
Přílohy

Rozhovory s narátory

Rozhovor č. 1a 
První rozhovor s fotbalovým fanouškem číslo 1 pro účel diplomové práce. 
Tazatel Ondřej Baran

Takže napřed se tedy tykat nebo mám vykat? 

Určitě tykat. 

Takže tykání, dobře. Takže, mohl by ses třeba krátce představit. Nemusíš samozřejmě říkat své jméno, 
protože je to anonymní. Tak stačí, jak tě mám oslovovat, jestli křestním jménem nebo přezdívku máš 
nějakou. 

Přesně, stačí Ron, klidně. 

Takže Ron, Rone. Moh bys říci, kolik ti je let a kde žiješ v jakým městě? 

Dvacet dva, jsem z Prahy. 

Dobře. Ano. Jestli se můžu se zeptat, kde pracuješ nebo případně jestli seš student nebo…? 

Pracuju v OBI jako odbornej prodavač. 

Takže v OBI. A teď se zeptám jako trochu humornější otázka, máš nějakou partnerku, jestli jo, tak co 
si myslí o tom, že věnuješ dost asi volnýho času fotbalu a dění kolem něj? 

Partnerku mám stálou. Moc s tím teda nesouhlasí. 

Moc s tím nesouhlasí. Takže jako to často kritizuje? 

Mě často kritizuje. 

Nepřidává se?

Ne, to rozhodně ne. Je proti tomu. No, spíš.  

No jo, tak to je asi docela typický. A dělal jsi někdy aktivně nějaký sport? 

No, hrál jsem florbal, tak tři roky celkem no asi. Ale nějak úplně závodně. Spíš tak rekreačně. 

Takže to nebylo v nějakým oddíle? 

Ne, ne, ne, jenom za školou. Ale jako hráli jsme, že jsme byli na tom, nevím nějaký turnaj jako 
po Praze a tak jako za základku, ale.  

Jasně. 

Nic, nic velkýho. 

A se zeptám… Jako sport tě zajímá jenom fotbal nebo sleduješ třeba i hokej, nebo?   
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No, fotbal hlavně. 

Tedy kolektivní? 

Hokej, ale nic jinýho asi nějak moc ne, no.  

Jo, fotbal, hokej. Atletika a podobný, to asi ne?  

No, maximálně na olympiádě, když je. 

Jasně. 

No. 

Tak v kolika letech jsi začal přibližně chodit na fotbal? Kdo tě jako by přivedl na ten stadion? Často 
jsou to rodiče, se říká, nebo nějaká, nějaký kamarádi, nebo…? 

No, začal jsem chodit asi v devatenácti, v jednadvaceti. No a přived mě k tomu kámoš. No jako: 
„Pojď, pojď se mnou na fotbal a to.“ Tak jsem šel. No a hned ten první zápas mě to asi chytilo, 

Jo. 

Už jsem se z toho nedostal. 

A jak často do měsíce tak ty fotbaly navštěvuješ a jezdíš i třeba na zápasy mimo, mimo Prahu?   

No, když mám volno, tak celej měsíc klidně chodím každej víkend, jak se hraje, no i na domácí, 
i na výjezdy. Ty jsou i zábavnější než doma.

To jsou ty venkovní. A když tak říkáš, že chodíš na fotbal na stadion, tak sleduješ ho třeba i v televizi 
nebo čteš noviny o něm třeba nebo sleduješ ho na internetu anebo jenom na stadionu? 

Jo, určitě sleduju pořád všechno a co se jako kde děje. A na stadionu je to samozřejmě lepší. No 
naživo. 

Jasně, no. A děláš jiný aktivity, co jsou spojeny s fotbalem, teď myslím třeba jako různý srazy fanoušků 
nebo návštěvy klubovejch hospod?

Jo určitě, tak určitě, ve velký míře.  

Jo, tak to je jasný. Dalo by se říct, co tě vlastně motivuje k tomu, že chodíš na fotbal, k návštěvám 
těch utkání? Já tady, kdyby tě nic přesně nenapadalo, tak mám tady pár možností tady uvedenejch. 

No hlavně kvůli kamarádům, kvůli tý partě, která tam je, no kvůli tomu fotbalu taky, dá se říct. No 
teďka ale hlavně kvůli těm lidem. 

Kvůli těm jakoby kámošům. 

No, no, přesně. 

Jasně, rozumím, no. A takže zeptal bych se dál. Považuješ se spíš za pasívního nebo aktivního 
fanouška?

Tak za aktivního.  

Jo, jo tak to je jasný, no. A co si pod tím tak představíš, když se tebe na to zeptám?

No tak určitě třeba nějaká tvorba těch choreografií, těch plachet, pokřiky. 

Jo jasně. Ty výjezdy? 
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Výjezdy zas. Jako aktivní, no. To jako, ne že bych jenom seděl a čuměl prostě na fotbal. 

Rozumím. A chodíš na stadion vždycky na stejný místo, nebo ty místa měníš?  

Jo, na stejný místo. 

Vždycky stejný místo. A dál bych se zeptal jako, když seš na stadionu, projevuješ nějak ten, ten svůj 
pozitivní vztah k tomu klubu. To znamená, jestli třeba nosíš nějaký jeho symboly nebo se zapojuješ 
do těch pokřiků, do toho skandování?

No určitě. Nosím šálu většinou klubovou a zapojuju se i do všech těch, do těch chorálů a pokřiků, 
do všeho, co se tam děje, no.  

A takže teda, chodíš do kotle. A myslíš si, že ty jeho aktivity toho kotle nějak motivujou ty hráče, 
oživujou to dění na stadionu?

Tak já si myslím, že určitě. Ty, jako hráči jsou, jsou, jsou rádi, že prostě slyšej, jak je z hlediště někdo 
prostě podporuje, a dokresluje to celou tu atmosféru prostě toho zápasu, no. 

To je jasný, no. A kterej z těch aktivit si myslíš, že jsou nejpřínosnější třeba pro ty hráče? Jsou buď 
pokřiky, nebo třeba bubny, plakáty?

Bubny a pokřiky určitě. Těch choreí si moc nevšímají během tý hry, ale i to je podle mě jako důležitý, 
že se ti fanoušci nějak prezentujou proti těm ostatním, proti těm fanouškům soupeře, a tak občas nějak.  

Určitě. Určitě.

A nějaká aktivita tam je, no.  

A co si myslíš o tom, že je zakázáno užívání pyrotechniky i při tvorbě chorea? Myslíš si, že je to 
správný?

Jo, tak to si nemyslím… to choreo prostě podkresluje ta pyrotechnika, podkresluje to choreo. Určitě 
nepatří na hřiště teda. Jako s tím, s tím nesouhlasím, ale prostě v tom kotli to dokresluje tu atmosféru 
toho zápasu. Nějaký ty světlice a do ruky ty ohně určitě jako to by… 

Rozumím A domníváš se teda, že aktivity ultras jsou jakoby, ty jsi říkal, že chodíš tři roky zhruba, 
se na tom aktivně podílíš, myslíš, že ty aktivity ultras jsou jako větší než dřív než před těma třema 
rokama menší nebo zhruba stejný? Dalo by se nějak srovnat?

No tak přijde mi to tak na stejno, no. Během těch třech let se to jako významně neměnilo, no.  
I ty ostatní kluby myslím, že mají docela dost těch choreografií, a to. Nějak během tří let jsem 
nezaregistroval nějakej větší nebo menší jako úpadek, nebo tak. 

Rozumím. Takže, v těch posledních třech letech? 

No, vychází to tak na stejno. 

Dobře. A takže říkáš ty teda tři roky, že jsi účastníkem. A to přímo v kotli, celý tři roky? 

Hned ten první den mě vlastně tam kámoš doved. 

Rozumím.

Nebyl jsem nikde jinde. 

A sám sebe bys zařadil třeba spíše jako ultras nebo hooligans anebo bys ses mezi ty kategorie vůbec 
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neřadil, případně něco mezi? A pak ještě se tě zeptám, jestli vůbec samozřejmě vidíš ten rozdíl, že jo 
mezi ultras a hooligans? 

No určitě spíš k těm ultras, no. Ale jako bych se takhle nebránil ani… jako bych šel na něco občas 
i z těch hooligans. No, ale spíš ty ultras, no.

Rozumím, rozumím. Tak se tě teda zeptám, když seš aktivní přímo v tom kotli, tak na otázky k tomu 
dění tam přímo, nějaký téma. Myslíš, že se mění ten počet těch lidí, který jsou vlastně v tom kotli 
v závislosti třeba na atraktivitě utkání, nebo případně na počasí?

To určitě jo, no. Kor, kor na tý atraktivitě je to hodně znát, no. Když se hraje s nějakým, s míň jakoby 
zajímavým soupeřem, tak je tam těch lidí samozřejmě míň, i když se hraje. Derby, třeba plácnu, tak 
jako je to všechno na vyšší úrovni. 

A myslíš, že když se jede třeba na nějakej ten venkovní zápas, takže to fandění je jakoby na vyšší 
úrovni nebo spíš na tom domácím zápase?

Jo, spíš na venkovních je to určitě lepší to tam to fandění, protože ti lidé, který tam jedou, tak už tam 
jedou za tím účelem, aby tam prostě fandili a ne jenom tam seděli a koukali.   

Jasný. 

Takže je to prostě lepší na výjezdech. 

No, v tom kotli myslíš, že všichni jsou lidi přibližně jako stejnýho věku úplně, nebo je tam i nějaký 
větší věkový rozpětí? 

No, úplně velký asi ne, no když tak třeba patnáct let, no je tam rozpětí… jsou tam mladší skupiny, 
pak jsou tam starší skupiny, ale není to jakoby nějak velkej věkovej rozdíl. 

Takže ten průměrnej věk toho kotle? Mohl sis nějak tipnout? 

Tak já nevím, od těch, od těch dvaceti do čtyřiceti, no.  

Takže spíš mladší lidi. 

No, no, no. 

A teď se zeptám, jestli jsou mezi těma lidma v kotli jako kamarádský vztahy v tom smyslu, jestli se 
třeba stýkáte i mimo kotel, bavíte se i o jinejch věcech, než je fotbal a fandění? 

Jo určitě. Myslím si, že kor u nás jako jsou ty vztahy dobrý. Scházíme se vlastně hodně mimo fotbal 
a dokážeme si povídat i o jinejch věcech. No určitě. 

A je ten kotel nějak rozdělenej ve smyslu, že tam je nějaká hierarchie, to znamená, že tam někdo je 
podřazenej, někdo je nadřízenej?

No. 

Nebo to tam spíš nevidíš? 

To u nás teda to takhle, u nás to ani moc nevidím. Je to tak jakoby na stejný úrovni. No a teď tam není 
vyloženě nějakej prostě velitel, kterej šéfuje ostatním. To tam nějak není u nás.  

No jasně. Tak teď se zeptám z jinýho soudku. Zažil jsi někdy na stadionu nějaký výtržnosti?

No, výtržnosti jsem zažil. Takový menší teda, ne nic tak obrovskýho. Ale zažil, no. 
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A výtržnostma tady myslím spíš jako teďka ničení majetku a tak. 

No tak moc ne. To já osobně jsem teda nezažil.  

A co takhle nějaké projevy násilí? Ty jsi nějak zažil anebo jsi byl třeba přímo i jejich účastníkem?

No přímo účastníkem ani já snad, ne. Pokud si teda pamatuju dobře. Ale zažil jsem určitě vniknutí 
na hřiště apod., nějaký strkanice na tribunách a to, určitě jo.

Ono je to asi i často hlavně kolem těch kotlů. 

No, no právě, no, jako by ty normální fanoušci na tribunách to asi moc nezažijou. 

No jasně, no. Tak myslíš si, že jako k tomu násilí se řadí i pískot a nadávky? Anebo co takhle nějaký 
vhazování předmětů na hrací plochu? Je to projev násilí, anebo je to jenom nějaká drobnější 
výtržnost? 

Tak tohle bych takhle násilím asi nenazval úplně. To spíš je jako to nadávání, a to k tomu podle mě 
tak patří, no kor z toho kotle… Ale jako násilí vyloženě bych to neviděl. A vhazování nějakejch 
předmětů? To je spíš jako otázka, že prostě jsou ti lidi naštvaní třeba z výsledku nebo z výkonu 
rozhodčích a takovýhle věci, no, takže… 

Takže jako bys to nějakej velkej problém neviděl? 

To ne. Určitě ne. 

A jaký předměty myslíš, že sou třeba na plochu vhazovaný? Viděl jsi někdy něco takovýho?

Určitě. Tak většinou kelímky s pivem a tak, no, sem tam nějaký flašky možná. Nic jako že by tam 
lítaly sedačky, jako to jsem nezažil vlastně. 

Jasně, no. A když se teda děje na stadionu nějaký násilí, nebo nějaký ty násilný akce, myslíš si, že to 
je dopředu připravený, když to třeba vidíš v televizi, protože ty jsi říkal, že osobně ses s nějakýma 
velkýma násilnostma nesetkal? 

No jak kdy, no. Někdy to vypadá určitě, že je to připravený, ale někdy to prostě tak vyústí z toho 
zápasu, no.  

Jo. 

Už podle třeba výsledku, a to. Tak lidi jsou naštvaní, tak si to jdou nějak prostě vybít ze sebe, no. 
A připravovaný je to určitě taky, no. Kor když se jde třeba na vlajky protivníků, tak to mně přijde, že 
jako bylo organizovanější, už. 

Říkáš na vlajky, můžeš to trochu vysvětlit, co pod tím myslíš? 

No, většinou…, když jde na fotbal nějaká skupina fanoušků, tak mají většinou svoji jakoby nějakou 
zástavu, kterou si bráněj a hlídaj. Vozej jí s sebou na ty výjezdy a to. No a největší protivníkův úspěch 
je tu vlajku sebrat, no, s ní se vyfotit, poslat to někam, na internet apod., aby všichni viděli, kdo o tu 
vlajku a kde přišel. 

A tady to se děje často? 

No myslím si, že docela jo, no. 

Ale toho jsi teda nebyl přímým účastníkem takovýchle věcí, nebo byl?
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No byl jsem přímej účastník i takovýhle věci, no. 

Myslíš si teda, že když už teda ty násilnosti ňáký na tom stadionu vypuknou, ňáký velký, jako jsme 
viděli třeba v Ostravě, když hrála se Spartou… Takže myslíš si, že je možný, že se k tomu dají strhnout 
i normální diváci na tribunách, myslím ne přímo z kotlů, ale ti tak zvaní normálové anebo náhodní 
návštěvníci?

No ale já bych řek, že jo, protože ta, ta davová psychóza dělá hodně, no… když se kolem vás žene 
čtyřicet lidí na ně, tak se i jako ty normálové většinou přidávají, no, bych řek, teda. 

Jo. Takže myslíš si…? 

Ten dav je strhne, no. I kdyby to sami neudělali, nebyli by toho schopni, tak s tím davem prostě jsou 
toho schopni… 

Myslíš, že davová psychóza udělá svoje?

Určitě hraje hodně velkou roli, no. 

No, a když teda myslíš, že to násilí je někdy samozřejmě nepřipravený, že jo, na tom stadionu, tak co 
to může třeba spustit? Já tady mám pár možností: špatný výkony rozhodčích? 

No to já bych řek, že spíš ňáký ty urážky a takovýhle věci, ale i samozřejmě ty výkony těch hráčů 
za to můžou někdy, i těch rozhodčích. 

Nebo třeba špatný výkony pořadatelů můžou?

Pořadatelé určitě. Pořadatelé, ti se k nám chovají jako, že jsme ten nejhorší odpad, a to většinou. 
Převážnou část všech těch nepokojů většinou spustí ta pořadatelská služba. 

Jasný. Myslíš si, že je i daný tím, že ta pořadatelská služba je neprofesionální? 

Určitě. Hlavně jsou to většinou sami takoví ti chuligáni z toho klubu, kterej hlídaj, takže hlídaj kotel 
hostů. 

Aha. 

Tak to je jasný jak to dopadne. 

No, tak to je. 

Mezi tímhletím se… 

Tak to je teda zajímavý. 

Nacházejí takovýhle individua. Tak to je pak jasný no, jak to skončí. 

Takže myslíš si, že někteří ty pořadatelé tam vyloženě jsou od toho, že to násilí chtějí pustit prostě?

Myslím si, že jo nějak. Chtějí najít záminku, jenom aby si mohli ten den někoho praštit. 

A myslíš si, že to třeba násilí může bejt spuštěný i ňákejma špatnejma výkonama hráčů? Tím myslím 
třeba, když jsou takový ty podezření, jako že prodali zápas, nebo…? 

Tak jako, může, může se to stát. No ale v menší míře. No já bych řekl asi, že ne. No …maximálně 
to spustí nějaký ty nadávky a ňáký víc jakoby skandování proti nim. Ale že by to přímo způsobilo 
nějaký násilnosti, to si ani nemyslím. 

Takže nejsilnější je podle tebe asi teda ta špatná pořadatelská služba. 
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No jako ta má tam určitě hodně velký jakoby ten důvod toho. 

Myslíš si, že nějakým důvodem může bejt i požívání alkoholu třeba nebo i nějakejch jinech návykovejch 
látek příkladně? 

No, alkohol tam také většinou hraje velkou roli. Návykový látky u jak kterýho klubu, ale… 

S tím nemáš zkušenosti?

S tím já osobně rozhodně nemám zkušenost. Ale s alkoholovejma nápojema jo, v tom mají svoji roli. 

Myslíš si, že to tam taky může hrát roli?  

No, pak padají ty zábrany a člověk je pak schopnější udělat víc věcí, no. 

Rozumím, no. A co takhle projevy rasismu nebo já nevím politický symboly na stadionech? Myslíš si, 
že je to častý? Ono jako hodně se říká, že od devadesátejch let to šlo dolů, po boomu, ale nevím, jak 
se na to díváš ty?

No, teď v poslední době bych řek, že se to zase teda docela vrací na ty stadiony Kor ta politika, 
ten rasismus taky určitě. Kor hodně hráčů je tmavších, takže ti fanoušci tohle úplně jako že to moc 
neberou, no. 

A ty myslíš, že ta politika na ty stadiony patří anebo že by měla zůstat mimo?

Tak v nějakým malým měřítku tak proč ne jako. Ne samozřejmě to tam nějak hrozně řešit a to. To 
jako k tomu ani tak nepatří. Ale jako když už, tak v tom nevidím zase takovej problém, no. V určitý 
míře jako by to jako nevadilo, no.

Může bejt i jakoby nějaká politická rivalita mezi různejma klubama? Myslíš si?

To určitě jako, určitě jo. 

Myslím tím, že někteří jsou třeba levicově, jiní pravicově? 

Určitě to tak je. 

Takže to vlastně přispívá třeba pak druhotně k tomu vzniku toho násilí? 

No. Přesně tak. Taky to může spustit, no. Nějaká politická nenávist určitě. 

Vlastně po roce 2006 se policie přestala aktivně účastnit zápasů, že jo. To ty jsi teda asi nezažil, když 
policie byla na stadionech, když teda fandíš tři roky a ona odešla v roce 2006. Ale přesto …myslíš si, 
že to, že ta policie není aktivně přítomna a všechno je to vlastně na pořadateli… Je to dobře, nebo 
je to špatně? 

Tak já bych osobně řek, že ta policie na ten stadion nepatří, protože akorát tam tak dělají zlou krev. 
Taky tomu moc nepřidaj, no. Přijdou tam většinou, až když už se pak něco semele a pořadatelé to 
nezvládnou, tak tam přijdou, no. Ale aby tam byli od začátku až do konce a stáli u nás, to jako není 
určitě dobrý. 

Takže preferuješ ten současnej stav. Zmínils, jak jsou pořadatelé podle tebe často dost nekvalitně 
vyškoleni… ale je to lepší než policie?  

No, ale ta policie s tím stejně, i kdyby tam byla, tak s těma pořadatelama nic neudělá, protože mají 
na sobě oranžovou vestičku a policajti s tím nic neudělaj. 
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Jasně, rozumím. A se zeptám. Co si myslíš o bezpečnosti na našich stadionech, myslím teďka ne to, 
jestli je tam možnost třeba nějakého napadení, ale teď myslím bezpečnostní prvky, jakoby třeba, jak 
jsou ty sektory od sebe oddělený, nebo jestli je tam prostě dostatečná kvalita těch plotů, sítí? 

No, jak na kterejch stadionech no. Na těch starších je to horší samozřejmě s tímhletím, protože v tý 
době to ještě nebylo tak potřeba jako třeba dneska. Na těch novejch už je to podle mě oddělený 
dostatečně. No kor ty sektory od sebe jsou třeba přes celý hřiště, takže ty kotle se k sobě ani jako 
nemají šanci jak dostat… Ale na ňákejch těch starších, kde máte malinkej plůtek prostě tak, to je 
jako…, to je na nic, no. 

A to je podle tebe otázka spíš nižších soutěží, anebo i první ligy? 

No tak spíš těch nižších soutěžích asi. Ta první liga už si to jakoby nemůže tolik dovolit podle mě, 
mít ňáký tam, ňáký nepokoje, no. V těch nižších soutěžích je to takový jako že uvolněnější podle mě. 

Asi i ty pravidla… jsou pro to, jak ten stadion má vypadat, přísnější? 

No, no, no. 

Přece než v těch nižších soutěžích. Ale určitě je to i finanční otázka. 

No, no, no. Právě v těch soutěžích ty kluby na to nemají ani finance, aby to nějak jako zabezpečily, no.    

A myslíš si, že to je dobře, nebo je to špatně, že vlastně z finančních důvodů ty kluby nemůžou 
postoupit do vyšší soutěže, protože nemají peníze na to ňák přebudovat ten stadion, aby splňoval ty 
kritéria pro tu první ligu? 

Tak je to špatně. Ňáký ty kluby podle mě by si zasloužily jako jít do první ligy, třeba ale z důvodu, 
že nemaj peníze na vyhřívanej trávník a na nějaký zabezpečení, tam nemůžou, a tak se pořád plácaj 
v těhletěch. 

Hrát na cizím stadionu, vidíš to jako řešení?    

No, to nevidím jako řešení. To podle mě i pro ty hráče, i pro fanoušky to není dobrý, když nemají to 
domácí zázemí, no. 

Jasně. Rozumím. A teď jdeme na poslední blok. Ten se týká spíš těch médií. Se zeptám: věnuješ se 
tomu sledování fotbalu víc jakoby v těch médiích, třeba na internetu, v televizi anebo víc na tom 
stadionu, to znamená jakoby co je pro tebe důležitější? 

No tak důležitější určitě na stadionu přímo. Ale i jako když se prostě nic nehraje, a to, tak se podívám 
na přímo televizi, na internetu, jako co se kde děje. I ze zahraničí třeba sleduju různý zápasy, a to 
i jiný ligy, třeba anglický, německý. Takže určitě se o to zajímám i jako v širším měřítku. 

Ale hlavní je teda účast na stadionu? 

Určitě. Hlavní je rozhodně přímo na stadionu. 
A tomu podléhá třeba, i když by dávali ňákej zápas v televizi důležitej, tak budeš na tom stadionu?

Stejně budu radši na stadionu. 

No a teď se zeptám: čteš třeba pravidelně ňáký noviny a časopisy, nebo ňáký stránky na internetu, 
který jsou věnovány sportu? 

No jako, čas od času si koupím noviny, ale spíš na tom internetu, no. Noviny si spíš kupuju, když 
jako se stalo něco zajímavýho, nebo se chystá něco zajímavýho. A tak jako si to koupím, abych si to 
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přečet, co jako o tom píšou v médiích, a to. Spíš ten internet, no asi sleduju častějc. 

A myslíš, říkáš něco zajímavého, myslíš tím spíš, co se týká nějakýho důležitýho zápasu, anebo třeba 
ňákejch výtržností na stadionech? 

No když je to důležitej zápas, tak bych řek, že ty média to jakoby jakž, takž jako ohodnotěj… Ale 
když jde o výtržnosti ňáký, tak tam jsou schopni napsat vůbec cokoli. Což ani mnohdy není pravda, 
rozmažou to zbytečně, což mi přijde zbytečný. 

Takže sleduješ ty reportáže, když jsou věnovaný těm fotbalovým chuligánům v těch médiích?

Určitě, určitě. 

Ale takže jsem pochopil, že si nemyslíš, že ty média jsou v tomhle úplně objektivní a poskytují nějak 
vyvážený…? 

Tak, to si rozhodně nemyslím. Jako kor co se týká i těch výtržností, tak si myslím, že oni to mají jako 
senzaci a rozmazávají to a těžej z toho, co nejvíc pro ně jde, aby měli co největší užitek, no. 

Takže myslíš, že jsou spíš … nejsou objektivní a jsou proti těm výtržníkům zaměřený? Tak jsem to 
pochopil. 

Určitě už tolik, určitě, no.

A myslíš si, že k tomu přispívají i nějaký ty vyjádření těch politiků? 

No taky si myslím, že… Ale tak ti politici to taky berou tak, že spíš se chtějí zviditelnit, jako: jo 
budeme bojovat proti chuligánům, a to. Je vidět, že to řešej, kor před volbama v médiích. 

Sbírají politický body? 

Sbírají, no to přesně, ty body, aby se blejskli před občanama. A pak je to jako tak strašná věc, že je 
potřeba s tím bojovat. 

Jasně. Dobře, tak je to skoro všechno. Já se tě ještě zeptám: máš nějaký třeba jiný volnočasový 
aktivity kromě fotbalu, který považuješ za důležitý v současný době třeba? 

No moc jich ani není, no. Ten fotbal zabere hodně času …a takový nějaký drobnosti jsou, ale nic 
jakoby tak závažnýho, jako je ten fotbal, no. Když nejdu na fotbal, tak se spíš věnuju jako přítelkyni, 
a to. Nic jako…, nic velkýho.  

Takže v současnosti žiješ hodně tím fotbalem a tou přítelkyní? 

No, no, no. 

A na nějaký další zájmy nezbejvá ani moc času, jestli jsem dobře to pochopil?  

No, přesně tak. Když je čas, tak jdu s kamarádama posedět a pokecat. Ale nic jako, že bych se 
věnoval něčemu aktivně, to ani nějak ne. Krom toho fotbalu teda. 

Výborně. Tak já moc děkuju za rozhovor. 

Rádo se stalo. 

To je všechno. 
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Rozhovor č. 1b

Druhý rozhovor s fanouškem číslo 1. Dodatečný rozhovor. 

Tazatel Ondřej Baran 

Takže já bych se ti napřed chtěl omluvit za to, že točíme podruhý, protože jsem ti slíbil, že ten rozhovor 
bude jenom jeden. Ale jelikož jsi byl jako jeden z prvních dotazovanejch, tak jsem na základě toho 
rozhovoru, jsem vytvořil ještě pár dalších otázek, který jsem zapracoval do toho novýho dotazníku, 
nebo novýho rozhovoru, ale to bohužel ti teda musím položit dodatečně. 

No, žádnej problém. 

Můžeme začít? 

Určitě. 

Tak napřed bych se tě zeptal, jestli když seš na stadionu, jestli když chodíš do kotle, tak jestli se cejtíš 
jako součást nějakýho většího celku, jestli je pro tebe vlastně důležitý, že fandíš společně s ostatníma? 

No tak určitě. Máme tam tu svoji skupinu, malou teda, ale jako příjemní fanoušci. Všichni se známe, 
jako chodíme i to, takže jako zapojuju se určitě do fandění s nima, je to lepší, než kdybych chodil sám 
za sebe… Ale určitě jako ve skupině, no. 

Takže seš rád… 

Určitě. Určitě. 

za to? 

No je to určitě lepší než jako sám teda někde. 

Takže nejseš tam jenom kvůli týmu, ale i kvůli lidem? 

Ne, ne, ne i kvůli lidem. 

Lidem? 

Přesně tak. 

Tak se zeptám, jestli někdy fandíš i sólově? To znamená, když si to tak…, jestli třeba někdy začínáš 
pokřiky, nebo prostě jestli fandíš i sám někdy, že si zařveš? 

No pokřiky začínám. Určitě. Tak to u nás ta hierarchie je taková, že jako nemáme jakoby hlavního 
jakoby speakera, kterej jako rozeřvává pokřiky, takže se jako střídáme. Někdy začíná někdo, někdy 
i já se jako zapojuju, že se snažím rozeřvávat ten kotel, ale jako sám tak si pak nějak zařvu, když je 
nějaká šance, nebo to. Tak jako to už pak jako každej řve jakoby za sebe, no. 

Jasný. 

Takový spontánní, no, jakoby samostatně že bych tam něco hulákal, to ne.   

Dobře, rozumím, rozumím. A když, fandíš jako i v tom kotli mezi těma lidma, máš pocit, že těm 
hráčům nějakým způsobem pomáháte?

No tak já si myslím, že těm hráčům to pomáhá, no, že slyšej jakoby tu podporu z hlediště, než kdyby 
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tam jako nikdo nic neříkal, tak jako určitě jim to pomáhá k tomu i k těm výkonům, no, když slyšej, 
dav jak řve, ať jako jedou a podobně, tak určitě jim to pomáhá, no, k lepším výkonům. 

A ještě zeptám se naopak. Cejtíš, že máš pocit, že ti hráči tě nějakým způsobem reprezentujou, třeba 
že oni hrajou za tebe jakoby, cejtíš nějakou sounáležitost s tím svým klubem, takhle se zeptám? 

No jakoby s naším klubem přímo ani tak nějak ne no abych řekl pravdu. Přijde mi, že jako by ty 
fanoušky moc ten náš klub zrovna…, jako že, jako jo, komunikujou s náma, to určitě jo, ale jako že 
by…, já je podporuju i na těch výjezdech, no, ale spíš… no z vedení nic moc. Ale jako trenér je určitě 
rád, že jako s nima jezdíme i ven a to. 

Jo. 

A z vedení teda jako nic moc to necejtím, no nějakou, že by teda byli nějak šťastni. 

Jasně rozumím, rozumím.  

Ale to jako je můj názor, já to takhle cejtím, no. 

Jo, jo, jo. A třeba po zápase chodíš na děkovačky, nebo prostě jenom odejdeš ze stadionu? 

Ne, chodím na děkovačky. I když vyhraje, i když se prohraje, tak ti kluci si myslím, že si to zaslouží, 
no. 

To probíhá formou potlesku nebo? 

Když se vyhraje, tak se zpívá jakoby víc vítěznej chorál. No, a když prohrajou, tak prostě dobrý, 
nevadí a zatleskáme. 

Jasně. 

Jdou, jdeme si plácnout k síti. 

Jo. Takže anii po prohře neodejdeš nějakým způsobem? 

No. Ne, ne. To určitě ne. 

A teď se zeptám trošku jinak. Vadí ti třeba, když vidíš, že ti hráči hrajou špatně, a myslíš si, že jako 
třeba ten zápas zabalili nebo odchodili? 

No jako vadí mi to, určitě. No, někdy u nějakejch zápasů je to tak vidět, no že jakoby prostě, že 
nejsou ve svý kůži a nehrajou jako dobře nebo…  

Že se třeba dostatečně nesnažej? 

No. No. No. Jako že jim to je nějak jako jedno. Ale málo, málokdy. 

A dáš jim to nějak najevo potom? Nebo dáte v tom kotli to nějak najevo?

No, tak když už je to hodně jako vidět, tak se na ně i jakoby něco řve, ať hrajou pořádně a to, ale 
pochybuju, že by si to brali k srdci, no. Jsou na to tak zvyklí, že jim ani nějak nepřijde, že se na ně řve.

Jasně. Rozumím. Tak myslíš, že ani nevnímají, jestli se na ně řve negativně?  

Ne. Já si myslím, že oni jsou na to asi zvyklí, no. 

Teď se zeptám: jestli třeba když seš na tom stadionu, fandíš, tak seš schopnej ocenit i pěknou akci toho 
soupeřícího týmu nebo nějakýho konkrétního hráče, anebo se spíš celej zápas snažíš toho soupeře 
jako znervóznit? 
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Ale znervózňovat se jako snažíme. Ale když udělá nějakou pěknou akci, tak jako to uznám, že to 
bylo prostě jako dobrý. Ne že by ta nenávist byla tak vysoká, že prostě bylo by to jako proti nim. Tak 
dobrý. Taky se snažej hrát, snažej se hrát za svůj klub, takže jako když udělaj hezkou akci, nějakou 
parádičku, tak jako proč to neocenit? No jako ne že bych jako řval: „Super dobrý!“, ale jako si 
v duchu si jako řeknu, dobrá, pěkná akce, no. 

Jo. Jasně. Rozumím. No. Teď se zeptám úplně jinak. Stalo se ti někdy na stadionu nebo v bezprostředním 
okolí toho stadionu nějaká situace, když se na ní zpětně podíváš, že by ti přišla jako nepříjemná 
vyloženě? 

Řekl bych po zápase. 

Nebo i při zápase? Prostě narážím na nějaký třeba násilnosti případně, ale nejenom to. Můžou to bejt 
třeba i nějaký věci jakoby problémy s občerstvením na stadionu, nebo nějaký tlačenice při zápasech 
zbytečný. 

No tlačenice ani ne. No občerstvení nikdy není vůbec jako na stadionu, že musíme prostě jako si tam 
s nima dohodnout, aby nám to podávali skrz síť. Tak to je, to mi přijde tak jako blbý, no že nemáme 
mnohdy přístup v sektoru jakoby na svoje občerstvení nebo i záchody. Prostě ani tam není, tak 
musíme chodit nějak ke stromu. Tak to je mi takový jako divný. 

Předpokládám na stadionech těch soupeřů? 

No, no. Určitě. Je to takový, nevím. Měli by se aspoň snažit trochu, aby tam to zázemí nějaký bylo, 
no. 

Takovou tu základnost? 

Mnohdy to tak u nás není. 

A stalo se ti třeba přímo na tom stadionu, teďka myslím, že bys tam viděl, nebo byl svědkem přímým, 
nějaký tý násilnosti? 

Já vlastně na stadionu přímo ani nějak jako ne. V mým případě jako po zápase někdy samozřejmě 
nějaká partyzánka byla, tak jako že nás třeba někdo napad nebo to, že se šlo na šály a takovýhle věci, 
ale na stadionu přímo žádný násilí nikdy sem u nás nepozoroval. 

To co znamená jít na šály, to jsi vlastně vysvětloval v prvním rozhovoru, že jo? A třeba co znamená 
ta partyzánka?  

No. Partyzánka to je jako… že se napadne protivník z protitýmu, že se napadne jakoby nedomluveně, 
někde já nevím třeba v tunelu nebo to…, že prostě nenápadně se k nim jakoby přiblížit, no a pak je 
jako napadnout kvůli těm šálám. Jako ne je tam samozřejmě zbít, nějakýho otce, do krve, no, ale spíš 
si vzít nějakej suvenýr. 

A to probíhá teda po zápasech? 

No po zápasech. Většinou. 

Někde asi v blízkosti stadionu? 

No. 

Ne přímo na něm?

Ne, ne, ne. Na stadionu ne. 
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No a teď ještě otázka, jestli si někdy jednal v souvislosti s fotbalem, nebo jsi byl nucenej jednat, tak 
jak by si v běžný situaci mimo stadion nejednal, případně proč? 

No tak nevím, no. To jsem asi přímo nebyl takhle jakoby svědkem tohohle. Ale zase davová psychóza 
dělá někdy svoje, no. 

Jo? 

V tomhletom měřítku, no. 

Že myslíš, že taky třeba… 

V reálu bych to třeba nedělal, nebýt součástí toho kolektivu…, nenapad bych nikoho bezdůvodně. 
No ale my, když takhle jako jdem rozbít někoho, tak je to v tom davu, no spíš, ale to bych jako v reálu 
nikdy neudělal. Neměl bych k tomu důvod, no. 

Rozumím, rozumím, no. A tak to byla jako z řady těch otázek doplňujících asi tak ta poslední. A teď se 
tě ještě zeptám, jestli se něco změnilo od toho minulýho rozhovoru třeba v tom tvým osobním životě 
z těch zájmů, koníčků?  

No. Nezměnilo se ani nijak nic. No jenom jsem minule zapomněl říci, že jsem hrál air-soft. 

Jo to je další tvůj koníček? 

No. Ale k tomu už nemám tolik času. Začal sem jakoby chodit do práce, tak už na to není takovej 
čas, no. 

Takže dáváš přednost spíš jenom fotbalu? 

No, když už, tak jdu na fotbal, no než… 

Radší než na ten air‑soft? 

Tam jsem nebyl ani nepamatuju. 

Jasně. Rozumím. No tak já moc děkuju za rozhovor. 

Za málo. 

To je všechno, jo.   

Rozhovor č. 2a

První rozhovor s fotbalovým fanouškem číslo 2 pro účel diplomové práce.

Tazatel Ondřej Baran

Takže napřed se zeptám, jestli budeme tykat nebo vykat? 

Tykat. 

Dobře, takže říkám. Tak první otázka je, jak budete v rozhovoru vystupovat, protože rozhovory jsou 
anonymní, tak buď jméno, nebo nějaká přezdívka případně? 
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Tak křestní jméno může být? 

Určitě. 

Tak já jsem Pavel. 

No tak, mohu se vás zeptat kolik je vám let a v jakém městě žijete?

Tak žiju v Praze a mi 57 let. 

A můžete jenom tak zhruba říci, kde jste zaměstnán, případně jestli jste bez zaměstnání nebo studující? 

Ano, ano. Jsem zaměstnán v Akademii věd. 

No takhle to stačí určitě. Se zeptám, jestli žijete v partnerském svazku? 

Žiju v Praze, žiju v Praze. A žiju v partnerském vztahu, či jak se to říká. 

Žijete v partnerském svazku? 

Svazku, ano, svazku. 

No, a když teda jste řekl, zajímáte se o fotbal a částečně to dění kolem něj, tak jaký názor na to má 
vaše partnerka?  

Ta nesleduje fotbal, ale toleruje to bez jakýchkoliv problémů. 

A věnoval jste se někdy nebo se věnujete případně i v současnosti aktivně nějakému sportu? To 
znamená na závodní úrovni. 

Na závodní úrovni jsem hrával fotbal do 17 let nebo18 možná. 

Ano a v současnosti? 

V současnosti ne. Žádnému sportu se nevěnuji na aktivní úrovni. Pouze na rekreační. 

A jako diváka zajímá tě sport spíše všeobecně anebo jenom, jenom fotbal?    

Zajímá mě sport všeobecně, ale zejména fotbal. 

A ještě nějaké jiné sporty, kolektivní nebo i individuální? 

I individuální, kolektivní. Pokud například hokej, pokud se hraje nějaká významná soutěž, kde se 
účastní národní mužstvo české nebo teda České republiky. 

A teď se zeptám: v kolika letech přibližně jsi začal navštěvovat fotbalové stadiony a jak ses k tomu 
případně dostal? Jestli sám anebo s kamarády?

V 17, 17, a 16, 17, v souvislosti s tím, když jsem sám hrál fotbal a třeba většinou s kamarády, s mými 
vrstevníky tehdy. 

Se zeptám: jestli fandíš jednomu klubu konkrétnímu a případně jak dlouho? Nemusíš teda zmiňovat 
ten klub. 

Fandím občasně jednomu klubu. Nebo, nebo jednomu a případně několika klubům současně. Ale 
jenom občasně. 

A zeptám se: co tě motivuje, když třeba se dostaneš na ten fotbalový zápas k té návštěvě toho stadionu, 
jestli je to třeba sportovní zážitek nebo nějaký setkání s kamarády či pocit sounáležitosti s klubem? 

Zejména ten sportovní zážitek chci vidět. Ale taky sleduju a zajímá mě to, co se děje kolem fotbalu, 
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nebo konkrétně v ochozech, jak se fandí, kdo, jak fandí a tak. 

Takže to znamená, že se nevěnuješ pouze návštěvě fotbalových stadionů, ale například s fotbalem 
se věnuješ jiným aktivitám, které s tím souvisí, to znamená nějaká, nějaké ty výjezdy či příspěvky 
do nějakých časopisů klubových? 

Ne, ne, ne. Tak daleko ne. Takže žádné výjezdy nepodnikám a nepíšu do klubových nebo jiných 
podobných časopisů nebo stránky webové nenavštěvuju. 

A jak často zhruba tedy ten fotbalový zápas navštívíš? 

Živý? 

Naživo. 

No, teď málo, protože na to nemám dost času, ale třeba jednou za dva měsíce. 

A když už seš na stadionu, chodíš vždycky na stejný místo, nebo to měníš podle potřeby? To znamená, 
jestli… 

Snažím se chodit zhruba na stejné místo zhruba na stejné místo. 

Zapojuješ se i do fandění, to znamená třeba nějaký pískot, pokřiky?  

Naprosto výjimečně, výjimečně, dá se říci, že ne. 

A když teda na tom stadionu jsi a vidíš ty projevy toho fandění, který považuješ za účinnější, 
za nejúčinnější. Myslím tím teď nějaké skandování na ochozech, případně nějaké ty choreografie 
na podporu týmu?  

Já si myslím, že skandování a podobné hlasité projevy. 

A vadí ti některé projevy fandění nebo projevy fanoušků na stadionu? 

Některé ano. 

No a můžeš to konkretizovat?

Vadí mi třeba hrubé vulgarismy nebo takové ty urážky národnosti nebo, pokud by se jednalo o klub 
z jiné země, tak urážky té země, nebo, nebo…

Nebo i nějakých hráčů třeba na našich stadionech tmavší pleti přítomných? 

To bych já, to by mě taky vadilo.

A myslíš si, že třeba z pohledu fotbalisty, to fandění může nějak ho motivovat k lepšímu výkonu? 

Ano, myslím si, že může. 

Protože může ten výkon nějak zlepšit? 

Myslím si, že může. Výrazně. A to bych podporoval. 

A myslíš si, že je správné, že jsou na stadionech takzvané kotle? Určitě víš, co to znamená kotel. 

Ano, myslím si, že je to správné. Pokud se nepřekročí určitá hranice toho, jak se ti fanoušci v tom 
kotli chovají. Tak si myslím, že je to velmi správné, protože tam se vytváří ta atmosféra. 

A co si myslíš o tom, když tady takzvané kotle užívají pyrotechniku? To znamená, když už při tvorbě 
třeba nějakých těch obrazců či choreografií anebo potom z jiných důvodů. 
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Pyrotechnika mi nevadí, pokud neohrožuje okolní fanoušky nebo pokud samozřejmě není vhazována 
na hřiště, nebo pokud dokonce není vhazována na hráče nebo směrem k hráčům tak jako, jako ty 
světelné efekty mně nevadí. 

Takže si myslíš, že třeba při tvorbě chorea to může určitým způsobem vlastně i přispět k té atmosféře?

Ano, já si to myslím, a to bych i neviděl jako nějakej problém. Pokud se samozřejmě podaří udržet tu 
pyrotechniku v rámci toho chorea a nedostane se jaksi za hranici toho, o čem jsem mluvil. 

Jasně. Rozumím. A máš představu třeba, jaký je rozdíl mezi skupinou fanoušků, která si říká ultras 
a další, která si říká hooligans?

No, mám takovou nejasnou představu, ale nevím, jestli správnou, že ultras jsou ti, kteří se výrazně 
angažují na tom stadionu, a hooligans jsou ti, kteří se jsou ochotni se, abych tak řekl, angažovat 
v nějakých aktivitách mimo stadion, například v nějakých rvačkách nebo podobných. Ale nevím, 
jestli to tak je. 

