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Anotace 
 
Studie „Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy“ obsahuje dvě základní části. 
Teoretická část si klade za cíl čtenáři ve stručnosti přiblížit pojem divácké násilí a jeho 
konkrétní projevy. Divácké násilí je v tomto kontextu chápáno jako specifická forma 
sociogenní mimořádné události. V praktické části jsou využity dostupné statistiky, které se 
v rámci České republiky tímto fenoménem zabývají (včetně zjištění možných vývojových 
trendů). Dotazníkové šetření, zacílené na skupiny fanoušků, ultras a hooligans, usiluje  
o odpovědi na otázky, týkající se vazby trendů v oblasti diváckého násilí na socioekonomické 
ukazatele. 
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Summary 
 
The study "Spectator‘s Violence in the Czech Republic: Statistics and Trends" contains of two 
basic parts. The theoretical part aims to bring readers a brief notion of spectator violence 
and its specific manifestations. Spectator violence in this context is understood as a specific 
form of sociogenic incidents. In the practical part the available domestic statistics are used, 
dealing with this phenomenon (including identifying possible trends). The questionnaire 
survey, targeted at groups of fans, ultras and hooligans, seeks answers to questions 
concerning the custody of trends in fan violence on socio-economic indicators. 
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Seznam použitých zkratek 
 
AKT – Antikonfliktní tým 
ČMFS – Českomoravský fotbalový svaz 
FAČR – Fotbalová asociace České republiky 
GL – Gambrinus liga 
KŘP – Krajské ředitelství policie 
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 
PP ČR – Policejní prezidium České republiky 
PJ KŘP – Pořádková jednotka krajského ředitelství policie 
SPJ KŘP – Speciální pořádková jednotka krajského ředitelství policie 
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 Úvod 
 

Divácké násilí je v posledních letech jedním z relativně často diskutovaných témat. 
Tato otázka je předmětem řady studií akademické i neakademické povahy. Co však v této 
oblasti chybí, jsou tzv. „tvrdá data“ týkající se aktuálních trendů, na jejichž základě by bylo 
možné analyzovat tento fenomén, v této studii chápaný jako specifickou formu tzv. 
sociogenní mimořádné události.1 

Toto téma jsem si vybrala, protože si myslím, že je to téma velmi aktuální. Jako 
zaměstnanec Ministerstva vnitra jsem se také podílela na propagaci Manuálu pro fotbalové 
kluby a účastnila jsem se tiskových konferencí pořádaných Ministerstvem vnitra, které se 
diváckého násilí týkaly.  

Divácké násilí a s ním související negativní jevy se v posledních letech dostalo do 
popředí mediálního, společenského a politického života po celém světě. Česká republika 
v tomto směru není výjimkou, a i když se tento fenomén začal prosazovat u nás později  
a intenzita a rozsah je mnohem menší než v některých jiných zemích, přesto divácké násilí 
znamená významnou a znepokojující formu narušování veřejného pořádku, kterou nelze 
rozhodně podceňovat. Při diváckém násilí jako negativním chování osob může v souvislosti 
se sportovní akcí dojít k narušování veřejného pořádku, k ohrožování zdraví, života osob  
a v neposlední řadě také ke škodě na majetku. V České republice je divácké násilí nejvíce 
spojováno se dvěma sporty: fotbalem a hokejem, v jiných sportech se objevuje v mnohem 
menší míře.  

Ke konfliktům může docházet při každém fotbalovém utkání. V České republice se tak 
nejvíce děje při prvoligových utkáních Gambrinus ligy a při domácí soutěži Ondrášovka Cup,  
a to především nejen díky většímu množství fanoušků, ale také díky jejich medializaci.  
 Cílem studie Divácké násilí v České republice – statistiky a trendy je analyzovat 
divácké násilí v roce 2010 v České republice na fotbalových stadionech a mimo ně, a to 
především z dostupných materiálů Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Česko-
moravského fotbalového svazu. V textu jsou rovněž přímo využity podklady, vytvářené 
v rámci „chuligánské“ subkultury. Ty, v případě citací, obsahují ofenzivní výrazy, dokreslující 
kolorit tohoto prostředí.  

Studie si zároveň klade za cíl odpovědět na otázky o možné vazbě trendů v oblasti 
diváckého násilí na socioekonomické ukazatele, rozložení diváckého násilí na jednotlivé 
kraje, měsíce a dny.  

Řešení diváckého násilí nespočívá pouze v represivních krocích, ale rovněž  
v preventivní práci s fanoušky. Je také důležité věnovat pozornost vzdělávání 
zainteresovaných bezpečnostních složek, a to jak co se týče „psychologie davu“, tak 
s ohledem na základní informace o problematice diváckého násilí. Jedině tak lze omezit 
zbytečné střety mezi fanoušky a policisty. 

Studie se nezabývá podrobnými definicemi diváckého násilí ani jeho vymezováním2, 
respektive se těchto témat dotýká pouze okrajově (legislativa, typologie). Hlavním cílem je 

                                                 
1
 Pojem sociogenní mimořádná událost viz např.: BURDOVÁ, Lenka, Jan ŠUGÁR a Oldřich KRULÍK. Možnosti 

identifikace typických indikátorů vybraných sociogenních mimořádných událostí. Bezpečnostní teorie a praxe. 
2010, zvláštní číslo, část I, s. 151 až 194. ISSN 1801-8211. 
2
 Pro zájemce o tento aspekt tématu viz: 

MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3.  
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pokusit se z dostupných dat týkajících se Gambrinus ligy a Ondrášovka Cupu zmapovat 
divácké násilí, vyhodnotit ho ve spojitosti se sociogenní mimořádnou událostí  
a socioekonomickými ukazateli a vyhodnotit rozložení násilí na dny a měsíce v roce. Přestože 
se v těchto soutěžích posuzují vždy celé fotbalové sezony, tedy například sezona 2009/2010, 
já se zaměřím na kalendářní rok 2010.  

                                                                                                                                                         
SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: "Historie, teorie a politizace fenoménu". Karlovy Vary: Zdeněk Plachý  
– vydavatelství a nakladatelství, 2008. 284 s. ISBN 978-80-903556-3-7.  
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada Publishing, s. 224, ISBN 978-80-247-2562-8. 
KRULÍK, Oldřich. Fotbaloví chuligáni, evropská dimenze subkultury (recenze). Politologický časopis. 2004, č. 3,  
s. 305. 
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1.  Charakteristika diváckého násilí 
 
Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech  

a zvláště při fotbalových zápasech, která byla přijata v roce 1985 ve Štrasburku, vymezuje 
divácké násilí jako jednání osob v souvislosti se sportovní akcí, které může způsobit nebo 
působí fyzickou újmu osobám, škodu na majetku nebo narušuje veřejný pořádek3. Česká 
republika podepsala úmluvu 28. dubna 1995.4 

V České republice není pojem divácké násilí obecně definován, ale nejčastěji je 
chápáno 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. Takové negativní jednání je často 
plánované, mívá opakovaný či manifestační charakter a zahrnuje protiprávní jednání, jako 
jsou např. rasistické projevy, poškozování majetku či ohrožování zdraví a životů ostatních 
osob na stadionu i mimo něj. Jak je vidět, divácké násilí není nějakou jednolitou aktivitou, ale 
spíše se jedná o souhrn více problematických jevů, jež je nutné řešit komplexně. „Základním 
rysem, vymezujícím projevy diváckého násilí, je jednání víceméně ohraničené skupiny osob, 
jejíž hlavní sjednocující prvek tvoří příslušnost k určitému klubu či k reprezentaci určité 
země.“5  

Divácké násilí ve formě negativního chování (výtržnictví, vandalismu, rvaček, slovního 
napadání rozhodčího, hráčů či ostatních návštěvníků fotbalového utkání apod.) se stalo 
součástí fotbalových utkání a postupně se v souvislosti s fotbalem začaly objevovat i projevy 
xenofobie, rasismu, antisemitismu, nacionálního šovinismu, prolnulo se také s politickým 
extremismem.6 Nejčastěji bývá tento fenomén chování pojmenován jako fotbalové 
chuligánství.7 

 
1.1  Fotbalové chuligánství v České republice 
  

Mareš, Smolík a Suchánek popisují dvě základní vývojové etapy fotbalového 
chuligánství v České republice. První je tzv. „pre-chuligánská etapa 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 tomto 
období docházelo k násilným střetům, kdy v hledištích začala vzrůstat vulgarita a brutalita  
a před zápasy se začaly objevovat průvody vlajkonošů především v Praze, Brně, Ostravě  

                                                 
3
 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha: 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, 2010, s. 30. www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-
divackeho-nasili-pdf.aspx  
4
 Ministerstvo vnitra České republiky. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 118/1996 Sb.  Sbírka zákonu 

Česká republika. 1996. http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1996/zakon_04.html  
5
 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha: 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, 2010, s. 30. 
www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-divackeho-nasili-pdf.aspx  
6
 MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 

Centrum strategických studií, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3.  
7
 Pojmenováno také jako „Britská nemoc“ – což odkazuje na kořeny na britských ostrovech, odkud se tento jev 

od 70. let 20. stol. postupně rozšířil do celého světa.  
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a Olomouci. Třebaže byly některé střety tragické, přesto ještě nedosahovaly takového 
stupně surovosti, který se vyskytoval především v druhé polovině devadesátých let.8  

Nejznámějším a klíčovým momentem v nastartování fotbalového chuligánství v České 
republice se stal incident z června roku 1985, kdy příznivci Sparty Praha zdemolovali rychlík, 
když se vraceli z utkání v Banské Bystrici. Tato událost inspirovala Karla Smyczka k natočení 
filmu Proč?, který ukazuje, jaké negativní dopady má fotbalové chuligánství. Snímek měl mít 
výchovný efekt, opak je však pravdou – stal se spíše kultovním filmem pro mládež, u níž 
tento fenomén ještě více zpopularizoval. Přes veškeré úsilí tehdejšího režimu nedokázaly 
bezpečnostní složky fotbalovému chuligánství zamezit a počet násilných incidentů rostl.9 Po 
roce 1989, kdy došlo ke změně režimu, byl zaznamenán nárůst agresivity a sebevědomí 
chuligánů, rozšiřovaly se skupiny z dospívajících generací a přibývalo incidentů mimo 
prostory stadionu. Stadiony začali 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. Také organizovanost lidí v kotlích se stávala intenzivnější  
a s ní spojené povzbuzování a fandění bylo akusticky i vizuálně působivější.10  

Druhá etapa je etapa moderního fotbalového chuligánství organizovaných gangů, 
které začaly vznikat po západním vzoru v druhé polovině devadesátých let. Tyto gangy se 
pravidelně zúčastňovaly fotbalových zápasů a bitek a vymezovaly se jako součást chuligánské 
scény s vlastními názvy, symbolikou, periodiky typu zin11, webovými stránkami apod.12  
 
1.1.1 Účastníci fotbalových utkání  
 
 Jak jsem se již zmínila, fotbal patří v České republice k oblíbeným sportům, a tak není 
divu, že je diváckým magnetem. Složení fotbalového diváctva je značně různorodé, jde  
o takový mix tvořený lidmi různých věkových kategorií, náboženského vyznání, vzdělání  
i nejrůznějších sociálních rolí. Nelze je „házet do jednoho pytle“, naopak je nutné od sebe 
jednotlivé skupiny odlišit a oddělit fotbalové chuligány od ostatních osob, které fotbalová 
utkání sledují. 
 Podle Mareše, Smolíka a Suchánka je možné vymezit tři velké skupiny. První 
skupinou, spíše pasivní, jsou fotbaloví diváci, kteří se necítí být spjati s daným klubem, 
neúčastní se fotbalových utkání na stadionech, ale sledují hru prostřednictvím masmédií a na 
zápas pohlížejí neutrálně. Druhou skupinou jsou fotbaloví fanoušci, kteří již aktivně 
navštěvují stadiony, kde hraje jejich oblíbený klub, s kterým se ztotožňují, nosí jeho symboly, 
vytvářejí atmosféru zápasů a prožívají emocionálně prohry a výhry svého klubu. Mezi 
fanoušky jednotlivých klubů vzniká rivalita a pocit soupeření. Třetí skupinou jsou tzv. 

                                                 
8
 MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 

Centrum strategických studií. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3.  
9
 1988 výtržnosti ostravských fanoušků ve vlaku, napadení průvodčího a příslušníka železničního oddílu. 1988 

v Plzni zemřela žena v kontextu s potyčkou mezi příznivci Plzně a Sparty. V roce 1989 předčasně ukončen zápas 
mezi celky Xaverova a Plzně. 
10

 SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: "Historie, teorie a politizace fenoménu". Karlovy Vary: Zdeněk Plachý  
– vydavatelství a nakladatelství, 2008. 284 s. ISBN 978-80-903556-3-7.  
11

 Periodikum nekomerčního charakteru vydávané fanoušky konkrétních sportů, většinou s orientací na jeden 
vybraný tým. 
12

 MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fanou%C5%A1ek
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fotbaloví chuligáni13 (hooligans, rowdies), kteří se organizují zejména za účelem fyzických 
střetů s fanoušky ostatních fotbalových klubů. Někteří fotbaloví chuligáni se neúčastní 
fotbalových utkání ani se neztotožňují s daným klubem, ale pouze se svou skupinou. 
Přicházejí do okolí stadionů především za účelem vyvolat konflikt, který tedy nemusí být jen 
věcí klubového rivalství a nenávisti vůči obdobným skupinám soupeřova týmu, ale může mít 
také motiv sociální, politický, rasový, regionální, národnostní či náboženský. Fotbaloví 
chuligáni se prezentují nejen oblečením s motivy své chuligánské skupiny, ale především 
streetwearovým oblečením oblíbených značek, jako je například Troublemaker, Lacoste, 
Thor Steinar, Ben Herman, Everlast, Stone Island, Lonsdale, Umbro apod. Na bázi chuligánů 
se vyprofilovali i tzv. casuals, kteří si zakládají na značkovém oblečení a fotbalové násilí 
povýšili na záležitost životního stylu.14  
 „Ve snaze ladit s davem a nevyčnívat z něj … dostali fotbaloví gangsteři dobrej nápad. 
Uvědomili si, že je nutno vypadat nenápadně a nevinně. A tak se na stadionech začaly 
objevovat nové značky módních návrhářů ze zahraničí, které si chuligáni opatřovali 
krádežema, když cestovali se svým týmem za pohárovýma utkáníma napříč Evropou. A to byl 
den, kdy se narodili angličtí CASUALS. Krásné svetříky jasných barev nebo trika … Značky jako 
Aquascutum a Burberry se ještě mohly hrdě nosit na tribunách, ale později už na sobě začli 
casuals nosit to, co nosili yuppie (mladá vyšší střední třída) … tím dorazila na stadiony i drahá 
designerská garderoba, a tak chuligáni spíš připomínali zámožné businessmany, a dokonce 
mohli i ukázat vizitky – ale své vlastní vizitky (tzv. calling cards).“15 

Rowdie přeloženo z anglického originálu znamená hrubý, výtržník, vandal.  
 „Už z tohoto názvu můžete leccos usoudit. Jsou to ti, co na stadionech dělají bordel 
– vytrhávají sedačky, dostávají se na hřiště, vyvolávají konflikty jak s policií, tak s různými 
fans. Není to organizovaná skupina, může tak být označený každý. Tato skupina vzniká 
náhodně, může se přimotat normální fanda, divák, chuligán, ultras. Jsou to lidé, kteří se 
nechají strhnout davem a myslí si, že je v anonymitě davu.“16 
 Chuligánské17 skupiny mají vlastní názvy, většinou to jsou stabilní, homogenní a dobře 
zorganizované skupiny, které bývají převážně tvořeny mladými členy, některé z nich čítají 
pouze desítky členů. Většina chuligánských gangů vzniklých v České republice ovšem oproti 
gangům zahraničním stále hledá jistá pravidla a ustálenější mechanismy své existence.18 

Fotbaloví chuligáni čítají mnohdy malé množství osob, vznikají na základě malého 
uskupení a postupně se mohou rozrůstat. Logicky také dochází během jejich existence  
k přílivu a odlivu členů. Některé skupiny jsou stabilnější a na domácí scéně působí řadu let. 

                                                 
13

 Fotbalové chuligánství je založeno na partách – tlupách většinou mladých „příznivců“, kteří přicházejí na 
fotbalové stadiony s primárním cílem vyvolat konflikt či bitku s jinými podobnými skupinami soupeřova týmu. 
14

 MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3.  
15

 Historie Casuals scény. 27. prosinec 2007. 
http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2007120026  
16

 Co znamená slovo rowdies. Bylans Rowdies. 2011.  
http://www.bylans-rowdies.estranky.cz/clanky/rowdies____.html  
17

 Samotné slovo chuligán má svůj původ zřejmě v Anglii (i když se názory na to liší). Údajně se pojem 
chuligánství začal pro označení kriminálního či výtržnického chování užívat v 19. století v Londýně, a to podle 
neadaptivní irské rodiny jménem Hooligan či Houlihan.  
18

 MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3. 
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Některé se naopak brzy rozpadnou nebo rezignují na chuligánskou image a zůstávají „pouze“ 
fanoušky. 

Další skupinou19 jsou členové tzv. „ultras“, skupin, které často nemají s násilím jak na 
stadionech, tak i mimo ně nic společného. Ultras „podporují“ svůj tým tím, že se starají 
pouze o fanouškovské choreografie během zápasu, vytvářejí tzv. atmosféru na stadionu 
v „ultras sektoru“ neboli v „kotli“. Vyrábějí vlajky, choreografie, plakáty, samolepky, vlastní 
oblečení apod. Tato skupina fanoušků sice násilné střety nevyvolává, ale často svým 
chováním 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.20 

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 pořízení 
megafonů či výrobu chorea, informují fanoušky o možnostech dopravy na jednotlivé zápasy 
a komentují svoji činnost včetně závěrů z proběhlých akcí. 
 „Přijít o dvě vlajky během jedné sezóny je skutečně tragická statistika. To, že 
znepřátelené tábory fanoušků vzájemně bojují o vlajky, je – dá se říci – tradice fotbalových 
ochozů…“21 
 „Cílem naší skupiny je snažit se být aktivním jádrem našeho kotle. Chceme energií při 
všech utkáních zajišťovat co nejlepší (akustickou i vizuální) podporu a strhávat k tomu 
i ostatní a spolupracovat s nimi, aby se náš kotel mohl nadále zlepšovat a abychom na něj 
mohli být hrdí.“22 
 Ultras navštěvují nejen fotbalové domácí zápasy, ale také zahraniční23 a v některých 
případech vypomáhají „s atmosférou“ také na hokejových či jiných sportovních utkáních. 
Definování ultras jako celku je velmi obtížné, protože jsou jejich skupiny v každé zemi 
naprosto specifické. Známe skupiny, které páchají násilné delikty, na „druhém pólu“ jsou 
naopak ty, které se násilí nedopouštějí a jsou organizovány samotnými fotbalovými kluby či 
svazy. 
 „Skupiny 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 připravujeme pro ně 
sektor a pomáhá s uchováváním jejich potřeb. Zároveň jim pomáhají klubovými prostředky  
v jejich činnosti…“24 
  „Slovo „ultras“ je dnes v módě a používá se v mnoha souvislostech, často nesprávně 
(např. v médiích jako synonymum hooligans), používají ho různé skupiny, ať už je lze za pravé 
ultras považovat, nebo ne. Nejčastěji se ale používá v souvislosti s fanouškovským „stylem“, 
který má počátky a původní inspiraci ve fotbalové Itálii. Opravdovým ultras jde především  
o co nejkreativnější podporu vlastního mužstva – nejen fanděním a chorály organizovanými 

                                                 
19

 Ultras bývají v některých zdrojích vymezováni jako samostatná skupina a někde bývají zařazeny k hooligans. 
V České republice skupiny „ultras“ a „hooligans“ částečně splývají 
20

 MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3.  
21

 Ultras Jablonec.  2010. http://www.ultras-jablonec.wgz.cz/?offset=30  
22

 O nás.  2010. http://carlsbadultras.7x.cz/o-nas-2  
23

 Mezi českými a zahraničními ultras vznikají tzv. družby, např. Baník Ostrava – GKS Katovice, Slavia – Górnik.  
24

 Kdo je vlastně Ultras?.  2010. http://fkvh-ultras.webnode.cz/products/kdo-je-vlastne-ultras-/ 
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podle megafonu, ale i za pomoci vlajek, složitých choreografií nebo pyrotechniky. Takové 
fandění v mnohem větší míře než např. v Anglii obsahuje i „optické prvky“. Je radost 
vychutnat si ho nejen poslechem, ale i pohledem.“25 
  
1.2 Typologie fotbalového chuligánství 
 
 Fotbal patří ke společenským fenoménům a z pouhého sportovního vyžití se stal 
bezpochyby nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. 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 a divákům dávají pouze možnost, jak vybít energii apod. Chování diváka 
v souvislosti s fotbalovým utkáním může mít agresivní charakter, kdy to může být 
nebezpečné pro okolí. Představitelé nežádoucího jednání jsou označováni za hooligans. 

