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Měl to být film o sportovci, vlastně o sportovkyni. To mě příliš 
nezajímalo. Ale potom jsem přišla na to, že banálnost a jistá jedi-
nečnost tematiky, vyplývající z její specifiky, poskytuje vlastně tu 
nejkonkrétnější, takřka schematickou matérii k vypjaté parabole 
o smyslu hodnoty lidské oběti, že z její primitivní hmatatelné fy-
zičnosti lze vyabstrahovat všeobecné drama, lidské drama věčného 
zápasu, zápasu o nesmrtelnost uprostřed konečnosti lidských sil.

Věra Chytilová,  
filmová režisérka, v režijní explikaci  

filmu O něčem jiném

Ještě jsem si vzpomněla na slova z filmu Pokojný bojovník: „Kde 
jsi? Tady. Kdy je to? Teď. A kdo jsi? Tahle chvíle.“ Tak jsem si říka-
la, že si to musím užít. To jsou poslední slova v tom filmu.

Martina Sáblíková,  
trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení,  

o chvílích před startem vítězného olympijského závodu

Občas si popláču, když se dívám na filmy. Třeba na Million Dollar 
Baby od Clinta Eastwooda.

Niki Lauda,  
trojnásobný mistr světa F1, v bilančním rozhovoru  

u příležitosti svých šedesátých narozenin
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1.  
Úvod

1.1. Sport ve filmu jako kulturní fenomén

Sport se v průběhu 20. a na počátku 21. století se stal jedním 
z nejdůležitějších a nejvlivnějších kulturních fenoménů. Ačkoliv 
může být jeho význam stále ještě podceňován coby nepodstatná 
kulturní praktika a triviální zábava, ve skutečnosti má sport ob-
rovský ekonomický, kulturní a příležitostně i politický význam 
v životě naší společnosti. Lze dokonce tvrdit, že se ze sportu stala 
i vskutku populární metafora života samého. Sport coby kulturní 
fenomén pomáhá podle některých badatelů zajišťovat jistou rekon-
strukci kategorií a pojmů, jako jsou identita, místní příslušnost či 
náboženství, které jsou v současné společnosti rychlým postupem 
modernizace problematizovány (Crosson 2013: 3–6). Sport ve své 
špičkové podobě se v přímém srovnání s náboženstvím stává feno-
ménem „zatíženým symbolikou, metaforami, mýty, rituály, zkrátka 
významotvorným aparátem, který jsme si doposud spojovali s jiný-
mi oblastmi kulturního života“ (Cashmore 2000: ix).

Sport ovšem není významným kulturním fenoménem pouze sám 
o sobě. Jeho vrcholovou podobou se celosvětově zabývá jen rela-
tivně úzká skupina lidí. Provozování špičkového sportu na tratích, 
hřištích a stadionech přihlíží pochopitelně množství diváků řádově 
větší, ale ani tato skupina nemůže soupeřit s množstvím příjemců, 
kteří sport sledují prostřednictvím médií. Sport a jeho mediální pre-
zentace představuje v dnešní době jednu z nejdůležitějších součástí 
populární kultury. Zhruba od konce osmdesátých let minulého sto-
letí prodělal vztah sportu a médií (televize především) obrovský roz-
mach zejména díky satelitnímu vysílání. Slova mediálního magnáta 
Ruperta Murdocha z roku 1996, který prohlásil, že sport naprosto 
překonává film i všechno ostatní ze zábavních žánrů, jsou spíše než 
okázalou hyperbolou reálným popisem stavu. Televizní sport je bez-
pochyby nejdůležitější vazbou ke sportu (a naopak) a tato relace je 
úzce spojena s myšlením o národu, třídě, rase, genderu, věku apod. 
Představuje tedy bohatý výzkumný materiál v oblastech sociálního, 
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kulturního, ekonomického a politického života (Boyle, Haynes 
2000: 10). A sportovní přenosy se přitom zásadním způsobem po-
dílely na šíření televizního média, respektive výrazně přispívaly 
k růstu počtu televizních koncesionářů v dřívějších letech i k nárůs-
tu nákupů nových typů televizních přijímačů v současnosti (Štoll 
2011: 155), stejně jako byly jedním z motorů digitalizace televizních 
domácností v posledním desetiletí. Problematika vztahu sportu 
a médií představuje široké pole, které nelze v úplnosti postihnout 
v jediné studii. Proto jsem se v této publikaci rozhodl zacílit pozor-
nost na specifičtější část této problematiky – na vztah sportu a filmu.

Je pozoruhodné, že sport se ve své moderní podobě objevil ve 
stejnou chvíli jako kinematografie. Jak připomíná S. Crosson, první 
novodobé olympijské hry v Athénách roku 1896, které lze bezespo-
ru vnímat jako počátek nové éry sportu, se konaly jen čtyři měsíce 
poté, co bratři Lumièrové v pařížském Grand Café poprvé veřejně 
předvedli svůj vynález kinematografu (Crosson 2013: 3). Vzájemný 
vztah těchto dvou fenoménů se v průběhu jejich další existence pro-
hluboval a v prvních dvou desetiletích 21. století je již dávno plně 
etablován. S rozvojem a zavedením přímých televizních přenosů 
a následnou prudce rostoucí medializací sportu se i samotné zob-
razení sportu na filmovém plátně proměňovalo. V této souvislosti 
si lze položit otázku, proč by vzhledem k masivnímu mediálnímu 
pokrytí sportu, od živých i zaznamenaných televizních záběrů po 
denní tiskové zprávy a videoanalýzy, cítili sportovní fanoušci potře-
bu sledovat sport prezentovaný ve formě fiktivního příběhu? Klíč 
k zodpovězení této otázky spočívá v tom, že sport vyznačuje, ale 
neomezuje sémiotické hranice filmu. Sporty jsou snadno přístupné 
fiktivnímu zpracování, předmět a jeho průvodní mytologie jsou vy-
soce vnímavé k formě vyprávění a konstrukce, což je záležitostí hu-
manistického nebo realistického filmu, který je charakteristický pro 
většinu hlavního proudu (západní) kinematografie (Rowe 1998: 
353). V případě hraných fiktivních příběhů často vadila jejich jistá 
schematičnost, přepjatost a zdůrazňování určitých momentů i ne-
reálnost zobrazení sportovců a jejich výkonů. Ve srovnání s oprav-
dovým sportem, zažívaným na vlastní kůži, či stále se zdokonalující 
televizní medializovanou podobou, se fiktivní sport hraných filmů 
mohl jevit někdy podivně artistní, jindy naivní a stěží uvěřitelný. Je 
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ovšem třeba říci, že tvůrci filmů postupně přebírají od televize řadu 
postupů, jimiž filmové zobrazení sportu aktualizují, zatímco tele-
vize často využívá například osvědčených narativních prostředků, 
jimiž prezentovaný sport divákům přibližuje.

Toho, jak výrazné a často i univerzálně platné jsou sportovní 
příběhy, si všiml již Roland Barthes, který popsal slavný cyklis-
tický závod Tour de France coby homérský epos, a jednotlivým 
tehdejším cyklistům dokonce přidělil specifické role ve svérázném 
lexikonu (Barthes 2012: 122–133). Toto vytváření sportovních pří-
běhů, které je pro současná média typické, láká pochopitelně další 
diváky, ale současně vede právě filmové tvůrce k tomu, aby jejich 
zfilmováním vtiskly těmto příběhům trvalejší, celistvější a přehled-
nější podobu. Sportovní film je tak specifickým kulturním produk-
tem, jenž v sobě ovšem skrývá několik významových rovin.

