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Anotace 
 
Příspěvek souvisí s mezinárodním projektem bezpečnostního výzkumu, který srovnává 
přístupy k extremistické radikalizaci v několika evropských zemích. Zde je pozornost 
věnována diváckému násilí v České republice. 
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Sport Related Spectator’s Violence in the Czech Republic 
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toward extremist radicalization in several European countries. Here, attention is paid to 
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Divácké násilí v České republice 
 
Divácké násilí (výtržnictví) je v České republice je obecně chápáno jako (potenciálně) anti-
sociální chování, jehož následovníci nemusí nutně usilovat o politické cíle. 
 
V České republice není pojem divácké násilí jednoznačně definován, ale nejčastěji je chápán 
jako násilné nebo nebezpečné chování diváků, které se v souvislosti se sportovními zápasy 
odehrává nejen na stadionech, ale také na veřejném prostranství, a to zejména v okolí 
stadionů nebo při přesunu či dopravě fanoušků na utkání či z utkání. Takové jednání je často 
plánované, nabývá opakovaný či manifestační charakter a zahrnuje protiprávní jednání, jako 
jsou např. rasistické projevy, poškozování majetku či ohrožování zdraví a životů ostatních 
osob na sportovišti i mimo něj. Je zřejmé, že divácké násilí není jednolitou aktivitou, ale spíše 
souhrnem většího množství problematických jevů. 
 
Mezi nejčastější sporty, se kterými je divácké násilí v České republice spojováno, patří 
bezesporu fotbal (odhadem více než 90 % incidentů).  
 
Informační zdroje k tématu diváckého násilí v České republice 
 
V České republice je organizátorem fotbalu Fotbalová asociace České republiky. V České 
republice se mistrovské soutěže dospělých rozdělují do těchto tříd:1 
 

 1. liga (1. česká fotbalová liga); 

 2. liga (Fotbalová národní liga); 

 Česká fotbalová liga a Moravskoslezská liga; 

 Divize (A, B, C, D, E); 

 krajské přebory a Pražský přebor; 

 I.A třídy; 

 I.B třídy; 

 okresní přebor (Pražská II. třída); 

 III. třída (ne ve všech okresech); 

 IV. třída (ne ve všech okresech). 
 
Nejvyšší fotbalová soutěž v České republice je 1. česká fotbalová liga, která se hraje od roku 
1993. Do sezony 1997/98 byla liga rozdělena na českou a slovenskou ligu. Soutěž se hraje 
každý rok od léta do jara se zimní přestávkou a účastní se ho 16 týmů, kde každý hraje 
s každým, a to jak na domácím hřišti, tak i na hřišti soupeře. Celkem má 1. česká fotbalová 
liga 30 kol a je odehráno 240 zápasů. Na konci sezony tým s nejvyšším počtem bodů získává 
titul Mistr České republiky pro danou sezonu. Poslední a předposlední tým v tabulce 
sestupuje do druhé ligy. 
 

                                                           
1
 Stanovy Fotbalové asociace České republiky. Fotbalová asociace České republiky, 26. VI. 2011. 

http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/stanovy_FACR.doc 
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Pohár Fotbalové asociace České republiky2 je pohárová fotbalová soutěž, která se hraje od 
roku 1993/1994 (a bývala označována i podle některých sponzorů jako Ondrášovka Cup nebo 
Pohár České pošty atd.). Soutěže se povinně účastní kluby 1. české fotbalové ligy a 2. ligy  
a další kluby na základě přihlášky. Osmifinále a čtvrtfinále se hraje jednokolovým 
vylučovacím systémem, semifinále dvoukolově systémem venku – doma. Vítěz Poháru je 
kvalifikován do Evropské ligy a Českého superpoháru. 
 
Český Superpohár je soutěž, která se poprvé hrála v roce 2010. V soutěži se utkává vítěz 
1. české fotbalové ligy s vítězem Poháru. 

                                                           
2
 Pohár Fotbalové asociace České republiky. Fotbalová asociace České republiky. http://nv.fotbal.cz/pohar-

cmfs/index.php 
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Divácké násilí a společná identita 
 
Jaká je role otázek identity v rámci skupiny a na individuální úrovni? 
 
Fotbalové utkání se stává pro mnoho lidí součástí životního stylu a může v divákovi vyvolávat 
různé emoční prožitky. Ty mohou být umocňovány například vztahem ke hře, ke klubu, 
k hráči, nebo naopak nemají se hrou nic společného. Osoby přítomné na fotbalových i jiných 
sportovních utkáních jsou obvykle rozlišováni do několika skupin:3 
 
 Diváci – v podstatě neutrální osoby (včetně televizních diváků). 
 Fanoušci – osoby, vyjadřující citové zapojení do dění (nosí šály, čepice a další symboly). 
 Ultras – „vlajkonoši“, osoby, které se identifikují s klubem (týmem, městem) a věnují 

mnoho času přípravě choreografie (choreo, ultrasoviny) během utkání. Vytvářejí tzv. 
atmosféru na stadionu v „ultras sektoru“ neboli v „kotli“. Vyrábějí vlajky, choreografie, 
plakáty, samolepky, vlastní oblečení apod.  

 Rizikoví fanoušci (fans) – osoby, dopouštějící se ad hoc nevhodných projevů v hledišti. 
 Hooligans – osoby, které se opakovaně dopouštějí násilí na jiných osobách, a to jak 

organizovanou, tak i neorganizovanou formou. Smyslem hooliganských skupin často 
nebývá klasické fandění svým klubům, respektive je toto fandění přeneseno do zcela 
jiných sfér, kdy „zápas“ v pojetí hooligans skupin není samotné utkání, ale bitka mezi 
gangy soupeřících sportovních týmů.4 Často se tedy může stát, že jednotlivé hooligans 
skupiny ani na zápas nedorazí a své „utkání“ realizují zcela mimo čas sportovního klání. 
Další týden pak v hospodě, kam hooligans chodí, kolují fotografie. Mluví se o nich. Ale 
také se vzpomíná na bitky a další "události". Skupin podporujících jeden tým je většinou 
více a jejich názvy někdy obsahují slova, jako jsou gang, parta, banda, tlupa, komando, 
klan, divize. Těmito názvy se vymezují vůči neorganizovaným skupinám.5 Na rozdíl od 
fotbalových fanoušků se tolik neztotožňují se samotným fotbalovým klubem, ale 
identifikují se pouze s vlastní hooliganskou skupinou. 

 
Přinejmenším skupiny c) d) a e) se mohou překrývat. V některých případech mohou být 
hooligans zároveň vlajkonoši a naopak. Vlajkonoši mohou „přerůst“ v hooligans, nebo, ještě 
lépe, hooligans se vlivem tlaku společnosti a bezpečnostních složek „ukázní“ do pozice 
vlajkonoše. 
 

                                                           
3
 MAREŠ, Miroslav; SMOLÍK, Josef; SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 

Centrum strategických studií. Barrister & Principal. Brno 2004. ISBN 80-903333-0-3. 
4
 Často je označována jako tzv. „třetí poločas“ sportovního utkání. 

5
 SMOLÍK, Josef. Chuligánství nejen na fotbalových stadionech. Divácké násilí: Pomocné materiály pro školy 

účastnící se preventivního projektu „Jak to vidím já“. Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra České 
republiky. Praha 2003. 
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Hooligans lze navíc rozdělit do dvou skupin:6 
 

 Hooligans respektující určitá pravidla: Lidé, kteří se nemusí se za každé situace na 
stadionu bít. Tato skupina sice prahne po střetech se znepřátelenou skupinou, ovšem 
stylem organizovaných bitek s jistými pravidly, přičemž volí místa mimo stadion na 
veřejném prostoru nebo mimo město před zápasem.  

 Hooligans patologičtí, rowdies: Pro tuto podskupinu je sportovní utkání pouze záminkou 
k vyvolávání střetů. Jsou ochotni se bít všude a za jakékoliv situace, v oblibě mají také 
demolování majetku. Rowdies jsou schopni napadnout také civilisty. 

 
Nejmenovaný hooligan Baníku konstatoval, že se bitek účastní proto, že to bere jako 
adrenalinový sport a ventiluje tak agresi a stres, kterého má za celý pracovní týden v rámci 
„pomáhající profese“7 více než dost.8 
 
K tématu „patologických rowdies“ viz: 
 

 Jejich ideologií je kult násilí spočívající ve vyvolávání výtržností a fyzických sportovních 
utkáních. Účast na utkáních nebo cesta na ně je vítanou záminkou pro vybíjení agresivity, 
a to skrytě v anonymním davu. Přicházejí do okolí stadionů především za účelem 
participovat na konfliktu. Jsou to ti, co na stadionech vytrhávají sedačky, dostávají se na 
hřiště, vyvolávají konflikty jak s policií, tak s různými fans. Může tak být označený každý. 
Tato skupina vzniká náhodně, může se do ní zapojit normální fanoušek, divák, hooligan 
atd. Jsou to lidé, kteří se nechají strhnout davem a myslí si, že jsou v anonymitě.9 

 Jejich vazba na fotbalový klub nemusí být tak silná, vyvolání střetu je pro ně často 
důležitější. 

 „Celé utkání často už pod vlivem piva prochrápou a pak začnou. Jejich zájem je o tom 
někam jet a dát někomu, jak říkají, do držky.“10 

 Fotbal je jen záminka! Vezmou nám fotbal, budeme se prát na ulicích! Tento slogan 
někteří rowdies rádi používají. Ale těch, které fotbal opravdu nezajímá, je minimum.  

 
K tématu ultras viz: 
 

 Tato skupina fanoušků sice násilné střety nevyvolává, ale někdy způsobuje narušování 
zápasu, a to zejména házením pyrotechniky. 

 Rivalita mezi skupinami ultras se projevuje především krádežemi symbolů, zejména 
vlajek či vytvářením urážejících hesel na účet soupeře. 

                                                           
6
 Dle některých psychologů lze násilníky rozdělit do dvou skupin – ty, kteří mají výtržnosti jako psychickou 

potřebu (rowdies) a ty, co rvačky berou jako zábavu (hooligans). 
BAŤKOVÁ, Lenka. Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, Praha 2012 (diplomová práce). 
7
 Jedná se o pracovníka z nemocnice, sanitáře. 

8
 BAŤKOVÁ, Lenka. Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy. Praha: Policejní akademie České 

republiky v Praze, Praha 2012 (diplomová práce). 
9
 Co to znamená slovo rowdies. Bylans Rowdies e-stránky. 

http://www.bylans-rowdies.estranky.cz/clanky/rowdies____.html 
10

 HAVLICOVÁ, Jana. Fotbalové násilí: Poldové kontra fotbaloví násilníci. Hlásí se policie, 2001, č.  11, s. 17. 
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 Ultras jsou oproti hooligans skupiny s větším počtem osob, tyto skupiny se snaží získat co 
nejvíce příznivců a strhnout i ostatní publikum, aby efekt fandění byl co nejlepší. 

 Skupiny ultras provozují webové stránky, kde organizují sbírky, například na výrobu 
chorea, informují o možnostech dopravy na jednotlivé zápasy a komentují svoji činnost 
včetně proběhlých akcí. 

 Ultras mají většinou svého „vůdce“, zástupce, který komunikuje s vedením klubu. S tím 
jsou dohodnuti na určitých základních pravidlech a ono jim za oplátku pomáhá 
s rezervací vstupenek, v některých případech jim je platí, vyhrazuje a připravuje pro ně 
sektor a pomáhá s uskladněním jejich vybavení.11  

 Pro některé hooligans je ultra produkce substitucí nedostatečné aktivity v jiných 
oblastech (např. návštěvnost nebo realizace násilných střetů). Ultra produkce je šancí 
alespoň nějak se projevit, prezentovat, dát o sobě vědět. 

 Někteří hooligans se v minulosti do akcí ultras nezapojovali. V současnosti se však situace 
mění a prakticky všichni se ultrasovin účastní. 

 Kladný vztah k ultra produkci může mít i velmi jednoduchý důvod – hooligas baví, líbí se 
jim, poskytuje jim uspokojení. Svoji roli hraje pozice fotbalu v životě hooligans – ultra 
produkce je způsobem, jak podpořit fotbalový klub a hráče při zápase, jak vyjádřit 
loajalitu klubu. 

 Hooligan se do ultra produkce zapojuje také ze strategických důvodů, ať už ji vnímá jako 
šanci získat na stranu hooligans nové příznivce, nebo je jeho záměrem splynout s davem 
a neupoutat tak nežádoucí pozornost.12 

 
Ke vztahu mezi hooligans a normálními fanoušky viz: 
 

 Hooligan sám sebe chápe jako elitu mezi fanoušky. Nevraživost vůči „normálům“ je 
někdy vykládána jako rozpor mezi „hooliganským kosmopolitismem“ a „provincionalis-
mem normálů“. 