Fotbalové chuligánství lze rozdělit podle různých kritérií, např. podle způsobu 
chuligánského jednání, sociálních rolí chuligánů, politizace gangů, cílů chuligánských útoků 
apod. Jednotlivé typologie se zaměřovaly hlavně na muže, protože ti tvoří mezi chuligány 
většinu, třebaže se tu vyskytují i dívky a ženy. 

Ve své studii se zaměřím pouze na první tři zmíněná kritéria – způsob chuligánského 
jednání, sociální role chuligánů a politizaci gangů.  

Podle způsobu chuligánského jednání lze na fotbalových stadionech rozlišit zejména 
následující formy fotbalového chuligánství: 

 

 vniknutí na hrací plochu; 

 házení předmětů na aktéry hry (rozhodčího, hráče); 

 výtržnosti (potyčky s policií, pořadatelskou službou atp.); 

 vandalismus (vytrhávání sedaček a jejich pálení, ničení příslušenství na stadionu atp.); 

 konflikty s užitím verbálního i brachiálního násilí  
 
 Obvyklá je i kombinace jednotlivých forem.26 

 
Typologií, která se orientovala na význam skupinové identity a sociálních rolí mezi 

aktivními fanoušky v sektorech na stadionech, se zabýval tým Oxford United. Klasifikoval 
sedm typů sociálních rolí, kterým přisoudil určitý význam: 

 

 chant leader – iniciátor chorálů, zpěvů a pokřiků; 

 aggro leader – útočník; pokud vznikne konflikt s rivalitní skupinou, stojí vždy v první 
řadě; 

 nutter – šašek, vnímán jako potřeštěný, šílený či bláznivý; 

 hooligan – chuligán; 

 organizer – organizátor; 

 fighter – rváč, podněcuje ke střetu s jinou skupinou; 

                                                 
25

 Kdo je vlastně Ultras?  2010. http://fkvh-ultras.http://carlsbadultras.7x.cz/nazev  
26

 MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury.  
Centrum strategických studií, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
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 heavy drinker – opilec, ve skupině věhlasný tím, že konzumuje velké množství 
alkoholu, často vyváděn ze stadionu policií.27 

 
 V posledních desetiletích došlo ke značné politizaci chuligánských gangů. Dle politické 
orientace je možné vymezit: 
 

 apolitické chuligány (v souvislosti se svojí chuligánskou činností nemají o politiku 
zájem); 

 ultrapravicové chuligány; 

 ultralevicové chuligány; 

 etnicko-regionalistické chuligány (příslušníky etnických menšin nebo marginali-
zovaných regionů); 

 náboženské chuligány (podpoření vlastní náboženské skupiny). 
 
 V současné době se stále častěji vyskytuje fotbalové chuligánství mimo stadiony, kdy 
dochází k porušování právních a společenských norem. Zmapovat takové formy jednání je 
mnohdy velice těžké, neboť se tak děje bez přítomnosti bezpečnostních složek. Chuligánské 
skupiny se střetávají na různých veřejných místech, jako jsou parkoviště, nádraží, parky, okolí 
stadionů, hospody apod.28 Mnohdy si chuligáni domluví střet s jiným klubem, aniž by se v ten 
den hrálo fotbalové utkání. 

                                                 
27

 MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3.  
28

 MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 
Centrum strategických studií, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 183, ISBN 80-903333-0-3. 
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2.  Bezpečnost na stadionech 
 
Hlavními aktéry boje proti diváckému násilí jsou především Ministerstvo vnitra, 

Policie České republiky (PČR), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz měst a obcí, 
Fotbalová asociace České republiky29 (FAČR), a zejména jednotlivé fotbalové kluby.  

Při pořádání soukromé akce je za bezpečnost a hladký průběh primárně odpovědný 
pořadatel a organizátor. Jinak tomu není ani u fotbalových utkání, kterých se do roku 2009 
pro zajišťování pořádku účastnili na stadionech policisté. Nejen v souvislosti s reformou 
Policie České republiky (kdy bylo zapotřebí „odbřemenit“ činnost policejních složek od 
úkonů, které plní nad rámec svých povinností za jiné subjekty, které by si je měly zajistit 
samy), ale také s přijetím nové koncepce30, která se stala hlavním prvkem boje proti 
diváckému násilí, bylo nutné zajistit větší zainteresovanost klubů, které by měly být nejen 
primárně zodpovědné za bezpečnost ve sportovním zařízení. Tyto požadavky se promítly do 
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který byl přes rok upravován až do současné 
podoby. Zákon ukládá provozovateli nebo vlastníkovi sportovního zařízení povinnost zajistit 
v průběhu sportovního podniku bezpečnost osob a majetku. Ten je také ve svém zařízení 
povinen přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku  
a vydat a zveřejnit návštěvní řád31, ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména 
pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve 
sportovním zařízení. Zákon také vymezuje sankce za nedodržení bezpečnostních opatření, 
které mohou mít podobu peněžité pokuty, ukončení nebo přerušení zápasu nebo možnosti 
uzavřít stadion pro diváky.32 Na koncepci a změnu zákona o podpoře sportu v souvislosti 
s přijetím nového zákona o Policii České republiky33 reaguje dohoda mezi Českomoravským 
fotbalovým svazem (ČMFS) a PČR, kterou podepsali v únoru 2009 policejní prezident 
a předseda ČMFS.34 

                                                 
29

 Valná hromada Českomoravského fotbalového svazu 26. června 2011 schválila přejmenování občanského 
sdružení na Fotbalovou asociaci České republiky, přijala nové logo a stanovy. 
30

 Od 1. ledna 2009 byla přijata nová koncepce, která se stala hlavním prvkem boje proti diváckému násilí. 
Základem nového přístupu k dané problematice je Ministerstvem vnitra připravený a vládou přijatý koncepční 
materiál „Návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí“ (usnesení vlády č. 912 ze dne 23. července 
2008). 
31

 Vzorový návštěvní řád je zveřejněn na webových stránkách Fotbalové asociace České republiky. 
32

 Nutno podotknout, že před rokem 2009 neexistovala v právním řádu norma, která by sankcionovala 
pořadatele sportovních utkání za nepřijímání opatření k zachování pořádku na stadionu. V rámci fotbalových 
pravidel mohl být uložen disciplinární postih dle interní legislativy Českomoravského fotbalového svazu, ale ten 
byl využíván jen v nejkrajnějších případech. Fotbalové kluby tak neměly motivaci, aby problémy s rizikovými 
fanoušky řešily. Většina z nich tuto činnost nechávala zcela na Policii České republiky, samy zajišťovaly pouze 
nejnutnější minimum. 
33

 V zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je stanoveno, že policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je 
chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního 
řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony přímo použitelnými předpisy. 
Zákon umožňuje zasahovat proti osobě porušující právní řád, a to dle § 26, zejména odstavce 1 písmene a): 
„svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek a f) byla 
přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání 
pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci

33
“ 

34
 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha: 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, 2010, s. 30. 
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-divackeho-nasili-pdf.aspx  
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„Předmětem této dohody je v souladu s rezolucí Evropské rady č. 2002/C-22/01, ve 
znění novely Evropské rady č. 2006/C-322/01 vymezení některých zásad a forem činnosti  
a spolupráce při konání mezinárodních fotbalových utkání a utkání v rámci svazu. Dohoda 
upravuje zejména spolupráci policie a svazu, požadavky na stavebně technické vybavení 
stadionů první fotbalové ligy a druhé fotbalové ligy a na zajištění bezpečnostních standardů, 
spolupráci pořadatelských služeb klubů a policie, výcvik a činnost pořadatelské služby klubů  
a společné mediální politiky.“35 
 
2.1 Ministerstvo vnitra 

 
Jedním z hlavních aktérů v boji proti diváckému násilí je Ministerstvo vnitra, kde se 

tímto problémem zabývá především odbor bezpečnostní politiky, který zpracovává analýzy, 
koncepce, vydává stanoviska týkající se legislativních návrhů a spolupracuje s ostatními 
účastníky. Zástupci bezpečnostního odboru participují na činnosti Stálého výboru Evropské 
úmluvy k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště při 
fotbalových zápasech, který je zřízen při Radě Evropy. V roce 1996 na základě usnesení vlády 
ČR byla Ministerstvem vnitra zřízena Koordinační komise36. V rámci eliminaci boje proti 
diváckému násilí Ministerstvo vnitra pořádá a podporuje výchovné a informační programy. 
Od roku 2005 se podílí na vzdělávání sociálních pracovníků, kteří pracují se streetworkery 
(kontaktními a klubovými pracovníky zaměřujícími se na cílovou skupinu fotbalových 
fanoušků).37 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České rpeubliky, Fotbalovou asociací České 
republiky a fotbalovými kluby vydalo jako součást koncepčního materiálu „Návrhy opatření 
k řešení problematiky diváckého násilí“ manuál pro fotbalové kluby „Bezpečí na sportovních 
utkáních“, který jasně vymezuje povinnosti policie, klubu a pořadatelské služby. 
 
2.2 Policie České republiky 

 
Policie sice od roku 2009 již není přítomna na stadionech, přesto to ale naznamená, 

že zcela vymizela. Policie zabezpečuje veřejný pořádek před areály, v ulicích měst, při 
přepravě nebo přesunu fanoušků souvisejícími se sportovním utkáním. Na stadionech  
u rizikových zápasů policie zajišťuje účast tzv. spottera. Spotteři jsou specialisté na divácké 
násilí z řad kriminální policie, kteří se v civilu infiltrují mezi chuligánské fanoušky a monitorují 
jejich rizikové chování. Jejich přítomnost mezi fanoušky má preventivní charakter, a to nejen 
proto, že dokážou pro znalost prostředí odhadnout situaci či usměrňovat chování fanoušků38, 

                                                 
35

 Dohoda mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky čl. 1 
36

 V gesci odboru bezpečnostní politiky funguje jako vládní orgán k řešení problematiky diváckého násilí 
Koordinační komise k problematice diváckého násilí a nevhodného chování při sportovních utkáních, zvláště při 
fotbalových zápasech. Na jednání Koordinační komise se podílejí zástupci Ministerstva vnitra, Policie České 
republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Svazu měst a obcí, Českomoravského fotbalového 
svazu a Českého svazu ledního hokeje. 
37

 Bezpečnost a prevence: Divácké násilí. In:  Praha: Ministerstvo vnitra. 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/mvcr/575/24805.html>. 
38

 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha: 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, 2010, s. 30. 
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-divackeho-nasili-pdf.aspx  
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ale také proto, že fanoušci mnohdy spottery znají, a tak v jejich přítomnosti často nedochází 
ke konfliktům.39 
 Důležitou roli sehrávají antikonfliktní týmy40 (AKT), 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 postup policie. 
Jejich nasazení je vždy před zákrokem pořádkové policie.41 „Filozofie AKT spočívá především 
v uplatňování prevence před represí. Je to jakási „podaná ruka policie“ směrem 
k veřejnosti.“42 Antikonfliktní týmy se využívají také jako doprovod fanoušků, a to jak při 
přepravě ve vlacích či autobusech městské dopravy, tak i v samotných průvodech. K tomu, 
aby činnost AKT byla co nejúčinnější, je nutné, aby jednotlivé policejní složky si mezi sebou 
předávaly informace ohledně opatření, a to zejména o plánovaných zákrocích či krocích 
jednotky pořádkové policie. 

Trendem k eliminaci diváckého násilí je uplatňování nových policejních přístupů, 
jejichž podstatou je co nejvíce zabránit střetům, jde tzv. o low profile policing a 3D strategie. 
Low profile policing je vystupování složek v takovém počtu a takové výstroji, aby její 
přítomnost nevzbuzovala negativní emoce a neupozorňovala na možný zákrok. Podstatou je 
neprovokující monitoring, kdy jsou pořádkové jednotky mimo vizuální kontakt s veřejností, 
ale na vhodném místě z hlediska možnosti zásahu, neboť přítomnost pořádkové jednotky 
může vyvolat konflikt. Na principy low profile policing navazuje tzv. strategie 3D, která značí 
dialog, deeskalaci a důrazný zákrok (determination). V případě propuknutí násilí rychle  
a dynamicky zasáhnout proti jeho původci. Zde se uplatňuje zásada „get and back“, kdy 
policisté zadrží konkrétního násilníka a okamžitě opouští místo zákroku.43  
 
2.3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a města a obce 
 
 Nejen oblasti prevence, ale také jako součást Koordinační komise k problematice 
diváckého násilí a nevhodného chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových 
zápasech, hraje důležitou roli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  

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.44  

                                                 
39

 Informace vycházející z rozhovoru s experty na divácké násilí. 
40

 Vznikly v souvislosti s novými principy činnosti policie při hromadných akcích. Projekt antikonfliktních týmů se 
zrodil v Německu. Podle Martina Koryčanského z AKT se v Německu k nasazování týmů na riziková fotbalová 
utkání doposud vůbec neodhodlali. Policie České republiky je tak pravděpodobně první policejní silou v Evropě, 
která začala s nasazováním na fotbalová utkání.  
41

 KORYČANSKÝ, Martin. Antikonfliktní týmy – VERBUM NON ARMA.  2010.  
http://www.policie.cz/clanek/rspp-pp-cr-antikonfliktni-tymy-verbum-non-arma.aspx 
42

 KORYČANSKÝ, Martin. Antikonfliktní tým Policie České republiky – Správy hlavního města Prahy. Policista  
2008, č. 3, s. 4 [cit. 2012-02-23]. http://www.policie.cz/clanek/rspp-pp-cr-antikonfliktni-tymy-verbum-non-
arma.aspx 
43

 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha: 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, 2010, s. 30 [cit. 2012-03-15].  
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-divackeho-nasili-pdf.aspx  
44

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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2.4  Fotbalová asociace České republiky a kluby 
 
 Nezastupitelnou úlohu v boji proti diváckému násilí hraje Fotbalová asociace České 
republiky, a především samotné kluby. Dohoda uzavřená ještě mezi Českomoravským 
fotbalovým svazem a Policií ČR vymezuje kompetence a činnost svazů a fotbalových klubů 
v čl. 3. V tomto roce by mělo dojít k podepsání nové dohody, která by zpřesnila některé 
body, například větší zodpovědnost Fotbalové asociace České republiky za kluby, vymezení 
koordinační a kontrolní úlohy Ministerstva vnitra, stanovení povinností pravidelného 
vyhodnocování místního ujednání apod.45 

Fotbalová asociace České republiky je občanským sdružením vytvořeným za účelem 
organizování fotbalu v České republice. Je zřizovatelem, organizátorem, pořadatelem 
a výkonným orgánem fotbalových soutěží. Fotbalová asociace České republiky vydává 
například soutěžní řády, disciplinární řády, přestupní řády, metodické pokyny46, směrnice 
apod.47 Mezi jeho pravomoc patří také udělování pokut hráčům a klubům za porušení jejich 
povinností daných stanovami, řády, předpisy a rozhodnutími orgánů Fotbalové asociace 
České republiky. Za porušení může disciplinární komise ukládat tresty, jako je důtka, peněžitá 
pokuta, uzavření hřiště, odebrání soutěžních bodů nebo vyloučení ze soutěže48. Uložení 
peněžitého trestu49 nebo uzavření hřiště jsou nejčastější postihy související s problematikou 
diváckého násilí, a to zejména za nedostatečnou pořadatelskou službu. Důsledkem toho jsou 
již zmíněné formy chuligánství (výtržnosti, pyrotechnika na stadionech apod.).50 

                                                 
45

 Informace o plnění úkolů vyplývající z Návrhů opatření k řešení problematiky diváckého násilí. Ministerstvo 
vnitra 2011. 
46

 Metodický pokyn č. 14/2008: Postup rozhodčího při výtržnostech obecenstva. 11. dubna 2008. Praha. 
http://nv.fotbal.cz/assets/V_tr_nosti_obecenstva.pdf 
47

 Stanovy Fotbalové asociace České republiky. Praha: Fotbalová asociace České republiky, 26. červen 2011. 
http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/stanovy_FACR.doc 
48

 Disciplinární řád Fotbalové asociace České republiky. Praha: Fotbalová asociace České republiky, 26. červen 
2011. http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/03_Disciplinarni_rad_2.doc 
49

 Disciplinární komise potrestala za nedostatečnou pořadatelskou službu například v roce 2011 klub FC Baník 
Ostrava pokutou 50 000 Kč, Fotbalový klub Baumit Jablonec pokutou 20 000 Kč. Za chování části domácích 
diváků v utkání AC Sparta Praha – FC Slovan Liberec a za nevhodné projevy vůči hráči Gebre Selassiemu  
a klubu udělila pokutu 40 000 tisíc korun. Slavia byla na jaře za chování svých fanoušků potrestána peněžitou 
pokutou 750 000 Kč a uzavřením stadionu na tři soutěžní utkání. 
50

 Legislativa Fotbalové asociace České republiky. Fotbalová asociace České republiky. 2000 – 2011, 26. červen 
2011. http://nv.fotbal.cz/cmfs/Legislativa/index.php 
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3. Legislativní rámec problematiky diváckého násilí 
 
 „Logickým krokem tak není přijímání dalších a dalších zákonů, ale efektivnější 
využívání existujících legislativních i jiných nástrojů, kterými lze postihnout případy diváckého 
násilí“.51 
 
 Na divácké násilí neexistuje speciální zákon, i když byl několikrát vznášen požadavek 
na přijetí nového komplexnějšího legislativního řešení, které by oblast diváckého násilí 
regulovalo. Vzorem se měla stát právní úprava platná ve Spojeném království, kde došlo ke 
schválení velmi přísných „protichuligánských“ zákonů, jako je například ukládání tzv. 
výchovných trestů, což jsou krátkodobé tresty, o kterých je rozhodnuto přímo na místě. 
 Ministerstvo vnitra České republiky však konstatovalo, že náš právní řád obsahuje 
nemalé množství skutkových podstat, které lze jednáním ohrožujícím bezpečnost nebo jinak 
závadným jednáním na stadionu naplnit. V případě, že dochází k méně závažným 
proviněním, nelze opomenout ani na řadu skutkových podstat přestupků podle 
přestupkového zákona.52  
 
3.1 Vymezení skutkových podstat 
 
 V roce 2010 dochází 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. Zákon 
zásadním způsobem mění a modernizuje právní řád České republiky, stává se kodexem 
demokratického státu. Klade velký důraz na zákonné vymezení přesných a jednoznačných 
skutkových podstat trestných činů. Trestní zákoník doplňuje nový trest zákazu vstupu na 
sportovní, kulturní a jiné společenské akce, který lze uložit za trestný čin až na deset let.53 

Novelizace také přináší novou kvalifikovanou skutkovou podstatu výtržnictví: oproti  
§ 202 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona „je hrubá neslušnost nebo výtržnost 
numerativně doplněna a konkretizována právě o jednání, které má charakter přípravy nebo 
průběhu pořadatelsky organizovaného sportovního utkání“, a dále je ještě doplněno, jak 
takovýto zásah do přípravy nebo průběhu utkání může vypadat, například že pachatel poruší 
zákaz vstupu na hrací plochu, poničí hrací plochu, napadne jiného nebo poškodí zařízení 
sportoviště.54 

                                                 
51

 K požadavkům na rozšíření právní úpravy, Praha: Ministerstvo vnitra České republiky – odbor bezpečnostní 
politiky 2010. 
52

 Návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí, Praha: Ministerstvo vnitra České republiky.  
http://www.langer.cz/publikace.php?pub_id=31. Tento dokument byl schválen usnesením vlády č. 912 ze dne 
23. července 2008, včetně přílohy usnesení obsahující plán úkolů pro realizaci opatření k řešení problematiky 
diváckého násilí. 
53

 Odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na stanovených sportovních, kulturních a jiných 
společenských akcích. Celkem bylo uloženo 49 trestů. 
54

 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, stenografický zápis ze 41. schůze Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, sněmovní tisk č. 720, dne 15. února 2005. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/041schuz/s041172.htm 

http://www.langer.cz/publikace.php?pub_id=31
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/041schuz/s041172.htm
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 Mezi další skutkové podstaty, které lze naplnit právě jednáním ohrožujícím 
bezpečnost na stadionech patří například: 
 

 Těžké ublížení na zdraví – §145. 
 Ublížení na zdraví – § 146. 
 Útok na veřejného činitele – § 155. 
 Poškozování cizí věci – § 257. 
 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob – § 355. 
 Podněcování k nenávisti vůči skupině – § 356. 