Sport sám o sobě je činností, jejíž podstatu lze vystopovat v kul-
turním fenoménu hry, což je bezesporu svébytná a univerzální 
kulturní forma. Sport se ale současně – jak už bylo řečeno – stává 
mnohostranným významotvorným aparátem a jeho kulturně sym-
bolický potenciál je nezpochybnitelný. Tento potenciál nabývá ve 
sportovních filmech nejrůznějších podob a sportovní film potom 
tvoří jistou (byť obtížně) definovatelnou skupinu mezi filmovými 
žánry, kterou lze zkoumat coby specifickou kulturní kategorii.

O tom, do jak širokého pole každodennosti může zdánlivě tak 
úzce vymezený fenomén, jakým je sportovní film, pronikat, svědčí 
i tři postřehy, jež jsem učinil během psaní této knihy. Objevil jsem 
například reklamní spot, v němž tvůrci využili scén z filmu Le Mans 
(1971) a k představiteli hlavní role Stevu McQueenovi počítačo-
vou technologií do těchto pasáží implantovali současného auto-
mobilového závodníka Lewise Hamiltona. Pozoruhodný na celé 
věci není ani tak fakt, že spolu ve spotu konverzují dva lidé, kteří 
se nemohli nikdy setkat (McQueen zemřel pět let před Hamilto-
novým narozením), ale spíše způsob, jímž je McQueen v reklamě 
prezentován. Nevystupuje zde totiž coby Michael Delaney, které-
ho ve filmu ztvárnil, ale coby McQueen sám o sobě. Reklama tedy 
pracuje s ikonickou podobou slavného herce coby automobilové-
ho závodníka, která zůstává po létech v paměti mnohých diváků, 
případně jej v této podobě prezentuje vnímatelům mladším.1
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Druhý takový moment jsem pozoroval během veslařské regaty 
celostátního významu. Po skončení jednotlivých závodů nedopro-
vázely slavnostní dekorování medailemi léta užívané fanfáry, nýbrž 
proslulý hudební motiv Billa Contiho (rovněž uvozený fanfárami) 
využitý ve všech filmech o fiktivním boxeru Rockym. Nutno do-
dat, že prakticky všichni účastníci (a především dekorovaní me-
dailisté) oné soutěže přijímali tuto inovaci s pobavením i jistým 
potěšením, neboť užití tohoto motivu je samotné svým způsobem 
ztotožňovalo s proslulým filmovým hrdinou.

A do třetice – v roce 2013 proběhla česká premiéra filmu Riva-
lové (Rush 2013), v němž je zachycen skutečný příběh soupeření 
dvou jezdců automobilové formule 1 v roce 1976 – Nikiho Laudy 
a Jamese Hunta. Historie této sezony skýtá nepochybně pozoru-
hodné příběhy, tvůrci filmu si ale řadu skutečností přizpůsobili 
tak, aby příběh vyzníval v souladu s jejich záměrem. Tím patrně 
bylo konfrontovat dva zcela odlišné typy sportovců – lehkováž-
ného, uvolněného a talentovaného Hunta, který si nejraději užívá 
života, a systematického, puntičkářského, asociálního Laudu, jenž 
všechny své schopnosti vkládá do závodění. Ahistoričnost, která 
je v tomto snímku takřka všudypřítomná,2 nakonec ale přispívá 
k jisté archetypálnosti příběhu. Šestatřicet let starý příběh tak ná-
hle nabývá i pro současného diváka na přitažlivosti. Výmluvným 
a pozoruhodným dovětkem může být i skutečnost, že zatímco 
Niki Lauda je zobrazen v hraném filmu jako svérázný typ popkul-
turního hrdiny, on sám přiznává své dojetí při sledování filmového 
příběhu fiktivní boxerky (Hochwarter 2009).

1.2. Sport a film – výčet, nebo kánon?

Vymezit pole pro zkoumání sportovního filmu se ovšem ukazu-
je jako nanejvýš obtížné. Ve filmech, které lze při povrchním po-
hledu považovat za sportovní, se sport může vyskytovat v podo-
bě rekvizit, osob, prostředí, ale i v podobě ustálených, jen mírně 
variovaných narativních struktur. Mým úvahám ale může být ku 
prospěchu skutečnost, že se problematika filmového žánru a žán-
rových kategorií stala již od padesátých let 20. století samostatnou 
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součástí filmové teorie. Konceptem, který zohledňuje pozorovanou 
proměnlivost a nestálost kategorie, kterou jsme pracovně označili 
jako sportovní film, je v obecnější rovině teorie R. Altmana, kte-
rou autor shrnul zejména ve svém textu Sémanticko-syntaktický přístup 
k filmovému žánru (1989). Autor navrhuje pohlížet na problematiku 
žánru ze dvou perspektiv. První perspektivou je hledisko sémantic-
ké, které upřednostňuje jednotlivé společné prvky žánru, jako jsou 
lokace, záběry, kulisy či postavy. Druhou perspektivou je hledisko 
syntaktické, které preferuje strukturální vztahy mezi těmito prvky. 
V první perspektivě by tak žánr sportovního filmu určovaly žánrové 
sémantické elementy, jako jsou třeba hřiště, stadiony, sportovci, di-
váci apod. Syntaktická perspektiva, kterou Altman prosazuje coby 
neoddělitelnou součást žánrového zkoumání, zahrnuje skutečnost, 
že jsou zmíněné sémantické prvky poskládány do určitých struktur, 
které tvoří jisté konvence. V našem případě jsou těmito strukturami 
například ustálené narativní vzorce, které vyprávějí o vzestupu out-
sidera či o konsolidaci a týmové spolupráci sportovního družstva, 
které následně docílí úspěchu.

Altman upozorňuje, že prakticky v každém sporu o žánrovou 
podstatu „se vynořuje protiklad mezi obsažným, všezahrnujícím 
seznamem a výběrovým kánonem“ (Altman 1989: 21). Tento po-
střeh se při pohledu na způsob, jímž je v odborné literatuře pro-
blematika sportovního filmu uchopena, zcela potvrzuje. Pomi-
neme-li, že v českém prostředí je tato oblast zkoumání prakticky 
ignorována, setkáme se v literatuře zahraniční provenience se dvě-
ma základními přístupy.