Je to tak. A se tedy zeptám na aktivity těch ultras.  Můžeš určitě srovnávat, jak to vypadalo v minulosti 
a jak to vypadá dnes. Jestli v dřívějších dobách ty aktivity byly výraznější než dříve anebo naopak? 
Jestli dnes ty aktivity co se týká toho fandění, jsou výraznější? 

Já bych, já bych řekl, že za posledních pětadvacet let ta změna je v tom, že je více těch efektů řekněme 
světelných, je více choreí, více, možná i více takového toho zvukového,  bezzvukové kulisy. Tohle. 

Myslíš, že je to spíš organizovanější? 

Ano. 

Ale i přesto, že počty asi nestoupají? 

Počty asi nestoupají. Ale je organizovanější ta akce a ty akce se dopředu více připravují než 
v minulosti, si myslím. 

A ty tedy jsi zmínil, že přímo do kotle nechodíš? 

Ne. 

A v minulosti taky jsi kotel nenavštěvoval nějakého týmu? 

Ne, ale kupoval jsem si třeba lístek poblíž toho kotle, abych mohl zblízka nebo poměrně zblízka 
sledovat, jak ti fanoušci v tom kotli fandí a co tam dělají. 

A teď teda přejdeme k dalšímu tématu. To už je trochu zase o něčem jiném. Zeptám se, jestli jsi někdy 
na stadionu zažil, na stadionu nějakou výtržnost? A teď nemyslím ani tak fyzickou výtržnost, jako spíš 
třeba nějaký ničení majetku. 

Ano to jsem zažil vícekrát. 

A můžeš uvést třeba nějaký konkrétní příklad?

Jako s klubem? 

Spíš jako co se dělo. 

Aha. Viděl jsem vytrhávání sedaček, házení těmi, těmi sedačkami, viděl jsem ničení plotu nebo 
oplocení, teda. Viděl jsem házení pyrotechniky na hřiště, kelímků s pivem na hřiště a podobných 
věcí. 
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A myslíš si no, to bylo spíš výraznější v minulosti anebo v současnosti, tedy ty projevy toho řekněme 
vandalismu?  

To si myslím, že za těch posledních dvacet let bych nedokázal rozlišit. Myslím si, že to je zhruba 
stejný, stejný.      

A co takhle projevy fyzického násilí na stadionech? Byl jsi někdy toho svědkem? 

Ano, byl jsem toho také svědkem. Viděl jsem ne, ne přímo nějaké, jako řekněme rvačky, které by 
končily zraněním, ale viděl jsem takové situace, které vedly k tomu, že se fanoušci vzájemně napadali. 

A dokázal bys říct nebo dalo se určit, co bylo toho to příčinou, nějakého konfliktu na tom stadionu? 

No ty, ty, ty důvody byly různé. Viděl jsem, že třeba fanoušci reagovali jednoho klubu na hrubé 
urážky ze strany toho, teda těch fanoušků toho protivníka nebo jsem viděl, že reagovali na to, když 
někdo z těch fanoušků protivníka vběhl na hřiště. Pokud to byli domácí, tak se tomu snažili buď 
nějak zabránit, nebo na to nějak reagovali agresivně. Viděl jsem, jak reagovali fanoušci na to, že 
někdo třeba vběhl nebo pokusil se někomu z těch soupeřů vytrhnout šálu nebo nějaký transparent 
nebo vlajku. Tak to jsem viděl.    

Jasně. Rozumím. No. A myslíš, že, nezařadil bys mezi projevy násilí například i pískání nebo nadávky, 
který mají nějakým způsobem zesměšnit nebo zastrašit hráče nebo fascinovat soupeře? 

Pískání určitě ne. To si myslím, že je na fotbale naprosto v pořádku. A myslím si, že nadávky, pokud 
nebo řekněme určitá míra slovního, slovní vulgarity je na fotbalu přijatelná, ale je velmi obtížné určit, 
kde je ta hranice, kde je to ještě přijatelné a kdy už to je naprosto nevhodné a vede to buď k nějakým 
konfliktům, nebo prostě narušuje to prostředí výrazně, vzhledem k tomu, že jsou tam různý lidi, kteří 
ne všichni na to mají stejný názor. 

A co takhle vhazování předmětů na hrací plochu? Řadil bys to k projevům násilí anebo spíš k nějaké, 
k nějakému projevu nespokojenosti případně čistě nějaké výtržnosti?

No, je vždycky podstatné, proč tam někdo ty předměty háže. Pokud je tam háže, protože je řekněme 
opilý natolik, že vlastně neví co, dělá, tak je to jedna věc. Ale jiná věc je, pokud je někdo háže 
proto, aby znervóznil hráče nebo třeba rozhodčího nebo dokonce někoho zranil, tak to si myslím, že 
v každém případě na fotbal nepatří. 

A zařadil bys to teda? 

Zařadil bych to mezi, mezi projevy určitého typu násilí. 

A když teda jsi zmínil, že jsi viděl nějaké ty násilnosti na stadionech, přímo jsi byl jako svědkem. 
Myslíš si, že to bylo dopředu připravené anebo to byl, že následek náhodných okolností či nějaké 
davové psychózy? 

Viděl jsem. Jasně. Viděl jsem násilnosti, které byly nahodilé. Viděl jsem násilnosti, které byly 
připravovány, domlouvány až během toho zápasu a byly to reakce na některé události v tom zápasu. 
Ale viděl jsem i násilnosti, o kterých se dá mluvit tak, že byly předem dobře a dlouhodobě připraveny. 
Například jsem viděl, vlastně to nemám říkat, ale to můžu. Například jsem viděl, jak na hřiště naházeli 
fanoušci hostů řekněme velkou hromadu banánů, proto aby zesměšnili hráče soupeře. 

To bylo asi předem připravené? 
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To byla předem dobře připravená akce. Těžko si ty banány tam na místě natrhali nebo koupili 
na stadioně. 

A v případě teda té násilné akce myslíš si, že se k tomu dá strhnout nebo dají strhnout i diváci 
na tribunách? Myslím ty běžné návštěvníky, kteří jsou mimo kotel, v případě teda toho, že ty násilnosti 
nejsou připravené? 

Myslím, si že se ta situace specifickým způsobem nějak vyhrotí na tom hřišti nebo přenese se do toho 
hlediště a pokud ti diváci v tom nebo fanoušci v tom kotli jsou zvláštním způsobem aktivní. A pokud 
i ti diváci, ostatní diváci v tom hledišti jsou taky nadstandardně aktivní, tak se to může stát. A určitě 
se to v minulosti holt někde stalo. 

A když se teda, teda, se teda dojde k té násilnosti, která není připravena, co si myslíš, že může 
být takovým hlavním spouštěcím motivem k takové akci? Já tady mám pár možností. Tak můžeš se 
k tomu, když tak vyjádřit? Špatné výkony rozhodčích?

Ano. Může to tak být. 

Nějaké násilí mezi hráči, teď myslím strkanice? 

Může to tak být. No nebo fakt nezájem. Určitě. Může to tak být.  

Nebo špatné výkony pořadatelské služby? 

Taky to tak může být nebo provokace ze strany té pořadatelské služby. To jsem taky viděl. 

Myslíš si, že taky? 

Ano, určitě. 

Takže to může spustit i neprofesionál vlastně v řadách té pořadatelské služby?

Ano. 

Anebo požívání nadměrné alkoholických nápojů či jiných návykových látek jako jsou drogy a další?

Taky, to může být. To může jako být, takový další iniciující prostředek, ale nemyslím si, že to je 
rozhodující. 

A teď další otázka je: Co si myslíš o, když si to teda částečně naťuknul, co si myslíš o projevech 
rasismu anebo jestli si viděl třeba na fotbalových stadionech nějaké politické symboly v poslední 
době v České republice? 

Nevím, jestli v poslední době, ale průběžně během těch let, co chodím na stadiony, tak jsem tam 
rozhodně viděl jak projevy rasismu, tak politické symboly v omezené míře, ve velmi omezené míře 
na, na, na stadionech. 

Teď by se možná hodilo uvést i nějaký konkrétní příklad něčeho takového.  

Rasismu nebo? 

Myslel jsem teď na ty politické symboly. 

Ano. Vzpomínám si například, že když v devadesátých letech byla bombardována, byl bombardován 
Bělehrad v Srbsku, tak někteří fanoušci na různých stadionech skandovali „Srbsko, Srbsko“, nebo 
něco podobného. Já už si to přesně nevybavuju. Ale to je takový dost jasný, jasný symbol. 
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A že domníváš se, že spíš se to teda váže k minulosti ty politické symboly? 

Dá se to tak říct. Nemůžu, nevybavuje se mi teď v poslední době nic, co by výrazně jako směřovalo 
k tomu, že bych mohl tvrdit, že se jednalo o akce s politickým podtextem nějaké. 

A ty projevy rasismu myslíš, že to bylo spíš v minulosti anebo… 

Stále… 

V současnosti že ta míra se nějak mění?    

Nemyslím si, že se mění. Myslím si, že je stejná nebo stejná že se objevují tak jako se objevovaly 
v minulosti. 

A myslíš, že třeba různé politické pohledy určitých skupin fanoušků vůči určitých fanoušků určitých 
klubů můžou být důvodem třeba k vzájemné nevraživosti? 

To určitě. Ale nemyslím si, že jsou to konkrétní nějaké politické události, které se odehrávají jako 
spíše tradice, nebo tradiční představy o politických orientacích fanoušků toho nebo onoho klubu. To 
znamená, že se o některém klubu říká, že tradičně je nějak spojen třeba s anarchisty, o jiném zase, 
že je spojen řekněme spíše s pravicově jako radikálním politickým proudem nějakým nebo naopak 
s nějakým levicovým hnutím. 

Rozumím. A teďka teda to je konkrétní otázka: možná, že víš, že po roce 2006, nebo v roce 2006 byl 
vydán zákon, kdy za dění na stadionu zodpovídá už nikoli policie, ale pořadatel zápasu, takže policie 
se přímo fotbalových zápasů neúčastní. Slyšel jsi o tom nebo…? 

Ano.

Tak se mi to vybavuje, když tě teď poslouchám. Nevěděl bych přesně, v kterém roce to bylo, ale 
vzpomněl jsem si na to.

A myslíš si, že ta nepřítomnost policie prospěla tomu dění nebo té bezpečnosti na stadionu anebo 
spíše naopak? Ze svého pohledu. 

No to je těžká otázka. Myslím si, že na těch vyhraněných nebo tak zvaných rizikových zápasech by 
policie měla být rozhodně přítomna od začátku. 

To znamená od začátku přímo na stadionu? 

Ano. 

Takže si myslíš, že spíše i ta policie na těchto rizikových zápasech měla být, že jenom nějaká 
bezpečnostní agentura to nemůže zvládnout tak kvalitně? 

Já si myslím, že to může zvládnout, pokud je kvalitní. Ale pokud to nezvládá, tak stejně je zapotřebí 
tu policii povolat. A myslím si, že ten příchod policie na ten stadion potom může tu situaci ještě 
vyhrotit, zatímco kdyby ta policie tam byla od začátku, byť by nezasahovala, pouze by tam byla 
přítomná a vlastně by se sledovalo, jestli to ta bezpečnostní agentura zvládne bez jejího zásahu, takže 
by to pro průběh toho zápasu, by bylo možná vhodnější. 

Takže myslíš si nějakou, ideální by byla nějaká kombinace toho původního stavu? 

Ano. Kombinace původního stavu s tím, že by policie neměla být na všech zápasech, ale jenom 
na těch, o kterých se předpokládá, že může dojít k nějakým konfliktům. A neměla by rozhodně 
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zasahovat ani se nijak angažovat na tom stadionu. Dříve nemusela být ani příliš vidět, ale měla, mělo 
by být jasné, že tam je. 

A co si myslíš o bezpečnosti na stadionech? Teď myslím z hlediska, konstrukce v současné době 
v České republice? No a, myslíš si, že bezpečnostní prvky třeba jsou dostatečné?

Myslím si, že se tato otázka dá obtížně odpovědět, protože já tak dobře stadiony neznám nebo znám 
jenom některé. Ale tak jak je znám, tak si myslím, že ta úroveň toho zabezpečení, toho zabezpečení 
těmi prvky materiálovými nebo nějakým podobným způsobem je rozdílná. Jsou stadiony velmi 
bezpečné a jsou stadiony, kde to zabezpečení je podstatně méně dopracované nebo podstatně v méně 
dobrém stavu. 

No dobře. Teď bysme se mohli přesunout k dalšímu bloku otázek. A to se bude týkat z větší části 
fotbalu v médiích. Tak se zeptám, jestli se věnuješ sledování fotbalu ve sdělovacích prostředcích? 

Ano. 

A jak často třeba? 

Pravidelně. 

Například v televizních zápasech? 

Pravidelně. Každý týden pokud je to možné. Nebo i víckrát za týden pokud je to možné. 

Takže víc než na stadionech? 

Ano. Určitě. 

A čteš pravidelně třeba noviny? 

Ano. 

Nebo časopisy… 

Pravidelně. 

které jsou věnované fotbalu? 

Velmi pravidelně. Stále. 

A i třeba rozbory jako sportovních redaktorů?

Ano. Velmi rád. 

A sleduješ v televizi i nebo i obecně v masmédiích reportáže věnované tak zvaným chuligánům 
a výtržnostem na stadionech? 

Sleduji je pravidelně, pokud se odehrávají v nějakých soutěžích, které mě zajímají. To znamená, 
nesleduji to třeba ve všech mezinárodních nebo evropských soutěžích, ale pokud o tom zápase něco 
vím a dojde tam k nějaké výtržnosti tak mě to samozřejmě zajímá. 

A dokážeš, nebo dokázal by si. Troufnul by sis posoudit, takhle se zeptám, jestli ty média o tom 
informují objektivně a vyváženě nebo? 

To bych si troufnul posoudit, pokud bych, byl osobně na tom stadionu. 

A došlo někdy k takové situaci.? Vzpomínáš si na něco? 
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Jenom okrajově. Nikdy to nebyly nějaké extrémní situace, které by se pak v médiích rozebíraly velmi 
třeba dlouho a z různých pozic. Spíše to byly jenom takové okrajové problémy, takže to nemůžu 
úplně posoudit. 

Rozumím. Tak teď úplně na závěr bych se zeptal: které své volnočasové aktivity v současnosti 
považuješ za důležitější nebo i časově náročnější než ten fotbal? Mluvíme teď o těch volnočasových 
aktivitách, čím v současnosti žiješ mimo pracovní vytížení. 

Myslím si, že významnější než fotbal jsou ty aktivní rekreační sportovní aktivity. Ale hned potom 
bych, bych jmenoval fotbal jako, jako divák.  

A z těch rekreačních aktivit sportovních co by se dalo zmínit? Co tě baví nejvíc teď v současnosti? 

No, chodívám hrát badminton, baví mě chodit takové rekreační cvičení do posilovny, baví mě chodit 
hrát tenis, ale i třeba turistika, v zimě když bych měl čas, tak určitě lyžování, ale hlavně běžecké 
lyžování. Nebo běžecké, turistika v zimě na běžkách. 

Takže všeobecně by se dalo shrnout, že sport jak teda aktivní i ten pasivní v podobě toho fotbalu 
zahrnuje v rámci toho volného času docela dost prostoru? 

Hodně prostoru. 

Tak já bych chtěl moc poděkovat za rozhovor. 

Já taky.  

A je to asi všechno. Děkuju. 

Dobrá.  

Rozhovor č. 2b

Druhý rozhovor s fanouškem číslo 2 pro účel diplomové práce. Dodatečný rozhovor. 

Tazatel Ondřej Baran 

Takže napřed bych ti chtěl poděkovat, že se účastníš i toho druhýho doplňujícího rozhovoru. Ten 
nebude probíhat jenom s tebou, ještě s jedním člověkem, protože jste tedy vybraní jako první. Tak 
a zapracoval jsem do dotazníku nebo do plánu rozhovoru nějaké drobné změny. Takže jestli můžeme 
začít. 

Můžeme. Jsem připraven. 

Takže napřed bych se zeptal. Já vím, že ty jsi mluvil o tom, že na stadionu nejsi účastníkem přímo 
v kotli, ale mimo kotel. Přesto bych se rád zeptal, jestli se cítíš, když tam seš, jako součást nějakýho 
většího celku? To znamená, jestli je pro tebe důležitý, že fandíš s někým, nebo prostě v nějaký skupině? 

To je dobrá otázka si myslím, protože za určitých okolností pokud, pokud ten můj vztah k tomu 
mužstvu, kterému fandím, je silný, emocionální, nějak emocionálně založený, tak i když nejsem 
v tom kotli, tak cítím jako, řekněme, sounáležitost s těmi fanoušky, kteří prostě hlasitě nebo výrazně 
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podporují to mužstvo, kterému fandím. Ať už oni sami jsou v kotli nebo jsou roztroušeni někde 
po tom stadionu. To je mi celkem jedno. 

Dá se říct, že třeba chceš říci, by ses nějak teda přidal k nějakým pokřikům, který začly třeba z toho 
kotle? 

Ne. 

Na stadionu?

To ne. 

Seš rád, teda rád, že cítíš tu sounáležitost ňákou s týmem? 

Ano tomu mužstvu skutečně jakoby fandím nejenom sportovně. Řekl bych, že se mi třeba líbí jeho 
hra a tak, ale cítím tam i sounáležitost třeba regionální. 

Rozumím.

Tak mi to jako tak ano, podporuju to jako, jako. Těší mně to, že tam ti fanoušci jsou.  

Dobře. Díky. Tak přejdeme k další otázce. Ta se týká pořád fandění. Chci se zeptat, jestli někdy třeba 
fandíš na tom stadionu sám, jestli začneš třeba sám něco vyvolávat anebo jestli se pouze teda jakoby 
k nějakým pokřikům přidáváš nebo ani to ne?   

Výjimečně. Fandím sám. A nerad se přidávám k nějakým pokřikům nebo k nějakým jiným skupinám 
nebo skupin. 

Takže třeba když tě potěší nějaká hezká akce fotbalová tak ji oceníš? 

Ano. 

Potleskem? 

Potleskem nebo nějakým výkřikem nebo nějakým povzbuzením. Ale výjimečně. 

A teď bych se zeptal, když fandíš, nebo když seš na tom stadionu fyzicky, máš pocit, že tím svým 
hráčům pomáháš byť určitým malým dílem? 

Protože takřka nefandím, tak ne. Nemám to ze srdce. 

A naopak bych se ještě zeptal, jestli máš pocit, že tě ti hráči nějakým způsobem reprezentujou, že 
hrajou třeba za tebe? Tak nějak bych to formuloval jestli…  

Ano. Mám takový pocit, pokud s tím mužstvem nebo s těmi hráči cítím ňákou jakoby vnitřní nebo 
ňákou takovou sounáležitost, tak ano. 

K tomu já mám takovou drobnou doplňující otázku, jestli třeba po zápase chodíš na tu tak zvanou 
děkovačku s hráči, nebo tleskáš anebo prostě jenom ten stadion opustíš? 

Na žádnou děkovačku nechodím, ale třeba těm hráčům pokynu nebo zamávám nebo udělám nějaké 
oceňující gesto a odejdu.  

Nebo je oceníš tím potleskem případně? 

Krátkým potleskem. Ale není to žádná děkovačka.  

Jasně. Samozřejmě. Vadí ti třeba, když hráči hrají špatně z toho důvodu, že máš pocit, že ten zápas 
takzvaně zabalili nebo odchodili, jak se říká? 
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To mi vadí. 

A jak třeba nespokojenost dáš najevo, když seš fyzicky přítomen na tom stadionu? 

Nedám to nějak najevo. Ale pokud tam jsem se známým nebo kamarádem, nebo v nějaké menší 
skupině lidí, tak to komentuju a, a kritizuju veřejně. 

Jakoby verbálně? Nahlas? 

Jakoby verbálně. Nahlas. Nevykřikuju to, ale říkám to takovou formou rozhovoru, rozhovoru s těmi 
kamarády nebo známými. Upozorním na to. 

Rozumím, rozumím. A teď se zeptám, jestli třeba oceňuješ nebo tě potěší pěkná akce soupeřícího 
týmu nebo nějakýho… 

Ano.

hráče soupeře? 

Rozhodně, rozhodně potěší. Dokáže mi to udělat skoro stejnou radost, ale samozřejmě že si to nepřeju. 

Jasně. Takže ale oceníš to? 

Ocením to. Ano určitě. 

Takže rozumím tomu správně, že není tvým cílem pouze vítězství toho tvého týmu v zápase i za cenu 
toho, že bys třeba ty soupeřící hráče nějak znervózňoval pískotem nebo?  

Ne, ale mým cílem by bylo, aby to mužstvo, kterému fandím tak aby zvítězilo prostě proto, že hraje 
lepší fotbal. A nejsem rád, když ten soupeř můj hraje taky dobrej fotbal. Ale když už ho hraje, tak to 
ocením. 

Takže jsi takový spíše… 

Komplikovanější. 

nezaujatější fanoušek? 

Ano. Ano. 

Ne radikální?  

Ne. Ne. Ne. 

V těch názorech? 

Ne. Ne. Ne. Ale v té touze, aby to moje mužstvo vyhrálo tak jsem velmi radikální. 

Rozumím. Jasně. 

Ale aby vyhrálo tím nejhezčím možným způsobem. Fotbalovým. 

Férovým? 

A fotbalovým. Znamená, aby byli lepší, aby je potupili fotbalově. 

A teď se zeptám ještě z trochu jinýho soudku. Ocitl ses třeba na stadionu někdy v situaci, která ti 
ve zpětným pohledu přijde jako nepříjemá?

Ano. Mnohokrát 
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Můžeš to nějak konkrétně specifikovat? 

Třeba jsem byl v, na stadionu, kde jsem byl obklopen spoustou fanoušků domácích a já jsem fandil 
hostům. A nebyl jsem v tom kotli. A ti fanoušci různí se chovali různě agresivně a, a chovali se 
vulgárně a uráželi a rasisticky vykřikovali a podobně. A to bylo velmi nepříjemné. 

A teď, když vezmu vyloženě nějakou nebo vezmeme vyloženě nějakou fyzickou nepříjemnost? Teď 
nemyslím třeba vyloženě násilí, ale napadá mě třeba nějaká velká tlačenice, nebo zbytečně dlouhá 
fronta čekací na lístky nebo něco takového? 

Spíše bych řekl fronta třeba na občerstvení. Něco podobného. Ale ne při vstupu to mi nikdy nevadilo. 
Nebo při odchodu ze stadionu. Ale třeba při čekání na občerstvení tak to je případ velmi obtěžující, 
když jsem si třeba nemohl koupit občerstvení ze stánku. 

Rozumím. A nějak obětí nějakého napadení ze strany fanoušků to ses nestal?

Ne. Ne. To ne, to ne. Ale myslím si, že když bych se třeba choval tak jako jak bych chtěl, tak by se 
mi to mohlo stát, protože často jsem se pohyboval v prostředí fanoušků, jak už jsem řekl domácího 
mužstva, kteří byli jako, řekněme v obrovské početní převaze a bylo jich hodně a chovali se velmi 
agresivně nebo docela agresivně. 

A měl jsi z nich třeba i obavy?

Ne. Ne. To ne. To ne. Protože, když jsem já vědomě neprovokoval, tak oni mě samozřejmě nechávali 
být, protože ani nevěděli, komu fandím. 

Rozumím. Tak s tím souvisí moje další otázka. Jestli jsi někdy jednal nebo byl nucenej okolnostma 
jednat na tom stadionu tak, jak by si v běžné situaci mimo stadion nejednal? A v případě toho, toho 
jednání. Ty jsi vlastně možná to teď částečně zmínil, že možná mimo stadion by jsi projevoval sympatie 
s tím svým klubem?  

Ano. Ano. Anebo i na tom stadionu, kdybych nebyl jakoby mezi těmi domácími fanoušky. Ale jelikož 
jsem byl, tak jsem se musel ovládat a musel jsem se chovat zdrženlivě řekněme velmi. To znamená 
nefandit vlastně vůbec.  

A ten důvod tam byl, že? 

Nu, že jsem měl obavu, že mě odtamtud vyhodí, když to řeknu jednoduše. Ne že by mi nějak moc 
ubližovali, ale jako prostě bylo jich moc a byli agresivní a já jsem byl rád, že mě nechali na pokoji. 

Dobře. Rozumím. Tak to je asi poslední taková ta, z řady otázek doplňujících. A teď bych se na závěr 
ještě zeptal, jestli se nějak třeba změnily ty mimofotbalové zájmy? Čím teď žiješ? 

Mimofotbalové? 

No, mimosportovní i klidně.   

No nezměnily. 

Od prvního rozhovoru, nezměnily? 

Ne. Ne. To ne.    

Tak dobře. Tak to je všechno asi. A moc děkuju teda za trpělivost a za to že ses mi věnoval i podruhé. 

Není zač a děkuju za dotazy.   
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Rozhovor č. 3

Rozhovor s fotbalovým fanouškem číslo 3 pro účel diplomové práce.

Tazatel Ondřej Baran

Tak já bych ti chtěl moc poděkovat, že ses vlastně účastnila tady na tom projektu, že jsi s tím 
souhlasila. Seš první žena vlastně u mě. Že doufám, že do toho vneseš trochu jiný prvky, takový ten 
ženskej element. A myslím si, že to bude hodně přínosný pro tu moji práci. Takže ještě jednou moc 
díky. Takže na úvod se samozřejmě zeptám. 

Můžu ti tykat, že jo? 

Určitě. 

Tak díky. A budu ti říkat teda jménem, když tě budu oslovovat, jo? Tak začnem, no. Tak můžeš říci, 
kolik ti je let? 

Je mi 29 let. 

A kde bydlíš? 

Bydlím v Praze. 

A zaměstnání, nebo jestli třeba nějaký nejvyšší dosažený vzdělání?

Momentálně jsem nezaměstnaná. Mám střední odbornou školu s maturitou. 

A žiješ s partnerem nebo? 

Žiju s partnerem, jsem vdaná, mám 2 děti. 

A co vlastně tvůj partner říká na to, že se věnuješ tomu fotbalu a tomu dění okolo něj že se o to tak 
zajímáš? Jaký na to má názor? 

No tak my jsme se s partnerem seznámili na fotbale, i když on je na tý druhý straně. Takže myslím, 
že proti tomu nic nemá. Je to prostě součást naší rodiny. Žijeme vlastně v tom úplně všichni. I ten 
náš denní režim je podřízenej fotbalu. Ale myslím si, že občas má problém s nějakejma výjezdama… 

Jo? 

a kolem a podobně v celém tom dění z pohledu jakoby na tribunách. 

To mu vadí, jo? 

To mu někdy vadí. 

Jo, jo, jo, jo. Jasně. No. 

Někdy má strach prostě. 

A on se nějak tomu aktivně věnuje nebo je v tom nějak zapojenej partner přímo, jo? 

No myslíš, chceš, jako chceš, jako konkrétně co dělá ve fotbale? 

Stačí třeba na jaké pozici.   

Tak jo, dělá maséra v ligovém klubu. 
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Jo, jo, jo. Teď se zeptám na jinou otázku. Věnuješ se nebo ses třeba v minulosti 

věnovala nějakému sportu aktivně? 

Já jsem aktivně plavala.  

Jo? 

Závodně. Ale věnovala jenom asi do 13 let. Pak jsem ze zdravotních důvodů přestala…  

Jo. 

teď jsem aktivní, aktivní divák sportu. 

Jo. Rozumím. A ten sport tě zajímá jako obecně anebo pouze fotbal? To znamená, třeba baví tě i jiný 
sporty, hokej nebo? 

Baví mně i jiné sporty. Určitě. 

Plavání, třeba? 

Jako nejvíc, nejvíc chodím na fotbal. Pak se chodím dívat na vodní pólo, na box, ale i na futsal, 
na kamarády a to co jako prostě příbuzný tomu fotbalu takže asi tak. Jako rekreačně mě určitě zajímá 
kolo, golf. Jako je toho spoustu. Prostě k tomu, k tomu sportu obecně mám nějakej vztah. 

Rozumím. Tak to, to jo. A v kolika letech jsi začala na ten fotbal vlastně nějak tak aktivně chodit? 
A zeptám se, kdo tě k tomu tak nějak přived?     

Jo. Tak já jsem aktivně vlastně začala chodit úplnou náhodou. Nebylo to ani z rodinných důvodů. 
Já jsem v době, když už jsem měla děti, tak jsem si našla práci přímo na fotbalovém stadionu a díky 
tomu vlastně jsem začala vnímat i to dění spojené s fotbalem. A tak jsem se dostala i na tribunu. Tam 
jsem vlastně poznala i svýho manžela, takže vlastně se to všechno propojilo. 

Tak to je hodně zajímavý. Tomu rozumím. To je fakt zajímavý tahleta věc. A zeptám se teda ještě 
trochu z jinýho soudku. Co tě motivuje vlastně k tomu, k tý návštěvě těch zápasů? Teďka nemyslím 
jako, že seš tam s manželem, ale jinak prostě ještě nějaký jiný důvody? 

No já tam v podstatě kvůli manželovi nechodím, když si to vezmu. Já tam chodím, protože jsem 
si tam samozřejmě udělala spoustu kamarádů. Takže pro mě je to taková společenská událost. Pak 
samozřejmě se ráda koukám na tu hru samotnou a celá ta atmosféra při tom fotbale si myslím, že je 
určitě taková výraznější než třeba právě u toho vodního póla, kam chodím nebo, nebo u toho boxu. 
Ten box je takovej spíš jakoby chci říct elegantní sport nebo, nebo tak. Ale ten fotbal je specifickej, 
mi přijde.      

Jsme skončili vlastně u toho, že se účastníš na těch fotbalech, na těch zápasech nejenom teda kvůli 
tomu manželovi, ale že tě to baví tak celkově. Prostě pro tebe je zábava, no. A zeptám se teda, jestli 
se účastníš i třeba na přípravě ňákejch těch choreografií, nebo organizuješ nějaký setkání fanoušků 
nebo něco takovýho. Prostě aktivity, který jsou mimo zápas, ale souvisejí ňák s tou fanouškovskou 
scénou. 

No, určitě, určitě o dění aktivně. Aktivně o dění o to zázemí, Minimálně vzhledem k tomu, že 
vlastně manžel je v klubu zaangažovanej, tak si myslím, že funguju jako prostředník mezi klubem 
a fanouškama, kdy, kdy vlastně s jednotlivejma skupinama, pokud je potřeba vyřešit ňáký věci kolem 
výjezdu, lístků apod., tak vždycky jde přese mě nebo téměř vždycky. Pak pořádám i turnaje letní, 
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různě, z různejch koutů republiky, kdy přijedou fanoušci i vlastně mimo, mimo Českou republiku. 
Takže to je asi moje hlavní náplň. 

Asi tak? 

Tak chorea, chorea se mně netýkaj. Prostě myslím si, že zase vzhledem k tomu, že mám 2 děti, tak 
tomu můžu dát jenom určitou část a to je tohlento. To je takovej strop, zrovna.

Taková ta organizace… 

Tak. 

těch věcí okolo toho fotbalu? 

Tak  

Tak to je určitě hodně důležitá věc. A zeptám jak často nebo třeba kolikrát do měsíce na ten fotbal 
zajdeš nebo jestli i ty výjezdy jezdíš, jo, na ty venkovní zápasy?

No tak já se snažím chodit pravidelně na každej zápas klubu, kterýmu fandím. Nicméně, nicméně 
spíš se dostávám na ty domácí zápasy. Ty venkovní jsou často problém, protože moje děti dělají 
sport, takže často tím, že manžel vlastně je v tu chvíli s tím klubem na zápase, tak já musím fungovat 
jako ten rodič pro ty děti. Ale pokud to samozřejmě jde zařídit, tak současně i výjezdům. Takže. 

Rozumím. A víc tě bavěj spíš ty výjezdy nebo ty domácí zápasy z takovýto vyloženě jako fanouškovskýho 
hlediska? 

Tak, já si myslím, že každý má něco svýho do sebe. Ty výjezdy jsou po tý fanouškovský stránce 
bych řekla takový fanatičtější, takový aktivnější. Ti lidi jako to na tý tribuně asi víc prožívaj. Na tom 
domácím prostě někdy, někdy se stane, že už tam je takovej ten, takovej ten zvyk toho pohodlí a tím, 
že tam je prostě spoustu lidí, kteří nejsou ochotni třeba ani fandit tak to někdy jakoby ovlivní tu 
atmosféru. Nicméně si říkám tam je člověk doma, tam má to svoje, tam většinou opravdu všichni 
jsou ti lidi, který znám, kdežto ten výjezd je takovej víc jako opravdu víc fanouškovskej. 

Jo, jo, jo, jo. Rozumím, no. A když seš teda na domácím stadionu, chodíš vždycky na stejný místo? 

Jo. Když jsem na domácím stadionu, tak chodím vždycky do kotle, protože tam, tam je prostě ta 
atmosféra nejlepší. Měla jsem období, kdy jsem chodila asi měsíc a půl za manželkama hráčů, který 
vlastně seděj za střídačkou, a tam mě to prostě nebavilo. Tam není, není ta atmosféra, tam je opravdu 
jenom čistě o sledování hry, což někoho naplňovat samozřejmě může. Předpokládám, že to právě 
proto to tam naplňuje ty partnerky, protože tam koukají na ty své chlapy, ale, ale mě ne. Mě k tomu 
fotbalu to prostě nestačí. Já jsem, já jsem hodně o tom, že prostě chci kolem sebe mít ty lidi, se 
kterejma se přátelím a ňák jakoby podpořit tu atmosféru na tom stadionu, protože si myslím, že to 
i dává potom ňákou zpětnou vazbu těm hráčům, kteří jsou na tom hřišti. 

Jo. Tomu rozumím, no. Takže se aktivně účastníš na fandění? A právě tě k tomu jakoby podněcuje to, 
že si myslíš, že to zlepšuje, co je na tom stadionu, jo? A pak i to pomáhá těm hráčům? 

Já si myslím, že to řekli samozřejmě jako už i hráči několikrát napříč jako ligama a různejma 
reprezentačníma zápasama, když se třeba stalo, že hráli před zavřeným stadionem. Tak si myslím, 
že to sami řekli několikrát, že prostě je to potom znát, když tam prostě nikdo z těch fanoušků není 
a myslím si, že i tu podporu oni oceňujou třeba právě v závěru tý děkovačky a tak, kdy prostě přijdou 
a těm fanouškům taky poděkujou. Myslím si, že to smysl má. 
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Určitě, no. A myslíš nebo je pro tebe důležitá taky ta sounáležitost mezi těma fanouškama vzájemně 
jako, že jste spolu, že seš součástí jakoby ňákýho toho celku, toho kotle, že prostě fandíš společně 
s ostatníma?   

Jo, jo, jo. Určitě. Já si myslím, že todle je, todle je taková docela jakoby složitější otázka, ne přímo 
jako ohledně toho fotbalu, ale celkově, že vlastně. Myslím si, že většina lidí chce někam jakoby 
patřit. Někdo si to najde v něčem jiným, někdo si to právě najde tady v tom fotbale. Nicméně tady 
v tom fotbale určitě jakoby ta komunita je u těch fanoušků, je taková hodně silná, je to prostě hodně 
úzká vazba. Samozřejmě pokud se bavím o tý, o tý vrstvě, u těch fanoušků, který jsou aktivní. 

Jo, jo. Rozumím. Rozumím. A zeptám se třeba, jestli někdy i fandíš jakoby sama to znamená třeba, 
myslím to tak, že nějak na ty hráče pokřikuješ, nebo naopak je povzbuzuješ anebo jestli v rámci toho 
kotle třeba začínáš ten pokřik?

Ne. Na tohle jsem prostě nenašla nikdy odvahu. A myslím, že na druhou stranu to bude trošičku, že 
jsem prostě tím, tím mým pohlavím.        

Jo?    

Jako není, nevšimla sem si úplně tolika holek, který by stouply dopředu a byly ochotny ten dav těch 
chlapů vést. Myslím si, že tady je pořád cejtit trošku to, že je to víc chlapská záležitost než ženská 
i co do počtu těch ženskejch na těch tribunách. Ale jako určitě se aktivně přidám, když někdo něco 
takovýho začne. 

Jo, jo. Jo, jo, jo. A ty jsi to vlastně naťukla, že když vlastně fandíš nebo když fandíte, jste součástí toho 
celku, takže cejtíš, že těm hráčům to nějak pomáhá. A naopak, přijde ti, že i nebo máš pocit, že i ti 
hráči jakoby tebe nějak reprezentujou, že seš na ně hrdá a takhle? Znamená to, jako když to vztáhnu 
i k těm děkovačkám, jestli na ně chodíš, takhle zdravit po zápase hráče? 

No jasně. Tak ti hráči že jo jsou v podstatě know-how nebo vlastně toho klubu. Oni, oni vlastně 
jakoby, oni jsou ten rozhodující článek o tom, na jaký úrovni momentálně ten klub bude, na jaký 
příčce bude hrát. Prostě tam je to jasný. Neříkám, že je to jedinej, jediná věc, o který jakoby, která 
o tom rozhoduje. Určitě ne. Ale jako oni jsou velmi podstatná část toho vlastně jakou image v tu chvíli 
ten klub má a takže si myslím, že jo. No, že myslím, že určitě je důležité jako jít, podpořit je. Oni 
děkujou. I mně to dělá dobře, když prostě vidím, že oni přijdou a poděkujou. Chodím na děkovačku, 
chodím si plácat. Zase je tam třeba je i to, že ty kluky znám osobně, takže do určitý míry pro mě je to 
mnohem zajímavější. Nicméně, i když jsem je neznala, tak jako že každej vlastně každou část sezóny 
se ten tým mění tak než je poznat, tak stejně chodím, stejně si s nima plácnu. A prostě myslím si, že 
to podporuje právě tu sounáležitost i mezi těma fanouškama. Myslím si, že to ty fanoušky jakoby 
ještě víc utmeluje. 

Jo, jo, jo. To máš určitě pravdu, no. S tím souhlasím. A teď se zeptám trošku jinak. Ale souvisí to s tím 
vlastně. Vadí ti třeba, když cejtíš nebo že máš pocit, že ty hráči ten zápas zabalili, že prostě nehráli 
naplno? A případně jako když ti to vadí, tak jak tu nespokojenost dáš třeba najevo?

No to byla docela hodně těžká otázka, protože já si myslím, mám kolem hodně často, že ti lidi jsou 
třeba naštvaní, když tohlento viděj. Já samozřejmě jako radost z toho nemám. Nicméně zase jsme 
jenom lidi, ti hráči jsou taky jenom lidi. Kolikrát myslím si, že nevidíme spoustu věcí, který za tím 
můžou bejt. Na druhou stranu jsou to sportovci. Jakejkoli problém by měl jít stranou, že jo. Na hřišti 
by měli dávat nejlepší výkon. Ale myslím si sama tím, že jsem sport dělala na nějaký závodní úrovni, 
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tak prostě vím, že ne vždycky to jde. A takže, takže se to snažím jakoby brát z toho, z toho pohledu, 
že se to prostě nepovedlo. Nicméně… 

Jasně. 

třeba příště dají o to víc. 

Jo, jo, jo. Ale nějaká, nějakou kritiku ostrou to asi ne, že jo? 

To se nepouštím. 

A hlavně taky, že jo, někdy to třeba vypadá, že ten zápas zabalili a ve skutečnosti to tak nemusí bejt, 
že jo? Může to tak jenom vypadat? 

Tak. Přesně tak, jako. 

Že se to tak zdá těm fanouškům, nemusí to bejt? 

Tak. Je to jenom pohled lidí na tribunách a tak to je. Prostě v hlavě má každej hráč sám, že jo, co 
do toho dal. A myslím si, že oni si to pak jako i vyříkávaj, jako že z toho určitě tam jakoby zpětná, 
zpětná reakce je, oni jako vlastní zájem. Každej si pak projede to sám v hlavě, takže jako počítám, 
že jsou to profesionálové, že jsou za to placeni, že prostě dělaj všechno, co můžou. Takhle se na to 
primárně koukám. 

Jo. Jasně, no. A teď se zeptám úplně jinak. Vlastně při tom fandění, který ty projevy nebo ty z toho 
fandění věci ti přijdou nejúčinnější? Myslím třeba skandování, nebo případně vytažení nějakýho 
chorea, anebo pyrotechnika? Co ti přijde jako nejúčinnější a jestli ti něco třeba něco vadí, třeba 
nějaký vulgarismy nebo? 

Jasně. No tak určitě si myslím, že vždycky je účinnější, když zafunguje víc těch složek dohromady. 
Takže určitě nějaká vizuální podpora včetně tý zvukový. To je samozřejmě nejdůležitější, protože 
co si budem, tu vizuální část jakoby ti hráči určitě nemůžou ani moc vnímat. Tam jde spíš jakoby 
o celkovou prezentaci toho, toho kotle samotnýho, toho klubu. Zase to jakoby image ze stránky 
fanouškovství. Ale beru to, že je to taky důležitý. Určitě to tý atmosféře, tomu skandování může 
víc přidat. Nejdůležitější je podle mě to skandování ta celistvost, ta vytrvalost, to opakování těch 
známejch vlastně chorálů. No, co mi, co mi vadí, vadí, no tak někdy prostě vadí ty vulgarismy. Ale 
to, to protože si myslím, že je důležitý na ten fotbal přivést ty děti… 

Jo. 

protože tak tím si vychováváme tu novou generaci. A nejsem naivní, ne že bych věřila, že jako tam 
ty děti neuslyšej sprostý slovo, že je tam časem řvát samy nebudou. Ale, ale myslím si, že je to 
prostě zbytečný. Myslím si, že fandit se dá jakoby i bez toho krom ňákých situací, kdy prostě se tam 
něco stane a člověk si zařve. No a co mi, co mi jakoby vadí, tak jako tím jdu asi proti názoru, proti 
takovejm těm radikálnějším fanouškům, tak mi vadí pyrotechnika. A to prostě proto, že jsem s tím 
jako párkrát neměla úplně příjemný zkušenosti, takže jako nějaký spálený věci a podobně. 

Jo? 

Je to smrad. Člověk je načichlej. Myslím si, že i todlecto se dá udělat tak, aby to nejen dobře vypadalo, 
dalo se to použít a i přesto to nikoho neobtěžovalo. Takže pyrotechnika ano, ale prostě tam hodně 
záleží, jakým způsobem bude použita, co přesně z ní bude použitýho. 

Rozumím. No, a teď se zeptám, tak že myslíš si, že ty hráči třeba tu podporu nějak vnímaj, když jsi 
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s nima vlastně v užším kontaktu? Tak myslíš si, že třeba to fandění nějak jim to pomáhá vlastně v tom, 
při tý hře? 

Já si myslím, že jo, že to vnímaj. Nevím, do jaký míry bych řekla, že jim k tomu může pomoct. 
Ale myslím si, že to může vyhecovat jako tu, tu určitě v některých situacích. Jako nevím, no jako 
že bych řekla, že by jim to vyloženě nějak úplně pomáhalo, a oni by na základě toho odvedli lepší 
výkon, to asi ne. Ale jak říkám určitě se zmiňujou, když hrajou před prázdným stadionem, že to bylo 
nepříjemný. Takže určitě minimálně jakoby to berou tak, že to k tomu prostě patří. 

Jo? 