 
 V případě, že dochází k páchání méně závažných provinění, nelze opomenout ani na 
řadu skutkových podstat přestupků podle přestupkového zákona; jedná se zejména o: 
 

 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.55 

 
3.2 Trestněprávní postih  

 
Ministerstvo vnitra upozornilo, že v běžných případech diváckého násilí není nutné, 

aby byl násilník odsouzen k odnětí svobody, a na to právě pomýšlí nový trestní zákoník. 
Pokud to povaha spáchaného činu dovoluje, má být trest odnětí svobody nahrazen 
alternativními druhy trestů (např. obecně prospěšnými pracemi, peněžitým trestem ve 
formě denních sazeb, zákazem činnosti a novými tresty, jako jsou domácí vězení a trest 
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce)56.  

Důležitým krokem se stal právě zmíněný alternativní trest zákazu vstupu57 na 
sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Tento trest se nevztahuje pouze na místo konané 
akce, ale také na její okolí, což v případě fotbalových utkání znamená, že pachatel může být 
potrestán nejen za své chování na stadionu, ale také při přesunu na něj58. Do roku 2010 šlo 
zakázat vstup na fotbalová utkání pouze jako omezující opatření v rovině trestněprávní a 
správněprávní. Zákaz vstupu na akci může být soudem vysloven až na dobu deseti let59. 
V případě, uložení tohoto alternativního trestu má pachatel povinnost dostavit se podle 
pokynu probačního úředníka v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce 

                                                 
55

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
56

 Prezident České republiky schválil nový trestní zákoník. Justice.cz; Ministerstvo spravedlnosti České republiky.  
2010. http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5067&d=298192  
57

 První trest zákazu vstupu na stadion dostal příznivec pražské Slavie, který během utkání s Příbramí hodil 
dělobuch na hřiště. Tím se odsoudil k 2 a půl roku zákazu vstupu na jakékoliv utkání Slavie. 
58

 Přesto, že tento trest měl být hlavním nástrojem v boji proti diváckému násilí, do dne 13. února 2012 byl 
uložen pouze ve 49 případech, a to především v Praze a Moravskoslezském kraji. Jen pro srovnání v roce 2011 
dostalo zákaz vstupu ve Spojeném království přes 3 000 chuligánů. 
59

 V Nizozemsko dostal fanoušek zákaz vstupu na stadion po dobu 30 let. 
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na určený útvar Policie České republiky. Touto povinností dochází nejen k zamezení dalšího 
neadekvátního chování pachatele, ale také efektivní kontrole výkonu trestu. 

Další postih pachatele je umožněn soukromoprávními předpisy, kdy se poškozený 
může domáhat náhrady škody. Důležité je postavení pořadatele, tzv. „pána domu“, který 
může v návštěvních řádech vymezit práva a povinnosti návštěvníků a nekompromisně je pak 
uplatňovat a vymáhat. Díky tomuto právu můžou pořadatelé prodávat vstupenky na jméno, 
vstup na stadion podmiňovat legitimací návštěvníků, provádět prohlídky, pořizovat 
bezpečnost-ní rámy, provádět testy na alkohol či drogy, sdílet databáze problémových 
fanoušků atd.60 

V trestním řízení je možné určitá provinění velmi rychle potrestat v tzv. zkráceném 
soudním řízení.  
 V případě, že se divák dopustí přestupku, je mu postih uložen dle přestupkového 
zákona, kdy je možné uložit nejen peněžité tresty, ale také dle § 16 zákaz navštěvovat místa 
a místnosti, v nichž se konají sportovní podniky, a to nejdéle na dobu jednoho roku. 

                                                 
60

 Návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí [online] Praha: Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.langer.cz/publikace.php?pub_id=31 
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4. Divácké násilí jako specifická forma sociogenní mimořádné události 
 
Sociogenní mimořádná událost je poměrně nový pojem, který nemá vžitou definici. 

Sociogenní mimořádná událost je taková událost, které vzniká nečekaně v důsledku narušení 
sociálních vztahů mezi sociálními skupinami (subjekty) navzájem. Událost je časově  
a prostorově ohraničena. Často má povahu konfliktu, jímž se subjekty snaží prosadit  
a dosáhnout uspokojení vlastních potřeb na úkor jiného sociálního subjektu, přičemž dochází 
k ohrožování chráněných zájmů, jako jsou například životy, zdraví, majetkové hodnoty, 
případně dochází ke vzniku škod. Subjekt vyvolávající konflikt se nemusí ztotožňovat 
s úmyslem ohrozit či poškodit zájmy chráněné státem. Sociogenní mimořádná událost může 
vzniknout nenadále nebo naopak plánovaně, každopádně ve všech situacích je zapotřebí 
zásahu bezpečnostních složek pro eliminaci hrozeb. Při plánované veřejně známé akci se 
mohou bezpečnostní složky na akci připravit, zato událost nenadálá se může pro 
bezpečnostní složky stát částečně nebo zcela neovladatelnou.61 

 
Příklady splňující definici sociogenní mimořádné události mohou být: 

 
 Náboženské konflikty a střety ohrožující ve větším rozsahu životy a majetek. 
 Náboženské ideologické střety ohrožující podstatu křesťanských hodnot 
 Národnostní konflikty a střety ohrožující ve větším rozsahu životy a majetek. 
 Rasové konflikty a střety ohrožující ve větším rozsahu životy a majetek. 
 Teroristické útoky. 
 Masové stávky a manifestace přerůstající v rozsáhlé pouliční nepokoje. 
 Hromadné střety extremistů při ohlášených i neohlášených demonstracích s proti-

demonstranty či s policií. 
 Masové nelegální překračování státních hranic ze strany cizinců. 
 Masový nelegální pobyt cizinců v regionu. 
 Velká kriminalita cizinců. 
 Nadměrný legální pobyt cizinců, který ohrožuje fungování regionu. 
 Městské války gangů v rozsahu vnímaném jako ohrožení bezpečnosti občanů. 
 Masové manifestace proti způsobu výkonu státní moci a veřejné správy 
 Selhání územní samosprávy ohrožující fungování regionu 
 Sabotáže 
 Hromadné vzpoury ve věznicích a nápravných zařízeních a s tím spojené akty násilí 
 Hromadné útěky vězňů 
 Sportovní a divácké násilí ve velkém rozsahu ohrožující životy, zdraví a majetek 
 Masové rabování jako následek jiné mimořádné události. 

 
 Při každém fotbalovém utkání a v souvislosti s ním může dojít k sociogenní 
mimořádné události formou diváckého násilí. Událost se může odehrát na stadionu nebo 
mimo stadion na veřejném prostranství. I když nelze vždy jednoznačně určit rozsah a místo 
konfliktu, můžeme například podle fotbalového utkání odhadnout rizikovost vzniku této 
události. Vysoce rizikové jsou většinou zápasy mezinárodního charakteru, při nichž se 
                                                 
61

 BURDOVÁ, Lenka; ŠUGÁR, Ján; KRULÍK, Oldřich. Možnosti identifikace typických indikátorů vybraných 
sociogenních mimořádných událostí. Bezpečnostní teorie a praxe. 2010. Zvláštní číslo, část I, s. 151 až 194. ISSN 
1801-8211. 
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očekává příjezd zahraničních hooligans na domácí scénu (pokud hovoříme o České republice) 
nebo zápasy na ligové úrovni, kdy existují při každém větším klubu skupiny hooligans. 
V České republice mezi vysoce rizikové zápasy, kdy se počítá s tím, že dojde k narušování 
veřejného pořádku a bezpečnosti, patří například zápasy klubů AC Sparta Praha, Slavia Praha, 
Viktoria Plzeň, Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Bohemians 1905. Předpokladem 
uskutečnění samotné události je zejména existence dvou nebo i více znepřátelených 
chuligánských skupin při fotbalových klubech, které spolu hrají zápas. Chuligánské skupiny 
vyvolávají primárně mezi sebou konflikty62. Konflikty – bitky jsou ve většině případů 
plánované, tedy předem domluvené, a mohou i nemusí souviset s fotbalovým utkáním63. 
Intenzita projevů je závislá na prostředí, velikosti skupin, agresivitě osob apod.64 Jako 
komunikační kanály pro domlouvání bitek slouží chuligánům nejen internetové stránky dané 
skupiny, ale také e-mail a mobilní telefon. Bitky, které se odehrávají na stadionech, se podle 
zainteresovaných expertů staly minulostí a přesunuly se mimo stadion. Zde nastává otázka 
důvodů tohoto přesunu na veřejné prostranství – je jím zvýšení bezpečnostních opatření, 
sankce na stadionech nebo snaha vyhnout se bezpečnostním složkám? Téma otázce bude 
věnována pozornost v rozhovorech se zainteresovanými experty.  

Chování chuligánů může ohrozit zdraví a životy nejen jich samotných, ale také osob 
vyskytujících se v jejich okolí, a to jak na stadionu (především hráčů, rozhodčích, policistů, 
pořadatelské služby apod.), tak i mimo stadion. Dalším dopadem jejich chování mohou být 
škody na majetku. Těmto negativním jevům se snaží zabránit pořadatelská služba ve 
spolupráci s policií. Pořadatelská služba se stará o bezpečnost na stadionech a v případě, že ji 
není schopna bezpečnost, přivolává policii. Policie zajišťuje pořádek nejen mimo stadion, ale 
také při přepravě fanoušků na stadion nebo z něho. Primárním cílem policie i pořadatelské 
služby je oddělit „tvrdé jádro“ hooligans od tzv. „normálních“ (v mezích zákona se proje-
vujících) fanoušků.65 
 

                                                 
62

 Vznik konfliktu mohou také vyvolat například divácky neslučitelné názory na herní úroveň, výkon jednotlivých 
hráčů a sudích, práce policie a pořadatelů. 
63

 Mnohdy se scházejí chuligáni, aniž by navštívili stadion, a to za účelem zbít co nejvíce „protivníků“. 
64

 BURDOVÁ, Lenka, Jan ŠUGÁR a Oldřich KRULÍK. Identifikace a charakteristika vybraných sociogenních 
mimořádných událostí. Bezpečnostní teorie a praxe. 2011. Zvláštní číslo, část I, s. 165 až 187. ISSN 1801-8211. 
65

 Tamtéž. 
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5.  Úvaha o možné vazbě trendů v oblasti diváckého násilí na socioekonomické 
ukazatele 

 

 O tom, do jaké sociální vrstvy zařadit fotbalové chuligány a jaké jsou příčiny tohoto 
chování fotbalových chuligánů, se vedou časté spory a debaty, přesto je nejde jednoznačně 
určit. Tradičně převládá názor, že fotbaloví chuligáni jsou mladí muži, kteří pocházejí z nižších 
sociálních vrstev společnosti, jsou nevzdělaní, mají špatné zaměstnání a vyhledávají 
vzrušující a nebezpečné situace, nevázaně ukazují svojí maskulinitu, chuligánstvím vyplňují 
svůj volný čas. Ovšem některá statistická data a zjištěné údaje tuto teorii vyvrátily: zejména u 
britských chuligánů se totiž ukázalo, že pocházejí ze středních i vyšších tříd. To vedlo 
k novému pojetí fotbalového chuligánství jako vzrušující zábavy a úniku z šedi všedních dnů, 
které se týká všech společenských skupin.66 

Doc. Aleš Sekot odborník na oblast sociologie sportu v článku Sport je takový, jaká je 
společnost, se zmiňuje, že mezi chuligány se vyskytují lidé, kteří mají třeba i dobré postavení, 
nesmírně však touží prožít něco nebezpečného a nevšedního. Žijí tak dvojím životem a nikdo 
netuší, že se pod bílou košilí a kravatou schovává někdo, kdo si dvakrát týdně vezme 
barevnou šálu a jde se vybít, aby „byl srovnaný“ a mohl žít spořádaně.67 

V rozhovorech68, které mi poskytli experti na divácké násilí, se odpovědi jednoznačně 
shodují na tom, že chuligáni pocházejí ze všech sociálních vrstev. Když jsem se začala 
zajímat o možné vazby trendů v oblasti diváckého násilí na socioekonomické ukazatele, byla 
jsem téhož názoru. Vzhledem k tomu, že s těmito osobami nepřijdu do styku, neboť 
nenavštěvuji fotbalová utkání, rozhodla jsem se nejen analyzovat různá fanouškovská fóra  
a jejich webové stránky, ale také pro dotazníkové šetření, které určí, nakolik budou názory 
expertů odpovídat mým zjištěním. Dotazník i konečné výstupy jsou určeny pouze pro 
zpracování studie. 

Cílem bylo oslovit nejen fanoušky a ultras jednotlivých klubů, ale zejména skupinu 
hooligans. Dotazník nabízel respondentům nejen volbu odpovědí uzavřených – výběr 
z několika variant, ale také vzhledem ke skupině oslovovaných otevřené otázky, kde mohli 
vyjádřit svůj názor. Dotazník jsem vytvořila v aplikaci Google, kde byla každá zpětná vazba 
(report) automaticky ukládána do tabulky. Vzhledem k již zmiňovanému cílení jsem 
neočekávala takové množství vyplněných dotazníků, i když byl dotazník koncipován jako 
anonymní.  

Dotazník byl uložen na http://bit.ly/fotvyz kde byl přístupný od 28. února do 
9. března 2011. Odkaz jsem umístila na oficiálním fóru Slavie, Sparty, Bohemians 1905, Ultras 
Slavie, Baník Ostrava, Ultras Baník Ostrava a do fóra fanoušků fotbalu na webové stránce 
Nyx. 

Pomocí stránek bitly, kde je evidován počet prokliků, se za dané období podívalo na 
dotazník celkem 525 osob, z čehož 263 odpovědělo na otázky. Nejvíce aktivní byli fanoušci 
vždy po vyvěšení odkazu na stránky. 

                                                 
66

 Prevence diváckého násilí a bezpečnost na stadiónech, Ministerstvo vnitra České republiky. 2008.  
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2006/33/pril2.html 
67

 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 
68

 Viz. příloha C. 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2380800810&to=http%3a%2f%2fbit%2ely%2ffotvyz
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Internetový dotazník má nejen své výhody, zejména v rychlosti vyplnění a možnosti 
oslovení široké vrstvy osob, ale má i svá úskalí, v tomto případě zejména neadekvátnost  
a relevantnost odpovědi dotazovaných.69  

Otázky v dotazníku byly směřovány na socioekonomické ukazatele – věk, zaměstnání. 
Z dotazníkového šetření jsem zjistila, že mezi fanoušky jsou osoby se základním 

vzděláním70, ale i vysokoškoláci a – a to převážně – osoby se středním vzděláním 
s maturitou. U dotazovaných převládali zejména studenti a zaměstnaní, jako nezaměstnaní 
se deklarovalo pouze 7 osob.  

Mezi diváky se z respondentů zařadilo 45 osob (z toho 7 se jich zúčastnilo střetů), za 
fanoušky se označilo 143 osob (z toho 26 se zúčastnilo střetů), Ultras 58 (z toho 32 se 
zúčastnilo střetů) a hooligans 13 (z toho se 10 zúčastnilo střetů). Dohromady se tedy střetů 
zúčastnilo 75 osob, dalších 21 dotazovaných na otázku, zda se zúčastnili střetů, 
neodpovědělo. Dále se zaměřím pouze na osoby, které se zúčastnily střetů. 

 
Graf: Charakteristika dotazovaných – podle věku 
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 Vzhledem k tomu, že jsem chtěla dát dotazovaným pocit volnosti, zvolila jsem u většiny otázek kromě výběru 
odpovědí také prostor pro jinou odpověď a u otázky č. 19 jsem nechala prostor osobám pro vyjádření jejich 
názoru týkajícího se fotbalu. V 8 případech jsem zaznamenala odpovědi neadekvátní a vulgární, proto jsem se 
rozhodla je ze svého šetření úplně vyřadit. Co se týče relevantnosti, nelze se 100% jistotou říci, že odpovědi 
jsou pravdivé. 
70

 Osoby s nižším vzděláním nemusí být zběhlé v užívání internetu. 
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Graf: Charakteristika dotazovaných – podle jejich sebedefinice 
 

 
 

Graf: Charakteristika dotazovaných – podle vzdělání 
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Graf: Charakteristika dotazovaných – podle aktivity  
 

 
 
Graf: Charakteristika dotazovaných – účel návštěvy stadionu 
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Z dotazníkového šetření mimo jiné vyplývá: 
 
 z vybraných 75 osob jich 7 fotbalová utkání navštěvuje za účelem účasti na fyzických 

střetech; 
 u dotazovaných převládá střední vzdělání s maturitou; 
 tvoří je početnější skupina zaměstnaných a studentů; 
 aktivním fanouškem se stávají již před 15. rokem; 
 jako „druhý sport“ je u těchto osob oblíbený hokej; 
 nejčastěji cestují na fotbalová utkání vlakem a autem 
 hooligans, ultras i fanoušci nosí značky oblečení, jako je Umbro, Everlast, Lonsdale 

(na tyto značky jsou z řad fanoušků různé názory, někteří v tomto aspektu nevidí až 
tak zásadní symboliku jako jiní); 

 nejvíce respondentů odpovědělo z Prahy (Slavia Praha, AC Sparta Praha)  
a Moravskoslezského kraje (Baník Ostrava) 

 V případě domlouvání střetů volí nejčastěji osobní domluvu nebo telefon. 
 

 V dotazníku, kde jsem dala fanouškům prostor k vyjádření názoru, jsem zaznamenala 
například zmínku o bezdůvodném a neadekvátním napadení těžkooděnci nebo názor 
fanouška Baníku, že média zveličují jejich excesy, či názor ženy jako fanouška, která 
navštěvuje fotbalové utkání oblíbeného klubu Baníku i s dcerou již 12 let. 

O identifikaci osob s jejich kluby mohou mnohé napovědět hesla, která v reakci na 
můj dotazník zazněla (například): 
 
 „Klub je jako matka taky ji máš stejnou celý život. Všechno jde v životě vyměnit, ale 
nikdy ne svůj klub.“ 

„Ultras FC Hradec Králové“ 
 
 „Osudem jest jedna víra, při sobě stát, v tom naše síla.“ 

„Sparta hooligans“ 
 
 Slavia Praha... Pro vás jenom dvě slova, pro nás smysl života! 

„Ultra Slavia Praha“ 
 

Z respondentů bylo pouze sedm osob, které chodí na stadion za účelem vyvolání 
střetů. Myslím si, že jejich počet je nízký proto, že většina chuligánů nestojí o zájem 
ostatních.  

Z analýzy serverů jednotlivých fanoušků, chuligánů a také s rozhovoru s jedním 
nejmenovaným chuligánem Baníku bych rozdělila chuligány do dvou skupin. Pro první 
skupinu je fotbal pouze záminkou a navštěvují stadion za účelem střetu. Jsou ochotni se bít 
všude a za jakékoliv situace, v oblibě mají také demolování majetku, ty označuje druhá 
skupina chuligánů za rowdies. Rowdies jsou schopni napadnout také civilisty. Do druhé 
skupiny patří lidé, kteří navštěvují fotbalové utkání pro zájem o daný tým, ale nemusí se za 
každé situace na stadionu bít. Tato skupina chuligánů 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. Mezi 
pravidla patří například věková hranice, počet chuligánů i délka bitek. Celý střet trvá mnohdy 
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pouze několik sekund. Zajímavostí je, že někdy nabízí jedna skupina chuligánů druhé odvoz 
na domluvené místo, aby k samotnému střetu mohlo dojít. Nechybí samozřejmě ani 
poděkování za „odehrání“ střetu ve formě podání ruky poté i při zhodnocení střetu na 
stránkách chuligánů.  