 Narážky na „normály“, „pikniky“, „párkožrouty“, či sedláky se objevují zejména při 
reprezentačních zápasech. Ty totiž navštěvují i lidé, kteří na fotbal normálně nechodí. 
Radikálové jimi opovrhují. Vadí jim zejména „rodinní fandové“, kteří nejsou ve fandění 
příliš iniciativní a spontánní. 

 Nejvíce pohrdavé komentáře na účet normálů se týkají situací, kdy fanoušek požádá  
o pomoc policistu nebo vyjádří souhlas se zákrokem policistů proti hooligans.  

 Fanoušek se násilí ve většině případů vyhýbá, zajímá ho především návštěva zápasu, 
kvalita hry apod., kdežto hooligan hře samotné nepřikládá nijak velký význam a v prvé 
řadě se zaměřuje na fans soupeře: Kolik jich přijelo, jak jsou organizovaní, zda mají ve 
svém středu tvrdé jádro, se kterým by mohl být případně střet. 

 
Jednotlivé skupiny fotbalových hooligans splňují všechna kritéria malých sociálních skupin. 
Těmito kritérii muže být například stabilita, strukturovanost, integrita, soudržnost, 
uzavřenost, interaktivita jednotlivých členů, intimita, homogenita, specifický hodnotový 
systém, systém kontroly hodnotového systému, skupinové cíle atd. Většinou lze vysledovat 

                                                           
11

 Kdo je vlastně Ultras? Ultras Webnode. 2010. http://fkvh-ultras.webnode.cz/products/kdo-je-vlastne-ultras-/ 
12

 VOCHOCOVÁ, Lenka. Třetí poločas – fotbaloví chuligáni v České republice a násilí. Rexter, 2007, č.  2. 
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existenci společného souboru názorů, norem, které jsou pro každého člena závazné  
a usměrňují jeho chování. 
 
Hooligans vytváří vlastní žebříček hodnot (averze k policii, důvěra ve skupinu, snaha být 
nejlepší skupinou hooligans), a hodnocení toho, co je obdivuhodné, který víceméně platí 
pro všechny hooliganské skupiny. Dodržování norem a udatnost je předmětem obdivu, jejich 
porušování a zbabělost je sankcionována, kritizována, či vysmívána. 
 
Správný hooligan se musí pravidelně zúčastňovat výjezdů, nevyhýbat se bitkám, pravdivě  
o nich informovat (přiznat porážku není ostuda), neokrádat poražené soupeře  
o předměty, které nejsou spojeny s klubovou symbolikou. Mezi hooligans funguje solidarita. 
Bývá zvykem nevracet se domů bez zatčených kamarádů. Je nepředstavitelné jakkoli 
spolupracovat s policií. 
 
Tyto normy platí i mimo fotbalový stadion. Podstatné je setkávání členů mimo sportoviště. 
Ve skupině vzniká tzv. skupinové vědomí, které každý člen prožívá obdobně.13 
 
Skupinová ideologie se vyvíjí a upevňuje při společné činnosti a stává se pro skupinu 
typickým znakem, odlišujícím ji od jiných skupin. 
 
Podstatnou roli hraje v chování hooligans uniformita, která je dána stejnými postoji,  
v mnoha případech i předsudky (xenofobií), které jsou součástí percepce i prožitku těchto 
skupin. 
 
„Radikalisace” nebo „rekrutování” v rámci subkultury hooligans 
 
Pokud si klademe otázky, týkající se „rekrutace” či „radikalizace” osob v rámci subkultury14, 
postoje či zjištění stěžejních autorů jsou obvykle následující:  
 

 O formální rekrutaci či „náboru” není zřejmě vhodné hovořit. Jedná se obvykle  
o spontánní proces, kdy jsou do řad existujících hooligans skupin přitahování mladí, často 
již ve věku 12 až 14 let. 

 Průměrný věk příslušníka tvrdého jádra fanoušků se pohybuje mezi čtrnácti a třiceti lety, 
ale mladších rowdies respektive hooligans nyní přibývá. 

 „Smečku“ vedou ti, kdo si vytvoří největší autoritu. Žádná jiná hierarchie neexistuje. 
Tvrdé jádro, to nebývají děti ve věku okolo šestnácti let. Těm „nejdrsnějším“ bývá mezi 
dvaceti a třiceti a svým vlivem mladé velmi snadno strhnou.  

 Kariéra“ hooligans je v řadě ohledů náročná a tento život nelze vést donekonečna. Proto 
dochází v ochozech ke generačním výměnám (kdy se starší věnují kariéře, rodině nebo 

                                                           
13

 SMOLÍK, Josef. Chuligánství nejen na fotbalových stadionech. Divácké násilí: Pomocné materiály pro školy 
účastnící se preventivního projektu „Jak to vidím já“. odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra České 
republiky, Praha 2003. 
14

 Subkultura (společenské jevy, které nejsou adekvátní oficiální kultuře) fotbalových hooligans. 
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„svým jiným identitám“ – nebo kdy na střety prostě fyzicky nestačí). Osoby starší 35 let 
jsou mezi aktivními hooligans výjimkou.15 

 Na fotbalových stadionech se mladí hooligans zbavují kontroly rodičů a dávají najevo 
svou nezávislost. Zároveň je těší strach, který vyvolávají u ostatních diváků. Konečně jsou 
někým bráni vážně, něco dokázali.16 

 Kriminálně nejrizikovějším obdobím je věk do dvaceti let. Teenageři snadněji porušují 
společenské normy a nechávají se strhnout k násilnostem. Zejména podíl této části 
mládeže na sportovních zápasech dnes roste a klesá počet starších návštěvníků.  

 V této souvislosti je možné hovořit o alternativní kariérní struktuře, ve které je důležité 
dosažení pozornosti a úspěchu. „Pravého“ násilí je někdy ve skutečnosti málo, více se  
o něm mluví než se děje. 

 Podle vyjádření „zevnitř“ je pro to, aby se adolescent propracoval mezi již zavedené 
hooligans, důležité pravidelně chodit na zápasy, občas vyjet s mužstvem ven, být na 
očích. Jiná možnost, aby poměrně uzavřené společenství někoho přijalo, neexistuje.  

 Bývá zvykem, že si mladí domlouvají bitky s určením věkové hranice a pravidel. U těchto 
střetů bývají přítomni i starší jedinci, kteří provádějí „dozor“ a „dokumentaci“. Mladiství 
se ale zúčastňují i bitek se staršími.  

 Rituál tohoto druhu dále umožňuje kontakt běžných účastníků s vůdci. V našem případě 
je možné za skupinu vůdců označit staré veterány a za běžné členy mladé „čekatele“. 

 U mladších je významná nápodoba pozorovaného chování jiných jedinců. Může být 
vědomá i nevědomá. Spočívá v kopírování vzorů chování starších osob. Důležitá je 
odezva skupiny. Platí-li v dané subkultuře či referenční skupině agresivita za žádoucí 
normu, je pravděpodobné, že i jedinec, který se bude snažit upoutat na sebe pozornost 
a zařadit se, se stane agresivním.17 

 Někteří mladí jsou „důstojnými“ nástupci „veteránů“. O některých mladých (myšleno 
chlapci do 18, nebo 20 let, někdy mladší 15 let) se subkultura vyjadřuje s respektem  
a jejich výkony jsou konfrontovány s pasivitou „starých“. 

 Jsou to staří, kteří domlouvají a organizují hlavní akce. Z důvodu nedostatečných počtů 
starých hooligans musejí staří mezi sebe brát i mladší. Mladí jsou „testováni“ a v případě, 
že uspějí, jsou bráni do akcí se staršími. Jestliže se mladí při akcích osvědčí, začínají být 
bráni na výjezdy a mohou se zúčastňovat bitek se staršími. Můžeme v podstatě hovořit  
o jakýchsi iniciacích. V opačném případě (nejsou-li dobře fyzicky disponováni nebo se při 
nějakém konfliktu zachovají zbaběle) se pouze podílejí na ultras produkci. 

 Nevýhoda mladistvých spočívá v tom, že nedisponují takovými finančními prostředky 
jako jejich starší kolegové a nemohou se proto zúčastňovat náročnějších akcí. 

 Někteří autoři poznamenávají, že většina mládeže jako životní vzory přijímá sportovní 
hvězdy. Ale napodobování sportovců není tak snadné, jako bezprostřední možnost 
napodobování násilného jednání na sportovišti. Pokud totiž existují při ligových 
fotbalových klubech kluby fanoušků, soustřeďují se na organizační a obchodní činnost, 
pořádání zájezdů na hřiště soupeře apod., ne ale ne tolik na výchovu nebo organizování 

                                                           
15

 BAŤKOVÁ, Lenka. Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, Praha 2012 (diplomová práce). 
16

 VEČERKA, Kazimír. (ed.). Jak na fotbalové výtržníky. Institut pro kriminologii a sociální prevenci . Praha 
1991. 
17

 SLEPIČKA, Pavel. Sportovní diváctví, Olympia, Praha 1990. 
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volného času fanoušků. Existující fan kluby také obvykle nesdružují fanoušky jakkoli 
problémové a o nejmladší generaci příznivců se skoro nikdo nestará. 

 
Graf: Charakteristika dotazovaných – podle věku.18 

up to 18 years

19 to 25 years

26 to 35 years

older than 36 years

 
Pozadí 
 
Genesis diváckého násilí respektive hooliganismu 
 
Úvod do širšího (historického) kontextu sportovního násilí související s tímto fenoménem na 
území dnešní České republiky lze popsat následujícím způsobem: 
 
Ve vztahu k území dnešní České republiky je možné zmínit dvě základní vývojové etapy 
diváckého násilí.19 
 
Tzv. „předetapa“ neorganizovaného fotbalového násilí, výtržností a vandalismu, která 
v podstatě trvala od počátku fotbalu v českých zemích na přelomu 19. a 20. století, s větší 
závažností zkoumaného fenoménu zejména od počátku osmdesátých až do poloviny 
devadesátých let 20. století. „V novinách České slovo z roku 1920 je zmínka o utkání mezi 
Meteorem Vinohrady a Fotbalovým kubem Nusle, kde se popisuje, jak po špatném rozhodnutí 
rozhodčího fanouškové z Nuslí vtrhli na hrací plochu, začali atakovat hráče soupeře a v rukou 
přitom měli dokonce hole a nože. Pokračovalo to honičkou s vinohradskými příznivci a několik 
lidí – na obou stranách – skončilo s těžkým zraněním.“20 
 
V této etapě je rovněž možné vzpomenout některé vysloveně politické incidenty 
(českoneměcké napětí kulminující ve 30. letech XX. století – kde rezonovaly sporty jako 
fotbal, tenis nebo box; ventilace frustrace v rámci Protektorátu – zejména při fotbalových 
zápasech s německými kluby; protisovětské napětí, které kulminovalo zejména v návaznosti 
na hokejová střetnutí na konci 60. let XX. století).  
 

                                                           
18

 BAŤKOVÁ, Lenka. Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, Praha 2012 (diplomová práce). 
19

 MAREŠ, Miroslav; SMOLÍK, Josef; SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií. Barrister & Principal. Brno 2004. ISBN 80-903333-0-3. 
20

 KOPIC, Jaroslav. Jak staré jsou a odkud se vůbec berou projevy násilí uvnitř sportovního publika. Divácké 
násilí: Pomocné materiály pro školy účastnící se preventivního projektu „Jak to vidím já“, odbor tisku a public 
relations Ministerstva vnitra, Praha 2003. 
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V 80. letech XX. století postupně docházelo k násilným střetům, kdy v hledištích (fotbalových 
stadionů) začala vzrůstat vulgarita a brutalita a před zápasy se začaly objevovat průvody 
vlajkonošů především v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci.21  
 
V období před rokem 1989 se do chování fotbalových hooligans promítá především alkohol  
a vzájemná nevraživost českých a slovenských týmů. 
 
Klíčovým zlomem se stal incident z června roku 1985, kdy příznivci Sparty Praha při návratu 
z utkání v Banské Bystrici zdemolovali vlak. O incidentu byl natočen v roce 1987 celovečerní 
film Proč?, který však namísto výchovného odstrašení zpopularizoval fenomén mezi mládeží 
(dodnes je pokládán za kultovní film).22  
 
Přes veškeré úsilí tehdejšího režimu nedokázaly bezpečnostní složky diváckému násilí 
zamezit a počet násilných incidentů rostl: 
 
 1988: Výtržnosti ostravských fanoušků ve vlaku, napadení průvodčího a příslušníka 

železničního oddílu. 
 1988: Během bitky příznivců Plzně a Sparty (v Plzni) byla neúmyslně usmrcena 

kolemjdoucí žena.  
 1989: Předčasně byl pro násilnosti ukončen zápas mezi celky Xaverova a Plzně. 
 
