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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá manifestací radikálních politických názorů během 

fotbalových utkání srbských klubů a srbského národního týmu. Konkrétně práce mapuje 

v první části historický rámec srbského nacionalismu a vztah Srbů k ostatním národům 

na Balkánském poloostrově. Důležitou součást první kapitoly tvoří rozebrání oblasti 

Kosova a mimo jiného vývoj jeho demografie a formování vztahu k Srbsku a Albánii. 

V první kapitole je tak popsán vývoj v Království SHS a v Království Jugoslávie ve 

dvacátých a třicátých letech minulého století. Během období po druhé světové válce 

jsou pak rozebrány některé aspekty z Titovy a Miloševićovy Jugoslávie až po konečný 

rozpad federace koncem 90. let minulého století a počátkem 21. století. Část druhá 

mapuje obecný úvod do problematiky prezentace politického radikalismu během 

fotbalových utkání a věnuje se fenoménu hooligans, který s projevy úzce souvisí.  Dále 

předkládá konkrétní incidenty související s projevy srbského politického radikalismu 

během fotbalových utkání. Práce si klade za cíl zjistit, zda dochází během zmíněných 

utkání k projevům politického radikalismu a zda tyto prezentace souvisí s historickým 

vývojem Srbska a událostmi, kterých byl srbský národ součástí. K objasnění hypotézy je 

využita zčásti první, obecně historická kapitola, a zčásti druhá, ve které jsou popsány 

konkrétní incidenty, při kterých došlo k manifestaci některé z forem politického 

radikalismu.  

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

Bachelor thesis is focused on the issue of expressing radical political opinions during 

the football matches in Serbia. First part of this thesis is dedicated to the historical 

background of the Serbian nationalism, its connection to the region of Kosovo and its 

relationship with other Balkan nations and countries. Examined topics in the first 

chapter were the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the Kingdom of Yugoslavia, 

Tito’s and Miloševićov’s states of Yugoslavia and the final dissolution of the Balkan 

states during the late 90s and the first decade of the 21st century. Second chapter is 

dedicated to the general introduction of radical political presentations during the 

football matches and introduced specific incidents that occurred during the games. 

Moreover, the second part explained the hooliganism problematics and its connection to 

the radical political manifestations in Serbia.  The main aim of the thesis is to prove 

whether the football matches are used for expression of the Serbian political radicalism 

and whether the manifestated actions were related to the events of the Serbian history. 

The claim that Serbian nationalism or other forms of political radicalism were presented 

during the football games is supported by explaining the Balkan nation issue in the 

chapter one and examining the particular incidents, which occured during the games in 

the chapter two.  
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Úvod 

Fotbal je nejrozšířenější světový sport, který bývá zneužíván k prezentování různých 

politických postojů. Těchto manifestací se často dopouští radikální fotbaloví fanoušci, 

tzv. hooligans. Srbsko bylo za posledních 100 let součástí různých státních celků, které 

více, či méně přispěly k budování srbského nacionalismu, jenž lze z důvodu propojení 

sportu s politikou v současnosti zaznamenat při zápasech, ve kterých figuruje srbský 

fotbalový tým. Radikální politické prezentace, včetně nacionalismu, jsou ve sportu 

nejvíce patrné právě při fotbale kvůli jejich intenzitě, rozsahu, popularitě sportu i 

velkému zájmu veřejnosti a médií. A na Balkáně je i kvůli událostem v posledních třech 

dekádách nacionalismus výraznou součástí společenského života, včetně fotbalu.  

 

Práce je rozdělena na přibližně dvě stejně velké části – první charakterizuje historické 

pozadí srbského nacionalismu a jeho hlavní motivy, mapuje některé aspekty srbsko-

kosovských a srbsko-albánských rozepří a zasazuje problematiku do širšího 

historického rámce. V této části je také rozebrána oblast Kosova, její význam a vztah k 

tématu práce, důležitý pro pochopení souvislostí rozebíraných v navazující části, včetně 

srbského vztahu k odtrženému území. Historické srbsko-albánské vztahy, formující se 

na základě některých událostí popsaných v první kapitole se projevují ve vybraných 

incidentech druhé části. První kapitola této práce je psána chronologicky s historickým 

popisem událostí. První část se věnuje srbskému nacionalismu v období od konce první 

světové války, tedy od vzniku státního útvaru Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, 

přes Království Jugoslávie, stručně událostem druhé světové války a poté poválečné 

Jugoslávii vedené Titem a následně Miloševićem až k jejímu definitivnímu rozpadu. 

Důraz je kladen především na nacionalistické pnutí, nikoliv primárně na obecně 

historické události. Stejným způsobem je poté v další podkapitole popsán region 

Kosova. 

 

Druhá část je věnována rozebírání jednotlivých incidentů souvisejících s prezentováním 

srbského nacionalismu, či dalších radikálních postojů během fotbalových utkání na 

klubové i mezinárodní úrovni. Nejprve jsou rozebrány různé způsoby manifestace 

extrémních názorů, včetně stručného zasazení do kontextu. Hlavními subjekty v této 

kapitole jsou srbští hooligans prezentující nacionální zájmy v souvislostech zápasů 

největších srbských klubů Crvene Zvezdy Beograd a Partizanu Beograd, nebo srbského 
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fotbalového národního týmu. V této části práce převažuje tematické rozdělení, když je 

kapitola uvedena představením fotbalového politického radikalismu a následně navazuje 

popisem konkrétních incidentů s mezinárodním přesahem. Většina vybraných incidentů 

souvisí s prezentacemi na evropské fotbalové scéně (myšleno s mezinárodním 

dopadem), které se dostává značného prostoru v médiích a těší se velkému zájmu 

veřejnosti.  

 

Hlavní předkládanou hypotézou je tvrzení, že během fotbalových utkání, ve kterých 

figuruje srbský klubový, či národní tým, dochází k projevům politického radikalismu, 

jenž pramení z historicky vyhrocených etnických vztahů Srbů a ostatních národů na 

Balkánském poloostrově a z událostí, které vývoj regionu utvářely. Z důvodu 

omezeného rozsahu práce je první část zaměřena pouze na stručný výklad a přehled 

nacionalistických výbojů. A ačkoliv lze srbský nacionalismus popsat velmi obsáhle a 

široce, v této práci je zaměřen především na Kosovo a související srbsko-albánské 

vztahy, s nezbytným informačním přehledem k ostatním formám. Praktická část je pak 

věnována vybraným incidentům, které proběhly v 21. století, s horním časovým rámcem 

března roku 2018, v této druhé části také dochází k jejich rozboru. Jednotlivé incidenty 

byly vybrány, protože se jim dostalo velkého zájmu značného množství světových 

médií a manifestace radikálních postojů srbskými fanoušky tak měla, potenciálně, 

dalekosáhlý dopad. Předkládané klubové incidenty v této práci byly prezentovány 

během zápasů prestižní mezinárodní fotbalové soutěže Evropská liga, mezistátní 

incidenty pak v kvalifikacích na vrcholné šampionáty mistrovství Evropy. Cílem práce 

je zmapovat srbské radikální politické projevy včetně nacionalismu ve vztahu ke 

Kosovu a Albánii a prostřednictvím fotbalu a předkládaných incidentů ve druhé části 

pak potvrdit, či vyvrátit stanovenou hypotézu.  

 

Události, které formovaly vývoj Balkánského poloostrova, jsou popsány v poměrně 

značném množství literatury. Původní historické souvislosti jsem čerpal z knihy The 

History of Serbia napsané specialistou na východoevropskou historii Johnem K. Coxem 

a poté především z podrobně popsaného vývoje územního celku Srbska v rámci Dějin 

Srbska, autorů Pelikána, Havlíkové, Chrobáka, Rychlíka, Tejchmana a Vojtěchovského. 

Tato publikace velmi podrobně mapuje vývoj území prakticky od středověku po rozpad 

Jugoslávie a pád Miloševićova režimu. V rámci novodobější historie počátkem konce 

druhé světové války jsem jako zdroj využíval publikaci Východ: vznik, vývoj a rozpad 



   

 

4 

  

sovětského bloku (1944-1989) autorů Vykoukala, Litery a Tejchmana, přednášejících na 

Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Události 

posledního čtvrtstoletí pak perfektně mapuje dílo Státy západního Balkánu v uplynulém 

čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje napsané Pelikánem, Chrobákem, Rychlíkem, 

Tumisem, Vojtěchovským a Žílou. Nedocenitelná je především aktuálnost popsaných 

jevů, kniha byla publikována v roce 2016 a popisuje tedy prakticky i současné události.  

 

V rámci první kapitoly je dále stručně rozebrána oblast Kosova a mimo jiného popsán 

vývoj demografické proměny regionu. V této části práce jsem informace čerpal 

primárně z publikace Kosovo: A Short History, britského autora Noela Malcolma, který 

získal doktorát z historie na prestižní Cambridgské univerzitě. Autor detailně popisuje 

historii Kosova od raného středověku po pozdní Jugoslávii. Další důležitou publikací 

byla kniha Kosovo and Metohija: Living in the enclave, dílo napsané 9 autory, z nichž 

se každý věnuje jinému tématu souvisejícím s kosovským územím, jako například 

Kosovo and Metohija: Identity, Religions & Ideologies, nebo Surviving in Ghetto-like 

Enclaves: The Serbs of Kosovo. Toto dílo sloužilo především k obecnému pochopení 

statusu etnických Srbů žijících v Kosovu. Vzhledem k propletené historii se Srbskem 

jsem využil také výše zmíněných děl týkajících se Srbska.  

 

V druhé části bakalářské práce jsem pracoval především s knihou Fotbalové 

chuligánství, historie, teorie a politizace fenoménu autora Josefa Smolíka.  

Josef Smolík je odborným asistentem na Katedře politologie Fakulty sociálních studií 

Masarykovy Univerzity v Brně. V jeho publikacích se zaměřuje mimo jiné na krajní 

pravici a levici, vlastenectví, bezpečnostní problematiku a výzkum různých subkultur 

mládeže, například právě fotbalových fanoušků. Jeho dílo osvětluje obecné zásady 

radikální prezentace na fotbalových stadionech a přidává konkrétní příklady chování. 

Dalšími nezbytnými zdroji praktické části práce byly zprávy z médií, které jsem využil 

pro získání informací ohledně proběhlých sportovních utkání a incidentů, ke kterým při 

nich došlo. Zde jsem se snažil vybírat důvěryhodnější média jako The Guardian, či 

Reuters, často jsem vyhledané informace ověřoval u několika na sobě nezávislých 

zdrojích. Z lokálních byly využity např. Balkan Insight, B92, nebo Novosti. Knižní 

publikace a zprávy z médií pak doplňovaly odborné články věnující se problematice 

hooligans, nacionalismu a dalším formám extremismu a internetové stránky oficiálních 

organizacích jako NATO, nebo UEFA.   
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V praktické části je také využíváno obrázkových příloh, z nichž některé pochází 

z vlastního archivu autora. Přiložené fotografie dokreslují celkový pohled na 

prezentování srbského nacionalismu k příležitosti fotbalových utkání a jeho vztah vůči 

Kosovu, Albánií a mimo jiné, k mezinárodním organizacím. Využívány jsou především 

v kapitolách, kde jsou rozebírány jednotlivé incidenty na klubové, či mezistátní úrovni, 

kde doplňují popsané radikální projevy.  

  

S některými radikálními projevy má autor díky návštěvám fotbalových utkání jako 

například zápasu Sparty Praha proti Crvené Zvezdě a díky cestám po Srbsku, Albánii a 

Kosovu osobní zkušenost.  

 

Srbské a albánské cizojazyčné výrazy, názvy a jména osob jsou ponechány 

v originálním znění, v případě srbských pojmů ve formě latinkou. Ve vhodných 

případech jsou k dispozici vysvětlivky v poznámkovém aparátu. Z tohoto důvodu jsou 

ponechány v originále například názvy bělehradských klubů – Crvena Zvezda Beograd 

a Partizan Beograd. Mezinárodní organizace a instituce jsou označovány formou 

zkratky a originálního, či českého názvu v závorce, případně vysvětlení 

v poznámkovém aparátu.  

 

Práce, především pak její praktická druhá část, se zabývá fenoménem hooligans, s tím 

souvisí vyřešení užívání správného názvosloví. Někteří česky píšící autoři, jako 

například zmíněný Josef Smolík, používají český ekvivalent chuligánství. V současné 

době se přejatý termín hooligans ustálil a je používán i v české literatuře a médiích. 

Smolík ve své publikaci Fotbalové chuligánství dále zmiňuje pojem rowdies, který 

považuje za synonymum k hooligans, i tento výraz se tedy v bakalářské práci vyskytuje. 
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1. Nacionalismus a politický radikalismus na území 
bývalé Jugoslávie 
 

Balkánský poloostrov byl v historii svědkem mnoha konfliktů, které přispěly k politické 

nestabilitě, etnické diverzitě a nepříliš velké ekonomické síle regionu. Samotný stát 

Jugoslávie, existující v různých obměnách v letech 1918 až 2003 sdružoval za svou 

existenci mnoho republik a národnostních entit. Hlavním etnikem dominujícím 

Jugoslávii byli po celou dobu existence Srbové a tento fakt se v různých podobách 

projevoval i ve vztahu k ostatním národům v regionu.  