Nejmenovaný chuligán Baníku se bitek účastní proto, že to bere jako adrenalinový 
sport a ventiluje tak agresi a stres, kterého má za celý pracovní týden dost. Ve skutečnosti je 
to velmi přátelský a sympatický člověk.71 

 

                                                 
71

 Jedná se o mého bývalého spolupracovníka, který pracoval v nemocnici. 
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6.  Problematika diváckého násilí v České republice 
 
Jako hlavní problém se jeví především spolupráce klubů, a to zejména neuposlechnutí 

doporučení policejních složek pro zabezpečení stadionu. Příčinou bývají finanční možnosti 
klubů, v nevýhodě jsou tak především menší kluby, neboť oproti velkým disponují menšími 
finančními prostředky. Problémem je také podceňování bezpečnostních opatření na 
stadionech. Mezi doporučeními pro zabezpečení stadionu je zejména instalace kamerového 
systému, který by pomáhal nejen policii k usvědčujícímu materiálu, ale také organizátorům 
v identifikaci vzniku problému a popřípadě k odstranění chyb na stadionu. Dalším neméně 
důležitým problémem je především zajištění dostatečné pořadatelské služby, a to jak 
kvalitativně, tak kvantitativně, od něhož se odvíjejí další nežádoucí jevy. Zejména se jedná 
o nedůslednost pořadatelské služby, která není schopna zajistit bezpečnost na stadionu. 
Patří sem například přehlédnutí fanoušků, kteří jsou vpuštěni na stadion pod vlivem alkoholu 
a omamných látek, nezajištění dostatečných stavebních a technických opatření na stadionu, 
vpuštění osob na stadion bez platného lístku, překročení množství osob v sektoru apod. 
V rozhovoru na otázku Jak se své role zhostila pořadatelská služba, Janků uvádí, že mnohdy 
konflikt vyvolávají samotní členové pořadatelské služby, mezi nimiž pracují i příznivci 
hooligans. Další problémem je mezi fanoušky oblíbená pyrotechnika, bez které si mnohdy 
nedokáží podporu svého týmu představit72 a která je na ligových stadionech striktně 
zakázána – za její použití ukládá Fotbalová asociace České republiky klubům nemalé pokuty. 
Otázka pyrotechniky je složitá, neboť i přes zákaz dochází k nechuti klubů zabránit v jejím 
použití.73  

Ve Zprávě o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích 
dalších opatření Ministerstva vnitra je uvedeno, že se objevují také problémy, za kterými 
stojí jen a pouze nechuť klubů postupovat podle daných pravidel, důkazem toho je 
neuzavírání písemných místních ujednání mezi klubem a Policií České republiky či dalšími 
subjekty.74 

K eliminaci diváckého násilí podle rozhovorů s experty a Zprávy o situaci v oblasti 
diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření jsou v současné době 
doporučována například tato opatření:  

 
 prodej lístků na jméno tzv. adresný ticketing (kupující, tak není v anonymitě); 
 zajištění dostatečných kamerových systémů; 
 dostatečné zajištění technického a stavebního zázemí na stadionech; 
 zlepšení úrovně pořadatelské služby, školení pořadatelské služby; 
 preventivní programy pro fanoušky, a to zejména za účasti Fotbalová asociace České 

republiky a klubů, které by se měly podílet na dlouhodobější práci s fanoušky; 
 prohloubení spolupráce Policie České republiky a klubů; 
 obeznámení soudců o efektivitě ukládání trestu zákazu vstupu; 
 důkladnější uplatňování současné legislativy. 

                                                 
72

 Fanoušci klubů protestují proti zákazu pyrotechniky jak na stadionech, tak i mimo ně. Oblíbené heslo „pyro 
není zločin!“ a debaty kolem něho se vyskytuje na stránkách fanoušků ve velké míře.  
73

 Závěry z rozhovorů se zainteresovanými experty. 
74

 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha: 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, 2010, s. 30. http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-
oblasti-divackeho-nasili-pdf.aspx  
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7. Praktická část75 
 
7.1 Fotbalové soutěže v České republice 

 
V České republice je organizátorem fotbalu Fotbalová asociace České republiky, která 

má za úkol nejen pečovat o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu, ale také vytvářet pro 
všechny fotbalové soutěže všestranné a rovnoprávné podmínky. V České republice se 
mistrovské soutěže dospělých rozdělují do těchto tříd:76 

 
 I. liga; 
 II. liga; 
 Česká liga a Moravskoslezská liga; 
 divize; 
 krajský přebor; 
 I. A třída; 
 I. B třída; 
 okresní přebor (II. třída); 
 III. třída; 
 IV. třída. 

 
 V této kapitole je výčet pouze těch soutěží, v souvislosti s nimiž bylo sledováno 
divácké násilí. 

Nejvyšší fotbalová soutěž v České republice je Česká fotbalová liga, která se hraje od 
roku 1993. Do sezony 1997/98 byla liga rozdělena na českou a slovenskou ligu. Od sezony 
1997/1998 je soutěž pojmenovaná podle největšího sponzora, kterým jsou Plzeňské 
pivovary: Gambrinus liga. 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 Gambrinus 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.77 

Ondrášovka Cup neboli Pohár je pohárová fotbalová soutěž, která se hraje od roku 
1993/1994 a do roku 2009 se označovala jako Pohár ČMFS. Soutěže se povinně účastní kluby 
Gambrinus ligy a II. ligy a další kluby na základě přihlášky. Kluby jsou zařazeny do soutěže 
podle Rozpisu celostátních soutěží Českomoravského fotbalového svazu pro daný soutěžní 
ročník. Osmifinále a čtvrtfinále se hraje jednokolovým vylučovacím systémem, semifinále 
dvoukolově systémem venku – doma. Vítěz Ondrášovka Cupu je kvalifikován do Evropské ligy 
a Českého superpoháru.78 

                                                 
75

 V praktické části jsou využity dostupné statistiky Ministerstva vnitra a Policie České republiky. 
76

 Česká republika. Stanovy Fotbalové asociace České republiky. Praha: Fotbalová asociace České republiky, 
26. červen 2011. http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/stanovy_FACR.doc 
77

 Informace poskytnuty z Fotbalové asociace České republiky – Rozpis celostátních soutěží Českomoravského 
fotbalového svazu pro soutěžní ročník 2009/2010. 
78

 Informace poskytnuty z Fotbalové asociace České republiky – Rozpis celostátních soutěží Českomoravského 
fotbalového svazu pro soutěžní ročník 2009/2010. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Lenka Baťková, Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy (2015_B_01) 

 

 
28 

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

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

Český Superpohár je „mladá“ soutěž, která se poprvé hrála v roce 201079 a která by se 
měla stát pravidelností. V soutěži se utkává vítěz Gambrinus ligy s vítězem Ondrášovka 
Cupu.80 
 
7.2 Vyhodnocování rizikovosti zápasů 

 
Na určování rizikovosti zápasů neexistuje jednotný názor nebo metoda. Každý subjekt 

(kraje, policie, stadiony) rizikovost vyhodnocují dle vlastního uvážení. Lze ale vyvodit, že mezi 
rizikové zápasy patří takové zápasy, kde hraje alespoň jeden z týmů, jako je AC Sparta Praha, 
Slavia Praha, Bohemians Praha, Viktoria Plzeň, Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Brno, Viktoria 
Žižkov, přičemž do vysoce rizikových můžeme řadit zápasy zmíněných klubů mezi sebou, 
například derby pražských „S“ (AC Sparta Praha – Slavia Praha), AC Sparta Praha – Baník 
Ostrava, Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň apod., a to zejména proto, že tyto kluby mají silnou 
fanouškovskou základnu. I když některé zápasy nejsou vyhodnoceny jako rizikové, přesto 
v jejich průběhu může dojít ke konfliktům či výtržnostem. 

Rizikovost zápasů u policie určuje velitel bezpečnostního opatření, a to na základě 
těchto hledisek:81 

 
1) poznatků k připravovaným střetům nebo porušování pořádku na stadionu; 
2) z minulosti odehraných zápasů; 
3) počtu fanoušků; 
4) ostatních okolností (například blízkost jiného zápasu s rivalem v okolí nebo na trase, 

hrozby fanoušků vůči klubu. 

                                                 
79

 První zápas Super poháru byl mezi AC Sparta Praha a FC Viktoria Plzeň, vítězem se stala AC Sparta Praha. 
80

 Český Superpohár. Wikipedia: the free encyclopedia  San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 11. 
únor 2012. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Superpoh%C3%A1r  
81

 Informace poskytlo Ředitelství služby pořádkové policie Plzeň. V případě mezinárodních utkání stanovují 
rizikovost zápasů specialisté Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. 
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8. Fotbalová utkání rok 2010 
 
V roce 2010 se odehrálo 247 zápasů Gambrinus ligy, 136 zápasů Ondrášovka Cupu  

a jeden zápas Superpoháru.  
 

Tabulka č. 1: Rozložení zápasů v roce 2010 na jednotlivé měsíce roku:82 
 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem 

Gambrinus 
liga 

0 7 40 34 31 0 19 37 23 31 25 0 247 

Ondrášovka 
Cup 

0 0 4 8 1 0 59 0 48 8 8 0 136 

Superpohár       1      1 

Celkem 
zápasů 

0 7 44 42 32 0 79 37 71 39 33 0 384 

 
Tabulka č. 2: Počet incidentů na měsíce: 
 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem 

Gambrinus 
liga 

0 2 6 6 6 0 9 4 5 4 6 0 48 

Ondrášovka 
Cup 

0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 7 

Superpohár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 

Celkem 
incidentů 

1 3 6 7 8 2 11 4 6 4 8 0 60 

 
Tabulka č. 3. Počet incidentů na dny v týdnu: 
 

Den v týdnu Po Út St Čt Pá So Ne Celkem 

Gambrinus liga 12 0 1 0 5 17 13 48 

Ondrášovka Cup 1 2 1 1 0 2 0 7 

Superpohár 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní 0 0 1 2 1 1 0 5 

Celkem incidentů 13 2 3 3 6 20 13 60 

 
V tabulce 1, 2, 3 i v příloze A jsou zaznamenány incidenty, které souvisejí 

s fotbalovými fanoušky, ale bezprostředně se neodehrály v den konání zápasu. V tabulkách 
jsou zmíněny jako ostatní a v příloze A jsou označeny kurzívou. 

                                                 
82

 Termínové listiny a rozlosování Ondrášovky Cupu získané z Fotbalové asociace České republiky. 
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8.1 Přehled existujících podkladů o incidentech označitelných za divácké násilí v rámci 
České  republiky 
 
Na tomto místě je třeba konstatovat, že v rámci České republiky neexistuje 

jednoznačně koncipovaná statistika či přehled, týkající se mnou 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.). 
 V této souvislosti mi nezbývá, než se pokusit o do značné míry „a priori nedokonalou“ 
syntézu existujících podkladů, při vědomí její relativně omezené vypovídající hodnoty 
respektive napadnutelnosti. 
 
 Zdroj č. 1: Svodná informace o diváckém násilí 

 Jak je zdroj koncipován z hlediska času: na dny, ex post. 

 Informace je tvořena jednotlivými krajskými ředitelstvími policie. 

 Data jsou přístupná pouze pro interní potřebu Policie České republiky. 
 
 Zdroj č. 2: Podklady antikonfliktních týmů 

 Jak je zdroj koncipován z hlediska času: na dny, ex post. 

 Informace je tvořena koordinátory antikonfliktních týmů krajských ředitelství policie 
jednotlivých krajů. 

 Data jsou přístupná pouze pro interní potřebu Policie České republiky. 
 
 Zdroj č. 3: Situační zpráva Ministerstva vnitra – Divácké násilí 

 Jak je zdroj koncipován z hlediska času: podklad je vytvářený 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). 

 
 Zdroj č. 4: Přehled o akcích v České republice 

 Jak je zdroj koncipován z hlediska času: jedná se o dokument vytvářený týden „od 
pátku do pátku“ před akcí.83 

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

 
 Zdroj č. 5: Extremismus – souhrnná situační zpráva 

 Jak je zdroj koncipován hlediska času: Jedná se o čtvrtletní přehled vytvářený ex post. 

 Informace je vytvářena odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. 
 

                                                 
83

 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. 
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 Další zdroje: 

 Média – elektronická (sportovní weby). 

 Fanouškovská subkultura – webové stránky fanoušků a ultras jednotlivých klubů, 
hooligans web. 

 Souhrnné zprávy speciální pořádkové jednotky a antikonfliktních týmů. 
 
 Syntézou výše uvedených zdrojů je možné dojít „bez záruky“ k následujícím 
shrnujícím zjištěním (kompletní dokumentace je obsahem přílohy A): 
 

 V průběhu roku se odehrálo 384 zápasů, zaznamenala jsem 60 incidentů, které se 
týkaly fotbalových utkání, ať již na stadionu, nebo mimo něj, což je 16 procent 
z celkového počtu zápasů. Z toho se nejvíce incidentů odehrálo v souvislosti 
s Gambrinus ligou. Nejméně se jich odehrálo v únoru a červnu. V lednu84 a prosinci se 
neodehrál žádný incident týkající se Gambrinus ligy a Ondrášovky Cupu, důvodem je 
vymezení sezony, v těchto měsících se soutěže nehrají. 

 Co se týče dnů, nejvíce incidentů se odehrálo v sobotu – celkem 20, v pondělí 13  
a v neděli 13. Minimální počet incidentů byl ve středu. 

 Incidenty tradičně a opakovaně způsobují příznivci „velkých klubů“, jako je AC Sparta 
Praha, Bohemians Praha, FC Brno, Baník Ostrava, Slavia Praha, Bohemians 1905,  
FK Baumit Jablonec, Hradec Králové, Viktoria Plzeň, Příbram a FC Slovácko. 

 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. 
 Antikonfliktní týmy se snaží incidentům předejít, což se ve značné míře daří. 
 Na stadion nejsou často vpuštěny osoby podnapilé. 

 
Fotbalové zápasy Gambrinus ligy a Ondrášovka Cupu jsou rozlosovány Fotbalovou 

asociací České republiky. Rozlosování na měsíce nelze ovlivnit, dny je možné změnit pouze ze 
závažných důvodů například z bezpečnostních důvodů apod.85  
 

                                                 
84

 V lednu je zohledněn střet na fotbalovém turnaji Fortuna víkend šampiónů. 
85

 Zdroj Martin Synecký, Fotbalové asociace České republiky: „Pro nasazování klubu do I. Gambrinus a do II. ligy 
se používají tzv. Frončekovy tabulky (Doc. RNDr. Dalibor Fronček, CSc., Ph.D). Tento způsob dokáže zohlednit, 
aby si domácími zápasy nekonkurovala mužstva z jednotlivých regionů, ale třeba také nevhodné klimatické 
podmínky na začátku jarní sezony. Tento princip je Fotbalovou asociací České republiky používaný cca 12 let, 
schválilo to ligové shromáždění. Frončekovy tabulky jsou matematickým algoritmem, který vychází z původních 
Bergerových tabulek, kde si kluby vybíraly pouze čísla a následně došlo k pevnému předem známému nasazení 
klubu (čísel). Bergerovy tabulky se u nás používají od III. ligy níže a u všech turnajů. Oficiálním  hracím dnem je 
neděle. Mimo tento termín se hrají pouze televizní utkání (rozhoduje televizní stanice) nebo utkání, kde je 
přeložení termínu odůvodněné (účast klubu v pohárech, repre a pod.).“ 
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Závěr 
 

Diváckému násilí na stadionech i mimo ně se zřejmě nikdy nepodaří zcela zamezit. Je 
nutné ale pokračovat v současné, podle mého názoru kvalitní, koncepci boje proti diváckému 
násilí, aby bylo fotbalové chuligánství co nejvíce eliminováno. Důležitým faktorem je, aby 
kluby pochopily svoji roli, aby docházelo ke zkvalitnění pořadatelské služby a k větší 
spolupráci mezi kluby a Policií České republiky. Podstatné je, aby se především podílely 
společně s Fotbalovou asociací České republiky na preventivní práci s fanoušky, neboť řešení 
diváckého násilí nespočívá pouze v represivních krocích. Tíha řešení však nespočívá jen na 
klubech a Fotbalové asociaci České republiky, ale důležité je také věnovat pozornost 
bezpečnostním složkám, a to zejména při vzdělávání zainteresovaných bezpečnostních 
složek, jak co se týče „psychologie davu“, tak s ohledem na základní informace  
o problematice diváckého násilí. Jedině tak lze omezit zbytečné střety mezi fanoušky  
a policisty. 

Využívání moderních trendů policií v boji proti diváckému násilí, jako je komunikace, 
low profiele policing, antikonfliktní týmy či spotteři, je zásadní. Podle poznatků tyto přístupy 
eliminují divácké násilí, protože se snaží řešit konflikty tak aby nedocházelo k represivnímu 
zásahu speciálních pořádkových jednotek, jenž může zvýšit agresivitu výtržníků a naopak 
bezproblémovým fanouškům znepříjemnit požitek z fotbalu. 

Na základě získaných poznatků z dotazníkového šetření jsem dospěla k závěru, že 
fotbaloví fanoušci jsou převážně mladí muži ve věku 19 až 25 let, kteří pocházejí z různých 
sociálních vrstev společnosti. Jednoznačně převažuje množství fanoušků se středním 
vzděláním, a třebaže se mezi nimi vyskytli i ti, kteří měli základní či vysokoškolské vzdělání, 
jejich podíl byl minimální. Většinu respondentů tvořili studenti a zaměstnaní. To naznačuje, 
že názory expertů odpovídají mému zjištění, že mezi fanoušky fotbalu jsou zaměstnaní  
a vzdělaní lidé. 

Syntézou z dostupných zdrojů nelze divácké násilí související s fotbalovým utkáním ke 
vztahu ke dni či měsíci zásadně ovlivnit. Vždy záleží na rozlosování soutěží. Nejvíce jsou 
incidenty spojené s 1. Gambrinus ligou, a to zejména u velkých klubů, které mají početnou 
základnu fanoušků. Z dostupných zdrojů lze také vypozorovat, že incidenty se opakují  
u příznivců stejných klubů. V České republice se incidenty často medializací zveličují, což 
může mít také negativní vliv na výtržníky, kteří se chtějí zviditelnit.  

Za povšimnutí stojí grafy a tabulky v příloze B, kde je vidět, že přítomnost nasazení 
policie na riziková sportovní utkání má stoupající tendenci, proto je důležité, aby situace 
nebyla podceňována. U grafu č. 1 je vidět, že se velké procento osob dopouští problémového 
chování opakovaně (recidiva). Jedná se tedy o chybu systému, který není schopen za 
současného pojetí eliminovat přítomnost nežádoucích osob na stadionech. I když je od roku 
2010 možné uložit soudy trest zákazu vstupu na fotbalové stadiony, je podle mého názoru 
velmi málo využíván, a proto bych doporučila jeho ukládání zvýšit.  

V rámci policie neexistuje pro shromažďování údajů týkajících se diváckého násilí 
jednotný systém. Každé krajské ředitelství si vede evidenci vlastní, na centrální úrovni se pak 
soustřeďují a vyhodnocují pouze základní rámcové údaje pro všechny sporty souhrnně, nikoli 
specifikované např. pro fotbal, hokej atp. Data se ve svodkách navíc mnohdy ani nevyskytují, 
neboť v poslední době dochází v chování fanoušků k výraznější radikalizaci a jejich činy se 
pak řeší jako extremismus, nikoli v souvislosti s diváckým násilím. Dalším aspektem je, že 
kluby v některých případech násilí na stadionech nenahlásí, neboť situaci dokážou zvládnout 
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pořadatelskou službou. Výsledky zkresluje také skutečnost, že k organizovaným střetům 
fotbalových chuligánů dochází i mimo stadion, resp. mimo dosah policejních bezpečnostních 
opatření. Jako doporučení bych volila jednotný systém u Policie České republiky na evidenci 
diváckého násilí s rozdělením na jednotlivé sporty a vyhodnocování situací jednotlivými 
kluby.  

V rámci dohledávání podkladů jsem byla seznámena s tím, že Fotbalová asociace 
České republiky nevede žádné záznamy týkající se této problematiky. Vzhledem k tomu, že 
nejsem jediná, kdo měl o takový materiál zájem, zamýšlí se Fotbalová asociace České 
republiky nad jeho evidencí. 

Závěrem bych chtěla také říci, že čím více jsem problematiku diváckého násilí 
zkoumala, tím více jsem docházela k závěru, že bych volila jinou formu otázek v dotazníku.86  

Materiály, které mi byly poskytnuty z Policejního prezidia České republiky, kriminální 
policie nebo Ministerstva vnitra České republiky, jsou pouze pro vnitřní potřebu, a i když to 
nejsou informace utajované, po dohodě s pracovníky jednotlivých resortů jsem se dohodla 
na nezveřejňování spisových značek a celého znění textů.  