Prvním, orientovaným na širší čtenářskou obec, je přístup, 
v němž lze na první pohled rozeznat pokus o sestavení reprezen-
tativního kánonu žánru sportovního filmu. Tento kánon může být 
v některých populárnějších publikacích zúžen například na určitý 
počet filmových děl, který ovšem zjevně nemá žádnou souvislost 
s precizností zvolených kritérií pro jejich výběr. Vybraná díla mo-
hou pak být seřazena podle libovůle autorů publikace do pořadí, 
které čtenáři nabídne kánon svévolně sestavený. V knize The Ultimate 
Book of Sports Movies tak autoři jen na základě velmi vágně vymezených 
pravidel uspořádali žebříček sta nejlepších sportovních filmů, při-
čemž se s touto nejednoznačností v úvodu ke knize netají (Didinger, 
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Macnow 2009). Odborně serióznější publikace Encyclopedia of Sports 
Film přináší informace o filmových dílech se sportovní tematikou 
v podobě a rozsahu slovníkového hesla. Výběr opět není striktně de-
finovaný; v úvodu ke knize je stručně naznačena historie zobrazová-
ní sportu ve filmu, specifika natáčení sportovních snímků, základní 
témata a zápletky i témata výzkumu, která lze na tento druh filmu 
uplatnit. V ohledu konečného výběru titulů uvádějí autoři několik 
charakteristik, jejichž nositelé byli z výběru vyřazeni. Do encyklo-
pedie se tak nedostaly filmy dokumentární, filmy nedostupné na 
DVD či VHS, televizní filmy (s výjimkou několika výjimečných titu-
lů) a filmy o psích výstavách, šachových turnajích, soutěžích krásy 
a býčích zápasech (Edgington, Erskine, Welsh 2011: XI). Z výčtu je 
patrné, že jde o výběr, jehož kritéria závisí vesměs na autorské libo-
vůli a zvolená omezení jsou značně nesystémová.

Druhým přístupem je zaměření badatelské pozornosti na dílčí 
problematiku sportovního filmu, jíž odpovídá i zvolená metodo-
logie výzkumu. Výstupem takovýchto zkoumání bývají především 
kolektivní monografie, respektive sborníky, jejichž tematická i me-
todologická roztříštěnost je zastřešována úvodními shrnujícími 
studiemi, v nichž bývá tato fragmentárnost konstatována jako 
charakteristický rys. Například v publikaci Sport in Films se v úvodu 
sepsaném dvojicí editorů konstatuje, že jsou v Hollywoodu upřed-
nostňovány čtyři sportovní disciplíny – box, basketbal, americký 
fotbal a baseball. Dalšími sportovními snímky jsou pak biografie 
slavných sportovců či zachycené historické okamžiky. Autoři dále 
přiznávají problémy s definicí sportovního filmu (Poulton, Rode-
rick 2008: XVIII–XXII).

V jedné z mála současných systematicky koncipovaných mono-
grafií Sport in Film und Fernsehen třídí autor filmy sportovního žánru 
do tří skupin. V první skupině nalezneme filmy, v nichž je sport ob-
sažen coby leitmotiv, ve druhé tvoří sport hlavní zápletku a ve třetí 
se sport objevuje coby subtext či podzápletka (Florschütz 2005: 
39–46). Další třídění provádí autor podle motivů, které jsou ale ve 
skutečnosti často využívanými narativními strukturami. Ve spor-
tovních filmech se tak objevuje motiv triumfu outsidera,3 motiv 
vzestupu a pádu, pádu a comebacku a téma demytizace sportovní 
hvězdy (ibid.: 47–56).
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Autor dále rozeznává i sportovní subžánry, mezi něž řadí spor-
tovní dokumenty, sportovní filmy se sportem jako ústřední dějovou 
linkou, sportovní dokudramata, sportovní filmy s elementy hra-
ného filmu, hrané filmy s prvky sportu a životopisné filmy (ibid.: 
57–58). Z uvedeného dělení je zřejmé, že jde o jakýsi pomocný 
aparát stanovený autorem k snazší kategorizaci zkoumaného ma-
teriálu. V principu se ale jedná opět o ad hoc vymezené dělení, jež je 
z podstaty nejasné a nepřesné. Jako příklad sportovního filmu se 
sportem obsaženým v ústřední dějové lince uvádí autor film Roc-
ky (1976). Původně byl tento film ale studiem MGM distribuován 
s žánrovou nálepkou romantické lovestory, protože označení boxer-
ský film nezaručovalo podle vedení studia dostatečnou přitažlivost 
filmu. Posléze se ovšem ukázalo, že příběh sportovního i životního 
outsidera, který využije příležitost, jež se mu naskytne, je natolik 
přitažlivý, že dějová linie milostného příběhu ztrácí svou primární 
důležitost (Haller 1991: 23). Na původní film navázala v následu-
jících dvaačtyřiceti letech další pětice přímých pokračování a dvě 
díla odvozená (spin off), která již byla bez výjimky prezentována 
jako série sportovních filmů. Snímek Rocky je ostatně jedním z pilí-
řů jakéhokoli kanonického souboru tzv. sportovních filmů a v pří-
padných hodnotících žebříčcích bývá uváděn na předních místech.

1.3. objekt zkoumání: Sportovní film, nebo Sport ve 
filmu?

Vše doposud řečené jen ilustruje teze R. Altmana, který o této 
problematice píše: „Při určování podstaty nějakého žánru máme 
obvykle sklon dělat dvě věci najednou, a zavádíme tak dva alterna-
tivní soubory textů, které odpovídají odlišnému chápání žánrové 
podstaty. Na jedné straně máme těžkopádný seznam textů, který 
koresponduje s jednoduchou tautologickou definicí žánru […]. 
Na straně druhé nacházíme kritiky […], kteří se přidržují nějakého 
uznávaného kánonu, jenž nemá mnoho společného s širokou, tau-
tologickou definicí. V této skupině se mluví stále dokola o stále stej-
ných filmech, a to nejen proto, že jsou notoricky známé nebo zvlášť 
dobře udělané, ale hlavně z toho důvodu, že se zdají jaksi věrněji 
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a plněji představovat daný žánr, přesněji než jiné filmy, které se od 
žánru (kánonu) více či méně odchylují. Tento úzce výběrový okruh 
filmů se běžně nevyskytuje ve slovníkovém kontextu, nýbrž v sou-
vislosti s pokusy o určení převažujícího významu v daném žánru 
nebo s pokusy o stanovení žánrové struktury“ (Altman 1989: 18).

Altman charakterizuje dále podrobněji rozdíly v sémantickém 
a syntaktickém přístupu k filmovému žánru. Sémantický přístup 
tak podle něj vykazuje malou explanační sílu, a je tím pádem 
aplikovatelný na značné množství filmů. Syntaktický přístup se 
naopak „vzdává širší aplikovatelnosti ve prospěch schopnosti izo-
lovat pro daný žánr specifické, význam nesoucí struktury“. Trvat 
pouze na jednom ze zmíněných přístupů, znamená podle Altmana 
ignorovat podvojnou podstatu jakékoli žánrové báze. Navíc toto 
dvojité pojetí dovoluje mnohem přesnější deskripci mezižánro-
vých propojení (ibid.: 23–24).

Existuje bezesporu nepřeberné množství filmů, v nichž lze na-
lézt sémantické prvky i syntaktické struktury typické pro sport. Na 
základě dosud řečeného ale budu nucen poopravit označení před-
mětu, jímž se hodlám v práci zabývat. Předmětem mého zájmu 
tak nebude sportovní film – obtížně definovatelný a uchopitelný 
filmový žánr –, nýbrž sport ve filmu – filmové zachycení všudypří-
tomného a důležitého kulturního fenoménu, které na sebe může 
brát nepřebernou řadu podob.