 

Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, respektive jeho nástupce Království Jugoslávie 

byl jihoslovanský stát, který fungoval na Balkánském poloostrově v letech 1918 až 

1945. Z důvodu německé invaze však de facto pouze do roku 1941. Tento stát, který byl 

založen v souvislosti s koncem první světové války a rozpadem Rakouska-Uherska se 

od roku 1929 také označuje jako První Jugoslávie. Již od svého založení trpěl 

neshodami mezi srbskými, chorvatskými a slovinskými entitami. Srbové navíc 

operovali s myšlenkami „malého Velkého Srbska“ a „velkého Velkého Srbska“, které 

prosazovala část konzervativně orientovaných staroradikálů a srbský nacionalista 

Nikola Pašić. Království SHS mělo sdružovat Srby, Chorvaty a Slovince, s tím, že 

obyvatelé nového státu by se v krátkém horizontu přizpůsobili srbským tradicím, 

kultuře i způsobu vlády.1 Největší spory probíhaly ohledně dělení moci a vládních 

struktur. Podle amerického historika Josepha Rothschilda bylo etnické složení 

v Království velmi pestré. Srbové, jakožto dominantní národ, dosáhli 43 % podílu 

obyvatelstva, následovali Chorvaté s 23 %, Slovinci 8,5 %, Bosňáci 6 %, Makedonci 

5 %, a velké množství dalších menšin jako Albánci, Němci, Maďaři a další doplňovali 

zbývajících 14,5 %.2 Nicméně někteří autoři, jako například Pelikán a kol. v díle Dějiny 

Srbska se domnívají, že statistiky z raného období První Jugoslávie nelze považovat za 

příliš důvěryhodné, protože se jejich tvůrci snažili uměle zvyšovat podíl Srbů. Faktem 

však zůstává, že Srbové netvořili v novém státě majoritní většinu populace, ačkoliv 

v srbské společnosti existovalo obecné povědomí, která teritoria je možné chápat jako 

srbská. Jednalo se často o území mimo samotné Srbsko, kde skutečně, či domněle 

                                                 
1 Jan Pelikán, Lubomíra Havlíková, Tomáš Chrobák, Jan Rychlík, Miroslav Tejchman a Ondřej 

Vojtěchovský, Dějiny Srbska, (Praha: Lidové Noviny, 2004), 302-303. 
2 John K. Cox, The History of Serbia, (Londýn: Greenwood Press, 2002), 74. 
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převládala populace hlásící se k srbské národnosti jako části Chorvatska, či Bosny a 

Hercegoviny.3 

 

Srbové a Chorvaté měli velký problém dohodnout se na základních tématech týkajících 

se chodu státu, hlasování o ústavě v roce 1921 bylo úspěšné jen díky tomu, že Srbové 

získali podporu slovinských a bosňáckých delegátů, Chorvaté proces bojkotovali. Tyto 

spory mezi dvěma největšími národy upozadili v meziválečné Jugoslávii makedonskou, 

albánskou i muslimskou otázku. Nicméně spory mezi Srby a Chorvaty se nadále 

stupňovaly, v roce 1928 došlo k zavraždění několika Chorvatů v parlamentu, jednou 

z obětí byl chorvatský nacionalista Stjepan Radić. Tento útok měl na svědomí 

černohorský nacionalista Puniša Račić.4 Tehdejší situace byla velmi napjatá a nestabilní. 

 

Významnou roli v meziválečném období sehrál král Alexandr I., který se chopil moci 

v roce 1929. Zakázal politické strany založené na národnostním, náboženském nebo 

teritoriálním základě a mimo jiné změnil správní členění státu a jeho samotný název na 

Království Jugoslávie. Chorvatská otázka byla i nadále velice živá, v roce 1932 

provedla skupina chorvatských fašistů usilujících o samostatné Chorvatsko, Ustašovců, 

útok na vládní struktury. O dva roky později, v říjnu 1934 byl král Alexandr I. 

zavražděn členy chorvatsko-makedonského spiknutí a vlády se, podle jeho závěti, ujala 

za jeho nezletilého syna regentská rada.5 V roce 1939 získali Chorvaté určitou 

autonomii v oblastech ekonomie a vzdělávání, nicméně již za necelé dva roky oblast 

obsadily síly Osy v rámci druhé světové války a Království Jugoslávie tak de facto 

skončilo. V meziválečném období se sice podařilo sdružit několik národů do jednoho 

státu, nicméně politická situace byla značně nestabilní, ovlivněná zejména konflikty 

mezi srbskou a chorvatskou stranou. 

 

S vývojem druhé světové války se k moci v Jugoslávii dostal uznávaný a respektovaný 

vůdce partyzánů Jozip Broz Tito, který po konfliktu stanul v čele nově vzniklé 

Federativní lidové republiky Jugoslávie. Státu, který vznikl na teritoriálních základech 

První Jugoslávie. Po druhé světové válce nebyla národnostní otázka v Jugoslávii 

prioritou. Tito a jeho garnitura se prvotně se soustředili na jiné sféry, které byly potřeba 

                                                 
3 Pelikán, „Dějiny Srbska“, 303.  
4 Cox, „The History of Serbia“, 76. 
5 Ibid., 77. 
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po válce obnovit, jako na ekonomiku a hospodářství a samozřejmě na formování 

mezinárodní politiky včetně vztahu se SSSR. Na počátku 50. let se však začínaly ozývat 

hlasy, že některé jugoslávské národy dotují hospodářský rozvoj jiných prostřednictvím 

společného investičního fondu. Chorvatsko a Slovinsko nakonec požadovaly zrušení 

tohoto ekonomického nástroje. Mimo tyto ekonomické spory však panovalo mezi 

národy poměrně mírumilovné soužití, jediné větší problémy se vyskytovaly v převážně 

Albánci obývaném Kosovu. V jihokosovském městě Prizren se v roce 1956 konal 

proces s několika desítkami etnických Albánců obviněných z nepřátelské činnosti. 

Odzbrojení albánské menšiny, které následovalo, přispělo ke zlepšení bezpečnostní 

situaci v celé oblasti.6 

 

Tito cílil na tvoření státu fungujícího na principu „jugoslávství“. Při svazovém sčítání 

v roce 1953 měli obyvatelé federace poprvé možnost identifikovat se jako Jugoslávci, 

nicméně počet takto profilujících se občanů byl v té době zanedbatelný. V roce 1971 

proběhlo další sčítání a k této kategorii se hlásilo již 273.000 lidí, tento počet se ještě 

navýšil při sčítání roku 1981 na 1.219.000. Proti této jednotné jugoslávské myšlence 

vystupovali zejména Slovinci a Chorvaté, nicméně invaze vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa v roce 1968 nacionální rozvrat na chvíli pozastavila.7 Titovi se navíc 

prozatím dařilo odrážet projevy nacionalismu v Chorvatsku, Srbsku, a nakonec i 

Kosovu jejich odsuzováním za podněcování nacionální nesnášenlivosti.  

 

Pomalu se zvětšující etnické napětí vygradovalo v 70. a především pak v 80. letech. 

V roce 1971 byly přijaty ústavní dodatky o decentralizaci jugoslávského státu a posílení 

pravomocí republik a autonomních oblastí. Nacionalistické projevy umocňovala 

hospodářská nevyrovnanost federace. Bohatší republiky na severu si stěžovaly, že 

doplácí na ty chudší, které naopak hlásaly, že jsou vykořisťovány. Nejvýrazněji se 

nacionální hnutí profilovalo v Chorvatsku, které usilovalo například o samostatné 

zastoupení v Organizaci spojených národů (OSN), či vlastní chorvatskou armádu, tyto 

myšlenky ovlivňovaly poměrně široké spektrum chorvatských obyvatel. Tito se po 

prvotním váhání nakonec rozhodl tyto malé revolty potlačit radikálně, pohrozil 

nasazením armády, čemuž se nikdo z chorvatských předáků neodvážil odporovat. 

                                                 
6 Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman, Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989, (Praha: Libri, 2017), 456-457. 
7 Ibid., 463. 



   

 

9 

  

Následovala značná obměna funkcionářů chorvatského státního aparátu a emigrace, 

nebo uvěznění předních nacionalistů.8 V 70. letech také docházelo k projevům 

albánských nacionalistických tendencí v Kosovu, klesal podíl Srbů, kteří se stěhovali na 

sever, radikálové hlásali hesla jako „etnicky čisté Kosovo“. Ústavní dodatky přijaty na 

počátku 70. let potvrdila nová ústava z roku 1974.  

 

Josip Broz Tito zemřel v roce 1980 jako uznávaný politik a vůdce, který udržoval 

rovnováhu v Jugoslávii i za využití mocenských prostředků. Obecně lze tvrdit, že 

během dlouhého období titovské Jugoslávie byla etnická situace, až na menší konflikty 

související s albánskými nároky ohledně Kosova, poměrně poklidná, minimálně 

v porovnáním s posledním desetiletím dvacátého století a s tím souvisejícím rozpadem 

federace.  

 

Těsně před samotným rozpadem federace se do čela srbského státu dostal Slobodan 

Milosević a jím řízené vedení státu se těšilo značné důvěře srbského obyvatelstva. Tato 

vláda na přelomu 80. a 90. let dokázala především omezit rozsáhlé samosprávné 

kompetence Kosova a Vojvodiny a tím výrazně zredukovat utlačování kosovských 

Srbů. Populace k Milosevićovi vzhlížela s vidinou Titova odkazu a prosperity Druhé 

Jugoslávie.9 V roce 1991 začal nabírat rozpad federace rychlý spád, Slovinsko a poté 

Chorvatsko podmínily své setrvání v Jugoslávii zásadní restrukturalizací, která by vedla 

k volné konfederaci, kde si každý stát určí postavení sám. Zároveň se začaly objevovat 

lokální etnické konflikty, které nakonec přerostly v občanskou válku. Srbská strana 

postupně začala cílit na vytvoření státu jen z některých oblastí Jugoslávie, mimo Srbsko 

a Černou Horu počítala s Bosnou a Hercegovinou, Makedonií a Republikou srbská 

Krajina, vytvořenou na území Chorvatska srbskými separatisty.10 

 

Etnické spory vygradovaly jugoslávskými válkami, po kterých vznikly nové suverénní 

státy Chorvatska, Slovinska, Makedonie a Bosny a Hercegoviny, později následované 

Kosovem. Během válek docházelo k mnoha etnickým příkořím, vznikl Mezinárodní 

trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY), který řešil případy etnického 

vyhlazování, genocidy a dalších kriminálních činů. V regionu se během válek a 

                                                 
8 Ibid., 634-635. 
9 Jan Pelikán, Tomáš Chrobák, Jan Rychlík, Stanislav Tumis, Ondřej Vojtěchovský, Ondřej Žíla, Státy 

západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, (Praha: Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, 2016), 373-374.  
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v období po nich angažovalo mnoho mezinárodních organizací jako OSN, 

Severoatlantická aliance (NATO), Lékaři hranic a mnohé další. S jistotou lze tvrdit, že 

se z prožitých jugoslávských válek region zatím plně nevzpamatoval, etnické napětí 

mezi národy je přítomno v mnoha sférách společenského i politického života, sportu 

nevyjímaje.  

 

Co se týče projevů nacionalismu ve sportu, potažmo ve fotbale, docházelo k němu 

prakticky po dobu celého 20. století. První radikální fanouškovské tábory na Balkáně 

začaly vznikat po skončení Druhé světové války, kdy byly pod komunistickým vedením 

ustanoveny dva bělehradské fotbalové kluby – Crvena Zvezda a Partizan.11 

 

V pozdních 80. a počátkem 90. let se stal nacionalismus dominantní ideologií některých 

fanouškovských skupin včetně Crvene Zvezdy a Partizanu Beograd. V srbské armádě 

pod velením jednoho z hlavních podporovatelů Crvene Zvezdy Beograd Željka 

Raznatoviće, později zvaného Arkan,12 působilo mnoho fanoušků z tvrdého jádra. Tato 

bojová jednotka Tygrů se nechvalně proslavila svou krutostí, podílela se na vypalování 

vesnic, na genocidách vůči jiným národům a dalších zločinech během jugoslávských 

válek počátkem 90. let.13 Fotbaloví fanoušci byli jedni z prvních dobrovolníků, kteří se 

přihlásili do bojů na jedné, či druhé straně, často však podle chorvatských sociologů 

Srdana Vrcana a Dražena Laliće byli také pachatelé nejhorších kriminálních činů. 