Bitky a výtržnosti nicméně probíhaly až na výjimky bez zájmu sdělovacích prostředků. 
Jednalo se přitom obvykle o nahodilé incidenty páchané jednotlivci či nekonzistentními 
skupinami.23 
 
Po roce 1989, kdy došlo ke změně socioekonomické situace ve státě, byl zaznamenán nárůst 
agresivity a sebevědomí hooligans. Stadiony začali ve větší míře navštěvovat příslušníci 
skinheadského hnutí, kteří vnesli na stadiony rasistické a neonacistické prvky v podobě 
skandování hesel, nadávek, hajlování apod. Kromě zvýšené návštěvnosti na domácích 
stadionech začali fanoušci doprovázet svůj tým i na zápasy na hřišti soupeřů. Organizovanost 
osob v kotlích se stávala intenzivnější a fandění se stalo akusticky i vizuálně působivější.24  

                                                           
21

 MAREŠ, Miroslav; SMOLÍK, Josef; SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií. Barrister & Principal. Brno 2004. ISBN 80-903333-0-3. 
22

 Roli skinheada v něm navíc ztvárnil i Daniel Landa, zpěvák skupiny Orlík, dodnes relativně populární postava. 
23

 MAREŠ, Miroslav; SMOLÍK, Josef; SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií. Barrister & Principal. Brno 2004. ISBN 80-903333-0-3. 
SEKOT, Aleš. Sociologie Sportu. Masarykova univerzita. Brno 2006. ISBN 80-210-4201-X. 
24

 MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Barrister&Principal, Centrum 
strategických studií. Brno 2003. 
SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství z hlediska extremismu. Rexter, 2001, 1. 
SMOLÍK, Josef. Chuligánství nejen na fotbalových stadionech. Divácké násilí: Pomocné materiály pro školy 
účastnící se preventivního projektu „Jak to vidím já“. odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra České 
republiky, Praha 2003. 
SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: "Historie, teorie a politizace fenoménu". Zdeněk Plachý – vydavatelství  
a nakladatelství. Karlovy Vary 2008, ISBN 978-80-903556-3-7. 
FRANCKOVÁ, I. Proč? Premiere. 2004, č.  8, s. 71-73. 
HARSÁNYI, Ladislav. Chuligáni. Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemizmu a intolerancie v slovenskom 
futbale. Ludia proti rasizmu. Bratislava 2005. 
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Druhá etapa je etapa moderních fotbalových organizovaných gangů, které začaly vznikat po 
západním vzoru v druhé polovině devadesátých let. Vznikly více méně stabilní  
a organizované skupiny „fans“ při největších fotbalových klubech, jakými v té době byli 
Sparta Praha, Baník Ostrava a Slovan Bratislava. Po rozdělení republiky nahradili fanoušky 
Slovanu Bratislava stejně nebezpeční fanoušci Brna. Tyto gangy, jejichž členové sami sebe 
chápou jako příslušníky specifické entity, se pravidelně zúčastňovaly fotbalových zápasů  
a bitek a vymezovaly se jako součást scény hooligans: s vlastními názvy, symbolikou, ziny, 
internetovými stránkami apod.25 
 
Fanoušci měli možnost sledovat „kolegy“ ze zahraničí, na mezistátní zápasy začalo jezdit 
daleko víc fanoušků ze zahraničí a do ligy začali přicházet zahraniční hráči, včetně hráčů 
tmavé pleti. Stále silněji se objevovaly projevy rasismu a xenofobie.26 
 
Zenit počtu násilností bývá řazen mezi roky 1995 až 2009. Teprve po několikaletém tlaku se 
bezpečnostnímu a justičnímu aparátu podařilo řadu vůdčích osob od násilné činnosti odradit.  
Fotbalové (sportovní) kluby pod tlakem státu změnily svůj přístup k plnění zákonných 
povinností, začal se klást důraz na zvýšení bezpečnostních postupů a standardů a obecně se 
zlepšila i spolupráce s Policií České republiky co se týče zlepšování úrovně pořadatelských 
služeb a důslednější kontrola osob před vstupem na stadion). Počet incidentů přímo na 
stadionech tak nyní dosahuje poměrně nízkých čísel (méně než 6 větších excesů za rok).27 
 
Tabulka: Srovnání dvou dílčích etap v rámci vývoje po roce 1989: 
 

90. léta XX. století a první roky nového 
milénia. 

Situace po roce 2009. 

incidenty se odehrávají zejména přímo  
na stadionech nebo v jejich bezprostředním 

okolí 

dochází k domluveným střetům skupin 
hooligans, rozsáhlé výtržnosti přímo na 

stadionech nejsou příliš časté 

do statistik se odrazí desítky incidentů cca 5-6 závažnějších incidentů za rok 

vysoké pokuty pro sportovní kluby kluby jako takové nejsou sankcionovány 
příliš často 

velmi častá policejní přítomnost 
na sportovních akcích 

policejní přítomnost na sportovních akcích 
je málo častá 

mediálně a politicky ad hoc významné téma řada daleko významnějších témat 
společenského diskursu 

 
Příklady některých incidentů mezi lety 1995 až 2009: 
 

                                                           
25

 MAREŠ, Miroslav; SMOLÍK, Josef; SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií. Barrister & Principal. Brno 2004. ISBN 80-903333-0-3, s. 183n. 
HARSÁNYI, Ladislav. Chuligáni. Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemizmu a intolerancie v slovenskom 
futbale. Ludia proti rasizmu. Bratislava 2005. 
26

 BALCAR, Martin. Sociální práce s hooligans. Filosofická fakulta Karlovy university. Praha 2000. 
27

 Britská nemoc – Československo po roce 1989. Supporters.cz, 10. II. 2012.  
http://www.supporters.cz/clanek/britska-nemoc-ceskoslovensko-po-roce-1989/3867.html 
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 1995: Vyhození vojáka Štefana Kúdely z jedoucího vlaku. Případ byl vyšetřován jako 
pokus vraždy. Odsouzeni za to byli dva hooligans na 12 a 13 let. Jeden z nich se ve vězení 
oběsil. 

 1999: Případ Ivety Ciché, která byla zasažena ve vlaku v Havířově kamenem vrženým 
jedním z rowdies Baníku Ostrava (utrpěla těžké zranění v obličeji a oslepla na jedno 
oko). 

 2003: Při pražském derby mezi Bohemians a Spartou opilý člen skupiny Berserk 
Bohemians napadl pomezního rozhodčího a inzultoval jej; zápas byl ukončen. 

 2004: Baník Ostrava v sezoně 2003/2004 vyhrál ligu a jeho venkovní zápasy byly 
navštěvovány tisíci fanoušků, kteří se dopouštěli značného množství problémů. 

 2007: Cca 500 domácích hooligans napadlo na Václavském náměstí v Praze dvě hodiny 
před zápasem hooligans z Německa; výsledkem bylo nejen poničení dvou restaurací, 
zničení zboží na stánkových prodejních pultech, ale i zranění několika osob, včetně osob 
nezúčastněných. 

 2008: Celkové číslo zadržených fanoušků narostlo po utkání Sparta Praha – Dynamo 
Záhřeb, kde bylo při násilnostech v centru Prahy zadrženo přes 200 fanoušků Dynama. 

 2009: Relativně vysoké číslo vyšetřovaných osob bylo způsobeno hromadným zadržením 
fanoušků Crvena Zvezda Beograd při utkání s klubem Slavia Praha.  
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Média a politické diskurzy s ohledem na divácké násilí 
 
Stručný přehled hlavních médií a politických diskurzů s ohledem na divácké násilí přináší 
následujícími zjištění: 

 

 V České republice je fenomén diváckého násilí všeobecně (společnost, média, politická 
scéna) vnímán jako marginální téma, kterému se věnuje především denní tisk, který 
popisuje atmosféru na fotbalových stadionech, aniž by se obvykle snažil hledat hlubší 
příčiny tohoto jevu.  

 Hlavní témata cirkulující ve veřejných debatách o diváckém násilí či radikalizaci jsou velmi 
často omezena na roli organizátorů (sportovních klubů), které údajně nedostály svým 
závazkům. 

 Domácí média si dlouhou dobu (počátek 90. let XX. století) dění v hledištích příliš 
nevšímala.28 Věnovala se pouze dění na hřišti a o fanoušcích informovala převážně ve 
spojitosti s násilnostmi. Výjimkou byla reprezentační utkání, kde mohly zaznívat zmínky  
o tom, že fanoušci vytvořili skvělou kulisu. 

 Hooligans přitom tradičně stojí o svoji „mediální“ prezentaci, ale je důležité, jak je tato 
prezentace formulována. Většina souvisejících internetových stránek obsahuje rubriku 
nazvanou „Napsali o nás“, kde jsou doslovně přepisovány novinové články o konkrétních 
akcích. Autoři v nich zpravidla obviňují žurnalisty ze lhaní, neobjektivity, neinformova-
nosti a senzacechtivosti. 

 Články v médiích, kde jsou hooligans popisováni jako asociální, agresivní opilci, kteří 
napadají i normální lidi a propagují zvrácené ideologie, aniž by o nich cokoli věděli, se 
hooligans nelíbí. Svou roli zde pochopitelně hraje i povrchnost a záměrná skandalizace ze 
strany některých novinářů (kteří jsou jmenovitě kritizováni). 

 Média jsou rovněž v konkrétních případech chápána jako někdo, kdo vyvolává či 
znásobuje pobouření veřejnosti. Veřejnost pak vyvíjí tlak na kluby a represivní složky  
– a výsledkem jsou různá pro hooligans nežádoucí opatření (zákazy, omezení, sankce). 

                                                           
28

 Teprve podzimní část sezóny 2003/2004 přinesla na stadiony nebývalý boom ultra produkce, a tak se 
tuzemská média začala zajímat o fanoušky i v jiné souvislosti, než jen v souvislosti s násilím. 
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Konkrétní případy „politizace“ diváckého násilí scény v České republice 
 
K politické situaci se fanoušci a hooligans na fotbalových stadionech v České republice někdy 
vyjadřují prostřednictvím transparentů. Transparenty se rovněž mohou vyjadřovat ke 
sporným politickým otázkám, respektive mohou tyto záležitosti ironizovat. Pro příklad lze 
uvést následující skutečnosti: 
 

 2001 (září): Při fotbalovém utkání mezi Brnem a Baníkem Ostrava na brněnském stadionu 
Za Lužánkami křičeli rowdies do minuty ticha za oběti teroristického činu z 11. září 2001 
slogan „Fuck the USA“ a „Jugoslavia“. 

 2002: Skupiny hooligans napadly v Praze happening antiglobalistů, protestujících proti 
konání summitu Severoatlantické aliance v Praze. Nejednalo se ani tak o podporu 
Aliance, jako o vyhraněný postoj proti jejím odpůrcům. 

 2003 (říjen): Při reprezentačním zápase mezi Rakouskem a Českou republikou byl 
roztažen transparent „Österreichischer Fussbal nein Temelin, ja!“. 

 2004 (květen): Hooligans gang Division Nord z Teplic rozvěsil na fotbalovém stadionu 
transparenty proti Evropské unii a návrhu na stavbu mešity v Teplicích.29 
 

 
 

 2013 (červen): Někteří hooligans se zapojili do incidentů okolo sídliště Máj České 
Budějovice, kde kulminovalo napětí mezi většinovou společností a Romy. 

 2014 (srpen): V rámci portálu hooligans.cz vznikla diskusní záložka „Ukrajina“ (v červnu 
2015 asi 97 000 příspěvků, často jednostranných, ale i snaha o neutralitu).30 

 2015 (jaro): V rámci fotbalových a někdy i hokejových stadionů se objevily transparenty, 
reagující na teroristický útok v redakci Charlie Hebdo. 

 2015 (květen): Portál hooligans.cz se věnuje rozsudkům smrti pro hooligans v Egyptě. 

 2015 (červen): Na stránce hooligans.cz byla založena diskusní záložka „proti islamizaci“, 
kam za necelý měsíc přibylo více než 200 000 příspěvků (!).31 Někteří členové subkultury 
se zřejmě zapojili do akcí PEGIDA v Drážďanech nebo do obdobných akcí v Bratislavě 
(červen 2015). 

 
                                                           
29

 Football Factory 27/2004. 
30

 Fórum: Ukrajina. Hooligans.cz. http://forum.hooligans.cz/messages.php?folder=5099&lang=cze 
31

 Fórum: Společně proti Islamizaci. Hooligans.cz.  
http://forum.hooligans.cz/messages.php?folder=5101&lang=cze 
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O nějaké snaze hooligans po svržení státního zřízení nemůže být v České republice ani řeči. 
Totéž zatím platí naštěstí o potenciálu pro páchání teroristických útoků. 
 
Kritika státu quo je ze strany hooligans často spíše primárně nepolitická. Konflikty hooligans 
se sportovním (obvykle fotbalovým, méně často hokejovým32 či jiným) klubem jsou nezřídka 
zdůvodňovány jako výsledek odporu ke komercionalizaci sportu. Radikální fanoušci mohou 
nezřídka dojít k objektivnímu či subjektivnímu názoru, že vedení klubu se jedná především 
o vydělávání peněz (například z prodeje reklamy, „podbízení se“ televiznímu nebo 
rodinnému divákovi) a nikoli o pobavení „skalního fanouška“. Výsledkem případného 
protestu pak může být ničení majetku na „vlastním“ stadionu. 
 