 

                                                 
86

 Otázkou zůstává, zda by dotazník uspěl v případě většího zaměření na socio-ekonomické ukazatele – mzda 
pracovní zařazení apod. 
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Příloha: Rozpis diváckého násilí 2010 
 

    Leden 

1 PÁ   

2 SO   

3 NE   

4 PO   

5 ÚT   

6 ST   

7 ČT   

8 PÁ   

9 SO  Utkání: Fortuna víkend šampionů. 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. 

 Povaha incidentu: Střet ultras ŠK Slovan Bratislava a ultra AC Sparta Praha. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

10 NE   

11 PO   

12 ÚT   

13 ST   

14 ČT   

15 PÁ   

16 SO   

17 NE   

18 PO   

19 ÚT   

20 ST   

21 ČT   

22 PÁ   

23 SO   

24 NE   

25 PO   

26 ÚT   

27 ST   

28 ČT   

29 PÁ   

30 SO   

31 NE   

 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Lenka Baťková, Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy (2015_B_01) 

 

 
35 

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

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

 

    Únor 

1 PO   

2 ÚT   

3 ST   

4 ČT   

5 PÁ 

 Utkání: Konflikt před restaurací Parlament, kde se rowdies a také pravicoví extremisté pravidelně 
scházejí. Útok asi 40 převážně opilých lidí na policisty před restaurací. Zadrženi čtyři útočníci ve věku od 
16 do 23 let. Někteří z nich už dříve měli problémy se zákonem v souvislosti s násilím na fotbalových 
stadionech. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

6 SO   

7 NE   

8 PO   

9 ÚT   

10 ST   

11 ČT   

12 PÁ   

13 SO   

14 NE   

15 PO   

16 ÚT   

17 ST   

18 ČT   

19 PÁ   

20 SO   

21 NE   

22 PO   

23 ÚT   

24 ST   

25 ČT   

26 PÁ   

27 SO  Utkání: Bohemians Praha – Slavia Praha (Gambrinus liga) 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Stadion Bohemians. Mimo stadion – před fotbalovým utkáním. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví a nedovolené ozbrojování. Použití pyrotechniky. (Zajištěny 3 osoby  
– 2 osoby podezřelé z trestných činů a 1 osoba podezřelá z přestupku). 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – při přepravě fanoušků. Před stadionem. 

 Povaha incidentu: Neuposlechnutí Antikonfliktního týmu – vystoupení fanoušků ve stanici metra dříve. 
Výtržnictví – otevřena jedna brána hostí – fanoušci se chtěli dostat dovnitř přes jinou bránu – vyslána 
Speciální pořádková jednotka. 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 8. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

28 NE  Utkání: FK Baumit Jablonec – Bohemians (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Jablonec. Mimo stadion – před zápasem. 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků 13/30. 

 Zdroj: Hooligans.
87

 

 

                                                 
87 FK Jablonec – Bohemians 1905 (pohled Jablonce). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky.  
http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010030005 
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    Březen 

1 PO   

2 ÚT   

3 ST   

4 ČT   

5 PÁ   

6 SO  Utkání: 1. FC Slovácko – 1. FC Brno (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Uherské Hradiště. Mimo stadion – před fotbalovým utkáním.  

 Povaha incidentu: Výtržnictví. Podnapilost fanoušků (2 osoby zadrženy pro přestupek a 2 osoby nebyly 
vpuštěny na stadion pro podnapilost). 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

7 NE   

8 PO   

9 ÚT   

10 ST   

11 ČT   

12 PÁ   

13 SO   

14 NE   

15 PO  Utkání: Brno – Baník Ostrava (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Brno. Mimo stadion – před fotbalovým utkáním. 

 Povaha incidentu: Urážení policistů a neuposlechnutí výzvy při převozu fanoušků. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Ostatní informace: Zajištění bezpečnosti na nejrizikovějším utkání. Předvedeny 3 osoby za spáchání 
přestupku. 

 Zdroj: Svodná analýza (Operační středisko Policejního prezidia České republiky). 
 

 Místo, případně čas incidentu: Brno. Před zápasem. Brno Slatina. Mimo stadion – po zápase, na nádraží. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví. 

 Ostatní informace: Z rozhodnutí vedení klubu byla omezena kapacita sektoru hostí cca 600. Další diváci 
(cca 50) nebyli na stadion vpuštěni – pokusili prorazit zábrany na komunikaci směrem k sektoru 
fanoušků domácích – vyjednávání Antikonfliktního týmu neúčinné, nutnost zásahu Speciální pořádkové 
jednotky. Verbální napadení policistů za převoz fanoušků na odlehlé nádraží za nepřítomnost 
restauračního zařízení, obchodu. Fanoušci uklidněni Antikonfliktním týmem. 

 Počet členů Antikonfliktního týmu: 13. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

16 ÚT   

17 ST   

18 ČT   

19 PÁ   

20 SO  Utkání: Baník Ostrava – SK České Budějovice (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Ostrava. Na stadionu – během utkání. 

 Povaha incidentu: Spáchání přestupku proti veřejnému pořádku (zadrženy 2 osoby). 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

21 NE   

22 PO   

23 ÚT   

24 ST  Utkání: FK Baumit Jablonec – AC Sparta Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Jablonec n/N. Na stadionu – během fotbalového utkání. 

 Povaha incidentu: Přestupek (zadržena 1 osoba). 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

25 ČT   

26 PÁ   
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27 SO   

28 NE  Utkání: FC Slovan Liberec – FK Baumit Jablonec (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Liberec. Mimo stadion – po fotbalovém utkání. 

 Povaha incidentu: Střet mezi fanoušky jednotlivých klubů (zadržena 1 osoba pro přestupek, 1 osoba za 
rasistická hesla, 1 osoba za vyhazování petard a dýmovnic z tramvaje). 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

29 PO  Utkání: Baník Ostrava – Slavie Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Ostrava. Mimo stadion – před fotbalovým utkáním. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví - poničení autobusu při přepravě fanoušků na stadion (51 osob zadrženo 
– 4 skončily na detoxikačním centru, 1 osoba podezřelá z trestného činu poškozování cizí věci  
a výtržnictví) 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Mimo stadion. Před utkáním – při přepravě fanoušků na stadion. 

 Povaha incidentu: poškození autobusu. 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 10. 

30 ÚT   

31 ST   
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    Duben 

1 ČT  Utkání: AC Sparta Praha – Slavia Praha (Ondrášovka Cup). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Na stadionu – během fotbalového utkání. Mimo stadion – po 
skončení fotbalového zápasu. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví – házení pyrotechniky, střet fanoušků (zadrženo 7 fanoušků, 5 před 
utkáním z toho 4 zadrženi pro porušování veřejného pořádku, 1 fanoušek Slavie za napadení fanouška 
Sparty, Na stadion nebylo pořadatelem puštěno 12 podnapilých osob pro porušování návštěvního 
řádu). 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Místo, případně čas incidentu: viz situační a informační zpráva. 

 Počet členů Antikonfliktního týmu: 8. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

2 PÁ   

3 SO   

4 NE   

5 PO  Utkání: Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Plzeň. Mimo stadion – před fotbalovým utkáním. 

 Povaha incidentu: 2 sparťanští fanoušci se poprali mezi sebou v restauraci na Spilce. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Utkání: Slavia Praha – Bohemians 1905 (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Před fotbalovým utkáním a po něm. 

 Povaha incidentu: Snaha fanoušků vyvolat střety během pochodu. Maskot Bohemians 1905 nevpuštěn 
na stadion – snaha maskota vyvolat střet – uklidněn Antikonfliktním týmem. 

 Další informace: Fanoušek (maskot) vpuštěn v civilu na stadion, po rozhovoru s Antikonfliktním týmem. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

6 ÚT   

7 ST   

8 ČT   

9 PÁ   

10 SO  Utkání: FC Baník Ostrava – 1. FC Slovácko (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu:  

 Povaha incidentu: Během utkání nedošlo na stadionu k narušení veřejného pořádku. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

 Další informace: Vysoce rizikový zápas
88

 Během utkání vyveden 1 podnapilý, 19 polských fanoušků bez 
dokladů vráceno do Polska. 1 fanoušek byl zadržen podle 76/1 trestního řádu z důvodu trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle 337/1b trestního zákoníku.  

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Utkání: Bohemians 1905 – Bohemians Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – po fotbalovém utkání. 

 Povaha incidentu: Napadení policisty podnapilým fanouškem. 
Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

11 NE   

                                                 
88 Vzhledem k tomu, že v Polské republice byly zrušeny všechny sportovní zápasy, přijelo do České republiky asi 250 fanoušků GKS Katovice. 
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12 PO  Utkání: AC Sparta Praha – Slavie Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Na stadionu – během fotbalového utkání. 

 Povaha incidentu: Použití pyrotechniky, podnapilost (2 osoby vykázány). 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – před fotbalovým utkáním. 

 Povaha incidentu: Použití pyrotechniky v průvodu, 3 podnapilé osoby nevpuštěny na stadion. 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 16. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – po zápase 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků 96/112. 

 Zdroj: Hooligans.
89

 

13 ÚT   

14 ST   

15 ČT   

16 PÁ   

17 SO   

18 NE   

19 PO   

20 ÚT   

21 ST   

22 ČT   

23 PÁ   

24 SO   

25 NE   

26 PO  Utkání: Bohemians 1905 – Baník Ostrava (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Na stadionu. 

 Povaha incidentu: Střet (napadení fanouška FC Baníku). 

 Další informace: 350 policistů, 8 koní, 6 psů, 256 pořadatelů, 7 500 diváků, 450 fanoušků FC Baník 
Ostrava. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

27 ÚT   

28 ST   

29 ČT   

30 PÁ   

 

                                                 
89 Slavia Hooligans. Sparta Praha vs. Slavia Praha (pohled SKS). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky. 17. duben 
2010. http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010040013 
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    Květen 

1 SO   

2 NE  Utkání: Baník Ostrava – AC Sparta Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Ostrava. Mimo stadion. 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků Baníku a Sparty. Napadení pořádkové jednotky fanoušky Sparty 
Celkem bylo zajištěno 279 osob. 5 osob bylo zadrženo pro podezření ze spáchání trestného činu násilí 
proti úřední osobě. Celkem 1 osoba byla zajištěna pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku, 
1 podnapilá osoba byla zajištěna z důvodu spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Celkem 
1 osoba byla zajištěna pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. 

 

 Poničení vlaku a dveří na nádraží (zadržena 1 osoba). 

 Další informace: 445 policistu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 110 policistů 
Praha hl. m., 80 policistů Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, 65 policistů Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje, 10 policistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje., 40 policistů Oblastního ředitelství Služby cizinecké policie Ostrava, 4 polští policisté, 160 
strážníků městské policie Ostrava, 8 koní Městské policie Ostrava, 190 pracovníků, policejní vrtulník, 
bezpečnostní agentury FOCH – Baník Ostrava. Sledovanost 18 000 diváků, 330 fanoušků Sparty. 
Pokojný protest cca 500 příznivců Baníku proti stěhování na Vítkovický stadion. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Ostrava. Mimo stadion – nádraží, během pochodu 

 Povaha incidentu: Vhazování pyrotechniky mezi policii. Napadení 3 členů Antikonfliktního týmu, 
neuposlechnutí Antikonfliktního týmu na trase, snaha napadnou policisty v civilu. Střet fanoušků – 
zásah SPJ. 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 8 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

3 PO   

4 ÚT   

5 ST   

6 ČT   

7 PÁ   

8 SO  Utkání: Bohemians 1905 – Kladno (Gambrinus liga) 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – po ukončení fotbalového utkání 

 Povaha incidentu: Rozptýlení osob. Před stadionem shromáždilo asi 300 osob, blokovaly dopravu a na 
výzvu se odmítly rozejít. (Předvedeno 17 fanoušků pro podezření z přestupku (neuposlechnutí výzvy 
veřejného činitele).  

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Utkání: Slavia Praha – FK Baumit Jablonec (Gambrinus liga) 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – po ukončení fotbalového utkání 

 Povaha incidentu: Rozptýlení osob – shromáždění asi 300 fanoušků SK Slavia směrem ke stadionu 
Bohemians 1905 s cílem napadnout asi 200 fanoušků Bohemians 1905 (nesouhlasí se stěhováním na 
jejich stadion). Obě skupiny fanoušků byly po marných výzvách rozptýleny. (předvedení 15 fanoušků 
pro podezření z přestupku (neuposlechnutí výzvy veřejného činitele). 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – po zápase 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků 13/15 

 Zdroj: Hooligans
90

 

9 NE   

10 PO   

11 ÚT   

                                                 
90 Slavia Hooligans. Sparta Mladá Slavia Praha U20 – FK Jablonec (Pohled SKS). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky. 
9. květen 2010. http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010050006  



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Lenka Baťková, Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy (2015_B_01) 

 

 
41 

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

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

 
12 ST  Utkání: 0 / Shromáždění 

 Místo, případně čas incidentu: 

 Povaha incidentu: Protest příznivců Bohemians proti opuštění Ďolíčku
91

 – shromáždění 20 fanoušků 
před radnicí Praha 10 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

13 ČT   

14 PÁ   

15 SO  Utkání: Příbram – Baník Ostrava (Gambrinus liga) 

 Místo, případně čas incidentu: Příbram. Na stadionu – před fotbalovým utkáním 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků, narušení veřejného pořádku, napadení pořadatelů, výtržnictví, 
poškození majetku stadionu 

 Další informace: 230 policistů Pořádkové jednotky Krajského ředitelství Středočeského kraje, 12 členů 
Antikonfliktního týmu, 13 psovodů, dále bylo povoláno celkem 100 policistů Pořádkové jednotky 
Krajského ředitelství Západočeského kraje, 8 policistů Zásahové jednotky Krajského ředitelství 
Středočeského kraje, 43 policistů pořádkové služby a 20 policistů služby kriminální policie  
a vyšetřování. 124 pořadatelů a 22 strážníků Městské policie Příbram. Cca 3 500 fanoušků, z toho cca 
1 500 fanoušků hostujícího celku. 
Zadrženo 29 fanoušků pro přestupek proti veřejnému pořádku a pro podezření ze spáchání trestných 
činů výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Fanoušci hostujícího týmu poškodili vybavení stadionu 
v sektoru hostů, kde vytrhali nejméně 100 ks sedadel, nejméně 20 sedadel nezjištěným způsobem 
zapálili a mechanicky poškodili ochranou síť před sektorem. Fyzicky napadli šest pořadatelů 
1. FK Příbram. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Utkání: Brno – Bohemians 1905 (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Brno.  

 Povaha incidentu: Další informace: stadion nebylo vpuštěno 12 fanoušků pro podnapilost, nasazeno 
celkem 120 policistů a 50 strážníků Městské policie Brno. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Povaha incidentu: Konflikt s pořadatelskou službou – podnapilí fanoušci nepuštěni na stadion. 

 Počet členů Antikonfliktního týmu: 6. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 
 

 Utkání: Mladá Boleslav – Slavia Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Mimo stadion. 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků obou táborů 9/9. 

 Zdroj: Hooligans
92

 

16 NE  

17 PO   

18 ÚT  Utkání: FK Baumit Jablonec – FC Viktoria Plzeň (Ondrášovka Cup). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – před utkáním.  

 Povaha incidentu: Spor mezi dvěma muži stejného klubu FC Viktoria Plzeň – vyřešeno Službou 
kriminální policie a vyšetřování. 

 Počet členů Antikonfliktního týmu: 8. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

19 ST   

20 ČT   

21 PÁ   

22 SO   

23 NE   

24 PO   

25 ÚT   

                                                 
91 Stadion nesplňuje prvoligová kritéria, proto se uzavírá a fotbalový klub má po dobu pěti let hrát v sousedním slavistickém Edenu. 
92 Slavia Hooligans. Sparta Mladá Boleslav – Slavia Praha (Pohled SKS). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky. 23. 
květen 2010. http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010050016 
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26 ST   

27 ČT   

28 PÁ  

29 SO   

30 NE   

31 PO   
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    Červen 

1 ÚT   

2 ST   

3 ČT   

4 PÁ   

5 SO  Utkání: FC Graffin Vlašim x FC Opava (II. liga.) 

 Místo, případně čas incidentu: Na stadionu Graffin, od 17:00 do 18:30 hod. 

 Povaha incidentu: Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. 

 Další informace: Tetování + oblečení. 

 Zdroj: Extremismus – souhrnná situační zpráva. 

6 NE   

7 PO   

8 ÚT   

9 ST   

10 ČT   

11 PÁ   

12 SO   

13 NE   

14 PO   

15 ÚT   

16 ST   

17 ČT  Utkání:  

 Místo, případně čas incidentu: Ostrava, 14:20 hod. 

 Povaha incidentu: Poškození cizí věci, extremistické nápisy. 

 Další informace: zdi fotbalového stadionu Bazaly. 

 Zdroj: Extremismus – souhrnná situační zpráva. 

18 PÁ   

19 SO   

20 NE   

21 PO   

22 ÚT   

23 ST   

24 ČT   

25 PÁ   

26 SO   

27 NE   

28 PO   

29 ÚT   

30 ST   
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    Červenec 

1 ČT   

2 PÁ   

3 SO   

4 NE   

5 PO   

6 ÚT   

7 ST   

8 ČT   

9 PÁ   

10 SO   

11 NE   

12 PO   

13 ÚT   

14 ST   

15 ČT   

16 PÁ  Utkání: Slavia Praha – Bohemians 1905 (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion. 

 Povaha incidentu: demonstrativní průvod obou týmů v blízkosti Městkého úřadu Praha 10. 

 Další informace: (asi 200 příznivců Bohemians 1905 a asi 100 příznivců Sportovního klubu Slavia Praha)  
s transparenty a za užití zábavné pyrotechniky. (prověřovány 2 trestné činy (1x násilí proti úřední osobě, 
1x projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka) a 79 přestupků (4x proti 
občanskému soužití, 75x proti veřejnému pořádku). Přestupky vyřešeny oznámením o přestupku na 
Magistrátu hl. m. Prahy. 5 623 diváků. 

 Zdroj: Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Nasazeno celkem cca 200 policistů pořádkové, dopravní a kriminální policie a Antikonfliktního týmu, 
monitorování situace vrtulníkem. 

 Zdroj: Česká tisková kancelář. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – cestou na stadion. 

 Povaha incidentu: čtyři fanoušci Bohemians napadli jednoho z fanoušků Slavie. Napadení člena 
Antikonfliktního týmu osobou – zasahovala Speciální pořádková jednotka, zjištěno, že muž neměl 
s fotbalem nic společného, jednalo o osobu z levicového spektra patřící k příznivcům squattingu 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 8. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

17 SO  Utkání: Hradec Králové – AC Sparta Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Hradec Králové. Mimo stadion. 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků (napadení fanouška Hradce Králové třemi fanoušky Sparty Praha), 
ničení cizího majetku (2 autobusy MHD) Zajištěno 200 osob. 

 Další informace: nasazeno celkem 250 policistů a 60 strážníků Městské policie Hradec Králové. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

18 NE  Utkání: Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Plzeň. Mimo stadion – po fotbalovém utkání. 

 Povaha incidentu: Útok na úřední osobu, výtržnictví (tvrdé jádro fans FC Viktorie Plzeň cca 100 osob 
obsadilo v Plzni venkovní divadelní hlediště a skandovalo různá hesla proti vedení radnice, zadrženy 
2 osoby. 

 Další informace: nasazeno celkem 38 policistů, 15 strážníků Městské policie Plzeň a 57 členů 
pořadatelské služby místního fotbalového klubu. Celkem 4 819 platících diváků. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Utkání: Příbram – Baník Ostrava (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Příbram. Mimo stadion. 

 Povaha incidentu: Poničení cizího majetku, přestupky proti veřejnému pořádku a neuposlechnutí 
policisty. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
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 Nasazeno 300 policistů, vrtulník. Opilí fanoušci Baníku při cestě vlakem poničili interiér několika vagonů 
a zranili jednoho policistu. 

 Zdroj: http://www.sport.cz
93

 

19 PO   

20 ÚT   

21 ST   

22 ČT   

23 PÁ   

24 SO  Utkání: FK Třinec a MFK Havířov (Ondrášovka Cup). 

 Místo, případně čas incidentu: Třinec. Na Stadionu – během fotbalového utkání v 58. minutě. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví – vběhnutí na hrací plochu – napadení pořadatele za odstranění 
dýmovnice.  

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Utkání: FC Trul Mikulovice - SFC Opava (Ondrášovka Cup). 

 Místo, případně čas incidentu: Mikulovice. Na stadionu – po fotbalovém utkání. 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků. 

 Zdroj: Hooligans.
94

 
 

 Utkání: Sparta Praha – Slovácko (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – před fotbalovým utkáním. 