 

K rozmachu nacionalismu ve sportu přispělo i účinkování některých prominentních 

politiků z doby režimu Slobodana Miloševiće na vrcholných postech ve 

fotbalových klubech. Například současný prezident Partizanu Beograd, Milorad 

Vučelić, pracoval v 90. letech jako ředitel velkého národního mediálního koncernu 

Radio-televizija Srbije (RTS), který se ve své propagandě vymezoval vůči ostatním 

                                                                                                                                               
10 Ibid., 379-380. 
11 Shay Wood, „Football after Yugoslavia: conflict, reconciliation and the regional football league 

debate“, Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, 2013, vol. 16, str. 1077-1090.  
12 Željka Raznatović byl kriminálník a vůdce paramilitárních jednotek v jugoslávských válkách, byl na 

seznamu Interpolu, dopustil se mnoha kriminálních činů včetně vražd v různých státech Evropy. Vedl 

paramilitární jednotku zvanou „Arkanovi tygři“, nebo „Tygři“.  
13 Josef Smolík, Fotbalové Chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu (VNP: Karlovy Vary 

2008), 103.  
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balkánským národům. Mimo jiné byl Vučelić také členem Miloševićovy socialistické 

strany. Vazby mezi státem a sportem nejsou v Srbsku neobvyklým jevem.14  

 

V souvislosti s etnickým napětím na Balkánském poloostrově jsou často skloňované 

pojmy Velká Albánie a Velké Srbsko. Velká Albánie je koncept státu prosazovaný 

některými albánskými nacionalisty, měl by sdružovat regiony na Balkáně, ve kterých 

tvoří Albánci část obyvatel, či si na ně z historického hlediska vývoje činí nárok. 

Jmenovitě se jedná o celou Albánii a Kosovo, část Srbska, Makedonie, Řecka a Černé 

Hory. Ke vzniku určité podoby státu Velké Albánie pak došlo během druhé světové 

války. Obdobným ideologickým státem je pak Velké Srbsko, jehož součástí měly být 

státy a oblasti s význačným srbským vlivem a odkazem. Výrazně se o této myšlence 

mluvilo v období První Jugoslávie, a především před a během jugoslávských válek, kdy 

byla tato myšlenka často prezentována jako jeden z bodů Miloševićovy válečné 

politiky.15 (příloha č. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Filip Rudic, Sven Milekic a Mladen Lakic, „How Nationalism Usurped Anti-Fascism in Balkan 

Sports“, Balkan Insight, http://www.balkaninsight.com/en/article/how-nationalism-usurped-anti-fascism-

in-balkan-sports-02-28-2018 (staženo 24. 4. 2018).  
15 Pavel Hradečný a Ladislav Hladký, Dějiny Albánie, (Praha: NLN, 2008), 389-391. 

http://www.balkaninsight.com/en/article/how-nationalism-usurped-anti-fascism-in-balkan-sports-02-28-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/how-nationalism-usurped-anti-fascism-in-balkan-sports-02-28-2018
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1.1 Otázka Kosova a další předměty sporu srbského a 
albánského nacionalismu 

 
Region Kosovo, stěžejní oblast této práce, zaujímá díky svému specifickému vývoji 

významné postavení především v oblasti sféry vlivu a národního cítění jak Srbska, tak 

Albánie. Kosovo je nyní samostatný stát na Balkánském poloostrově poté, co v roce 

2008 jednostranně vyhlásil nezávislost na Srbsku, což se neshledalo s přílišným 

srbským pochopením. Nyní suverénní stát se skládá ze dvou oblastí, Metochie a 

východního Kosova. Podle prvního oficiálního sčítání obyvatel po vyhlášení 

nezávislosti v zemi žilo 1.739.825 obyvatel.16 Nicméně v tomto počtu nejsou zahrnuty 

čtyři správní jednotky na severu Kosova – Severní Mitrovice, Leposavić, Zvečan a 

Zubin Potok. V těchto oblastech žije podle Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě (OBSE) 79.910 převážně srbských obyvatel.17  

 

Již samotné názvosloví této oblasti na hranicích Srbska a Albánie je velmi specifické. 

Název Kosovo a Metochie (srbsky Metohija) byl pro provincii používán až do roku 

1974, kdy Kosovo prodělalo zásadní změny přijetím nové ústavy v Jugoslávii. Od 

tohoto roku byla část „Metochie“ z názvu vypuštěna a oficiálním pojmenováním se stal 

pouze název „Kosovo“. V letech 1989-90 provedl Slobodan Milošević značnou ústavní 

revizi, která mimo jiné opět snížila autonomii provincie a obnovila dřívější název 

Kosovo a Metochie. Přestože je nyní většina populace albánská, pro Srby je Kosovo 

symbolem národní a kulturní identity celého národa. Je to původní srbská země, ve 

které byli Srbové utlačováni, a nakonec vyhnáni i kvůli jejich slovanskému původu a 

křesťanskému náboženství.18 

 
Demograficky v současnosti dominuje albánské obyvatelstvo muslimského a 

katolického vyznání, pouze několik málo oblastí, především na Severu Kosova u hranic 

se Srbskem, čítá majoritu etnických Srbů, viz správní jednotky, které se nezúčastnily 

sčítání obyvatel. 

 

                                                 
16 „Estimation of Kosovo population“, Kosovo Agency of Statistics, http://ask.rks-

gov.net/media/2129/estimation-of-kosovo-population-2011.pdf (staženo 1. 5. 2018).  
17 „Municipal profiles“, OBSE, https://www.osce.org/kosovo/66047 (staženo 1. 5. 2018).  
18 Dušan T. Bataković, Kosovo and Metohija: Identity, Religions, Ideologies, (Bělehrad: Serbian 

Academy of Sciences and Arts, 2007).  

http://ask.rks-gov.net/media/2129/estimation-of-kosovo-population-2011.pdf
http://ask.rks-gov.net/media/2129/estimation-of-kosovo-population-2011.pdf
https://www.osce.org/kosovo/66047
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1.1.1 Odchod slovanského obyvatelstva a počátek etnické obměny  

 

Z hlediska pozdějšího vývoje srbské nacionální ideologie představuje velmi významnou 

událost bitva s Turky na Kosově poli, která proběhla 28. června 1389. Při střetu utrpěly 

obě strany významné ztráty, vůdce Srbů Lazar Hrebeljanović i sultán Murad I. padli 

a ačkoliv nelze hovořit o jednoznačném vítězi, pro srbskou stranu byly nakonec 

důsledky horší.  Po bitvě srbský stát upadal, ustupoval Osmanům a definitivně ztratil 

středověké Kosovo roku 1455, kdy přišel o Novo Brdo a Prizren. Etnicky srbské 

teritorium se stalo integrální součástí osmanské říše a bylo ji bez výjimky podřízeno, ti, 

kteří neemigrovali, museli snášet osmanský útlak a kruté zacházení. Mnoho obyvatel 

bylo odvlečeno do tureckého zajetí, ženy byly prodávány jako otrokyně do harémů. 

V roce 1459 ztratili Srbové pevnost Smederevo, což prakticky znamenalo konec srbské 

samostatnosti a srbského středověkého státu.19 

 

Pod vlivem Osmanské říše započala transformace regionu ve většině sfér všedního 

života. Oficiálním náboženstvím byl sunnitský islám, jehož přijetím se občan stal 

příslušníkem vyšší vrstvy a nositelem jejích privilegií. Nicméně křesťanství bylo 

Osmany tolerováno a k šíření Islámu docházelo značně pomalu a nenásilně. Častou 

formou byla konverze samotného křesťanského obyvatelstva, jejichž motivem byla 

snaha o zlepšení sociálního a ekonomického postavení – po konverzi byli například 

oproštěni od placení některých daní.20  

 

Od 15. století je také spolehlivě doložena přítomnost Albánců v oblasti, kteří se 

považují za původní obyvatele. Po pádu srbského státu se zbavili útlaku a přijetím 

islámu utvrdili svou národní identitu. Počátkem 17. století vstoupila Osmanská říše do 

úpadku, ze kterého se i přes dílčí úspěchy nedokázala vymanit. Po poražení Osmanů u 

Vídně roku 1683 se o šest let později dostala habsburská císařská vojska až do Kosova, 

což vyvolalo masivní povstání kosovských Srbů proti osmanskému utlačovateli. 

Nicméně Habsburkové nedokázali zareagovat na osmanskou protiofenzivu a museli se 

z oblasti stáhnout. Následoval odchod několika desítek tisíc srbských obyvatel ze 

strachu z případných represí iniciovaných Osmany. Tento proces, nazývaný Velké 

stěhování Srbů, zastává v srbské historii významné místo a definitivně pozměnil 

                                                 
19 Pelikán, „Dějiny Srbska“, 114-116. 
20 Patrik Girgle, „Kosovo“, (Praha: Libri, 2009), 20-21. 
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demografické složení Kosova ve prospěch Albánců.21 Kosovo trpělo úpadkem 

Osmanské říše, muslimové albánské národnosti získávali stále větší moc a pokračovali 

v utužování režimu, včetně praktikování excesů a represí vůči křesťanskému 

obyvatelstvu.  

   

Koncem 19. století již islamizovaní Albánci značně převyšovali srbské obyvatele. Podle 

osmanských statistik žilo na území Kosova 65–70 % muslimů, převážně albánské 

národnosti. V druhé polovině 19. století se začalo probouzet albánské národní obrození 

a potřeba emancipace.22 V tomto období také došlo ke značnému zhoršení vztahů mezi 

křesťanskými a muslimskými Kosovany, ke kterému přispělo hromadné vyhánění 

muslimů z oblastí Srbska, Černé Hory a Bulharska z let 1877-8. Těchto několik desítek 

tisíc uprchlíků hledalo útočiště v Kosovu. Na druhou stranu pak migrovali kosovští 

Srbové a jejich demografický podíl v oblasti byl k začátku první světové války pouhých 

21 %. 23 

 

1.1.2 Kosovo jako součást většinově slovanských národnostních 
států  

 

Na přelomu 19. a 20. století albánské nacionalistické tendence a smýšlení i nadále 

posilovaly a využívaly stále slabšího postavení Osmanské říše, která řešila úpadek 

svého státu na několika frontách zároveň. V roce 1908 došlo k Mladoturecké revoluci, 

která svrhla stávajícího sultána a vedla k liberalizaci a modernizaci Osmanské říše. 

Prvotní nadšení Albánců opadlo po rozporech s centralizačním a unifikačním kurzem 

nového vedení, ve kterém spatřovali mimo jiného ohrožení vlastní národní 

svébytnosti.24  

 

V západním Kosovu roku 1912 došlo k povstání, na které nebyla Osmanská říše 

schopna reagovat, do války za potlačení vytvoření vlastního albánského státu tedy 

vstoupilo Řecko, Srbsko, Černá Hora a Bulharsko. Během tzv. 1. balkánské války 

obsadila srbská armáda Kosovo a albánští vůdci vyhlásili 28. listopadu téhož roku 

samostatnou Albánskou republiku. V době vyhlášení nového státu byla značná část 

                                                 
21 Noel Malcolm, Kosovo: A Short History, (Papermac, London 1998), 160–161.  
22 Hradečný, „Dějiny Albánie“, 239-241. 
23 Malcolm, „Kosovo“, 228-229, 258-260. 
24 Girle, „Kosovo“, 30-31. 
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území již obsazena cizími vojenskými jednotkami a obzvlášť Srbové slavili vítězství 

nad Osmanskou říší euforicky. Symbolicky uspořádali i vzpomínkovou akci na Kosově 

poli, které pro ně mělo z ideologického hlediska značný význam.25  

 

Nicméně hranice nově vzniklého albánského státu byly diskutovány až na mírové 

konferenci v Londýně v prosinci 1912, a nezahrnovaly celé albánské etnické území. 

Především Rusko, jakožto spojenec Srbska, oponovalo Francii a Rakousku-Uhersku 

ohledně teritoriálního rozdělení. Oblasti jako Kosovo, západní Makedonie a Çamërie 

byly nakonec rozděleny mezi Srbsko, Černou Horu a Řecko. Mnoho etnických Albánců 

se tak ocitlo mimo území albánského státu.26 

 

První světová válka, vzhledem k významu samotného Srbska v konfliktu, oblast Kosova 

ovlivnila. Srbsko bylo obklopeno nepřáteli, když bojovalo proti spojenectví Rakouska-

Uherska, Německa, Osmanské říše a Bulharska, ke kterým mělo geograficky velmi 

blízko. Srbsko odolávalo atakům Rakouska-Uherska, a dokonce obsadilo část centrální 

Albánie v červnu 1915. Po vstupu Bulharska do války se však pozice Srbska začala 

zhoršovat. Bulharsko vedlo invazi jihovýchodním Kosovem a nutilo Srby k ústupu, ke 

kterému navíc přispěly aktivity kaçaků, albánských partyzánů, kteří sabotovali srbské 

válečné úsilí. Rakousko-uherské a bulharské jednotky rychle postupovaly a obsadily 

Mitrovici, Prištinu a Prizren. Ačkoliv bylo srbské území okupováno Rakousko-

Uherskem, a Albánci cítili z jejich strany silnou podporu, ke spojení Kosova a Albánie 

nedošlo.27 V létě 1918, kdy již byla zřejmá porážka rakousko-uherských sil na Balkáně, 

postupovala obnovená srbská armáda, spolu se spojenci z Dohody směrem k Bělehradu. 