A rozhazuje je spíš, když tam nikdo není, než že by je to možná podporovalo. A pak si ještě myslím, 
že to vnímají možná víc než si jakoby myslíme, protože obzvláště třeba ti, co seděj na lavičce, že jo, 
a tak. A vím, že ti kluci se o tom i v kabinách bavěj, jaká ta podpora byla a jaká nebyla. Takže vím, 
že jakoby z tohohlenctoho pohledu že tam prostě je to jejich vnímání tý fanouškovský stránky taky. 

Jo, jo, jo. Rozumím. A co si myslíš o takovýmtom fandění, který má spíš zastrašit ty hráče soupeře 
nebo nějak prostě je vyprovokovat, nebo tak, takovýto negativní fandění? 

Tak k tomu bych prostě zase řekla. Ten člověk je profesionál. A musí s tím prostě počítat. Musí, umět, 
musí být na todle připravenej. Neměl by se tím absolutně nějak nechat rozhodit. Je to samozřejmě 
jakoby strategie nějaká, jakoby těch fanoušků. Ale, ale třeba myslím si, že to není právě v těch 
ostatních sportech tak jako ve fotbale. Tam se todle používá. Nevím jak v hokeji. Na hokej, se 
přiznávám, absolutně vůbec nechodím. Když si jakoby vezmu, že je to jakoby po fanouškovský 
stránce možná jakoby nejblíž kam jen to porovnat. Ale myslím si, že na těch některých, jinejch 
sportech tohlencto absolutně chybí, že tam je jenom podpora toho týmu, a není tam, není tam vlastně 
jakoby ta rivalita taková. 

To je zajímavý. A myslíš si, nebo máš názor, čím to je? 

No přiznám se, že nikdy jsem o tom úplně hluboce nepřemejšlela čím to je. Já bych řekla…         

Myslíš, že ten fotbal je prostě v tomhle specifickej, jo? 

Já si myslím, že je to asi tím spíš jakoby s rozšířením toho fotbalu, protože samozřejmě pokud se 
budu bavit o plavání, tak tam ta fanouškovská podpora je úplně někde jinde. Takže samozřejmě čím 
míň fanoušků, tím míň je to jakoby zprofanovaný ten sport, tak tím, tím míň tam bude hrozit i nějaká 
jakoby takováhle rivalita. Takže bych řekla, že do určitý míry to bude i tak jakoby rozšířenost celková 
toho fotbalu. A zase řekla bych, že to je ta specifičnost toho fotbalu, že vlastně tam je silná ta, silný 
to napojení na ten klub, takže samozřejmě čím silnější bude jakoby vnímání toho svýho, tý svý 
náležitosti k ňákýmu klubu, tím víc z toho bude prostě se odvíjet i, i rivalita k těm ostatním. 

Jasně, no. Takže, takhle to vidíš?       

Myslím si, že to v hokeji, to může bejt stejný. 

Ano. 

Myslím si, že to takhle bude u sportů, který jsou prostě obecně hodně rozšířený po fanouškovský 
stránce. 

No tak, to je určitě zajímavý, no. A ještě se zeptám, ty osobně třeba oceníš i pěknou akci toho týmu 
soupeře nebo nějakýho konkrétního hráče, anebo spíš prostě na něj zapískáš nebo zakřičíš nebo 
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prostě jak říkám, když udělá tu dobrou, tak ji nějak oceníš nějakým potleskem nebo? 

No tak určitě netleskám jako protihráčům. To fakt ne. Jestli můžu bejt trošku sprostá, tak spíš řeknu 
do prdele. No ale bylo to dobrý, no. Jako zanadávám si, zanadávám si pro sebe, že samozřejmě jako 
by to bylo v náš neprospěch, ale jako myslím, že zase objektivně umím říct, že to bylo dobrý, že třeba 
tam prostě fakt jako zaváhal ten náš tým a že tady prostě byla jasná jakoby past. Umím o tom zápase 
říci nebo můžeme bejt rádi za ten bod, protože jsme hráli hůř. To jako objektivně umím říct. 

Jo, jo, jo. Rozumím. A nosíš i nějaký ty klubový symboly? 

Jasně. To k tomu prostě patří. Pokud, si myslím, že pokud seš mentalitou fanouška na úrovni toho, 
kdo je ochotnej jít do kotle, tak samozřejmě prostě budeš tu podporu toho klubu vyjadřovat, i tím, že 
budeš nosit znaky, barvy a podobně. 

Jo, jo, jo. A i mimo stadion nebo jenom na stadionu? 

Byly doby, kdy jsem nosila ty věci i mimo stadion. Běžně třeba do práce. Zase jakoby musím říci, 
že tady v tom, tady v tom trošku asi je to, mám jakoby pocit, že čím dýl se aktivně účastním na tom 
fotbale, tím víc se to pro mě stává takovou jakoby uzavřenou komunitou, že už jakoby nemám 
potřebu. Předtím to bylo taky jako boom, prostě člověk tím jakoby je úplně pohlcenej žije. Takže 
předtím jsem to hodně dávala najevo i všude okolo. Teďkonc si myslím, že si to nechávám prostě pro 
sebe, pro tu svoji komunitu lidí a nemám potřebu se s tím nějak prezentovat. 

Tak jo, jo. Je mi to jasný. Ty jsi říkala, že vlastně chodíš do kotle, že jo? Takže otázka na to, jestli je 
správný, že ty kotle jsou, je asi zbytečná? 

No jasně. To je úplně zbytečná. To je samozřejmě správný, že ty kotle. 

To je mi jasný. 

Co by, co by, co by některý fanoušci dělali potom. 

Je mi to jasný. A ještě teda naťuknu tu znova tu pyrotechniku. Co si myslíš o tom, jestli by se měla 
zakázat, to její užívání, anebo jestli to ponechat třeba v nějaký míře anebo jaký máš na to názor? 

No, ono je to hrozně těžký udělat ňáký pravidlo takový, aby vyhovovalo v podstatě oběma stranám, 
aby bylo bezpečný pro obě strany, protože samozřejmě každá ta strana pak nese nějaký důsledky. 
Viděla jsem prostě případy, kdy opravdu ta pyrotechnika fakt ublížila. Dokonce v historii i zabila. 
Na stadionu a jako z tohohle důvodu absolutně chápu, proč prostě oni, oni se obávají toho používání. 
Jak říkám, choděj tam malý děti. Nicméně na druhou stranu si myslím, že situace na českejch 
stadionech není úplně, úplně tak vyhrocená v tomhletom směru jako třeba někde v cizině a že tady 
je to potlačovaný zbytečně víc, než by muselo. Jako myslím si, že kdyby, kdyby bylo, kdyby byl 
svaz ochotnej víc jakoby otevřít tuhletu diskusi, tak by se určitě dalo, dalo přijít na způsob, který by 
trošičku víc vyhovoval oběma stranám. Teď je to takový hodně radikální a jako na to, že fotbal má 
bejt hlavně pro fanoušky, že jo, tak protože co si budem, proč by jinak ta soutěž jako vůbec byla. 

No jasně. 

Tak jako pokud to je fotbal pro fanoušky, pokud je to, co nám jakoby přináší to, tu exkluzivitu toho 
sportu, tak jsou to ty fanoušci. A jako potom by mělo být samozřejmě jakoby vhodnější i s nima 
o tom se víc bavit, no. 

Jo? 
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No tak, my jsme vlastně skončili u těch aktivit ultras a hooligans, že jo. A ty jsi už říkala předtím asi, 
že prostě chodíš do kotle pravidelně. A sama by ses teda přiřadila do tý skupiny ultras? 

No já bych se nechtěla řadit ani do jedný z těchlectěch skupin. 

Jo, jo. Rozumím. 

Já jsem prostě aktivní fanoušek v kotli. Pomůžu s čím je potřeba. Postavím se za to, co si budu 
myslet, že je v tu chvíli správný. Bavím se jak s těma, tak s těma. Dělám pro ty i pro ty něco. Ale 
prostě jenom tam, kde si jakoby já budu myslet, že je to dobře. Proto se nechci ani vlastně jakoby 
k jedný, týdle skupině řadit. 

Takže prostě funguješ tam spíš jako takovej prostředník třeba v tom kotli? 

Tak. 

A neřadíš se ani k jedný z těch, z těch skupin? No, tomu rozumím. Rozumím. To je jasný. A přesto 
bych se ještě zeptal na to, jestli si myslíš, že ty ultras aktivity jsou v současnosti jako výraznější anebo 
naopak míň výrazný než dříve. Jestli to můžeš porovnat s nějakým časovým horizontem. Já nevím, jak 
dlouho už vlastně na ty fotbaly chodíš, takže? 

No, todle je těžký jako. Já, já, já nechodím zas tak dlouho, abych to mohla v nějakým dlouhým 
časovým horizontu. Já chodím na fotbal osm let. Takže si myslím, že je to relativně dost krátká doba 
na nějaký porovnávání. Ale asi to bude, asi to bude klub od klubu různý, samozřejmě s tím, v jaký se 
pohybuje klub v lize, v části tabulky, jak dospívají ti lidi na tom stadionu, jaký jim přijdou závazky. 
Prostě to, jako todle jsou všechno věci, který to hrozně ovlivňujou. Ale třeba v našem klubu prostě 
jsem zpozorovala nějakou změnu už minimálně takhle jakoby dvakrát, kdy prostě odchází nějaká 
jedna generace a nastupuje nová generace. Každá to dělá trošičku jinak a trošičku zase po svým. Jako 
nevím, nevím, jestli úpadek nebo vzestup. Mně to přijde, že to spíš jakoby stagnuje prostě. 

Že to je furt jakoby na stejný úrovni? No a ještě se vrátím k tomu kotli prostě. Zeptám se, počet členů 
v něm mění se třeba v závislosti na atraktivitě zápasu, anebo třeba i na počasí? Takovýhle věci jestli 
to ovlivňujou? 

Takhle bych, asi bych řekla, že počet členů v kotli ovlivňuje víc počasí než atraktivita zápasu.  

Jo? 

Že. Ten kdo prostě chodí na ty zápasy, pokud se budeme bavit u domácích, u výjezdů zase. Budeme 
se bavit o domácích. 

O domácích. 

Tak si myslím, že počasí ovlivňuje počet víc než ta atraktivita, protože ty lidi, který prostě chtějí 
fandit tomu klubu, tak mu budou fandit i před jakýmkoli jiným, před jakýmkoli různým vlastně 
soupeřem, ale samozřejmě se jim nebude chtít stát v dešti, v zimě a už jakoby riskovat třeba, že 
budou z toho nemocný a podobně. Každej má nějaký jakoby strop, kam až je jako ochotnej zajít 
i v rámci svýho zdraví, jo. Pak říkám, spíš počasí než, než atraktivita soupeře. 

Rozumím. To je jasný. No a v tom kotli je tam jako velký věkový rozpětí těch členů nebo jsou všichni 
přibližně ve stejným věku? 

No nevím jak v jinejch kotlech. 
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Ale v tadytom? 

Ale v našem kotli je prostě rozpětí absolutně obrovský. Tam choděj malý děti, až po starší lidi, takže 
prostě jsou tam, jsou tam občas i nějaký babičky a dědečkové, ale, ale jako mezi těma úplně jakoby 
nejaktivnějšíma bych řekla, že je nějakej průměr od dvaceti, mezi těma aktivníma od nějakejch 
dvaceti třeba do pětačtyřiceti. 

Jo. Tak to je docela velký rozpětí. Tak to je zajímavý, no. A ty už jsi to vlastně naťukla před chvilkou. 
V tom kotli jsou ty kamarádský vztahy, že jo, který ty lidi pojej mezi sebou. A stýkáte se třeba i s lidma, 
co s nima chodíš na fotbal, mimo, mimo fotbal vlastně třeba při jinejch příležitostech? 

No, v tom kotli jsou kamarádský vztahy, protože ti lidi prostě spojí nějaká věc. Tak jako, jako je to 
všude jinde, prostě takhle vznikají přátelský vztahy. Vlastně i mimo fotbal jako lidi se poznaj, maj 
nějakej společnej zájem. Tady je prostě výhoda toho, že ty vztahy se daj vlastně jakoby dýl, dýl 
jakoby utužovat, protože se vlastně ti lidi de fakto viděj úplně pravidelně. A pak vyjdou samozřejmě 
přátelství, který jsou i mimo stadion. Někdy jsou z toho úplně nejlepší přátelství. Pak z toho vyjdou 
přátelství, který jsou vyloženě fotbalový, kdy se ti lidi stýkají jenom na tom fotbale, ale můžou si 
zavolat, když potřebujou něco jinýho. No a pak jsou to prostě jenom lidi z fotbalu… 

Jo. 

se kterejma se tam pozdravěj. Jsou to známý z fotbalu. 

Jo, jo, jo, jo. Rozumím. A v tom kotli je nějaká hierarchie, že někdo třeba jako nadřazenej, nějakej 
vůdce toho kotle anebo prostě jsou si všichni na stejný úrovni? Můžeš to zkusit říct klidně obecně, jak 
si myslíš, že to v tý Český republice funguje anebo na příkladu toho vašeho kotle. Jak chceš. 

No takhle to spojím obecně i na příkladu a tak. No, myslím si, že ne všichni lidi v kotli spadají 
pod nějakou hierarchii. Pak samozřejmě v určitých skupinách je hierarchie. Všimla jsem si toho. 
Vždycky je někdo, kdo tu skupinku jakoby vede, kdo se vlastně stará o její zázemí a koho jsou ty 
v podstatě ty lidi ochotni jakoby respektovat, co řekne, takže to tak jakoby bude v podstatě. Pak je 
v kotli vždycky někdo, kdo vede ten kotel. To je prostě člověk, kterej není jakoby vůdce, nic s tím 
jakoby, nestará se o ty lidi třeba mimo, takhle je to u nás. Nestará se o ty lidi jakoby mimo fotbal. Ale 
prostě je to člověk, kterej má autoritu, je obecně známej, jeho jméno a když prostě on jde dopředu, 
tak ty lidi strhne. Takže todle a pak prostě bych řekla, že ta jakoby ta hierarchie není. 

Jasný. Takže teďka bych tímhletím uzavřel ten první blok. Přešel, přešli bysme k tomu dalšímu. Ten 
se týká jako trochu násilí, který je spojený s fotbalem. Můžem na to? 

Jo. 

Zeptám se, jestli ses ocitla někdy na stadionu v situaci, která ti jako zpětně přijde nepříjemná nějakým 
způsobem? 

Ocitla. Ocitla jsem se několikrát v takový situaci. Paradoxně musím říct, že vždycky v takovýhle situaci 
nešlo o problém mezi rivalama toho danýho zápasu, ale vždycky to byl problém mezi Sekurity a fans, 
nebo mezi prostě policajtama a fans, Takže jo, ocitla jsem se v těchle situacích a byli velmi nepříjemný 
určitě, nebo mně byly nepříjemný určitě myslím si, že i několika dalším lidem a vždycky si myslím, že 
byly zbytečně tak jakoby víc vyhrocený z tý strany těch veřejnejch složek nebo tý Sekurity. 

Jo. Rozumím, no. Jednala jsi třeba někdy na tom stadionu tak jak bys, jak si myslíš, že by jsi v běžný, 
v běžný situaci nejednala jako mimo stadion? 
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Jestli jsem se někdy nechala unést třeba? 

No, například. 

Snažím se jakoby vybavit nějakou takovouhle situaci. No a možná jsem byla sprostší určitě jako než 
bych byla třeba úplně v normálním životě. Jinak, jinak se nemyslím, že bych, že bych ty situace jako 
že bych ty situace jakoby vyhrocovala víc. 

Jo. Rozumím, no. A setkala ses někdy s nějakejma výtržnostma na stadionu? Jestli si toho byla třeba 
svědkem? Teď narážím třeba na nějaký ničení nebo poškozování majetku.  

No tak jako ničení, poškozování majetku. Přemýšlím. No a jako párkrát. Nějaká ta pyrotechnika, která 
samozřejmě může poničit sedačku, nějaká utržená sedačka. Jako něco jsem viděla. Ale nemyslím si, 
že bych viděla něco vyloženě dramatickýho. 

Rozumím. A třeba nějaký fyzický vyloženě násilí na stadionu nebo něco takovýho? A případně jestli 
i co bylo jeho příčinou ty vztahy se sekurity nebo? Tak to jsi viděla přímo na stadionu nějakej fyzickej 
problém mezi… 

Přesně tak. 

fanouškama a sekuritkou? 

Přesně tak. Přesně tak. Jako to prostě byla situace, kdy, kdy prostě podle mě sekuritka zareagovala 
naprosto neadekvátně a v podstatě z mýho pohledu to byl člověk, který se tam chtěl prostě mlátit víc 
než ti fanoušci a našel si jakoby důvod a poslal tam do bezvědomí jednoho našeho kamaráda, kterej 
v podstatě vůbec nic neudělal, jo. A pak vlastně ta situace byla taková vyhrocená, že nás k němu 
nechtěli pustit, že jo, zavolat doktora. Pak se to snažili celý jako ututlat nebo prostě. Vím, že i mě 
tam tenkrát, když jsem mu chtěla dát první pomoc, tak mě ta sekuritka chytla za vlasy a vlastně 
za culík mě zezadu za hlavu odtáhla. Takže to bylo jako hodně nepříjemný a jako všechny tynhlenty 
situace. Myslím si, že nejsem jediná, kdo tudle situaci zažil. A myslím si, že všechny tydle prostě 
situace napomáhaj, napomáhaj příštích jakoby situacích ke zbytečnější vyhrocenosti z tý strany těch 
fanoušků. 

Rozumím, rozumím. A se zeptám. Myslíš si třeba, že mezi to násilí se řadí třeba pískot a nadávky, 
který mají ty hráče nějak zastrašit nebo i ty fanoušky soupeře? Nebo bys to do toho násilí s tím 
nespojovala? 

Ne. Já bych to do násilí nespojovala, protože jako já si myslím, že tohle jsem viděla fakt na tom 
vodním pólu, kdy prostě starej dědeček, kterej je tatínek někoho, si zařve: „Ty debile, co tam děláš“, 
jako jo. Říkám todle, todle podle mě k tomu prostě nějakým způsobem patří. To jsou ty emoce. 

Jo? 

Jako říkám na todle by měli být i hráči dost profesionální, aby je todle nerozhazovalo. 

Jo, jo, jo, jo. A co třeba takhle to vhazování předmětů na tu hrací plochu? To by si tam řadila k tomu 
násilí nebo myslíš, že to je taky, patří k emocím nějakým, spíš? 

No a patří to k emocím. Každopádně mně to přijde úplně zbytečný. Obzvláště když pak na tý straně je 
brankář toho klubu, kterej podporuju, protože si myslím, že ano, todle už je situace, která tomu může 
opravdu rozhodit, je nepříjemná. Jako myslím si, že todlencto jak zase říkám, co jakoby vnímají ti 
hráči, co mám jakoby z tý druhý strany. Tak tady to oni vnímají prostě špatně od těch fanoušků. Todle, 
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todle prostě neberou jako podporu a todle jim vadí, protože kolikrát když se nachází prostě na hřišti, 
už jenom jakoby z tý sportovní stránky. Oni prostě. Viděla jsem to teďko nedávno na zápase. Myslím, 
že to bylo nějaký větší derby,  kdy se naházely vlastně na stadion dýmovnice a hráči museli vlastně, 
muselo se na 20 minut třeba přerušovat, i kdyby na 5. A tam je prostě jeden velkej problém, a to ten, 
že hráči jsou vlastně jakoby rozhejbaní, tak začnou vystydávat. 

Jo? 

A pro ně je hrozně těžký naskočit znovu do situace tý hry. A myslím si, že jakoby todle by si měl 
každej uvědomit jako zase, proč, proč tam je jako. Jestli tam je na tu podporu, anebo jestli tam je 
jako by, aby to opravdu spíš jako zkazil. Takže todle beru spíš jako, že to zkazí. Nemůže to, jakoby 
nepodporuje absolutně jakoby tým,dělá tu antipodporu. 

Rozumím, rozumím. Takže tohleto ti vadí? 

Todle mi vadí. Vyloženě todle mi vadí. Pokud to není o poločase, po písknutí, prostě. 

Jasně. Jasně, no. A teď se zeptám na takovou další otázku. Myslíš si nebo vzpomínáš si, že když 
dochází k nějakýmu tomu násilí na tom stadionu, jak jsi zmiňovala s tou sekuritkou, jestli jsou ty akce 
předem připravený a pokud teda myslíš, že jsou, nebo teda pokud myslíš, že ne, jestli myslíš, že jsou 
anebo že nejsou dopředu připravený, že tady jsou spíš nějaký náhodný okolnosti? 

Myslíš jako by připravený ty násilný akce jakoby ze strany fanoušků, když jako oni něco vyprovokujou? 

I ze strany fanoušků, anebo i sekurity. 

Ze strany sekurity. No, já si, já si myslím, že největší, jakoby, problém, problém jsou tam ty emoce, jo. 
Nemyslím si, že úplně ty akce by byly vyloženě připravený, jo. Rozhodně. Takhle. Předpokládá se, 
že skupina fanatičtějších prostě fanoušků jde taková nabuzená prostě na ten zápas nebo jde nabuzená. 
Jako lze to předpokládat. Nemyslím si, že je to vyloženě plánovaný, že by někdo řekl: „Tak a dneska 
se tam prostě porveme.“ Ani jsem tohle nezažila, nikdy jsem to neviděla, 

Jo. 

že by prostě někdo řekl: „Dneska se prostě porveme se sekuritkou, jo.“ To mi přijde úplně scestný. 
Nicméně samozřejmě jakoby ti lidi jsou, jakoby víc prostě můžou bejt, jakoby víc, bych řekla, adrenalin 
mít prostě vyplavenej. Pak fakt stačí jakoby jedna náhodná věc, která prostě z toho vyprovokuje 
tohlencto. Nicméně jsem i viděla zase naopak sekuritku a postup že prostě úplně špatnej, že tady 
se prostě nadává na násilnosti těch fanoušků a tak a nikdo tady vlastně jakoby neřeší, že to jakoby 
vyprovokovávají i tydlencty složky, který naopak by tam měly bejt od toho, aby jim předcházely. 
Kdy jsem prostě viděla sekuritku, která si před zápasem prostě oblíkla rukavice a řešila, jak se dneska 
porvou jako, jo. 

Jo? 

Takže. A to je, to je prostě špatně. 

Určitě. 

No tak když tam je prostě, když tam je skupina lidí, který jsou takový emotivnější a fakt jako oni 
pak do nich takhle lehce jdou, tak to vznikne člověk ani neví jak. A myslím si, že každej, kdo by byl 
třeba mimo stadion, kdyby se tahlencta situace přenesla jakoby někam jinam, jo, třeba do hospody… 

Jo. 
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jo. A byla by tam prostě skupinka lidí, který se prostě bavěj a jiná skupinka lidí, který se bavěj a něco 
by si řekli, tak si myslím, že tam ten konflikt může vzniknout úplně stejně jednoduše, jako vznikne 
na tom stadionu. 

Jo. Rozumím. No. A myslíš si, že vlastně, když už ten konflikt vznikne nějakej, takže se k němu nechají 
třeba strhnout nějakou tou psychózou davovou i ty diváci, který jsou jakoby jinak umírnění takový, že 
nejsou tak emocionálně, jsou spíš ty klidnější, anebo myslíš, že tady to se nestává? 

No, já si myslím, že tady hraje hodně velkou roli i jiná situace než je zrovna to dění na stadionu. 
Myslím si, že tam, kde došlo těm k velkejm bitkám, kde prostě se nechalo strhnout opravdu velký 
množství lidí, který by tohle třeba nikdy jindy neudělali, tak si myslím, že tam bylo i nějaký jiný 
vlastně jakoby pozadí celejch těch věcí, povětšinou politický, náboženský. Prostě nemyslím si, že 
úplně standardně člověk, kterej prostě uvidí, že se začínají bít lidi, bitkovat se sekuritkou se prostě 
k tomu přidá. Jako pokud to v sobě nebude ten člověk mít, tak se strhnout nenechá, říkám. Ale 
myslím si, že všechny takový velký bitky jsou prostě spojeny s něčím ještě dalším a ten člověk 
v sobě má ještě něco dalšího. A todle už je jenom, jenom taková ta poslední vlastně, takovej ten 
poslední kalíšek, než to přeteče. 

Jo, jo, rozumím, no. To je určitě jako zajímavej názor. A asi na tom bude hodně pravdy. A ty jsi 
mluvila o tom, že často jakoby nějakej problém může způsobit i to chování tý sekuritky? A myslíš si, 
že to může spustit i něco jinýho, třeba například, já nevím, když třeba rozhodčí špatně píská nebo 
něco takovýho, že se na hřišti vlastně prostě dějou tvrdý fauly mezi hráčema. Myslíš, že to taky může 
ovlivnit nějak? 

Jako určitě rozhodčí může hodně, hodně v některých situacích ovlivnit, co se bude dít v tom kotli. 
Tam prostě, nemyslím, že přímo jakoby vyvolá ten nepokoj, ale rozhodně jakoby z pohledu fanouška 
špatný rozhodnutí rozhodčího na hřišti víc podnítí ty emoce, který samozřejmě zase můžou přispět 
potom k tomu, že stačí pak malá věc a opravdu ten, ten dav jakoby vybuchne. 

Jo. A myslíš, že to třeba může bejt někdy i díky tomu, že ti lidi třeba na tom stadionu, ať už teda třeba 
mluvíme o těch fanoušcích nebo o tý sekuritce, mají v sobě alkohol nebo návykový látky? Myslíš si, 
že to taky může ovlivnit tadyto?

No myslím si, že určitě. Jako určitě todle je prostě známá věc. Nikdo asi nemůže popírat, že alkohol 
neuvolňuje zábrany a pokud se prostě bavíme o tom, že když se lidi napijou, tak jsou samozřejmě 
ochotni svodům podlehnout. Ať sexuálním, nebo tak, tak samozřejmě to funguje i tady v tom. 
A já si myslím, že paradoxně člověk v sobě může mít trošičku víc jakoby zlosti a tý agrese, kterou 
samozřejmě v tý době střízlivosti má. To konvenční chování, ty pravidla tý společnosti jakoby má 
někde jakoby potlačený a pak jakoby může určitě ten alkohol tomuhlenctomu dát větší průchod. 
Ale nemyslím, že prostě primárně, protože se někdo naleje, tak prostě půjde a bude někomu rozbíjet 
hubu.

Jasný. 

Říkám, prostě je to individuální jako. S tím souvisí i prostě zázemí toho člověka, jeho mentalita, 
prostě to je. Rozhodně, rozhodně se tydle věci nedají prostě zobecnit. 

Rozumím. 

A to je podle mě nejčastější problém, že se to zobecňuje. To je podle mě nejčastější problém celkově. 
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Jo. To je určitě jako pravdivej, pravdivej názor tadyto. A co si myslíš třeba o projevech nějakejch 
politickejch nebo například teda o projevech rasismu na českejch stadionech? Myslíš si, že je to 
u nás častý, nebo že to nemá nějakej větší význam v současnosti? 

No tak já si myslím, že minimálně vůči jednomu klubu je ten projev rasismu v podstatě pravidelnej. 
Ačkoliv mě třeba todlencto jakoby z mýho pohledu vadí, protože si myslím, že kdo něco takovýho 
říká, tak nezná fakta, nezná historii a jako prostě lidi by neměli pouštět do věcí, o kterejch nic nevědí. 
Ale zase tam hraje prostě roli spoustu věcí. Jako ten projev rasismu bych řekla. Nevšimla jsem si, že 
by byl nějakej na hráče nebo tak. Myslím si, že už v lize jako i hraje spoustu prostě třeba černochů 
a tydlencty jsou fakt ojedinělý. Zase to musí bejt nějakej jeden člověk, kterej prostě se jakoby takhle 
možná několikrát se bude třeba předvádět. Prostě nevím, co ho k tomu vede. Ale, ale jakoby obecně 
si nemyslím, že jakoby je nějaká velká potřeba projevovat rasismus. 

No jasně. 

Myslím, že kdo ho prostě v sobě má, tak to nebude prezentovat zrovna tímto způsobem. 

Takže to jako asi problém nevidíš v současnosti? 

Nevidím. Nicméně… 

Na těch stadionech myslím, říkáš? 

Na těch stadionech, jakoby říkám. Nás se to jakoby netýká, ale, ale vidím to právě. Já říkám, vidím to 
v rámci toho jednoho klubu a tam mi přijde, že prostě to mi to přijde hrozně zbytečný, jako a přijde 
mi to špatně a ti lidi si neuvědomujou, co všechno jakoby může, mohlo stát za tím, kdo koho se ty 
věci skutečně týkaly a jako kolik za tím mohlo bejt bolesti a přijde mi to, přijde mi to hrozně jakoby 
jednoduchý. 

Rozumím, rozumím. Teď se zeptám zase na jinou věc. Myslíš si teda, my už jsme to téma sekuritky 
několikrát naťukli v rozhovoru, ale vlastně v roce 2006, kdy stadiony český opustila policie a všechno 
zůstává na pořadateli zápasu, co si ty o tom myslíš? Myslíš si, že ta policie by na tom stadionu měla 
bejt, anebo že to stačí tak jak to je v současnosti? 

No tak já si myslím, že to co vidím v současnosti, je naprosto dostačující. Ta policie u stadionu, pokud 
prostě nastane nějaká situace, tak si jí vlastně ten klub, ta Sekuritka si sama tu policii přivolá. Myslím 
si naopak, že jak ta policie jako by vymizela z těch stadionů, tak bych řekla, že se to možná i trošku 
uklidnilo ty konflikty na těch stadionech, protože, protože ta prostě ta nevraživost k tý policejní 
složce mezi těma fanouškama prostě je. Jsou to kolikrát špatný zkušenosti. Já jako rozhodně, já se 
ani těch policajtů nezastávám ani je nehaním. Prostě v určitejch situacích prostě pomůžou, ale stejně 
tak v určitejch situacích prostě uškoděj. 

Rozumím. Takže myslíš, že ten současnej stav je… 

Vyhovující… 

vyhovující. Jo, takže. A co si myslíš vlastně o bezpečnostních prvkách na stadionech. Myslíš, že to je 
dostatečný, myslím teď třeba, sektory jak jsou oddělený na českejch stadionech nebo prostě celkově 
kvalita prostě těch stadionů?  

No. 

Z hlediska bezpečnosti, no? 
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Z hlediska bezpečnosti je, já bych řekla, jako že v podstatě jsem moc nezažila, kdyby bylo nějaký 
vyloženě problém s tím, že by to bylo špatně zajištěný nebo tak. Myslím si, že je to dostačující. 

Jo, jo, jo, jo. Tak už se blížíme teda k závěru. Přejdeme k poslednímu krátkýmu bloku otázek.  A ten 
se týká jako fotbalu a médií, dá se říct. Tak se tě zeptám, jestli se věnuješ tomu sledování fotbalu 
i v nějakejch sdělovacích prostředcích nebo pouze chodíš na stadion? 

Ne, ne, ne. Tak samozřejmě čtu si články, koukám na televizi, na zápasy, na kterých třeba nemůžu 
bejt. Sleduji anglickou ligu, také španělskou, prostě co mě zrovna zajímá. Takže televize a tisk. 

Jo, jo. 

Tak, tak. 

Takže čteš pravidelně nějaký třeba časopisy nebo sleduješ tu televizi? 

Přesně tak. 

A sleduješ třeba i nějaký rozbory těch zápasů od těch sportovních redaktorů ňákejch? 

No, tak koukáme se na Dohráno, že jo. 

Jo?

Takže to je tak asi nejpravidelnější, pokud teda nespíme do tý doby. Myslím, že je to pro mě docela 
pozdě. 

No, pozdě večer. 

Jinak spíš jako že vyloženě rozbory jako to ne. Spíš prostě ty výsledky, že jo. Skouknu, co se vůbec 
dělo v tom kole, kde jsem nebyla. Na internetu se kouknu na Synot ligu, na Fan ligu prostě a udělám 
si takovej přehled. 

Jo, jo, jo, jo. A sleduješ třeba tady v těch médiích reportáže, který jsou věnovány fotbalovejm 
chuligánům a výtržnostem na stadionech? 

No, snad radši jako vždycky se tomu snažím vyhejbat, protože pokaždý, když se na něco takovýho 
podívám, tak jsem akorát naštvaná. 

Na to jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíš, že vlastně poskytujou objektivní informace? 

Myslím si, že poskytujou absolutně neobjektivní informace. Prostě ten obraz, ten obraz je úplně 
zkreslenej. Kdo, kdo prostě na ty stadiony chodí, tak, tak ví, že je, že tady se dělá z komára velbloud, 
že je to prostě nadsazený a samozřejmě prostě je to bulvár. Je to prostě dělaný pro lidi, který, který 
vlastně pro takový jako tragický žrouty jako těch prostě druhejch hrůz. A tím vším jsme jakoby 
krmeni. Já si nemyslím, že je to jenom ve fotbale, já si prostě myslím, že je to obecně ve všem jako. 
Ve všech těhlenctěch jakoby novinách, kde vlastně se z objektivního, z objektivních informací prostě 
lidem stala jakoby honba za nějakou exluzivitou, prestižností jakoby. 

Takže myslíš, že jsou ty informace v rámci absolutně nevyvážený? 

Myslím, že jsou hodně nevyvážený. Málokdy člověk vidí něco, co, čemu bych věřila, že prostě 
odpovídá skutečnosti. 

Jasně. Rozumím. A úplně na závěr teda poslední otázka pro mě nebo mimo skoro náš rozhovor. 

Tak to jsem napnutá. 
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Zeptám se tě na tvoje aktivity ve volným čase kromě teda fotbalu, když se mu nevěnuješ? Tak co tě 
baví nejvíc z těch volnočasových aktivit? 

Úplně nejvíc? 

Když to teda není fotbal, nebo? 

Tak úplně nejvíc jsem s rodinou, že jo. Takže s dětma. A sport s dětma. 

Jo. 

Úplně nejvíc mě, nejvíc sport s dětma. Jejich sport. 

Ale vždycky to nějak souvisí s tím sportem. Seš na to hodně jako… 

V podstatě jo. 

zaměřená? 

A když už to, když už to, tak jsem samozřejmě, jsem hrozně ráda s kamarádama někde posedět. To 
jakoby z těch volnočasovejch aktivit, no. 

Jo, tak náš rozhovor je u konce. Já moc děkuju za ochotu a za tvoje odpovědi. Díky. 

Rozhovor č. 4

Rozhovor s fotbalovým fanouškem číslo 4 pro účel diplomové práce.

Tazatel Ondřej Baran

Takže úvodem bych ti chtěl moc poděkovat, že se účastníš na tomhle výzkumu, na tomhle rozhovoru 
se mnou.

Není zač.

Určitě je to pro mě důležitý a bude to přínosný pro moji práci. Tak napřed bych se tě zeptal, zda můžu 
tykat, nebo použijeme vykání?

Mně určitě můžeš tykat. 

Dobře. Takže zeptám se tě, kolik ti je let?

24.

A v jakým žiješ městě?

V Praze. 

Hm. A tak jestli můžeš říct třeba aspoň rámcově, kde pracuješ, nebo jestli jseš student. Jaký máš 
nejvyšší vzdělání dosažený.

V současnosti, tak takhle, v současnosti mám nejvyšší dosažený středoškolský s maturitou 
a v současnosti pracuju v podstatě jako administrativní asistent by se to asi dalo nazvat nejlépe.
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Rozumím. Tak zeptám se, jestli žiješ v partnerským svazku s někým.

Ne, v současnosti ne.

A teď už přejdeme trošku ke sportu. Věnoval ses někdy aktivně nějakýmu sportu, případně jakýmu, 
jak dlouho?

Jako nevěnoval jsem se, co se týče na soutěžní bázi, resp. na profesionální bázi, ale poměrně pravidelně. 
Jako z těch sportů, který jsem buďto dřív, nebo teďka, i když teď moc ne jakoby provozoval nějak 
pravidelně, tak bych řekl asi 3-4 sporty, což jsou: fotbal, florbal, ping pong, respektive stolní tenis 
a badminton. Tak těmhle čtyřem jako v podstatě ne profesionálně, ale aktivně jo. I když v menší, či 
větší míře.

Takže když máš ke sportu jako dobrej vztah, tak je to důležitý. A zeptám se tě, jako diváka tě zajímá 
sport všeobecně, nebo třeba jenom fotbal? Nebo i jiný sporty sleduješ třeba?

No, určitě jakoby více sportů, některý víc s větším zájmem, některý s menším zájmem. Je pravda, 
že asi fotbal bude jeden z těch, který jako hodně rád sleduju, ale dá se říct, že opravdu jakoby mě 
zajímají i jiný sporty, třeba úplně odlišný. Nemusej bejt týmový. Třeba hodně rád mám sporty zimní, 
typu skoky na lyžích vyloženě, nebo běh na lyžích, nebo třeba i tenis. Takže určitě jakoby více sportů.

Takže nejseš zaměřený jenom na ten fotbal?

Akorát je pravda, když bych to ještě upřesnil, tak je pravda, že na …většinu těch sportů málokdy 
chodím, kromě s výjimkou fotbalu chodím… No, takhle, abych to ještě víc upřesnil. Tak na fotbal 
chodím jako živě, i živě a pak ještě na hokej občas chodím živě, ale na ostatní ty sporty chodím… 
taky jsem se třeba někdy zúčastnil určitě některého utkání, ale není to, že bych na ně pravidelně 
chodil jako živě se koukat, ale sleduju je v televizi třeba i pravidelně.

Rozumím, rozumím, jasně. A zeptám se, v kolika letech jsi začal přibližně na ty fotbalový stadiony 
chodit a případně, jestli můžeš říct, kdo tě k tomu přivedl.

Hm. Tak, co se týče takový tý vopravdu jako chodit právě v tom stylu, v tom jako pravidelným, 
nebo jak to říct pravidelně. Tak já se chvilku zkusím zamyslet nějak přesně, abych to odhadl co 
nejblíže nějakýmu tomu reálnýmu stavu, tak já si myslím, že co se týče tý pravidelnosti, tak asi 
v takových 15 letech, možná 15, 16 letech bych to viděl. Respektive, no tam bych řekl, že začíná už 
ta pravidelnost, ač ne třeba v tý aktivitě jako teda v současnosti. A co se týče toho, kdo mě k tomu 
přivedl… Tak jakoby v podstatě dalo by se říct, že třeba asi nejvíc táta, ač teda to se nedá říct úplně 
vo tý pravidelnosti, ale co se týče celkovýho toho průvodního impulsu, že jsem třeba byl s tátou 
na nějakym sportě, třeba na fotbale například, tak to jakoby mě přived táta, ale kuriózně pak nikdy 
jsem s nim nechodil jako pravidelně. K tý pravidelnosti jsem pak už si nějak navyk sám ze zájmu, v 
podstatě se dá říct.

Jo, jojojo. A teď teda máme za sebou takový ten krátký úvod a přejdeme k další části. To už se týká 
vyloženě spíš toho fanouškovství, tak se zeptám, jestli fandíš konkrétnímu klubu jednomu, anebo jestli 
máš víc favoritů. 

Dá se říct.

V Český republice teda myslim teď.

A můžu dát upřesňující dotaz na tvůj dotaz? Jako jestli to… 
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Určitě.

Jestli myslíš čistě ve fotbale, nebo napříč sporty…

Myslel jsem teď fotbal.

Ve fotbale, jo. Tak, co se týče fotbalu, tak se dá říct, že fandím v podstatě jednomu klubu a třeba i no … 
reprezentaci, ale mám jako více oblíbených klubů. Ale co se týče, jak bych to já charakterizoval jako 
fandění, takový vopravdu fandění, tak se dá říct, že ve fotbale jednomu klubu.

Jo, jo, jo. A zeptám se, co tě motivuje k návštěvě těch fotbalovejch zápasů. Teď mám na mysli, jestli je 
to vyloženě jenom ten sportovní zážitek, nebo třeba i nějaký setkávání s kamarády, případně nějakej 
pocit sounáležitosti, nebo něco takovýho.

Jasný, no. Je to určitě kombinace víc faktorů, to je jako nezpochybnitelný. Je to přesně možná jak 
si zmínil samozřejmě, přinejmenším podle mě nějaká téměř polovina je ten sportovní zážitek. Další 
jakoby taková, skoro taky téměř polovina řek bych vlastně takhle: jakoby určitě to je kombinace těch 
faktorů. Zčásti, z velký části, z tý největší … tvoří ten sportovní zážitek a ten v tomhle případě třeba 
ten fotbal konkrétně. A další vopravdu ten, co se týče těch sociálních vztahů nějaký třeba setkání 
s kamarádama nebo to a pak taky v menší míře i ten pocit sounáležitosti a obecně takovej druh nějaký 
se dá říct i zábavy… I bych rád chodil třeba i sám, a přitom by to nemusel bejt jako čistě, i když jako 
primárně ten sportovní zážitek, ale i tam by hrál jakoby roli prostě takovej ten pocit zábavy, kterej by 
nemusel bejt čistě stoprocentně spojovanej se sportem, i když bych šel sám.

Jo, jo, jo, rozumim, rozumim. A zeptám se, jestli se kromě toho, že chodíš na ten stadion, věnuješ 
i nějakejm jinejm aktivitám, který s tím fotbalem souvisej. Teď mám na mysli třeba nějaký setkávání 
nebo pochody fanoušků, návštěvy nějakejch klubovejch restaurací, případně společný vlastně výjezdy 
na venkovní zápasy.

Tak, co se týče…

Anebo ještě nějaká, promiň ještě, že tě přerušuju, třeba práce pro, pro tu fanouškovskou scénou 
na internetu nebo něco takovýho.

Hm, hm. Tak dalo by se říct, že v nějaký míře určitě. Teď těžko, záleží, s čím bych to srovnával, 
tak přinejmenším, co se týče toho v současnosti toho aktivního povzbuzování jako, jak to říct, nebo 
tak…, co se týče toho hlasovýho projevu jako fandění, tak to určitě, co se týče toho účastnění se 
na venkovních utkáních toho klubu, kterýmu primárně, teda co se týče toho fotbalu, fandím, tak také 
se dá říct, že pravidelně, když nějak dovolí čas a zdraví a pak i no, celkově, co se týče tý podpory 
nebo návštěva nějakejch… Tak jakoby co se týče nějaký, prostě nejsem třeba členem žádného 
oficiálního fanklubu, nebo čili nějakýho družstva, nebo čili, jak to nazývaj nějaký takový přesný 
číslo, občanskýho sdružení, nebo takhle jsem chtěl říct, vlastně ani nic, ale co se týče tý jako aktivní 
scény, tak jako komunikuju, i třeba se dohodnu, účastním se různejch dá se říct akcí, nebo respektive 
i tý jakoby aktivní podpory na třeba i co se týče jakoby na tom internetu nebo nějaký takovýhle věci, 
který jsou, dejme tomu, dalo by se charakterizovat jako prospěšný pro ten klub, fanklub. Abych to 
nějak shrnul, jakž takž dobře.

Rozhodně. A zeptám se, kolikrát v měsíci třeba se na ten zápas dostaneš, nebo na ten fotbal.

A teď doufám předpokládáš jako by nebo myslíš celkově nebo ne jako fotbal obecně, jako nemusí 
to bejt konkrétní.
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Obecně nemusí, prostě fotbal obecně. Nemusí to bejt konrétně jednoho týmu. No, nemusí.