Příkladem ambivalentního vztahu k extremismu (jakkoli definovanému) respektive násilí, 
jsou opakovaně uváděné disclaimery (přinejmenším od roku 2002) respektive další podněty 
redakce nejrozšířenějšího národního „hooliganského“ zinu Football Factory: „Tento zine není 
oficiální tiskovinou. Nevybízí k násilí či jiným neřestem, jen odráží a monitoruje skutečný stav 
fans scény. Obsah článku se nemusí shodovat s názory redakce. Za obsah jednotlivých 
příspěvků odpovídají jejich autoři“. ... „Rádi bychom vydávali bezproblémový plátek, proto 
upřednostňujeme popisy v třetí osobě a také bez politických příkras. Názory na cikány nebo 
sympatie s různými hnutí patří do jiných periodik.“. Stejně tak zaznívají výzvy, aby příspěvky 
neobsahovaly popis trestné činnosti (krádeže na čerpacích stanicích, demolování restaurací). 
Přispěvatelé tento trend postupně přijali, v průběhu času se z příspěvků vytrácejí emotivní 
projevy zloby. Namísto toho zaznívají různé metafory, slovní hříčky a ironické poznámky. 

                                                           
32

 Hokejfans,cz. http://www.hokejfans.cz/ 
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Sociální, hospodářské, politické či náboženské aspekty diváckého násilí 
 
Jaké jsou myšlenky a pocity, které propojují fotbalové chuligány v běžném chování a jedná-
ní? 
 
Hledání formální „ideologie” a „obrazu nepřítele” ve vztahu k diváckému násilí je obvykle 
neúspěšné. Snahy o násilné či klidné změny politické či ekonomické situace ve státě zůstávají 
daleko za možnostmi či ambicemi konkrétních hooligan skupin či subkultury jako celku. To 
nicméně neznamená, že není možné položit a pokusit se zodpovědět několik stěžejních 
otázek, alespoň nepřímo spadajících do této oblasti: 
 
Vzájemný vztah mezi hooliganismem a politicky motivovaným extremismem 
 
Co se týče vazby diváckého násilí na extremismus, je možné najít argumenty jak „pro“, tak 
„proti“ vytváření takového propojení. 
 
Na tomto místě je potřeba uvést, že extremismus bývá v rámci České republiky chápán jako 
obecný, spíše politologický pojem, který se vztahuje na nestandardní či jinak abnormální 
společenské jevy a jejich nositele. V bezpečnostním a zpravodajském kontextu musí tato 
kategorie také obsahovat znak antagonismu vůči stávajícímu politickému a sociálnímu 
řádu, který je doprovázen určitými aktivitami, jejichž cílem je daný politický a sociální 
systém destabilizovat, případně jej v jeho částech nebo celku odstranit, a vést k nastolení 
nějaké formy nedemokratického společenského systému. 
 
Pod pojmem „kriminalita s extremistickým podtextem“ či „kriminalita motivovaná rasovou, 
národnostní nebo jinou sociální nenávistí“ se rozumí jednání, které naplňuje znaky skutkové 
podstaty trestného činu nebo přestupku a jeho pohnutkou je apriorní nenávist vyplývající  
z příslušnosti adresáta k rase, národnosti, náboženství, třídě či jiné sociální skupině.33 
 
Většina skupin je buď apolitická anebo se cíleně hlásí k ultrapravici, přičemž jim chybí 
propracovanější ideová koncepce. Přesto lze i v České republice najít příklady propojování 
některých jedinců či gangů z prostředí hooligans s krajní pravicí (celá řada uskupení z Prahy, 
Brna a podobně) nebo krajní levicí respektive antiglobalisty (s výjimkou ultrapravicových 
Berserk34 jiné gangy okolo Bohemians Praha, příznivci Pardubic, jednotlivci z dalších skupin). 
 
A nyní podrobněji k argumentů „pro“ nacházení spojnic mezi hooligans a extremisty 
(zejména krajní pravicí). 
 

 Mezi hooligans patří řada příznivců hnutí skinheads. Nejmilitantnějším příkladem byl na 
přelomu tisíciletí brněnský Johny Kentus Gang, který rovněž napadal místní alternativní  
a ultralevicovou mládež. 

                                                           
33

 DANICS, Štefan. Extremismus – hrozba demokracie. Praha: Police History. Praha 2002, s. 70. 
34

 Rozhovor se skupinou Berserk (Bohemians 1905). Hooligans.cz. 11. VIII. 2013. 
http://hooligans.cz/interviews/3095-rozhovor-se-skupinou-berserk-bohemians-1905 

http://hooligans.cz/interviews/3095-rozhovor-se-skupinou-berserk-bohemians-1905
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 Terčem násilí ze strany hooligans se stávají skupiny, které jsou trnem v oku 
neonacistickým či neofašistickým hnutím. Oblíbeným terčem jsou tak anarchisté (lidé, 
kteří jsou za anarchisty považováni), bezdomovci, punkové, Vietnamci, „barevní“, 
Romové.  

 Mezi hooligans je časté užívání symboliky35 krajní pravice, např. tzv. „jižanské“ vlajky 
nebo tzv. keltského kříže (dvojí přeškrtnutím obou písmen „o“ ve slově „hooligans“). 
Výjimkou údajně není vyvolávání hesla „osm, osm, osmdesát osm“ v 88. minutě zápasu či 
pokřik: „racists, fascists, hooligans“ atp. 

 Tématika hoolligans se v průběhu devadesátých let ujala i část skinheadských hudebních 
skupin (např. Orlík s písní Viktorka Žižkov, S.A.D., Operace Artbaban, Protest, 3:2 pro 
MH, Pilsner Oiquell, Hlas krve, Reichenberg apod.). 

 Někdy se v rámci subkultury objeví pokřiky, přímo odkazující na krajní pravici, vyvolávání 
Hitlera, Mengeleho, nebo například pokřik „Zabij klokana36 pro svoji mámu“.37 

 U řady hooligans existuje otevřeně ventilovaná homofobie (která na sebe bere podobu 
častování protivníků homofobními nadávkami). 

 I v České republice se rasismus na sportovištích projevuje především vulgárnostmi, 
haněním a bučením směrem k černošským hráčům (kterých však v České republice 
působí relativně málo). Někdy jsou tyto výstřelky ad hoc a ojedinělé, někdy jsou to akce 
systematické a dlouhodobější. 

 
Názory, které tuto vazbu relativizují, je nicméně daleko více: 
 

 Fenomén je třeba vnímat na prvním místě jako asociální/antisociální chování značně 
specifické subkultury, která může (ale nemusí) mít i politické atributy. 

 Je pravděpodobné, že většina hooligans postrádá o politických ideologiích hlubší 
informace. 

 Z velké části se jedná o akce jednotlivců, kteří se snaží provokovat pod vlivem alkoholu či 
hooliganského gangu, v němž je toto chování považováno za obvyklý rituál doprovázející 
fotbalové zápasy.38 

 Na tomto místě lze užít pojem extrémní, nikoli extremistický postoj, což vyjadřuje krajní, 
neobvyklý, přemrštěný postoj, který však nemusí být politický. Jednotlivé osoby samy 
sebe chápou jako „fanatiky“, jako osoby „extrémní“, nikoli extremistické.39 

                                                           
35

 Postoj k tématu ze strany fanoušků Baníku Ostrava byl vyjádřen mj. v Bazalu (4/1999), který reagoval na 
graffiti nápis s hákovým křížem. Komentář byl velice kritický a upozorňoval především na skutečnost, že se 
novinářská obec takovýmito věcmi ráda zabývá a snaží se z fanoušků Baníku udělat fašisty. 
36

 Fanoušek Bohemians Praha. 
37

 Sigma hooligans hlásí návrat. Antifa.cz. 6. II. 2012. 
http://www.antifa.cz/content/sigma-hooligans-hlasi-navrat 
38

 MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Barrister&Principal, Centrum 
strategických studií. Brno 2003. 
39

 „K obsahovým oblastem jako takovým, které mohou být předmětem fanatismu, se počítají všechny oblasti 
života, které jsou přístupné osobní identifikaci, vysokému ohodnocení a angažovanosti. Z hlediska rozsahu  
a důsledků je nejdůležitější oblast náboženství a politiky.“  
HOLE, Günter. Fanatismus. Praha: Portál, Praha 1998, s. 32. 
MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Barrister&Principal, Centrum 
strategických studií. Brno 2003. 
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 Fotbalové hooliganství by mohlo být zkoumáno především sociologickými, sociálně-
psychologickými, kulturně-antropologickými přístupy. Téma fotbalového hooliganství by 
se názoru některých badatelů mohlo řadit do oblasti sociální patologie. Snahou členů 
subkultury je šokovat, vzbudit odpor většinou společnosti. Pokud většinou společnost 
dráždí vnější projevy extrémní pravice, budou ze strany hooligans používány. 

 Mnohé osoby, které „dělají problémy“, nejsou pouze přívrženci hnutí skinheads. Sice tak 
vypadají, ale ze zkušeností vyplývá, že nemají s hnutím samým nic společného. Zatím pro 
takové lidi nemáme ani označení. Často ani nejsou přívrženci konkrétního klubu, chodí 
jen provokovat. Takových lidí stačí pět nebo deset a strhnou k násilnostem a rasistickým 
heslům celý dav.  

 Existují příklady hooliganů, kteří se sice hlásí k extrémistické ideologii, ale hooliganství je 
pro ně přednější než politika. Jedná se o dvě jejich identity, které existují „vedle sebe“. 

 Pachateli kriminality s extremistickým podtextem rozhodně nejsou automaticky 
přívrženci extremistických organizací, naopak většinu těchto kriminálních projevů nelze 
dávat do souvislostí s takovýmito organizacemi. Spíše lze tvrdit, že jde o projevy stojící 
vedle sebe, které se navzájem překrývají.40 

 
Jsou některé z hlavních klubů v zemi politicky aktivní (účastní se veřejných protestů a jiných 
forem aktivismu? Jsou napojeny na krajně pravicové extremistické skupiny (strany, hnutí)? 
 
Tento aspekt existuje zřejmě pouze na ad hoc bázi a co se týče jednotlivců, nikoli celé 
subkultury. Nicméně nové impulsy zde může představovat obava společnosti z růstu počtu 
muslimů či masové imigrace obecně. 
 
Vyskytly se nějaké projevy fotbalového hooliganismu spojené s pravicovým extremismem 
(včetně násilných a nenásilných incidentů). Jaké byly hlavní cíle těchto projevů? Jaká byla 
role chuligánů v takových incidentů? 
 
Do jaké míry se fotbaloví hooligans a další diváci ztotožňují s myšlenkami radikální 
pravice? Jaká je role myšlenek krajní pravice v „kariéře“ hooligana? 
 
Tato otázka do určité míry souvisí s tématem „volby“ klubu či konkrétního gangu, nikoli 
s tím, že se osoba identifikuje se subkulturou hooligans jako takovou.  
 
Tato část se zaměřuje na identifikaci hlavních aktérů v souvislosti s hooliganismem  
("výtržnictvím") a příslušných organizačních struktur. I zde panuje snaha zodpovědět několik 
stěžejních otázek, alespoň nepřímo spadajících do této oblasti: 
 
Jaké jsou hlavní skupiny fanoušků (nikoli nutně hooligans) a jejich propojení s konkrétními 
kluby a týmy? Jak velké je jádro hlavních skupin v zemi? 
 
Některé údaje o domácí fanouškovské a hooligans scéně obsahuje zřejmě nejvíce neutrální  
a svým způsobem renomovaný portál hooligans.cz.41 Počty (ultras a hooligans dohromady) 

                                                           
40

  DANICS, Štefan. Extremismus – hrozba demokracie. Praha: Police History. Praha 2002, s. 122. 
41

 Česká scéna. Hooligans.cz., 2012. http://hooligans.cz/counts/2012/1435-czech-scene 
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se pohybují v rozmezí několika tisíc (až 4 000 Slavia Praha, až 2 500 Bohemians Praha, až 
1 200 Baník Ostrava), několika stovek (Sigma Olomouc, Sparta Praha, Slovan Liberec, 
Fotbalový klub Teplice, Opava, Viktoria Plzeň) či jen několik desítek (Kolín, Jablonec) aktivně 
fandících osob. Údaje jsou silně proměnlivé, stejně i co se týče názvů a síly stabilizovanějších 
hooligans skupin. Celá hooligans subkultura je nyní po řadu let spíše v útlumu (například 
donedávna poměrně silné Brno). Kvalifikovaně lze odhadovat, že případných střetů (a to 
dominantně mimo sportoviště, na pečlivě vybraných místech bez přihlížení nezúčastněné 
veřejnosti) se může účastnit tak 20 až 25 skupin, spojených s výše uvedenými kluby. Tato 
uskupení čítají dohromady maximálně „několik stovek osob“. Ostatní domácí kluby existují 
bez trvalejší hooligans subkultury, pokud se nejedná o samostatně jednající jednotlivce.42 
 

 
 
S výjimkou spíše levicových hooligans Bohemians Praha se jedná o spíše ultrapravicová nebo 
politiky neutrální uskupení. 
 