Z výše uvedeného mohu tedy nyní stanovit základní teze, kte-
ré se v této publikaci pokusím obhájit a podrobněji vyložit. První 
z nich tvrdí, že zobrazení sportu ve filmu je do určité míry realizo-
váno za pomoci univerzálních schémat, jejichž rozpoznání součas-
ně zařazuje film do specifické kategorie sportovního filmu. Tato 
schémata lze podle mého názoru v těchto filmech nacházet opako-
vaně v dílčích obměnách. Současně tyto struktury disponují arche-
typálním potenciálem, který je pro sport typický, ale má zároveň 
i univerzální význam. A nakonec se domnívám, že tato schémata se 
mohou za určitých okolností stát nositeli specifických kulturních 
charakteristik – mohou nabývat mytických a rituálních dimenzí, 
mají schopnost být i reprezentacemi různých ideologií a rovněž se 
mohou stát specifickými médii kulturní paměti.
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1.4. metodologický rámec

Výzkum prováděný v oblasti filmových žánrů úzce souvisí se 
vztahem filmu a kultury, respektive je tomuto bádání podřazen. 
Zabýváme-li se filmovým žánrem, klademe si i otázku o významu 
filmu v rámci kulturních procesů. Film se tak jeví i jako svědectví 
toho, „co se odehrává v intelektuální, estetické a filosofické rovině. 
[…] Je to svědectví zásadní, vzhledem k tomu, že odhaluje dlouho-
dobé dynamické procesy a tendence“ (Casetti 2008: 301). Výzkum 
filmového žánru se obvykle dělí do dvou směrů, z nichž každý 
zkoumá předmět coby specifickou kategorii. Altmanův sémanticko
-syntaktický přístup prokáže svou plnou hodnotu teprve ve chvíli, 
kdy se věnujeme problematice historie žánrů (Altman 1989: 24). 
Diachronní přístup, tedy žánr coby historická kategorie, je tak prv-
ním možným pojetím – směrem, který přísluší především filmovým 
historikům.

Druhým možným přístupem, který je pro mé zaměření práce 
velmi podnětný, je pojetí žánru jako sociální a kulturní kategorie. 
Tato synchronně pojímaná kategorie se dále dělí do dvou proudů, 
v nichž je zkoumán vztah žánru a ideologie a žánru coby mýtu a ri-
tuálu. Zjednodušíme-li prozatím charakterizaci těchto dvou směrů, 
které žánr zkoumají coby kulturní kategorii, můžeme o mytologicko
-rituálním přístupu prohlásit, že připisuje konečné autorství publiku 
– výběrem navštěvovaných filmů nutí publikum producenty vyrábět 
právě očekávané filmy. Naproti tomu ideologický přístup dokládá, 
jak obchod a politické zájmy výrobců filmů manipulují s diváky. 
Ideologické pojetí si všímá diskurzivních aspektů a zdůrazňuje pro-
blematiku reprezentace a identifikace (Altman 1989: 20–21).

Každý ze zmíněných směrů žánrového bádání využívá ucelený 
metodologický aparát a může vykázat celou řadu odborných prací 
mnoha autorů. Současně lze ale konstatovat, že zmíněné rozvržení 
do dvou (respektive tří) kategorií má univerzálnější platnost, než je 
úzce koncipovaná platnost v rámci žánrových teorií. Protože jsem 
se rozhodl definovat předmět výzkumu nikoli jako sportovní film, 
nýbrž jako sport ve filmu, necítím se vázán striktním uplatňováním 
metodologie žánrových teorií. Teze těchto teorií mi poslouží jako 
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základní východiska směru bádání, přičemž jejich metodologii 
rozšířím i o nástroje vhodné pro kulturologickou, nikoli speciali-
zovaně filmologickou analýzu.

Z toho, co bylo doposud řečeno, je také zřejmé, že v této práci 
nehodlám vytvářet další kánon sportovních filmů. Zobrazení fe-
noménu sportu ve filmu prozkoumám na vybraných filmových dí-
lech ze světové i české filmografie. Jejich výběr se bude řídit způso-
bem zobrazení zkoumaného fenoménu, nikoli umístěním snímku 
v existujících žánrových encyklopediích či pozicí v kanonických 
seznamech. Neomezím se navíc jen na tvorbu hranou – předmě-
tem mého zájmu budou v několika exkurzech i filmy dokumen-
tární. Jen toto široké pojetí umožní pozorovat i souvislosti mezi 
sportem v jeho televizní a filmové podobě.

Práci jsem tedy rozvrhl do následujících kapitol: kapitola 2 se 
zabývá sportem a jeho teoretizací coby součásti populární kultury. 
Dále vysvětluje problematiku sportovního diváctví za pomoci kon-
cepce karnevalu M. M. Bachtina založené na binární opozici mezi 
oficiální a populární kulturou. Za pomoci konceptu karnevalismu 
pojednává o relaci karnevalu a tělesnosti, jejíž možnou konkretiza-
cí je i wrestling. Na základě několika filmových zobrazení tohoto 
specifického zápasu formuluje pak otázku po univerzálních sché-
matech typických pro žánr sportovního filmu.

Kapitola 3 se pokouší za pomoci dílčích nástrojů naratologie 
rozčlenit a pojmenovat pozorovaná schémata a přiřadit jim speci-
fické sportovní narativní vzorce. K vysvětlení setrvalé obliby spor-
tovního filmu pak využívá studium filmu ve spojitosti s kulturními 
dynamikami, k nimž náleží i výzkum v oblasti filmových žánrů.

Kapitola 4 zkoumá sportovní film z hlediska kulturněantropo-
logických kategorií mýtu a rituálu. V analýze životopisných do-
kumentárních filmů zachycujících život dvou slavných sportovců 
využívá historiograficko-mytologických úvah C. Léviho-Strausse, 
nástrojů archetypální teorie N. Frye a z ní odvozené metodologic-
ké kritiky historiografie H. Whitea. Analýzu hrané produkce pak 
provádí za využití koncepcí rituální funkce žánrového filmu.

Kapitola 5 s využitím nástrojů a klasifikací kulturálních studií 
zkoumá schopnost hraných i dokumentárních filmů se sportovní 
tematikou stát se reprezentacemi různých ideologií. Druhá část 
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zmíněnou metodologii uplatňuje k popisu a charakteristice ideo-
logizujících vzorců vyprávění ve sportovním filmu. Ve třetí části je 
tato problematika uchopena za pomoci konceptu kulturní paměti.
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2.  
Sport jako hra – součást populární kultury