Po stažení rakouských, německých a bulharských vojsk získali Srbové opět kontrolu 

nad svým územím, včetně Kosova, byť s velkým přispěním francouzských a italských 

armád.28 

 

V období mezi světovými válkami byli kosovští Albánci součástí Království SHS. Měli 

možnost volit do vládnoucích struktur, byli povoláváni do armády a obecně s nimi bylo 

jednáno jako s ostatními národy ve státě. V roce 1921 hlasovali pro přijetí nové ústavy, 

kterou například chorvatská strana odmítla. Největším problémem však byl faktor 

                                                 
25 Malcolm, „Kosovo“, 252. 
26 Pelikán, „Dějiny Srbska“, 259-264.  
27 Malcolm, „Kosovo“, 260-261. 
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týkající se národní identity a jazyka. Království SHS se v zákoně podporující minority v 

roce 1919 zavázalo zajistit vzdělání v dalších jazycích, než byla hlavní srbochorvatština 

v oblastech, kde „značná část“ obyvatel hovořila jiným jazykem. Stát se víceméně 

prezentoval ochranou života a svobod občanů žijící v království nehledě na jejich 

původ, národnost, rasu, jazyk, či náboženství. Nicméně albánské školy a další instituce, 

které byly vybudovány již během rakousko-uherské okupace byly zavírány, albánština 

byla potlačována, jiné národnostní menšiny měly tisk ve vlastním jazyce, Albánci 

nikoliv. Ačkoliv měli kosovští Albánci legálně možnost svůj národní statut posilovat, ve 

skutečnosti k tomu nedocházelo. Podle jugoslávského sčítání obyvatel bylo v roce 1921 

v království více Albánců než Němců, či Maďarů.29 V témže roce byla Společnost 

národů (SN) kosovskými Albánci neúspěšně požádána, aby zajistila spojení Kosova a 

Albánie.  

 

V 30. letech italský premiér Benito Mussolini vážně uvažoval o anexi Albánie. Původně 

plánoval dohodu s jugoslávským premiérem Milanem Stojadinovićem o teritoriálním 

rozdělení, při kterém by Království Jugoslávie získalo severní oblasti Albánie, Řekové 

jižní a Italové zbytek. Nicméně po pádu jugoslávské vlády v únoru 1939 se rozhodl 

anektovat Albánii celou. Nedlouho poté, v roce 1941, provedl Hitler Blitzkrieg30 vůči 

Jugoslávii a Itálie se tak stala okupantem Kosova.31 

 

Většinu druhé světové války bylo Kosovo součástí oblastí okupovaných Osou, a to 

převážně Itálií. V letech 1941 až 1943 bylo Kosovo spojeno v jeden celek s fašistickou 

Albánií v rámci Velké Albánie. Po kapitulaci Itálie v září 1943 se oblast dostala pod 

správu německé Třetí říše. V září 1944 se přidalo Bulharsko k SSSR a společně 

postupovali v osvobozování balkánských států. Kosovo bylo osvobozeno v listopadu 

1944 a stalo se součástí Srbska v rámci nově vznikající poválečné Jugoslávie. Po 

osvobození se oblast potýkala s velkým množstvím partyzánských jednotek, které 

sabotovaly srbskou snahu o nastolení řádu. K těmto partyzánským jednotkám se přidalo 

mnoho kosovských Albánců a trvalo další půlrok, než se region podařilo do určité míry 

stabilizovat. Během druhé světové války docházelo k etnickému čištění Srbů v oblasti, 

                                                                                                                                               
28 Cox, „The History of Serbia“, 70-72. 
29 Malcolm, „Kosovo“, 266-268. 
30 Doslova blesková válka, taktika, kterou využilo nacistické Německo již dříve, například při obsazení 

Polska. 
31 Malcolm, „Kosovo“, 287-288.  
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mnoho z nich bylo nuceno emigrovat. Tyto činy byly organizovány vládnoucími činiteli 

Velké Albánie ve spolupráci s okupantskými mocnostmi.32 

 

Během období od konce druhé světové války prakticky až do vyhlášení nezávislosti 

bylo Kosovo součástí Jugoslávie jako autonomní oblast Srbska. Po válce byl u moci 

komunistický režim vedený maršálem Josipem Brozem Titem, uznávaným vůdcem již 

z válečného období. Nový režim se rozhodl pro federativní uspořádání nového státu, 

vzniklo šest republik, které značně reflektovaly národnostní rozdělení Jugoslávie. 

Srbové, Chorvaté, Slovinci, Černohorci a Makedonci se stali rovnoprávnými národy 

s vlastními republikami. Šestou svazovou republikou, se značnou muslimskou populací, 

byla ustanovena Bosna a Hercegovina a Albánci, kterých žilo v Jugoslávii na 700.000, 

získali od roku 1946 autonomii v rámci oblasti Kosova a Metohije.33 Menšiny měly 

práva po vzoru sovětské národnostní politiky, mimo jiné tedy kulturní a školskou 

autonomii.  

 

Jedním z nejvážnějších problémů, které musela jugoslávská vláda řešit, byly nepokoje 

v roce 1968. Albánští radikálové žádali, aby území obývaná Albánci – tedy především 

oblast Kosova – byly odtrženy a připojeny k Albánii. Během demonstrací docházelo 

k pálení jugoslávských vlajek a manifestacím Velké Albánie. Jugoslávská vláda, 

s vědomím, že vytvoření sedmé svazové republiky by albánským nacionalistům 

nestačilo, potlačila protesty a demonstrace s využitím armády. Zároveň se však pokusila 

o kompromis, posílila pravomoci kosovské autonomní oblasti téměř na úroveň ostatních 

svazových republik.34 Faktem je, že albánská populace měla několikanásobně vyšší 

natalitu a s přispěním odchodu Srbů mimo Kosovo upevňovala svojí etnickou 

dominanci v autonomní oblasti.  

 

Po smrti Tita v 80. letech se začínali Albánci více projevovat. V roce 1981 opět vyšli 

v kosovských městech do ulic s požadavkem o vytvoření vlastní svazové republiky. V té 

době již bylo v Kosovu 90 % obyvatel albánské národnosti. Centrální vláda 

demonstrace radikálně potlačila s využitím armády, několik protestujících při tom přišlo 

                                                 
32 „Kosovo Under Nazi Germany: Nazi-Created Albanian Security Forces in Kosovo During the World 

War II“, Policraticus, http://global-politics.eu/kosovo-nazi-germany-nazi-created-albanian-security-

forces-kosovo-world-war-ii/ (staženo 27. 4. 2018).  
33 Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman, Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-1989, (Praha: Libri, 2017), 213. 
34 Ibid., 464-465.  

http://global-politics.eu/kosovo-nazi-germany-nazi-created-albanian-security-forces-kosovo-world-war-ii/
http://global-politics.eu/kosovo-nazi-germany-nazi-created-albanian-security-forces-kosovo-world-war-ii/
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o život, další byli zraněni. Srbové se v obavě o svou bezpečnost stěhovali do 

bezpečnějších území. Proběhla také roztržka mezi Bělehradem a Tiranou, kdy albánská 

strana vinila tu srbskou z násilí vůči Albáncům a srbská albánskou za zasahování do 

vnitřních záležitostí Jugoslávie.35 

 

1.1.3 Válka se Srbskem, správa OSN a vyhlášení nezávislosti  

 

Rozhodnutí Slobodana Miloševiće snížit úroveň kosovské autonomie z let 1989-90 a 

podřídit oblast přímé správě Bělehradu vedlo ke stoupajícím nacionalistickým 

tendencím ze strany kosovských Albánců. Albánská televize i tisk byly zakázány, 

kosovští Albánci byli propouštěni ze škol, nemocnic a bank. Napětí v Kosovu se 

v následujících letech stupňovalo, kosovští Albánci bojkotovali srbské volby, odmítali 

platit Srbům daně a vytvořili paralelní vládu ve snaze získat mezinárodní podporu.36 

Řada kosovských Albánců pak začala pociťovat, že politika nenásilného odporu vůči 

Miloševićovi vedená prvním prezidentem Kosova Ibrahimem Rugovou není dostačující 

a jediným způsobem jak dosáhnout svých požadavků je ozbrojený boj.37 

 

V roce 1996 byla založena Kosovská osvobozenecká armáda (UÇK), separatistická a 

teroristická organizace, která militárně podporovala kosovské nacionalistické tendence. 

UÇK měla od svého založení na svědomí několik vražd kosovských Srbů, včetně útoku 

na srbskou policejní hlídku v roce 1998. Následoval útok na několik vesnic, při kterém 

byl mimo jiné zabit vůdce UÇK Adem Jashari.38 USA a evropští spojenci dlouho 

spoléhali na to, že se Miloševićovi podaří albánský národní odpor utlumit, pod dojmem 

eskalace napětí však svou politiku změnili a začali vydávat ultimáta podmíněné 

stažením srbských zvláštních jednotek z Kosova.39 V létě 1998 aktivity UÇK znovu 

zesílily, organizace dokonce obsadila město Orahovac, které delší dobu kontrolovala, 

nicméně srbské velení začalo pomalu získávat převahu díky účinným změnám taktiky a 

efektivnímu zapojení armády. V říjnu 1998 se musela vyčerpaná UÇK stáhnout do hor a 

vést partyzánskou válku.40 

                                                 
35 Ibid., 639-640.  
36 Cox, „The History of Serbia“, 165. 
37 Pelikán, „Státy západního Balkánu“, 286. 
38 Pelikán, „Dějiny Srbska“, 542.  
39 Cox, „The History of Serbia“, 166-169. 
40 Pelikán, „Dějiny Srbska“, 544.  
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Ten samý měsíc se sešli ministři zahraničních věcí USA, Velké Británie, Francie, 

Německa a Ruska, kde Rusko avizovalo případné veto akce NATO. I přesto USA 

předložily Miloševićovi přísné ultimátní požadavky, které byly splněny a Bělehrad se 

tak prozatím vyhnul leteckým náletům. Jedním z požadavků bylo stažení a zredukování 

srbských ozbrojených složek, čehož využila UÇK a albánský odboj, boje tak znovu 

pokračovaly. V lednu 1999 byla ve vesnici Račak pozorovateli objevena mrtvá těla 45 

albánských mužů.41  

 

NATO počátkem roku 1999 zorganizovala mírové jednání mezi srbskou a kosovskou 

delegací, nicméně k podpisu ze strany Srbů nedošlo, naopak následovala ofenzíva na 

kosovském území. 23. března 1999 proběhly poslední neúspěšné snahy odradit 

Miloševiće od vojenské intervence, po kterých následovalo 78denní bombardování 

jugoslávského území spojenými silami NATO nazvané Operace Spojenecká síla. 

Severoatlantická aliance zaútočila bez podpory rady bezpečnosti OSN, což Jugoslávie 

odsoudila jako porušení mezinárodního práva.42 10. června 1999 souhlasil Milošević se 

stažením jugoslávských vojáků z Kosova i se skutečností, že oblast bude pod kontrolou 

jednotek OSN. O život během bombardování přišlo podle Human Rights Watch okolo 

500 civilistů, podle odhadů jugoslávské vlády bylo civilních obětí až 5.700. Dále byla 

poničena infrastruktura, průmysl, veřejné budovy i vojenské objekty. Cílem náletů byla 

i velká města jako Bělehrad, Niš, Novi Sad, nebo Priština. Oficiálně byla akce označena 

za humanitární intervenci, jenž měla za cíl zabránit násilí proti kosovským Albáncům, 

umožnit dodávky humanitární pomoci a vyřešit status Kosova a nebyla vůbec namířená 

proti srbskému národu, nýbrž pouze proti politickému vedení.43 Srbské vojenské akce, 

aktivity UÇK a také intervence NATO způsobily v Kosovu humanitární katastrofu. 

Během války z Kosova uteklo až 850.000 kosovských Albánců, kteří našli útočiště 

v sousedních státech. Jednalo se o největší počet válečných uprchlíků v Evropě po druhé 

světové válce.44  

 

                                                 
41 Ibid., 545.  
42 „NATO’s role in relation to the conflict in Kosovo“, NATO, https://www.nato.int/kosovo/history.htm 

(staženo 29. 4. 2018).  
43 Pelikán, „Dějiny Srbska“, 546. 
44 Pelikán, „Státy západního Balkánu“, 289. 

https://www.nato.int/kosovo/history.htm
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Útoky UÇK a Albánců proti srbskému obyvatelstvu v Kosovu pokračovaly po stažení 

srbských vojsk i za přítomnosti mezinárodní správy. V březnu 2004 proběhlo rozsáhlé 

etnické čištění srbských vesnic, spoustu Srbů chránila pouze přítomnost vojsk 

mezinárodního společenství, celé srbské komunity živořily v ghetech. Po nastolení 

mezinárodní správy a vyhnání desítek tisíc Srbů sice Kosovo formálně zůstalo součástí 

Jugoslávie, respektive Srbska, fakticky však směřovalo k nezávislosti.45 

 

K samotnému vyhlášení nezávislosti došlo 17. února 2008, kdy pro něj hlasovalo 109 ze 

120 kosovských poslanců, 11 zastupujících srbskou menšinu hlasování bojkotovalo. 