To bych viděl v průměru, tak teď ještě jestli si můžu dovolit já upřesňující otázku? 

Aha, jo, rozhodně. 

Jestli to mám zprůměrovat za celoroční období, vzhledem k tomu, že fotbal je, není jakoby úplně 
rovnoměrně rozložená záležitost, tak jestli to mám zprůměrovat jakoby za to, kdy se fotbal v podstatě, 
když to řeknu v Český republice, hraje anebo nehraje, anebo vopravdu za celej rok.

No, spíš jenom, když se ten fotbal hraje.

Jo, v tom období, když se hraje. Tak to bych viděl na takovejch v průměru a v současnosti úplně, že 
jo. Ta otázka zní. 

Určitě.

V současnosti si myslím, že se v průměru dostanu na fotbal za měsíc tak reálně asi v průměru čtyřikrát 
do měsíce.

A ty jsi teda zmínil, že jezdíš i na ty tzv. výjezdy mimo vlastně to město svoje a myslíš si, že jsou ty 
výjezdy jako z tvýho pohledu atraktivnější, nebo zajímavější než ty domácí zápasy anebo preferuješ 
spíš ty domácí zápasy? Můžeš to vzít podle sebe z jakýhokoliv hlediska.

Právě no, to je těžký. Já bych to viděl, když bych to právě.

Zkus to subjektivně ňák.

Z toho subjektivně a zároveň jako subjektivně zprůměrovaně, protože právě to má víc hledisek 
i subjektivně, tak bych řekl, že vlastně jsou v důsledku podobně pro mě atraktivní jak ty, tak ty. 
Na každým vidím právě výhody i nevýhody, takže když vlastně já bych přímo fakt na tu otázku, tak 
bych řekl, že jsou pro mě stejně atraktivní i domácí utkání i výjezdový utkání takzvaně teda. 

Rozumím. A když teda chodíš na ten domácí stadion, tak chodíš vždycky na stejný místo, anebo to 
místo měníš nějak?

Dá se říct, že co se týče, když bych jakoby to vztáhnul teda k tomu klubu, kam chodím nejčastěji, tak 
se dá říct, že více méně na stejný místo. 

A považuješ se teda za aktivního fanouška?

Jo.

To znamená, fandíš, pokřikuješ, pískáš.

No, určitě.

A když jseš na tom stadionu, cejtíš se jako součást většího celku, když seš s někým, jestli je pro tebe 
důležitý, že fandíš společně s ostatníma nebo že prostě rád fandíš v nějaký skupině?

Jo, tak je pravda, že co se týče toho já nevím třeba povzbuzování hlasovýho, tak jako tam je to pro 
mě vlastně nepochybně důležitý, jakože vlastně mám pocit, že prostě je ta podpora nějaká hromadná 
v tom ohledu, ale hlavně, že si myslím, že je dobrý. Takhle zejména kvůli tomu, že mi připadá, že to 
má smysl, co se týče právě toho efektu, že se co se týče toho, říkám zvukovýho fandění, hlasovýho, 
tak jakoby je to pro mě určitě důležitý, že je to v nějaký větší skupině.

A teď se zeptám na takovou otázku, jestli třeba fandíš někdy i sám, to znamená, jestli třeba nějaký 
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pokřiky začínáš v tom vlastně aktivním táboru těch fanoušků.

Jo, tak co se týče toho začínání nebo nějakýho takzvaně teda rozeřvávání těch pokřiků, tak vlastně 
bych řek, že já konkrétně minimálně často. Takhle, ne často, ale jednou za čas, tak když nějaká 
vhodná příležitost, nebo když mi přijde, že to je dobrej důvod, ať už kvůli tomu, že mi přijde, že se 
málo fandí, nebo něco takového. Tak jakoby, jak bych to řekl, charakterizoval takhle, co se týče toho 
jako fandění sám, nebo začínání, tak jako je to výjimečně, ale i někdy se to stane, že taky začínám 
fandit.

A při tom fandění máš pocit, že tím svým hráčům pomáháš a naopak se ještě zeptám, když ti hráči 
hrajou, máš pocit, že tě nějak reprezentujou osobně?

No, tak to jsou podle mě takový dvě docela dost odlišný otázky, ale odpovím na obě. 

Děkuju ti.

Co se týče, že jestli tím hráčům pomáhám tím fandím, tak si myslím, že v důsledku jo, ale že tam, 
nebo v důsledku respektive tomu mužstvu jo, ale třeba si myslím, že ta, jak nazvat, ta míra tý pomoci 
je třeba pak na výsledný hře a v důsledku toho i výsledku občas, což často jsou dvě odlišný věci, 
ale že třeba jako ta míra pomoci je v řádu jednotek procent, nanejvýš třeba typu víc než pět procent, 
by se to asi… Nebo takhle. Na tý hře a výkonu si umím představit, že se to jako může pohybovat 
od pěti do deseti procent a na tom samotným výsledku do pěti procent. Nepřeřekl jsem se, řek jsem 
to správně, pět až deset.

Určitě, určitě.

Takže asi do týhle míry si myslím, že jakoby těm hráčům pomáhám, takže ano, ale v minimální míře. 
A co se týče toho, jestli mám pocit, že nějak ty hráči mě reprezentujou, nebo jestli…

Jasně. Jestli nějak máš pocit, že oni tebe reprezentujou, jestli seš na ně hrdej, nebo naopak když 
hrajou špatně, tak se za ně třeba svým způsobem stydíš nebo něco takovýho.

No, dá se říct, že jak to říct, no. Myslím si, že moc v podstatě ne. Nebo takhle: vlastně do zase 
malinký míry jo, ale je to zase minimální míra, řekl bych, že jako by není to pro mě nějaká úplně 
důležitá věc, že bych se to jako by, že bych si připadal být spojovanej tak hodně, že bych buďto měl 
být na sebe kvůli něčemu, třeba i jejich výkonu, hrdej, nebo naopak se styděl…

K týhle otázce patří ještě menší podotázka, a ta je, jestli po zápase třeba chodíš na ňáký takzvaný 
děkovačky, zatleskáš těm hráčům, anebo hned prostě odejdeš?

Tak zase pokud se bavíme, což předpokládám ohledně toho fotbalu a kam chodím nejčastěji.

Rozhodně.

Tak se už v podstatě většinou účastním i tak zvanejch děkovaček, ale no, dá se říct, že z takovejch 
90 procent přinejmenším, no ne přinejmenším. Prostě přibližně v 90 procentech případů se účastním 
těch děkovaček. Když ne, tak je to většinou buďto z časovejch důvodů a výjimečně, i když vopravdu 
třeba mám pocit, že… ale to je výjimečný. Většinou když třeba ty hráči ani jako nepodali nějakej 
výkon jako … že bych třeba neviděl snahu nebo byl ten výkon tak slabej, mi to přišlo slabý, tak někdy 
výjimečně se třeba tý děkovačky nezúčastním nebo nějakýho obecně zatleskání po třeba utkání, ale 
zas naopak tady v tom případě z drtivý části se tady toho účastním.

Teď na tebe pěkně navážu, protože si zrovna naťuk další otázku, další malý téma. Když máš pocit, 
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že ti hráči nehrajou dobře, že nehrajou třeba na sto procent nebo že dokonce ten zápas tak zvaně 
zabalej a jak tu nespokojenost teda dáš najevo, že nejdeš na tu děkovačku anebo ještě třeba na ně 
nějak zakřičíš nebo zapískáš?

No, tak jako co se týče po konci utkání?

Myslím po konci utkání.

Jo. To ne, no jako dalo by se říct, nebo jako takhle. Jakože co se týče, asi se jako, co se týče nějakejch 
negativních projevů, tak to v podstatě asi z mýho konkrétně u mě teda jakoby jsou úplně minimální, 
až žádný, takže v podstatě tou pasivitou dejme tomu, že jim třeba, když vopravdu mám pocit, že je 
to vopravdu hodně jakoby zabalený nebo tak hodně vodbitý, nebo není hodně velká snaha a prostě 
fláká se to, ty hráči se na to vykašlou a není to jenom prostě smůla třeba nebo shoda okolností, tak 
třeba vopravdu nejdu na tu děkovačku nebo jim nezatleskám, ale když vidím aspoň trochu snahu, 
tak i přes občasnou tak jako třeba i frustraci z toho třeba z toho výsledku a z tý hry tak i většinou tak 
jako zatleskám. Ale každopádně, abych to shrnul, tak co se týče, nepamatuju si, že bych někdy jako 
třeba po utkání těm hráčům nějak nadával nebo něco takovýho typu nevím. Ne nevybavuju si teďka 
aktuálně nic.

Jasně, jasně. A zeptám se, jestli ti vaděj teda některý projevy fandění. Ty jsi uvedl, že nefandíš tím 
negativním způsobem a vaděj ti teda některý projevy fandění vyloženě?

Teď myslíš, jakoby, co se týče třeba jakoby negativní proti soupeři? No tak v podstatě, dá se říct, že 
nevaděj, když to považuju za takový tam je prostě taková hranice právě subjektivní, kterou jakoby 
takže dá se říct, že v důsledku mi nevaděj, když nepřekročej…, nevaděj mi samy o sobě negativní 
způsoby fandění, jestli se dá tohle nazvat fandění, ale třeba nějakejch pokřiků negativních proti 
druhýmu mužstvu, když to není ale, vadí mi, když je to ty negativní věci nejenom, že převažujou, ale 
když třeba jsou už by byly ve čtvrtině a ve tří čtvrtinách byly pozitivní, tak jako by mi to vadilo. Ale 
když je je, já nevím, dvacet procent nebo deset procent těch toho aktivního fandění je negativní vůči 
soupeři nebo vůči tomu proti týmu anebo nějak takhle, tak mi to nevadí a samozřejmě teda záleží, 
jaká je to forma. Dejme tomu, když by to bylo něco jakoby, co bych už považoval v tom subjektivním 
vnímání za přehnaný, tak by mi to vadilo, ale to už zase pak je druhá věc, ta ani ne tak intenzita, 
ale ten obsah toho negativního fandění. Ale jako takový mi negativní fandění v uvozovkách nevadí, 
pokud je v malý míře.

Jo, jojo, tak tím si odpověděl i na další otázku. Je to teda pro tebe určitě důležitější, to fandění vlastně 
v tom pozitivním smyslu než v tom negativním. To znamená je pro tebe důležitější ty hráče nějak 
povzbudit a motivovat než provokovat nebo zastrašovat ty soupeře.

Ano, přesně tak jakoby většinově určitě.

Jo, jojojo. A zeptám se tě třeba jestli, když soupeřící tým udělá nějakou pěknou akci nebo nějakýmu 
hráči z toho jejich týmu se něco povede, jestli to oceníš třeba potleskem nebo jestli todle jako neděláš?

Co se týče, takhle. Co se týče toho klubu jakoby, o kterým se primárně bavíme …, kam chodíme 
aktivně fandit pravidelně jako hodně často, tak tam si myslím, že to v podstatě nedělám nebo možná 
vopravdu kdyby byla nějaká jako úplná perlička nebo jako rarita, tak to bych to i udělal, nebo jsem to 
možná někdy udělal. Ale tam se dá říct, že ani když soupeři tvýho týmu, tak to většinou ani neocení 
nějakým potleskem, ale pak jsou třeba utkání, kde mám třeba oblíbenější, teď jako nějakej tým, že 
se něčeho účastním a někomu přeju víc než někomu jinýmu, ač se nedá teda říct, že bych mu právě 
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jakoby chodíval na ně tak pravidelně a tam jako by se stane někdy, že jakoby bych od takovou nějakou 
povedenou akci ocenil i u týmu, který mám míň rád, než ten který mám v tom utkání mnohem víc 
radši.

A zeptám se, jestli třeba když jseš na stadionu, tak tu sounáležitost s tvým klubem vlastně ukazuješ 
i tím, že nosíš klubový symboly nějaký?

V podstatě takhle. To je jako trošku jakoby dá se říct, že jo, ale když bych vzal, což jakoby poslední 
jakoby asi dva tři čtyři roky, tak z takovýho kuriózního důvodu je to trošku omezený. Ale v podstatě 
to beru jako správnou věc, ale z takovýho důvodu, kterej by asi byl jako zbytečně jakoby mimo téma, 
tak teď to trochu omezeně ty klubový symboly nosím. 

Ale považuješ je teda za správný?

Ale považuju je jako za správný, nebo respektive teda za jakoby takovou součást jako tý sounáležitosti 
s tím klubem, kterou rozhodně podporuju jakoby.

A i mimo stadion to považuješ za správný? To používání těch klubovejch symbolů?

No, a teď myslíš třeba i jakoby, když se zeptám, jestli můžu?

Určitě.

Tu otázku jakoby jestli i mimo stadion v den utkání nebo mimo stadion třeba…

Třeba kdykoliv.

Kdykoliv, jako třeba prostě v běžnej den nosit třeba na sobě?

Takhle jsem to myslel.

Nejenom cestou z fotbalu a po fotbale, případně z jinýho sportu. No, to se dá říct, že jo. …Když 
mimo ten stadion to považuju za tak, neřekl bych tam bych řekl, za normální, ale ne za tak důležitý 
jako přímo na tom fotbale. Přímo na tom fotbale to považuju za jakoby vyloženě dobrej nápad 
a podporuju to rozhodně víc, než když někdo na sobě nic nemá, zatímco mimo fotbal to vlastně 
považuju za…, že to nemám na to vyhraněnej názor. Beru to tak, že je to každýho věc, ale rozhodně 
na to nemám ani názor, že bych to doporučoval, a zároveň na to nemám názor, že bych to někomu 
rozmlouval. Takhle, doufám, že jsem to charakterizoval jakž takž pochopitelně. 

A zeptám se tě tak, který z aktivit jsou podle tebe nejpřínosnější při tom fandění, konkrétně teď třeba 
jestli pokřiky, bubny nebo nějaký ty chooreografie, který fanoušci vytváří.

A když si to upřesnim, myslíš nejpřínosnější pak pro ten…

Pro ty hráče.

Pro ty hráče, pro ten výsledek. Tak asi myslím, že pro ty hráče považuju za nejpřínosnější asi z těchle 
variant nebo ne z těchle variant, ale jakoby z těchle variant aktivních asi v podstatě ty pokřiky 
a chorály. Respektive jako můžou být i doplněný o některý jako třeba ty bubny. Ale v podstatě možná 
nemám rád třeba přehnanou jakoby, kdy pak prostě bubny a podobný doplňkový věci přehlušujou ty 
čistě…

Hlasový projevy.

Hlasový projevy, tak jakoby vlastně tak, že se dá říct, že kombinaci víc věcí, ale asi nejpřínosnější 
považuju jakoby ty hlasový projevy s nějakejma doplňkama třeba těch bubnů, třeba ty chorea jakoby 
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co se týče vlivu, ač jinak je podporuju zase z jinejch důvodů, ale co se týče jakoby například těch 
choreí, tak to myslim, že na vliv pro hráče je docela minimální.

A mohl bys třeba teďka zmínit, z jakejch důvodů ty chorea podporuješ?

Jo, určitě, určitě. Tak jakoby na těch choreích se mi líbí takovej ten, tam je zase kombinace víc věcí. 
Ale tak primárně je tam vidět vobčas to může mít jako, dá se říct jako, když to přeženu nebo s mírnou 
nadsázkou řeknu. No vlastně ne, ani ne ani s nadsázkou takovej uměleckej zážitek. Ne většinou 
pro ten, pro ty lidi, který se na tom choreu podílej, ale pro celkově lidi na stadioně a prostě pro 
veřejnost další. Druhá věc je, že to prostě dodává nějakej takovej …jakoby větší vlastně zábavu i pro 
tu veřejnost, je to takoý jakoby vhodný doplnění. A pak a prostě jakoby myslím si, že to ty lidi, když 
to řeknu tak hodně obecně, jako baví. A to nemusej bejt jenom chorea ale třeba i nějaká choreografie, 
ale záleží zase, v jakým slova smyslu to člověk vnímá choreografii, ale nemusí to bejt prostě jenom 
papírová choreografie ale doplněný i o nějaký například já nevím pyrotechnický věci nebo i třeba 
ještě nějaký … to záleží, v jakým slova smyslu bysme brali choreografii. Jestli jako jenom jako 
namalovaná jedna věc na jedný plachtě, ale to nechci, abych neodbíhal nechtěně vod otázky, tak 
jakoby v podstatě to považuju za pozitivní, protože si myslim, že ta forma je jako by baví. Vlastně 
lidi nejenom na stadioně, ale jako celkově veřejnost nebo jak koho, ale většinově. 

Jojo. Ty si zase mi krásně nahrál na tu další otázku, protože ta se týká trošku toho tématu, který je 
hodně propíraný a je takový kontroverzní a to je právě ta pyrotechnika na stadionu a třeba i při 
tvorbě chorea. Co si o tom myslíš? Je správný, že je zakázána oficálně? 

No, to si … na to mám jako docela radikální názor nebo jasnou odpověď. Si myslím, že teda není 
správný, že zakázaná mně přijde, když je ta pyrotechika, že by měla bejt jako povolená, pokud to 
se nezasahuje do chodu hry za prvé, anebo to dejme tomu neohrožuje diváky. Tak si myslím, že je 
úplně jakoby jasný, že by měla bejt z mýho pohledu nebo neviděl bych nic špatnýho na tom, aby 
byla povolená a to už kvůli tomu, že to jestli bude povolená nebo nepovolená nepovažuju moc za. 
Takhle nepovažuju za argument, když by někdo říkal, že když bude povolená, tak to lidi budou víc 
tím přerušovat třeba utkání, nebo házet to na hřiště. Prostě pak bych používal v tomhle rozhodně ne, 
ne z některýho ohledu podle mýho nesmyslnej preventivní jakoby ten, ale pak až ty represivní, který 
jsou stejně používaný, ale prostě nesouhlasím s pyrotechnikou na hřišti, anebo ohrožující lidi, ale 
jsou ale je jinak jasně souhlasím s pyrotechnikou. To řekl bych, že v tom ohledu jasně až represivně 
konkrétně v případě, když by byl nějakej problém u těch u lidí, co by ňák tím negativně ovlivnili 
buďto teda, který by už buďto jako někoho ohrozili anebo tím zbytečně třeba zkomplikovali dění 
na hřišti, ale jako celek jako pyrotechniku na stadionech, když je rozumně, jak to říct, rozumně 
provozovaná, tak jako rozhodně podporuju.

Jo, rozumím a teď se zeptám na takovou otázku docela podstatnou. Ty určitě víš, že existujou skupiny 
ultras a hooligans. Vidíš mezi nima nějakej rozdíl a v čem konkrétně teďka, kdybys to měl stáhnout 
vyloženě na Českou republiku.

Jo z těchle dvou skupin?

Ano.

No, určitě to jakoby nepovažuju za stejnou skupinu jakoby to možná někteří lidi jakoby třeba brali. 
Určitě v tom vidím určitě jakoby rozdíl nebo že v těchle dvou pojmech vidím určitě rozdíl a když 
bych to měl teda charakterizovat v čem konkrétně, tak asi největší bych viděl v tom, že z mýho 
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pohledu teda aspoň nebo z mýho pohledu, kterej si myslím, že je teda zároveň jakoby všeobecně 
vnímanej ale zároveň tak to jakoby, že lidi který by se dali zařadit nebo se řadí do ultras, tak většinou 
se soustřeďují primárně na právě třeba tvorbu choreografií, aktivní fandění, chorály. Různá třeba 
propagace toho klubu na veřejnosti a různý třeba jako já nevím hodně nošení klubovejch symbolů 
a podobnej těchletěch věcí, zatímco ty lidi z tý skupiny dejme tomu hooligans tak ty se podle mě 
primárně jako zaměřují na dejme tomu takovou jakoby, třeba střetávání se se soupeřovými třeba ne 
fanoušky vyloženě ale, nebo takhle jakoby, že ty se nezaměřují tolik na podporu klubu jako takovýho, 
co se týče těch hlasovejch projevů. Často bych teda viděl rozdíl, že velká část těch ani ne jako co se 
týče klubovejch symbolů ale víc na takové třeba ty střety s dejme tomu zase hooligans z protějšího 
tábora. Ale občas se některý z nich bych, občas se zapojí i do těch těch. Je tam jakoby nějaká část 
je tam, kdy se teda nějaký styčný body, kde se ty ultras a hooligans propojují, ale vidím v tom tady 
v tom je jinak velký rozdíly v tom, co jsem zmínil aspoň nějak elementárně.

A teď se zeptám teda na ty ultras na tu skupinu. Myslíš si, že jejich aktivity jakoby ty si říkal, že chodíš 
šest let tak zhruba na stadion pravidelně, tak myslíš si, že za tu dobu se ta míra tý aktivity nějak 
změnila? Třeba že je výraznější nebo naopak míň výrazná než dříve?

V Český republice globálně?

U nás v Český republice.

No, kdybych to asi tak shrnul za to, co můžu posoudit, tak si myslím, že v Český republice, co se týče 
těch ultras aktivit a lidí, tak bych řek, že to se mírně zvedla, ale hodně jako hodně nepatrně řek bych 
za takovou těch posledních šest, sedm, osm, devět let si myslím, že je jakoby je mírnej progres, jestli 
to můžu považovat za progres. Ale ne nějakej jakoby že by se to jako radikálně změnilo. 

Jo. A ty jsi teda říkal, že do kotle chodíš, že se účastníš těch aktivit. Sám sebe by si zařadil třeba 
do nějaký z těch skupin, o kterých jsme mluvili? Ultras, či hooligans?

No, přemýšlel jsem nad tím zrovna nedávno nebo jako to. A asi bych se zařadil do tý skupiny ultras 
a do hooligans bych se nezařadil.

Jasně, rozumím. Zeptám se tě teda i na otázky, který se týkaj toho kotle. Jsou to teda spíš takový 
podotázky menší. Ten počet lidí v tom kotli na tom klubu, kterýmu fandíš konkrétnímu, mění se třeba 
v závislosti na nějakejch faktorech. Myslím třeba atraktivitu utkání nebo počasí, nebo je ten počet 
těch lidí stálej?

Tak co se týče u toho mýho klubu, můžu to posoudit nejlépe tak, si myslím, že se určitě mění 
a právě to, ty nejdůležitější faktory jsou právě, kdybych tak zmínil hlavně, co si myslím, že jsou ty 
nejdůležitější, tak určitě počasí hraje velikou roli, pak výkony týmu hrajou velikou roli. Další roli 
velkou hraje soupeř, s kterym se ten to utkání hraje. Další velkou roli hraje ten typ soutěže nebo typ 
utkání, zdali to je utkání přátelský, nebo ligový nebo pohárový. A takže určitě to hodně může kolísat. 
Ale tak to jsou asi ty čtyři věci, co jsem zmínil asi takový, co hrajou největší roli, ale nejsou jediný. 
Určitě bych kdybych se zamyslel, jsou by byly další věci, který hrajou taky doplňkovou roli. 

Jasně. A zeptám se tě: v tom kotli jsou všichni přibližně stejnýho věku anebo je tam nějaký větší 
věkový rozpětí? Tady u toho tvýho týmu.

Tady u toho mýho. Dá se říct, že tam je, je tam větší rozpětí, ale není to úplně rovnoměrně, určitě 
rozdělený, že bych si myslel, že tam lidi budou od desíti do sedmdesáti let rovnoměrně. Ale zároveň 
si myslím, že tam jsou zastoupený právě jakoby napříč věkem lidi. Není to jenom právě, neberu to, 
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ale řek bych, že takový jako největší jádro, nebo největší skupina věková kdybych to bral po těch, 
dejme tomu takový desetiletý skupiny, tak si myslím, že třeba největší jako část bude tvořit skupina 
tak od patnácti do třiceti let a pak ještě docela dost to bude tak těch třicet až čtyřicet, ale třeba co se 
týče lidí nad padesát let, tak těch už tam je míň. A naopak co se týče lidí do desíti let, tak těch už je 
tam taky hodně málo, no. 

No jo, jojo, jasně. A mezi těma lidma v tom vašem kotli jsou nějaký kamarádský vztahy? Tím myslím, 
jestli se, to je vlastně jako samozřejmý, ale jestli se stýkáte i mimo stadion a bavíte se třeba o jinejch 
věcech, než je fotbal?

A teď jakoby v souvislosti, co se týče, dá říct, nebo takhle, já to nejlíp můžu vědět to, co se týče, týká 
i mě.

Tak jsem to myslel, přímo na tebe je to myšlený.

No, tak dá se říct, že jo i když no jako rozhodně jo, ale třeba kdybych měl eště, tak se nad tím zamyslet 
jako, tak myslím si, že třeba to není pro mě obecně jakoby nejvíc těch přátel, jako nepovažuju to 
za ňáký jakoby asi bych to řek, že jakoby většinu z těch lidí. Takhle, že to nepovažuju za takovejhle, 
když bych vzal skupinu ňákou širokou mejch přátel, ať už větší jakoby, se kterejma se vídám častějc, 
či méně tak tajhlety fotbalový bych jakoby nepovažoval za úplně nej, ty nej, kdybych se s nima viděl 
nejintenzivněji, ale zároveň se určitě s některýma z nich a není jich není to jeden dva, vídám i mimo 
mimo stadiony a často a jsem schopen, anebo bavíme se i když ne zase třeba v menší intenzitě, ne 
zase v tý intenzitě, ale jiný intenzitě, ale bavíme se určitě o jinejch věcech, co třeba nemusej souviset 
i vždycky úplně s fotbalem. 

Rozumím. A v tom kotli je nějaká hierarchie? Ňáká taková, že je někdo nadřazenej nebo ostatním 
nebo jsou všichni na stejný úrovni?

Dá se říct, že co se týká, my mluvíme o našem tom kotli?

Ano, pořád.

Tak si myslím, že u nás je to teďko takový, docela v podstatě moc ta hierarchie tam není. Což 
kolikrát, ač já obecně nejsem příznivec nějakýho jako hierarchie v hodně slova smyslech, tak třeba 
u toho kotle si myslím, že určité jako hierarchie může bejt prospěšná. Ale to zas bych už odbíhal 
trochu od tý otázky, ale doplňoval bych, takže myslím si, že moc hierarchie není a teď mě tak akorát 
jako je jako tak zvanej přímo ta osoba, která se snaží často rozeřvávat ty lidi často ňák, aby fandili 
nebo je aktivně povzbuzovat k tomu, tak.

Dalo by se to nazvat jako ten support leader?

Dalo by se říct support leader. Tak mi přijde, že třeba, kterej právě bych považoval za to, že je jakoby 
dobrej, dobrý když někdo takovej je. Tak si myslim, že v současnosti někdo, kdo by byl jako aktivní 
a pravidelně chodil. Mohl, teda moh plnit tu roli support leadera pravidelně tak, jako tomu chybí 
a pak se to často projevuje i na tý současnosti, když to řeknu jakoby kriticky, ne úplně dobrým stadiu 
podle mě fandění u nás. 

Rozumím, takže přejdeme k takovýmu dalšímu bloku, kterej se týká násilí, který je spojovaný 
s fotbalem často. Tak můžeme pokračovat?

Jo, určitě. 

Otázka, jestli ses ocit někdy na stadionu přímo v situaci, která by ti ve zpětnym pohledu byla 
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nepříjemná.

No, tak určitě se dá říct, že jo. Teď ale zas záleží jakoby, zatim bych odpověděl jenom jo a pak bych…

To rozvinem dalšíma případně otázkama.

No ano, takže jo.

Tak se zeptám, jestli jsi někdy jednal nebo případně byl nucenej jednat na tom stadionu tak, jak by si 
mimo ten stadion nejednal a případně proč? Já vím, že jsou to takový obecný otázky.

Právě. Hrozně obecný. 

Ale zkus tak nějak jako.

V podstatě bych řek, že skoro nemůžu říct, že asi úplně ne, ale myslím si, že, no v podstatě bych 
řek, že ne. Ač jako by možná nějaký malý nuance bych tam našel jo, ale řekl bych, že ne. Že právě 
jakoby bych se zachoval podobně i mimo stadion. Že přímo ta, jakoby to místo a dejme tomu nějakej 
ten no prostě, že to místo u mě nehraje moc minimálně, jestli hraje roli, tak nějakou opravdu hodně 
minimální na ten vliv v mým chování.

A tak se zeptám už konkrétnějc teďka. Zažil jsi někdy na stadionu nějaký výtržnosti, myslím teď třeba 
ničení majetku, jestli jsi byl svědkem.

Teď přemejšlim asi a teď je to braný jako všeobecně, nebo v souvislosti zase s tim klubem našim? 

Když jsi byl na stadionu všeobecně, no.

No, teď si úplně jako bych si nevybavil nějakej jakoby ukázkovej případ, nebo takhle případ. Takhle 
s tím ničením majetkem, jako co by se třeba dalo nazvat nějakejma výtržnostma, záleží zas co je 
braný jako výtržnost, jako určitě v nějaký formě jo, ale na to jak jsem, prostě si myslím, že jsem 
měl docela jako štěstí na to, že moc často nějaký intenzivní třeba ničení majetku a podobně ne, ale 
v nějaký míře výtržnosti, co bych už nazval výtržnostma, tak jako určitě jo.

Jojo. A co si teda myslíš o tom fyzickým násilí na stadionech? Zeptám se, jestli jsi byl toho někdy 
svědkem nebo přímým účastníkem.

Jo. No, byl, ale připadá mi, že teda, teda takhle. Mám, obecně se dá říct, že k násilí mám poměrně 
negativní vztah. Takže, takže na stadionech se to právě nemění, … ta role toho stadionu jako by nemá 
takovej význam, nebo v podstatě skoro žádnej. Takže obecně k násilí nemám rád ani na stadionech. 
A jak byla přesně teď ta otázka?

Jestli jsi byl někdy jeho svědkem nebo přímým účastníkem?

Hm, to jsem byl, napadá mě třeba z nedávný doby i případ relativně, takže jo.

Klidně zkus popsat, co se dělo.

No, to co mě napadlo teďka, když jsem se trochu zamyslel jakoby za poslední dobu, tak jakoby co 
právě je aspoň myslím si, že to není častý, kdybych to takhle jako upřesnil, když u o tom mluvíme 
teda jako, že bych se toho násilí na stadioně vnímal nebo se s tím setkával právě nějak často, ale teda 
jestli chceš, tak můžu upřesnit to, co mě napadlo teďka, že byl takovej ukázkovej případ.

Určitě, budu rád.

To mohlo bejt tak před rokem, před dvěma, rokem a půl. Tak to byla situace, kdy třeba ne třeba, ale 
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kdy se hrálo utkání v tomhle případě na tom domácí toho klubu, kam chodím pravidelně a přijel s tím 
týmem soupeře i několik hostujících fanoušků, i když ne velký počet. A vlastně dva z toho dva dejme 
tomu hostující fanoušci, když to řeknu takhle obecně nebo prostě diváci, co byli v sektoru hostí. To já 
je samozřejmě neznám, tak nevím jako, jak je nazvat, ale dva z nich dva lidi, co byli v sektoru hostí, 
tak vběhli na hřiště a v kuklách a jeden z nich měl pyrotechniku v ruce myslím, to ano, ale zkrátka 
to ještě není žádný násilí, ale poté došlo k tomu, že vlastně jako vběhli v blízkosti toho domácího 
tak zvaného kotle a poté se snažili dostat zpátky mimo hřiště, když na ně teda v tomhle ohledu na ně 
nikdo moc nereagoval, včetně hráčů, nebo nějaký pořadatelský služby. Tak se chtěli dostat zpátky 
do hlediště, když to takhle řeknu a v tu chvíli vlastně byli jakoby dá se říct napadeni zase lidmi, kteří 
byli normálně na tribuně…

Příznivci domácích.

Příznivci domácích, teda předpokládám taky. Vůbec to stoprocentně nevím, ale předpokládám, že jo. 
Rozhodně to nebyli lidi, který by byli v sektoru hostí. Tak, no, byli napadeni teda příznivci domácích 
a prostě jakoby. Byli prostě fyzicky napadeni, ale vlastně respektive ten jeden hlavně z nich jakoby 
víceméně utekl a ten druhý byl jako v nějaký takový míře jakoby napaden a eště jakoby to, když to 
řeknu, vyvrcholilo to vhozením ho zpátky na hřiště z takový výšky třeba jednoho metru. Takže nic 
jako fatálního, ale takže to bych…

Násilí to bylo.

Násilí to bylo nepochybně. Takže to bych asi tady tu konkrétní situaci za poslední dobu jakoby 
vyhodnotil jako ukázkovou hezkou.

A myslíš, že příčinou toho teda bylo to, že ty dva příznivci předtím vnikli s tou pyrotechnikou na tu 
hrací plochu?

No, myslím si, že…

A v podstatě dá se říct, že nějak provokovali ty ti dva příznivci těch hostů nějak ty domácí příznivce?

No, myslím, že v tomhle případě skoro určitě, že třeba by se nemuselo ani v takovýhle násilí konkrétně 
tady v tom případě mohlo by se už někde…, třeba to byl určitě ten jasnej důvod, že vběhli ty dva 
příznivci hostujícího týmu na hřiště s tou pyrotechnikou a s kuklama, takže to byl určitě jasnej důvod 
k tomu. 

Jo, rozumím, rozumím a zeptám se tě trochu jinak. Myslíš si, že třeba jako samozřejmě mírným 
projevem násilí, ale že bys to zařadil do projevu násilí třeba i pískot, nadávky, který maj ty hráče 
nebo případně ty fanoušky soupeře nějak zastrašit?

No, co se týče právě tý, toho, co si já představuju, na co jsem tak jako odpovídal i předtím nebo co 
jsem bral nebo v tomhle bral definování, definováno jako násilí, což je právě taková celková, že jo 
problém často definicí těchletěch pojmů, ale to tak to já zas v tomhle ohledu za násilí na stadionech 
nepovažuju, dokud jakoby co se týče určitě ne pískot na hráče určitě ne, dejme tomu pokřiky, to třeba 
můžu považovat za něco negativního. Ale nepovažuju to za násilí na stadioně, dokud právě nedojde 
k nějakýmu, dejme tomu už bych řek, že takový hraniční nebo už bych možná jako zařadil, tam je 
ta hranice na stadioně, že třeba nějaký hozený předmět na hráče, který ho zasáhne nebo tak jako to 
už bych řek, že tam je ta hranice, kdy třeba z mýho pohledu začíná násilí na stadionech, ale čistě 
verbální věc nemusím třeba považovat za pozitivní, ale nepovažuju ji za násilí na stadionech.
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No, jasně, zase mi pěkně nahráváš. Tak další otázečka je, jestli to vhazování těch předmětů na tu 
hrací plochu by si už k těm projevům toho násilí přiřadil nebo je to podle tebe jenom nějakej výraz 
nespokojenosti, kterej není jako násilnej. 

Tam je přesně, tak jak jsem vlastně říkal taková ta hranice, kde bych to to asi …bych tu hranici 
ještě taky rozpůlil asi napůl, kdyby jako ne že bych měl právě tak jako skvěle jakoby jsem celý dny 
přemýšlel nad tím, kde mám přesně tu hranici, kdy co považuju, co bych jako definoval jako slovo 
násilí na stadionech a co ne. Ale tak mě ještě napadá třeba s tím vhazováním předmětů na hřiště tak 
jakoby možná i tam, kdybych to eště takhle upřesnil, jo tak si myslím, že bych považoval, když je to 
vhození nějakejch předmětů na hřiště s cílem zasáhnout nějakýho člověka, hráče nebo rozhodčího 
nebo fanouška protějšího týmu. No prostě úmyslně s cílem zasáhnout nějakýho člověka jakýmkoliv 
předmětem, tak bych to považoval za násilí na stadionech a když to je s cílem frustrace, ale není to 
třeba nebo nemusí to třeba, když je to hozený jako třeba z nějakym důvodem nějak narušit utkání, tak 
je to zase třeba nebo nějakým prostě bezd ůvodu, což taky občas může bejt, tak…

Jasně.

Tak to bych to nepovažoval zase, bez ohledu na to zase co si vo tom můžu myslet, tak bych 
nepovažoval to za definici násilí na stadioně třeba a hozenou věc na hřišti.

Rozumím, rozumím. A další otázka jestli si myslíš nebo se domníváš, že když na stadionu třeba 
probíhá nějaká ta násilná akce, bavíme se teď o prostředí toho stadionu pořád, a když teda je tam 
teda nějaká násilná akce, myslíš si, že je dopředu připravená a případně, že nebo že není dopředu 
připravená? Že je to nějaká náhodná okolnost třeba?

No, tak co se týče toho prostředí stadionu, tak si myslim, že z větší části to … neni připravený, že 
z větší části nedá se říct náhodná okolnost, ale taková ne ne dopředu plánovaná věc, když se něco…

A co k tomu může vést, třeba napadá tě něco?

No, tak například právě dejme tomu třeba, když jsem říkal ten příklad nějaká zvýšená jakoby třeba 
forma nebo takhle ne zvýšená forma, jako třeba ten příklad, jak jsme se o něm bavili, s tím vniknutím 
na hrací plochu, si myslím, že jakoby je určitě taková věc, která k tomu může vést. Další, co k tomu 
může vést, ale taky si myslím, že to není moc častý třeba nějaký jakoby, když vemu, že jsou nějaký 
dva fanouškovský tábory, což většinou se stává, když jsou jakoby na fotbale příznivci jakoby jednoho 
týmu, tak druhýho týmu v nějaký míře, tak respektive většinou, no, což většinou bývají, nebo dá se 
říct, že většinou bývají aspoň diváci, když myslím teda samozřejmě teďka, když jsou jakoby nějaký 
aktivnější příznivci z obou týmů.

Rozumím. 

Tak může bejt jedna z forem třeba nebo nějakejch spouštěčů násilí přímo na tom stadioně to, když 
jedna z těch skupin zpravidla nebo jakoby třeba nějak už jakoby začne jako provokovat třeba tu 
druhou skupinu, anebo právě třeba nemusí ani čistě provokovat třeba druhou skupinu, ale může 
jakoby vyvinout právě nějakou takovou aktivitu, kterou ta druhá skupina bude považovat už zase 
za další jakoby prostě nějak.

Nějakou provokaci jakoby.

Nějakou provokaci, respektive když nějaký, jakýkoliv činnosti, můžou jakoby eskalovat to jako 
napětí, pak si myslím, že třeba takováhle věc k tomu může víst, a pak to může bejt i taková shoda náhod 
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anebo dokonce i takový věci jako třeba jako architektura ne architektura, ale jakoby architektonický 
zpracování těch stadionů, který třeba v některejch ohledech může zvyšovat to riziko a v některejch 
jakoby ho může snižovat a tak. Asi takhle, doufám, že jsem odpověděl nějak jakž takž.

Jo, určitě, určitě. A myslíš si, že teda když už k tomu násilí dojde, že se k němu třeba dají strhnout i ty 
takzvaně normální diváci na tribunách? Nebo náhodní prostě návštěvníci stadionů? 

No, myslím si, že to asi stát, jo, tak myslím, že se to může stát a zas myslím si, že to nebude, že to 
není moc jako. Ale určitě si myslím, že se to může stát.

Jo, o tomhle už jsme mluvili. Ty jsi teď vlastně zmiňoval ty spouštěče toho násilí, že jo a myslíš 
si třeba, že tam může hrát roli, že tam můžou hrát roli i ty špatný výkony těch hráčů? Třeba při 
podezření i z nějakýho podplácení nebo něco takovýho?

No, myslím si, že jo, může zvlášť teda právě pak u tý formy toho násilí, kdy dejme tomu, jak jsem 
říkal, že bych to považoval za násilí, který jakoby by bylo směřovaný třeba k těm hráčům, tak si 
myslím, že i to může jakoby bejt důvod nebo respektive jedna z těch jako možností, která vede 
jakoby k zvýšení rizika nebo jak to nazvat toho, že bude to násilí v tomhle případě třeba směrem k 
těm hráčům. Že tam nějaká souvislost je, ač zase to není nějaká vysoká korelace, bych řek, že jakoby 
není to prostě nějaká vysoká korelace mezi těmahle dvěma vlivama, ale nějaká forma tam bude podle 
mě. 

Někteří vlastně respondenti před tebou zmiňovali i tady v tý souvislosti neprofesionální výkony 
pořadatelské služby na těch stadionech, že můžou to násilí případný vyeskalovat. Máš na to taky 
nějakej názor?

No, to si myslím, že taky určitě z mýho poohledu je jako docela to poměrně velkej problém ta jako 
nekvalifikovanost tý pořadatelský služby na stadionech. Jakoby určitě i to může hrát jako velkou 
velkou roli v jako některejch situacích, kdy prostě by k něčemu jakoby problematickýmu dojít 
nemuselo, ale kvůli tý, podle mě, nekompetentní třeba pořadatelský službě k tomu dojde, no. Takže 
jako to určitě je jeden z velkejch jako důvodů, proč se může něco semlít, takzvaně.

A myslíš si, že k tomu můžou přispívat i návykový látky, jako alkohol? 

No, dá se říct, taky určitě si myslím, že jakoby. Myslím si, že takhle jako respektive určitě si to 
myslím, že třeba jako kdyby nebyl nejenom povolenej žádnej alkohol, ale prostě i kdyby byli všichni 
na stadioně, včetně pořadatelský služby, včetně hráčů, včetně fanoušků, včetně všech střízliví, tak 
to nebude nějaká jakoby záruka toho, že by se nic takovýho nedělo. Ale ňákou roli, myslím si, že to 
hraje a může to ovlivnit v nějaký míře i alkohol.

Rozumim. A teď se zeptám trošku jinak: co si myslíš o projevech rasismu anebo nějakejch jinejch 
politickejch projevech na českejch stadionech. Myslíš si, že je to častý u nás, nebo že to má spíš menší 
význam?

No, řekl bych asi tak, teď jako vím. Já bych to trošku rozdělil na jakoby víc nebo na ty dvě části, 
no třeba. Jakoby rasismus a politický projevy bych řek eště, i když má samozřejmě částečnou to 
souvislost, ale nemyslím si, že to úplně souvisí. Tak já nevím. Co se toho týče, rád bych zas nějak 
odpověděl, když se nad tím zamyslim jako víc, protože bych to víc kombinoval, jestli můžu říct 
odděleně.

Určitě.
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Tak co se týče rasismu, tak si myslím, že na českejch fotbalovejch stadionech to je, řekl bych, že je 
to docela jako častý. Asi teda nemám zas tak hodně kvalitní jako srovnání ze subjektivního, třeba 
se zahraničníma zeměma. I přesto si troufnu říct, že třeba teď zase záleží, s čím to porovnáme, ale 
myslím si, že jakoby relativně jakoby ty projevy rasismu jsou třeba na tom fotbale v Český republice 
jako relativně častý. Ač no, ale záleží zase, jak co bude ten jakoby…

Ber to ze svýho pohledu.

Právě. Ale já to beru ze svýho pohledu každopádně. No ale teď myslím, s jakýma typama zemí 
by se to srovnávalo. Myslím si, že třeba jsou země, kde může bejt jakoby ta forma rasismu teda ta 
četnost těch rasistickejch věcí na fotbale větší a menší. Ale dejme tomu, když se fakt zamyslím, tak 
si myslím, že to bude v Český republice na evropský poměry jedna z těch větších mír, měr, co se týče 
celkově jako těch politickejch nějakejch jako projevů. Tak vlastně bych to možná viděl v důsledku 
docela podobně, když bych to jakoby zase porovnával s těma zeměma, že jakoby v podstatě bych řek, 
že ta míra tam bude taková asi vo trošku větší v průměru prostě. Teď se bavíme ale že jo, ne vo tom 
klubu, který mu to…, ale globálně vo český tý. 