 Povaha incidentu: Střet hooligans 7/7. 

 Zdroj: Hooligans
95

 

25 NE  Utkání: FC Baník Ostrava a SK Slavia Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Mimo stadion – ve vlaku, během průvodu. 

 Povaha incidentu: Použití pyrotechniky podnapilými fanoušky, zamezení střetu (s rasistickým 
podtextem). 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 10. 

 Zdroj: Vyhodnoceni nasazení Antikonfliktního týmu. 
 

 Utkání: SK Sigma Olomouc – FK Baumit Jablonec (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Olomouc. Mimo stadion – po fotbalovém utkání. 

 Povaha incidentu: Střet hooligans. 

 Zdroj: Hooligans
96

 

26 PO  Utkání: FC Hradec Králové – Bohemians Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Hradec Králové. Mimo stadion. 

 Povaha incidentu: Narušování veřejného pořádku, občanské soužití. 

 Další informace: celkem 26 přestupků (4x veřejný pořádek, 7x občanské soužití, 15x v dopravě), 
11 osoby bylo zajištěno. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

27 ÚT  

28 ST   

29 ČT   

30 PÁ   

31 SO  Utkání: Slovácko – Hradec Králové (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Uherské Hradiště. Mimo stadion – po zápase. 

 Povaha incidentu: Střet hooligans 5/5. 

 Zdroj: Hooligans
97

 

                                                 
93 Fanoušci Baníku řádili ve vlaku a zranili policistu, sparťani poničili dva autobusy. Sport.cz. 19. července 2010. http://www.sport.cz/ 
fotbal/gambrinus-liga/clanek/172389-fanousci-baniku-radili-ve-vlaku-a-zranili-policistu-spartani-ponicili-dva-autobusy.html  
94 FC Trul Mikulovice - SFC Opava (1. kolo Ondrášovka Cupu) (pohled Opavy). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky. 
26. červenec 2010.  
95 B.W.A. Slovácko vs. Sparta x Zlín x Hradec (pohled Slovácka). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky. 1. srpen 2010. 
http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010080003 
96 Sudeťák. Sparta Mladá Slavia Sigma Olomouc – FK Jablonec (pohled Jablonce). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras 
a fanoušky. 30. červenec 2010. http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010070018  
97 BWA Slovácko vs. Sparta x Zlín x Hradec (pohled Slovácka). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky. 1. srpen 2010. 
http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010080003 
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    Srpen 

1 NE   

2 PO   

3 ÚT   

4 ST   

5 ČT  

6 PÁ  Utkání: FC Brno – SK Slavia Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Brno. Mimo stadion – hl. nádraží. 

 Povaha incidentu: výměna názorů mezi fanoušky FC Slavia a místními bezdomovci před hl. nádražím – 
vyřešeno Antikonfliktním týmem. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

7 SO   

8 NE  Utkání: AC Sparta – FC Baník Ostrava (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – před utkáním. 

 Povaha incidentu: 1x přestupek proti veřejnému pořádku (fanoušek Baníku napadl náhodného 
kolemjdoucího). 1x výtržnictví (fanoušek Sparty házel dělbuchy a světlice). Fanoušci Baníku odcizili 
klubové šály 2 fanouškům Sparty. 5x přestupek neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. 2x přestupek 
proti majetku (vytržená květinu z květináče). Během opatření předvedeno celkem 10 osob, 2 osoby 
vyřešeny blokovou pokutou na místě. 12 ostravských fanoušků, čtyři z nich čelí podezření z útoku na 
úřední osobu. Cca 500 fanoušků Baníku. 

 Ostatní informace: nasazeno 320 policistů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Praha, Mimo stadion – před zápasem. Po zápase na stadionu. 

 Povaha incidentu: neuposlechnutí AKT, slovní napadení policisty SPJ fanouškem. Konfliktní chování, 
proražení brány fanoušky Baníku při odchodu (nechtěli čekat, až odejdou sparťanští fanoušci). 

 Další informace: Neuposlechnutí AKT přemístit se na stadion tramvají, dav šel pěšky, stal se 
neovladatelný – slovní napadání fanoušků Sparty fanoušky Baníku. Napadení policisty před stadionem. 

 Počet členů AKT: 6. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

9 PO   

10 ÚT   

11 ST   

12 ČT   

13 PÁ   

14 SO   

15 NE   

16 PO   

17 ÚT   

18 ST   

19 ČT   

20 PÁ   

21 SO   

22 NE   

23 PO  Utkání: Mladá Boleslav – Baník Ostrava (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Mladá Boleslav. Mimo stadion – vlak. Na stadionu – během utkání. 

 Povaha incidentu: Napadení policisty. Neuposlechnutí výzvy policisty – znečištění vagonu. Přestupek 
(23 osob) skupinka fanoušků Baníku snažila dostat na stadion přes plot – zásah PJ, napadení policisty. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

24 ÚT   

25 ST   

26 ČT   

27 PÁ   

28 SO   

29 NE   
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30 PO  Utkání: FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha (Gambrinus liga). 

 Povaha incidentu: Použití pyrotechniky. 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 6. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

31 ÚT   
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    Září 

1 ST   

2 ČT   

3 PÁ   

4 SO   

5 NE   

6 PO   

7 ÚT   

8 ST   

9 ČT   

10 PÁ   

11 SO   

12 NE  Utkání: Hradec Králové – Slavia Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Hradec Králové. Na stadionu – během zápasu. 

 Povaha incidentu: Střety fanoušků. 

 Zdroj: Hooligans.
98

 

13 PO   

14 ÚT  Utkání: FC TVD Slavčín – Baník Ostrava (Ondrašovka Cup). 

 Místo, případně čas incidentu: Slavčín. Na stadionu – během zápasu. 

 Povaha incidentu: Vběhnutí na hrací plochu, napadení 2 hráčů Baníku Ostrava. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

15 ST   

16 ČT   

17 PÁ  Utkání: FC Baumit Jablonec – Viktoria Plzeň (Gambrinus liga). 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků Sparty a Jablonce. 

 Další informace: Fanoušci Plzně se vraceli z utkání svého klubu v Jablonci, po cestě si smluvili bitku se 
sparťanskými fanoušky na Zličíně, Policisté plány hooligans odhalili a fanoušky sledovali.

99
 

18 SO   

19 NE  Utkání: FC Zbrojovka Brno – Bohemians 1905 (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Brno, mimo stadion – před utkáním. 

 Povaha incidentu: 2 osoby nevpuštěny na stadion, 1 osoba pro znečišťování okolí – eskortována. Použití 
pyrotechniky. 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 8. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

20 PO  Utkání: SK Slavia Praha – AC Sparta Praha (Gambrinus liga). 

 Povaha incidentu: zjištěna skupina 25 fanoušků, kteří mohli chtít činit rozruch v ulicích a vyvolávat 
potyčky. Během průvodu použita pyrotechnika, skandování hesel. Jeden fanoušek nevpuštěn na stadion 
pro agresivní chování. 

 Počet členů AKT: 5. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

21 ÚT   

22 ST   

23 ČT   

24 PÁ   

25 SO   

26 NE  Utkání: Bohemians 1905 – Baník Ostrava (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Na stadionu – během fotbalového utkání. 

 Povaha incidentu: Střety mezi fanoušky. 

 Další informace: Přerušené utkání, v kotli Baníku zasahovala policie s těžkooděnci. Situaci v Synot Tip 
Areně navíc komplikovali fanoušci místní Slavie, kteří přišli protestovat proti přesunu Bohemians na 
slavistický stadion. V sektoru Baníku bengálské ohně. 30 ostravských fandů nebylo na stadion vpuštěno 

                                                 
98 SLAVIA HOOLIGANS. Hradec Králové – Slavia Praha (Pohled SKS). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky. 16. září 
2010. http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010090009  
99 Fanoušci Plzně a Sparty si domluvili v Praze bitku. Policie ji překazila. 18. září 2010. 
http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/fanousci-plzne-a-sparty-si-domluvili-v-praze-bitku-policie-ji-prekazila.htm 
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kvůli podnapilosti. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

27 PO   

28 ÚT   

29 ST   

30 ČT   
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    Říjen 

1 PÁ  Utkání: Slavia Praha – Viktoria Plzeň (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – po fotbalovém utkání. 

 Povaha incidentu: Střet (Fanoušci Slavie napadli (přibližně čtyřicítka „ultras" a deset „chuligánů") 
fanoušky Plzně. 

 Zdroj: Slaviaultras.
100

  

2 SO  

3 NE  

4 PO   

5 ÚT   

6 ST  

7 ČT   

8 PÁ   

9 SO   

10 NE   

11 PO   

12 ÚT   

13 ST   

14 ČT   

15 PÁ   

16 SO   

17 NE   

18 PO   

19 ÚT   

20 ST   

21 ČT   

22 PÁ   

23 SO   

24 NE  Utkání: Baník Ostrava – FK Baumit Jablonec (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Ostrava. Na stadionu – během fotbalového zápasu. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví – fanoušek Baníku vběhl na hřiště v závěru utkání. 

 Další informace: Rozhodčí zápas přerušil. Disciplinární komise fotbalového svazu uložila 60 000 Kč 
pokuty.

101
 

25 PO  Utkání: Slovan Liberec – Sparta Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Liberec. Na stadionu – během fotbalového utkání. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví. Fanoušek Sparty vběhl na hrací plochu. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra.
102

 
 
„Byla to sázka se synem, kterého jsem vzal na fotbal. Nadával jsem, že Sparta hrála prd, syn hecoval, že 
otočíme. A já mu řekl, že jestli to otočíme, tak přeběhnu hřiště," uvedl muž, který podle svých slov nepatří  
k tvrdému jádru sparťanských fanoušků.“ 

26 ÚT   

27 ST   

28 ČT   

29 PÁ   

30 SO  Utkání: Příbram – Slavia Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Příbram. Na stadionu – během fotbalového utkání. 

 Povaha incidentu: Použití pyrotechniky v ochozech stadionu. 

                                                 
100 SLAVIA ULTRAS. Slavia Praha – Viktoria Plzeň (pohled Plzně). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky,  2. říjen 2010. 
http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010100003  
101 Výtržník z Bazalů čelí obvinění z výtržnictví. Deník.cz. 25. říjen 2010. 
http://www.denik.cz/fotbal/vytrznik-z-bazalu-celi-obvineni-z-vytrznictvi.html?sid=231 
102 Sparťanský fanoušek, který vběhl na hřiště, poslal Liberci padesát tisíc. iDnes.cz, 18. listopad 2010. 
http://praha.idnes.cz/Clanek.aspx?c=A101118_171428_fotbal_ald  
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 Příbram dostala pokutu 10.000 korun za nedostatečnou pořadatelskou službu.  

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

31 NE   
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    Listopad 

1 PO   

2 ÚT   

3 ST   

4 ČT   

5 PÁ   

6 SO  Utkání: Slovan Liberec – Hradec Králové (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Na stadionu – během fotbalového utkání. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví, poškozování cizí věci. 

 Další informace: zadrženo 6 fanoušků za výtržnictví, 1 osoba za poškozování cizí věci. Celkem dorazilo 
asi 400 příznivců Hradce. Po 25 minutách zápasu začali vytrhávat sedačky. Zraněni 2 pořadatelé,  
1 osoba v průběhu zápasu vhodila na hrací plochu dýmovnici a směrem ke stanovišti pořadatelů 
dělobuch. V souvislosti s fotbalovým zápasem udělili 30 blokových pokut za různé prohřešky. 

 Zdroj: Česká tisková kancelář. 
 

 Utkání: Baník Ostrava – Viktoria Plzeň (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Ostrava. Mimo stadion – před fotbalovým utkáním. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví, násilí proti úřední osobě. 

 Další informace: Střet fanoušků a policistů. Zadrženo 12 osob. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

7 NE   

8 PO   

9 ÚT   

10 ST  Utkání: Viktoria Plzeň – Opava (Ondrášovka Cup). 

 Místo, případně čas incidentu:Mimo stadion. 

 Povaha incidentu: Střet hooligans Opava 23 osob x Plzeň 18 osob. 

 Zdroj: Hooligans.
103

 

11 ČT   

12 PÁ  Utkání: Slavia Praha – Baník Ostrava (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Na stadionu – během fotbalového utkání. 

 Povaha incidentu: Použití pyrotechniky. 

 Další informace: Situaci monitoroval vrtulník, fanoušci Baníku doprovázeni těžkooděnci. 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Mimo stadion – během průvodu. 

 Povaha incidentu: Verbální urážení policistů – uklidněno Antikonfliktním týmem. 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 11 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 
 

 Místo, případně čas incidentu: Praha, mimo stadion – po fotbalovém utkání. 

 Povaha incidentu: Střet fanoušků (30SKS - 27FCB). 

 Zdroj: Hooligans.
104

 

13 SO  Utkání: 1. FC Slovácko – AC Sparta Praha (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Uherské Hradiště. Před stadionem, na stadionu – během utkání. 

 Povaha incidentu: Výtržnictví, použití pyrotechniky při zásahu policie 

 Další informace: Sparťané ničili tribunu i sociální zařízení, před zahájením utkání policie zadržela 
jednoho z fanoušků hostů, který demoloval zaparkovaná auta. 8 121 diváků, přes 500 fanoušků Sparty. 
Nasazeno kolem 60 policistů, z toho 25 policistů Pořádkové jednotky zasahovalo na stadionu 

 Zdroj: Situační a informační centrum Ministerstva vnitra. 

                                                 
103 Viktoria Plzeň – Opava (Ondrášovka Cup). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky. 11. listopad 2010. 
http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010110011  
104 SLAVIAULTRAS. Slavia Praha – Baník Ostrava (Pohled SKS). Hooligans: Server pro fotbalové chuligány, ultras a fanoušky. 
15. listopad 2010. http://www.hooligans.cz/view.php?cisloclanku=2010110014  
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14 NE  Utkání: Bohemians 1905 – FC Hradec Králové (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Praha. Mimo stadion – před fotbalovým utkáním – v průvodu. 

 Povaha incidentu: Verbální konflikty mezi fanoušky. 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 8. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

15 PO  Utkání: AC Sparta Praha a SK Slavia Praha (Ondrášovka Cup). 

 Povaha incidentu: Policisté Speciální pořádkové jednotky zadrželi 2 fanoušky v metru – nápis na 
mikinách ACAB – ostatní odmítli opustit metro (fanoušci propuštěni). 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 8. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

16 ÚT   

17 ST   

18 ČT   

19 PÁ   

20 SO   

21 NE   

22 PO  Utkání: Brno – Baník Ostrava (Gambrinus liga). 

 Místo, případně čas incidentu: Brno. Mimo stadion – před stadionem. 

 Povaha incidentu: Konflikt fanoušků s pořadatelskou službou bez přítomnosti Antikonfliktního týmu. 
V den zápasu se neprodávaly vstupenky. 

 Počet nasazení Antikonfliktního týmu: 18. 

 Zdroj: Vyhodnocení nasazení Antikonfliktního týmu. 

23 ÚT   

24 ST   

25 ČT   

26 PÁ   

27 SO   

28 NE   

29 PO   

30 ÚT   
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Příloha: Tabulka a grafy 
 
Tabulka: Trest zákazu vstupu na stadion. 

 

  uloženo skončeno 

2010 8 1 

2011 41 5 

Celkem 49 6 

 
Zdroj: Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky. Praha 
2011.  
 
Tabulka: Ukazatele dopadu reformy Policie České republiky: porovnání roků 2009 a 2010. 

 

Rok 2009 2010 rozdíl 

Počet asistencí na fotbalových utkáních 943 1 049 + 106 

- na stadionu 12 15 + 3 

- mimo stadion 931 1 034 + 103 

 
Zdroj: Ředitelství služby pořádkové policie, Policejní prezidium České republiky. Přehled  
o činnosti a výsledcích útvarů služby pořádkové policie za rok 2010 a porovnání s rokem 
2009. Praha, 17. ledna 2011.  
 
Tabulka: Nasazení pořádkových jednotek (PJ) krajských ředitelství policie a speciálních 
pořádkových jednotek (SPJ) krajských ředitelství policie za rok 2009 až 2011. 
 

Charakter bezpečnostního opatření při nasazení 
pořádkových jednotek a speciálních pořádkových 
jednotek rok 2009 rok 2010 rok 2011 

riziková sportovní utkání 183 538 766 

extremismus (demonstrace, shromáždění)  87 92 131 

extremismus (hudební produkce) 0 43 19 

demonstrace, shromáždění (ostatní) 0 117 76 

technoparty, hudební produkce (ostatní) 29 40 66 

celkem 299 830 1 058 

 
Zdroj: Ředitelství služby pořádkové policie, Policejní prezidium České republiky. Přehled 
o činnosti a výsledcích útvarů služby pořádkové policie za rok 2010 a porovnání s rokem 
2009. Praha, 17. ledna 2011.  
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Tabulka: Nasazení Antikonfliktního týmu – riziková sportovní utkání. 
 

Krajská ředitelství policie (KŘP) 

2010 2011 

Počet akcí 
celkem 

Rizikové 
sportovní 

akce 

Počet akcí 
celkem 

Rizikové 
sportovní 

akce 

KŘP hlavního města Prahy 54 25 63 32 

KŘP Středočeského kraje 15 8 15 8 

KŘP Jihočeského kraje 13 7 14 9 

KŘP Plzeňského kraje 15 8 38 21 

KŘP Karlovarského kraje 5 3 5 1 

KŘP Ústeckého kraje 22 1 29 3 

KŘP Libereckého kraje 9 5 14 8 

KŘP Královéhradeckého kraje  15 11 12 5 

KŘP Pardubického kraje 8 4 16 9 

KŘP Kraje Vysočina 4 2 9 8 

KŘP Jihomoravského kraje 18 8 11 5 

KŘP Zlínského kraje 10 8 11 9 

KŘP Moravsko-slezského kraje  14 14 24 17 

KŘP Olomouckého kraje 8 7 14 13 

CELKEM 210 111 275 148 

 
Zdroj: Kpt. Mgr. Martin Koryčanský. Ředitelství služby pořádkové policie koordinátor 
antikonfliktních týmů za Policii České republiky.  
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Graf: Vývoj diváckého násilí od roku 1998–2009.105 
 

 
Zdroj: Martin Synecký bezpečnostní manažer Fotbalové asociace České rpeubliky.  
 

                                                 
105

 Kometář Martina Syneckého: „Statistiky byly vedeny pouze za Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 
Policejního prezidia České republiky) Veliký nárůst v sezoně 2003/2004 byl zapříčiněn dvěma elementy. Ten 
první a hlavní, že se CZ-S.I.S. podařilo závaznými pokyny změnit vyplňování statistiky, a to v tom směru, že se už 
nezaznamenávaly incidenty pouze „při sportovní akci“ ale v „souvislosti se sportovní akcí“. Tím se do statistiky 
dostaly například incidenty při přepravě fanoušků nebo před a po fotbale. Do té doby se totiž zaznamenávaly 
pouze přímo při fotbale, resp. při fotbale a v bezprostřední blízkosti stadionu. Druhým faktorem nárůstu v roce 
2004 byla euforie fanoušků FC Baník Ostrava, který v tomto roce (sezoně 2003/2004) vyhrál ligu a jeho venkovní 
zápasy byly navštěvovány tisíci fanoušků Ostravy, kteří se dopouštěli značného množství problémů. Dalším 
významným výkyvem statistiky je rok 2008, kdy toto celkové číslo zadržených fanoušků bylo způsobeno utkáním 
AC Sparta Praha – Dynamo Záhřeb, kde při násilnostech v centru Prahy (Staroměstské náměstí) bylo zadrženo 
přes 200 fanoušků Dynama. Stejně tak i relativně vysoké číslo 2009 bylo způsobeno hromadným zadržením 
fanoušků Crvena zvezda Beograd při utkání se Sportovním klubem Slavia Praha.“  
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Graf: Statistiky počtu zásahů policie a zadržených osob 1998 – 2010. 
 

 
 

Zdroj: Ředitelství služby pořádkové policie, Policejní prezidium České republiky. „Podklady 
k řešení problematiky diváckého násilí“ Praha. 26. května 2010. 
 
Graf: Nasazení Antikonfliktního týmu od roku 2006 do roku 2011. 
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Zdroj: Kpt. Mgr. Martin Koryčanský. Ředitelství služby pořádkové policie koordinátor 
antikonfliktních týmů za Policii České republiky. 
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Příloha: Rozhovory se zainteresovanými experty na divácké násilí 
 
Divácké násilí 
 
Mgr. Lubomír Janků – odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky. 
 