Mezi první státy, které uznaly nezávislost, patřily Spojené státy americké, Albánie, či 

evropské mocnosti jako Francie, Velká Británie, nebo Německo. V prvních měsících se 

přidaly také bývalé státy jugoslávské federace – Slovinsko a Chorvatsko, později 

Makedonie a Černá Hora. Naopak doposud neuznali nezávislost Srbsko, Bosna a 

Hercegovina, Rusko, nebo Čína.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Ibid., 549.  
46 „Kosovo Thanks You“, https://www.kosovothanksyou.com/ (staženo 30. 4. 2018).  

https://www.kosovothanksyou.com/
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2. Fotbalový hooliganismus jako prostředek 
k vyjadřování extrémních politických postojů 

 

Fotbal patří k zajímavým fenoménům, který má mnohdy zcela zásadní vliv na další 

společenské jevy. Z původně volnočasové aktivity se fotbal posunul na úroveň, kdy 

ovlivňuje další sféry společenského života jako politiku, ekonomiku, mezilidské vztahy. 

I díky rozvoji médií je kopaná dnes nejvíce sledovaným a provozovaným sportem. 

Televize, internet a další mediální formy denně zprostředkovávají fotbalová utkání a 

mnoho souvisejících relací milionům fanoušků i běžným konzumentům po celém světě. 

Na fotbalu, jako nejpopulárnějšímu sportu v současnosti na světě vůbec, se shodují 

veškeré zkoumané zdroje.47 Během fotbalu pak dochází k různým excesům, včetně 

prezentace určitých politických postojů, kterých se dopouštějí také radikální fotbaloví 

fanoušci, tzv. hooligans.  

 

Agresivní chování, které je nyní identifikováno jako fotbalové chuligánství se vyvinulo 

původně v Anglii v druhé polovině minulého století a následně se rozšířilo do celého 

světa. Hooligans se prezentovali například vniknutím na hrací plochu, verbálními i 

fyzickými konflikty s hráči, rozhodčími, či dalšími chuligány, vandalstvím, nebo 

projevy extremismu. Pojem hooligans začal být postupně používán jako všeobecný 

popis pro jakékoliv kriminální, či výtržnické chování související s fotbalem.48  

 

Ačkoliv je obtížně hooligans přesně definovat, dosud nebyla stanovena hranice 

normálního/nenormálního chování, autoři publikující o tomto tématu se shodují, že 

hooligans lze charakterizovat podle vykonávání kriminálních, či nemorálních činů či 

právě díky prezentaci extremismu v souvislosti se sportovními utkáními. Během těchto 

činností dochází k manifestaci extrémních postojů, které se často pohybují na samém 

kraji politického spektra.49  

 

Fenomén hooligans se v současnosti objevuje v souvislosti s fotbalovými utkáními 

prakticky ve všech zemích. Ačkoliv se je evropské státy a jejich fotbalové asociace 

                                                 
47 Například „25 World’s Most Popular Sports“, Total Sportek, kde jsou sporty porovnávány 13 kritérii 

jako je globální dopad a základna, počet profesionálních lig na světě, nebo dostupnost široké veřejnosti. 

https://www.totalsportek.com/most-popular-sports/ (staženo 21. 4. 2018).  
48 Smolík, „Fotbalové Chuligánství“, 14-15. 

https://www.totalsportek.com/most-popular-sports/
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snaží eliminovat, jsou na stadionech a v událostech souvisejících stále přítomni. Velký 

progres k eliminaci těchto nežádoucích jevů udělaly státy západní Evropy jako Velká 

Británie, která je považována za kolébku fotbalových chuligánů. Usvědčení ze 

zakázaných činností jsou poměrně efektivně kriminálně stiháni, dostávají zákazy vstupů 

na stadion a podobně. Naopak země střední a východní Evropy se zatím, v porovnání se 

Západem, nedokázaly plně kriminálním aktivitám postavit. Největší problémy 

pravidelně zaznamenává Polsko, Rusko, či právě země bývalé Jugoslávie jako 

Chorvatsko a Srbsko. V menším měřítku se incidenty vyskytují i v České republice.50 

 

Fotbaloví hooligans jsou založeni na skupinách čítajících několik jednotek, desítek, 

výjimečně až stovek lidí, které mají své názvy a vlajky a odlišují se tak od ostatních 

skupin. Často je nesjednocuje pouze přátelství mezi členy, ale i politické,51 rasové,52 

náboženské, či sociální přesvědčení a motivy.53 Členové těchto skupin často vykazují 

stejné hodnoty a priority, nezřídka se podílí na různých druzích kriminální činnosti, 

často jsou využíváni jako dluhoví vymahači, pašeráci zbraní, či drog.  

 

Valná většina dnešních srbských hooligans, či dalších ultras a radikálních fanoušků54  

se hlásí ke krajně pravicové příslušnosti. V současnosti v Srbsku existuje jediná větší 

skupina fanoušků prezentujících se levicovými a antifašistickými postoji, a to 

podporovatelé klubu FK Vojvodina Novi Sad. Druhé největší severosrbské město Novi 

Sad se vyznačovalo značnou etnickou diverzitou před jugoslávskými válkami.55 

Nicméně dominantní postavení zastávají podporovatelé dvou největších srbských 

fotbalových klubů. Jedná se o tradiční rivaly z hlavního města Crvenou Zvezdu Beograd 

a Partizan Beograd. Jejich fanouškovská základna se skládá z mnoha chuligánských 

                                                                                                                                               
49 Osman Gusmusgul a Acet Mehmet, „The Open Sore of Football: Aggressive Violent Behaviour and 

Hooliganism", Physical culture and sport studies and research 71, č. 1 (leden 2016): 30–37.  
50 Smolík, „Fotbalové Chuligánství“, 15, 18.   
51 Historická politická rivalita mezi podporovateli Srbska, Kosova, Albánie a Turecka, Polska a Ruska, či 

regionální mezi Madridem a Barcelonou, politicky motivovaných rivalit je nesčetné množství 
52 Například Grobari – radikální příznivci Partizanu Bělehrad využívají symboliku keltských křížů. 

(příloha č. 6), stejně jako chuligáni FK Rad.  
53 Smolík, „Fotbalové Chuligánství“, 16-17. 
54 Podle dr. Smolíka, lze návštěvníky fotbalových utkání rozdělit do 4 kategorií; sportovní diváci, 

sportovní fanoušci, ultras (či také skalní fanoušci) a hooligans. Sportovní diváci zápas sledují pro 

potěšení ze hry, jsou nestranní. Sportovní fanoušci podporují „svůj“ tým, jsou zaujatí. Skalní fanoušci 

jsou extrémem sportovních fanoušků, k podpoře se přidávají další jevy jako zaslepenost, nulová 

objektivita a v některých případech se tato skupina prolíná s hooligans, jejichž projevy jsou popsány výše 

v textu.  
55 „Death To Fascism – Freedom To The People“, http://talfanzine.info/blog/2015/05/15/death-to-

fascism-freedom-to-the-people/ (staženo 2.5.2018).  

http://talfanzine.info/blog/2015/05/15/death-to-fascism-freedom-to-the-people/
http://talfanzine.info/blog/2015/05/15/death-to-fascism-freedom-to-the-people/
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skupin, které mimo podpory klubu spojuje právě pravicové smýšlení.56 Častými jevy 

jsou projevy nacionalismu, rasismu a dalších forem extremismu.  

 

Jedním z největších a nejtypičtějších problémů současného fotbalu jsou projevy 

rasismu. Projevy rasismu se týkají jak jednotlivců, tak organizovaných skupin, projevují 

se zpíváním chorálů, vydávání opičích skřeků, vhazování slupek od banánů na hrací 

plochu apod. V současnosti jsou projevy rasismu nejvíce slyšitelné na stadionech ve 

střední a východní Evropě, v Chorvatsku, Makedonii, Rumunsku, Bulharsku, Polsku, 

Rusku a také Srbsku.57 Fotbalové federace FIFA a UEFA58 byly často kritizovány 

z nečinnosti v oblasti projevů xenofobie, rasismu a antisemitismu při fotbalových 

utkáních. V roce 2001 se konal mimořádný kongres FIFA proti rasismu a xenofobii ve 

fotbale, při kterém UEFA navázala blízkou spolupráci s nevládní sítí Fotbal proti 

rasismu v Evropě (Football Against Racism in Europe, FARE). Společně se tyto dva 

subjekty snažily o osvětu v rámci fotbalové diverzity. Díky proti rasistickým aktivitám 

vznikla iniciativa No to Racism, která formou krátkých videoklipů prezentuje největší 

hvězdy světového fotbalu apelující na vymýcení rasismu z fotbalu. (Účinkují například 

několikanásobní držitelé ocenění pro nejlepšího hráče na světě Lionel Messi a Cristiano 

Ronaldo)59 UEFA si mimo jiné vyhradila právo zápas, při kterém k rasismu dojde, 

suspendovat a uvalit tresty a sankce na protagonisty takového jednání. 

 

Projevy rasismu v srbském fotbalovém prostředí jsou poměrně časté, urážlivými výroky 

jsou proslulí například chuligáni třetího největšího bělehradského klubu, FK Rad. 

V únoru 2017 přinesla média zprávu o incidentu, který se stal během bělehradského 

derby při zápase Partizanu Beograd proti FK Rad. Příznivci Radu častovali brazilského 

hráče Partizanu tmavé pleti Evertona Luize po celý zápas rasistickými posměšky, po 

dohrání se pokusili vtrhnout na hrací plochu. Vedení FK Rad se svých příznivců zastalo, 

když vydali vyjádření, že fanoušci pouze reagovali na Luizovy provokace. V reakci na 

                                                 
56 Ivan Djordjević a Relja Pekić, „Is there space for the left? Football fans and political positioning in 

Serbia“, Soccer & Society 19 č. 3.  
57 Smolík, „Fotbalové Chuligánství“, 90-91.  
58 FIFA – Mezinárodní federace fotbalových asociací, UEFA – Unie evropských fotbalových asociací, 

subjekty, které pořádají mezinárodní fotbalové zápasy na meziklubové i mezistátní úrovni 
59 „No to Racism“, UEFA, https://www.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/respect/no-to-

racism/index.html (staženo 24. 4. 2018).  

https://www.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/respect/no-to-racism/index.html
https://www.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/respect/no-to-racism/index.html
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události během zápasu uzavřela srbská fotbalová asociace stadion Radu.60 Hooligans 

FK Rad formující skupinu s názvem United Force často využívají během zápasů 

rasistické symboly, jako jsou keltské a hákové kříže a prezentují se jako ultra-

pravicoví.61 

 

Mimo rasismus je fotbal často zneužíván k projevům nacionalismu. Ačkoliv se 

pořadatelé utkání snaží, aby sport zůstal apolitický, ne vždy se jim to daří a projevy 

jsou, obzvlášť ve východní Evropě, poměrně časté. Nacionalismus nemusí být vždy 

chápan jako čistě negativní jev, pokud je například využíván pro národní sebeurčení. 

Nicméně většinou se na fotbalových stadionech lze setkat s tzv. nacionálním 

šovinismem, který je charakteristický agresivním a militaristickým pozadím, 

nadřazeností jedněch národů nad jinými, či pocitech intenzivního národního fanatismu, 

se kterým souvisí dělení na „my“ a „oni.62 Nacionální projevy jsou i ve fotbale patrné, 

pakliže k tomu vybízí politická situace v dané zemi. I po, velmi poklidném, rozdělení 

Československa docházelo na fotbalových stadionech k projevům nenávisti a národní 

nadřazenosti jednoho, či druhého národa. Mnohem větší vlny napětí, v důsledku 

„vojenského rozdělení“ vyvolal rozpad Jugoslávie na přelomu 80. a 90. let minulého 

století, kdy byl fotbal často zneužíván ve prospěch politiky. Mnoho autorů zastává 

teorii, že právě fotbalový zápas mezi Dynamem Zagreb a Crvenou Zvezdou Beograd 

znamenal začátek války Chorvatska za nezávislost.63 K projevům nacionalismu 

v srbsko-chorvatském případě nemusí nutně sloužit pouze fotbal, k několika incidentům 

došlo například při tenisovém turnaji Australian Open v letech 2007, či 2009, kdy se 

fyzicky napadli srbští a chorvatští příznivci, během potyček demonstrovali 

nacionalistická hesla.64 Nicméně extrémní nacionalistické projevy jsou ve sportu nejvíce 

vidět právě během fotbalových utkání díky jejich intenzitě, rozsahu a velkému zájmu 

veřejnosti i médií. Radikální řešení se snažil prosadit předseda Mezinárodní fotbalové 

federace Sepp Blatter, který uvažoval o zákazu hraní národních hymen před utkáními, 

                                                 
60 „Partizan Belgrade’s Everton Luiz in tears after racist abuse against Rad“, ESPN, 

http://www.espn.com/soccer/partizan-belgrade/story/3065021/partizan-belgrades-everton-luiz-in-tears-

after-racist-abuse-against-rad (staženo 24. 4. 2018). 
61 Webové stranky radikální skupiny fanoušků FK Rad, která monitoruje jejich aktivity, http://united-

force.org/ (staženo 24. 4. 2018).  
62 Smolík, „Fotbalové Chuligánství“, 100.  
63 Ibid., 103.  
64 „Serbs, Croats clash at Open“, The Sydney Morning Herald, 

(https://www.smh.com.au/news/tennis/serbs-croats-clash-at-open/2007/01/15/1168709659893.html 

(staženo 28. 4. 2018).  

http://www.espn.com/soccer/partizan-belgrade/story/3065021/partizan-belgrades-everton-luiz-in-tears-after-racist-abuse-against-rad
http://www.espn.com/soccer/partizan-belgrade/story/3065021/partizan-belgrades-everton-luiz-in-tears-after-racist-abuse-against-rad
http://united-force.org/
http://united-force.org/
https://www.smh.com.au/news/tennis/serbs-croats-clash-at-open/2007/01/15/1168709659893.html
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protože údajně vzbuzují nacionalistické a nežádoucí vášně. Nicméně k žádnému zákazu 

prozatím nedošlo.65 Avšak obzvlášť v populárnějších soutěžích, především v západní 

Evropě, nebo soutěžích UEFA a FIFA, jsou radikální projevy nacionalismu striktně 

zakázány a penalizovány.  