Jaký je vztah mezi hlavními skupinami fanoušků? 
 
Na domácí scéně se do určité míry odráží vztahy či „družby“ se zahraničními kluby z Polska  
a Slovenska. Fanoušci klubů z Polska se na v České republice objevují poměrně pravidelně. 
Tuzemští hooligans podle svých možností vyjíždějí na Slovensko (zejména na utkání v jeho 
západní části). 

                                                           
42

 MAREŠ, Miroslav; SMOLÍK, Josef; SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií. Barrister & Principal. Brno 2004. ISBN 80-903333-0-3. 
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Spektrum možných akcí 
 
Typologie násilného chování a činů, vztahující se k diváckému násilí 
 
Jaké jsou druhy násilných akcí, do nichž se fotbaloví hooligans zapojují (vandalismus, jiné 
typy anti-sociálního chování, útoky na člověka)? 
 
V České republice se divácké násilí prezentuje nejčastěji těmito formami:  
 
 vniknutím na hrací plochu; 
 házením předmětů (dýmovnic, kamenů, lahví, atd.) na hrací plochu; 
 házením předmětů na aktéry hry (rozhodčí, hráči); 
 výtržnostmi (potyčky s policií, pořadatelskou službou, atd.); 
 vandalismem (ničení příslušenství v hledišti); 
 násilím v prostorách sportoviště (vůči jiným hooligans, fanouškům a divákům soupeřova 

týmu, vůči hráčům vlastního/soupeřova mužstva, rozhodčímu, pořadatelské službě, 
policii, představitelům fotbalového klubu, atd.); 

 incidenty cestou na utkání a z utkání (poškozování prostředků hromadné dopravy 
– vlaky autobusy – obtěžování dalších cestujících, krádeže na čerpacích stanicích, útěky 
z restaurací bez placení); 

 střety mimo sportoviště (obvykle mezi dvěma skupinami hooligans). 
 
Jak upozorňuje Bureš (2004a), tyto jevy se do přelomu století týkaly zejména vrcholných 
fotbalových soutěží. Nyní (po roce 2009) se obdobné chování vyskytuje spíše u nižších 
soutěží. Zápasy národního mužstva se v naprosté většině případů odehrávají bez 
závažnějších incidentů. 
 
V rámci České republiky neexistuje jednoznačně koncipovaná statistika či přehled, týkající se 
sledované problematiky. Situace se navíc v průběhu let mění, nezřídka v souvislosti 
s personálními přesuny v rámci zainteresovaných institucí (Ministerstvo vnitra, Policie České 
republiky atd.). Kluby v některých případech násilí na stadionech nehlásí, neboť situaci 
dokážou zvládnout pořadatelskou službou. Výsledky zkresluje také skutečnost, že 
k organizovaným střetům hooligans dochází i mimo stadion. V této souvislosti nezbývá, než 
se pokusit o do značné míry „apriori nedokonalou“ syntézu existujících podkladů: 
 
Svodná informace o diváckém násilí 
 

 Přehled podle dnů, vytvářený ex post. Informace je tvořena jednotlivými Krajskými 
ředitelstvími policie. Data jsou přístupná pouze pro interní potřebu Policie České 
republiky. 

 
Podklady antikonfliktních týmů 
 

 Přehled podle dnů, vytvářený ex post.  

 Informace je tvořena koordinátory antikonfliktních policejních týmů jednotlivých krajů. 
Data jsou přístupná pouze pro interní potřebu Policie České republiky. 
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Situační zpráva Ministerstva vnitra – Divácké násilí 
 

 Podklad je vytvářen každé dva měsíce; jedná se o přehled událostí týkajících se diváckého 
násilí a s ním spojených jevů. 

 Informace je tvořena situačním a informačním centrem odboru bezpečnostní politiky  
a data jsou určena pro vnitřní potřebu (z celkové situační zprávy situační a informační 
středisko vybírá události týkající se diváckého násilí, fotbalu). 

 
Přehled o akcích v České republice 
 

 Jedná se o dokument vytvářený týden „od pátku do pátku“ před akcí.43 

 Informace je tvořena v rámci Policejního prezidia České republiky na základě opatření dle 
závazného pokynu policejního prezidenta č. 10/2009. 

 
Extremismus – souhrnná situační zpráva 
 

 Jedná se o čtvrtletní přehled vytvářený ex post odborem bezpečnostní politiky  
a prevence kriminality Ministerstva vnitra. 

 
Další zdroje: 
 

 Média – zejména elektronická (sportovní weby). 

 Fanouškovská subkultura – webové stránky fanoušků a ultras jednotlivých klubů 
(zejména http://www.hooligans.cz, vytvářený v Brně), sociální sítě a ziny (zejména 
Football Factory, vytvářený v Ostravě). 

 
Z hlediska projektu byl významný kvantitativní výzkum, uskutečněný v roce 2011. Jeho cílem 
bylo oslovit fanoušky a ultras respektive hooligans jednotlivých klubů. Dotazník nabízel 
respondentům nejen volbu odpovědí uzavřených – výběr z několika variant, ale také 
otevřené otázky, kde bylo možné vyjádřit svůj názor. Dotazník byl uložen na 
http://bit.ly/fotvyz kde byl přístupný od 28. února do 9. března 2011. Odkaz propagovaly 
oficiální stránky Slavie, Sparty, Bohemians 1905, Ultras Slavie, Baníku Ostrava, Ultras Baník 
Ostrava a fóru fanoušků fotbalu Nyx.cz. Na otázky odpovědělo 263 osob.44 
 
Syntézou výše uvedených zdrojů je možné dojít „bez záruky“ k následujícím shrnujícím 
zjištěním:45 
 

                                                           
43

 Tento přehled vychází do značné míry z otevřených zdrojů a částečně i z operativních informací. V realitě není 
nutné, aby každá akce předem vyhodnocená jako riziková skončila nějakým incidentem. Na druhou stranu 
mohou v realitě vyvstat některé spontánní akce, které nebyly tímto dokumentem pokryty. 
44

 BAŤKOVÁ, Lenka. Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, Praha 2012 (diplomová práce). 
45

 PĚTIOKÝ, Jiří. Hooligans: Hra na válku. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd (diplomová práce). Praha 
2004. 
BAŤKOVÁ, Lenka. Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, Praha 2012 (diplomová práce). 

http://www.hooligans.cz/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2380800810&to=http%3a%2f%2fbit%2ely%2ffotvyz
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 V průběhu roku se odehraje okolo 380 prvoligových zápasů. Zaznamenáno je okolo 
60 incidentů, které se týkaly fotbalových utkání, ať již na stadionu, nebo mimo něj, což je 
asi 15 procent z celkového počtu zápasů. Jen asi 5-6 incidentů je závažnější povahy. 

 Drtivá většina zápasů se odehrává v období březen – listopad. Do těchto měsíců také 
spadají stěžejní bezpečnostní incidenty. 

 Co se týče dnů, nejvíce incidentů se odehrává o víkendu a v pondělí. 

 Incidenty tradičně a opakovaně způsobují příznivci „velkých klubů“, jako je Sparta Praha, 
Bohemians Praha, Baník Ostrava, Slavia Praha, Bohemians 1905, Jablonec, Viktoria 
Plzeň atd. 

 Nejčastěji jsou incidenty identifikovány jako výtržnictví a řeší se jako přestupek. 

 V hojné míře se používá pyrotechnika, a to jak mimo stadion, tak i na něm, kde je 
zakázána. 

 
Kdo je cílem (terčem) diváckého násilí  
 
Primárním terčem diváckého násilí jsou hooligans spojení s jinými kluby, ale může se jednat  
i o „normální” fanoušky jiných, ale i vlastního klubu. 
 
Divácké násilí ale může existovat i ve vztahu k hráčům, pořadatelům a bezpečnostním 
složkám. Důvodem pro averzi hooligans vůči hráči může být prostá snaha ho „rozhodit“, jeho 
herní neúspěch, zrada vlastního klubu (přestup), nebo barva pleti (obvykle se jedná  
o napodobování opičích skřeků či házení banánových slupek). Specifickým incidentem, který 
prozatím zřejmě použili pouze hooligans Sparty, je přepadení autobusu s vlastními hráči. 
Hlavním motivem podle sparťanských fanoušků bylo vypuštění zápasu v Jablonci, svou roli 
ale mohly sehrát i bezpečnostní opatření vedení klubu.46 
 
Mezi kluby a fotbalovými radikály (hooligans a ultras) často funguje vzájemná spolupráce. 
Klub může přispívat na ultras akce, věnovat lístky na venkovní zápasy, či dotovat výjezdy 
(placení autobusů). Hooligans pak klubu na oplátku vytvářejí atmosféru. Na domácích 
zápasech mohou vytvořit prostředí, ve kterém se soupeřovým hráčům špatně hraje. Zároveň 
jsou na stadionech pro normální lidi určitou atrakcí (navzdory tomu, že jejich chování bývá 
společensky problematické). Stadion v České republice je bez fotbalových radikálů mrtvým 
stadionem. Navíc jsou zdejší návštěvy relativně nízké.  
 
Hooligans mohou také svými akcemi klub významně poškodit. Za negativní fanouškovské 
projevy (rvačky, nepovolená pyrotechnika, rasistické pokřiky) se platí vysoké pokuty. Pakliže 
hooligans pravidla poruší a dojde k nějakému incidentu, vedení obvykle spolupráci 
pozastavuje. Následují různá represivní a preventivní opatření, která mají hooligans 
zkomplikovat vstup na stadion. Některé kluby s násilnou tradicí (Sparta) se spolupráci rušit 
nesnaží ani po excesech, protože si uvědomují, že být s radikály v kontaktu je výhodnější  
a lacinější než najímání početné ochranky, či riskování pokut za případný další incident. 

                                                           
46

 Přepadení autobusu s hráči soupeře je naopak častější, např. duben 2014, kdy – opět hooligans Sparty, 
napadli autobus hráčů Slavia Praha. 
Chuligáni Sparty házeli na slávistický autobus půllitry, jednoho hráče zranili. Lidovky.cz, 12. IV. 2014. 
http://sport.lidovky.cz/chuligani-hazeli-pred-derby-na-slavisticky-autobus-pullitry-zranili-hrubese-1wx-
/fotbal.aspx?c=A140412_193005_ln-fotbal-prvni-liga_lso 
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Vztah hooligans k policistům a pořadatelům je obvykle silně problematický. Hooligans velmi 
často vyjadřují svou nenávist vůči těmto represivním složkám. V České republice se však 
obvykle jedná spíše o směs nenávisti, odporu, despektu a ukřivděnosti. Hlavním důvodem je 
asi fakt, že se hooligans vměšují do jejich záležitostí, kazí jim střety a brání jim i v jiných 
aktivitách na vybouření. Důsledkem případných trestných činů se může stát zadržení 
a případné obvinění. Při policejních zásazích či zásazích pořadatelů je vysmívána jejich 
zbabělost a ostře kritizována údajná brutalita a neadekvátnost zákroků.47 
 

 
 
Konflikty při zásahu policistů a pořadatelů jsou chápány jako důsledek narušení teritoria  
a rituálu. Ochozy jsou fanoušky chápány jako jejich nedotknutelné území, kde platí jejich 
vlastní normy a které je nutné bránit před vetřelci. Hranice teritoria jsou jasně stanoveny. 
Jednak jsou již dopředu vyznačeny sektory pro domácí a pro hosty a jednak je hooligans 
označují svými vlastními symboly. 
 
V případě střetu jedné skupiny s policií, obvykle hooliganská skupina soupeřova týmu fandí 
svým kolegům a to i v případě, že je mezi oběma skupinami nenávist. Časté jsou pak pokřiky 
„Policie ven!“ nebo obligátní ACAB.48 Výjimečně dojde i k případům, kdy se hooliganské 
skupiny (domácí i hostující) proti policii spojí. 

                                                           
47

 HAVLICOVÁ, Jana. Fotbalové násilí: Poldové kontra fotbaloví násilníci. Hlásí se policie, 2001, č.  11, s. 17. 
48

 All Cops Are Bastards. Toto sousloví „zavedla“ na počátku 80. let XX. století anglická Oi! Skupina 4-Skins. 
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Jak často a kdy dochází k aktům násilného či nenásilného hooliganismu  (před, během nebo 
po zápase)? Jaké jsou typy nenásilných akcí, ke kterým se hooligans mohou uchýlit? 
 
”Ideologií” hooligans je násilí spočívající ve vyvolávání výtržností a fyzických střetů. Obecně 
se hooliganské počínání soustřeďuje na dva momenty: „zábavu“ a snahu uniknout 
pořadatelům, policistům a postihu obecně. Mezi „zábavné činnosti“ se obvykle řadí opíjení, 
krádeže (na čerpacích stanicích), demolování restaurací, vlaků a autobusů a zejména střety 
(„mely“) 49. V současnosti (přinejmenším od roku 2010) se nicméně subkultura jednak velmi 
početně omezila50 a vlastně i „kultivovala“ a v rámci „zábavy“ dominují střety mimo zraky 
nezainteresované veřejnosti. 
 