Globálně.

Tak si myslím, že jakoby to bude poměrně jako velký, ale zase si myslím, že to jakoby zase záleží, 
s jakýma zeměma to srovnáváme. Asi bych si myslel, že třeba zrovna zvlášť u řek bych, že u těch 
politickejch projevů bude ještě více zemí jako takovejch, kde bude to řešeno víc než ještě než ten 
rasismus na těch stadionech. Že si myslim, že prostě v obou případech bude Česká republika patřit 
tam, kde je vyšší intenzita a obzvlášť v tom rasismu, když bych to tak jako shrnul. 

Jojo. A teď se zeptám na další otázku. Myslíš si, že vlastně o tom dění na těch stadionech prospěla 
nepřítomnost policie, která byla ze stadionů vlastně odvolána tak zvaně v roce 2006 novým zákonem?

No, nad tím jsem se zamejšlel a takhle v důsledku si myslím… Takhle myslím si, že to nemělo vliv 
na to, na to jakoby ňáký dění na těch stadionech nebo v podstatě, že to mělo poměrně, že by ten vliv 
byl minimální, nebo myslím si, že ten vliv tady toho toho milníku, nebo ne, milník to je silný slovo. 
Prostě.

To je důležitá věc, myslím si, že slovo milník je tady na místě.

Jo, tak některý lidi to můžou vnímat, ale zkrátka si teda myslím, že to nezměnilo nebo nemyslím si, 
že by byla velká velkej rozdíl v tom. Protože většinou ta policie, co tak vím, byla stejně jakoby až 
z větší části až … jako ta represivní věc. Takže …vzhledem k tomu, že ta policie byla represivní věc, 
takže většinou už reagovala až na něco, co se jako dělo, na rozdíl od tý pořadatelský služby. Nemohla 
bejt téměř jako nějakým jakoby spouštěčem k nějakým takovým situacím. Nebo taky se to mohlo 
stát, ale bylo to na těch stadionech, si myslím, přímo jako minimální, takže vzhledem k tomu jakoby 
tu přítomnost policie považuju za takovej jako, co tak vím, až ten represivní krok, a nikoliv z mýho 
pohledu preventivní. Tak si myslím, že to právě jako nehrálo velkou roli. Doufám, že jsem to teď 
jako řekl nějak jako dobře tu myšlenku srozumitelně.

Já tomu rozumím.

Tak doufám, že je to pochopitelný.

Určitě.

No, takže si myslím, takže vlastně abych to shrnul jakoby, ta přítomnost tý policie na stadionech 
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nehraje velkou roli, protože navíc … v případě, že se něco takového děje, tak většinou není problém 
v řádech minut tu policii jakoby na to místo situace dostat…  takže jakoby bych to rozhodně 
nepovažoval za nějakou jako změnu, která by hrála roli. Ať už negativní, nebo pozitivní, že by se to 
vod tý doby změnilo, ať už ani k větším násilnostem ani k menším násilnostem. Prostě myslím si, že 
tady nestala velká změna vod tý doby.

Rozumim a domníváš se teda s tím, to už je další otázka, že jestli se domníváš, že na našich stadionech 
vlastně v profesionálních soutěžích dvou, který u nás jsou, jsou ty bezpečnostní prvky dostatečný, 
jako myslím konstrukčně teďka.

Jako konstrukčně těch stadionů právě, jo? No, myslím si, že tam to je takový těžký vodpovědět, protože, 
co se týče bezpečnostních prvků… tak jak mám teďka jakoby chápat, který typy bezpečnostních 
prvků máš v tomhle ohledu na mysli?

Jestli myslíš třeba, že jsou dobře oddělený sektory, nebo že prostě ta konstrukce těch stadionů 
odpovídá nějakýmu základnímu pohodlí lidskýmu?

No, tak jako jako myslím si, že v podstatě když bych právě vzal v úvahu dvě nejvyšší soutěže 
profesionální teda v Český republice fotbal, tak si myslím, že asi ne vždycky je to tak. Myslím si, že 
právě to právě není, určitě to není úplně ideální. Ale umím si představit, že by to bylo i horší jakoby, 
že je to takový středně dobrý, kdybych to…

Průměrný.

Takový průměrný. Protože to, ať už se to právě týče tý kombinace toho pohodlí nebo toho oddělení 
těch sektorů a takhle, takže kdybych to shrnul, tak si myslím, že je to takový průměrný. Dalo by se 
co vylepšovat, ale nevidím to nějak tragicky.

Jo, jo. Tak přejdeme teda k poslední části toho našeho povídání, a to se týká vlastně fotbalu a médií, 
nebo fotbalu v médiích. Se zeptám, jestli se věnuješ sledování fotbalu nejenom teda na stadionu, ale 
i v těch sdělovacích prostředcích. 

Jo, určitě jo. Jo, ano. 

Takže čteš třeba pravidelně noviny, časopisy nebo internet, který se věnujou fotbalu?

Dá se říct, že jo…

A sleduješ v televizi i takhle nebo nějaký rozbory těch fotbalovejch zápasů?

Taky, poslední dobou v trochu omezenější míře, ale i tak jo… 

Rozumim a čas od času se taky v těch masovejch médiích objevujou reportáže, který se věnujou tak 
zvanejm fotbalovejm chuligánům a výtržnostem na stadionech. Myslíš si, sleduješ je nějak výraznějc, 
nebo zajímáš se o ně? 

 Já si myslím, že mě zaujmou vobčas víc kvůli tomu, že si myslím, že je jich vlastně docela málo, 
že jako nevidím sice důvod k tomu, abych jich bylo víc, ale myslím si, že jakoby jako to není žádný 
téma, vo kterým by se nějak hodně mluvilo, abych to řekl jako takhle celkově. Ale když už nějaký 
takový články nebo reportáže jsou, tak si tak se věnuju i jim. Nebo tak je sleduju taky.

A zkusil bys zhodnotit, jestli když už takový reportáže třeba v tý televizi nebo i na internetu jsou, 
jestli jsou objektivní a informace jsou vyvážený? Z tvýho pohledu to zkus hodnotit. Z pohledu prostě 
účastníka na stadionech, kterej do toho trochu možná vidí zase z jinýho hlediska než ten obyčejnej 
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člověk, kterej se jenom dívá na tu televizi.

Tak je pravda, že jako je to trochu ovlivněný u mě tím…, že z toho, co já vidím, tak já si myslím, 
že v něčem by to mohlo bejt lepší, ale takhle, co jsem chtěl říct původně, to zase přeskakuju, ale 
že já nevídám vopravdu takový ty reportáže třeba na některých konkrétních kanálech a můžu říct 
konkrétně, co si myslím jakoby? 

Určitě. Jméno nějakýho periodika nebo média? Jo.

Takže já třeba absolutně za poslední roky nesleduju takový ty typy jakoby třeba televizních stanic, 
jako je televize Nova. Takže a tam to nemohu teď úplně dobře posoudit, myslím si, že třeba takhle, 
že u tady těch typů médií, jako je televize Nova nebo tisk třeba Blesk a takovýhle typy, tak tam si 
myslím, že takhle na jednu stranu to nemůžu posoudit na jednu stranu úplně dobře, protože se jim jako 
ňák vyhybám a nemám nějak důvod se jim aktivně věnovat, ale tam si umim představit, že i z toho, 
co jsem tak jako slyšel a občas jakoby viděl, tu tendenci jejich jakoby publikace ať už právě třeba, co 
se týče Blesku jako písemnou nebo Novy, těch reportáží. Tak tam si myslim, že když už jsem možná 
viděl nějakou ukázku nebo něco, tak si myslím, že tam ta objektivita nebo nějaká jakoby vyváženost, 
co se týče informací ňákých a co největšího důrazu na ňákou pravdivost a právě vyváženost, celkově 
je asi hodně zoufalá, nebo myslím si, že tam to na vysoký míře moc asi vypadá, že to moc nebude, 
tam bude větší snaha o to, udělat z takovejchle věcí co největší senzaci. Což je ostatně podle mě 
jakoby tady u těch typů médií jako snaha celkově, a nejenom co se týče sportu. Takže si myslím, že 
tam to bude pokračovat v tý tendenci. A co se týče takovejch těch jako, dejme tomu, možná tak zvaně 
seriózních medií nebo nějakejch těch, tak tam si myslím, že v podstatě snaha o nějakou vyváženost je 
a jako troufnu si říct, že to v podstatě je poměrně vyvážený, ale to neznamená, že se nemůžou, že se 
nestávaj ňáký prostě chybný, podle mě chybný, nebo ňáký prostě matoucí jakoby vyznění některejch 
reportáží nebo článků. Ale viděl bych to … když pominu ty média, který jsem zmínil, tak si myslím, 
že u těch jakoby serióznějších médií, že pokud je nějaká jakoby nevyváženost, tak si nemyslím, že by 
to byla nevyváženost účelová, ale prostě nějaká nevyváženost z nedostatku informací nebo nějaký …
nižší erudovanosti těch redaktorů, ale není to nějaká, neviděl bych to jako nějakou systémovou snahu 
prostě o nevyvážený zpravodajství, když pominu právě ty jakoby média, který jsem zmínil.

Jasně, rozumím, rozumím. A úplně na závěr bych se tě zeptal na tvoje třeba jiný zájmy, než je fotbal. 
Nějaký volnočasový aktivity, co tě baví, čím žiješ v současnosti třeba, kromě toho fotbalu?

Tak, co bych tak zmínil, tak asi v poslední době, jako buďto ten jako sport, i třeba aktivně teda, když 
to s tim pořád ještě trošku souvisí, ale jakoby…

Jako můžeš, ale klidně i co s tím vůbec nesouvisí.

Chápu, chápu.

Záleží úplně na tobě.

Ale to říkám, že zmiňuju teda, jakoby když jsi řekl ještě kromě fotbalu, takže jakoby můj zájem není 
právě jenom fotbal a fandění, ale jakoby jak jsme se vlastně trošku bavili na začátku tak jako i sport 
celkově. A mimo sport, tak třeba hodně rád mám teď poslední dobou třeba věci, nějaký co souvisej s 
pivem a různý jakoby ochutnávání piva z různejch jakoby míst a z různejch pivovarů a pak dál třeba 
věci, co souvisej s geografií. Tak vlastně tu geografii celkově, …jakoby nějaký statistiky a třeba 
i jako poslech hudby, když tak v nějaký menší míře nebo nějaký výlety, a celkově kdybych tak ještě 
shrnul, tak velkej zájem prostě, když je čas, tak se střetávat jako s přáteli na různých místech a třeba 
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v hospodě, nebo ale i … v přírodě, to je jedno. Takže i nějaká forma prostě takovejchle sociálních 
aktivit. Takže asi tady těch pět věcí, který jsem tady zmínil, tak mi přijdou jako asi největší zájmy 
mimo ten fotbal, teda respektive ne, tím neříkám, že ten fotbal byl nějaká jasně suverénně nějaká 
jednička a tady to by byly nějaký doplňkový. Dal bych je tak na podobnou úroveň. 

Jo, jo. Tak já bych chtěl moc poděkovat za příjemnej a jistě i přínosnej rozhovor. Tak děkuju mockrát.

Jo, neni zač. Rád jsem ti pomoh.

Rozhovor č. 5

Rozhovor s fotbalovým fanouškem číslo 5 pro účel diplomové práce.

Tazatel Ondřej Baran 

Takže já vás zdravím nebo tě zdravím. 

Tak napřed se zeptám, jestli můžu vykat nebo tykat? 

Já bych byl pro to tykání, no. 

Dobře. Souhlasím. Tak zeptám se tě, jestli ti teda můžu říkat jménem, Petr, že jo? 

Můžeš. 

A kolik ti je let a kde žiješ teda? 

Je mi 26 a žiju v Benátkách nad Jizerou. 

A teď se zeptám případně jako, kde seš zaměstnán anebo jestli ještě studuješ? 

Já jsem dokončil studium a teďko si hledám práci. 

A jaký je tvoje teda dosažený vzdělání nejvyšší? 

Moje dosažený vzdělání je magisterský. 

A žiješ v partnerským svazku? 

Ano. 

Takže když ano, tak co vlastně na ten čas, co věnuješ jako by sledování fotbalu nebo sportu celkově 
říká ta tvoje partnerka? Jakej na to má názor? 

 No tak ona v podstatě není určitě do toho tak zapálená jako já. Ale rozhodně to není tak, že bysme 
se spolu nikdy nedívali na fotbal nebo na nějakej sport. Takže určitě jako i spolu sledujeme sport 
pasivně. 

Takže nemá vyloženě nic proti jako tomu třeba, kdybys navštívil nějakej fotbalovej zápas?

Ne, jako určitě ne. 

A zeptám se tě, jestli ses věnoval někdy nějakému sportu aktivně, jako na závodní úrovni, řekněme? 

Jo. Věnoval jsem se několik let závodně florbalu u nás vlastně ve městě. 
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Jo, jo, jo. A teď se zeptám. Ten rozhovor samozřejmě je primárně o fotbale. Ale zajímají tě teda i jiný 
sporty? Sleduješ i jiný sporty?

Zajímá mě spousta jinejch sportů. Zajímá mě potom hlavně hokej, zajímá mně volejbal, zajímaj mě, 
potom vlastně už sporty, který provozuju aktivně. A to je třeba běh, atletika, plavání. 

A pasivně teda spíš ty kolektivní? 

Spíš ty kolektivní sporty, no. 

A zeptám se teda, v kolika letech jsi poprvé navštívil nějakej ten fotbalovej zápas nebo fotbalovej 
stadion? A případně kdo tě tam vzal nebo kdo tě k tomu přived? 

No já si myslím, že to mohlo bejt tak v roce 98, to znamená, mně mohlo bejt tak jako 9 asi, když jsem 
poprvé byl na nějakým větším sportovním utkání nebo fotbalovým konkrétně. A byl to můj strejda, 
kdo mě tam vzal tenkrát. 

Jo, jo, jo. Tak se zeptám, jestli fandíš nějakýmu fotbalovýmu týmu? Nemusíš teda samozřejmě 
zmiňovat konkrétnímu. Ale jestli se považuješ za fanouška?

Určitě, no. 

A když už teda jakoby jdeš na ten fotbalovej zápas, co tě, dalo by se říct, co tě jako k tomu motivuje 
nějakým způsobem? Jestli třeba vyloženě jenom ten sportovní zážitek, anebo i nějaký to sociální, že 
seš jako ve společnosti nějakejch kamarádů? 

No, mě spíš motivuje ten samotnej sportovní zážitek, to znamená samotná ta hra. Ale jako samozřejmě 
mě motivuje i nějaký to prostředí, čímž myslím zejména nějakou tu jakoby atmosféru na těch 
stadionech vlastně. Jako když se fandí, že jo. Prostě když se fandí nahlas, prostě včetně nějaký 
choreografie a tak. 

Jo. 

Takže jakoby tohleto vlastně, je to jakoby kombinace obojího. 

Rozumím, rozumím. A zeptám se teda, jestli kromě tý návštěvy těch zápasů se zapojuješ i do jinejch 
aktivit, který s tím fotbalem souvisí? Teď mám na mysli třeba nějaký ty pochody fanoušků nebo ty 
přípravy choreografií.  

Přípravy choreografií ne. Ale šel jsem dvakrát pochod fanoušků.  

Rozumím. Anebo třeba ty nějaký venkovní zápasy? 

Venkovní zápasy navštěvuju občas taky. Ano.  

A dalo by se říct nějak třeba poměrně, jak často se na ten fotbalovej zápas dostaneš? 

No, to není už teď tak často. Takže já nevím, během tý fotbalový sezóny řeknu třeba dvakrát, třikrát 
teďkon. 

Takže to znamená prostě dva, tři zápasy v sezóně? 

Dva, tři zápasy v sezóně. V tý fotbalový sezóně, no. 

Jo, jo, jo, jo. Ale teda zmínil si, že jezdíš i, i na zápasy mimo své město. 

Taky, no. 
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Jedeš? 

No, taky. 

A považuješ teda jako za zajímavější nějaký ty zápasy v tom jiným městě, nebo i případně v cizině 
nebo jako přímo na tom, tom domácím jakoby svým stadionu?

No, co se týče toho mýho klubu, kterýmu já fandím, tak pro mě jsou zajímavější ty zápasy na domácím 
stadionu. Ale potom co se týče jakoby ostatních, teda to znamená týmů, kterým já nefandím, tak 
určitě jsou pro mě atraktivní i ty venku. V zahraničí například. 

Jo, jo, jo, jo. A zeptám se teda, když seš na tom stadionu, chodíš vždycky na stejný místo nebo to 
střídáš? 

Střídám. 

Jo, jo. Tak přejdeme teda k dalšímu bloku, jestli můžeme? 

Ano.

Když seš teda na tom stadionu, zapojuješ se nějak aktivně do toho fandění, třeba jako pískotem nebo 
pokřikem? 

Jo, to se zapojuju. To se zapojuju. Jestli to mám nějak konkretizovat, tak jako určitě jako tam jenom 
nesedím, že jo. Ale určitě jako je to nejenom tleskání… 

Jo? 

samotný, nebo i fandění nějaký aktivní, jako že pokřiky. Je to i pískání. No a občas jako samozřejmě 
člověk si na toho rozhodčího něco zařve.

Jasně. No, a takže když seš jakoby v tom, v tom fandění, cítíš se jako nějaká součást toho většího 
celku? Jestli je pro tebe, myslím to tak důležitý, že se fandí společně, anebo…? 

No, společně. Tak asi úplně primárně důležitý to není. Ale tak je přece jenom pravda, že kdyby 
člověk tam fandil sám nebo kdyby tam křičeli dva lidi, tak asi to není takový, jako když nás tam křičí 
třeba deset tisíc, dvanáct… 

Určitě. Jo. 

takže spíš po tadytý stránce jako. Ale není, není to zas, že by to bylo to rozhodující pro mě.

Jo, jo, jo. 

To bude spíš tak, že člověk se nechá prostě strhnout jakoby tím davem. 

Jo. Tys to teď vlastně docela nakousnul. A zeptám se, jestli někdy fandíš třeba i sám? To znamená, 
jestli si třeba zařveš?

To určitě. To, to já si zařvu, to já si zařvu zase rád někdy od plic pořádně. 

A když teda fandíš jakoby v tom celku, máš pocit, že to těm hráčům toho tvýho týmu pomáhá? Jako 
myslíš, že jim to třeba může pomoct k lepším výkonům? 

Já si myslím, že jo. A soudím podle toho, že často ti hráči prostě sami zmiňujou, že prostě v takovýto 
bouřlivý atmosféře nebo před tím plným stadionem se hraje daleko líp, než prostě když tam křičí pár 
lidí, že jo, prostě, takže. Myslím si, že jim to pomáhá nebo takhle jako já bych to ještě možná rozlišil 
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ty, tu jakoby ty výkony jejich na takovýty stránky. Myslím si, že jim to určitě pomáhá v nějaký tý 
psychice nebo řeknu v tý motivaci jako udělat prostě pro ten tým maximum jako a vlastně odvěčit 
se i nějakým způsobem těm fanouškům, kteří se na ně vlastně jdou podívat. No, tak v tom myslím 
si, že to určitě pomáhá a samozřejmě nedokážu úplně posoudit, jak jim to pomáhá v nějakým tom 
fyzickým výkonu. To si myslím, že…  

No. 

asi spolu až tak jako nesouvisí. 

Rozumím, rozumím. 

No. 

A seš třeba jakoby na ten svůj klub nějakým způsobem hrdej? Jako máš pocit, že ti hráči tebe nějak 
reprezentujou? Anebo to takhle nebereš? 

No, jsem hrdej. Určitě jsem hrdej. A jakoby hlásím se k tomu, k tomu klubu. A netajím se tím nějak. 
Ale jako nemyslím si přímo, že by to bylo tak, že by ty hráči nebo ten klub byl nějakým způsobem 
reprezentantem jakoby mě, mojí nějaký osoby, protože zase samozřejmě jako ty, ty hráči jsou jinačí 
osoby a já nemůžu říct, že všechno jakoby jejich nějaký chování nebo vystupování je vždycky 
v souladu s tím, co bych třeba, jak bych se zachoval já nebo takhle. 

Jo, jo, jo, jo, jo. S tím, s tím vlastně i souvisí to, jestli po skončení toho zápasu třeba chodíš na takzvaný 
ty děkovačky nebo těm hráčům zatleskáš? Anebo ne?

Ne, ne. To já většinou se účastním i tadytěch jakoby pozápasovejch děkovaček. Zatleskám. Tak 
určitě jako si myslím, že to k tomu patří jako ocenit ten podařenej výkon, výkon těch, těch, těch 
prostě sportovců, no. 

A když třeba ti hráči hrajou špatně, míváš třeba, určitě se někdy stane, pocit, že nehrajou naplno, 
že ten zápas třeba nějak takzvaně odchodili nebo zabalili? Dáš jako třeba tu nespokojenost nějak 
najevo přímo na tom stadionu? 

No, jako já, já si myslím, že jsem docela takovej, shovívavej fanoušek vůči těm jakoby svejm hráčům. 
To znamená, já sice, tak samozřejmě člověk to nějak jako za ty, za ty jako léta, co navštěvuje ty 
fotbaly, tak to dokáže nějak odhadnout, když těm hráčům prostě to nejde…

Jasně. 

nebo se prostě nesnažej. Tak si myslím, že jako to, to vidím. Ale možná si myslím, že v tomhle 
jsem trošku ne úplně jako kritickej fanoušek, co se týče nějakejch těch vnějších projevů, že spíš se 
vždycky snažím jako zkrátka tak nějak jako aspoň navenek věřit tomu, že, že pro to dělaj prostě, co, 
co se dá jako. 

Jo. Takže se snažíš je podporovat v podstatě za každou cenu. 

No, no vlastně jo. 

V každý situaci dalo by se říct? 

Vlastně, vlastně jako, vlastně jako jo, no. 

To je určitě správný. To je určitě dobrý. No. A zeptám se tě, ty projevy fandění považuješ některý 
za účinný víc než nějaký jiný? Teď narážím třeba, na, na chorea choreografie. 
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Je mi to jasný. Je mi to jasný. Tak účinný. No já myslím, že ono je jako každý účinný nějak jako 
určitým způsobem, ale přeci jenom jako lehce bych dal větší význam nějakejm těm hlasovejm 
projevům, ať už to jsou chorály, nebo pokřiky nebo nějaký skandování nebo tleskání, protože kdyby 
tam přišel fanoušek s obrázkem takhle, tak prostě namalovaným, tak asi to není takový, jako když se 
tam křičí, že jo. 

Na ty hráče to tak nezapůsobí? 

No, jako hlavně hráči nemají zkrátka čas sledovat… 

No. No. 

během hry třeba, co si fanoušek napíše na transparent. Řada z nich si toho třeba ani nevšimne během 
tý hry, ale prostě ten, ten zvuk, jako nebo ty chorály, fandění, to prostě přeslechnout nejde. 

To vnímají, myslíš? 

Myslím si, že určitě. 

A z těch projevů fandění vadí ti některý třeba?

No, vadí, no. Některý mi vaděj, no.  

Můžeš to nějak třeba konkretizovat? 

No, vaděj mi rasistický pokřiky a vaděj mi ňáký, ňáký, třeba proti, který se zaměřujou třeba proti 
nějakýmu vyznání, řekněme… 

Jo. 

ať náboženskýmu třeba. 

A třeba nějaký urážky soupeře, který s tímhle nesouvisej? 

Některý s tímhle nesouvisej. No, tak samozřejmě jako to už, to už záleží na míře, protože chápu, že 
jak už jsme o tom mluvili, tak prostě ta atmosféra dokáže jakoby ta davová atmosféra, dokáže toho 
jednotlivce strhnout, takže jako chápu, že určitá míra jako nějakejch vulgarismů je asi nevyhnutelná. 
Ale když to je prostě nějaký principiální takový prostě nadávání jenom, sprostý a pokřikování, tak to 
si myslím, že jako je, že, že je to hlavně k ničemu, že to vlastně je. To je, to je prostě jako bych řek, 
že to je k ničemu vlastně. 

Tak to si vlastně řek, že si myslíš, že to fandění je jako dobrý, že jako může ty…   

No. Myslím, že je, no. 

že je to motivace k nějakejm lepším výkonům? 

No. To si myslím, že je. 

A teď se zeptám takovou otázku. Jestli oceníš třeba, i když seš na tom stadionu, pěknou akci 
soupeřícího týmu nebo nějakýho hráče? 

No, jo. Já myslím, že jo. Jako není to tak, že bych prostě začal tam jako nějak fandit na adresu toho 
soupeřícího týmu, že jo. 

Jasně. 

Ale prostě dokážu. To přesně souvisí s tím, že člověk nějakou dobu už prostě jako několik těch 
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zápasů viděl, ať už naživo nebo i v televizi. 

Jo. 

Prostě a jako tak nevím, tak člověk tohle bere nějak sportovně. Je to prostě furt, furt je to v první řadě 
jako sport, že jo. 

Takže to třeba nějak oceníš? 

No. Jasně. 

Takže… 

 Dokážu jako pochválit asi jako akce těch soupeřů taky si myslím teda. 

A zeptám se tě, jestli dáváš tu vlastně tu svojí sounáležitost s tím svým klubem nebo týmem nějak 
konkrétně najevo? Teď mám na mysli třeba nošení těch klubovejch symbolů ať už teda na stadionu 
nebo i mimo něj případně. 

No, to už, teď už aktuálně spíš výjimečně si myslím. Dřív že, že jsem jako třeba používal ty dresy 
různý. A hlavně to bylo zkrátka, to oblečení asi. To se týkalo, ale. 

Spíš teda dřív? 

Spíš dřív jako. Teď už to není tak aktuální.  

A i, a i jako mimo stadion, anebo pouze na tom stadionu? 

No, vlastně i mimo stadion, no. Vlastně jo. Vlastně i mimo. 

Jo, jo, jo. Zeptám se tě, ty už jsi to vlastně řekl napůl, na to odpověděl částečně. Ale myslíš si, že je 
správné, že jsou na těch stadionech vlastně fotbalovejch nebo i například hokejovejch nebo různejch 
jinejch ty tak zvaný kotle fanouškovský? 

No si myslím, že je to správný, že tam jako ani na tom snad nevidím nic na tom špatnýho. Tam 
samozřejmě záleží pak jakoby na tom přístupu, že jo, i těch pořadatelů, jak to pak tam jako mají 
vyřešený. Ale jako samotná existence toho kotle sama o sobě? Nepovažuju to za nic špatnýho. 

To už si vlastně taky zmínil, že jako nejpřínosnější věci teda považuješ z těch aktivit toho kotle ty 
pokřiky? 

Ty chorály prostě. 

A ty bubny třeba nebo? 

Jo, ty bubny taky. Ty bubny taky, no. 

A co si myslíš třeba, teda hlavně v souvislosti s fotbalem je to hodně diskutovaný téma. To je ta 
pyrotechnika. Myslíš, že je její zákaz je jako správnej nebo špatnej? 

No to je přesně jako složitá otázka, že jo. 

No? 

Protože, protože já to znám jakoby, jakoby, když to řeknu, z toho vnitřního prostředí těch fanoušků, 
tak na to samozřejmě nahlížím i jako, jakoby zvnějšku, že jo. Dokážu do toho tak nějak vhlídnout. 
Takže jako tady se přiznám, že asi nemám úplně jako jednoznačnej názor, ale. 

Ona je pyrotechnika a pyrotechnika. Jako já teď narážím třeba na to, že rozdíl mezi užitím nějakých 
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jako dělobuchů přímo při hře, anebo prostě jenom v použití nějaký menší třeba pyrotechniky, která 
má nějak dokreslit a ovlivnit tu choreografii. 

No todle je jako přesně složitý téma, že jo. Jako samozřejmě jakmile to začne narušovat průběh hry, 
je to špatně podle mě. Je to špatně v jakýkoli míře jako jo. To znamená, jakmile se ocitne prostě něco 
na hřišti nebo, já nevím, začne to tam trefovat hráče, vybuchovat jim to u hlav, tak to je podle mě 
jako špatně, jo. 

Jasně. 

A tady je pak prostě velkej problém jako nastavit tu míru. Jako myslím si, že jakmile se povolí byť 
jen sebemenší míra tolerance tý pyrotechniky, tak bohužel není jako, není tady jako možnost, aby 
se zabránilo těmhlectěm situacím. To znamená prostě, kdo bude chtít něco propašovat, ten to stejně 
propašuje, jo. Takže myslím si, že jako spíš jsem takovej hodně zdrženlivej vůči tomu, jo. 

Takže spíš jako by jsi byl pro ten…, že souhlasíš s tím zákazem?  

No jako není to úplně takovej stoprocentní souhlas, ale spíš asi jako jo, než, než to nějak ve velkým 
povolit. 

Jo. 

Rozhodně, jo. 

Jo, jo, jo. Rozumím, rozumím. A teď se zeptám takovou docela důležitou otázku tedy, jestli vidíš 
nějakej rozdíl mezi skupinami ultras a hooligans? A v čem případně konkrétně to vidíš? 

No, já se teda přiznám, že já až do těhlectěch skupin jsem nikdy moc nepronik, takže to znám jenom 
tak nějak prostě z doslechu hlavně. A jako představuju si to tak, že prostě ty ultras to jsou takový, 
řekněme jako v porovnání s těma hooligans ještě takový ty umírněnější, zatímco ty, ty hooligans jsou 
takový ty, ty radikálnější.     

 Jo, jo, jo, jo. A v těch jejich aktivitách by jsi viděl nějakej rozdíl třeba v tom jakoby? 

No, jako v tom co se týče, v aktivitách na stadionu, tak tam snad ani tak ne. Ale možná, možná 
v nějakejch těch aktivitách mimo stadion. Jako říkám. Tohle já znám spíš jako. S tímhle já nemám 
osobní zkušenost žádnou. 

Rozumím, rozumím, no. Takže a myslíš si, že ty jakoby si to můžeš srovnat za delší dobu. Zase, 
na druhou stranu nejseš tak pravidelně na tom stadionu. Ale přesto se zeptám, myslíš si, že ty aktivity 
jako těch fanouškovskejch kotlů v tý Český republice jsou výraznější než dřív, anebo naopak?

No. 

Vlastně chodíš na ten stadion od toho devadesátéhoosmého roku nebo? 

No, výraznější, no výraznější jako. Je to, teda se přiznám, že asi to nějak ani nedokážu odpovědět. 
No, já si myslím, všechno má jako svůj vývoj. Ale tam by se, tam by záleželo, co se tím jako myslí.

 No? 

Jestli se jako víc fandí? To si zase nemyslím, že se jako fandí víc, jo. Ono se fandilo vždycky. Já 
bych řekl, že se možná dokonce postupem času možná fandí míň jako jo, protože vlastně jako když 
si srovnám nějaký třeba historický zápasy, jo, který jsem viděl třeba v záznamu nějakým nebo to. 

Jasně. 
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Tak tam, tam jsem měl dojem, že stadiony byly plný, jo. Říkám, nemám přímou zkušenost. Je to 
nějakej dojem, ale že stadiony byly plný. A fandilo se a fandili všichni. A fandili tak nějak aspoň, co 
jsem měl možnost posoudit tak nějak, že plus mínus jako že slušně, i když jako samozřejmě nadávky 
byly, jsou a budou, že jo. Ale jako mě to teďko spíš přijde, že se to jako změnilo, ten charakter toho 
fandění. 

Jo? 

Přesně s tady, tady těmahlenctěma skupinana, o kterejch jsme my teďkon mluvili, 

Jo? 

Že se jakoby uzavíraj do sebe, jo. A že jsou to vlastně takový jakoby vlastní světy, který prostě už, už 
jako s takovým tím fanděním běžnýho jakoby návštěvníka fotbalu, za kterýho já se teda považuju… 

Jo. 

tak už jakoby s tím nemají až tolik společnýho zase. 

Jo. 

Takže spíš jako jestli víc nebo míň, to, to, to, jako když bych měl volit, tak bych řek, že spíš asi míň, 
jo co se týče nějaký kvantity. A, ale jako spíš zastávám názor, že se to hlavně jako změnilo, že tam 
prostě nastala nějaká změna taková. 

Jo, jo. Že se to víc uzavřelo do sebe? 

Že, se, že se, to víc jakoby oddělilo určitý ty skupiny, že se oddělily a tak nějak jako se uzavřely 
vlastně, jo. 

Rozumím. Jasně. Tak můžeme pokročit k další otázce. Ta s tím asi částečně souvisí. A tak jsi teda, jsi 
zmiňoval účastníkem dění v kotli přímo? 

No, to teda velice výjimečně. Jako, jako určitě ne pravidelně nijak. 

A neřadíš se ani k ultras? 

Ne, ne, to rozhodně ne. To rozhodně ne. 

A tak se zeptám. Přejdeme teda zase k dalšímu, další části rozhovoru, dalšímu tématu. To se bude 
týkat teďka vlastně násilí kolem fotbalu a na fotbalovejch stadionech. Ocitl ses někdy v situaci, která 
ti jako zpětně byla nepříjemná? Myslím na stadionu samozřejmě. 

No, jako řek bych ve fotbalovým prostředí asi ne úplně jako že nepříjemná, to ne. To, to, to vždycky 
bylo tak nějak v rámci nějakýho běžnýho hecování.

Jo. 

Prostě to k tomu patří. Takže takhle ne, že bych se cejtil nějak ohrožen nebo v nebezpečí, to ne.

To ne? 

To ne. 

A jednal jsi někdy i tak jak by si jako běžně mimo stadion nejednal třeba v souvislosti tady s tím? 

No, jako zase, jako co se týče toho fotbalu, tak to ne. Ale co se týče jako jinýho sportu, tak to bych 
asi řek, že jo. 
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Tak to klidně můžeš zmínit konkrétně. 

No, já si myslím, že třeba jsem byl, jako, jako navštěvuju poměrně ten hokej a tam myslím, si, 
že jsem se i zachoval tak, jak bych se třeba normálně nezachoval. Myslím si, že to přesně souvisí 
s nějakým tím, jak už jsme to tady zmínili, s nějakým tím působením toho davu, jo… 

Jo. 

že prostě člověk se cejtí tak nějak bejt spjatej s tím klubem, že jo, jo. Je tam určitá prostě dávka 
nějakýho patriotismu a hrdosti, že jo, a jako to potom, si myslím, že vede, vede k takovejm jako, jako 
nepředvídatelnejm nebo nějakejm, neočekávanejm jako jednáním, který třeba člověk jinak by vůbec 
jako neprováděl. 

Jasně, no. A zažil jsi třeba nebo byl jsi svědkem, nějakejch výtržností nebo ničení majetku?

Jo, to určitě. To jsem byl. To jsem byl, no. To jsem byl. 

A o co šlo třeba? 

No, tak šlo třeba o vytrhávání sedaček na stadionech nebo spalování tam sedaček vlastně. Jako 
zakládali tam ohně. Vlastně to bylo konkrétně právě v jednom z těch kotlů právě, no. 

A viděl jsi třeba nebo byl jsi i u nějakýho násilí přímo na tom stadionu,myslím?

Tak to jsem asi přímo nebyl jako že na stadionu, no. Ale byl jsem, byl jsem svědkem takovýho 
jako od určitýho stupně násilí právě během jednoho z těch pochodů, kterejch jsem se účastnil. Ale 
tam zase jako nešlo, ani tam nešlo vlastně o střet dvou jakoby fanouškovskejch skupin, tam to byly 
takový ňáký místní jako takový půtky ňáký prostě, jo. 

Rozumím, rozumím. No. A teď se zeptám, jestli si myslíš, že projevem násilí, je třeba, jsou třeba 
i nadávky na hráče, který je mají nějakým způsobem zastrašit? Například nějak fanoušky soupeře. 
Anebo jestli bys to osobně za násilí nepovažoval? 

No jako násilí. Já prostě za projev násilí považuju, něco co nějakým způsobem spíš působí jako na, 
na, na tělo fyzicky, jo. Takže nadávky to, to spíš má tak nějak působit jako na, na psychiku. A jako je 
to, je to, je to těžký jako možná to říct, ale jako nepovažuju to vlastně jakoby za násilnej projev. Je to, 
je to projev jako určitý agrese, jo, to jo. Ale prostě jako nepovažuju to za nějaký takový přímý násilí. 
To zas jako, to jako bych rozlišil zase.     

Jo. 

Přece jenom je to něco jinýho než, že jo, když ti dá jako někdo ránu nebo když prostě, jako na tebe 
někdo křičí, že.

Určitě je to rozdíl, no. 

Jako. 

 A co takhle vhazování nějakejch předmětů na hřiště? To by jsi pod to násilí zařadil, anebo? 

No, tak to samozřejmě jako když už to ohrožuje jako jakýkoli bezpečí toho člověka, že jo. A to se 
nemusí jednat ani o tu pyrotechniku a můžou to být jakýkoli, že jo, mince. 

No, jasně. 

Cokoli, zapalovače, takže to, to už jako, to už myslím si, že za násilí se považovat dá, no. Tam může 
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dojít ke zranění. 

K nějakýmu tomu fyzickýmu ohrožení? 

No tak asi, no. 

Teď se zeptám jako vyloženě na tvůj názor z tvýho pohledu. Myslíš si, že když teda na stadionech 
dojde k nějakým násilným akcím teda nějakýmu násilí. Myslíš si, jak to ty vidíš, že jsou dopředu 
připravený, anebo že jsou teda spíš spontánní a náhodný a souvisejí s tou davovou psychózou? 

Já si myslím, že, myslím si, že ve většině případů jsou spontánní, protože, jako myslím si, jako 
připravit, připravit se to v ňáký velký míře nedá, jo. Jako když se strhne násilí, tak se toho účastní 
většinou jako větší už skupiny těch fanoušků, jo, protože jako, já nevím, dva, tři fanoušci to, to 
většinou jako to. A pak, pak se to přesně strhne s tou davovou psychózou, že jo. A je to, jako zvrhne se 
to v něco, co nikdo nečeká, že jo, jo, protože kdyby to jako, nevím, kdyby to bylo nějaký plánovaný, 
myslím si, že to prostě naplánovat jako ani jako nejde pořádně. 

Takže myslíš, že to, je spíš způsobený jako, věc spontánní? 

No myslím si.

Nebo davový jakoby? 

Jo, myslím si, že to může souviset i prostě taky s hrou, s hrou obou těch týmů, jo. To často jako 
vyvolá různý, různý jakoby nevoli u těch fanoušků, jo. Ať už prostě jde o to, o ten tým, kterýmu 
fanděj nebo toho soupeře, že jo, jo. 

Jo, ještě taková podotázka tady k tomu. Myslíš si teda, že se k tomu pak nechají strhnout třeba i ti 
diváci, kteří za tím účelem vůbec nepřišli, takoví ti normální fanoušci na tribunách? 

No, na tribunách já myslím, že mimo kotel, moc ne. Já bych to spíš konkretizoval vyloženě na ty 
kotle. 

Na ty kotle. No. Takže myslíš, na tribunách jako to asi ty lidi nestrhne spíš? 

No, tam si myslím, že ne právě. 

A ty jsi vlastně tohle už trochu nakousnul. Teďka co si myslíš, že je hlavím spouštěcím motivem těch 
násilnejch akcí nepřipravenejch na tom stadionu? 

Můžou to bejt podle mě buď provokace ze strany soupeře, nebo to může bejt, jak už sme říkali, třeba 
ta předváděná hra. A jako teď mi nic asi jinýho nenapadá. Myslím, že tohleto jsou dva ty, dva ty 
hlavní faktory. 

Zeptám se, jestli myslíš, že v tom může hrát třeba nějakou hru i, nějakou roli i třeba ta pořadatelská 
služba na těch stadionech? Určitě víš, že tam funguje, že jo nějaká. 

Vím, že, vím, že jako prostě tady ti lidi z prostředí třeba ultras nebo hooligans jsou na to prostě takoví 
náchylní, jako když je tam tý pořadatelský služby jako relativně hodně, jo. To nejde přesně říci, že 
jo, co je hodně, jo. Ale když je tam relativně hodně, tak oni prostě jako jsou na to takoví náchylní, 
mají tendenci podle mě na to reagovat trošku podrážděně a vlastně taky to může vyvolat nějakou tu, 
nějakou tu, jakoby nějaký to násilí, řekněme teda. 

A co myslíš, že může bejt třeba i jedním z těch spouštěcích motivů třeba jako konzumace alkoholu, 
anebo i těch návykovejch látek? 
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No, tak myslím, že může samozřejmě bejt. 

A myslíš si, že to jako se stává, že se to jako v našem prostředí děje? 

Nedokážu, nedokážu posoudit, protože zase neznám tolik lidí jako přímo, ale myslím si, že i to se děje. 

Že to může mít na to násilí vliv jako? 

Myslím si, že jo. 

A, a o tom, to jsi vlastně mluvil. Ale zeptám se teda ještě, jestli ti teda vadí ty projevy toho rasismu 
anebo nějaký politický symboly na našich českejch stadionech? A jestli se s tím třeba setkáváš? 

Jo, projevy rasismu mi určitě vaděj. Setkávám se s tím. Jako to prostě zatím pořád jako si myslím, že 
zvlášť v tom našem prostředí jako se s tím setkat dá. A ta druhá otázka byla na politický ty projevy. 
Jenom tam jako záleží, jakýho charakteru jsou, že jo. Ale hlavně já si primárně myslím, že jako, že 
jako politický jako takový názory že by se vůbec neměly směšovat s něčím, jako je sport, jo. Tam 
prostě jako, tam prostě pak jakoby prostě samozřejmě v tom sportu vznikají zájmový vlivy, jo. Ale 
jako vyloženě, vyloženě politický, si myslím, že by tam ani jako neměly, neměly jako bejt, že to je 
prostě něco, co jde jako mimo, v jinejch rovinách, jako. Já to jako, jako, jako…

Že by se to nemělo směšovat?

no jako nevnímám tak jako, že by se měla nějak politika vyloženě jako taková zatahovat do, do, do…  

Sportu? 

toho sportu, nebo do fotbalu jako, no. 

Jo, jo, jo. Rozumím. Rozumím. 

No. 

A třeba ten rasismus se asi tam někdy objevuje, že jo? A, a byl jsi toho svědkem teda, když jsi tam 
byl, ten rasismus? 

Byl, no. Byl, no. Byl, byl, no. 

A jako vícekrát nebo? 

Vícekrát. Vícekrát. 

A myslíš si, že třeba ten trend tady u toho je takovej, že to jako postupem času narůstá nebo se to 
naopak snižuje? 

No, tak tady jako musím říct, že asi jako jsem trochu optimistickej, protože přeci jenom nějaký 
jsou tady nějaký snahy, ať už třeba nějakejch těch fotbalovejch asociací, že jo, nebo tak, prostě jako 
nebo nějakejch těch jinejch kampaní ostatních třeba mediálních nebo to jako. Snažej se ten rasismus 
trochu jako vymýtit nebo úplně vymýtit ideálně. A jako myslím si, že do určité míry se to přeci 
jenom daří. No, já si taky myslím, že to, že to přeci jenom taky souvisí i jakoby s tím, že prostě třeba 
konkrétně hráčů té tmavé pleti jako tady u nás přibývá a i, i v důsledku toho si myslím, že jako to 
prostředí se stává trochu míň xenofobní, když to řeknu, protože přeci jenom, tak jako tihleti hráči 
jako jsou i pro ten fotbal jsou jako velkým oživením, že jo. To samozřejmě fanoušek to, to vnímá, 
že jo. Jako, a prostě jako absolutně není důvod jakýmkoli způsobem jako na ně pokřikovat, že jo, 
v tomhletom směru jako prostě. 
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Jo, jo, jo. Rozumím. No. A vidíš teda, že nebo máš názor, že se tady ta situace trochu zlepšila? 