 

Fotbaloví chuligáni zastávají mnohé další vyhraněné postoje, mezi které patří například 

snaha zachovat tradiční model rodiny ve smyslu soužití muže, ženy a jejich dětí, které 

byly prezentovány během Gay Pride Parade v roce 2011. Mnoho fotbalových fanoušků 

se tehdy vydalo do ulic Bělehradu protestovat a potlačit prezentaci LGBT hnutí.66 

docházelo k násilným střetům, škodám na majetku a spory nakonec vygradovaly do 

takové výše, že se srbské úřady rozhodly pochod úplně zrušit. Liberálové a média tento 

krok kritizovali a nazvali jej výhrou pravicového extremismu a hooligans. Ačkoliv se 

jednotlivé fanouškovské tábory navzájem nesnáší, události, při kterých sledují společný 

cíl je dokáží sjednotit.67 Důkazem je i podpora srbského národního fotbalového týmu, 

které se ji dostává od hooligans různých skupin a fanouškovských táborů. (viz kapitola 

2.2 této práce) 

 

Konkrétní předkládané incidenty byly vybrány, protože posloužily ke zjevné 

manifestaci radikálních politických postojů v souvislosti se srbským nacionalismem a 

národním cítěním obecně prostřednictvím fotbalu. Prezentace jednotlivých postojů byly 

masivní, mnohdy sofistikované a cílené upozornit na některé problémy tak jako 

v případě Kosova. Zároveň tyto události dostaly značný prostor v médiích a vedly 

k důsledkům přesahujícím rovinu fotbalu.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Smolík, „Fotbalové Chuligánství“, 105.  
66 Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. 
67 Christian Axboe Nielsen, „Stronger than the state? Football hooliganism, political extremism and the 

Gay Pride Parades in Serbia“, Sport in Society: 1044-1048.  
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2.1 Manifestace nacionalistických a radikálních názorů při 
fotbalových utkáních na klubové úrovni 

 

Tato kapitola se věnuje demonstracím radikálních názorů během událostí souvisejících 

s fotbalem a jeho klubového odvětví. Hlavními subjekty jsou chuligáni dvou největších 

srbských klubů – Crvene Zvezdy Beograd a Partizanu Beograd. Tyto celky jsou 

podporovány pestrou masou fanoušků, včetně různých chuligánských skupin, které se 

názorově projevují.  

 

Hooligans Crvene Zvezdy i Partizanu Beograd často využívají během fotbalových 

zápasů nacistickou symboliku, která se projevuje symboly na vlajkách jednotlivých 

skupin, či na jejich chování. (viz „hajlování“ leadera Crvene Zvezdy Ivana Bogdanova – 

pozn. pod čarou č. 78 a příloha č. 6) Ačkoliv mají oba fanouškovské tábory rozdílný 

původ a okolnosti vzniku, pojí je mimo fotbalu právě manifestace krajně pravicových a 

extremistických názorů.  

 

Oba srbské fanouškovské tábory využívají zvýšené pozornosti médií a veřejnosti 

v rámci mezinárodních klubových utkání k prezentaci svých postojů. Velmi častým 

jevem, demonstrovaným prakticky při každém utkání je skandování „Kosovo je Srbija“ 

odkazující na skutečnosti popsané v první kapitole této práce a dokazující jaký význam 

má tato oblast pro srbské národní smýšlení. 

2.1.1 srbsko-česká konfrontace v evropských soutěžích v sezóně 
2017/2018 

 

V následující kapitole jsou popsány některé incidenty, které Srbové prezentovali během 

fotbalových utkáních v rámci konfrontace s českými týmy ve stávající sezóně. 

Jmenovitě se jedná o události související se zápasy Crvene Zvezdy a Sparty Praha a 

s Partizanem a Viktorií Plzeň. Vybrány byly především z důvodu, že v nich srbští 

radikální fanoušci využili prostoru během značně sledovaných fotbalových utkání 

k manifestaci politických postojů, jako historickému nároku Srbska na Kosovo.  

 

Crvena Zvezda Beograd byla nalosována v předkole evropské klubové soutěže, 

Evropské ligy, na pražskou Spartu. Zápasy se odehrály odvetným způsobem v červenci 

a srpnu roku 2017. První zápas se konal na domácím stadionu Crvene Zvezdy v 
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Bělehradě. Domácí ultras se prezentovali velkým choreem s nacionalistickým 

nádechem, na kterém bylo srbskými barvami vyvedeno kosovské území. (příloha č. 2) 

Prezentace zaměřující se na nacionalistické faktory (zde užití národních barev a 

kosovského území) nejsou ničím neobvyklým, v tomto případě však překvapila velikost 

celého provedení. Dále byly přítomné pokřiky podporující srbský nárok na Kosovo a 

dehonestující jako UEFA Mafia.68  

 

Odvetný zápas se hrál v Praze, srbských příznivců dorazilo do Česka zhruba 2.500, 

během zápasu docházelo k manifestaci nacionalistických postojů, prezentována byla 

ultra-pravicová symbolika a došlo i na variantu pokřiku „Kosovo je Srbsko“, kdy 

fanoušci domácí Sparty křičeli první část, aby jim vzápětí hosté odpověděli částí 

druhou. Příznivci Zvezdy poté rozvinuli transparent, na kterém děkovali českému 

národu za upřímný boj proti zlu. (příloha č. 3) Nebylo to poprvé, kdy se podporovatelé 

Sparty vyjádřili k srbsko-kosovské problematice. Před hlavním vchodem na stadion na 

pražské Letné bylo donedávna k vidění grafitti s tématikou podporující Srbsko ve svém 

sporu s odtrženým územím. (příloha č. 4)  

 

I druhý velký bělehradský klub, Partizan, cestoval díky úspěšnému tažení v evropských 

pohárech do České republiky. Soupeřem mu byla plzeňská Viktoria v jarní vyřazovací 

části Evropské ligy. Zápasy se odehrály v únoru 2018, opět odvetným způsobem. Stejně 

jako v případě zápasů jejich rivala se Spartou docházelo ke skandování pokřiků 

podporujících Srby v rámci srbsko-kosovského sporu, do kterého se zapojily oba 

fanouškovské tábory. V sektorech vyhrazených českým příznivcům Viktorie byly 

k vidění srbské vlajky.69 Na rozdíl od Sparty Plzeň svého soupeře přehrála a vyřadila.  

 

Oba souboje živě přenášelo mnoho domácích i zahraničních televizí a dostaly i značný 

prostor v dalších médiích. Velké sledovanosti napomohl i fakt, že srbské kluby nepatří 

mezi evropskou fotbalovou špičku a tyto výsledky byly považovány za značný úspěch.  

                                                 
68 „SJAJNA ATMOSFERA NA “MARAKANI”, Srbi i Česi zajedno: Kosovo je Srbija“, Novosti, 

http://www.novosti.rs/vesti/sport.294.html:677912-SJAJNA-ATMOSFERA-NA-MARAKANI-Srbi-i-

Cesi-zajedno-Kosovo-je-Srbija-VIDEO (staženo 5. 3. 2018).   
69 „Partizan igrao, poveo, kiksnuo i pocrveneo - 1:1!“, Mondo, 

http://mondo.rs/a1081811/Sport/Fudbal/Partizan-Viktorija-Plzen-UZIVO-Sastavi-prenos-Liga-Evrope-

2017/18.html (staženo 5. 3. 2018). 
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2.2 Manifestace nacionalistických a radikálních názorů při 
fotbalových utkáních na mezistátní úrovni 

 

Srbsko je již od roku 1954 (tehdy jako Jugoslávie) členem FIFA, respektive její 

evropské odnože UEFA a má tedy možnost účastnit se soutěží pořádaných těmito 

organizacemi. A právě při působení na mezinárodní scéně došlo k několika vypjatým 

incidentům, při kterých byly prezentovány nacionalistické a extremistické postoje 

srbskými fanoušky. Obecně lze říci, že při mezinárodních událostech je intenzita 

projevů ještě umocněna faktem, že se jedná o zápas celého státu, nikoliv pouze klubu. 

Stát často podporuje větší spektrum obyvatel, kdežto u klubů je fanouškovská báze 

značně roztříštěna a diverzifikována. Rozebrané incidenty v této části souvisí opět 

s prezentováním srbského nacionalismu nastíněného v první části této práce, včetně 

vztahu Srbska s Albánií. Napjaté vztahy těchto dvou zemí jsou demonstrovány 

v souvislosti s fotbalem přímo v části 2.2.3, tedy při vyhroceném zápasu mezi oběma 

státy, jenž byl zneužit k prezentování radikálních politických postojů, ve kterých, opět, 

hrálo velkou roli Kosovo a s tím související srbské a albánské nároky. A právě výše 

zmíněné postoje jsou společným rysem vybraných incidentů v této kapitole. 

 

2.2.1 Přistoupení Kosova do mezinárodních fotbalových organizací  

 

Velké protesty a vlnu srbského nesouhlasu vyvolalo přijetí Kosova do výše zmíněných 

struktur v květnu 2016, což mu umožnilo pokusit se kvalifikovat na mistrovství světa 

konaném v Rusku v roce 2018. Jednalo se o možnost absolvovat první velký 

mezinárodní turnaj od vyhlášení nezávislosti na Srbsku v únoru roku 2008. O 

přistoupení hlasovaly všechny členské asociace a bylo rozhodnuto v poměru 28 ku 24 

pro rozšíření a přistoupení Kosova a Gibraltaru. Prezident kosovské fotbalové asociace 

(FKK) Fadil Vokrri se nechal slyšet, že se jedná o historický moment, o který Kosovo 

dlouho usilovalo. Naopak nejvyšší činovník srbské asociace Tomislav Karadžić, která 

také vedla opozici a snažila se přesvědčit další organizace v hlasování v neprospěch 

přistoupení, rozhodnutí zkritizoval. Podle Karadžiće se jednalo o politické rozhodnutí, 

které ničí fotbal. 70  

 

                                                 
70 „Kosovo elected as UEFA member in 28-24 vote“, DailyMail, 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3570817/Infantino-urges-UEFA-leaders-share-FIFA-funds-

worldwide.html (staženo 4. 3. 2018).  
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Faktem nicméně zůstává, že FIFA, potažmo UEFA, kosovskou možnost účastnit se 

mezinárodních soutěží podporovaly prakticky již od roku 2008. Nejprve vyjádřeními na 

zasedáních, od roku 2012 byla FIFA zprostředkovatelem jednání mezi srbskou a 

kosovskou fotbalovou asociací a v lednu 2014 získala bývalá autonomní oblast Srbska 

možnost hrát přátelské mezinárodní zápasy na klubové i mezistátní úrovni, byť s mnoha 

omezeními. Členové FFK například nemohli užívat národní symboly jako vlajky, 

emblémy, či hymnu, nebo odehrát utkání proti některé ze zemí bývalé Jugoslávie.71  

 

Po, z kosovského pohledu, úspěšném hlasování o přistoupení v roce 2016 se již mohou 

kosovské kluby účastnit soutěží UEFA, stejně jako národní tým mistrovství Evropy a 

mistrovství světa. Prvním účastníkem kvalifikace prestižní evropské soutěže Ligy 

Mistrů se stal klub Trepça'89 z Mitrovice v sezóně 2017/2018, který ale prohrál oba 

kvalifikační zápasy. Mezinárodní soutěžní debut si prožil kosovský národní tým při 

kvalifikaci na MS v Rusku, když se ziskem 1 bodu skončil ve skupině poslední a na 

závěrečný turnaj se nekvalifikoval, na rozdíl od Srbska, které svoji skupinu vyhrálo. 

Ačkoliv nelze hovořit o sportovních úspěších, ať už na klubové, či mezinárodní scéně, 

jednalo se bezpochyby o historický milník.72  

 

Shovívavý, až podpůrný, postoj sdružení fotbalových asociací vůči Kosovu vyvolává 

bouřlivé reakce mezi srbskými fanoušky, častým projevem je skandování „UEFA 

Mafia“, který je možné zaznamenat prakticky v každém mezinárodním utkání. 

V souvislosti s pozitivním postojem UEFA vůči Kosovu se začaly objevovat mnohá 

výtvarná díla, jako například graffiti v Bělehradě, „UEFA supports terrorism“ (UEFA 

podporuje terorismus). (příloha č. 5) Takto symbolizovaných děl se vyskytuje 

v Bělehradě a Srbsku obecně značné množství, pomalovaná jsou veřejná místa jako 

zastávky MHD, státní i soukromé objekty a v neposlední řadě také součásti stadionů 

jako je zeď před stadionem Zvezdy v příloze č. 5.  