Proč je podle vás divácké násilí spojeno především s fotbalem? 
 
V České republice bych řekl, že jde i o to, že tahle problematika byla dlouhou dobu ze strany 
klubů a Českomoravského fotbalového svazu (nyní Fotbalové asociace České republiky) 
významně podceňována. Pořádek na stadionech hlídala policie a nebyla tak motivace 
s fanoušky dále pracovat (až na výjimky samozřejmě). V oblasti preventivních aktivit by se 
Fotbalová asociace České republiky společně s kluby měla zaměřit na dlouhodobější 
koncepční práci s fanoušky. Inspiraci lze hledat nejen v zahraničí, ale i v českém sportovním 
prostředí, například u hokejových klubů, kde jsou koncepční nástroje tzv. fanmanagementu 
vůči fanouškům poměrně propracované a úspěšné. I v této oblasti je sice patrný určitý 
pozitivní vývoj, zejména v oblasti vzájemné komunikace, ale možnosti jsou daleko širší od 
pořádání zájezdů na utkání přes vytváření a udržování webových stránek, podporu 
fanouškovských choreografií, až po podporu či spoluorganizaci oficiálních fanklubů, které by 
mohly do budoucna, při správném pojetí, efektivní činnosti a poutavé sebeprezentaci, být 
pro mladé fanoušky důležitou alternativou k radikálním fanouškovským skupinám. Důležité 
na organizaci a pojetí takových projektů je, aby byli fanoušci do těchto činností zapojováni 
aktivně, tedy nikoli samotné organizování akcí pro fanoušky, ale konání aktivit společně 
s fanoušky.106 
 
V souvislosti s fotbalovými zápasy slyšíme často o ultras neboli extrémních fanoušcích. Co 
jsou vůbec zač, z jakých sociálních vrstev se rekrutují?  
 
Na úvod je nutné poznamenat, že „ultras“ jsou obecně spíše pojímáni jako skupiny fanoušků, 
které nemusí být primárně problémové a které nevyhledávají násilí. Jejich hlavním cílem je 
zejména fanouškovská prezentace v podobě zejména různých choreografií a chorálů. 
Samozřejmě problémem bývá to, že využívají pyrotechniky. Mají poměrně silnou vazbu na 
svůj fotbalový klub. 
 
Na druhé straně stojí „hooligans“, což jsou právě skupiny, které chtějí vyvolávat násilné 
střety s fanoušky (primárně též hooligans) jiných klubů, nebo takové střety přímo organizují. 
Jejich vazba na fotbalový klub nemusí být tak silná, vyvolání střetu je pro ně často důležitější 
(známé heslo: „fotbal je jen záminka“). 
 
V České republice tyto skupiny částečně splývají, i když oddělení „ultras“ od „hooligans“ zde 
též existuje. 

                                                 
106

 Téma nicméně vystačí na samostatnou úvahu, jakési historické hledisko bylo zpracováno v mnoha 
materiálech. K nalezení na viz například: 
Premier League - Hooligans aneb fotbalový fenomén. Fotbal portal. 
http://www.fotbalportal.cz/anglie/premier-league/4799-hooligans-aneb-fotbalovy-fenomen/ 
Násilí v historii fotbalu. Interhooligans, 2000. http://ihs.mysteria.cz/historyriot.htm 
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Jejich sociální vymezení není úplně jednoduché, ustálený názor, že se jedná o primitivní 
jedince z rozvrácených rodin se špatným sociálním zázemím, je poněkud zjednodušující. 
Samozřejmě je takováto část mezi hooligans hojně zastoupena, avšak nalezneme zde 
i vysokoškolsky vzdělané jedince. 
 
Co může být důvodem přesunu násilí ze stadionů na veřejné prostranství? 
 
Hlavní důvod vidím zejména v zlepšujících se opatřeních, která přijímají jednotlivé fotbalové 
(sportovní) kluby – lístky na jméno, karty fanouška, kamerový systém apod. Čím lepší 
(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.  
 
Od roku 2009 nejsou na stadionech policisté, neprojevilo se to negativně na míře 
diváckého násilí? 
 
Zcela určitě ne. Stažení policie ze stadionů bylo motivováno zejména potřebou větší 
odpovědnosti a zainteresovanosti sportovních klubů, které by měly mít na vyřešení 
problémů souvisejících s diváckým násilím největší zájem. Model, kdy policie není přítomna 
na stadionu a celé opatření je v režii soukromého vlastníka a pořadatele akce, který má  
z akce také finanční profit, je v Evropě zcela běžný.  
 
Fotbalové (sportovní) kluby konečně zásadně 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 v aktivitách, které mají vzniku konfliktních 
situací předcházet (účast na přípravě bezpečnostního opatření, společná koordinace činnosti 
dle místních ujednání, respektování policejních doporučení, zlepšování úrovně 
pořadatelských služeb, důslednější kontrola před samotným vstupem na stadion (vstupenky, 
alkohol, pyrotechnika…), prodej vstupenek tzv. na jméno atd.). 
 
Počet incidentů přímo na stadionech tak dosahuje takových čísel (cca 15–20 větších excesů 
za téměř 3,5 roku), že můžeme říci, že se nám tento záměr daří naplňovat. 
 
Jak se své role zhostila pořadatelská služba? 
 
Je pravda, že násilnosti, ke kterým na stadionech dochází v současné době (ač ve stále 
klesajícím počtu případů), se zaměřují zejména na členy pořadatelských služeb, na jejichž 
bedrech nyní leží hlavní odpovědnost v otázkách zajištění pořádku na stadionu.  
 
Objevují se však také příklady špatné praxe fungování pořadatelských služeb. Jedním z těchto 
problémů je maskování členů pořadatelských služeb, kdy nemají identifikační čísla nebo jiné 
viditelné identifikátory a vystupují tak, že sami vyvolávají konfliktní situace. Máme také 
poznatky o tom, že v řadách členů pořadatelských služeb pracují příznivci hooligans, kteří 
sami agresivním chováním cíleně provokují fanoušky. 
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Stejně tak lze říci, že pokud již k nějakému excesu přímo na stadionu došlo, téměř vždy lze 
dohledat, že důvodem bylo selhání přijatých opatření ze strany fotbalového klubu 
a pořadatelské služby (malý počet, neproškolenost).  
 
Je zde však patrná snaha i na tomto dále pracovat a vývoj se snad ubírá dobrým směrem. 
Jedním z kroků ke zlepšení této situace by mohl být systém vzdělávání pořadatelské služby, 
tzv. licencovaný stewarding, jak je uplatňován například ve Spojeném království nebo 
Nizozemsku. Model vzdělávání je v současnosti řešen také na evropské úrovni v rámci aktivit 
Evropské unii na poli boje s diváckým násilím, tak na úrovni Fotbalové asociace České 
republiky. 
 
Se změnou trestního zákoníku v roce 2010 získaly soudy možnost ukládat trest „zákaz 
vstupu na stadion“. Od té doby dostalo tento alternativní trest pouze 49 provinilců, 
především v Praze a Moravskoslezském kraji. Jaký na to máte názor? Není to málo? 
Nemáte pocit, že se využívá nedostatečně? 
 
Tak číslo to není nijak vysoké, na druhou stranu nový trest je účinný něco málo přes dva roky, 
takže je logické, že se, jako zcela nový institut, do povědomí soudců dostával postupně. 
Nárůst je v tomto směru poměrně markantní, což svědčí o tom, že situace v oblasti ukládání 
tohoto trestu zvyšuje. 
 
Je důležité si uvědomit, že mnoho skutků, které se na stadionech (i mimo něj) v souvislosti 
s diváckým násilím uděje, končí nakonec na úrovni přestupku. 
 
Je podle vás současná legislativa vzhledem k diváckému násilí dostačující? 
 
Víceméně ano. Česká republika je sice jednou z mála evropských zemí, která nemá speciální 
právní úpravu pro konání velkých sportovních zápasů, jež by zahrnovala jak povinnosti 
sportovních klubů, tak například sankce pro fotbalové fanoušky. 
 
Na druhou stranu tuzemský právní řád obsahuje poměrně širokou škálu možností jak 
postihnout případy diváckého násilí v rámci již existujících skutkových podstat trestných činů 
a přestupků (např. trestný čin výtržnictví, dále poškozování cizí věci, ublížení na zdraví, 
rvačka, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, násilí proti skupině obyvatel 
a proti jednotlivci a další, přestupky proti veřejnému pořádku, proti majetku …). 
 
Práva a povinnosti při pořádání sportovních podniků a sankce za jejich nedodržení stanoví 
zákon o podpoře sportu.  
 
Logickým krokem tak není přijímání dalších a dalších zákonů, ale efektivnější využívání 
existujících legislativních i jiných prostředků, kterými lze případy diváckého násilí 
sankcionovat a zejména efektivně eliminovat. 
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Ve Spojeném království udělují mnohem tvrdší tresty. Považujete sankce za divácké násilí 
u nás za dostatečně „nápravné“?  
 
Ano. Důležitou roli zde sehrává Probační a mediační služba, jejíž pracovníci mohou v případě 
uložení trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce odsouzenému 
uložit povinnost vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a psychologického 
poradenství, které by jej měly od dalšího páchání trestné činnosti odradit. Na určité 
komplexní zhodnocení je však nová právní úprava v účinnosti poměrně krátkou dobu (od r. 
2010). 
 
Českomoravský fotbalový svaz usiluje dlouhodobě o to, aby byl vstup na hrací plochu 
uzákoněn jako trestný čin. Co si o tom myslíte? 
 
Nesouhlasím. Viz odpověď na otázku k legislativě. Máme již judikáty (nižších soudů), které 
i takovéto jednání posuzovaly jako trestný čin výtržnictví. 
 
Kde vidíte největší rezervy v boji proti diváckému násilí? 

 

 udržení fotbalových klubů v nastavených opatřeních a jejich další vylepšování, zejména 
investice do kamerových systémů a školení pořadatelské služby; 

 prohloubení spolupráce Policie České republiky s kluby (stále je co zlepšovat); 

 zlepšení úrovně pořadatelských služeb; 

 doprava fanoušků na zápasy; 

 povědomí soudců o efektivitě ukládání trestu zákazu vstupu; 

 přestupková legislativa. 
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Marek Suchánek – Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České 
republiky.  
 
Proč je podle vás divácké násilí spojeno především s fotbalem? 
 
Nevím, je to však dáno historicky. Dle výzkumu britských badatelů z univerzity v Leicesteru 
byly počátky hry podobné fotbalu provázeny násilím již ve středověku.  
 
V souvislosti s fotbalovými zápasy slyšíme často o ultras neboli extrémních fanoušcích. Co 
jsou vůbec zač, z jakých sociálních vrstev se rekrutují? 
 
Ze všech možných vrstev. Mediální obraz o skupinách ultras a chuligánů je velmi často 
zkreslen ve smyslu, že se jedná o frustrované nezaměstnané mladé muže z rozvrácených 
rodin. Realita je však odlišná a v rámci těchto skupin jsou zastoupeny všechny vrstvy.  
 
Co může být důvodem přesunu násilí ze stadionů na veřejné prostranství? 
 
Větší šance uniknout postihu ze strany bezpečnostních složek.  
 
Od roku 2009 nejsou na stadionech policisté, neprojevilo se to negativně míře diváckého 
násilí? 
 
Ne, neprojevilo. Na stadionech nejsou přímo k dispozici jednotky pořádkové policie, 
kriminalisté specializovaní na divácké násilí však na stadionech běžně působí. 
 
Jak se své role zhostila pořadatelská služba? 
 
To se liší stadion (klub) od stadionu (klubu). V některých je situace velmi dobrá (např. 
Sparta), v jiných je situace ne zcela dostatečná (z minulosti např. Brno).  
 
Se změnou trestního zákoníku v roce 2010 získaly soudy možnost ukládat trest „zákaz 
vstupu na stadion“. Od té doby dostalo tento alternativní trest pouze 49 provinilců, 
především v Praze a Moravskoslezském kraji. Jaký na to máte názor? Není to málo? 
Nemáte pocit, že se využívá nedostatečně? 
 
Těžko říct, to záleží na soudech. Kvituji s povděkem, že soudci tento trest ukládají stále 
častěji. 
 
Je podle vás současná legislativa vzhledem k diváckému násilí dostačující? 
 
Ano, naprosto. Úvahy o specifickém zákoně nejsou, dle mého názoru, na místě. Speciální 
zákon existuje mj. v Polsku a situace je tam katastrofální. Na Slovensku speciální zákon také 
nijak zvláště nepomohl. Jedná se spíše o politické a mediální téma, které se s železnou 
pravidelností objeví vždy po každém větším incidentu. Stačí dostatečně využít stávající právní 
nástroje. 
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Ve Spojeném království udělují mnohem tvrdší tresty. Považujete sankce za divácké násilí 
u nás za dostatečně „nápravné“?  
 
Ano, považuji. I přes tyto tvrdé tresty a existenci specializovaných policejních útvarů pouze 
na divácké násilí se tento fenomén stejně nepodařilo ve Spojeném království zcela vymýtit. 
Násilí se přesunulo do nižších fotbalových soutěží (typicky Milwall, Cardiff, …).  
 
Českomoravský fotbalový svaz usiluje dlouhodobě o to, aby byl vstup na hrací plochu 
uzákoněn jako trestný čin. Co si o tom myslíte? 
 
Není to nutné. Tento jev lze dostatečně postihnout na základě stávající právní úpravy (např. 
výtržnost). 
 
Kde vidíte největší rezervy v boji proti diváckému násilí? 
 
V důsledném uplatňování stávající legislativy. 
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Martin Synecký – bezpečnostní manažer fotbalové asociace. 
 
Proč je podle vás divácké násilí spojeno především s fotbalem? 
 
Obecně platí, že fotbal byl již ve své původní formě spojený s projevy nevhodného chování 
a násilnostmi. To se bavíme o středověku. Hry, při kterých byly výtržnosti běžné, jsou 
zaznamenané na všech kontinentech. V Evropě jsou první zmínky již z roku 532, kdy divácké 
reakce při vozatajských závodech přerostly v politicky motivované povstání. V následujících 
bojích v ulicích města, které se rozšířily z hippodromu do Konstantinopole, zahynulo 30 000 
lidí. Skupinové hry se v Římě nazývaly sfairomachiá a byly charakteristické hlučným zápasem 
o „míč“. Nejpopulárnější byla hra podobná v mnohém dnešnímu fotbalu, harpaston 
(harpastos, uloupený). Skupinovou míčovou hru “tlačli“ hrál i bájný kmen Mayů na 
kamenném hřišti, které bylo ne nepodobné svými rozměry dnešnímu fotbalovému hřišti, 
s tím rozdílem, že cílem hry bylo míč z tvrdého kaučuku prohodit kamenným kruhem ve 
výšce od tří do osmi metrů107 Hra se hrávala jako oběť bohům z nebes nebo k vyrovnání 
sporů. Poražené družstvo bylo často popraveno rituálním způsobem, mnohdy i se svými 
pány, a diváci se při hře dopouštěli značných nepokojů, vědomi si rizika ztráty svých blízkých. 
Původní lidová forma fotbalu zahrnovala pouze nevážné boje mezi mladými jedinci 
z přilehlých vesnic a měst. Přítomnost balonu byla prakticky vedlejší. Tyto sportovní akce 
byly respektovaným způsobem k urovnání nevyřízených účtů a sporů o pozemky, majetek 
nebo i o nevěstu. Tuto násilnou formu si fotbal uchoval prakticky po celou dobu své 
existence. Násilnosti byly i po zavedení pravidel na konci 19. století. Do Evropy se přenesly 
násilné projevy až po roce 1960, nejvíce však v osmdesátých letech 20. století. Velké 
stadiony, kde dochází ke kumulaci osob, byly pro násilí, které už v té době bylo 
adrenalinovou záležitostí, velice vhodné. V českém prostředí se spíše jedná o pokračující 
napodobování tohoto chování jako motivu odporu proti pravidlům a moci. Anonymita davu 
toto chování jen umocňuje. Žádný jiný sport nemá historickou tradici nepokojů nebo násilí 
v hledišti.  
 
V souvislosti s fotbalovými zápasy slyšíme často o ultras neboli extrémních fanoušcích. 
Co jsou vůbec zač, z jakých sociálních vrstev se rekrutují?  
 
Lidi přítomné na fotbale (ale i při dalších sportech) dělíme na tyto skupiny: 
 
a) Diváci – v podstatě neutrální. 
b) Fanoušci – osobní citové zapojení do dění. 
c) Ultras – osoby, které soucítí s klubem (týmem, městem). 
d) Rizikoví fanoušci – nevhodné projevy v hledišti. 
e) Hooligans – osoby, které se dopouštějí násilí na jiných osobách, a to jak organizovanou, 

tak i neorganizovanou formou. 
 

Skupiny c) d) e) mohou být propojené, ale také nemusí. 

                                                 
107

 Hřiště bylo ve tvaru velkého „I“ a branky, podobné dnešním basketbalovým košům, byly velmi malé, 
vytesané z kamene, zavěšené vertikálně proti sobě na delších stranách hřiště tak, že jsou branky soupeře 
nejblíže, jak je to možné. Hráči se míče směli dotýkat jen koleny a lokty a používali masivní chrániče ze dřeva  
a kůže. Nejznámější hřiště bylo v Chitzen Itzá v Mexiku.  
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Co může být důvodem přesunu násilí ze stadionů na veřejné prostranství? 
 
Kvalitní pořadatelské služba, bezpečnostní kamery a další technické vybavení, lepší 
infrastruktura stadionu. Hlavně však vědomí, že uvnitř stadionu je větší pravděpodobnost 
zadokumentování nevhodných projevů a následný trest.  
 
Od roku 2009 nejsou na stadionech policisté, neprojevilo se to negativně na míře 
diváckého násilí? 
 
Není pravda, že by policie na stadionech nebyla vůbec, kriminální policie a další speciální 
složky tam byly, jsou a budou. Pouze na těch stadionech, kde policie suplovala pořadatelskou 
službu, mohlo dojít k nutnosti navýšení počtu pořadatelské služby. Jistě, že přítomnost 
policie na stadionu byla hodně preventivní, ale jak sami fanoušci uvádějí, často právě 
přítomnost policie byla příčinou vzniku konfliktu.  
 
Jak se své role zhostila pořadatelská služba? 
 
Někde dobře, někde hůře. /Paradoxem je, že zatímco za hráče jsou kluby ochotny vydávat 
astronomické ceny, na bezpečnosti se šetří nejvíce. Kvalitní pořadatelská služba na rizikový 
zápas stojí kluby (podle velikosti) od 250 000 do 400 000,- Kč. Bez dobré infrastruktury 
stadionu je ale jakýkoli počet pořadatelů k ničemu.  
 
Se změnou trestního zákoníku v roce 2010 získaly soudy možnost ukládat trest „zákaz 
vstupu na stadion“. Od té doby dostalo tento alternativní trest pouze 49 provinilců, 
především v Praze a Moravskoslezském kraji. Jaký na to máte názor? Není to málo? 
Nemáte pocit, že se využívá nedostatečně? 
 
Odkázal bych vás na mnoho svých předchozích mediálních výstupů k tomuto tématu, ale pro 
tento účel jen krátce. Není důležité, kolik trestů je, ale jaký mají dopad a vymahatelnost. 
Soudy ale tuto formu využívají bohužel velmi málo, často – přestože mohou – ji neudělí. 
Soudy jsou ve věci spojené s diváckým násilím, pokud nedojde k napadení policistů, bohužel 
velmi shovívavé.  
 
Je podle vás současná legislativa vzhledem k diváckému násilí dostačující? 
 
Ne. Viz zákony o fotbale v Anglii, Polsku, na Slovensku.  
 
Ve Velké Británii udělují mnohem tvrdší tresty. Považujete sankce za divácké násilí u nás za 
dostatečně „nápravné“? 
 
V Anglii nejsou tresty kolem fotbalu právě vůbec tvrdé. To je dogma, které zde vytváří média. 
Tresty jsou tam ale cílené, aby dostaly osoby páchající nevhodné projevy mimo stadion, nebo 
dokonce mimo celou akci. Co je nejdůležitější, jsou, na rozdíl od naší justice, okamžité!!! 
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Českomoravský fotbalový svaz usiluje dlouhodobě o to, aby byl vstup na hrací plochu 
uzákoněn jako trestný čin. Co si o tom myslíte? 
 