Já myslím, že jo, že se teda trochu zlepšila. 

A teď se tě zeptám ještě na jinou otázku. Souvisí to vlastně s násilím ještě na stadionech. V roce 
2006 vlastně byla policie takzvaně odvolána ze stadionu a byla nahrazena pouze tou pořadatelskou 
službou. Na její zodpovědnost tedy ten, ty fotbalový zápasy probíhají a policie teda už není fyzicky 
na těch stadionech přítomná. Myslíš si ze svýho pohledu, že to tomu dění prospělo, co se týče 
násilností, nebo neprospělo, anebo, že to vůbec na to nemělo vliv?

No, jako já si myslím, no, já si myslím právě, že to, že to jako nějakej zásadní vliv nemělo, osobně, 
jo. Možná jako v nějakým jako subjektivním vnímání těch fanoušků z kotle prostě jako je možný 
považovat prostě tydlety pořadatele za nějakou menší míru represe. Jenomže zase na druhou stranu, 
jako mluvili jsme už i o tom, zas i jakoby nějaká ta i přítomnost vlastně tehlectěch, prostě sekurity 
a pořadatelů může bejt taky spouštěčem agrese. To znamená jako ono je to podle mě v očích těhletěch 
lidí je to jako jedno kdo tam stojí, jo. 

Takže myslíš si, že z tvýho pohledu to zásadní vliv teda nemá? 

Myslím si, že zásadní jako nějakej zásadní vliv to jako nemělo. Jako nějakej reálnej, kterej by se tam 
pozoroval, jo. To spíš takovej subjektivní k nějakýmu pocitu. 

Jo. A co ty si o tom myslíš? Myslíš si, že jako, že jakoby to zajišťuje to, ten pořádek pořadatel, anebo 
si myslíš z tvýho pohledu, že by to mělo bejt pořád na tý policii?

No tak tam samozřejmě záleží jako na tom, jakým způsobem se to, nebo jakým směrem se to fandění 
pak vyvíjí, že ubírá. Jako myslím si, že tak ta pořadatelská služba zatím je jako dostačující, jo, jo, 
že, kdyby tam, kdyby měly se někoho, ty násilnosti zase přeci jenom, jako není to aspoň v našich 
poměrech, není to nějakým pravidlem, jo. Není to jako že by se to dělo já nevím třeba prostě v 70 % 
zápasů jako, to vůbec není, že jo, jako v nějaký velký neudržitelný míře, takže tam, takže jako 
nevnímám to jako problém, že tam jsou jen tyhlety sekurity. 

Jo. Rozumím. Rozumím. A myslíš si teda, že na stadionech jsou v pořádku, na našich českejch ty 
bezpečnostní prvky že jsou dostatečný? 

Tak určitě ne na všech, že jo. 

To co jsi třeba navštívil, tak měl bys k tomu nějaký konkrétní výtky?  

No, konkrétní ani ne. Ale to zase souvisí s tím, že, že jako… 

A ptám se, promiň, že tě přerušuju, i třeba na to zázemí těch stadionů jako celek. 

Zázemí celkově. No tak to je, co zlepšovat ještě, to si myslím, že je hodně toho co zlepšovat jako 
u nás. 

To vlastně souvisí s tou bezpečností, že jo? 

No ale tak, tak jako tady už se třeba nemusíme bavit jenom konkrétně o prvoligovejch třeba jako 
stadionech jako na vyšší úrovni, ale i třeba druholigovejch, že jo, které jsou jako taky profesionální 
soutěž, že jo. 

Určitě.

No a tam jako spousta prostě si myslim těch stadionů, jako ačkoliv nemám jako s tim přímou 
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zkušenost jako naživo, ale myslim si, že tam jako je ještě furt jako co zlepšovat, hodně. 

Rozumim. A na těch prvoligovejch ty bezpečnostní prvky myslím teď třeba to oddělení těch sektorů, 
ploty a další věci?

No, tak jako prostě jsme často svědky, že jo že prostě ať tam nějaký ty bariéry jsou, nějakej plot 
nebo prostě nějaká zábrana, tak nevim, když těch fanoušků prostě jsou tam stovky, že jo na to, tak si 
myslim, že to teda neni dostatečný, jo.

Takže myslíš, že je co zlepšovat v tomhle směru?

Určitě jako je a prostě jsme jako svědkama toho, že to prostě jako kolikrát nestačí, no.

Takže? 

Myslim, že je co zlepšovat, záleží zase jak kterej stadion, že jo.

Jasně, jasně. Tak já bych teda s dovolením přešel k poslední části. Ta se týká vlastně sportu nebo 
spíš teda fotbalu samozřejmě a médií. Je to teda takhle. Věnuješ se teda sledování fotbalu víc na těch 
stadionech anebo v těch sdělovacích prostředcích ve větší míře?

V poslední době jednoznačně už prostřednictvím těch médií, jako hlavně.

A z těch médií vypíchnul bys nějaký konkrétní, myslím noviny, časopisy, anebo spíš televize? 

Spíš televize a internet, no. Noviny to bylo taky hodně dřív, když jsem vlastně jako pravidelně si čet 
jako tištěnej tisk, nebo tištěný noviny, že jo. Ale teď už je to právě hlavně skrze tu televizi a internet. 

A sleduješ tam třeba i nějaký rozbory těch zápasů na tom internetu, od těch sportovních redaktorů, 
anebo vyloženě jenom ty výsledky?

No, teď už moc ne, teď už zpravidla jenom ty výsledky zkontroluju tak ňák a tak anebo prostě 
přímo se podívám v televizi na ten zápas nejradši, ale to souvisí právě s tím, že já jsem to, já jsem 
ty komentáře čet dřív a tak ňák jsem už postupem času zjistil, že jako oni mi nedávaji moc žádnou 
přidanou hodnotu, no. Jako… 

Že už si čet ten komentář vlastně…

No jako vlastně, když čte člověk ten komentář k zápasu, kterej viděl, tak vlastně si jenom vlastně 
jako čte znovu, co tam viděl, no. Takže jako jako vyloženě rozbory pro mě trošku jako maličko už 
ztratily význam.

A v televizi ty fotbalové zápasy teda sleduješ?

Jo, to sleduju, no.

A často nebo pravidelně?

Já bych řek, že docela často, no. Pravidelně.

A dalo by se to ňák jako, jak často třeba říct?

No, dvakrát nebo třikrát týdně třeba.

Tak to je docela často.

Během sezony samozřejmě.

Tak to už je docela často, no. A sleduješ třeba v těch masmédiích reportáže, který jsou věnovaný těm 
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fotbalovejm chuligánům a výtržnostem na stadionech?

No, občas, občas. 

Takže když to třeba běží, nezaměřuješ se na to jako primárně?

Ne, nevyhledávám to ňák, nevyhledávám. Ne že bych si to aktivně vyhledával jako. Nebo takhle 
jako, když se jako semele ňáká větší kauza, nějaká aféra, tak to si i vyhledávám, ale že bych potom 
jako kontinuálně se ňák pídil, to ne.

No a zeptám se tě, z tvýho pohledu, myslíš si, že na tohle téma ty média, když už to sleduješ někdy, 
podávají objektivní informace, nebo nějak vyvážený?

No, tak jako věřim tomu, že informujou objektivně a vyváženě pořád ještě přece jenom, jako nějakou 
tu důvěru v ty média mám, takže jako, jako je to založený čistě vyloženě jako na tom, že tomu věřim, 
že to tak je prostě.

Rozumim, dobře. Tak ještě úplně na závěr bych se zeptal na tvoje jiný zájmy třeba, třeba nesouvisej 
se sportem, nějaký volnočasový aktivity, který považuješ za podstatný ve svym životě?

Tak ještě, ještě četbu považuju za svoji aktivitu.

Jako zájmovou?

Jako zájmovou aktivitu a určitě třeba nějaký to cestování, že jo. Rád cestuju různě. Anebo i nějaký to, 
jak bych to nazval, nějaký sebevzdělávání, což teda může souviset s tou četbou, ale je to i například 
já nevim, třeba jazykový kurzy nějaký jsem navštěvoval, nebo prostě různý semináře. A tak.

Ale určitě i ten sport hraje…

Sport aktivní, sport aktivní, no, tak o tom jsme se bavili, tak jako ten sport aktivní, to já provozuju 
docela často si myslim.

A z těch aktivních sportů?Z těch aktivních sportů tak je to, to inline bruslení, nějaký to plavání, občas, 
běhání. No teďko jsme vlastně začali pravidelně hrát fotbal s klukama zase u nás tam v sokolovně, 
takže jako myslim si, že toho sportu mám teďko dost.

Tak já bych chtěl moc poděkovat za rozhovor. Myslim si, že bude určitě přínosem pro moji práci.

Jo, já taky děkuju.

Rozhovor č. 6

Rozhovor s fotbalovým fanouškem číslo 6 pro účel diplomové práce.

Tazatel Ondřej Baran

Takže napřed bych chtěl poděkovat, že se účastníš na tom projektu. Zeptám se, můžu tykat, že jo?

No, určitě, neni problém.

Tak jo, takže kolik ti je, se zeptám.
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Je mi 23.

A v jakym městě bydlíš?

V Praze.

Tak jakou máš práci, nebo jestli ještě studuješ, jaký máš nejvyšší dosažený vzdělání?

Tak jsem stále ještě student a moje nejvyšší dosažený vzdělání je střední škola s maturitou a co se 
práce týče, tak občasný brigády.

A ještě studuješ?

A ještě pořád studuju vysokou školu, takže…

A žiješ jako s nějakou stálou partnerkou?

Žiju se stálou partnerkou již dlouhou dobu.

Tak to by mě zajímalo, co říká na čas, který vlastně věnuješ tomu fotbalu a dění vokolo toho fotbalu, 
jakej na to má názor třeba?

Tak fotbal jí zrovna moc nezajímá, ale sport jí celkově zajímá. Ale tim, že má hodně svejch sportovních 
aktivit, tak se to vyrovná a myslim, že to je v pohodě.

A nemá nějaký výhrady?

Nemá k tomu výhrady, no. Myslim, že je to v pořádku. 

A takže ty se věnuješ nějakýmu sportu aktivně, nebo ses v minulosti věnoval?

Tak věnuji se a ještě věnoval jsem se hodně hlavně vodáctví, lakrosu, horolezectví. No a občas 
vobčas nějakejm zimním sportům a tak.

No tak to je spousta sportovních aktivit, a co se týče toho pasivního sledování, tak jenom fotbal anebo 
i nějaký sporty kolektivní nebo i třeba jako individuální?

Tak určitě fotbal, to je číslo jedna, ale pak občas zajdu na hokej, i když velmi málo, to je pouze 
několik málo utkání do roka a pak kolektivní. Tak třeba teďka populární biatlon, to jo. A podle toho, 
co dávaj zrovna, co letí teďka, se budu dívat pochopitelně na hokej, ale jinak hlavně fotbal. 

Rozumim. Teď už teda přejdem k tomu fotbalu přímo. V kolika letech jsi se na ty stadiony dostal poprvé 
a případně, jestli bys mohl říct, kdo tě k tomu přived, většinou teda nějaká parta nebo rodiče…?

Tak poprvý jsem se na stadion dostal, když mi byly dva roky a bylo to s rodičema, protože táta je 
velkej patriot, chodí na fotbal, takže jsem v blízkosti stadionu, tak jsem tam byl odmala, takže poprvý 
na stadionu asi ve dvou letech. 

A pak už tě to chytlo od tý doby a chodil si už pravidelně, už třeba tak od tý základní školy, nebo?

Vod tý základní školy. Tak zhruba první druhá třída, to jsem začal chodit pravidelně na skoro všechny 
domácí utkání.

A zeptám se tě, jakou máš motivaci k tomu, že chodíš na ty fotbalový utkání, jestli to je vyloženě jenom 
ten sportovní zážitek, anebo třeba i nějaký to setkávání s kamarádama, nebo něco ještě dalšího?

Tak určitě je to ten sportovní zážitek, ale taky setkání s kamarády nebo taková spíš společenská 
událost. Ten sport je sice na prvním místě, ale dost často to bejvá něco jako jít s kamarádama 
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na koncert anebo do divadla.

Takže takový vytržení z toho normálu?

Vytržení jako je to odpočinek, relax, pokec u piva a klobásy.

Jasně, rozumim.

Pohodička.

A zeptám se, jestli kromě toho, že na ten fotbal chodíš, se zapojuješ i do jinejch aktivit, který s tim 
souvisej, teď mám na mysli třeba nějaký setkání fanoušků nebo nějaký ty přípravy těch různejch 
choreografií nebo účast na těch venkovních zápasech třeba?

Tak venkovní zápasy jsou mnohdy ty lepší než domácí, ta cesta je zajímavá, člověk se podívá 
na spoustu novejch míst, takže to určitě navštěvuju. A co se týče přípravy, tak když se něco vyskytne 
jednou za několik zápasů, tak se snažim něco s něčim pomoct, nachystat něco, případně výroba 
nějakejch transparentů, vlajek, samolepek, oblečení nebo tak, tak když jsou na to prostředky, čas 
a lidi, tak určitě se rád zapojim a zapojuju.

A jak často teda do měsíce se zhruba na ten fotbal dostaneš?

Tak snažim se co nejčastějc, takže ty čtyři, většinou jsou to tři čtyři utkání do měsíce.

To znamená jednou za týden?

Jednou za týden, to je tak když se, když do toho zrovna nic nevleze, tak určitě jednou týdně. 

Ty už jsi to trochu naťuknul, že navštěvuješ i ty zápasy mimo město vlastně svoje, mimo Prahu a už 
jsi mluvil i o tom, že jsou zajímavý nějakym způsobem, a bavěj tě teda víc než ty domácí zápasy, 
případně proč?

Tak ty venkovní zápasy maj vždycky zvláštní takovej nádech, člověk jede do něčeho neznámýho, 
i když už tam byl. Pokaždý jsou tam jiný stadiony, člověk potká nový lidi, ta cesta může bejt něčim 
zajímavá, můžem se tam podívat po městě, po památkách, může tam bejt dobrá atmosféra na stadionu, 
prostě zajímavý a asi určitě zajímavější než domácí. 

A když seš teda na tom domácím, chodíš vždycky na stejný místo anebo to střídáš?

Chodím, když neni nějaká náhlá situace, jako uzavřená tribuna, tak mám více méně svojí sedačku, 
kde se všichni kamarádi sejdeme na jednom místě.

A fandíš teda na stadionu aktivně?

Tak fandim aktivně. Chápu, že spousta lidí se přijde jenom podívat na fotbal, ale je důležitý se 
aktivně zapojit a podpořit svůj klub.

Rozumim a cejtíš se jako taková součást většího celku, nebo jestli pro tebe je prostě důležitý, že seš 
tam společně s ostatníma, anebo to už až tak podstatný není?

Tak určitě je to důležitý, kdyby tam nebyli ty ostatní, tak by to bylo takový postrádající smysl, ty 
lidi jsou tam určitě důležitý a myslim, že jsem součást takovýho většího celku, co se týče těch lidí 
na stadionu. 

A co se týče toho fandění, tak fandíš vždycky jenom s ostatníma nebo někdy i sám? To znamená, že 
třeba začínáš nějaký pokřiky anebo prostě si sám třeba něco zařveš na tom stadionu.
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Tak převážně s ostatníma, ale nedělá mi problém něco rozjet, ňákej chorál, nebo začít něco skandovat 
i sám, když se ostatní nechytí. To nemám ostych.

Jasně, rozumim a při tom fandění myslíš si, že to těm hráčům pomáhá?

Určitě, tak ty hráči to vnímaj a ta atmosféra jim prospívá, pokuď pokuď se jim asi by se jim hůř hrálo 
s tichejma tribunama. A tohle jim prostě pomůže.

Myslíš teda, že je to pro ně nějakým způsobem důležitý?

Určitě, je to pro ně motivující.

A máš někdy pocit, že jakoby tě ty hráči nějakým způsobem reprezentujou, třeba jako že seš hrdej 
na ně, na ten klub a tak?

Tak záleží na hráčích. Asi z velký části jo, ale vobčas se najde někdo, kdo v klubu je pouze kvůli 
penězům nebo jenom aby někde hrál, a takový lidi by v tom týmu neměli co dělat. To by měli odejít.

Rozumim. A s tím souvisí i taková podotázka, jestli po tom zápasu odehraným chodíš na ty tzv. 
děkovačky, nebo zatleskáš těm hráčům po zápase, nebo jestli hned odejdeš prostě?

Tak určitě na ty děkovačky chodim. Je to slušnost jako těm hráčům poděkovat za jejich dobrej výkon, 
nebo i výkon když se snažili a i když prohráli, tak bych jim šel poděkovat.

A máš třeba problém nebo vadí ti, když máš takovej ten pocit, že třeba ty hráči nehrajou naplno, nebo 
že ten zápas zabalili?

Jo, tak to určitě by se jim mělo vynadat a dát jim to dost hlasitě najevo, že by se tohle…

A dáváš jim to nějak, nějakým třeba pokřikem? 

Dávám jim to najevo konkrétně. 

Jasně, nějakým třeba?

Pokřikem, ale určitě ne na ně házet kamení nebo tyče, ale dát jim to dost najevo, že jsou tady kvůli 
klubu a kvůli lidem, a ne kvůli tomu, aby si tady 90 minut hráli divadýlko na hřišti. 

Rozumim, no a z toho fandění nebo z toho vytváření tý atmosféry aktivní, co považuješ vlastně 
za nejúčinnější? Jakoby myslim teď třeba to skandování, nebo případně nějaký ty transparenty, ty 
choreografie, nebo nějakej zvukovej doprovod, jako bubny a tak?

Tak určitě nejdůležitější je skandování jako takový, ale všechno souvisí se vším, takže věci, jako je 
buben nebo ňáký vlajky, transparenty, něco opticky vypadajícího, taky to pak utváří takovej ucelenej 
obrázek o těch fanoušcích a je to důležitý. Ale nejdůležitější jsou chorály, hlasitý fandění.

No tak to asi ty hráči nejvíc vnímaj, při tý hře?

To asi určitě vnímaj, nemaj čas se koukat a číst.

Jasně a vadí ti některý ty projevy toho fandění třeba, nebo s tím problém nějakej nemáš?

Tak některý projevy asi nejsou úplně korektní, ale zase je to fotbal, člověk by si tam měl vodpočinout, 
a co si budem povída,t všichni jsme jenom lidi a někdy se vyřvat někde na fotbale to podle mě k tomu 
patří a žádný ňáký vomezování projevu na fotbale to, to je zbytečná cenzura a jenom to kazí lidem 
zážitek z toho fotbalu, takže určitě neomezovat a člověk by si to měl užít.
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Takže myslíš si, že neni nic špatnýho ani na fandění, který má svým způsobem třeba zastrašit ty hráče 
soupeře nebo je vyprovokovat?

Ne, určitě, to je zdravá rivalita, to k tomu patří. 

A zeptám se teda, oceňuješ třeba, i když ten tým toho soupeře zahraje nějakou pěknou akci anebo se 
jim něco povede anebo prostě na to nereaguješ?

Na to málokdy reaguju, to by muselo bejt něco pravda hezkýho, ale málokdy. Přece jenom je to 
soupeř. Musí tam bejt nenávist během zápasu.

A zeptám se tě, na tu sounáležitost s tím klubem, jestli to na stadionu nebo třeba i mimo něj nějak 
projevuješ, teď myslím, jestli nosíš třeba nějaký klubový symboly?

Tak určitě to projevuju, nestydím se za svoje symboly a nosím je i mimo stadion.

I mimo stadion teda. A to je většinou asi šála?

Většinou šála, tričko, čepice, tak různý věci. Samolepky na věcech, jako je notebook, na autě. Tak 
určitě se za to člověk nemá stydět. 

Ty už jsi vlastně říkal, že seš členem kotle, že jo. Takže co si myslíš třeba o aktivitách těch kotlů 
na fotbale? Sleduješ to třeba ty aktivity toho vlastního nebo toho případně třeba toho soupeřícího 
kotle fanoušků?

Určitě, sleduju jako. Většinou platí, že čím lepší je soupeřův kotel, tím víc se snaží sám domácí kotel, 
takže sleduju určitě i ostatní kotle, druhý kotel na stadionu. A i mimo naše zápasy sleduju ostatní 
kotle a celkově fanscénu, takže.

Hlavně asi v nějakech médiích, internet?

Hlavně média, internet, pak ty sociální sítě.

Zeptám se tě, ty jsi mluvil o tom, že se podílíš i na tom vytváření těch choreografií, nějaký ty plakáty 
a tak, co si myslíš v souvislosti s tím o užívání pyrotechniky na stadionech?

Tak pyrotechnika vždycky k fotbalu patřila a patřit bude. Jedna věc je to, že někteří jedinci se s tím 
neuměji chovat, ale to je pouze pár jedinců, jinak pyrotechnika, jako jsou ohňostroje, např. dýmovnice, 
bengálský ohně, stroboskopy, tak to by mělo bejt zcela nedílnou součástí každýho zápasu, to nemůže 
uškodit a naopak to krásně dokresluje atmosféru.

Třeba i při těch choreografiích, že jo?

Právě ta choreografie bez toho je i taková nemastná neslaná, dokonce jsou státy, kde to povolujou, 
jako je Norsko, takže tam po dohodě se může odpalovat pyrotechnika na začátku a na konci zápasu, 
a to by neměl být problém ani jinde.

Takže seš rozhodně jako proti zákazu pyrotechniky?

Určitě proti zákazu pyrotechniky, to by byla velká škoda při fotbale, kdyby se nepoužívala.

Tak teď se zeptám takovou hodně podstatnou otázku. Dokázal bys mi ňák popsat rozdíl mezi ultras 
a hooligans? Těmahle dvěma fanouškovskejma skupinama. V čem ho vidíš konkrétně?

Tak ten ultras…, ten rozdíl bych mezi ultras a hooligans viděl hlavně v tom, že ultras jsou fanoušci, 
kteří se zabývaj choreografií nebo fanděním, zatímco hooligans, ti se zabývaj převážně sportovními 
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aktivitami, poměřováním sil mimo stadiony a spíše bojovými sporty nebo tak, jenže bohužel velmi 
často je tento pojem spojován do jednoho a dochází k manipulaci s lidmi, že hooligans jsou bráni 
jako ultras a naopak. Mělo by se to oddělovat, i když pochopitelně mohou zastávat obě. Lidé můžou 
fungovat v obou dvou těch skupinách.

Jasně, ty jsi říkal, že už chodíš na fotbaly teda relativně dlouho. Asi aktivně tak od kolika let, kdybys 
to připomněl?

Tak aktivně bych to viděl taková šestá, sedmá třída, kdy jsem začal chodit do kotle, což už těch 
hezkých pár let bude, nějakejch tak 16 let určitě.

Tak za tu dobu určitě máš možnost porovnat ty aktivity těch ultras na těch stadionech. Mě totiž 
zajímá, jak se podle tebe v průběhu tý doby proměnili. Jestli jsou teď spíš na vyšší úrovni, nebo 
naopak jestli to dříve bylo lepší. Jaký na tohle máš názor?

Tak, co se týče počtu lidí, tak dřív asi přeci jenom chodilo o něco víc lidí, ale mohla se víc používat 
pyrotechnika, nebyla cenzura transparentů, bylo to celkově takový spontánnější. Dneska je to vo 
dost výrazně vymakanější. Jsou nový vlajky, zajímavější pyrotechnický efekty, snadnější výroba 
choreografií, takže má to všechno svoje pro a proti, ale celkově myslím si, že tak, co se týče ultra 
scény, jako choreografií, tak ta scéna se trochu pozvedla. 

Takže myslíš počty spíše slabší, ale …

Počty slabší, ale kvalita choreografií určitě lepší.

Rozumím, rozumím a sám sebe by si zařadil do některý z těch dvou skupin, o kterých jsme se bavili, 
do ultras nebo hooligans? Nebo případně někam na pomezí nebo úplně mimo?

Tak sebe bych zařadil jako ultras, s občasným chuligánským… s občasnou chvílí chuligánství, že jo 
občas.

Takže tak na přechodu mezi hooligans a ultras.

Hooligans a ultras, ale spíše ultras.

 A zeptám se tě teď na aktivity toho kotle, protože jsi říkal, že seš tam pravidelným účastníkem. Takže 
zeptám se, jestli se počet těch lidí v tom kotli mění a případně na čem to závisí, jestli třeba v tom hraje 
roli počasí, nebo atraktivita soupeře?

Ten počet lidí se mění. V případě mého týmu šel bohužel poslední dobou trochu níže, protože 
přece jenom fotbal mého týmu není tak atraktivní, jak by měl být. Nedaří se mu tolik… a ty lidi, 
pochopitelně záleží na počasí, atraktivita soupeře, třeba pokud se hraje nějaký derby, přijde najednou 
dvakrát tolik lidí, který nikdo nikdy neviděl. Nedej bože, když nějakej tým vyhraje titul, objeví se 
několik tisíc fanoušků úspěchu, takže určitě to hodně závisí na těchto okolnostech.

Jo, tak ty jsi naťuknul ten termín ty fanoušci úspěchu, mohl bys nějak vysvětlit, co si pod tím představit, 
nebo co to vlastně je?

Tak fanoušek úspěchu je člověk, který až donedávna o svým klubu, kterýmu fandí, vlastně ani 
nevěděl, ale ten jeho klub vyhrál titul, nebo bojuje o přední příčky a najednou každej druhej si 
vzpomněl, že ten klub má vlastně rád a že mu vždycky fandil a ty fanoušci úspěchu se přelévaj, je 
jedno komu fanděj, ale vždycky se vobjevěj pár let u jednoho klubu a za dva roky zase přijdou k 
jinýmu, takže je to taková proměnlivá veličina. 
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Taková nevěrná skupina?

Taková nevěrná skupina, která kam vítr, tam plášť. Mění tu klubovou příslušnost. Sice zvyšuje 
návštěvnost stadionu, ale že by to bylo nějak dobře, to se říct nedá.

Zeptám se tě ještě na ten kotel, jestli jsou tam přibližně všichni ve stejnym věku, nebo jaký je tam 
věkový třeba rozpětí?

Rozpětí bych bral od lidi ze základní školy, pak převážně studenti, mladý lidi kolem 25 let, těch je 
tam asi nejvíce, ale není výjimkou, že tam jsou lidi kolem 50, 60 let, a pořád část z nich ještě jezdí 
na výjezdy a snaží se aktivně fungovat na stadionu, takže to určitě není záležitost nějakejch mladejch 
výrostků ze základní školy.

Jasně, rozumím, no. A mezi těma lidma v kotli jsou i kamarádský vztahy v tom, že se třeba stýkáte 
i mimo stadion, bavíte se i o jinejch věcech, než je fotbal?

To určitě jsou, spíš spíš se ty lidi častějc scházej mimo stadion během týdne než na tom fotbale, takže 
fungujou spíš tak jako taková taková rodina, no. Jsou tam docela blízký vztahy a určitě to tak je.

Jasně, no. A v tom kotli při tom zápase, vidíš tam nějakou hierarchii? Nějaký jakoby že někdo je 
na vyšší pozici, někdo na nižší třeba? 

Ta hierarchie tam určitá bejt musí, takže ta tam je a někdo musí bejt vůdce nebo dominantní v tý 
skupině lidí, aby říkal, co se má skandovat, jak ten kotel má fungovat, a zajišťoval různý věci tam, ať 
už se jedná vo to, kam pověsit vlajku, aby vůbec bylo vidět na hřiště, nebo kdo bude bubnovat, takže 
ta hierarchie tam je a je to důležitý, aby tam byla.

A je tam jako třeba u vás v tom kotli konkrétně jedna vůdčí osobnost spíš anebo víc takových 
jakoby …?

Tak je tam jedna hlavní vůdčí osobnost z minulosti…  Někdy občas se projevujou i jiný lidi, je tam 
pár jedinců takže, neřek bych, že to je skupina jednoho vůdce úplně vždycky. 

Rozumím, no. Tak můžem přejít k dalšímu bloku a to se týká jako násilí, násilí spojeným s fotbalem, 
no. Tak můžem začít, no. Zeptám se tě, jestli ses někdy na fotbale na stadionu ocitnul v situaci, která 
ti zpětně jako je nepříjemná nebo byla nepříjemná? 

Tak určitě jsem se setkal, ale co se týče nějakýho nepříjemnýho pocitu, tak to nikdy nebylo ze 
strany, že by to způsobili fanoušci, spíš se jednalo o represivní složky, jako je policie nebo ochranka 
stadionu, většinou. 

Jako ta pořadatelská služba nebo policie?

Ta pořadatelská služba nebo policie, vopravdu.

A jednal jsi třeba někdy nebo jsi byl nucenej jednat, jak by si běžně nejednal, třeba mimo stadion?

Asi jo, asi jo, to vobčas může být v nějaký vypjatý situaci, tak člověk jedná v tu chvíli jinak, než by 
uvažoval.

Jasně, no. Zažil jsi třeba někdy přímo na těch stadionech nějaký výtržnosti? Teď myslím ale něco 
jako ničení majetku?

Jo, zažil, to se občas stane.

A co se třeba děje konkrétně?
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Například člověk zakopne vo sedačku, nebo dojde k nějakýmu vytržení sítě nebo tak.

Jasně.

A nějaký fyzický násilí na stadionech přímo, teď nemyslím jako mimo stadion, ale přímo na stadionu 
jestli jsi byl toho třeba svědkem, nebo jestli ses toho i přímo účastnil?

Jo, tak vobčas jsem se něčeho účastnil a i jsem byl několikrát svědkem, ale nikdy nic vážnýho, že by 
to bylo nějaký s nožem, se zbraněma nebo něco brutálního, to vůbec ne. Taková zdravá rivalita, pár 
facek. 

Přímo i na stadionu, teda?

Přímo i na stadionu, ale v menší míře.

Jo, jojojo. A myslíš si třeba, že k menším projevům násilí by se dal zařadit i pískot nebo nadávky, 
který maj ty hráče nebo na ty fanoušky soupeře nějak zastrašit anebo bys to do násilí nezařadil?

To násilí v žádnym případě neni, to je zdravá rivalita. To kdyby na fotbale nebylo, tak to rovnou ať 
ho zrušej, to už to už bez toho bych tam ani nechodil. 

Že to k tomu vyloženě patří?

To k tomu vyloženě patří jako pivo, cigareta a klobása.

A co třeba takový vhazování nějakejch věcí na hřiště, to by si zařadil jako k násilí nebo spíš jako 
určitej taky výraz nespokojenosti?

Tak jedná se o … záleží na tom, o co se jedná, jaký jsou to předměty. Pokud jsou to konfety nebo 
něco, nějaký papírky, tak určitě ne. Pokud to není sedačka nebo tam někdo nehodí koš na vodpadky, 
tak, tak bych to nezařazoval jako nějaký násilí. 

Teď se tě zeptám takovou otázku ještě, myslíš si, když se teda na stadionech dějou nějaký ty násilný 
akce nebo výtržnosti spojený s násilím, myslíš si, že je to dopředu připravený většinou anebo že to 
je spíš způsobený nějakema náhodnejma okolnostma, třeba nějakou tou davovou psychózou anebo 
prostě že to je dopředu domluvený, dohodnutý?

Tak myslím, že na stadionech je to způsobený spíš nějkajema náhlejma situacema, někdo se vyhecuje, 
někdo někomu začne nadávat, vyprovokuje, a pak se přidaj ostatní, ale určitě to nejsou domluvený 
akce, že by si teďka najednou pět set lidí napsalo SMSku jdem někoho zabít nebo tak něco, to ne, to 
spíš, je to v zápalu emocí. 

A myslíš, že v tom zápalu třeba těch emocí, jak říkáš, se dají k nějakejm těmhletěm věcem strhout 
i obyčejní diváci, co se třeba neřaděj ani k ultras, ani k hooligans, jenom se přišli podívat na tribunu 
na fotbal? 

Tak je to možný, že se k nim někdo přidá v tom zápalu jako těch emocí a tý vřavy, tak. Je to možný, 
ale všichni jsme jenom lidi a záleží to na každým zvlášť. To bych nerad soudil každýho.

Jasně, ale myslíš si teda, že obecně se to stát může?

To ano, to se stát může, to určitě.

A když teda dojde na stadionu k nějaký tý akci, myslím teďka jako tý spontánní takový, myslíš, že 
hlavním spouštěcím motivem může bejt třeba co? Napadaj mě teď špatný výkony rozhodčích, nebo 
špatný výkony pořadatelský služby, případně něco ještě dalšího?
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Tak určitě například špatnej výkon rozhodčího, pokud pískne situace, jako je penalta, nebo neuzná 
gól, tak to je určitě velká spouštěcí, to je impuls, kterej asi nadzvedne ze židle každýho, a co se týče 
těch bezpečnostních složek na stadionu, jako je pořadatelská služba nebo policie, tak tam velmi 
často dochází z jejich strany k provokacím, jak slovnim, tak fyzickejm útokům, takže dost často jsou 
konflikty vyprovokovány právě těmito složkami a bez jejich přičinění by k nim vůbec nedošlo.

Tak jestli myslíš, že třeba ta pořadatelská služba někdy neni dostatečně profesionální?

Ano, bohužel ta pořadatelská služba se většinou skládá z nepříliš inteligentních lidí, kteří akorát jdou 
vyhledat konflikt, a nevim, jestli za to maj prémie nebo si tím zvednou svoje nízký ego, ale dost často 
to bývá způsobeno tímto.

A myslíš, že to může způsobit třeba i špatnej výkon toho týmu, kterýmu ty lidi fandí, třeba když mají 
podezření, že ten zápas prodali nebo něco takovýho?

Tak určitě, to to se stává velmi často, že někdy tým odvede tak bídnej výsledek, že se mu nedá ani 
poděkovat.

A to pak myslíš taky může strhnout jako nějaká taky…?

Tak určitě může strhnout hodně lidí, to nepochybně.

Anebo třeba nějaký, jestli k tomu přispěje užívání nějakýho alkoholu případně jinejch návykovejch 
látek?

Tak alkohol jako pivo k fotbalu patří, to člověka… člověk se se tím hezky uvolní, odreaguje, to 
bych tomu moc nepřisuzoval, co se týče jinejch omamnejch látek, to už je na každým, ale podle mě 
by k fotbalu nemělo patřit, aby si tam lidi chodili zafetovat na stadion. A to pivo nebo alkohol jsou 
v pořádku, ale aby tam lidi pálili jointy nebo šňupali do nosu něco, to určitě ne.

Jasně. A myslíš, že pak to třeba může taky nějak přispět k nějakejm těm násilnejm věcem na tom 
stadionu? Částečně?

Částečně asi ano. 

A co si myslíš třeba o projevech rasismu nebo nějakejch jinejch politickejch projevech na českejch 
stadionech, kdybys měl třeba srovnat, jak to bylo v minulosti a v současnosti, jestli tam něco vidíš, 
nějakej rozdíl?

No, zdá se mi to hodně podobný, jenom dneska jsme možná až příliš politicky korektní vůči některejm 
skupinám, že dřív se řvalo spousta věcí a nemluvím jenom vo Český republice, i v minulosti se 
v cizině, např. v Anglii, se řvalo spousta věcí a řvou se i dneska, a to bývá anglická liga dávána za 
příklad. Takže já bych to úplně neodsuzoval taky. Rivalita dokud to, dokud to nejsou nějaký zásadní 
zločiny proti lidskosti, ty rasistický, ty politický nebo i takhle rasistické projevy, tak netrestal bych to 
a nepovažuju to za něco závažnýho, co by se na fotbale mělo v tuhle chvíli řešit.

Takže v Český republice to nepovažuješ za nějakej větší problém?

Ne, ne, jako velmi okrajový, úzký skupiny jedinců, která… nebral bych to vážně. 

Jo, rozumím, rozumím. A zeptám se na takovou další otázku, myslíš si, že tomu dění vlastně na těch 
stadionech přispěla nepřítomnost policie, která po roce 2006, že jo byla ze stadionu odvolána, a od tý 
doby za bezpečnost na utkání si odpovídá pořadatelská služba?
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Si myslim, že to je krok dobrým směrem, protože stadion jako soukromej pozemek a soukromá akce 
by měla bejt zabezpečena pořadatelskou službou, ale otázka je, nakolik je ta pořadatelská služba 
profesionální a jaký se tam vlastně nacházeji ty členové té pořadatelské služby, takže to. Ale celkově 
si myslím, že policie by na stadionu být neměla. Ale i přesto tam mnohdy jsou příslušníci policie, ať 
už v uniformách, nebo v civilu, a občas i nějaký ti provokatéři, takže podle mě by tam neměla být 
vůbec.

Takže si myslíš, že to že se o to stará vlastně ten pořadatel o tu bezpečnost, že to je jako krok tím 
správným směrem?

Určitě, krok správným směrem.

Akorát bys teda, jak jsem pochopil, byl asi pro výrazný zkvalitnění tý pořadatelský služby. Je to tak?

To by mělo být, chápu, že to je práce za pár desetikorun na hodinu a člověk tam nemůže očekávat 
intelektuální kapacity, ale aby tam byli násilníci nebo úplně dutý lidi, který nedokážou schopně 
zareagovat v krizových situacích mnohdy vypjatých, tak toto by být nemělo a takový lidi by vůbec 
neměli být na stadionu.

Rozumim, rozumim.

Co se týče jako na místě pořadatelské služby, ta by se měla profesionalizovat.

A teď se zeptám, co si myslíš o bezpečnostních prvkách na těch českejch stadionech, jestli jsou podle 
tebe dostatečný. Teď myslím jako konkrétně ta výstavba těch stadionů, nemyslím tu pořadatelskou 
službu, ale ta konstrukce, jakoby myslím třeba toho oddělení těch sektorů a tak?

Tak já myslím, že na většině stadionů je zcela bezproblémová a je bezpečná. Co teda naopak bych 
těm stadionů vytknul, tak je mnohdy malý zajištění sociálních zařízení nebo občerstvení, to je velmi 
často v hrozným stavu a to by se mělo určitě zlepšit a investovat do toho víc peněz, aby se lidem 
na stadionech líbilo a rádi se tam vraceli, a ne investovat peníze do ostnatých drátů, který jsou 
zbytečný v našich podmínkách.

Rozumím, takže si myslíš, že spíš kvalita občerstvení anebo toho sociálního zařízení je na těch 
stadionech větším problémem?

Ano, to je určitě větším problémem. Co se týče občerstvení, tak na některých stadionech se začlo 
zavádět nealkoholické pivo, což považuju za zločin proti fotbalové kultuře.

Rozumím, rozumím. A teďka bych přešel teda k poslednímu takovýmu bloku, a to se týká fotbalu 
a médií. Tak zeptám se, jestli třeba se věnuješ sledování fotbalu kromě toho, že i na stadionech, tak i 
ve sdělovacích prostředcích jako v médiích?

Určitě sleduju, jak v televizi, na internetu, tak i v tisku.

A čemu z toho dáváš přednost z těchhle, co jsi vyjmenoval?

V současný době asi internetu, protože ty informace jsou nejrychlejší, nejaktuálnější a člověk k nim 
má největší dostupnost.

A čteš třeba pravidelně noviny a časopisy, který jsou věnovaný sportu?

Čtu je dlouhodobě a pravidelně, takže taky určitě maj svoje místo, stejně jako televize.

Jo a v televizi sleduješ ty komentáře a ty rozbory těch sportovních zápasů anebo…?
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To sleduju rád, protože fotbal mě zajímá, jak z fanouškovský stránky, tak z tý sportovní, takže rád si 
poslechnu od odborníka nějaký zajímavý názor na zápas a nějaký situace.

Takže to sleduješ pravidelně?

Sleduju to pravidelně a dlouhodobě.

A co takhle reportáže věnovaný fotbalovýmu chuligánství, případně nějakejm těm výtržnostem na 
stadionech? Sleduješ to?

Sleduju to také, protože to k tomu fotbalu to patří a zajímá mě, co se děje, nejen na tom hřišti, ale 
i v tom hledišti nebo mimo stadiony. Různé pozápasové aktivity na loukách a v lesích a hájích naší 
země, takže.

A vyhledáváš to i cíleně teda v těch médiích tady ty věci, co se týká těch hooligans třeba nebo 
takovejch aktivit?

Co se týče hooligans nebo ultras nebo choreografií, pyrotechniky, tak vyhledávám to cíleně. 
Minimálně stejnou měrou jako informace o dění na hřišti. 

Rozumím a myslíš si, že ty média u nás, takový ty řekněme celostátní, poskytujou o tomhle objektivní 
informace, nějakým způsobem vyvážený?

To určitě ty informace neposkytují, protože jsou to média, který bohužel mnohdy zamlčují pravdu, co 
se na stadionech děje z fanouškovského hlediska. A fotbal je jedna věc, ale o fanoušcích vůbec psát 
neumějí, neumějí informovat. Mnohdy si z toho vytvoří vlastní pravdu, vlastní senzaci a ty informace, 
kdyby nebylo některých médií, který vytváří fanoušci pro fanoušky, tak bychom se pravdu mnohdy 
ani nedozvěděli a věděla by to jen ta užší skupina lidí, co se na těch stadionech vyskytují, ale bohužel 
naše média mají takovou moc, že velká skupina lidí si myslí o fanoušcích spoustu špatných nepravd 
a omylů.

A mohl by si říct, v čem třeba konkrétně si myslíš, že ty média neinformujou jakoby objektivně? Tady 
ty masový myslím.

Tak základní věc o čem neinformujou objektivně, tak už je smíchání pojmu ultras a hooligans. Že 
mnohdy z ultras dělají zabijáky, že útočí na lidi, ničí veřejný majetek, ale tak to vůbec není a tyto 
nepravdy strašně rádi často omílají média dokola. Takže to je taková podle mě základní věc, co 
opravdu, o čem informují velmi špatně a nedostatečně.

Myslíš i neobjektivně?

Neobjektivně, určitě neobjektivně.

A ty jsi zmínil ty média, co vytvářejí sami fanoušci pro fanoušky, tak ty to asi nedokáží moc vyvážit, 
protože to tolik lidí nesleduje?

Tak ty média jsou v takovým užším okruhu v řádech tisíců, desítek tisíc lidí a určitě nikdy nemůžou 
dosáhnout takový, takové popularity jako celostátní tisk nebo něco, jako je veřejnoprávní televize.

A máš třeba nějakej názor na to, jak se vyjadřujou politici v médiích k tomu dění, co se týče třeba 
tady toho, o čem jsme se teď bavili?

No tak bohužel většina politiků o dění na stadionech má, jak bych to řekl, velmi zkreslené představy 
právě z těch médií a chtějí u lidí získat značnou popularitu, takže spíš propagují represe vůči 
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fanouškům a to je smutný.

A myslíš, že to dělají teda z důvodu, že se snaží nějak takzvaně nahnat nějaké ty politické body?