 

                                                 
71 „FIFA Emergency Committee confirms friendly matches involving clubs and representative teams of 

Kosovo“, FIFA, http://www.fifa.com/governance/news/y=2014/m=1/news=fifa-emergency-committee-

confirms-friendly-matches-involving-clubs-and-r-2260043.html (staženo 4. 3. 2018). 
72 „European Qualifiers – Kosovo“, UEFA, https://www.uefa.com/european-

qualifiers/season=2018/teams/team=2608110/index.html#/ (staženo 5. 3. 2018). 
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2.2.2 Itálie – Srbsko, utkání kvalifikační skupiny C na mistrovství 
Evropy ve fotbale v roce 2012 

 

V rámci kvalifikačního procesu na mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012 bylo 

Srbsko nalosováno do skupiny C, mimo jiné s Itálií, Slovinskem a dalšími. Do další fáze 

postupovaly dva nejlépe umístěné celky, Srbsko bylo považováno za adepta na postup 

spolu s Itálií, když bylo hodnoceno v koeficientu fotbalových asociací UEFA na 13. 

místě, tedy jako druhý nejlepší národní tým ve skupině, za italským.73 

 

12. října 2010 se měl odehrát v italském Janově kvalifikační zápas mezi italskou a 

srbskou fotbalovou reprezentací. Do Itálie dorazila početná výprava srbských fanoušků, 

kteří vyvolávali konflikty ještě před samotným utkáním. Začátek zápasu byl nejprve 

kvůli incidentům Srbů o zhruba 40 minut odložen, poté po 6 odehraných minutách 

ukončen.  

 

Hostující radikálové zapalovali světlice, které házeli na hrací plochu, prezentovali se s 

bannerem74 na kterém měli napsáno „Kosovo je Srbija“, narušili minutu ticha za padlé 

italské vojáky v Afghánistánu. Rozhodčí Craig Thomson utkání přerušil poté, co 

několik světlic dopadlo do sektoru domácích fanoušků a nedaleko italského brankáře a 

po krátké poradě s kolegy utkání předčasně ukončil.75 76 

 

Na zápase byli přítomni i chuligáni Crvene Zvezdy a Partizanu Beograd. Ti značnou 

měrou přispěli k ukončení zápasu, když se aktivně podíleli na výtržnostech. Jeden 

z hlavních srbských speakerů77 Ivan Bogdanov78 vylezl na bariéru oddělující hostující 

fanoušky, koordinoval nacionalistické skandování srbských fanoušků a demonstrativně 

zapálil albánskou vlajku. (příloha č. 7) Chuligáni Crvene Zvezdy mimo jiné cílili na 

                                                 
73 „National Team Coefficients Overview“, UEFA, 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/92/18/20/921820_DOWNLOAD.pdf 

(staženo 23. 4. 2018).   
74 Forma prezentace nějakého názoru – většinou v textové, či obrázkové podobě na velkoformátovém 

papíru, pozn. autora 
75 „UEFA hands Italy 3-0 win after Serbia violence in Genoa“, BBC Sport, 

http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/9140014.stm (staženo 23. 4. 2018).  
76 Sestřih incidentů ze zápasu je ke shlédnutí na internetovém serveru Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=mMaoy5afUu4 (staženo 23. 4. 2018).  
77 Fanoušek, který řídí megafonem používání chorálů a dalšími způsoby se stará o vytváření atmosféry, 

pozn. autora. 
78 Ivan Bogdanov je několikrát soudně trestaný chuligán Crvene Zvezdy Beograd, často se objevuje na 

zápasech srbského národního týmu, kdy se dopouští vniknutí na hrací plochu, fyzických konfliktů, 

demonstrací nacionalismu apod.  

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/92/18/20/921820_DOWNLOAD.pdf
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/9140014.stm
https://www.youtube.com/watch?v=mMaoy5afUu4
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zranění srbského brankáře Vladimira Stojkoviće, který přestoupil ze Zvezdy do 

Partizanu. Před utkáním došlo k napadení týmového autobusu s hráči a Stojković byl 

lehce zraněn. Samotného utkání se poté ze strachu o svou bezpečnost nezúčastnil.79  

 

Podle prezidenta srbské fotbalové asociace (FSS), Tomislava Karadžiće, přijeli srbští 

fanoušci s cílem zápas přerušit, Karadžić dále uvedl, že italské úřady ohledně úmyslu 

radikálů varovali a že podniknou ve spolupráci s vládou nezbytné kroky k dopadení 

viníků.80 Prezident byl navíc toho názoru, že incidenty byly organizovány z Bělehradu.  

 

Unie evropských fotbalových asociací incidenty vyšetřila a dle očekávání zápas 

zkontumovala ve prospěch Itálie 3:0. Zároveň dostala srbská fotbalová asociace pokutu 

120.000 euro a zákaz účasti fanoušků na nejbližším domácím utkání evropské 

kvalifikace a zbývajících třech venkovních zápasech. FSS se proti rozhodnutí neúspěšně 

odvolala, s odkazem na předsedu Karadžiće, že zápas by se měl rozhodnout na hřišti.81 

Srbští fanoušci rozhodnutím UEFY přišli o možnost zúčastnit se odvetného utkání s ex-

jugoslávskou republikou Slovinskem a Srbsko se nakonec na mistrovství Evropy 

nedokázalo kvalifikovat, když jim chyběl jediný bod právě na druhé Slovinsko.82  

 

2.2.3 Srbsko – Albánie, utkání kvalifikační skupiny I na mistrovství 
Evropy ve fotbale v roce 2016 

 

14. října 2014 se odehrál kvalifikační zápas na EURO pořádané v roce 2016 mezi 

srbským a albánským celkem. Tyto dva národní týmy se utkaly poprvé od roku 1967. 

Už před samotným utkáním byly zavedeny přísné bezpečnostní opatření, albánští 

fanoušci měli od UEFY zakázán vstup na stadion Partizanu Beograd v Srbsku, kde se 

                                                 
79 Rob Hughes, „An Ugly Return to Fan Violence in Europe“, NY Times, 

https://www.nytimes.com/2010/10/14/sports/soccer/14iht-SOCCER.html (staženo 23. 4. 2018).  
80 Paolo Bandini, „Italy v Serbia called off after seven minutes due to crowd trouble“, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/football/2010/oct/12/italy-serbia-called-off-crowd-trouble (staženo 

23. 4. 2018).  
81 „UEFA award Italy 3-0 win after abandoned Euro 2012 tie against Serbia“, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/football/2010/oct/29/uefa-italy-serbia-abandoned-euro-2012 (staženo 

23. 4. 2018).  
82 „UEFA EURO 2012 Standings“, UEFA, 

https://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/standings/round=15171/group=700959/index.html (staženo 

23. 4. 2018).  

https://www.nytimes.com/2010/10/14/sports/soccer/14iht-SOCCER.html
https://www.theguardian.com/football/2010/oct/12/italy-serbia-called-off-crowd-trouble
https://www.theguardian.com/football/2010/oct/29/uefa-italy-serbia-abandoned-euro-2012
https://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/standings/round=15171/group=700959/index.html
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zápas konal, aby se předešlo případným problémům. Stejně tak zákaz platil pro srbské 

fanoušky pro odvetný zápas v Albánii.83  

 

Před samotným začátkem zápasu se ze srbských sektorů ozývaly nacionalistické 

pokřiky, včetně těch anti-albánských jako například „Zabij, zabij, Šiptara“84 a při 

úvodních hymnách nebyla ta albánská přes bučení a pískání domácích Srbů prakticky 

slyšet. Srbští hooligans během prvních minut spálili vlajku NATO, házením světlic a 

dalších předmětů na plochu s cílem zasáhnout albánské hráče několikrát donutili 

hlavního rozhodčího Martina Atkinsona přerušit zápas. Také se několik rowdies 

pokusilo vniknout na hrací plochu, což přispělo ke střetům s pořadatelskou službou a 

policií.85 

 

Nicméně k největšímu incidentu došlo ve 42. minutě, během dalšího přerušení 

zapříčiněného srbskými fanoušky, se nad hřiště vznesl dron nesoucí vlajku Velké 

Albánie, fotografie Ismaila Qemaliho a Isy Boletiniho a hesla Autochthonous.86 Srbský 

obránce Stefan Mitrović vlajku strhl (příloha č. 8), což vyvolalo potyčku mezi hráči 

obou celků, albánský útočník Bekim Balaj nakonec vytrhl vlajku ze sevření srbských 

hráčů a pokusil se ji odnést ze stadionu. Balaj byl ale ještě na trávníku napaden 

srbskými hooligans, kterým se po incidentu s dronem konečně podařilo vniknout na 

hřiště. Do potyčky se nakonec zapojili hráči obou národních týmů, jejich realizační tým, 

rozhodčí i srbští chuligáni, kteří fyzicky napadali albánské hráče. Rozhodčím, ve 

spolupráci s ochrankou a policí, se nakonec podařilo eskortovat albánské hráče ze hřiště, 

během útěku byli Albánci napadáni dalšími předměty z tribun, zatímco srbským hráčům 

se dostalo ovací ve stoje.87 Jedním z chuligánů přítomných na hřišti byl Ivan Bogdanov 

                                                 
83 „Albania Fans Barred from Belgrade Football Match“, Balkan Insight, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-to-play-serbia-in-belgrade-amid-fan-ban (staženo 

21. 4. 2018).  
84 Výraz původně z albánštiny, ve které se sami Albánci označují jako Šiptar, postupně získal hanlivý 

podtext, Václav Štěpánek, „Jugoslávie – Srbsko – Kosovo“ (Brno: Masarykův ústav v Brně, 2011), str. 

221.  
85 „Serbia vs Albania 14.10.2014“, Kuqzi Wordpress, https://kuqzi.wordpress.com/2014/10/15/serbia-vs-

albania-14-10-2014-euro-2016-qualifier-abandoned-after-drone-stunt-leads-to-violence/ (staženo 

21. 4. 2018). 
86 Qemali a Boletini byli významní hybatelé albánského národního hnutí, kteří se zasadili o získání 

albánské nezávislosti, výraz Autochthonous znamená domorodý 
87 O incidentech psala prakticky všechna světová média, například: 

„Serbia v Albania abandoned after players and fans brawl on pitch“, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/football/2014/oct/14/serbia-albania-euro-2016-flag-halted (staženo 

21. 4. 2018).  

http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-to-play-serbia-in-belgrade-amid-fan-ban
https://kuqzi.wordpress.com/2014/10/15/serbia-vs-albania-14-10-2014-euro-2016-qualifier-abandoned-after-drone-stunt-leads-to-violence/
https://kuqzi.wordpress.com/2014/10/15/serbia-vs-albania-14-10-2014-euro-2016-qualifier-abandoned-after-drone-stunt-leads-to-violence/
https://www.theguardian.com/football/2014/oct/14/serbia-albania-euro-2016-flag-halted
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(viz Kapitola 2.2.2), jeden z leaderů hooligans Crvene Zvezdy Beograd, kterému již 

vypršel trest 39 měsíčního odnětí svobody za incidenty během kvalifikačního zápasu 

s Itálií o 4 roky dříve.88  

 

Hlavní rozhodčí po poradě s delegáty UEFA utkání předčasně ukončil, později UEFA 

ohlásila kontumační výsledek 0:3 ve prospěch albánské reprezentace. Za incidenty 

vyvolané srbskými chuligány navíc pokutovala srbskou fotbalovou asociaci částkou ve 

výši 100.000 € a zakázala vstup jejich fanoušků na následující dva zápasy. Stejnou 

pokutu dostala albánská fotbalová asociace.89 Srbská policie také ihned po ukončení 

zápasu prohledala bez úspěchu zavazadla albánské delegace ve snaze najít ovladač 

k dronu.  