2.1. Sportovní diváctví

Chceme-li podrobit zkoumání hraný film se sportovní temati-
kou, záhy si uvědomíme, že se ocitáme na půdě populární kultury 
v nejryzejším slova smyslu. Stejné zařazení si ale již před časem 
vysloužil i sport sám. Děl, která podrobují sport zkoumání z hle-
diska jeho příslušnosti k popkultuře, existuje celá řada a jejich 
rekapitulace by zabrala hodně času. Na úvod tedy snad postačí 
poukázat na dva výrazně odlišné přístupy ke sportu. Mezi prvot-
ní úvahy na adresu vztahu sportu a masové kultury můžeme ne-
pochybně zařadit poznámky, které lze nalézt v některých pracích 
autorů tzv. frankfurtské školy, respektive v pasážích věnovaných 
sportu v ostré obžalobě masové kultury v díle klasika kritické 
teorie T. W. Adorna. Adorno využívá sportu coby jisté metafory 
i v popisu jiných aspektů masové kultury: „Kriminální román 
dokonce pořádá sportovní utkání nejen mezi detektivem a zločin-
cem, ale i mezi autorem a čtenářem. Pravzorem takového kulturní-
ho sportu je sázka, staré podvržené dítě feudálních manýrů a bur-
žoazního ducha“ (Adorno 2009: 46). Sportovní přirovnání neváhá 
Adorno využít i v pasážích o hudbě: „Jestliže se potěšení, které má 
tanečník při jazzu, může hledat v tom, že se ve své kolektivní funk-
ci nedá zmást synkopou jako formulí svého vlastního zmrzačení, 
pak potěšení jazzového hudebníka je třeba přirovnat k potěšení 
sportovce, který pracuje za záměrně ztížených podmínek“ (ibid.: 
47). Roli hudebníka a sportovce srovnává dále takto: „Jestliže kla-
vírní virtuos ještě připomíná akrobata nebo žongléra, který se po 
dlouhé přípravě nechá pozorovat pro peníze, tak jazzový hudeb-
ník, aniž by se zcela vzdal onoho modelu, se přibližuje fotbalové-
mu brankáři. Žádá se od něj neomylnost, pozornost, pohotovost, 
koncentrace. Stává se improvizátorem vynucené situace. Zbavení 
se iluzí se u něho mění ve sportovní schopnost nenechat se ničím 
vyvést z klidu“ (ibid.: 49–50).
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Adorno ovšem tato svá dílčí pozorování zobecňuje na celé pole 
masové kultury. Masová kultura si podle něho jako celek osvojuje 
„sportovní postupy“ a „zesportovění se podílí na rozpadu estetic-
kého zdání. Sport je neobrazným protikladem praktického života 
a estetické obrazy participují na takové neobraznosti tím víc, čím 
víc se samy stávají sportem“ (ibid.: 50). Moderní sport, respektive 
koordinovanou práci sportovních týmů, ovšem neváhá Adorno 
spolu s M. Horkheimerem považovat za „přesný model Julietti-
ných sexuálních týmů“ z díla markýze de Sade, „v nichž se vy-
užívá každý okamžik, neopomíjí se žádný tělesný otvor, žádná 
funkce nezůstává nečinná. Ve sportu, stejně jako ve všech odvět-
vích masové kultury, převládá intenzivní, účelová aktivita, aniž 
by byl ne zcela zasvěcený divák s to uhodnout rozdíl kombinací, 
smysl vzájemných pádů, který je určen nahodile stanovenými 
pravidly“ (Adorno, Horkheimer 2006: 90).

Sport ale Adorno ve svých úvahách nevyužívá jen jako metaforu 
či vzor aplikovaný na dílčí části masové kultury. Sport sám se v jeho 
marxismem ovlivněném konceptu ocitá v pozici nástroje, jímž je 
člověk klamán a uvrhován do poddanství. Sportování pak není ni-
čím jiným než zotročením vlastního těla, jímž jedinec oplácí svému 
tělu příkoří způsobená mu společenskými tlaky. Vášeň pro sport je 
pak údajně masovou bází diktatury masové kultury. Konkurenční 
soupeření, které je sportu pochopitelně vlastní, je podle Adorna 
pouhým klamem. Sport se v konečném důsledku stává pseudopra-
xí a „bezbarvým odleskem, ztvrdlého, chladného života“. Původ-
ní ideje a ctnosti, které se sportem obvykle spojujeme, přetrvávají 
podle Adorna jen ve znetvořené podobě (Adorno 2009: 51–53).

Sportovce samého bere ještě Adorno částečně na milost, když 
mu přiznává jistou schopnost rozvoje ctností (např. solidaritu), 
ochotu pomáhat a entuziasmus. Tyto vlastnosti totiž jedním de-
chem označuje za důležité pro možný rozhodující politický oka-
mžik. Publikum sport pouze pasivně sledující ale tyto vlastnosti 
zcela postrádá. Masová kultura podle něho netouží po konzumen-
tech-sportovcích, ale právě po divácích. Intronizace sportu do celé 
masové kultury v podobě zobrazování života coby systému spor-
tovních utkání pak vymazává rozdíl mezi běžným týdnem a víken-
dem, který byl doposud sledování sportu vyhrazen. Sport se tak 
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stává součástí totality masové kultury, monopolem vymyšleného 
schématu společnosti (ibid.: 52–55).

Tento Adornův vypjatě skeptický odsudek a dílčí charakteristi-
ky, které sportu přisuzuje, se posléze staly východiskem pro popis 
sportu coby součásti populární kultury v mnoha pracích kultu-
rálních studií, jejichž autoři postulovali své závěry vesměs z neo-
marxistických pozic. O některých bude řeč ještě v dalších částech 
této práce. Adornovo příkré a nesmlouvavé odsouzení je ale nutné 
vnímat s ohledem na dobu jeho vzniku. Tehdejší rozvoj masmédií 
(text byl napsán v roce 1942 v americkém exilu) a s ním související 
expandující masová kultura a patrně i jisté důsledky kulturního 
šoku po přesídlení z Evropy do USA připadaly Adornovi zřejmě 
jako blížící se apokalypsa, aniž si možná uvědomoval – řečeno 
s Umbertem Ekem –, „jak se každá modifikace kulturních nástro-
jů během historie lidstva předvádí coby hluboká krize předchá-
zejícího ‚kulturního modelu‘ a že její skutečný dopad nepocho-
píme, nevezmeme-li v úvahu, že nové nástroje budou používány 
v kontextu lidstva hluboce pozměněného jak příčinami, které tyto 
nástroje vyvolaly v život, tak jejich použitím“ (Eco 2006: 31–32).

Hovoříme-li ale o medializovaném sportu, jehož je sportovní 
film součástí, zaujme nás nepochybně zmínka o sportovním pu-
bliku, jež je prý kýženým (totiž pasivním) konzumentem masové 
kultury. Toto Adornovo tvrzení, které ovšem není podloženo hlubší 
analýzou, je typické pro uvažování autorů kritické teorie. V jejich 
podání lze nalézt opět celou řadu konceptů, které sportovní divác-
tví nějakým způsobem tematizují a uchopují. Přístup z ryze socio-
logických pozic například považuje sledování sportovních utkání 
za nedílnou součást trávení volného času. Na jednu stranu tak staví 
čas věnovaný práci a na druhou čas vyplněný diváckou aktivitou. 
Tuto druhou část označuje jako „dobu mimo“ a přičítá jí charakte-
ristiku snížené kontroly nad chováním jedince. Návštěva sportov-
ního podniku je tak „hledáním vzrušení […] ve sledu nevzrušivých 
událostí běžného pracovního týdne“ (Slepička 2010: 21).