Určitě se snaží nahnat politické body a pouze se jim jedná o vlastní popularitu, ale o dění na stadionech 
a ohledně fanoušků většinou neví zhola nic.

Rozumím, no. Tak náš rozhovor se pomalu chýlí ke konci. Ještě bych se tě na závěr zeptal, ty asi 
hodně času teda z toho svýho volnýho věnuješ fotbalu a aktivitám kolem něj?

To určitě.

Ale který třeba jiný volnočasový aktivity jsou pro tebe jako podstatný?

Tak kromě fotbalu, kterýmu věnuju … velkou část svého volného času, dělám i některé jiné sporty. 
Jak už jsem jmenoval v zimě zimní sporty, v létě jezdím na vodu a ve volném čase se věnuju kultuře, 
nejsem… rozhodně se nepovažuju za nějakýho kulturního barbara. Rád chodím do kina, do divadel, 
do přírody. Rád chodím po horách, chodím na ryby, rád si čtu, takže… nebo navštěvuju koncerty. 
Takže myslím, že to mám docela vyvážený, jak se týče fotbalových aktivit, tak ostatních koníčků.

Rozumím, rozumím. Tak chtěl bych moc poděkovat za rozhovor a myslím si, že bude určitě pro práci 
velkým přínosem.

Já ti děkuji za rozhovor.

Rozhovor č. 7 

Rozhovor s fotbalovým fanouškem číslo 7 pro účely diplomové práce.

Tazatel Ondřej Baran.

Takže úplně úvodem bych se vás zeptal vlastně na věk a v jakém městě žijete?

Šedesát pět a vod začátku až do konce Praha.

A teď jestli můžete zaměstnání?

Vysokoškolský učitel.

A teď taková osobnější otázka. Jestli žijete v partnerském svazku?

Ano.

A teď důležitá otázka kvůli tomu, co vlastně vaše partnerka říká na to, že se věnujete tomu fotbalu 
a tomu dění okolo něj, že to vlastně sledujete, tak jakej na to má názor?

Žiju v partnerským svazku a má pro to naprosto pochopení, protože jednak ta rodina, ze který 
pocházím, ta má ve fotbalu silnou tradici a vona to vždycky respektovala takže… Nikdy jsem neměl 
potíž jít na fotbal nebo nejít na fotbal.

A věnoval jste se nebo věnujete se ještě doposavad aktivně nějakému sportu?

No tak formálně jsem ještě registrovanej jako hráč, což vzhledem k mýmu věku je poměrně 

80



nepochopitelný, ale už asi tři roky jsem nebyl hrát, možná čtyři a už nepůjdu, protože už se bojim. 
Chodím hrát golf, ale to je, to je hrozný, to je jenom tak… 

A jako diváka vás třeba zajímá jenom fotbal nebo sport všeobecně?

No tak to je zajímavá otázka, protože samozřejmě obecně sleduju sport hodně, ale devadesátpět 
procent mýho zájmu v reálnym sportu, teda v reálnym hledišti nebo v televizi je fotbal. Jestli to 
můžu říct, tak třeba já vůbec teď nesleduju mistrovství světa v hokeji, mě to vůbec nezajímá. Nějakej 
zápas jsem viděl, nebo jsem koukal na ten rozstřel se Švédskem prostě a tak to jo, ale prostě já si to 
nepustim. Naopak vidim tak za víkend, když sečtu i živej fotbal i televizní fotbal, tak čtyři až šest 
zápasů.

Tak to je určitě docela hodně. Ale třeba nějaké ty individuální sporty sledujete třeba?

Trošku atletiku, trošku atletiku, hrozně mě nebaví tenis, trošku lyžování, ale to tak spíš jako bych řek 
na rozdíl od fotbalu, kde ty zápasy už tejden dopředu sleduju, vod kolika se hraje s kym kdo hraje, 
kdy to kdo přenáší, nebo kam se na to dá jít. A já chodím i na nejnižší soutěže. I na okresní přebor 
třeba se jdu podívat, tak těch u těch inviduálních sportů spíš prostě třeba je vošklivo venku a chtěl 
jsem někam jít a nepudu, protože je zima a v televizi je třeba biatlon, tak si ho pustim, ale že bych se 
tejden připravoval na to, že se budu dívat na biatlon, to ne.

Jasně, jasně. A zeptám se, v kolika letech jste začal přibližně navštěvovat ty fotbalové stadiony 
a případně, kdo vás k tomu přivedl?

Strašně brzo, protože můj děda byl státní reprezentant a hráč Slavie, takže u nás já jsem hrál závodně, 
jsem hrál vod desíti let jako skutečně registrovanej hráč, registrovaný dítě. No a možná už rok dva 
před tim, nevim. Prostě s dědou jsme chodívali kopat na louku za barák, prostě jako fotbal byl v nás. 
To je zajímavý, že tak jak jste se ptal, kolik prostě čemu se věnuju jinýmu než fotbalu, skoro ničemu, 
tak tak to bylo i s dědou. Jsme prostě spolu mluvili denně vo fotbale. Už jako dítě teda. A von 
vzpomínal, jak to bylo, když hrával a jmenoval ty slavný hráče proti kterejm, nebo se kterejma hrál 
a tak, takže prostě a táta byl taky funkcionář.

Rozumim, rozumim a teď bych se zeptal, jestli jako fandíte jednomu konkrétnímu fotbalovému klubu, 
nemusíme zmiňovat komu, ten název, ale jestli máte nějaký svůj oblíbený klub?

No momentálně paradoxně asi ne, protože ten klub stačil během posledních pěti šesti let sestoupit 
z druhý ligy až do třetí třídy.

Aha.

A tam se ztratil prakticky, takže já jsem dneska anonymní divák, a dokonce kdybych i měl teď říct, 
že mi je třeba skupina klubů sympatičtějších a skupina míň, tak to nedokážu popsat, protože já jsem 
dřív fandil Dukle, to snad říct můžu.

Určitě.

Ale tim, že se vodstěhovala do Příbrami a zase zpátky, tak se mi to nějak záhadně vypařilo z hlavy 
a dneska i ta Dukla pro mě je jedním ze šestnácti mužstev v lize. Neni pro mě ničim, co byla prostě 
v 80. nebo 70. letech.

A zeptám se, když jdete na ten fotbalový zápas vlastně, na nějakou tu motivaci k tomu, jestli je to 
vyloženě ten sportovní zážitek, nebo případně nějaké to setkání s přáteli?
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Tak oboje, protože já když vlastně ještě Krč hrávala vysoko, tak pro mě prostě byl požitek tam už 
bejt třeba hodinu nebo třeba tři čtvrtě hodiny před zápasem. Já jsem chodil i na tréninky se dívat, 
protože jsem se dozvěděl, kdo je zraněnej, kdo je novej, kdo je z formy, kdo se pohádal s přítelkyní 
a nehraje dobře, kdo se chytil s trenérem po zápase a a prostě já jsem na ten fotbal chodil tak jako 
aby se mnou někdo hovořil, abych já moh s někym hovořit. Jít na zápas jakejkoliv, Olomouc, Brno, 
a koupit si lístek a sedět tam, to nemá pro mě ten význam, jako když tam prostě můžu přijít. Znám ty 
lidi, znám ty hráče, voni vědí, kdo jsem já, a to je druhá část toho, na co jste se ptal, na ten fotbalovej 
zážitek. Já jsem zuřivej fanda fotbalu, a dokonce dokážu vydržet nemluvit 90 minut a furt sleduju 
pohyby hráčů, taktiku se pokoušim jaksi přečíst, jak bráněj standardky, jestli zónově nebo osobně 
nebo na střídačku na půl, prostě čili vodezírám až takovýhle detaily a téměř nemluvim u toho fotbalu, 
a to i u nižších soutěží.

Aha, aha. Takže se asi neúčastníte na tom aktivním fandění ňák?

No, tak když jsem chodil na Krč, kde jsem hrál jako, když jsem tam sám hrával a táta ten stadion 
postavil, nebo pomáhal stavět, tak jsem dokonce jezdil i na zápasy těch budoucích soupeřů mimo 
Krč a dělal jsem poznámky, kdo jak hraje, jak hraje, jak zahrává standardky, kudy vede protiútoky 
a prostě jak zónově brání, třeba to jsem si dělal i grafy, popisoval jsem jednotlivý hráče a dával jsem 
to trenérovi.

Aha.

A v podstatě jsem i jako fandil a dokázal jsem se i rozčílit, to jako jo, to jo.

A věnujete se teda, vy jste to vlastně už částečně zmínil, jestli vyloženě se věnujete jenom těm 
návštěvám těch fotbalových utkání jako na stadionech, anebo třeba se zapojujete i do těch jiných 
aktivit? To jste vlastně teď říkal.

Teď už ne právě no, teď tim, že se mi ta Krč rozpadla, tak prakticky ne.

A zeptám se, kolikrát třeba, jestli by se to dalo určit, do měsíce se na ten fotbalový zápas dostanete?

Fyzicky jako na stadion?

Fyzicky.

No tak minimálně bych řek jednou za víkend. To znamená někdy i dvakrát za víkend, někdy jsem 
šel i na Áčko na Béčko a ještě jsem se třeba šel dívat na budoucího soupeře, teď si vymyslim Čáslav, 
a jednou jsem v Čáslavi dělal poznámky prostě trenérovi během celýho zápasu. Seděl jsem tenkrát 
s Bittengelem, kterej je dělal taky. Tenkrát trénoval Duklu. A seděli jsme spolu, voba jsme si psali 
poznámky. Takže řek bych dva fotbaly v průměru tejdně, takže nějakejch sedm osm devět fotbalů 
za měsíc, no. Živejch fotbalů, fyzicky, na hřišti, na stadionu.

 A navštěvujete i mimo město, kde žijete, mimo Prahu nějaké zápasy?

Jezdíval jsem s tim mužstvem po celý republice, protože voni hráli i druhou celostátní ligu, takže 
jsem byl i na Moravě s nima několikrát. Běžně do Ústí do Hradce, do Chomutova, do Karlovejch Var, 
do Prachatic. Teď už ne, teď tim, že se mi to mužstvo rozpadlo, tak vlastně ne.

Rozumim. A považoval jste tenkrát za zajímavější spíš ty domácí zápasy anebo ty venkovní?

To domácí bylo to, že tam byli fanoušci, který který se mnou komunikovali, který jsem znal, kdežto 
v tom cizim městě jsem přijel většinou i třeba jejich autobusem, takže jsem jel s těma hráčema. Tak 
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zase ten zápas na cizim hřišti byl zajímavej z pohledu toho, jak se to mužstvo chová v tom autobuse 
před zápasem a jak se chová po nastoupení do autobusu, jak se chová, když se vyhrálo, jak se chová, 
když se prohrálo, to mužstvo a tak. Čili zase kvalitativně to bylo něco jinýho. Doma doma prostě to 
bylo doma a venku jsem spíš pozoroval to svoje mužstvo, protože zase ty domácí jsem neznal.

Jasně, jasně. A když jste na stadionu, tak chodíte vždycky na stejné místo, anebo to střídáte?

Na stejný místo. Tak možná na dvě, možná že mám tam dvě místa. Nepřecházím většinou na útočící 
stranu, tak jak se otočí v poločase hra, tak to nedělám.

A zeptám se, jestli na tom stadionu aktivně fandíte, myslím třeba pokřiky nebo pískot?

 Pískat neumim ani na prsty, ani pusou. No, tak někdy jsem třeba křičel, jako na hráče spíš než než 
na rozhodčího ne, ale na hráče třeba jsem zakřik, nebo tak jako ze zápalu hry. Na rozhodčího jsem 
zakřičel jednou, že to byl můj student ten rozhodčí, je známej, je to Patrik Filípek, je to ligovej hráč 
a byl to nějakej zimní přípravnej zápas, kde von udělal podle mě chybu a já jsem řikal, dyk to faul 
byl a von se na mě votočil a z toho hřiště řikal: „Pane profesore, nebyl.“

Jinak jako ne ne, že bych to ne, jako těch pokřiků je minimálně.

Takže spíš, když už, tak vás to motivuje to dění na tom hřišti?

Jo, ten zápal pro hru.

A když jste na tom stadionu, vlastně zeptal bych se, jestli se tam cítíte jako součást nějakého většího 
celku? Jestli je pro vás důležité, že jste tam s někým, v nějaké komunitě?

No, teď už ne, teď už tim, že …teď vopravdu jdu a koupim si lístek v pokladně a du si tam sednout. 
Dřív, když to moje mužstvo prostě, nevim, nakolik to budete anonymizovat nebo konkretizovat, když 
to moje mužstvo předtim hrálo, prostě jsem s nim byl i tak propojenej, tak tak prostě pro mě byla 
důležitá i ta komunikace i třeba s hráčema, který vycházeli ze šatny a třeba mi řekli, že je trošku tahá 
sval a že neví, jestli dohrajou zápas, jestli to vydržej prostě. Nebo že jsou po chřipce nebo něco, tak 
pro mě to byla spíš záležitost komunikace. Tim, že teď nemám mužstvo, kterýmu bych fandil, tak 
jsem ten, kterej zaplatí lístek, sedne si tam a kouká se a jde domů.

Takže vlastně nefandíte třeba nějak organizovaně?

To vůbec, to vůbec. Ani tenkrát ne. 

Rozumim, rozumim. A když jste na tom stadionu třeba, když jste zmiňoval tu Spartu Krč konkrétně, 
tak měl jste pocit třeba, že tim svým jednáním tomu týmu nějak pomáháte?

Jako během toho zápasu, no to asi ne, protože jednak si myslim, že ty hráči by to ani jako nevzali 
vode mě nebo nebo něco takovýho. Nikdy jsem třeba s nima nehovořil, přestože jsem se s nima 
osobně velmi dobře znal a oni ke mně chodili tak jako k tátovi trošku. Tak jsem třeba během zápasu 
s nima nikdy nemluvil. Stalo se, že dali gól třeba a že mě tam viděli sedět a přiletěli ke mně a řikali: 
„Pane profesore, viděl jste to, viděl jste to, to byl gól, co?“ Tak to samozřejmě jo, ale že bych jako si 
dovolil, to ne, maximálně třeba vo poločase, když jsem šel do kanceláře, já jsem měl přístup i jako 
do šaten, tak že jsem tam byl známej, tak prostě třeba tam přišel trenér a postesknul si: „Já nevim. 
Špatně bráníme z levý strany centry nebo něco. Musim s tim něco udělat.“ Tak jsem třeba řekl svůj 
názor na to, ale že bych jako aktivně vyhledával tu komunikaci v průběhu zápasu, to nikdy ne.

A měl jste třeba tenkrát pocit, že nějaký hrdosti na ten klub, nebo že ty hráči vás reprezentujou? 
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To určitě, to určitě, protože já jsem tam vyrost, já jsem se tam narodil. Můj táta tam hrával, já jsem 
tam hrával, prostě to jako určitě bylo to moje. Já jsem si tam vlastně chodil zase přiblížit svoje 
dětství, takže to určitě, to určitě.

A po tom zápase třeba jste těm hráčům zatleskal, nebo nějakym způsobem poděkoval?

To určitě, to určitě.

Takže jste prostě jenom neodešel, ale nějak…?

To určitě a navíc sem tam většinou jsem byl pozvanej třeba na voběd, voni v těch vyšších soutěžích 
dostanou voběd po zápase, nebo jídlo prostě. Navíc jsem s nima jezdil v autobuse, když se povedlo 
vyhrát, tak jsme si plácali. Jako i voni přišli za mnou a plácali jsme si takhle jako jo. Čili jako ten 
vztah byl spontánní, jo. To voni všichni věděli, kdo jsem, a navíc ten klub neměl nikdy moc fandů, 
tam šlo řádově vo desítky až stovky fandů, takže se vědělo, kdo je kdo, jo. To nebylo, jako když jdete 
na Barcelonu, kde je pětadevadesát tisíc lidí.

Jasně. A zeptám se takhle, vadí vám třeba, když ti hráči hrajou špatně? Myslim v případě tom, že 
třeba může mít člověk pocit, že jde o to, že nehrajou naplno, nebo že ten zápas tak zvaně jako zabalili 
částečně? Vadilo vám to?

Vadilo, vadilo. Vadilo mi to s prizmatem toho fandovství, protože jsem věděl, že ten výsledek nebude 
dobrej nebo že je v ohrožení nebo že prostě ten hráč třeba netrénoval v tejdnu, je to na něm znát 
a možná neměl nastoupit, ale nikdy jsem nešel za trenérem, abych mu to řikal, to von musí vědět líp, 
ale měl jsem jako, nevim co, slovo vztek ne, ale měl jsem prostě pocit, že ten kluk neni ve svý kůži a 
zvlášť třeba u některejch hráčů, jako je gólman třeba nebo nebo koncovej hráč, kterej nedával šance 
prostě a už je nedával třeba tři zápasy po sobě jo, nebo něco podobně, takže jsem v tom se snažil 
vidět nějakou posloupnost. Jestli už by neměl třeba chvíli nehrát nebo něco, ale nikdy jsem to neřikal 
jako těm trenérům.

Jo, takže jste tu nespokojenost s tim třeba nedával třeba nějak najevo vyloženě?

Ne ne ne, maximálně třeba, protože jsem se s těma hráčema znal, tak jsem třeba řek: „Pepiku, co je, 
co máš?“ No a von mi třeba řek, no já už 14 dní mám furt něco s tim kolenem, musim jít v pondělí 
někam prostě no. Spíš to bylo takhle.

A zeptám se teď k tomu fandění třeba obecně, které ty jeho projevy vlastně na těch stadionech považujete 
za nejúčinnější. Jestli třeba ty pokřiky, potlesk, případně bubny, nebo nějaké ty transparenty?

Bubny mě spíš rušej vod toho vnímání tý hry, protože jsem se nemohl pak soustředit na tu vlastní 
hru. Spíš si myslim, že pro ty mužstva obecně, že Krč neměla nikdy kotel, protože tam chodilo pár 
lidí, tak to jako… I když měla jako hodně skalní fandy, ale nebyl to kotel ve smyslu Bohemky nebo 
Sparty, nebo Slavie nebo Baníku Ostrava. Tak řekl bych, že ale to je jenom můj soukromej vodhad, 
že nejúčinnější pro to dění na hřišti bude ten kotel. 

Jo jo.

I s těma negativníma i pozitivníma projevama. Negativníma možná tolik ne, voni to zase tolik ty 
hráči asi nevnímaj, ale podle mě ten kotel, kde se koncentruje to fandovství, mně přišel takovej jako, 
že ty taky ty hráči jdou většinou potom děkovat tomu kotli, a to i u lepších mužstev, než jsme tady 
u nás. Tak si myslim, že je to kotel, no.
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A myslíte si třeba, že to fandění může nějak ty hráče motivovat k lepším výkonům?

Myslím, že jo. Já si myslím, že jo, protože je fakt, že já jsem nehrál nikdy dobře, ale když jsem 
potom asi v 50 začal znova hrát, což je jako kuriózní jo ale, tak jsem prostě začal znova hrát za starý 
pány, a potom dokonce za Céčko normální zápasy, tak jsem najednou pochopil, až v 50 letech, že ten 
zápas na hřišti vypadá jinak než z toho hlediště. Že prostě ta psychologie toho hráče v těch 11 lidech 
na tý trávě je jiná, než když se na to koukáte. Já jsem třeba udělal chybu a začal jsem zmatkovat, 
ztratil jsem míč. Stala se mi taková situace, ztratil jsem míč. Z toho protiútoku nastřelili tyč, teď se 
všichni na mě divně dívali. Nebyl z toho naštěstí gól. Všichni se na mě divně dívali a tam byl jeden 
kluk, kterej trénoval divizi, čili byl zkušenej a viděl, že zmatkuju, že jsem prostě rozhozenej. Tak 
na mě zavolal: „Pojď, Richarde, dáme si to do nohy dvakrát mezi sebou a zklidni to, zklidni tu hru, 
zklidni to.“ A tohle jsou věci, který já jsem nikdy neviděl z toho hlediště. Co se vodehrává mezi těma 
hráčema na hřišti. To z toho hlediště jsem nechápal. Až když se mi to samotnýmu stalo, že von na mě, 
Míla se jmenoval, křičel, Richarde, zklidni to, zmatkuješ, zklidni to. Dej mi to do nohy, já ti to vrátim 
prostě jo. Tak jsem pochopil, že tohle ten divák nemůže cejtit.

A rozumim, rozumim. To je zajímavý a zeptám se třeba, když jste v tom hledišti, oceníte i pěknou akci 
toho soupeřícího týmu anebo třeba nějakýho jejich hráče anebo tohleto jako neoceňujete?

Oceňuju velmi, a pokud to mužstvo je jasně lepší nebo prostě nebo třeba neni lepší, ale celkově 
přispěje k vyšší úrovni toho zápasu, tak to vocenim velmi. Já jsem jednou byl na utkání Dukla – 
Banská Bystrica, který skončilo 0 : 0, Praha Dukla – Banská Bystrica, tak kolik mně bylo let tenkrát? 
Ten zápas skončil 0 : 0, což je vždycky divný, nebo neni pro diváka atraktivní, a ten zápas byl 
vynikající a byl vynikající zásluhou Dukly Banská Bystrica, která byla lepší. A já jsem si řikal, byl 
to hezkej fotbal. A především díky tomu hostujícímu mužstvu. Tak jako to jsem vocenil vždycky, 
nebo když třeba si všimnu, že tam fakt je někdo šikovnej, jo? Že třeba umí s balonem, je výbornej 
na balonu nebo je třeba výbornej pozičně, nebo je to hecíř, kterej to mužstvo táhne prostě jo. To jsem 
dycky bral vážně. 

A zeptám se, jak tu svou třeba teda třeba tu sounáležitost s tim klubem konkrétním, když fandíte 
anebo jste na tom stadionu, jak to prezentujetea jestli třeba nosíte nějaký ty klubový symboly?

Ne, ne. Měl jsem vlaječku v autě, nebo vlaječku … dresíček. To jsem měl zapíchnutou v autě, ale 
protože pak už dresíčky došly a já jsem měl strach, že by mi třeba někdo to auto vykrad a sebral mi 
dresíček, tak dresíček mám dneska zapíchnutej doma. V autě, na sobě šálu ne, ne, ne. Rukavice, 
čepice, to ne. 

A zapojoval jste se někdy třeba do těch pokřiků, nebo nějakejch jinejch těch aktivit, který organizoval 
ten kotel?

Ne, ne, nikdy, ne. Já se ani do něj vlastně nikdy nedostal, že jo, protože to jsou jiný lidi i bych řek 
jako sociopsychologicky jsou to úplně jiný lidi. Ne, ne ne. 

A myslíte si vlastně, že jsou ty kotle na těch stadionech. Je to správné nebo, podle vás?

Tak já si myslim, že to určitě správný je. Nevim, u některejch situací nakolik eště ty lidi zajímá 
fotbal. To si tak úplně jistej nejsem. Myslim, neumim to posoudit třeba u těch velkoklubů, kde jsem 
sice na zápase párkrát v zahraničí byl na nějakym tom stadionu, kde je padesát, šedesát tisíc diváků, 
ale neumim to posoudit, nakolik voni skutečně se bavěj tim fotbalem. Myslim, že tam bude určitá 
skupina lidí, kterou který ten fotbal úplně úplně nezajímá, jo. Že prostě spíš se tam jdou vykřičet a že 
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to berou jako nějakou komunitní záležitost mezi sebou. Ale jinak si myslim, že ten kotel je dobrá věc. 
A já hlavně neměl nikdy potřebu se toho účastnit.

Rozumim.

Ani v dobách, kdy jsem byl mladej. 

A když jste třeba na tom stadionu, sledujete i třeba kromě tý hry třeba i ty kotle fanouškovský?

Sleduju je, pokud dojde k nějakýmu excesu. Když jenom fanděj, maj transparent, teď jsem si všim, 
že Bohemka přijede na Slavii s tramvají a maj jako vystřihanou z látky nějakou tramvaj, jako dobrý. 
To mi přijde i vtipný, to vocenim. Když jenom fanděj, nebo se radujou z gólu, nebo naopak pískaj 
třeba proti trenérovi, kterýho nechtěj, tak to beru jako přirozenej projev toho kotle. A většinou se pak 
na něj zaměřim, ale to už mi vadí, když začnou házet sedačky a vylamovat nějaký tam tyče. Tak to 
už mi přijde na hlavu trošku jako.

Rozumim. A co si myslíte o tom, je to docela diskutovaný téma, to užívání pyrotechniky na těch 
stadionech?

No to je špatný, to je úplně špatný. To vůbec. Já mám teď vnoučata vlastně v takovym věku, kdy 
začnou pomalu taky tak chodit, to mně jako to dycky si řikám, tak tohleto teda, to ne. 

Takže souhlasíte s tim zákazem, kterej… 

No to určitě, to je nesmysl. A všechny ty další projevy kolem toho, házení světlic někam někde, to 
je nesmysl.

Jasně, jasně. 

A venku už to moc neni. Já se dívám teď nejvíc na španělskou ligu, musim říct, protože to mě 
jako zaujalo. Dílem protože mám španělskýho zetě a španělský vnouče, španělsko-český, tak prostě 
Španělsko sleduju intenzivně. Na většině ligovejch stadionů ve Španělsku už jsem byl fyzicky, ale ne 
při zápase. Teď se pojedu podívat na Barcelonu, kde jsem ještě nebyl, příští neděli, ale nepamatuju se 
při těch přenosech, tak nejvíc koukám na Atlético, na Real na Barcelonu a teď je můj oblíbenec Eibar, 
kterej postoupil do španělský ligy, po podzimu byl vosmej a teď na jaře jednou vyhrál a asi desetkrát 
prohrál a už je na sestup, tak jako nepamatuju se, že by tam v takovymhle masovym měřítku někdo 
lámal sedačky, asi se tam taky něco stane, když je tam 80 000 lidí, ale že by lítaly světlice v Madridu 
na hřiště, to si ňák nepamatuju, jestli bych to viděl v televizi. Tady je to skoro furt. 

A možná, já nevím, jestli znáte pojmy jako ultras nebo hooligans, a ta otázka, je jestli byste mezi těma 
skupinama viděl nějakej rozdíl mezi tou skupinou ultras a tou hooligans, anebo jestli byste to nějak 
nerozlišil?

Já to asi nerozlišim, protože jsem nikdy nebyl uvnitř. Vim to jenom z nápisu. Poprvé jsem se s tim 
setkal v takové dost kuriózní situací, prostě když byl tenkrát ten děsivej zápas v Bruselu Liverpool – 
Juventus? Liverpool – Juventus to byl? To bylo v květnu, podle mě to bylo v květnu osmdesát tři, 
čtyři, pět?

Osmdesát pět.

Pět. A já jsem byl tenkrát v tom baráku, co je Kaiserštejnskej palác, což je světová Emma Destinová. 
Byl jsem tam na nějakym večírku, a když jsem vodcházel, tak jsem měl za to, že už neuvidim finále 
Liverpool – Juventus, protože jsem přesně v tý době byl na tom večírku a koukal jsem, že ještě 
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hrajou, tak jsem myslel, že se prodlužuje nebo něco, a pak jsem pochopil, že se dvě hodiny nehrálo, 
protože tam byli mrtví a tak dále. A tenkrát jsem se poprvý vlastně setkal s tim pojmem hooligans 
vlastně, ale pozdějc s ultras, ale nikdy jsem moc nevěděl, co je to za rozdíl, nikdy jsem to nevěděl, 
nic. Takže moc tohle nevnímám jako ty rozdíly, nevim, co v tom je.

Rozumim, takže jde o to, že ti ultras hlavně jako by se starají o tu atmosféru na těch stadionech, 
jsou jako v tom kotli. Dělaj ty produkce, účastněj se na tom fandění a ty hooligans se spíš věnujou 
aktivitám mimo stadion.

Čili ty bitky a takový ty? Tak tohle jsem nerozlišoval nikdy. 

No a myslíte si, že celkově ty aktivity těch kotlů, těch ultras jsou výraznější než třeba dříve? Vy 
už vlastně chodíte dlouho na fotbal, tak v té České republice, jestli si myslíte, že se to nějak mění 
celkově?

No, vono to je taky dobrá otázka, vono to vlastně když se bavíme zpátky třicet let Turín, Turín – 
Liverpool, tak vlastně Anglie s tím skoncovala podle mě. Aspoň teda na ligovejch hřištích, nevim, 
jestli se něco nestane na třetiligovym utkání třeba, ale prostě dneska si neumim představit, že by 
Liverpool udělal takovou věc jako před třiceti lety, nebo teda ty jeho fandové. U nás si myslim, že 
došlo ke zhoršení už eště ve starym režimu. Už tam byly nějaký takový ty věci kolem těch přejezdů, 
fandů vlakama prostě, ničení vlaků, to prostě nemůžu pochopit. Já, myslim si, že ta se situace možná 
trošku teď zlepšila, trošku, ale myslim si, že to ty oddíly podchycený nemaj. Vobčas se vobjeví 
taková snaha, jako je nějak registrovat ty lidi, nebo nebo prostě nějak jako s nima komunikovat, 
že jo. To vim, že ty největší voddíly, který s tim maj potíže, typu Baník Ostrava, že se snažej nějak 
komunikovat s tim kotlem nebo s těma takovejma nejradikálnějšíma fanouškama, ale většinou se 
mi zdá, že to skončí do ztracena a pak stejně přijde zápas Ostrava se Spartou a už zase lítaj sedačky, 
takže… Nebo lomcujou tim železnym plotem, nebo co to je. Tak prostě já myslim, že se to jako u nás 
nezhoršuje, ale nevim, jestli je to zlepšení. No tak jsou kluby, který ty potíže nemaj, a paradoxně já 
si myslim, že u nás je to proto, že chodí strašně málo lidí na fotbal. 

Aha.

Když na tu Barcelonu přijde 90 000 lidí každou neděli, nebo vob neděli, tak prostě si myslim, že 
tam pro tyhle lidi, kterejch zase neni 90 000, tak tam pro ně neni místo. Ale tady na tom stadionu, 
na kterej přijde dva a půl tisíce diváků, a z toho je tři sta nějakejch a jsou tam někde v tý, jak maj 
vyčleněný, ten sektor, že jo nebo něco, že je to k tomu prostě trošku i poňouká, že kdyby na tom 
stadionu bylo pětadvacet tisíc lidí, tak že by, jako je to i při zápase Sparta – Slavie nebo teď bude 
hrát Plzeň, že jo v neděli, tak možná že tam taky někdo hodí sedačku, ale už to jako tolik neni vidět, 
jo. Kdežto když na tom hřišti je dva a půl tisíce lidí a z toho 300 lidí tam lomcuje, nebo 200 lidí 
tam lomcuje nějakym drátem, tak už mi to přijde takový jako, že se tomu hůř i jako čelí, že prostě 
ty lidi cejtěj možnost se jako, že to je exhibicionismus trošku jo, že na tom stadionu, kde by bylo 
50 000 lidí, by je rychle rychle vyvedli prostě… Ale jako je fakt, že když jsem byl i na zápasech, 
kde bylo 50 000 lidí, takový to slabý mražení, co by se stalo, kdyby se něco stalo, jsem dycky měl. 
Vono ne ze všech těch stadionů je možnej únik, že jo, snadnej rychlej, a co jsem byl na těch velkejch 
světovejch stadionech, jsem byl na utkání Hamburk, v Hamburku, Itálie – Česko 2 : 0 v roce 2006 
na mistrovství světa. Tam bylo dvaapadesát tisíc diváků, já jsem byl za deset minut z toho stadionu 
u autobusu a na letišti. Na Spartě jsem byl na utkání Česko – Španělsko 1 : 2, dva góly dal Mata, ne 
jeden gól dal Mata, druhej Villa, myslim, to už nevim, možná někdo jinej … seděl jsem na hlavní 
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tribuně, co jsou jako ty, a dvacet minut jsme se nemohli dostat ven prostě jo, protože to hrdlo je tak 
ouzký, že prostě se mi zdá, že i ty stadiony nejsou postavený bezpečně u nás, že neni možný, abyste 
na zápase, na kterym bylo dvacet tisíc diváků čekal dvacet minut, než se dostanete ze stadionu, kdyby 
se něco stalo, zatímco na utkání Itálie – Česko v Hamburku, kde bylo dvaapadesát tisíc diváků, jsem 
byl za deset minut venku. Protože ty průzory a ty chodby jsou strašně široký. Já teď se jedu podívat 
na Barcelonu, tak se podívám, jak to má udělaný Barcelona prostě a tak…

A zeptám se třeba na tu úroveň jakoby tý atmosféry v tom hledišti na tom stadionu, jestli myslíte, 
že to prošlo nějakym vývojem za poslední dobu a jestli to třeba dřív bylo lepší, co se týče třeba tý 
hlasitosti, nebo tohohle?

Já si myslím, že se zvýšila, tak úplně to řeknu možná vod začátku. Můj táta byl anglickej voják 
a taky se byl dívat párkrát na anglickou ligu a tam se skoro nesmělo křičet. A když někdo zakřičel, to 
dycky táta vyprávěl, a to bylo ve čtyřicátejch letech, tak lidi dělali pšššššt. Tohle se výrazně změnilo 
po celym světě. Myslim, že ty projevy – a ještě teď nemám tak zmáklej třeba jihoamerickej fotbal, 
tam si myslim, že Brazílie, Argentina, že to bude obzvlášť teda jako hodně jako takový jako hodně 
excitovaný, hodně jako hodně emociální. Já si myslim, že úroveň hlasitosti a těch projevů se zvýšila 
řekněme za posledních třicet let u nás, teď mluvim u nás.

U nás.

No jo, ale klesnul počet diváků. Já jsem jako dítě chodil na Slavii, kdy nás bylo prostě s tátou čtyřicet 
tisíc, prasklá bariéra a všichni tam leželi potom na tý škváře, protože se prolomila ta zeď tam a bylo 
tam čtyřicet tisíc diváků na utkání Slavie – Viktorka Žižkov. Dneska na Slavii s Viktorkou Žižkov? 
Přijdou tři tisíce diváků, takže ta úroveň tý hlasitosti podle mě obecně se zvyšuje, ale jako v relativnim 
vyjádření klesá, protože je tam míň lidí.

A máte názor na to, proč ten počet lidí se snížil, nebo snižuje?

Mám, mám. Za prvé si myslim, že to je typický pro nás, že to neni na Západě, když se člověk podívá 
na německou ligu, na britskou ligu, na anglickou ligu, na španělskou ligu, tam máte ty stadiony 
narvaný k prasknutí. Každej tejden. Tak neřikám, že je pokaždý vyprodáno, ale prostě ty návštěvy 
jsou řádově několikanásobkem našich návštěv. Dobře, jsou to větší země všecky tři. Za druhý si 
myslim, že tady do toho zasáhl takový to chataření v těch osmdesátejch letech, ty víkendy prostě a to. 
A za třetí si myslim, že ten fotbal u nás neni úplně zbaven… Já neřikám, že mám důkazy, neřikám, že 
jsem něco viděl, ale já mám prostě pocit, že ten fotbal se neumí zbavit toho takovýho jako nánosu, že 
tam něco neni úplně v pořádku. Vono to asi i na tom Západě někdy neni úplně všecko to, ale já mám 
pořád pocit, že ten fotbal se nedokáže úplně očistit vod takový tý špatný pověsti a že s tímhletím ty 
lidi nechtěji nic mít.

A že to ty lidi odrazuje, myslíte?

Že ty lidi to odrazuje, protože já si nemyslim, že ve španělský lize je zase všecko dokonalý, ale 
představa, že každejch čtrnáct dní na Barcelonu přijde osmdesát, devadesát tisíc lidí, tak tomu musej 
věřit, a když se podíváte, co stojej lístky na Real Madrid na El Clásico, stojí lístek kolem sedmi set, 
osmi set euro a ve Španělsku je pětadvacetiprocentní nezaměstnanost. Dáte osm set euro za lístek? 

No, to je cena jako obrovská, no.

Takže já si myslim, že ten fotbal tady ztratil trošku jako prestiž. Tak byly tady nějaký aférky, nikdy 
se nic nevyřešilo jo, tak dobře. Ztratil trochu prestiž. Je tady víc sportů, jde nahoru florbal, jde nahoru 
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hokej… Jsou tady chaty, víkendy, cestování do zahraničí, tak prostě neni to zázemí vo těch víkendech 
jít na fotbal a trošku se to podle mě jako ty návštěvy už teď neklesaj, ale už taky jako nedostanou se 
nikdy už na tu úroveň, kde byly třeba v sedmdesátejch letech.

Rozumim, rozumim. A teď teda jestli můžu, tak bych jakoby přešel k další části toho rozhovoru a to 
se vlastně týká fotbalu ve spojení s násilím v České republice na těch stadionech. Možná to pro vás 
nebude úplně zajímavé, ale přesto bych to rád probral, jestli to nevadí? 

Jasně, jasně, jasně.

Tak se zeptám, jestli jste se na tom fotbale někdy ocitl v situaci, která by vám zpětně jako by byla 
nepříjemná? Ať je to cokoliv, s čímkoliv spojeno.

No, myslim, to musim chvíli přemejšlet, protože jsem těch fotbalů viděl stovky, ne-li tisíce. Tak 
jako zažil jsem určitě nějakou rvačku na fotbale někde, ne že bych byl účasten toho, ale viděl jsem 
to prostě. Zažil jsem, kdy honili rozhodčího ze hřiště, spíš v těch nižších soutěžích, to jsem všechno 
zažil. Zažil jsem dokonce, když museli s rozhodčím jít až na tramvaj, protože za nim furt šli ty 
fanoušci, to jsem taky zažil, a to už je hodně dávno, ale někdy jako když jsem na takovym tom 
stadionu, kde je vopravdu plno, tak takovej ten nepříjemnej pocit, co by se stalo, kdyby se něco stalo. 
Furt vidim, jak jsem šel tenkrát… a vidim, že se furt hrálo, netušil jsem proč.

V tom Bruselu?

Ten Juventus Turín, no Liverpool, tak takovej jako někdy mrazivej pocit mám, že bych účasten násilí, 
too jsem naštěstí nikdy nebyl, jakože by mě někdo praštil, ale jako nějaký excesy jsem zblízka tak 
jako zahlíd, že se tam rvou někde, nebo že jako to jo, ale takovej jako neměl jsem z toho dobrej pocit, 
no.

Takže jste někdy viděl na stadionu nějaké ty výtržnosti, případně nějaký to ničení majetku?

No, tak to velmi často. Viděl jsem třeba zápas Bohemka – Jablonec, kde hodili, jak se to jmenuje, 
dělbuch, světlice, Jánoš se jmenoval ten brankář, von už je mrtvej.

No, už je mrtvej.

No tak voni na něj hodili nějakej granát, kterej mu vybuch pod nohama, a von ten zápas nebyl 
schopnej dohrát, protože mu nějak zalehlo v uchu nebo něco takovýho, takže ten zápas byl přerušenej 
a Jablonec ho vyhrál kontumačně, nebo to už fakt nevim jo. Tak jsem si řikal, proč tohle? Jo a teď 
jsme čekali, voni vodešli do kabin ty hráči, a teď ty fanoušci tam běsnili … a pak přišel rozhodčí, 
rozpažil a ukázal konec, prostě, a byla asi sedmdesátá minuta jo, asi patnáct minut jsme čekali, co 
bude. A tak to mně přišlo jako na palici trošku, no.

Jasně, no. A byl jste někdy teda svědkem i nějakých těch potyček v tom hledišti?

No asi v televizi určitě.

A na tom stadionu přímo?

Na tom stadionu. Jednou jsem paradoxně viděl nějakou potyčku na ulici mezi Chebem a Baníkem 
Ostrava, ačkoliv vůbec se nehrál zápas Cheb a Baník Ostrava. Oni si snad dali rande nebo co jenom. 
A že nějak nevim, jakej vztah mezi… Cheb hraje hrozně nízko, ale jeden čas hrál v lize, ale to nebylo 
z tý doby, to bylo v době, kdy Cheb hrál někde divizi nebo nevim ani co teď hraje, a viděl jsem, že 
se řezali prostě na ulici lidi a měli jako Cheb a Vostrava, ale proč to bylo, to nebylo při zápase, kterej 
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by ňák souvisel s utkáním Cheb – Baník. Takže to jsem taky zahlíd. Asi jsem viděl nějaký strkačky. 
Byl jsem i na zápase, ve kterym nebyli diváci, protože jednou bylo utkání Náchod – Bohemians, 
když se Bohemka jako vobrodila, jako znova se jako před těma deseti nebo patnácti lety. A voni se 
tam porvali ňák hrozně a další zápas v tom Náchodě hrála Krč a nesměli tam diváci, takže já jsem 
byl danej na nějakej seznam, musel jsem se legitimovat, a na tom hřišti nás bylo dvacet, jo. Takže 
jsem zažil nepřímo důsledek vo tejden pozdějc. Takže nás bylo dvacet na hřišti. Ale nepamatuju se, 
že bych jako tak asi nějaký věci tak na to množství těch fotbalů, který jsem viděl na všech úrovních, 
tak asi něco něco bylo i rvačku mezi hráčema třeba, jako ale nebylo to zase ňák, nebyl to Liverpool – 
Turín, no to ne.

Rozumim, no a teď se zeptám takovou otázku. Myslíte si třeba, že mírnějším projevem toho násilí 
nebo těch násilností je i pískot, nebo nadávky těm hráčům, který je maj nějakym způsobem zastrašit?

To si myslim, že jsou jenom emoce. To jsou si myslim, že nebude, pokud to neni jako už skupinová 
záležitost, že se ty lidi na tom domluví, nebo že se tim snažej nějak prezentovat a exhibovat na tý 
veřejnosti, tak si myslim, že to jsou emoce, který patřej k tomu zápasu, že vynadáte nějakýmu hráči 
po faulu, třeba nebo rozhodčímu, kterej něco vodpískal vopravdu blbě.

Takže to byste jako násilí asi neřek?

To bych ne ne, že se někdo rozkřikne na hráče a řekne něco blbýho, to ne. Nebo na rozhodčího, to ne. 
To patří asi k těm emocím. Von by asi ten fotbal vypadal divně, kdyby tam lidi chodili ve smokingu 
a tleskali, to asi ne.

A co třeba nějaké to vhazování předmětů na hrací plochu? Myslíte si, že tohle už je projev násilí?

To si myslim, že je, protože tam si myslim, že kromě toho, že to může bejt taky prvek exhibicionismu, 
tak si myslim, že tam už je vědomej projev, impulzivní teda samozřejmě ublížit jo, to znamená 
buď přerušit tu hru, nebo zasáhnout tou flaškou vod kokakoly nějakýho rozhodčího, kterej tam je 
rozhodčím. Mně rozhodčí na tý lajně vždycky přijdou nejohroženější, protože nebo když nenechaj 
zahrávat rohovej kop, to znamená, že pískaj, protože tam roh neměl bejt, třeba skutečně neměl bejt 
a teď tam nebyl třeba a ten rozhodčí to neviděl, roh vodpíská a teď ten hráč si tam 20 minut musí 
srovnat ten míč, že tam na něj začnou lítat zapalovače a matonky, jo tak to mně přijde, že už to úmysl 
je. A nemůže se zahrávat ten roh a to už jsem viděl několikrát a rozhodčí to přeruší a vodejdou všichni 
vod toho místa a po chvíli tam přijde pořadatel anebo kapitán a začne to uklidňovat a pak se zahrává 
po třech minutách ten roh. No tak to už mi přijde trošku, že to je, že to je záměr.