Hooliganství tak nemusí vždy těsně souviset s děním na hřišti. Řadě hooliganů mnohdy stačí 
se poprat mimo stadion a pak už pouze popíjet v hospodě. Dalo by se předpokládat, že 
hooligans se na svých webových stránkách (např. hooligans.cz)51 budou věnovat svému 
oblíbenému týmu. Opak je však pravdou. Můžete se zde dočíst, kolik se jich před výjezdem 
sešlo, ve kterých restauracích popíjeli, jak probíhala cesta, zda se podařilo vyvolat konflikt 
s fanoušky druhého týmu, zda se podařily nějaké výtržnosti, jak na ně reagovali policisté atd. 
O samotném průběhu fotbalového utkání se zde příliš nedočteme. Podle výpovědí má pro 
hooligana „třetí poločas“ větší význam než poločasy oficiální. 
 

 Účast v bitvě s nepřátelským kotlem či týmem se stává mnohdy jediným cílem (zlatým 
hřebem utkání), na nějž myslí členové obou skupin celý týden. Je pro ně vyvrcholením 
určitého cyklu. Pro stále větší počet hooligans či rowdies se tak fotbal stává 
nepodstatnou záležitostí – je jen záminkou, jak se dostat co nejblíže k soupeři. 

 O postavení gangu na pomyslném žebříčku rozhoduje množství vyhraných střetů. Po 
každém střetu se totiž hodnotí výsledek. Podobně jako ve fotbale i hooligani znají výhru, 
prohru, nebo remízu. 

 Hooligani se na zápasy se dopředu připravují. Některé střety proběhnou i den před 
utkáním. Bývá zvykem domlouvat bitky po telefonu nebo přes Internet. Tyto potyčky 
tedy nejsou výsledkem náhlého afektu. 

 Střety mezi hooligany se nyní převážně odehrávají mimo stadion, na různých veřejných 
místech, jako jsou parkoviště, nádraží, parky, okolí stadionů, hospody nebo dokonce na 
poli. Zúčastňují se jich (až na naprosté výjimky) pouze osoby mužského pohlaví. Mnohdy 
si hooligani domluví střet s jiným klubem, aniž by se v ten den hrálo fotbalové utkání. 
Není ani podmínkou, aby se utkali vždy jen hooligans klubů, které proti sobě zrovna 
hrají.52  

                                                           
49

 Střety mohou nastat po cestě na stadion, přímo na stadionu i po cestě ze stadionu. Obvyklé jsou i útoky na 
hospody, kde popíjejí příznivci soupeřova týmu. Novinkou, zatím velmi málo rozšířenou se stalo přepadání aut  
a autobusů s fanoušky soupeře. Z popisů družebních výjezdů do Polska se dočteme o tzv. „návštěvách vlaků“. 
Vlak vezoucí hostující hooligany je členem domácích zastaven pomocí ruční brzdy na odlehlém a bezpečném 
místě. Tam už čekají připravení domácí hooligani, kteří své protivníky napadnou.  
50

 Menší skupina již nedisponuje takovým pocitem anonymity a beztrestnosti, jako tomu bylo ještě v nedávné 
minulosti. 
51

 Postál hooligans.cz., střety jsou v rubrice „Česká republika“, a to včetně retrospektivních přehledů. 
http://www.ultras.cz/reports/czech/3926-sparta-praha-hooligans-souhrn-bitek-1999-2014 
52

 MAREŠ, Miroslav; SMOLÍK, Josef; SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií. Barrister & Principal. Brno 2004. ISBN 80-903333-0-3. 
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 Veřejností a policií je činnost hooligans skupin chápána jako vysoce riziková, ačkoliv 
mnoho členů hooligans skupin bere za protivníky čistě jen jiné gangy a mezi 
„normálními“ fanoušky incidenty nevyvolává. 

 Hooligans často prohlašují, že vůči protivníkům nějaké silné emoce (nenávist) nepociťují. 
Existují i výpovědi, které hovořily pouze o nenávisti chvilkové (při bitce). 

 Paradoxně tak vzniká jakýsi adrenalinový „sport ve sportu“ (specifická obdoba 
„amatérského zápasu“ či „boxu bílých límečků“), ve kterém jsou soupeři předem 
domluveni nejen na místě, ale často i na počtu účastníků a pravidlech boje. 

 Agrese je odložena na dobu a místo mimo fotbalový zápas. Lze ji považovat za rituál  
s předem stanovenými pravidly. Skupina, která utrpí porážku v bitce, se na další setkání  
a případnou rvačku lépe připraví a snaží se znepřátelené skupině porážku oplatit. 

 Mezi pravidla patří například věková hranice, počet hooligans i délka bitek. Celý střet trvá 
mnohdy pouze několik sekund či málo minut. Někdy nabízí jedna skupina hooligans 
druhé odvoz na domluvené místo, aby k samotnému střetu mohlo dojít. Nechybí 
samozřejmě ani poděkování za „odehrání“ střetu a zhodnocení střetu na internetových 
stránkách. 

 V některých zemích je mezi hooligans rozšířené používání zbraní. Právě zbraně mohou 
být příčinou úmrtí a způsobují těžká zranění. Tuzemská scéna je v tomto směru prozatím 
„konzervativní“. Možná proto zatím nebyl žádný zdejší hooligan zabit. Stejnou funkci jako 
zákaz zbraní sehrává i zákaz dokopávání, či „lynčování“. Někdy se dokonce střet pro 
zranění přeruší a po jejich ošetření se v něm pokračuje. 

 Příčina náhodných i domluvených bitek je stejná – touha poprat se s protivníkem. 
K náhodným bitkám dochází v případě, že se skupinám nepodaří se navzájem 
zkontaktovat nebo když se nechtějí zkontaktovat (např. za účelem dosažení momentu 
překvapení). Náhodné bitky nemusejí být (a často ani nejsou) výsledkem náhle vzniklého 
emočního podnětu.  

 Střety se řídí pravidly, která umožňují, aby si hooligans dokazovali svou mužnost, ale 
zároveň byla zaručena jejich relativní bezpečnost. 

 Cílem střetů nemusí být násilí jako takové. Někdy se uskutečňují fingované bitky, tzv. 
karnevalové akce, které mohou působit jako psychicko-bezpečnostní ventil. 

 Při reálné bitce se jako přidaná hodnotí katarze neboli kolektivní uvolnění. Jedná se  
o cennou zkušenost pro generaci, která nezažila válku ani povinnou vojenskou službu. 

 Při náhodných střetech může ale dojít k asymetrickému konfliktu lépe a hůře 
vyzbrojených, malé skupinky s velkou skupinou či ke konfliktu starších s mladšími. Při 
takovýchto střetech také dochází k dokopávání protivníků, kteří již nejsou schopni se 
bránit. 

 Po uskutečnění domluvené bitky, která je vedena férově si hooligans někdy podají ruce 
nebo si i zatleskají. Tento zvyk v sobě pravděpodobně zahrnuje recesní prvek. 

 Zajímavé je srovnání se středověkými rytíři a jejich turnaji. 

 Popisy bitek často používají výrazů z vojenské hantýrky. V několika málo případech se dá 
hovořit o záměrné bojové strategii (bitevní strategie, bojová linie, kordón atd.). 
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Nemalou roli při aktivitách označitelných za „divácké násilí“ sehrává alkohol. Ten působí jako 
rozpouštědlo strachu a zábran (tekutá odvaha). Velká část hooligans ho proto před zápasem, 
v době zápasu i po zápase hojně konzumuje. Totéž platí pro cestu vlakem nebo jiným 
způsobem na zápas. Obvyklým místem srazů před akcí jsou hospody. V restauracích někdy 
dochází k poškozování vybavení a útěkům bez placení. 
 
Přímo na prvoligovém stadionu se prakticky nikdo opít obvykle neplánuje (dlouhé fronty, 
vysoké ceny, nízkoalkoholické nebo nealkoholické pivo), omezení podávání alkoholu na 
sportovištích jsou proto všeobecně hodnocena jako irelevantní. Na akcích nižších soutěží je 
však situace odlišná a i to je jeden z důvodů., proč se násilí stále více přesouvá na tuto 
úroveň. 
 
Sami fanoušci situaci komentují následovně:53 Alkohol vás zbaví zábran. Ochotně se vrháte 
do bitek a přijaté rány tolik nevnímáte ...  Nálada není nic moc. To však napravuje alkohol. 
Tekutá odvaha zabírá a za chvíli je každému jedno, kolik soupeřů bude.54 
 
V některých případech to fanoušci s konzumací alkoholu přeženou a nejsou schopni se 
účastnit utkání, ani případné bitky. Některý radikál skončí i na záchytné stanici. 

                                                           
53

 PĚTIOKÝ, Jiří. Hooligans: Hra na válku. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd (diplomová práce). Praha 
2004. 
54

 BAŤKOVÁ, Lenka. Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, Praha 2012 (diplomová práce). 
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Institucionální a právní odpověď 
 
Jak se příslušné vládní agentury a další subjekty zabývají akty fotbalového hooliganismu  
(včetně formální registrace a podávání zpráv, shromažďování zpravodajských informací 
atd.)? 
 
Soutěžní fotbalová utkání v Česku řídí Fotbalový svaz České republiky, občanské sdružení. 
Základním dokumentem pro pořádání fotbalových utkání je tzv. soutěžní řád fotbalu, který 
obsahuje ustanovení o pořadatelské službě, výkonu její činnosti, povinnosti klubů, průběh 
soutěžních utkání, apod. 
 
Ústředním orgánem státní správy pro tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní 
reprezentaci státu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
Oblast diváckého násilí spadá do gesce Ministerstva vnitra, které je ústředním orgánem 
státní správy pro záležitosti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Na základě tohoto 
ustanovení působí Ministerstvo vnitra také v oblasti předcházení páchání trestných činů  
a jiných deliktů. Ministerstvu vnitra je podřízena Policie České republiky. 
 
Mezi lety 2007 a 2009 se uskutečnil proces, který odbřemenil Policii České republiky  
a odpovědnost za zajištění bezpečnosti během fotbalových utkání přenesl na jejich 
pořadatele (sportovní kluby).55 Policisté se tak od 1. ledna 2009 (alespoň ne automaticky) 
neúčastní zajišťování bezpečnosti přímo na sportovním utkání a nesuplují tak roli, která 
přísluší pořadatelské službě.  
 
Zajištění pořadatelské služby provádí fotbalové kluby. Pořadatelský sbor je složen buďto 
z dobrovolníků nebo se jedná o pracovníky soukromých bezpečnostních služeb. Z hlediska 
právního postavení členů pořadatelské služby jsou její členové při výkonu svých práv  
a povinností v postavení běžného občana. Zvláštnost jejich postavení je dána dočasným 
plněním úkolů pořadatelské služby a tedy výkonem práv a povinností fotbalového klubu. 
 
Teprve v případě, kdy pořadatelská služba respektive fotbalový klub není schopen 
bezpečnost utkání zajistit vlastními silami, nastupuje policejní asistence (která byla do roku 
2009 používána prakticky automaticky u každého poněkud rizikovějšího utkání).  Nástroje, 
kterými Policie České republiky v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti na sportovních 
akcích disponuje, jsou všeobecně považovány za dostatečné (Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů):  
 

 oprávnění požadovat vysvětlení (§ 12), 

 oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 13), 

 oprávnění zajistit osobu (§ 14 a 15), 

 oprávnění k omezení pohybu agresivních osob (§ 16), 

 oprávnění odebrat zbraň (§ 17), 

                                                           
55

 Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České 
republiky, přináší novou úpravu některých ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 
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 oprávnění k prohlídce dopravních prostředků (§ 18), 

 oprávnění zakázat vstup na určitá místa (§ 20), 

 oprávnění k úkonům v souvislosti s řízením o přestupcích (§ 24 a 25), 

 oprávnění použít tzv. donucovacích prostředků (§ 38). 
 
Při plnění úkolů orgánu činného v trestním řízení může policista v rámci prověřování  
a vyšetřování trestných činů uplatnit i další oprávnění daná mu trestním řádem (zadržení 
osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, odejmutí věci důležité pro trestní řízení, osobní 
prohlídka). 
 
Nezastupitelnou roli mezi policisty sehrávají tzv. zejména spotteři56. Jedná se o policisty  
s praxí v operativní činnosti při sportovních událostech a disponují osobní znalostí prostředí 
rizikových fanoušků a jejich projevů. Důležitou roli sehrávají i policejní antikonfliktní týmy57, 
jejichž úkolem je prostřednictvím komunikace předcházet agresivnímu jednání osob, mezi 
nimiž jsou i sportovní fanoušci, upozorňují na protiprávní jednání, vysvětlují smysl a účel 
opatření a konkrétní policejní postup. Jejich nasazení obvykle předchází zákroku pořádkové 
policie.58 
 
Na základě Rozhodnutí 2002/348/JHA byl v červenci 2002 ustaven na Policejním prezídiu 
České republiky Národní fotbalový informační bod, působící jako centrální kontaktní bod 
pro usnadnění mezinárodní policejní spolupráce v souvislosti s fotbalovými zápasy 
s mezinárodní dimenzí.  
 