 

Události z večera 14. října však měly dalekosáhlejší přesah, a to jak na úrovni 

nejvyšších politických představitelů Srbska, Kosova i Albánie, tak na národní cítění 

občanů zainteresovaných zemí. Albánský národní tým vítaly na letišti v Tiraně tisíce 

nadšených lidí. Podobné podpůrné akce se konaly v dalších městech v Albánii i 

v Kosovu, některá města udělovala hráčům pocty za chránění národních symbolů.90  

 

Srbský ministr zahraničí, Ivica Dačić prohlásil, že událost s dronem byla politická 

provokace ze strany albánské vlády. Dále sarkasticky podotknul, že kdyby někdo 

vyvěsil vlajkou Velkého Srbska v Tiraně nebo Prištině, už by se celá záležitost řešila na 

zasedání Rady bezpečnosti OSN.91 Albánský premiér Edi Rama ve svém proslovu 

prohlásil: „Čím dříve si Srbsko oficiálně přizná, že Kosovo nikdy nebude znovu jejich 

součástí, tím lépe pro region i je samotné“. Dále dodal, že by se mezinárodní politika 

neměla řídit fotbalovými utkáními a že Albánie usiluje o „Velkou Evropu, nikoliv 

                                                                                                                                               
Dostupný je i záznam na serveru Youtube, třináctiminutový sestřih mapuje významné události, které se 

během zápasu staly. (https://www.youtube.com/watch?v=KUavsrRUf-c&t=597s dostupné k 21. 4. 2018).  
88 „Football hooligans sentenced“, B92, 

https://www.b92.net/eng/news/crimes.php?yyyy=2011&mm=03&dd=08&nav_id=73125 (staženo 

24. 4. 2018).  
89 „Disciplinary decision on Serbia-Albania match“, UEFA, 

https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/news/newsid=2172207.html (staženo 21. 4. 2018).  
90 „Albanian Team Welcome Home As Heroes After Belgrade Brawl“, RadioLiberty, 

https://www.rferl.org/a/albania-serbia-sport/26637566.html (staženo 24. 4. 2018).  
91 „Serbia-Albania match abandoned following drone stunt, brawl“, Reuters, 

https://uk.reuters.com/article/uk-soccer-euro-serbia-brawl/serbia-albania-match-abandoned-following-

drone-stunt-brawl-idUKKCN0I32H220141014 (staženo 24. 4. 2018).  

https://www.youtube.com/watch?v=KUavsrRUf-c&t=597s
https://www.b92.net/eng/news/crimes.php?yyyy=2011&mm=03&dd=08&nav_id=73125
https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/news/newsid=2172207.html
https://www.rferl.org/a/albania-serbia-sport/26637566.html
https://uk.reuters.com/article/uk-soccer-euro-serbia-brawl/serbia-albania-match-abandoned-following-drone-stunt-brawl-idUKKCN0I32H220141014
https://uk.reuters.com/article/uk-soccer-euro-serbia-brawl/serbia-albania-match-abandoned-following-drone-stunt-brawl-idUKKCN0I32H220141014
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Velkou Albánii“.92 Po utkání bylo několik podniků v Srbsku vlastněných Albánci terčem 

útoků nacionalistů.93 

 

Srbsko se nakonec na EURO 2016 nekvalifikovalo, když skončilo ve skupině 

předposlední, na rozdíl od druhé Albánie. Nicméně srbští nacionalisté dostali díky svým 

činům během kvalifikace velký prostor ve světových médiích a upozornili tak znovu na 

nedořešený problém Kosova.  

 

Snaha UEFY prohlubovat mezinárodní spolupráci napříč fotbalovými organizacemi 

zafungovala v tomto případě přesně opačně a pouze umocnila napětí mezi srbskou a 

albánskou stranou. Zároveň bylo utkání důkazem, že vztahy mezi Srbskem a Albánií 

nejsou ani zdaleka normalizované. UEFA i poté bránila své rozhodnutí umožnit, 

v případě vylosování, zápas mezi těmito dvěma národy, ačkoliv některé celky jako 

Arménie a Ázerbájdžán, nebo Ruská federace a Gruzie mají z politických důvodů 

výjimku a nemohou se střetnout.94 

 

V reakci na výše zmíněné pálení vlajky Severoatlantické aliance je zajímavé zmínit 

průzkum, který vedl Institute for European Affairs k 19. výročí začátku bombardování 

regionu. Drtivá většina dotázaných Srbů, nejenom fotbalových fanoušků, se staví 

k NATO negativně. 84 % je proti členství v organizaci, pouze 10 % pro, pouhá třetina 

respondentů by přijala omluvu za invazi.95 Dotazování proběhlo ve dnech 16. až 20. 

března 2018 na vzorku 1203 občanů.  

 

 

 

 

                                                 
92 „Albanian PM wants Serbia to recognize Kosovo“, B92, 

http://www.b92.net/eng/news/comments.php?nav_id=91994 (staženo 24. 4. 2018).  
93 „Nationalism gaining strength in Serbia, Albania“, DW, http://www.dw.com/en/nationalism-gaining-

strength-in-serbia-albania/a-18009003 (staženo 24. 4. 2018).  
94 „Uefa defends decision not to keep Serbia and Albania apart after brawl“, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/football/2014/oct/15/uefa-defends-decision-serbia-albania-mass-brawl 

(staženo 24. 4. 2018).  
95 „What Do The Citizens Of Serbia Think About NATO And Its Cooperation, 19 Years After 

Bombing?“, Institut za evropske poslove, http://iea.rs/en/2018/03/23/sta-gradjani-srbije-misle-o-nato-i-

saradnji-nakon-19-godina-od-bombardovanja/ (staženo 21. 4. 2018).  

http://www.b92.net/eng/news/comments.php?nav_id=91994
http://www.dw.com/en/nationalism-gaining-strength-in-serbia-albania/a-18009003
http://www.dw.com/en/nationalism-gaining-strength-in-serbia-albania/a-18009003
https://www.theguardian.com/football/2014/oct/15/uefa-defends-decision-serbia-albania-mass-brawl
http://iea.rs/en/2018/03/23/sta-gradjani-srbije-misle-o-nato-i-saradnji-nakon-19-godina-od-bombardovanja/
http://iea.rs/en/2018/03/23/sta-gradjani-srbije-misle-o-nato-i-saradnji-nakon-19-godina-od-bombardovanja/
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Závěr 

Práce se zaobírala manifestací radikálních politických postojů fanoušků během 

fotbalových utkáních srbského národního týmu a srbských klubů. Nejprve byly v první 

části zmíněny historické aspekty srbského a kosovského vývoje se zaměřením na 

nacionalismus. V druhé části pak byly předloženy konkrétní vybrané případy 

fotbalových utkání, ve kterých byl demonstrován politický radikalismus jako 

nacionalismus, rasismus a další formy extremismu. Tyto projevy byly prezentovány 

prostřednictvím specifické skupiny fotbalových fanoušků, tzv. hooligans. Fenomén 

fotbalového chuligánství je poměrně rozšířený, státy západní Evropy jsou v potlačování 

fotbalové kriminality značně úspěšnější než státy východní Evropy, včetně zemí bývalé 

Jugoslávie, jmenovitě Srbska, které bylo hlavním předmětem této práce.  

 

Hlavní hypotézou bylo tvrzení, že během fotbalových utkání, ve kterých figuruje srbský 

klubový, či národní tým, dochází k projevům politického radikalismu, jenž pramení 

z historicky vyhrocených etnických vztahů Srbů a ostatních národů na Balkánském 

poloostrově a z událostí, které vývoj regionu utvářely.  

 

Tuto hypotézu lze podle mého názoru vytvořeného díky zkoumání zdrojů uvedených 

v této práci víceméně potvrdit. Během fotbalových utkání dochází ze srbské strany 

k projevům politického radikalismu, ať už ve formě krajního nacionalismu, rasismu, či 

dalších forem extremismu, jak představuji v druhé kapitole této práce. Radikálové 

využívají zápasy, které mají díky médiím dalekosáhlý mezinárodní přesah, 

k vyjadřování jejich politických postojů, a to často na kraji politického spektra. 

Prezentace se tak objevují během kvalifikačních zápasů na prestižní mistrovství Evropy 

ve fotbale, nebo během utkání mezinárodní klubové soutěže Evropské ligy UEFA. 

Politické projevy jsou podpořeny historickými událostmi jako jsou srbsko-albánské 

spory, či odtržení Kosova, které hooligans demonstrují různými formami popsanými 

v textu této práce a přílohách. Nicméně, nelze generalizovat a tvrdit, že projevy 

srbských hooligans pochází výhradně z historických souvislostí a vztahů s ostatními 

národy na Balkáně. Problematika fotbalového chuligánství a manifestace politického 

radikalismu je tak komplikovaná a široká, že nelze učinit jednoznačný závěr. Faktem 

nicméně zůstává, že k projevům politického radikalismu během fotbalových utkání 

srbských týmů dochází, často jsou prezentovány historické souvislosti jako otázka 
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Kosova, či problematika srbsko-albánských vztahů, a proto lze mnou stanovenou 

hypotézu víceméně potvrdit.  

Summary 

The main aim of this thesis was to prove whether the sport matches in Serbia, in this 

case especially before, during and after football games, were the subject of 

manifestation of the radical political views and opinions by serbian football fans. In 

addition to the mentioned goal, the thesis was to prove whether there was connection 

between radical political presentations during the games and historical events related to 

Serbia like declaration of independence of Kosovo or serbian-albanian specific 

relationship. This thesis focused only on a part of complicated case of Serbian 

nationalism.  

 

There were presented radical political views during matches connected to Serbia like 

claiming that Kosovo is Serbia in case of nationalism, presenting far-right symbols in 

connection to racism or demonstrating its not really stable relationship with Albania 

with burning its national flag. The incidents, where are the mentioned actions presented, 

often occur in the games, which had high media coverage, thereso reached wide 

spectrum of the population.  

 

To answer the aim of the thesis, football was without doubt used to demonstrate radical 

political views as nationalism, racism and some other extreme opinions in matches 

where played the Serbian club or national team. Sources for this conclusion were 

demonstrated partly in the first chapter, where I focused on the historical background of 

the Serbian nationalism, the issue of the Kosovo region and its importance for the thesis, 

and partly in the second chapter, where I demonstrated some of the incidents, that 

occured during the matches and supported my claim that football is used as a method of 

demonstrating political radicalism.  

 

The conclusion is based on both chapters, however the nationalism issue in the Balkans 

and the football radical presentation in general is so extensive and complicated, that the 

final result of this thesis should not be used as the only determinative and concluding 

attitude. 
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Přílohy  

Příloha č. 1 – mapa zobrazující oblast ideologického státu Velké Albánie, proužky 

vyznačeno území obývané Albánci, tečkovaně pak hranice Velké Albánie (mapa). 

 
 

(zdroj http://www.dw.com/en/greater-albania-bogeyman-or-a-pipe-dream/a-38705227, 

staženo 2.5.2018)  

 

 

Příloha č. 2 – celo-sektorové choreo demonstrující oblast Kosova v srbských národních 

barvách na stadionu Crvene Zvezdy Beograd při příležitosti zápasu s pražskou Spartou 

v rámci Evropské ligy. (fotografie). 

 

(zdroj http://www.oaza.rs/sport/delije/tekuca-sezona/, staženo 21.4.2018) 

 

 

 

 

 

 

http://www.dw.com/en/greater-albania-bogeyman-or-a-pipe-dream/a-38705227
http://www.oaza.rs/sport/delije/tekuca-sezona/
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Příloha č. 3 - písemná prezentace srbských fanoušků (fotografie). 

 
(zdroj https://www.o2tvsport.cz/fotbal/srbsti-fanousci-dekovali-ceskemu-narodu-

skandovani-spartanu-stvalo-nektere-divaky/, staženo 6.3.2018) 

 

 

 

Příloha č. 4 - prosrbsky pomalované zdi u letenského stadionu v Praze zobrazující oblast 

Kosova a nápis Kosovo je Srbija (fotografie). 

 
(zdroj https://brusselsdiplomatic.com/2017/01/24/overheat-in-kosovo/, staženo 

21.4.2018) 

 

 

 

 

 

https://www.o2tvsport.cz/fotbal/srbsti-fanousci-dekovali-ceskemu-narodu-skandovani-spartanu-stvalo-nektere-divaky/
https://www.o2tvsport.cz/fotbal/srbsti-fanousci-dekovali-ceskemu-narodu-skandovani-spartanu-stvalo-nektere-divaky/
https://brusselsdiplomatic.com/2017/01/24/overheat-in-kosovo/
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Příloha č. 5 – Graffiti u stadionu Crvene Zvezdy Beograd (fotografie). 

 

(vlastní archiv autora, součást stadionu Rajka Mitiće v Bělehradu, 13.5.2017, slogan 

dehonestující mezinárodní fotbalovou organizaci UEFA)  

 

Příloha č. 6 – užívání krajně pravicové symboliky – hooligans Partizanu Beograd 

(fotografie).  

 

(zdroj: http://talfanzine.info/blog/tag/muslim/, staženo 21.4.2018) 

 

http://talfanzine.info/blog/tag/muslim/
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Příloha č. 7 – pálení albánské vlajky během kvalifikačního zápasu na mistrovství světa 

v podání Ivana Bogdanova (fotografie). 

 

(zdroj: https://kuqzi.wordpress.com/2014/10/15/serbia-vs-albania-14-10-2014-euro-

2016-qualifier-abandoned-after-drone-stunt-leads-to-violence/, staženo 21.4.2018) 

 

Příloha č. 8 - vlajka Velké Albánie visící z dronu během utkání Srbsko – Albánie a 

snaha srbského obránce Stefana Mitrovice ji strhnout.  

 

(zdroj: https://www.nytimes.com/slideshow/2015/10/07/sports/soccer/a-drone-

remembered/s/07ALBANIA_show-slide-JNFL.html, staženo 21.4.2018)  

https://kuqzi.wordpress.com/2014/10/15/serbia-vs-albania-14-10-2014-euro-2016-qualifier-abandoned-after-drone-stunt-leads-to-violence/
https://kuqzi.wordpress.com/2014/10/15/serbia-vs-albania-14-10-2014-euro-2016-qualifier-abandoned-after-drone-stunt-leads-to-violence/
https://www.nytimes.com/slideshow/2015/10/07/sports/soccer/a-drone-remembered/s/07ALBANIA_show-slide-JNFL.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2015/10/07/sports/soccer/a-drone-remembered/s/07ALBANIA_show-slide-JNFL.html
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