K podobnému závěru dochází i Mircea Eliade, byť se jeho pří-
stup od Adornova jinak zásadně odlišuje. Z pozice mytologa a re-
ligionisty rozeznává ve sledování sportovního utkání pozůstatek 
mytického chování. Mytologický a rituální charakter lze pozorovat 
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v obrovské intenzitě, s níž takové události probíhají v takzvaném 
„soustředěném čase“ – pozůstatku či náhražce magicko-nábožen-
ského času. Podle Eliadeho jsou základní rysy mytického chování 
nerozlučně spjaty s lidským údělem, a je tedy nepravděpodobné, 
že by se jakákoli společnost mohla od mýtu zcela oprostit. Eliade 
zde ukazuje snahu moderního člověka vyjít ze své historie a prožívat 
odlišný časový rytmus. Rozpoznává tak v moderní společnosti 
skutečnost oddělení času sakrálního, jenž byl v tradiční společnos-
ti totožný s časem profánním, právě od času profánního, který se 
v moderní společnosti stal časem práce, jež ovšem postrádá po-
svátný charakter. Eliade nazývá tuto skutečnost pádem do času a po-
ukazuje na to, že člověk pak může z tohoto času vyjít, jen když má 
volno. Výstup z času byl v tradiční společnosti dosahován při každé 
odpovědné práci, zatímco v moderní společnosti se jediným mož-
ným kolektivním únikem stává zábava. Mýtus tak již dnes nemá 
dominantní úlohu v základních oblastech života a byl odsunut do 
nejasných oblastí psychiky nebo sehrává jen vedlejší úlohu v čin-
nosti společnosti (Eliade 1998: 24).

Tento přístup tedy zcela odlišně hodnotí význam divácké parti-
cipace na sportovní události a nachází v ní prvky transformované 
sakrality a spirituality. Kde Adorno vidí útlak a manipulaci, nachá-
zí Eliade snahu opustit na okamžik každodennost a hledat mytické 
rysy. Tyto dva póly uvažování o vztahu sportu a publika lze s jistou 
dávkou nadsázky považovat za dvě hlavní hlediska, která se vzta-
hují i k problematice sportovního filmu.

2.2. diváctví a bachtinův koncept karnevaliSmu

Jedním z pozoruhodných konceptů, který interakci sportu 
a publika popisuje, je koncept karnevalismu odvozený z díla 
M. M. Bachtina. Karnevalismem míníme kulturní proud, jenž 
čerpá ze starých lidových tradic a subverzivně prolamuje stávají-
cí řád a ruší protiklady (Nünning 2006: 373). Pojem karnevalismu 
využívá ve svých analýzách populární kultury i J. Fiske. Karnevali-
smus je výsledkem kolize dvou jazyků – vysokého jazyka klasické-
ho vzdělání zakotveného v politické a náboženské moci a nízkého 
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jazyka lidového. Karneval tedy konstruuje svět existující mimo 
stávající úřednický aparát, svět bez kategorií či sociální hierarchie 
(Fiske 2017: 160). Bachtin rozlišuje tři podoby karnevalové kultu-
ry. Prvním typem jsou obřadní a mimetické formy (např. slavnosti 
karnevalového typu), druhým slovesná smíchová díla včetně pa-
rodií a třetím pak různé formy a žánry familiární pouliční mluvy. 
Všechny karnevalové formy se důsledně distancují od oficiálních 
forem (Bachtin 2007: 11). Fiske výslovně zmiňuje vztah karnevalu 
ke sportu a označuje karneval jako hyperbolizaci sportu. Karneval 
se stejně jako sport řídí určitými pravidly, „ale zatímco ve sportu 
mají pravidla tendenci kopírovat společenská pravidla, karneval 
tato společenská pravidla obrací naruby a vytváří svět postavený 
na hlavu […]“ (Fiske 2017: 160).

Pro problematiku sportovního diváctví je důležitá další charak-
teristika karnevalu, totiž skutečnost, že „karneval nezná dělení na 
účinkující a diváky. Karnevalu se nepřihlíží, karneval se prožívá, a žijí 
v něm všichni, protože je povýtce všelidový. Pokud trvá karneval, ne-
existuje pro nikoho jiný život než karnevalový“ (ibid.: 13–14). Bachti-
nův koncept se rovněž zaobírá problematikou rozlišení prožívaného 
času na čas věnovaný práci a povinnostem a čas k zábavě. Bachtin 
označuje karneval za sváteční život lidu. Princip svátečnosti je podle 
něho významnou prvotní formou lidské kultury, kterou nelze odvo-
dit z praktických podmínek a cílů společenské práce nebo z biolo-
gické potřeby periodického oddechu. Svátečnost má vždy hluboký 
významový, světonázorový obsah. K tomu, aby se určitá událost 
mohla stát sváteční, se s ní musí sloučit něco z duchovní, ideologické 
sféry bytí. „Musí získat sankci ze světa vyšších cílů lidské existence, 
tj. ze světa ideálů. Bez toho neexistuje a nemůže existovat žádná svá-
tečnost“ (ibid.: 15). Svátečnost má tedy vždy bytostný vztah k času. 
V základu svátečnosti je vždy určitá konkrétní koncepce času přírod-
ního (kosmického), biologického nebo historického. Karneval je pak 
slavností slavenou „v protikladu k oficiálnímu svátku jako dočasné 
osvobození od panující pravdy a stávajícího řádu, dočasné zrušení 
všech hierarchických vztahů, privilegií, norem a zákazů“ (ibid.: 16). 
Je zřejmé, že se tento koncept do značné míry shoduje s pojetím, kte-
ré na tutéž problematiku nahlíží z perspektivy sociologické. Chování 
jedince během sportovního utkání se dá považovat za „relativně ak-
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ceptovaný způsob osvobození se od systému sociálních kontrol a vy-
jádření emocí běžně nedostupných“ (Slepička 2010: 21).

Platnost všech tří zmíněných konceptů ve vztahu se sportov-
ním diváctvím se dá bezpochyby pozorovat na celé řadě příkladů. 
V současné době ale nemusíme brát v úvahu jen diváky sledující 
sportovní podniky přímo v jejich dějišti. Prostřednictvím televizní-
ho přenosu se diváci při příležitosti významných sportovních pod-
niků scházejí i na veřejných prostranstvích, kde zážitek spoluproží-
vají u obřích obrazovek. Také sledování televize ve větší společnosti 
v nejrůznějších restauracích a sportovních barech může posloužit 
jako příklad téhož „výstupu z času“ či formu „svátečnosti“. Stačí 
si vzpomenout, jak početná shromáždění na náměstích a příhod-
ných prostranstvích přilákaly zápasy českého hokejového (i fotba-
lového) týmu na olympijských hrách či mistrovstvích světa. Jejich 
účastníci se na místa konání dostavovali často ozdobeni šálami 
a vybaveni vlajkami, oblečeni do replik hokejových (či fotbalových) 
dresů, někdy i s tvářemi pomalovanými národními barvami. Kar-
nevalový charakter takových slavností podtrhoval třeba i reklamní 
spot budějovického pivovaru Budvar, v němž několik zjevně spo-
řádaných žen a mužů pronáší izolovaně tyto repliky: „Nikdy bych 
nešel s davem. Nikdy bych nepolíbil jinou. Nikdy bych neplakala 
na veřejnosti. Nikdy bych nezpíval před cizími lidmi. Nikdy bych 
neobjala někoho, koho neznám, nebýt hokeje.“ V následujícím zá-
běru všichni předešlí mluvčí jásají spolu s davem poté, co jejich ho-
kejové mužstvo zvítězilo, a každý z nich vyjadřuje prožívané emoce 
způsobem, který v předchozích replikách zavrhl.1

2.3. Sportovní diváctví ve filmu

Vrátíme-li se zpět k problematice sportovního filmu a budeme-li 
hledat snímky, které karnevalový charakter sportovního diváctví 
tematizují, narazíme nepochybně na český film z počátků zvuko-
vé éry natočený režisérem Svatoplukem Innemannem podle ro-
mánu Karla Poláčka Muži v offsidu. Všední život majitele obchodu 
s konfekcí pana Načeradce, fanouška fotbalového klubu S. K. Sla-
vie, i příznivců konkurenčního klubu S. K. Viktorie Žižkov otce 
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a syna Habásků je ozvláštňován a akcelerován právě během ná-
vštěv zápasů jejich milovaných klubů. Komický charakter snímku 
je z valné části tvořen právě kontrastem mezi usedlostí civilního 
života hlavních mužských postav a jejich „nepřístojnostmi“ bě-
hem návštěv utkání.