Rozumim, no a zeptám se, jste teda zmiňoval, že jste nějaké ty násilné akce viděl na těch stadionech 
a myslíte si, že to bylo jako dopředu připravené nebo že to vzniklo nějak spontánně?

No, já si myslim, že to může bejt voboje. Já nejsem, nemám žádný komunikační kanály k těmhletěm 
lidem. Vim, že si domlouvaj nějaký prostě střety a třeba i mimo hřiště.

To spíš vyloženě se ptám teďko na váš názor.

A spíš bych řek, že to může bejt nějaký druh jako organizace nějaký takový jakoby takhle by, že 
tam ta, ten výbušnej prach někde je v těch lidech a pak stačí jenom zatáhnout za šňůrku a vono to 
vybuchne, jo. Čili že tam bude kombinace spontánního, spontánní reakce na nějakou situaci, která se 
těm lidem nelíbí, plus toho, že oni už tam jdou trošku nastartovaný, možná s nějakym pivem navíc, 
prostě nebo něco nastartovaný, že teda když něco bude, tak uvidíte, jo. Si myslim, že to může bejt.
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A myslíte si, že to může ovlivnit jako i nějaká ta davová psychóza třeba? 

Myslim si, že to skrytí se v davu pro někoho je silnej, silná věc. Myslim, že tam bude dost velký 
procento těch, který by to nikdy, kdyby byli na tý tribuně sami, neudělali.

Takže myslíte, že se daj často strhnout jakoby?

Oni si vemou nějakou plášťěnku na hlavu, jako čepici a řekl bych, že jo.

A když už se tady to děje a nějaká ta násilnost nepřipravená, myslíte si, že třeba to může být způsobeno, 
nebo ten spouštěč jak jste říkal, může to být třeba výkon rozhodčích, nebo nějaké ty, nějaká tvrdá hra, 
fauly na hřišti, případně nějaký neprofesionální výkon té pořadatelské služby? 

Určitě si myslim, že jo, že tam tohlety přesně ty věci, co jste jmenoval, asi ten mechanismus v sobě 
maj, tu roznětku, ale asi tam musíte jít trošku nažhavenej dílem už trošku tak jako připravenej, 
že teda budete reatgovat takhle a dílem musíte mít pocit tý anonymity toho davu, protože zase si 
nemyslim, že někdo se ráno probudí, bude na tý tribuně úplně sám a teď si řekne tak a teď tady hodim 
kokakolu na rozhodčího, to si myslim, že ne. Že to bude kombinace a že se, že ta roznětka někdy je 
i vyhledávaná trošku jo. Že ta skupina v sobě tu energii má a že si řekne a teď je to přesně to místo, 
dyk to roh nebyl a teď. Anebo tak to už nemluvim o penaltách za stavu 1 : 1, tak to už vůbec.

A vy jste to už vlastně částečně jakoby naťuknul, myslíte si, že v tom může hrát roli to požívání toho 
alkoholu, případně nějakejch jinejch návykovejch látek?

Myslim, že jo. Asi to minimálně asi snižuje ty zábrany, nebo nějak rozvolňuje to myšlení trošku. Teď 
voni asi ty lidi se scházej už hodinu, dvě, tři před zápasem, nebo dokonce jedou autobusem nebo 
vlakem.

Na ten zápas?

Na ten zápas. Tam si asi někde na hřišti se to pivo, teď už sežene hůř, ale asi taky jo v kelímkách, že 
jo, nesmí se dávat lahve. Ale asi to pivo tam je někde a asi to jo, to asi jo.

A teď se zeptám úplně jinak. Myslíte si nebo byl jste svědkem třeba nějakých projevů rasismu, nebo 
něčeho takového na českých stadionech v poslední době?

No, v poslední době bych řekl, že to trošku ubylo, protože tady přibylo poměrně hodně těch 
všelijakejch vod Afriky až po nějaký bejvalý Jugoslávce a dokonce Španěly a Argentince prostě 
a takový všelijaký hráče už tady máme a že si lidi zvykli na to, že prostě to mužstvo je složený 
z cizinců. Tak se podívejte na Liberec třeba, to je vyloženě cizinecká legie. Nebo Most ještě když 
hrával ligu, tam ten majitel Mostu se tím nijak netajil, že veme letadlo a navozí přes ty agenty třeba 
hráče z jihu Evropy nebo ze severní Afriky. Takže si myslim, že už dneska neni nic zvláštního, když 
někde vepředu je černej útočník z Afriky, nebo nebo nějakej dokonce Asiat z východu Asie, že to 
je už dneska běžný. Myslim, že takže to tim pádem se to trošku už stává málo zajímavym, protože 
každý mužstvo dneska takovýho hráče má. Já si teď nevybavuju, že by nějaký český ligový mužstvo 
nemělo takovýdleho hráče alespoň jako náhradníka třeba. A vim, že když to začínalo po revoluci, 
že jo předtim tady žádný takový nebyli, když po revoluci se vobjevovali v těch bohatších klubech, 
Sparta a nevim, kdo eště měl, tak vim, že nějaký pokřiky asi byly a že asi můžou bejt i dneska, ale už 
si myslim, že už to neni takovej taková výjimka, že někdo má v ČR africkýho hráče třeba, jo a třeba 
i velmi kvalitního, jo. 

Takže myslíte spíš, že se to snižuje v podstatě?
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Snižuje, vzhledem k počtu hráčů určitě. Ale jako řek bych, že asi nějaký přetrvávaj asi.

Vlastně v roce 2006 byla odvolaná policie z těch ligových a profesionálních stadionů u nás a ten klid 
na tom stadionu za něj teď odpovídá pořadatel toho zápasu, myslíte si, že ta nepřítomnost policie 
tomu prospěla, nebo spíše to je negativní jev?

Já jsem na tohleto v průběhu času měnil názor. Ze začátku jsem si myslel, že trošku jako to uškodilo 
tý věci, že přece jen ten institut tý policie s těma helmama, možná některý na koních, když jsou větší 
zápasy, tak si myslim, že tam určitej takovej prvek jako sebereflexe, nebo sebeovládání může hrát 
roli. Pak jsem si dycky řikal, no dobře jsou to soukromý subjekty, tak proč by… mě taky zahradu 
nechodí hlídat policie, že jo, tak na druhý straně se tam sejde třeba 20.000 lidí, tak to není, jako 
když já sázim ředkvičky, tak tak to asi trošku rozdíl je. Přijde mi to trochu zvláštní v tom smyslu, 
že stejně. Podle mě je to zas taková jako chytrá horákyně. Ani voblečená ani nahá, ani chytrá ani 
hloupá. Prostě stejně ty lidi ty policajti jsou venku, když je dobrej zápas, kde bude teď v sobotu 
Plzeň – Sparta, Sparta – Plzeň, tak tam bude na koních vobehnaná celá Letná. Bude tam padesát aut 
těch těch takovejch s těma mřížema prostě policejních a bude tam pět set policajtů vokolo stadionu, 
no tak. Nevim prostě, přijde mi to takový zvláštní, že ne na hřišti nejsou, pak když se něco stane, tak 
voni tam hned nejsou, voni se tam nedostanou hned třeba do toho ohniska. Stejně se tam pak seřaději 
někde poblíž už pak na tom zbytku zápasu třeba jsou a nezasahujou, ale stojej tam, že jo. Na druhý 
straně, to jsem si teda všim, když tohle nařízení udělali. Ani netušim, že už je to deset let, to jsem 
myslel, že je to míň, tak jsem si všim, že ta pořadatelská služba jsou lidi starší než já. No tak já už 
bych tomu zabránit nedokázal ve svym věku, jo. Takže jako přijde mi to rozhodnutí takový typicky 
zvláštní trošku. Mně by u těch klíčovejch zápasů ta policie na tom hřišti nevadila. 

Takže byste to takhle rozdělil, že na ty důležitý zápasy nebo tzv. rizikový by…

Von je svaz tak definuje, von je má takhle voznačený.

Takže byste tam tu policii nechal na…

Asi jo.

Na ty zápasy a třeba na ty jakoby nerizikové byste nechal tu pořadatelskou službu?

Asi jo. Voni jsou taky spíš rizikový oddíly a nerizikový oddíly, že jo. 

No, jasně. 

Asi taky i ta pořadatelská služba si to najímaj asi z nějakejch těch bezpečnostních agentur, nebo co 
to je za lidi, no.

Myslíte, že je jako méně kvalitní ta pořadatelská služba někdy nebo?

Já myslim, že někdy ne. Že když vidim jako věk třeba těch lidí. Nechci spekulovat o jejich trénovanosti 
nebo fyzický zdatnosti nebo nějakejch schopnosti uplatnit nějaký donucovací prostředky prostě, to 
nevim. To neumim posoudit, ale prostě někdy vidim, že to jsou lidi starší než já. No tak jako člověk 
mýho věku těžko zkrotí dvacetiletýho kluka. 

Rozumim, no.

Je tam samozřejmě ten psychologickej efekt, že jo, že tam prostě k jedný změně ještě, něco k tomu 
řeknu, k jedný změně přece jen došlo. Zmizelo zábradlí. Dneska na těch moderních stadionech 
vlastně když budete opravdu chtít, tak přelezete tu malou zídku, nebo ten alej příkop, kterej tam je 
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a pudete požádat, když to přeženu vo podpis nějakýho hráče během zápasu, jo. Todle dřív nebylo, 
bylo to vobehnaný jako vězení trošku to hřiště. To mně přišlo zvláštní. Teď to neni, tak moc lidí zase 
neudělá to, že by vběhlo do toho hřiště, ale ta možnost tady potenciálně je, no. Tak vobčas vidíme 
i v Německu ve Španělsku, že tam ňákej blázen vběhne a běží za nějakym hráčem, svalí ho.

Nějakej exhibicionista.

Svalej ho na zem ale nebo něco takovýho, ale obecně jako ta psychologická podpora toho průběhu 
zápasu, že tam stojej ty lidi v těch oranžovejch nebo jakejch těch vestách, případně kdyby na zápase 
kde je třeba, kde je víc jak deset tisíc diváků, což už u nás moc nehrozí, tak byla už třeba i ta policie 
někde vidět aspoň psychologicky jsem si myslel, že by mohlo bejt.

Jo, jojojo. A vy jste to vlastně teďka o tom mluvil, tak se na to zeptám ještě trochu dopodrobna. Ty 
bezpečnostní prvky na těch českých stadionech, myslíte si, že jsou dostačující nebo?

No tak určitě se mi zdá, že ty stadiony nemaj dobře ty vodchozí zóny jako. Já jsem nebyl nikdy 
na stadionu, já nevim, v Budějovicích a chodí tam tři tisíce diváků, tak nevim prostě, co tam maj. 
Ale třeba na Spartě si myslim, že prostě ten podchod do toho foyer za tu tribunu, pod tu tribunu si 
myslim, že prostě vyřešenej neni. Je to starej stadion. Na Slavii už je to lepší, tam jsou široký ty 
vodchozí zóny už takový vlastně pod těma tribunama, kde jsou pak ty záchody a nějak tak.

To je modernější stadion.

Modernější stadion, když jsem byl teď na některejch stadionech, tak vono je to strašně různý. Já 
jsem teď byl v Bilbau. Bilbao má stadion starej šest měsíců, nádhernej stadion prostě se všim, co 
tam eště je, já tam byl eště na stavbě, voni to tam dodělávali. Pak jsem byl vo dva dny pozdějc v San 
Sebastianu, to je stadion starej třicet let a už to na něm bylo vidět. Má takový hrozně, jdete tam 
hrozně nahoru. Když se chcete dostat, musíte ale venkem, jo. Všechno se vodehrává venkem. Tady 
se mi zdá, že na některejch těch našich stadionech se musíte i k těm místům vejš prokousat tim, tim 
hledištěm.

Tribunou, jo?

V tom San Sebastianu je to vobehraný. Vono je to takhle, von ten San Sebastian je jako taková jako 
mořská vlna udělanej a je to třicet let. Je vidět, že už je starší ten stadion a dostanete se až na ty 
nejvyšší místa venkem. Čili vystoupáte venkem a tam si sednete. Ne jako, že jdete už na hřiště 
a lezete přes lidi nahoru, jo tak nevim tohle, nejsem bezpečnostní technik, nejsem stavební inženýr, 
ale myslim, že ty prvky u nás nebudou úplně dobrý, protože ty stadiony nejsou moderní. Tak kdo má 
dneska nový hřiště, Slavie akorát.

No, to je pravda. 

Kdo ještě?

Plzeň možná.

Možná Plzeň, že si nastavěla tam ty. Ale je to malý hřiště, deset tisíc, dvanáct tisíc diváků, no. Takže 
si myslim, že tim že ty stadiony. Takhle, jelikož to neumim posoudit, tak bych řekl, že tím, že jsou ty 
stadiony až na řídký výjimky starý, tak si myslim, že ty prvky nemůžou mít moc dobrý.

Rozumim, rozumim. A tak bych teda teď přešel k úplně poslední části. Ta je věnovaná vlastně fotbalu 
a médiím, částečně. Tak se zeptám, vy jste to už zmiňoval vlastně. Se věnujete sledování fotbalu 
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i v televizi nebo nejenom na stadionech vlastně. Co z toho považujete třeba v současnosti za prioritu? 
Na stadionu nebo v televizi pro vás? 

To je u mě daný čistě pragmaticky, prostě když nemám kam jít, neni ten fotbal dostupnej, no tak se 
samozřejmě dívám na televizi. Já to, já se snažim i ten víkend tak jako rozředit, že vim, že třeba teď 
jsou přenosy, že jo, z ligy. Většinou v pátek večer to bejvá na ňáký slovenský televizi myslim, že to 
je. Pak bejvá naše liga v neděli zápas, někdy i v pondělí, někdy i v sobotu, já nevim, v 19,30 nebo 
něco. Do toho většinou španělská liga se nějaký to Euro, jak se to menuje, Eurosport.

Eurosport.

Nebo nějakej ten kabel. Tak tam bejvá většinou Madrid a Barcelona ve stejnej den, takže se mi to 
namotá do toho, že se du podívat na nějakej třeba náš zápas a přijedu a už končí zápas Realu Madrid, 
tak jako neřek bych, čemu dávám přednost, prostě pro samozřejmě aktivní vidění fotbalu vyhledám 
radši ten zápasu v reálu, při pohledu na španělskou ligu, tu možnost nemám a osm set euro taky 
nemám, tak jako nemám v tom žádnej systém, no.

A čtete třeba pravidelně noviny nebo nějaký časopisy, který sou věnovaný fotbalu?

Ne, víte že ne. Ne, představte si, že ne. Jako třeba abych si v pondělí a jenom na webu třeba nebo 
abych si dokonce koupil Sport, nene. Že bych si přečet jako průběh toho utkání, ne. Já to většinou, 
jak se to jmenuje, to Dohráno, tak to tam ukážou ty góly, ne nene.

Takže asi nečtete ani nějaký ty rozbory těch sportovních redaktor?

Ne, ne prakticky. Já už na to v pondělí čas nemám, a už mi to přijde, že je to starý.

A třeba teď se zeptám, jestli když se objeví v těch masovejch médiích nějaké ty reportáže věnované 
těm nepokojům na těch stadionech, jestli to třeba sledujete, nebo jestli to asi nevyhledáváte?

Nevyhledvám to, když se k tomu nachomejtnu, nebo je to něco většího, tak asi jo, ale že bych jako 
vyloženě to hledal už dopředu, navíc většinou se to vobjeví spontánně, protože se to stane třeba 
v pátek a pokud se něco takovýho stane a navíc se mi zdá, že těch incidentů teď přece jenom trošku 
ubylo. Tak byly situace, já už nevím, jak se ten oddíl jmenoval? Brighton nebo jak prostě co spadla 
celá tribuna. Někdy v jižní Americe taky se tam ušlapali se tam lidi, tak to je to, co jste se ptal 
před chvílí. Ta výstavba těch stadionů se v tomhle posunula. Takže já nevěřim tomu, že by dneska 
v Brightonu spad stadion, to už se mi nezdá prostě. Ale ale dnes jako že bych to vyhledával, navíc si 
myslim, že toho je poměrně málo už takovejch velkejch excesů teď už moc neni v tom sportu. 

A troufnul byste si třeba posoudit, jestli když už se něco takového stane, jestli ty média o tom informují 
vyváženě nebo objektivně?

Kdybych tam na tom stadionu byl, a doufám, teda nebyl přímo součástí tý události, ale řekněme, že 
bych jí s vodstupem dvou sektorů viděl třeba, vob zatáčku za rohovym praporkem jo, tak bych asi to 
dokázal, asi by mě to zajímalo, co vo tom napsali a co jsem viděl já, ale když to nevidim, tak vlastně 
jsem odkázanej jenom na to sdělení. 

Samozřejmě.

To sdělení je jenom toho novináře, takže to pak neposuzuju nějak. To neumim rozpoznat, no.

A eště se zeptám, co si myslíte třeba o vyjadřování politiků k dění ve sportu obecně.  

Je minimální. Mně se zdá, že politika vo sport moc nestojí, že se objevuje minimálně. Vobčas takový 
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jak jste se ptal s tou policií, vod kdy může, nemůže na stadion, tak to je ňákej, na to je asi nějakej 
předpis nebo zákon. Ale jinak si myslim, že se politici sportu moc nevěnujou, pokud se tim nechtěj 
někde zviditelnit. Ale jinak se mi zdá, jako takový ty, že někdo přijde na utkání Česko - Kanada, 
to neberu jako. Nebo že bude v lednu hrát ve finále na mistrovství světa, já nevim v Kataru my 
a Brazílie a že tam pojede ten premíér, kterej v tý době bude premiér. No tak… 

Takže myslíte, že se na tom třeba snaží získat nějakou popularitu?

Já myslim, že taky moc ne. 

Že moc prostě to neni jejich zájem?

Tak je to zase hezký, když já nevim budeme, nebudeme hrát ve finále hokeje, no tak že tam přijde 
ministr nebo premiér, nebo předseda parlamentu, no ale jako podle mě ty lidi to moc nezajímá a jako 
ani ty diváky to nezajímá, ani nevim, jestli prostě premiér se může stát veřejnym fanouškem, když 
na to nemá čas. Vono totiž fanouškem se můžete stát, když tam chodíte pravidelně. Jako přijít jednou 
za rok na fotbal nebo na hokej nebo na tenis. Já dostávám takovýhle všelijaký pozvánky, nebo teď už 
míň, když nejsem rektorem, ale dřív jsem je dostával na všelijaký finále něčeho. No tak jako, když 
třeba na tenis jsem dostával, moh sem jít na nějaký turnaje nebo na Roland Garros se jet podívat 
na finále francouzskýho poháru, teda tamtoho, jak se to jmenuje, ATP turnaje. No tak jako když celej 
rok nechodim na tenis, tak pojedu do Paříže jenom proto, abych tam někde zadarmo seděl na utkání, 
já nevim, Federrer, David Federrer – Djokovič? No tak jako. 

Jasně, rozumim, no. A úplně na závěr bych se zeptal takovou odlehčenou otázku, jestli nějaké 
svoje volnočasové aktivity považujete třeba za časově náročnější nebo důležitější než je ten fotbal 
v současnosti, čím vlastně se tak bavíte nejvíc, když máte volno?

Je fakt, že ten fotbal mě láká hodně a vobčas to ještě pletu s tim golfem, kterej taky mám čas hrát 
jenom, a ten trvá dlouho, že jo. To než to vobejdete ty jamky a ještě někam musíte doject, tak to je 
celý vodpoledne nebo třeba i celej den. No takhle, že bych jako to spíš to, že nejdu třeba na některej 
den na ňákej fotbal, nebo ne si nezapnu tu televizi, to neni, že bych ten den dal přednost šachům, 
nebo tenisu nebo já nevim návštěvě výstavy, ale spíš je to tim, že nemám v tu chvíli čas, nebo jsem 
prostě vázanej jinejma povinnostma. Ten fotbal je pro mě jako na vymytí hlavy číslo jedna bez 
jakejchkoliv debat, jo. Bohužel už ne aktivní, už jenom támhle to. Ale jako nestavim to tak, že prostě 
teď dám přednost něčemu před fotbalem. Když prostě nemám čas, nebo mám nějakou práci, kterou 
musim udělat, tak holt prostě fotbal nebude, no.

Rozumim. Tak jo, já bych chtěl moc poděkovat.

Jo, já taky, bylo to hrozně príma. Kolik těch rozhovorů musíte víst?

Těch rozhovorů udělám celkově devět asi. 

No proto, nevím, jak jsem přišel nasedmdesát.
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Rozhovor č. 8

Rozhovor s fotbalovým fanouškem číslo 8 pro účel diplomové práce. 
Tazatel Ondřej Baran.

Takže já ti moc chci úvodem poděkovat, že se účastníš tady na tom mým projektu, na tý mojí práci. 
Určitě to bude hodně pro mě prospěšný. Takže bych se tě zeptal, kolik ti je a kde žiješ?

Třicet tři. Na Žižkově.

A jestli bys mohl říct, kde třeba pracuješ, případně jaký máš vzdělání nejvyšší.

Středoškolský s maturitou. Pracuju jako provozní restaurace.

A zeptám se teďka, jestli žiješ jako s partnerkou nebo jestli máš nějakou přítelkyni. 

Mám přítelkyni.

A co ta říká na to, že vlastně se věnuješ tomu fotbalu, že se vo to zajímáš a chodíš na ty zápasy a tak?

Tahle je docela nová přítelkyně, takže v pohodě.

Takže s tím nemáš žádnej problém, že to toleruje. A dělal jsi někdy aktivně nějakej sport?

Fotbal a lakros.

A vyloženě na závodní úrovni, jo?

Fotbal, no. Fotbal na závodní úrovni.

A jako diváka třeba, zajímá tě sport všeobecně, nebo jenom fotbal?

Nemám vyhraněný.

Takže. Takže sport všeobecně, nebo jenom fotbal spíš?

Zajdu si na dostihy a zajdu na hokej, no. To je docela všechno.

A zeptám se tě, v kolika letech jsi třeba poprvé byl na tom fotbalovým zápase, na stadionu, případně 
jestli řekneš, kdo tě k tomu přived takhle?

Hele, přived mě tam kámoš, když mi bylo asi dvanáct.

Ve dvanácti teda. A když seš na tom stadionu, co tě vlastně k tomu motivuje, že na ty fotbaly chodíš. 
Třeba jako jestli vyloženě ten sport, nebo nějaký setkání s kamarádama, případně něco jinýho ještě?

Asi obojí, no. Je to i o kamarádech a vo lidech, se kterejma je sranda, no.

A zeptám se tě, jestli jenom chodíš na ty zápasy, nebo jestli se zapojuješ i do jinejch aktivit, který 
s tím souvisej? Ňáká ta výroba těch choreografií, případně nějaký ty výjezdy a ty venkovní zápasy?

Když jsem byl mladší a měl jsem víc času na to, tak jsem se věnoval víc jako všeobecně choreografiím, 
fandění, výjezdům, všemu prostě. Pak do toho přišla i ta stránka, vobčas se někde poprat.

A kolikrát do měsíce se na ten fotbal tak dostaneš teďka v současnosti?

Hele teďka to s prací to mám horší, mám prcka tříletýho, takže málo, no. Domácí, když mi jakoby, 
když je to dobrej tejden proti mý práci, protože dělám o víkendech, tak se dostanu každý, ale nejedu 
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ani na jeden výjezd na úkor toho.

Jasně, jasně. A všeobecně myslíš si, že jsou zajímavější ty výjezdy nebo ty domácí zápasy pro tebe?

No, já se taky vodvyknul. Začal jsem Viktorce fandit aktivně, kolik mi bylo, ty jo. Asi vod patnácti, 
vod třinácti jsem tam byl párkrát, pak jsem tam chodil pravidelně vod patnácti. Dostal jsem se 
do kotle. Bavilo mě hrozně doma připravovat choreografie a domlouvat, co bude a tak. A výjezdy 
byly prostě pak zpestření takový to. Takže už jenom ta užší banda prostě vyjede. Teď to mám jinak 
asi no. Teď mě víc zajímaj domácí, že tam potkám víc lidí, víc známejch.

Jasně, jasně.

A když teda jdeš na ten třeba domácí zápas, tak vždycky na stejný místo?

Jo. Si držím tradičně, no.

A v současnosti zapojuješ se třeba aktivně do toho fandění? Jako třeba to skandování, nebo pískání?

Jojo. Už jakoby nic novýho nevymejšlim, ale přidávám se k mladejm, který to tam ještě držej.

A když seš teda na tom stadionu, tak cejtíš se tam jako s těma lidma jako součást nějakýho většího 
celku, takhle, dalo by se říct?

Jo, jojojo, ano.

Takže je důležitý, že seš tam s těma lidma, pro tebe?

Přesně tak.

Jojojo. Zeptám se, jestli třeba někdy fandíš i sám jako, ne s ostatníma? Třeba jestli pískáš na hráče, 
nebo nějaký ty pokřiky na ně?

Jo, asi jo, taky.

Když vlastně při tom fandění máš pocit, že těm hráčům, toho svýho týmu nějak pomáháš, nebo naopak 
třeba seš na ně hrdej, že tě třeba nějak reprezentujou, máš takovej pocit?

Jo, určitě no. Já jako mám zpětnou vazbu za ty léta. Já jsem vo tom s hráčema i mluvil několikrát 
a tak.

Jo, jojo. Takže a po zápase chodíš na ty takzvaný děkovačky, nebo?

Jo, to chodím, no.

A když třeba jako ten tvůj tým to mužstvo hraje špatně, nebo máš pocit, že ten zápas zabalili, jak jim 
to dáš třeba najevo? Tu nespokojenost s tím?

To asi ne, to jako se neprojevuju.

Jo, takže to necháš. A který ty z těch projevů fandění jako si myslíš, že jsou nejúčinnější. Jakoby 
myslím teď třeba to skandování, bubny, případně ty choreografie?

Jako pro hráče, jo, nejúčinnější? Jo, asi hromadný skandování. To, co je nejvíc slyšet, no.

A vadí ti taky některý ty projevy toho fandění, nebo ani ne?

Asi ne.

A myslíš si, že ty hráči jako na tom hřišti to fandění nějak vnímaj, že je to motivuje k nějakejm těm 
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lepším výkonům?

Jo, myslím si, že jo.

Teď se zeptám, ty když seš na tom stadionu, fandíš, tak jestli třeba i když ten soupeř udělá nějakou 
pěknou akci, tak jestli to nějak oceníš, anebo jestli třeba vlastně ho naopak vypískáš třeba?

Jo, ocením. Mně se líbí hezkej, pěknej fotbal se mi líbí.

Jo, takže třeba zatleskáš i tomu soupeřovýmu hráči jo, když udělá nějakou dobrou akci?

Když tam nedá zrovna góla, tak mu zatleskám.

Jojojojo. Zeptám se tě, jestli třeba nosíš nějaký ty klubový symboly, šály, nebo dresy, takhle?

Hele, přestal jsem. Odnaučili mě to. 

Ale dřív si to teda používal a teďka už ne, jo?

Jo.

Zeptám se tě, ty teda jako chodíš do toho kotle na tom fotbale?

Jo. 

A co si myslíš třeba o tom užívání tý pyrotechniky? Ona je v současnosti vlastně zakázaná. Myslíš si, 
že to je dobře, nebo že to je špatně? 

Myslím si, že je to špatně. Protože se to stalo jakoby neorganizovaný. Každej to chce používat a není 
žádná dohoda s klubem. Takže nejsou ani jedna strana spokojená podle mě. Zažil jsem dlouhý léta, 
kdy jsme komunikovali s klubem. Všechno bylo předem dohodnutý, všichni věděli, co kde bude, že 
to bude zabezpečený, a nikdy nedošlo k žádnýmu problému. Takže teď je to podle mě jako nejvíc 
špatně.

Takže myslíš, že kdyby to bylo legalizovaný, tak bude jakoby organizovaný a bude nad tím jako větší 
kontrola, jo?

No.

Jasně, jasně. A teď bych se tě zeptal, jestli bys moh třeba nějak popsat úplně podle sebe rozdíl mezi 
ultras a hooligans v současný Český republice?

Ultras by měla bejt aktivní asi na scéně podporující hráče na hřišti, no. Takže akce na stadionech. 
Což bejvala pyrotechnika, byly to nápisy, kresby, byly to jako nějaký vzkazy hráčům, skandování, 
vymejšlení pokřiků. Hooligans jsou někde jinde prostě. Ty se buď přidaj k fandění, většinou ne. 
Protože to je banda tupců někdy neskutečnejch. A spíš jim de vo to jako pod datem fotbalovýho 
utkání se porvat s nahodilým soupeřem, co jim vylosuje prostě ta liga, no.

A zeptám se tě teďka, ty už chodíš docela dlouho, že jo, na ty fotbaly, tak jestli třeba myslíš, že ty 
aktivity těch ultras jsou spíš výraznější anebo míň výrazný? Jak se to proměnilo za tu dobu, co 
chodíš?

Jo, výraznější určitě. Teď jsou tady jakoby na to obchody a shopy internetový. Asi tam je nějaká 
jakoby… Je tam nějaká stopa z Polska, kde už to znám taky dlouho tu scénu a konečně se tomu 
začal někdo věnovat, začal to prodávat a není problém to sehnat. Dřív jsme si vyráběli i světlice sami 
vlastně. Jsme to kupovali vod kluků, který to vyráběli doma, protože milovali chemii. 
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Jasně.

Jo, dřív se vlastně muselo malovat na prostěradlo, nebyly žádný velký folie, nic. To se nedalo sehnat 
pořádně. Teď je to super.

Jo a myslíš teda, že ta atmosféra se zvedla za ty roky, že to šlo nahoru anebo?

Jo, jo, když nepočítáme mojí Viktorku, tak určitě.

Zeptám se tě, ty si teda říkal, že chodíš do toho kotle, že jo? Zeptám se tě, mění se ten počet těch 
lidí v tom kotli a na čem to závisí případně jako třeba atraktivita utkání, počasí? Jestli se to ňák 
proměňuje?

Hele, teď už dlouho fandíme ve druhý lize. Tam je znát prostě, že se nedostaneme nad tisíc lidí 
návštěvnost a kotel prostě, kolik tam teďka fandí, tam fandí patnáct hlav, no. Teďka já pamatuju třeba 
padesát, sto, co fandilo. Byli jsme jeden chumel a…

Jasně, no.

Je to zkurvený ze všech stran ale ten fotbal. Ta korupce v době, kdy jsme skoro vyhrávali ligu, tak 
bylo furt narváno. Fandilo se, bylo to super a za pět let zjistíš, že to bylo všechno podplacený, no.

Jasně, no. A v tom kotli třeba jsou všichni přibližně ve stejným věku, anebo řek bys ňák to věkový 
rozpětí, jaký tam je?

Jo, jsem tam já asi nejstarší fotr, a pak dvacetiletý. Pro mě jakoby nový kluci, mladý, který tam třeba 
choděj, i když není to pravda, zase jsou tam kluci, který tam choděj na fotbal vod pěti let s tátou 
a teďka tam choděj sami od svejch šestnácti. Dělaj choreo, řáděj, dělaj bordel. Je to namíchaný asi 
no.

Jasně, takže nějaký větší věkový rozpětí asi tam je?

Dejme tomu, že určitě tam najdu v kotli u nás zrovna běhat osmiletou holku a fandím tam já 
ve třiatřiceti. Bude tam někdo starší než já ještě, určitě.

No, ty jsi vlastně říkal, že na ten fotbal chodíš i kvůli těm lidem, že jo, takže…

Nonono.

takže se asi stýkáte i mimo stadion a bavíte se i vo jinejch věcech než je fotbal?

No, vobčas jo.

Jasně. A v tom kotli jako je nějaká hierarchie, že někdo je třeba na nějaký jako vyšší pozici, někdo 
nižší, anebo to tam takhle nefunguje?

Těžko říct fakt. Na Žižkově vždycky vládla anarchie a myslím si, že si nikdo nedovolí mně po tolika 
letech říct něco vošklivýho do očí. Zatímco já si dovolím tomu dvacetiletýmu říct i ošklivý věci do 
očí.

Jasně. Tak bysme mohli přejít k dalšímu bloku. To se týká trochu toho násilí na těch stadionech.

Násilí?

Přímo na těch stadionech. Se zeptám, jestli na tom stadionu přímo někdy ses ocitnul nebo jsi byl 
svědkem nějakejch těch výtržností?

99



Ocitl. V první řadě si myslím, že násilí na stadionech je největší hovadina, protože to je všechno 
pod dohledem kamer, kor teďka v týhle době. Takže jenom idiot tam de dělat bordel, když si pro něj 
do půlhodiny dojdou až domů. 

Jasně, no.

Ale samozřejmě jsem se tomu nevyhnul. Napadli nás některý skupiny přímo na stadioně. Xkrát 
jsem to zažil. Xkrát jsem zažil, že jsem se musel bránit nebo kamarády, co už tam leželi třeba zbitý. 
Několikrát jsem to zažil. 

A třeba nějaký ničení, poškozování toho stadionu, nebo viděl jsi nebo?

Viděl jsem. Zažil jsem vopravdu neskutečný. Taky hovadina ničit svůj vlastní stadion, to mi přijde 
úplně stupidní.

Jasně, no. To je pravda, no. A řek bys, nebo zařadil bys do násilí třeba i takový věci, jako je pískání 
nebo nadávky hráčům? Nebo bys řek, že tohle násilí není a že to s tím nesouvisí?

To s tím nesouvisí.

A co myslíš ňáký to vhazování těch předmětů na hřiště? Myslíš si, že to je jako násilí, nebo není třeba?

Ne, to nepovažuju za násilí.

Zeptám se tě, na těch stadionech myslíš, že jsou tady ty akce jakoby tady toho charakteru dopředu 
připravený anebo spíš jako vznikne spontánně, když už se teda něco semele?

Tohle je spontánní. Jako nedávno byla nějaká aktivita na Viktorce, ale tam šlo o vyjádření podpořit 
hráče, který nedostávaj vejplatu a hrajou prostě zadarmo. A už jsme nevěděli co… Do druhý ligy 
přitáhnout média je trochu složitější, aby se něco vo nás napsalo, tak se prostě dohodlo, že se nahází 
500 rohlíků na hřiště, aby se naznačilo, že nemaj co jíst. A ať to někdo vyfotí, ať se to dostane 
do novin, ať se to dostane do médií. Tak to se povedlo, bylo to v televizi, i když nám zabavili rohlíky. 
To byl hrozně vtipnej víkend. To bylo účelově připravený, ale to je jako jiná forma demonstrace.

Jasně, no. A když třeba dojde k nějakejm těm bitkám nebo k něčemu takovýmu na tom stadionu. 
Myslíš, že se k tomu nechaj strhout i ty takový ty normální diváci? Jakoby, co tam nejdou se poprat, 
že třeba jakoby ta psychóza ňáká, že je to strhne ten dav?

Určitě davová psychóza funguje nejlíp. Zažil jsem, když jsem v kotli já byl dvacetiletej. Nás napadla 
skupina jinýho klubu a přidali se k nám fotři čtyřicetiletý, padesátiletý.

Jo, jasně no.

Bránili jsme si vlajky, no.

A když už k něčemu takovýmu dojde, tak co myslíš, že to jako spustí nejvíc? Třeba jako ňáký ty právě 
útoky třeba na ty vlajky nebo třeba i když rozhodčí blbě píská, nebo?

Pořád mluvíme vo stadioně, jo?

Jo, pořád na stadionu. Anebo třeba špatná pořadatelská služba?

Provokace ze strany fanoušků druhejch, no.

A co si myslíš o tý pořadatelský službě na těch stadionech? Myslíš, že v současnosti je to kvalitní 
nebo spíš ne?
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Hele, nikdy jsme to nemuseli řešit u nás, na malým stadioně, protože tam se skoro všichni znaj 
a nikdo nemá potřebu tam dělat bordel, ale co vím z jakoby pár let zpátky z doslechu na velkejch 
stadionech, jako Sparta nebo Slavie, provokatéři v ochrance taky byli, no. To se vobčas stalo, že 
dostali do držky nebo vobráceně no.

Jo, jasně, no. Co si myslíš třeba o nějakejch těch projevech rasismu nebo něčem takovým na stadionech 
v současnosti u nás? Je to tam, nebo spíš?

Jo, to tam bylo dycky. Kennedy Chihuri, to tam sázeli banány a pomeranče přece.

A myslíš si a myslíš si, že to je teď víc nebo míň než v minulosti třeba?

Je to míň.

Že bys to nějak srovnal?

Teď už má každý mužstvo svýho černocha. Takže je to míň tohlencto.

Vlastně v tom roce 2006, že jo, vodešla ze stadionů ta policie, že to už je na těch klubech ta pořadatelská 
služba. Myslíš si, že to celkově tý situaci prospělo, nebo spíš naopak? Jakej máš na to názor?

Hele, teď mi přijde, že je to klidnější na stadionech, ale to je asi kvůli monitoringu, no. Dřív jsem byl 
rád, že jsem tam policajty měl, protože si na nás každej dovolil, a vždycky jsem čekal, z jaký strany 
dostanu do držky, no. Mi nevadili policajti na kotlech. 

Jo a myslíš celkově teda, že je to lepší bez nich nebo s nima, na tom stadionu?

Ty jo já si vůbec neuvědomuju vůbec, že tam vlastně nejsou policajti.

Obecně?

To já nevím. Jestli to funguje, to bez nich, tak jak to je, aspoň nebudeme státní peníze pořád ždímat, 
ne?

A myslíš si, že třeba v Čechách teďka jsou ty stadiony dobře udělaný jako ty sektory voddělený 
konstrukčně, že to je jako ta bezpečnost vyřešená dobře?

Ne, stojí to úplně za hovno. Myslím si, že Slavie to má dobře udělaný. Ta má nejnovější stadion. 
Sparta je dobře udělaná sektorama. Si nemyslim teda. Když se podívám na spoustu, spoustu jinejch 
celků, tak včetně zrekonstruovanýho Ústí nad Labem, teďka jsme tam byli, to je… Jsem přelezl dva 
ploty. 

Jasně, no. Tak já bych přešel k tomu poslednímu celku toho rozhovoru a to je fotbal a média takhle 
krátce už. Sleduješ třeba fotbal i v nějakejch těch médiích nebo celkově se nezajímáš?

Sleduju, sleduju.

A čteš třeba noviny vo tom, časopisy?

No jasně.

Který se tomu věnujou anebo spíš televize, rozhlas, třeba?

Televize, noviny, internet.

Takže všechno?

Zpravodajství ligy. Mám kolegu, ten sází jak ďábel, kontroluju tikety vobčas.
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A sleduješ třeba i nějaký rozbory těch zápasů vod těch ňákejch redaktorů?

No, vobčas jo no.

Si to přečteš třeba v novinách nebo takhle? A sleduješ i ty reportáže, který jsou věnovaný těm tak 
zvanejm fotbalovejm chuligánům nebo těm výtržnostem?

Jsem mezi nima, hodně z bezpečnostních důvodů pro sebe.

Takže to vyhledáváš třeba na internetu jojojo?

Nonono.

A myslíš si, že ty informace jsou objektivní anebo ne?

Nejsou, tak 80 procent je to neobjektivní. To jako fakt hodně, je to špatně udělaný.

Hodně nepravdivý, jo?

Hmm.

A co si myslíš vo tom, když se k tomu vyjadřujou třeba politici? Tady k tomu tématu.

To jsem snad nezažil, že by se k tomu někdo vyjádřil. To mě asi minulo, čoveče, to nevim.

Tak úplně na závěr bych se tě zeptal, kromě toho fotbalu, třeba na nějaký volnočasový aktivity, co tě 
baví nebo takhle?

Šukat mě baví. Nevim, čoveče, práce asi.

Jo?

Práce, tak mám to vyřešený. Mám tříletýho kluka, no. Baví mě to na pískovišti, kopat si do balonu. 
Už mi nic jinýho nezbejvá, čoveče, asi.

Jo, tak já bych chtěl poděkovat za rozhovor.

Já ti moc děkuju.
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Fotografi cká příloha

1

Obrázek č. 1.  Operace Žumpa v podání fanoušků Trutnova (Divize C).

Obrázek č. 2.  Pochod příznivců Plzně za tragicky zesnulého fanouška Žita.



2

Obrázek č. 3.  Tradiční děkovačka probíhající mezi hráči a fanoušky Slovanu Liberec.

Obrázek č. 4.  Samolepka reprezentující tzv. družbu fanoušků Slovanu Bratislava a Zbrojovky Brno.
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Obrázek č. 5.  Velká choreografi e oslavující družbu mezi fanoušky Baníku Ostrava 
a GKS Katowice.

Obrázek č. 6.  Choreografi e fanoušků Sparty s tematikou hooligans, 
kde je kritizováno jejich údajné udavačství.
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Obrázek č. 7.  Klubová šála patří k nejtradičnějším fanouškovským předmětům, 
na obrázků hromadně vytažení šál v podání fanoušků Hradce Králové.

Obrázek č. 8.  Samolepka, kterou vyrobili žižkovští ultras v roce 2012 
k výročí šesti let svojí existence.
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Obrázek č. 9.  Samolepka vyrobená příznivci Sparty Praha, která dehonestuje 
znepřátelené pražské oddíly Bohemians a Slavia.

Obrázek č. 10.  Graffi ti vytvořené teplickými ultras, k 70. výročí založení teplického 
fotbalového klubu.



6

Obrázek č. 11.  Graffi ti z produkce fans Sparty Praha.

Obrázek č. 12.  Velká tzv. kartoniáda, kterou vytvořili fanoušci 1. FC Slovácko, každý 
z nich drží nad hlavou papírové srdce, vše je ještě doplněno vysvětlujícím nápisem.
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Obrázek č. 13.  Choreografi e na plachtě pověšené od střechy stadionu Bohemians Praha, 
která poukazuje na jejich kladný vztah k jejich domovskému stadionu.

Obrázek č. 14.  Celotribunová choreografi e – pocta legendě. 
Vytvořili ji slávističtí ultras na počest Josefa Bicana.
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Obrázek č. 15.  Zesmešňující choreografi e z dílny fanoušků FK Teplice, na plachtě je parodie 
na vystoupení plzeňských fanoušků (Výjezďáků) v dokumentu ČT Kmeny.

Obrázek č. 16.  Choreografi e proti Fotbalovému svazu vytvořená ultras Hradce Králové 
má upozorňovat na údajné nekalé praktiky, které  ve vedení svazu panují.
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Obrázek č. 17.  Choreografi e fanoušků Slavie Praha nabádající všechny příznivce Slavie, 
aby nekupovali deník Sport, který podle nich vydává neobjektivní články.

Obrázek č. 18.  Choreografi e, kterou se plzeští ultras loučili s dlouholetým hráčem svého klubu 
Pavlem Horváthem.
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Obrázek č. 19.  Návštěvnost na fotbale v minulosti – Viktoria Žižkov. 
Jedná se o fotografi i z 60. let 20. století.

Obrázek č. 20.  Choreografi e příznivců Baníku Ostrava, kterou protestují proti zpřísněným 
bezpečnostním opatřením na fotbalových stadionech v České republice.
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Obrázek č. 21.  Fotografi e letících konfet z kotle fanoušků Viktorie Žižkov.

Obrázek č. 22.  Pyrotechnika použitá fanoušky Slovácka.
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