V rámci Ministerstva spravedlnosti se diváckým násilím mohou zabývat státní zastupitelství 
a specializovaní soudní znalci (posuzující např. symboliku užívanou fotbalovými hooligans). 
Divácké násilí je i předmětem výzkumu resortního Institutu pro kriminologii a sociální 
prevenci. 
 
Města a obce mohou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v úplném znění 
pozdějších změn a doplňků, v souvislosti s narušováním místních záležitostí veřejného 
pořádku přijímat opatření, která by takovýmto jednáním nebo chováním mohla předcházet 
nebo je alespoň omezovat. V ustanovení §10 tohoto zákona je uvedeno, že povinnosti může 
obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou.59 Významným 
subjektem, který se podílí na zajištění klidu a pořádku při pořádání fotbalových utkání, 
mohou být i sbory obecní policie.60 

                                                           
56

 Jsou to policisté v civilu bez policejních pravomocí, kteří pomáhají domácím policistům rozpoznat rizikové 
situace a jedince. V případě potřeby identifikují zadržené výtržníky, popřípadě radí fanouškům v nesnázích. 
Jejich činnost není utajena, naopak povědomí fanoušků o přítomnosti policistů vlastního státu pomáhá 
překonat pocit anonymity davu a představuje účinnou prevenci proti iniciování výtržností. 
57

 Týmy vznikly v souvislosti s novými principy činnosti policie při hromadných akcích v Německu. Česká 
republika je údajně pravděpodobně průkopníkem nasazováním těchto týmů na sportovní utkání.  
58

  KORYČANSKÝ, Martin. Antikonfliktní tým Policie České republiky – Správy hlavního města Prahy. Policista, 
2008. č.  3, s. 4. 
KORYČANSKÝ, Martin. Antikonfliktní týmy: Verbum Non Arma. Policie.cz, 2010. 
http://www.policie.cz/clanek/rspp-pp-cr-antikonfliktni-tymy-verbum-non-arma.aspx 
59

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
60

 Zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
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Stěžejní strategické dokumenty k tématu diváckého násilí v České republice 
 
První oficiální „vládní“ dokument, komplexněji mapující tuzemskou extremistickou scénu, byl 
materiál Ministerstva vnitra České republiky pod názvem Informace o projevech 
extremistických postojů v České republice. Součástí dokumentu se stal seznam, který vůbec 
poprvé (v rámci protiextremistické politiky) charakterizoval domácí extremistickou scénu. 
Materiál vzala Vláda České republiky na vědomí usnesením ze dne 10. května 1995 č. 279. Na 
základě úkolů v něm obsažených přijali ministři vnitra i spravedlnosti opatření k zintenzívnění 
sledování aktivit extremistických skupin.  
 
Vláda České republiky svým usnesením ze dne 19. března 1998 č. 192 rozhodla, že ministr 
vnitra bude každý rok předkládat dokument, nazvaný Zpráva o postupu státních orgánů při 
postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci 
extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky. 
 
Usnesením Vlády České republiky ze dne 12. července 2000 č. 684 ke „Zprávě o problematice 
extremismu na území České republiky v roce 1999“ bylo ministru vnitra uloženo předkládat 
ve spolupráci s ministrem spravedlnosti Zprávu o problematice extremismu na území České 
republiky, a to každoročně vždy do 30. června. Snahou přitom je, aby Zpráva nebyla pouze 
popisná, ale aby obsahovala i konkrétní návrhy opatření k eliminaci extremismu (tedy aby 
nebyla pouze „Zprávou“, ale zároveň „Koncepcí“). Impulsem pro zmínky o tématu diváckého 
násilí v tomto dokumentu je odvoláním na fakt, že mezi hooligans se pohybují i příznivci 
subkultury skinheads, kteří často páchají trestnou činnost s extremistickým podtextem.61 
V roce 2015 se jednalo o tři propojené dokumenty: 
 

 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2014; (58 stran: je zdůrazněno, že 
divácké násilí je v rámci bezpečnostní komunity státu řešeno samostatně; relevantní 
dokumenty a zprávy k hooligans lze nalézt na samostatných stránkách, kde poslední 
aktualizace proběhla roku 2010; přesto jsou ve Zprávě o významných událostech 
spojených s diváckým násilím zmínky, jako s. 12: „Nemalý podíl na pravicově 
extremistické scéně zaujímali v roce 2014 aktivisté neorganizovaní ve formálně 
ustanovených subjektech. Jejich hlavní zájem byl soustředěn na různá společenská setkání 
spojená s konzumací alkoholu, výjezdy na fotbalové zápasy (vzhledem k provázanosti 
těchto skupin s hooligans scénou), na pravicově extremistické koncerty, atp. Tito 
aktivisté, kteří se dříve poměrně ochotně účastnili různých pravicově extremistických 
demonstrací, v roce 2014 od své angažovanosti na veřejných akcích postupně upouštěli  
a preferovali spíše méně viditelné a hůře kontrolovatelné aktivity.“; s. 31 „Byl potvrzen 
trend přesunu aktivit pravicových extremistů na stadiony, kde dochází v rámci 
fotbalových utkání k ventilaci násilí.“; plus několik zmínek o incidentech spadajících pod 
divácké násilí v Německu, Rakousku a Polsku. 

 Vyhodnocení koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 (46 stran, žádné výslovné 
zmínky o tématu diváckého násilí). 

                                                           
61

 Výroční zprávy o extremismu a koncepce boje proti extremismu. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-
extremismu.aspx 
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 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 (7 stran, žádné výslovné zmínky o tématu 
diváckého násilí). 

 
Dokumenty jsou vytvářeny v rámci Ministerstva vnitra České republiky (odbor bezpečnostní 
politiky, respektive odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality), za využití podkladů 
od řady dalších institucí a akademické obce. 
 

             
 
Částečně se tématu diváckého násilí věnuje i každoročně vytvářená Zpráva o situaci v oblasti 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky. Zatím nejnovější Zpráva 
za rok 2013 (vydaná v květnu 2014 – Zpráva za rok 2014 se očekává v nejbližších dnech)  
o tématu hovoří na jednom jediném místě: V Moravskoslezském kraji došlo k nárůstu 
incidentů během utkání nižších fotbalových soutěží.62 
 

 
 

                                                           
62

 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013.  
Ministerstvo vnitra České republiky, 2014. http://www.mvcr.cz/clanek/zprava-o-situaci-v-oblasti-vnitrni-
bezpecnosti-a-verejneho-poradku-na-uzemi-cr-v-roce-2013.aspx 
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V roce 2008, v kontextu připravovaného stažení policistů ze sportovišť, byl vydán dokument 
Bezpečí na sportovních utkáních: Manuál pro fotbalové kluby.63 Jeho dopad zřejmě není 
příliš velký, je to příklad, kde mohla být forma volena více stroze, bez ilustrací, které ho 
přinejmenším neúměrně natahují (31 tiskových stran). 
 

  
 
Samostatným dokumentem se roku 2010 stala Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, 
dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření (31 stran. 9 termínovaných úkolů), 
vypracovaná rovněž v rámci Ministerstva vnitra.64 
 
Ministerstvo vnitra vytváří i další dva periodické podklady k tématu, kterými jsou:  
 

 Situační zpráva Ministerstva vnitra České republiky – Divácké násilí. Podklad je vytvářen 
každé dva měsíce; jedná se o přehled událostí týkajících se diváckého násilí a s ním 
spojených jevů (text je neveřejný). 

 Souhrnná situační zpráva: Extremismus. Jedná se o čtvrtletní přehled vytvářený ex post 
o rozsahu obvykle do 10 stran.65 Konkrétně zatím poslední výstup z dubna 2015 hovoří  
o tom, že někteří hooligans v České republice pomocí transparentů během fotbalových  
a hokejových (což není příliš obvyklé) utkání vyjadřovali protimuslimské nálady po útoku 
na redakci Charlie Hebdo. 
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 Bezpečí na sportovních utkáních: Manuál pro fotbalové kluby. Ministerstvo vnitra České republiky, Praha 
2008. http://www.policie.cz/soubor/01-manual-pro-fotbalove-kluby.aspx. 
64

 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Ministerstvo 
vnitra České republiky, 2010, s. 30. http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-divackeho-nasili-
pdf.aspx 
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 Čtvrtletní zprávy o extremismu. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx 
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Obdobné výstupy Bezpečnostní informační služby jsou do jisté míry rovněž veřejně přístupné 
(stručné podklady, 1 až 2 strany, divácké násilí je zde zmíněno jen velmi zřídka).66 
 
Vedle „celostátních“ dokumentů existují i výstupy „regionální“ či lokální, nebo vytvářené 
v rámci komunity fotbalových funkcionářů. Příkladem může být „Opavská výzva“, která 
vznikla na Magistrátu města Opavy po určitých nákladných incidentech v květnu 2004. 
 
Legislativní pokrytí problematiky diváckého násilí 
 
V České republice se problematika diváckého násilí řeší obecně závaznými předpisy. Speciální 
zákon na dané téma nebyl vytvořen (ačkoli se o této možnosti „podle britského vzoru“ 
určitou dobu uvažovalo). Z analýz Ministerstva vnitra vyplývá, že nakolik jsou současné 
právní normy, upravující oblast diváckého násilí, dostatečné, některými subjekty nejsou 
v praxi dostatečně využívány. 
 
V roce 2010 došlo k novelizaci trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění zákona  
č. 306/2009 Sb.), který nahrazuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Naprostou většinu 
protiprávního jednání fanoušků na stadionech lze kvalifikovat jako některý z již existujících 
trestných činů. Mezi „tradiční“ skutkové podstaty, které lze naplnit jednáním ohrožujícím 
bezpečnost na sportovištích, patří například: 
 

 Těžké ublížení na zdraví (§145). 

 Ublížení na zdraví (§ 146). 

 Útok na veřejného činitele (§ 155). 

 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení (§ 198). 

 Výtržnictví (§ 202). 

 Ublížení na zdraví (§ 221 a následující). 

 Poškozování cizí věci (§ 257). 

 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355). 
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 Čtvrtletní zprávy bezpečnostní informační služby o extremismu. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-bezpecnostni-informacni-sluzby-o-extremismu.aspx 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Divácké násilí v České republice (2015_B_06) 

 
33 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 Podněcování k nenávisti vůči skupině (§ 356). 
 
Trestní zákoník doplňuje nový trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 
akce, který lze uložit za obzvláště závažný trestný čin až na deset let.67 Tato možnost je 
nicméně podle názoru řady expertů soudci málo využívána (jen několik desítek případů 
ročně, obvykle u recidivistů) a do povědomí soudců se tato možnost dostává teprve 
postupně.68 Trest se vztahuje na jednání osoby v souvislosti se sportovní akcí. Nemusí se 
tedy jednat jen o chování na stadionu, ale také například při přesunu na něj.  
 
Novelizace také rozšířila skutkovou podstatu výtržnictví (§ 202) i o „zásah do přípravy nebo 
průběhu sportovního utkání“ (pachatel poruší zákaz vstupu na hrací plochu, poničí hrací 
plochu, napadne jiného nebo poškodí zařízení sportoviště). 
 
V případě, že dochází k páchání méně závažných provinění, nelze opomenout ani řadu 
skutkových podstat přestupků podle přestupkového zákona; jedná se zejména o:69 
 

 přestupky proti veřejnému pořádku; 

 přestupky proti majetku; 

 neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu pravomocí; 

 porušování nočního klidu; 

 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi; 

 přestupky proti občanskému soužití; 

 přestupky proti majetku apod. 
 

Další postih pachatele je umožněn soukromoprávními předpisy, kdy se poškozený může 
domáhat náhrady škody. 
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 Odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na stanovených sportovních, kulturních a jiných 
společenských akcích. Navštíví-li odsouzený akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu, nebo bez 
důležitého důvodu nedodrží soudem uloženou povinnost dostavovat se podle pokynů probačního úředníka v 
den konání takové akce k Policii České republiky, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání za trestný čin maření 
výkonu úředního rozhodnutí s horní hranicí trestní sazby až tři léta. 
68

 Právní řád nenahlíží na zákaz vstupu na stadion jako na sankci, ale vnímá jej jako preventivní opatření. 
Odsouzenému se po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na určitých akcích a ukládá se mu povinnost 
dostavovat se podle pokynů probačního úředníka v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané 
akce k Policii České republiky.  
69

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Jaké typy preventivních i represivních opatření (sledování, včasný zásah, zahrnující nestátní 
aktéry) jsou prováděny příslušnými orgány v reakci na (nenásilné a násilné) činy fotbalové 
hooliganismu? 
 