Pokusem zachytit atmosféru v hledišti současného fotbalového 
utkání je dokumentární film Pavla Abraháma s názvem Dva nula 
(2012). Dvaadvacet statických kamer snímalo průběh fotbalového 
derby mezi pražskými kluby Spartou a Slavií. Kamery ovšem ne-
byly zacíleny na dění na hřišti, ale jejich úkolem bylo sledovat, co 
se odehrává v hledišti. Výsledný film, vzniknuvší sestřihem natoče-
ného materiálu, se vesměs opakovaně orientuje na několik diváků, 
pořadatelů či jejich skupinek. Ve filmu se tak objeví například dva 
rozjívení žáci ze sparťanské přípravky, dvojice diskutujících inte-
lektuálů za sklem VIP lóže, italští turisté či skupina sázkařů. Podle 
tvůrců filmu byli ovšem všichni zachycení protagonisté předem vy-
bráni, osloveni a opatřeni mikroporty (Fuka 2012). Dokumentární 
hodnota filmu je tak výrazně zpochybněna.

Za specifickou skupinu sportovních diváků můžeme v našem 
kulturním okruhu bezpochyby považovat speciální kategorii fot-
balových fanoušků, tzv. hooligans. V oblasti sociologie sportov-
ního diváctví jde ostatně o problematiku, jíž je věnována největší 
pozornost především proto, že jde o záležitost společensky značně 
závažnou. Je ovšem nutné zdůraznit, že tento fenomén podrobi-
ly zkoumání různé akademické disciplíny. Namátkou můžeme 
jmenovat urbánní etnografii, antropologii, psychologii, etologii, 
kriminologii, politologii, komunikační vědu i kulturální studia. 
Teorií, které se fenomén fotbalového chuligánství pokouší vysvět-
lit, je hned několik. Marxismem ovlivněné přístupy (především 
I. Taylor) vysvětlují tento jev jako důsledek komercionalizace fot-
balu v šedesátých letech, čímž se fotbal odcizil pracující třídě. Di-
vácké násilí pak bylo jen specifickou reakcí zrazené třídy. Podobně 
k problému přistupoval i J. Clarke, který tvrdil, že realizace v této 
specifické subkultuře umožnilo mladým mužům z dělnického pro-
středí vyřešit základní životní konflikty. Tyto teoretické přístupy 
byly ale podrobeny kritice pro svou spekulativnost a absenci empi-
rického potvrzení (Spaaij 2006: 23).
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Alternativním vysvětlením fenoménu je figuracionistický pří-
stup E. Dunninga, který vychází z teorie civilizačních procesů 
N. Eliase. Fotbalové chuligánství objasňuje z hlediska struktury 
nižších vrstev společnosti a tradičního vztahu mezi členy těchto 
vrstev a fotbalu samého. Podle Dunninga a jeho kolegů (z tzv. lei-
cesterské školy) je boj jedním z mála zdrojů vzrušení, významu 
a statusu, který mají k dispozici muži z nižší dělnické třídy. Jejich 
specifická agresivní maskulinita však není jednoduše odvoditelná 
od způsobu, jakým jsou nižší dělnické komunity integrovány do 
společnosti jako celku. Nižší dělnické komunity mají tendenci vy-
tvářet normy, které jsou oproti skupinám položeným výše na spo-
lečenském žebříčku příznivější pro toleranci k vysoké úrovni agre-
se v sociálních vztazích (Dunning et al. 1988: 208–209). Ačkoliv 
Dunning zdůrazňuje, že mladí muži z nižší dělnické třídy nejsou 
jedinými fotbalovými chuligány, zdá se, že většina hlavních a opa-
kovaných pachatelů závažných forem fotbalového chuligánství se 
rekrutuje právě z jejich středu (Dunning 1986: 240).

Třetím možným přístupem je současná teorie, kterou můžeme 
označit za postmoderní. Její představitelé (např. R. Giulianotti 
a S. Redhead) tvrdí, že fotbalové chuligánství v moderním smyslu 
se přetvořilo do postmoderní podoby fenoménu. Giulianottiho em-
pirické práce se primárně zaměřují na příznivce skotského národní-
ho týmu a skotských skupin hooligans. Tvrdí, že chování skotských 
fotbalových fanoušků vychází ze specifických kulturních a historic-
kých sil spíše než z faktorů jejich sociální struktury. Skotští fanoušci 
národního týmu se snaží distancovat od britských hooligans, a to 
zejména od agresivního chování anglických fanoušků v zahraničí. 
Giulianotti rovněž zavádí pojem „post-fandom“ k vysvětlení fotba-
lového chuligánství. „Post-fans“ představují epistemické opuštění 
starších forem fotbalového světa fanoušků v tom, že jsou si vědomi 
konstruované povahy fanouška a rozmarů médií v přehánění nebo 
vymýšlení takových identit (Giulianotti 1999: 148). Giulianotti dále 
tvrdí, že postmoderní epocha fotbalového chuligánství je signali-
zována nejzřetelněji změnami v politickém a mediálním zacházení 
s tímto fenoménem (Spaaij 2006: 23).

Zaměříme-li se primárně na koncepty přistupující k problema-
tice fotbalového diváctví z kulturologických pozic, stojí určitě za 
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pozornost pokus aplikovat na daný fenomén již zmiňované pojetí 
karnevalismu. Takový pokus učinila mj. psychoanalytička a kultu-
roložka M. Brottmanová v dílčí studii „Joyful Mayhem: Bakhtin 
and Football Fans“ (Radostný chaos: Bachtin a fotbaloví fanoušci), 
byť se její práce netýká fotbalu evropského (soccer), nýbrž americ-
kého. Bachtinův koncept karnevalismu podle ní umožňuje pro-
myšlenější a citlivější pochopení rozporného chování fotbalových 
fanoušků, než jak to dovoluje diskurz sociologie či ideologie. Bach-
tinova metoda je podle Brottmanové účinnější, protože mj. věnuje 
zvláštní pozornost vyhroceným projevům smíchu, humoru, ironie 
a prvkům sebeparodování, ale také proto, že lze pozorovat někte-
rá zjevná spojení mezi karnevalem a soutěživou povahou fotbalu 
(Brottman 2005: 20).