Důvodů omezení násilných činů ze strany hooligans, nebo alespoň přesunu násilí ze stadionů 
na veřejné prostranství je celá řada, včetně opatření, která přijímají jednotlivé fotbalové 
(sportovní) kluby (lístky na jméno, karty fanouška, kamerový systém apod.). Čím přísnější 
tato opatření jsou, tím se logicky snižuje motivace agresivních jedinců k násilnému chování,  
a to zejména z toho důvodu, že se zvyšuje riziko jeho odhalení. Určitou část agresivních 
fanoušků taková opatření odradí již od samotné návštěvy fotbalového stadionu.  
 
Řešení fenoménu diváckého násilí záleží podle renomovaných autorů na „malých“ 
konkrétních projektech, které vycházejí ze znalosti prostředí fanoušků v místních 
podmínkách („měkká“ preventivní opatření): 
 

 Výchovné, informační a výzkumné programy, mající za cíl snížit a eliminovat divácké 
násilí. 

 Další rozvíjení kontaktů s nevládními organizacemi. 

 Budování diskusních fór či kulatých stolů na úrovni obecních samospráv. 

 Sociální práce s fanoušky, s cílem ovlivnit jejich chování alespoň tak, aby bylo 
společensky akceptovatelné. 

 U dětí a mládeže působení na vytváření jejich hodnotového žebříčku a systematicky je 
vychovává k pozitivnímu diváctví. 

 Prodej lístků na jméno (tzv. adresný ticketing, kupující, tak není v anonymitě). 

 Dostatečné zajištění technického a stavebního zázemí na stadionech. 

 Zajištění dostatečných kamerových systémů. 

 Zlepšení úrovně pořadatelské služby, školení pořadatelské služby. 

 Prohloubení spolupráce Policie České republiky a klubů. Jasné rozdělní pravomocí  
a odpovědnosti. Low profile policing, antikonfliktní týmy či spotteři. 

 Při mistrovstvích světa i Evropy se osvědčily takzvané ambasády fanoušků70, které pracují 
na podobném principu jako fan-coaching (mobilní informační střediska, která doprovázejí 
národní tým a poskytují fanouškům nejrůznější potřebné informace v jejich rodném 
jazyce). 

 Zapojení obcí, v jejichž katastru se sportovní zápasy konají. Jedná se především  
o oprávnění obcí využívat institutu obecně závazných vyhlášek a některých omezujících 
opatření v rámci přestupkové agendy. Obce taktéž mohou přispívat k dosahování 
potřebné technické úrovně stadiónů. 

 
Není bez zajímavosti, že v některých případech (například. Brno) se hooligans se dohodli  
s klubem a dělají v kotli vlastní pořadatelskou službu. "Jsou to lidé, kteří mají autoritu a umí 
zjednat pořádek. Je to nejlepší způsob, jak ho na stadioně zachovat."  
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 MILES, Kevin. Ambasády pro fanoušky: Historie, pozadí, souvislosti, základní struktura. Pro Football Fans.  
19. III. 2008. http://www.profotbalfans.cz/clanky.htm (stránka již neexistuje) 
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Pokud již dojde na represi, jedná se o akci rychlou a efektivní. Ruku v ruce s tím jde snaha  
o obeznámení soudců o efektivitě ukládání trestu zákazu vstupu a důslednějším uplatňování 
současné legislativy vůbec. 
 
Na určování rizikovosti zápasů neexistuje jednotná metoda. Každý subjekt (kraje, policie, 
stadiony) rizikovost vyhodnocuje dle vlastního uvážení. Lze ale vyvodit, že mezi rizikové 
zápasy patří takové zápasy, kde hraje alespoň jeden z týmů, jako je Sparta Praha, Slavia 
Praha, Bohemians Praha, Viktoria Plzeň, Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Viktoria Žižkov, 
přičemž do vysoce rizikových lze řadit zápasy zmíněných klubů mezi sebou, například derby 
Sparta Praha – Slavia Praha, Sparta Praha – Baník Ostrava, Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň 
apod., a to zejména proto, že tyto kluby disponují silnou fanouškovskou základnou. I když 
některé zápasy nejsou vyhodnoceny jako rizikové, může v jejich průběhu dojít ke konfliktům 
či výtržnostem. Rizikovost zápasů určuje policista – velitel bezpečnostního opatření, a to na 
základě těchto hledisek: 
 
1) poznatky k připravovaným střetům nebo porušování pořádku na sportovišti; 
2) minulost odehraných zápasů; 
3) počet fanoušků (podle prodeje lístků); 
4) ostatních okolností (například blízkost jiného zápasu s rivalem v okolí nebo na trase, 

výhružky fanoušků).71 
 
Je institucionální odpověď s ohledem na prevenci a boj proti fotbalovému hooliganismu 
efektivní? Je možné identifikovat její určité nedostatky a slabiny? 
 
Všeobecně je možné konstatovat, že – přinejmenším v rámci vyšších fotbalových soutěží, se 
mnohaletý tlak osvědčil a násilné incidenty se zde staly výjimkami. 
 
Je možné se domnívat, že orgány veřejné moci reagují na divácké incidenty přehnaně? 
Pokud ano, jaké jsou (mohly by být) důsledky takového jednání? 
 
I tento názor do určité míry zaznívá, s tím, že fenomén hooliganismu je přeceňován jak 
některými policejními součástmi, tak lidskoprávními nevládními organizacemi, které zde vidí 
potenciál pro zviditelnění či granty. 
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 V případě mezinárodních utkání stanovují rizikovost zápasů specialisté Úřadu služby kriminální policie  
a vyšetřování. 
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Příčiny a motivace 
 
Otázky typu "Kdo se stane fotbalovým hooliganem a proč?" jsou obsahem respektive 
středobodem rady domácích studií na dané téma. Nejfrekvetovaněší odpovědi na dílčí 
otázky či aspekty tématu jsou pak zpravidla následující: 
 
Jaká je úloha sociálních faktorů pro rekrutaci fotbalových chuligánů (například role sociální 
marginalizace)? 
 
O tom, do jaké sociální vrstvy hooligans zařadit se vedou časté spory a debaty. 
Z kvantitativních výzkumů72 vyplývá, že aktivní fotbaloví fanoušci včetně hooligans jsou 
převážně mladí muži ve věku 19 až 25 let, kteří pocházejí z různých sociálních vrstev 
společnosti. Jednoznačně převažují osoby se středním vzděláním, a třebaže se mezi nimi 
vyskytují i osoby se základním či vysokoškolským vzděláním, jejich podíl je malý. Většinu 
respondentů tvořili studenti a zaměstnaní. Relevantní domácí experti na divácké násilí se 
jednoznačně shodují na tom, že hooligans v České republice pocházejí ze všech sociálních 
vrstev. Na řadě příkladů lze ilustrovat že – rozhodně v poslední době – je hooliganství spíše 
zástupnou identitou pro osoby, nespokojené s nudou jejich všedního života, které 
nedostatek vzrušení kompenzují pořádáním výtržností, u kterých je fotbal (ale i jiné divácké 
sporty) de facto pouze záminkou. Rowdies mohou být jak dlouhodobě nezaměstnaní, tak 
úspěšní hmotně zajištění manageři. Ostatně náklady, které jsou s hooliganstvím spojeny 
(výjezdy na zápasy do zahraničí, vydávání fanzinů) rozhodně nejsou nízké. Mezi hooligans se 
vyskytují lidé, kteří mají třeba i dobré postavení, nesmírně však touží prožít něco nevšedního. 
Žijí tak dvojím životem a občas se „jdou vybít“ aby „byli srovnaní“ a mohli žít spořádaně.73 
 
Řada dosavadních studií jednoznačně prokázala, že divácké násilí není doménou 
„vykořeněných proletářů“, osob s nižší inteligencí či nezaměstnaných, vykořeněných 
zkrachovalců a podobně. Pro fotbalové hooligans je spíše rozhodující to, že „potvrzení sebe 
sama“ nehledají (nebo nenacházejí) v oblastech nebo kategoriích konformních (zaměstnání, 
rodina atd.), respektive že takovému uznání nepřikládají větší váhu, nenaplňuje je. Můžete 
být úspěšný manager, ale sebe sama si neceníte pro schopnost vydělat peníze či zajistit 
rodinu. Větší satisfakcí jsou pro vás bitky na louce a nonverbální uznání a respekt kolegů-
hooligans a strach, který vzbuzujete u soupeřů. To vede k novému pojetí fotbalového 
hooliganství jako vzrušující zábavy a úniku z šedi všedních dnů, které se týká všech 
společenských skupin.74 
 
„Tradiční“, „marxistický“, či „překonaný“ pohled se po roce 2010 u relevantních autorů 
prakticky nevyskytuje. Hooligans nejsou ani frustrovaní členové dělnické třídy, nebo 
rebelující členové subkultur mladých. V jednotlivých frakcích je značný počet zajištěných 
vůdců, pro něž je výtržnictví koníčkem. Mezi bitkaři najdete studenty, dělníky i úředníky. 
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 BAŤKOVÁ, Lenka. Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy. Praha: Policejní akademie České 
republiky v Praze, Praha 2012 (diplomová práce). 
73

 SEKOT, Aleš. Sport je takový, jaká je společnost. Zpravodajský elektronický portál Masarykovy univerzity.  
25. XI. 2007. http://www.online.muni.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=864&Itemid=93 
74

 Prevence diváckého násilí a bezpečnost na stadiónech. Ministerstvo vnitra České republiky. 2008. 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2006/33/pril2.html 
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Nejedná se o žádné asociály ve smyslu „nezaměstnaných, zfetovaných a přiblblých individuí“. 
Puberťák či čtyřicetiletý otec od rodin, podnikatel či nezaměstnaný, ty všechny si natočí 
policejní kameramani. Ostatně i sami hooligans odmítají teze o svém špatném sociálním  
a rodinném zakotvení. Podobné zjištění nabízí i komentáře pisatelů, kteří kritizují média za 
to, že je nálepkují jako asociály (celá řada příspěvků v rámci zinu Football Factory).  
 
Jaká je role faktorů, jako jsou osobní (životopisné) predispozice a individuální motivace 
jednotlivce, vzájemný tlak a skupinová interakce, atd.? 
 
Utváření teritoriality hooliganských skupin vede k tomu, že jiné skupiny jsou vnímány jako  
a priori nepřátelské. Projevy xenofobie můžou být podmíněny i geografickými či historickými 
souvislostmi („lokální patriotismus“). Jako motiv násilí někdy funguje teritoriální imperativ  
– snahu ubránit město, obec či čtvrť před cizími. Hostující fanoušci prostě musejí jasně 
dostat najevo, že jsou na nepřátelské půdě. Domácí hooligans se tak snaží pobyt hostům co 
nejvíce znepříjemnit. Pakliže si nějaká skupina nedokáže svoje teritorium uchránit, stává se 
to terčem kritiky. 
 
V České republice je určité napětí „centrum – periferie“ v kontextu fotbalového hooliganství 
patrné při projevech fotbalových fanoušků směrem k příznivcům fotbalových klubů z Prahy, 
ale i pražských příznivců směrem k fanouškům z „venkova“. Projevy jistého „antipražáctví“  
a moravského patriotismu je přitom možné vysledovat v relativně hluboké minulosti, již 
v tisku z roku 1965.75 
 
Jako příklady, které ironicky odráží sociální rozdíly jednotlivých regionů a vztah centrum-
periferie mohou posloužit nápisy na transparentech, které vyvěšovali ultras při fotbalovém 
utkání mezi Baníkem Ostrava a Spartou Praha dne 8. května 2004. Sparťané se prezentovali 
nápisy: „Do Ostravy na fotbal, do Prahy za prací“.76  
 
V souvislosti s hooliganskými skupinami lze hovořit o určitém elitářství. V tuzemském 
měřítku se mezi elitu řadí hooligans velkých klubů. Fotbaloví fanatici opovrhují malými kluby, 
které nemají žádné hooligans. Některé skupiny dávají najevo, že se po hooligans a ultras 
stránce považují za kvalitnější než ostatní. Stává se, že se mezi tyto tradiční skupiny vklíní  
i fanoušci jiného klubu, jejich „kvalitativní“ vzestup však má kolísavý charakter (např. 
Olomouc, či Liberec). Mužstvy, které nedisponují silnější fanouškovskou, natož pak 
chuligánskou základnou (Blšany, Příbram), chuligáni opovrhují a přejí si, aby nepůsobila 
v první lize. Dochází i k případům, kdy chuligáni z elitní skupiny odmítnou střet s fanoušky 
klubu, proti kterému jejich klub právě hraje, aby se mohli střetnout s jinou elitní skupinou. 
Výtky na adresu malých klubů se týkají podprůměrné účasti na výjezdech, nekvalitního 
„supportu“ a odmítání „férovek“ s malým počtem lidí. 

                                                           
75

  MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Barrister&Principal, Centrum 
strategických studií. Brno 2003. 
76

 Football Factory 27/2004. 
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