Podobnosti nalézá autorka v mnoha aspektech: poukazuje na 
speciální – posvátný – charakter času v toku světské (pracovní) 
doby a stabilizovanou úmluvu ohledně vybočení ze světského 
času – často jde o sobotní odpoledne. Také fotbalový stadion je po-
svátným prostorem svého druhu uprostřed prostoru sekulárního. 
Jeden z nejčastějších vzorů chování fotbalových fanoušků zahrnuje 
zpěv starších, tradičních bojových písní i písní současných, jejichž 
přednes doprovází často povzbuzující křik i projevy zklamání. 
V Poetice Dostojevského Bachtin vysvětluje své představy o jazyku kar-
nevalu coby živé události, která se odehrává na místě dialogického 
setkání dvou nebo několika vědomí spojených v popisovaný svět. 
Karnevalový diskurz neodráží svět mimeticky, ale je spíše jeho částí, 
spolupracuje s ním na transformaci diskurzu, mluvčího a publika. 
Stejně tak jsou bojové písně samy o sobě druhem výkonu. I zdánli-
vě náhodná a bezvýznamná záminka může posloužit jako okamžité 
východisko pro vznik dialogu nebo písně. Náhodný střet na hřišti 
i změna skóre může posloužit jako podnět pro nové slogany. Mno-
ho starších písní bylo spontánně přizpůsobeno okamžité okolnosti, 
často komického charakteru (Brottman 2005: 23–25).

Důležitou oblastí, na niž Brottmanová aplikuje koncept karne-
valismu, je problematika násilí. Autorka se této problematice při-
bližuje skrze verbální násilí v diváckých popěvcích a konstatuje, že 
verbální násilí vzbuzující obavy může být v řadě případů jen dů-
sledkem povznesené nálady, nikoli chuligánství. Nálada fanoušků 
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se pohybuje ve výkyvech podle momentální situace v probíhající 
hře a lze předpokládat, že mediální mytologie fotbalového násilí se 
nerodí ze statistických důkazů. Na otázku, zda jsou násilná slova do-
provázena násilnými činy, by Bachtin, vědom si skutečnosti, že jazyk 
není jen zrcadlem společnosti, ale hlavním prostředkem v našem vní-
mání reality, mohl argumentovat, že násilný čin je obsažen ve slově sa-
mém (ibid.: 28). Jak ale Bachtin uvádí: „Pro veřejnou karnevalovou 
promluvu je charakteristické časté užívání nadávek […]. Nadávky 
jsou obvykle v kontextu promluvy gramaticky a sémanticky izo-
lovány a pojímají se jako uzavřené celky, podobně jako přísloví. 
Proto je možno o nadávkách mluvit jako o zvláštním žánru lidové 
pouliční řeči. Z genetického hlediska nejsou nadávky stejnorodé; 
v prvobytné společnosti měly různé funkce, převážně magického 
a zaklínacího charakteru. […] Tyto nadávky a potupné výrazy 
byly ambivalentní: snižovaly a umrtvovaly, ale zároveň obrozovaly 
a obnovovaly“ (Bachtin 2007: 22). Někteří hráči jsou pomocí di-
váckého folkloru přetvořeni v silné agresory. Publikum pak rádo 
vzývá tyto antihrdiny, kteří reprezentují pro většinu fanoušků ne-
smyslnost a destrukci a sehrávají roli jakýchsi „lidových ďáblů“. 
Brottmanová uvádí v této souvislosti jako příklad i u nás proslulé-
ho hráče amerického fotbalu (a později příležitostného filmového 
herce) O. J. Simpsona (Brottman 2005: 28). V našich podmínkách 
stojí za připomenutí třeba obránce fotbalové Sparty Tomáš Řepka, 
jenž proslul nejen nekompromisní obrannou hrou, ale především 
pravidelnými excesy, za něž následovaly časté disciplinární tresty. 
Zatímco jeho sportovní výkonnost s postupujícím věkem zákoni-
tě klesala, jeho prohřešky, kterými často oslaboval své mužstvo, se 
opakovaly s nezměněnou intenzitou. Když jej vedení Sparty ko-
nečně vyřadilo z kádru, nesla to většina skalních příznivců klubu 
s velkou nelibostí.

„Z Bachtinova hlediska se tak fotbalový stadion a jeho okolí 
stává jakýmsi místem lidového karnevalu, divadlem kulturního 
vyjádření hněvu, parodickým festivalem neúcty a nepokoje, vyjá-
dřených primárně prostřednictvím násilných vystoupení a perfor-
mativních výroků, často s misogynním či rasistickým podtextem“ 
(Brottman 2005: 31). Je zřejmé, že hlavním cílem těchto stylizova-
ných mužských urážek je současné popření maskulinity oponenta 
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a znovuzískání vlastního mužského prostoru. Mezi nejčastější po-
užívané výrazy pro urážky hráčů i fanoušků soupeře patří obvykle 
slova obecně spojená se sexuálních funkcí: například „zkurvysyn“, 
obvykle včetně homofobních urážek jako „buzerant“ apod. Tako-
vé urážlivé výrazy tvoří nedílnou součást rituálu znovupřivlastně-
ní mužství a vyskytují se mimochodem prakticky ve všech typech 
mužských subkultur (Brottman 2005: 28).

2.3.1. Hooligans v Hraném filmu

Specifické (a pro většinu lidí exotické) prostředí uvnitř subkul-
tury fotbalových hooligans se stalo námětem řady hraných sním-
ků. Zásadním historickým zlomem, který problematiku fotbalové-
ho chuligánství vynesl do centra veřejného zájmu, byly tragické 
události před zápasem finále PMEZ v roce 1985 mezi italským 
klubem Juventus Turín a anglickým týmem FC Liverpool, které 
se odehrálo na Heyselově stadionu v belgickém Bruselu. Skupina 
anglických chuligánů napadla skupinu italských fanoušků a ná-
sledná panika v italském sektoru vedla až k prolomení ochranné 
zdi. V důsledku rvačky, zřícení zdi a ušlapání přišlo o život 42 lidí 
a zhruba dalších 250 bylo zraněno. Anglické kluby byly následně 
na pět let vyloučeny ze všech evropských soutěží.

Tehdejší britská premiérka Margaret Thatcherová se zasadila 
o vyhlášení zákazu prodeje všech alkoholických nápojů během 
fotbalových zápasů a dále byla zavedena daleko přísnější bezpeč-
nostní opatření a instalovány uzavřené televizní okruhy na stadio-
nech. Policie dlouhodobě shromažďovala informace o aktivitách 
členů chuligánských skupin, a dokonce do těchto skupin infiltro-
vala tajné policisty (Mareš, Smolík, Suchánek 2004: 55).

Novou situaci, která po těchto zásadních opatřeních ve Velké Bri-
tánii nastala, zachycuje film režisérky Lexi Alexanderové s názvem 
Hooligans (2005). Ve filmu je tematizován proces, jímž se člověk do-
posud zcela nedotčený fotbalem i diváckými subkulturami začlení 
do chuligánské skupiny a stane se jejím platným a uznávaným čle-
nem. Aby byla neposkvrněnost novice zcela jednoznačná a jeho pr-
votní distance od subkultury co největší, stává se jím ve filmu neprá-
vem vyloučený student z elitní americké univerzity, jenž se ocitne 
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