Viz Anglie, Německo. Vstup na hrací plochu je ale i u nás trestný čin – „…nebo kdo závažným 
způsobem naruší průběh nebo konání sportovní akce...“ A jsme zase na začátku zdejšího 
problému. Pro soudce je těžké pochopit, že vstup na hrací plochu je právě závažné narušení 
průběhu utkání. Navíc je třeba soudcům vysvětlit (stále to nechápou!), že konání akce není 
90 minut hry, ale i dlouho před touto dobou a po ní. Tedy že vběhnutí na hrací plochu je 
přerušení průběhu po celou dobu, kdy je stadion otevřený. 
 
Kde vidíte největší rezervy v boji proti diváckému násilí? 
 
Dostatek financí na technické vybavení stadionů, důsledné a rychlé postihy pachatelů. 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Lenka Baťková, Divácké násilí v České republice: Statistika a trendy (2015_B_01) 

 

 
67 

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

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

Příloha: Dotazník 
 
1. Jak často navštěvujete fotbalové utkání?  

pravidelně, hrajeme-li doma (tzn. cca 15x za sezonu  

pravidelně doma i na výjezdech (tzn. cca 30x za sezonu)  

příležitostně (cca 5-10)  

Jiné:  
 
2. Fotbalové utkání navštěvuji  

v dresu, šále či jiném oblečení v barvách klubu  

ve značkovém oblečení (např. Umbro, Lonsdale, Everlast, Thor Steinar atd.)  

neřeším to  
 
3. Při fotbalovém utkání jsem  

„v kotli“  

na hlavní tribuně 

v jiném sektoru  
 
4. Jaký je váš nejčastější způsob cestování na fotbalová utkání? 

vlakem  

autem  

autobusem  

Jiné:  
 
5. Co říkáte na graffiti aktivity spojené s fotbalem?  

líbí se mi  

nelíbí se mi  

tvořím graffiti  
 
6. Zúčastnil/a jste se osobně střetů spojených s fotbalovým utkáním?  

ano – na stadionu  

ano – mimo stadion  

ne  

nechci odpovídat  

Jiné:  
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7. Zařaďte se prosím do jedné z uvedených kategorií:  

divák  

ultras  

hooligans  

fanoušek  
 

8. Jakému klubu fandíte?  
 
9. Od kolika let jsi aktivní účastník fanouškovské fotbalové scény?  

méně než 15 let  

15 až 18 let  

19 až 25 let  

26 až 35 let  

36 a 45 let  

46 a více  
 
9. Jak způsobem si nejčastěji domlouváte střety?  

osobně  

 telefonem  

přes internet  

neúčastním se střetů  

Jiné:  
 
10. Jaká sportovní utkání nejčastěji kromě fotbalu navštěvujete?  

hokej  

futsal  

Jiné:  
 
11. Navštěvujete fotbalové utkání za účelem:  

zajímá mě můj klub, fotbalové utkání  

baví mě fandit – chci vytvořit tu nejlepší atmosféru  

za účelem fyzických střetů  

Jiné:  
 
12. Je podle Vás dostatečně zajištěna bezpečnost na stadionu?  

ano  

ne  
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13. Pohlaví  

žena  

muž  
 
14. Věk  

do 18 let  

19–25 let  

26–35 let  

36–45 let  

46–55 let  

56 a více let  
 
15. Nejvyšší dokončené vzdělání  

základní  

vyučen, nižší střední  

střední s maturitou  

vysokoškolské  
 
16. Pocházím z  

hl. m. Prahy  

Středočeského kraje  

Plzeňského kraje  

Jihočeského kraje  

Karlovarského kraje  

Ústeckého kraje  

Libereckého kraje  

Královéhradeckého kraje  

Pardubického kraje  

Jihomoravského kraje  

Zlínského kraje  

Kraje Vysočina  

Moravskoslezského kraje  

Olomouckého kraje  

Jiné:  
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17. Momentálně jsem  

zaměstnaný  

nezaměstnaný  

student  

Jiné:  
 
18. Pokud máte zájem, napište něco o sobě a své vášni k fotbalu.  
 

19. Název Ultras/hool skupiny (popřípadě cca počet členů)  
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Příloha: Termínové listiny Gambrinus ligy 2010108 
 

 
TERMÍNOVÁ LISTINA 

Gambrinus liga 
 

podzim 2010 
 
 

1. kolo 17. 7. 2010  
A1A0101 Hradec Králové – Sparta Praha: 17. července 2010 – sobota – 18,15 hod. – ČT4 
A1A0102 Bohemians 1905 – Slavia Praha: 16. července 2010 – pátek – 17,30 hod. – TV Nova 
A1A0103 Slovácko – Teplice: 17. července 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A0104 Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc: 18. července 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A0105 České Budějovice – Slovan Liberec: 18. července 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0106 Ústí nad Labem – Mladá Boleslav: 18. července 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A0107 Jablonec – Brno: 19. července 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A0108 Příbram – Baník Ostrava: 18. července 2010 – neděle – 15,00 hod. – Evropská liga 
 
2. kolo 24. 7. 2010  
A1A0201 Hradec Králové – Bohemians 1905: 26. července 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A0202 Baník Ostrava – Slavia Praha: 25. července 2010 – neděle – 19,00 hod. – ČT4 
A1A0203 Brno – Ústí nad Labem: 25. července 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0204 Mladá Boleslav – České Budějovice: 23. července 2010 – pátek – 17,30 hod. – TV 
A1A0205 Sigma Olomouc – Jablonec: 25. července 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0206 Teplice – Příbram: 25. července 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A0207 Slovan Liberec – Viktoria Plzeň: 24. července 2010 – sobota – 18,15 hod.  
A1A0208 Sparta Praha – Slovácko: 24. července 2010 – sobota – 18,00 hod.  
 
3. kolo 31. 7. 2010  
A1A0301 Slovácko – Hradec Králové: 31. července 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A0302 Viktoria Plzeň – Bohemians 1905: 1. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0303 České Budějovice – Sparta Praha: 1. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A0304 Ústí nad Labem – Slovan Liberec: 30. července 2010 – pátek – 17,30 hod. – TV Nova 
A1A0305 Jablonec – Teplice: 1. srpna 2010 – neděle – 18,00 hod.  
A1A0306 Příbram – Sigma Olomouc: 2. srpna 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A0307 Slavia Praha – Mladá Boleslav: 31. července 2010 – sobota – 16,00 hod. – ČT4 
A1A0308 Baník Ostrava – Brno: 1. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
 
4. kolo 7. 8. 2010  
A1A0401 Hradec Králové – Viktoria Plzeň: 9. srpna 2010 – pondělí – 18,00 hod.  
A1A0402 Bohemians 1905 – Slovácko: 7. srpna 2010 – sobota – 18,00 hod.:  
A1A0403 Brno – Slavia Praha: 6. srpna 2010 – pátek – 17,30 hod.: - TV Nova  
A1A0404 Mladá Boleslav – Příbram: 8. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2  
A1A0405 Sigma Olomouc – Ústí nad Labem: 8. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0406 Teplice – České Budějovice: 9. srpna 2010 – pondělí – 17,00 hod. – ČT2 
A1A0407 Slovan Liberec – Jablonec: 8. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0408 Sparta Praha – Baník Ostrava: 8. srpna 2010 – neděle – 19,00 hod. – ČT4 

                                                 
108

 Termínová listina bude průběžně upřesňována v návaznosti na zařazení utkání do TV přenosů a účasti klubů 
v evropských klubových soutěžích. Praha, 8. února a 30. června 2010. Ivo Lubas, ředitel oddělení 
profesionálního fotbalu Českomoravské fotbalové federace. 
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5. kolo 14. 8. 2010  
A1A0501 Viktoria Plzeň – Slovácko: 15. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0502 České Budějovice – Hradec Králové: 15. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0503 Ústí nad Labem – Teplice: 16. srpna 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A0504 Jablonec – Bohemians 1905: 15. srpna 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A0505 Příbram – Sparta Praha: 13. srpna 2010 – pátek – 17,30 hod. – NovaSport 
A1A0506 Slavia Praha – Slovan Liberec: 15. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A0507 Baník Ostrava – Sigma Olomouc: 14. srpna 2010 – sobota – 18,15 hod. – ČT4 
A1A0508 Brno – Mladá Boleslav: 16. srpna 2010 – pondělí – 18,00 hod. -Velká cena, Brno 
 
6. kolo 21. 8. 2010  
A1A0601 Hradec Králové – Jablonec: 20. srpna 2010 – pátek – 17,30 hod. – NovaSport 
A1A0602 Bohemians 1905 – České Budějovice: 22. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0603 Slovácko – Ústí nad Labem: 21. srpna 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A0604 Mladá Boleslav – Baník Ostrava: 22. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0605 Sigma Olomouc – Brno: 22. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A0606 Teplice – Slavia Praha: 23. srpna 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A0607 Slovan Liberec – Příbram: 21. srpna 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A0608 Sparta Praha – Viktoria Plzeň: 21. srpna 2010 – sobota – 18,15 hod. – ČT4 
 
7. kolo 28. 8. 2010  
A1A0701 České Budějovice – Viktoria Plzeň: 29. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0702 Ústí nad Labem – Bohemians 1905: 29. srpna 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A0703 Jablonec – Slovácko: 29. srpna 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A0704 Příbram – Hradec Králové: 28. srpna 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A0705 Slavia Praha – Sigma Olomouc: 27. srpna 2010 – pátek – 17,30 hod. – NovaSport 
A1A0706 Baník Ostrava – Teplice: 28. srpna 2010 – sobota – 17,45 hod. – ČT4 
A1A0707 Brno – Sparta Praha: 30. srpna 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A0708 Mladá Boleslav – Slovan Liberec: 29. srpna 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
 
8. kolo 11. 9. 2010  
A1A0801 Hradec Králové – Slavia Praha: 12. září 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A0802 Bohemians 1905 – Příbram: 12. září 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0803 Slovácko – České Budějovice: 11. září 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A0804 Viktoria Plzeň – Ústí nad Labem: 12. září 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0805 Sigma Olomouc – Mladá Boleslav: 13. září 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A0806 Teplice – Brno: 12. září 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0807 Slovan Liberec – Baník Ostrava: 10. září 2010 – pátek – 16,00 hod. -NovaSport 
A1A0808 Sparta Praha – Jablonec: 11. září 2010 – sobota – 15,30 hod. – ČT4 
 
9. kolo 18. 9. 2010  
A1A0901 Ústí nad Labem – České Budějovice: 19. září 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A0902 Jablonec – Viktoria Plzeň: 17. září 2010 – pátek – 18,15 hod. -NovaSport 
A1A0903 Příbram – Slovácko: 18. září 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A0904 Slavia Praha – Sparta Praha: 20. září 2010 – pondělí – 17,00 hod. – ČT2 
A1A0905 Baník Ostrava – Hradec Králové: 18. září 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A0906 Brno – Bohemians 1905: 19. září 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A0907 Mladá Boleslav – Teplice: 19. září 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A0908 Sigma Olomouc – Slovan Liberec: 18. září 2010 – sobota – 18,20 hod. – ČT4 
 
10. kolo 25. 9. 2010  
A1A1001 Hradec Králové – Ústí nad Labem: 26. září 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1002 Bohemians 1905 – Baník Ostrava: 26. září 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1003 Slovácko – Slavia Praha: 24. září 2010 – pátek – 18,15 hod. – NovaSport 
A1A1004 Viktoria Plzeň – Příbram: 26. září 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A1005 České Budějovice – Jablonec: 26. září 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1006 Teplice – Sigma Olomouc: 27. září 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A1007 Slovan Liberec – Brno: 25. září 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A1008 Sparta Praha – Mladá Boleslav: 25. září 2010 – sobota – 17,50 hod. – ČT4 
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11. kolo 2. 10. 2010  
A1A1101 Jablonec – Ústí nad Labem: 3. října 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A1102 Příbram – České Budějovice: 2. října 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A1103 Slavia Praha – Viktoria Plzeň: 1. října 2010 – pátek – 19,30 hod. – NovaSport 
A1A1104 Baník Ostrava – Slovácko: 2. října 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A1105 Brno – Hradec Králové: 3. října 2010 – neděle – 14,30 hod.  
A1A1106 Mladá Boleslav – Bohemians 1905: 3. října 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1107 Sigma Olomouc – Sparta Praha: 4. října 2010 – pondělí – 17,00 hod. – ČT2 
A1A1108 Teplice – Slovan Liberec: 2. října 2010 – sobota – 16,15 hod. – ČT4 
 
12. kolo 16. 10. 2010  
A1A1201 Hradec Králové – Mladá Boleslav: 17. října 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1202 Bohemians 1905 – Slovan Liberec: 15. října 2010 – pátek – 18,15 hod. – NovaSport:  
A1A1203 Slovácko – Sigma Olomouc: 18. října 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A1204 Viktoria Plzeň – Brno: 17. října 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1205 České Budějovice – Baník Ostrava: 17. října 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1206 Ústí nad Labem – Slavia Praha: 17. října 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A1207 Jablonec – Příbram: 17. října 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1208 Sparta Praha – Teplice: 16. října 2010 – sobota – 18,20 hod. – ČT4 
 
13. kolo 23. 10. 2010  
A1A1301 Příbram – Ústí nad Labem: 23. října 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A1302 Slavia Praha – České Budějovice: 24. října 2010 – neděle – 18,00 hod.  
A1A1303 Baník Ostrava – Jablonec: 24. října 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A1304 Brno – Slovácko: 24. října 2010 – neděle – 14,30 hod.  
A1A1305 Mladá Boleslav – Viktoria Plzeň: 23. října 2010 – sobota – 18,20 hod. – ČT4 
A1A1306 Sigma Olomouc – Bohemians 1905: 24. října 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1307 Teplice – Hradec Králové: 22. října 2010 – pátek – 18,15 hod. – NovaSport 
A1A1308 Slovan Liberec – Sparta Praha: 25. října 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
 
14. kolo 30. 10. 2010  
A1A1401 Hradec Králové – Sigma Olomouc: 31. října 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1402 Bohemians 1905 – Sparta Praha: 30. října 2010 – sobota – 18,20 hod. – ČT4 
A1A1403 Slovácko – Slovan Liberec: 31. října 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A1404 Viktoria Plzeň – Teplice: 29. října 2010 – pátek – 18,15 hod. – NovaSport 
A1A1405 České Budějovice – Brno: 31. října 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1406 Ústí nad Labem – Baník Ostrava: 31. října 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1407 Jablonec – Mladá Boleslav: 1. listopadu 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A1408 Příbram – Slavia Praha: 30. října 2010 – sobota – 16,00 hod.  
 
15. kolo 6. 11. 2010  
A1A1501 Slavia Praha – Jablonec: 5. listopadu 2010 – pátek – 20,15 hod. – NovaSport 
A1A1502 Baník Ostrava – Viktoria Plzeň: 6. listopadu 2010 – sobota – 18,20 hod. – ČT4 
A1A1503 Brno – Příbram: 7. listopadu 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1504 Mladá Boleslav – Slovácko: 7. listopadu 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A1505 Sigma Olomouc – České Budějovice: 7. listopadu 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1506 Teplice – Bohemians 1905: 7. listopadu 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1507 Slovan Liberec – Hradec Králové: 6. listopadu 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A1508 Sparta Praha – Ústí nad Labem: 8. listopadu 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
 
16. kolo 13. 11. 2010  
A1A1601 Bohemians 1905 – Hradec Králové: 14. listopadu 2010 – neděle – 17,00 hod. – Sport2 
A1A1602 Slavia Praha – Baník Ostrava: 12. listopadu 2010 – pátek – 18,15 hod. – NovaSport 
A1A1603 Ústí nad Labem – Brno: 14. listopadu 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1604 České Budějovice – Mladá Boleslav: 15. listopadu 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A1605 Jablonec – Sigma Olomouc: 14. listopadu 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1606 Příbram – Teplice: 14. listopadu 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1607 Viktoria Plzeň – Slovan Liberec: 13. listopadu 2010 – sobota – 18,20 hod. – ČT4 
A1A1608 Slovácko – Sparta Praha: 13. listopadu 2010 – sobota – 18,00 hod.  
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17. kolo 20. 11. 2010 – předehrávka kola – schválilo Grémium GL 19. 10. 2010 
A1A1701 Hradec Králové – Slovácko: 21. listopadu 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1702 Bohemians 1905 – Viktoria Plzeň: 19. listopadu 2010 – pátek – 18,15 hod. – Nova Sport 
A1A1703 Sparta Praha – České Budějovice: 21. listopadu 2010 – neděle – 16,00 hod. – Sport2 
A1A1704 Slovan Liberec – Ústí nad Labem: 20. listopadu 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A1705 Teplice – Jablonec: 22. listopadu 2010 – pondělí – 18,00 hod. – ČT2 
A1A1706 Sigma Olomouc – Příbram: 21. listopadu 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1707 Mladá Boleslav – Slavia Praha: 20. listopadu 2010 – sobota – 18,20 hod. – ČT4 
A1A1708 Brno – Baník Ostrava: 22. listopadu 2010 – pondělí – 17,00 hod.  
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TERMÍNOVÁ LISTINA 

Gambrinus liga 
JARO 2010 

 
 

 
 

17. kolo 27. 2. 2010  
A1A1701 Bohemians Praha – Slavia Praha: 27. února 2010 – sobota – 18,20 hod. ČT4 
A1A1702 České Budějovice – Teplice: 28. února 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1703 Sparta Praha – Příbram: 27. února 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A1704 Mladá Boleslav – Kladno: 28. února 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1705 Sigma Olomouc – Slovácko: 28. února 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1706 Jablonec – Bohemians 1905: 28. února 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1707 Viktoria Plzeň – Baník Ostrava: 1. března 2010 – pondělí – 17,30 hod. ČT2 
A1A1708 Brno – Slovan Liberec: 27. února 2010 – sobota – 16,00 hod.  
 
18. kolo 6. 3. 2010  
A1A1801 Slavia Praha – České Budějovice: 8. března 2010 – pondělí – 17,30 hod. ČT2 
A1A1802 Teplice – Bohemians Praha: 6. března 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A1803 Slovácko – Brno: 6. března 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A1804 Slovan Liberec – Viktoria Plzeň: 6. března 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A1805 Baník Ostrava – Jablonec: 7. března 2010 – neděle – 17,00 hod. hř. Vítkovice 
A1A1806 Bohemians 1905 – Sigma Olomouc: 6. března 2010 – sobota – 16,00 hod. hř. E. Rošického,P6 
A1A1807 Příbram – Mladá Boleslav: 14. dubna 2010 – středa – 17,30 hod. nezpů terén 
A1A1808 Kladno – Sparta Praha: 7. března 2010 – neděle – 15,00 hod. hř. E. Rošického,P6 
 
19. kolo 13. 3. 2010  
A1A1901 Bohemians Praha – Slovácko: 14. března 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1902 České Budějovice – Slovan Liberec: 14. března 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1903 Slavia Praha – Teplice: 13. března 2010 – sobota – 18,20 hod. ČT4 
A1A1904 Mladá Boleslav – Sparta Praha: 14. března 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1905 Sigma Olomouc – Příbram: 14. března 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A1906 Jablonec – Kladno: 14. března 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1907 Viktoria Plzeň – Bohemians 1905: 14. března 2010 – neděle – 15,00 hod.  
A1A1908 Brno – Baník Ostrava: 15. března 2010 – pondělí – 17,30 hod. ČT2 
 
20. kolo 20. 3. 2010  
A1A2001 Teplice – Brno: 20. března 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A2002 Slovácko – Slavia Praha: 22. března 2010 – pondělí – 17,30 hod. ČT2 
A1A2003 Slovan Liberec – Bohemians Praha: 20. března 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A2004 Baník Ostrava – České Budějovice: 20. března 2010 – sobota – 18,00 hod. hř. Vítkovice 
A1A2005 Bohemians 1905 – Mladá Boleslav: 21. března 2010 – neděle – 17,00 hod. hř. E. Rošického,  
P6 A1A2006 Příbram – Jablonec: 20. března 2010 – sobota – 13,30 hod.  
A1A2007 Kladno – Viktoria Plzeň: 20. března 2010 – sobota – 13,30 hod. hř. E. Rošického, P6 
A1A2008 Sparta Praha – Sigma Olomouc: 20. března 2010 – sobota – 15,45 hod. ČT4 
Pozn.: Z programových důvodů přímý přenos na ČT4 – sobota – 15,45 hod.  
 
21. kolo 24. 3. 2010  
A1A2101 Bohemians Praha – Baník Ostrava: 24. března 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2102 České Budějovice – Bohemians 1905: 24. března 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2103 Slavia Praha – Slovan Liberec: 25. března 2010 – čtvrtek – 19,00 hod.  
A1A2104 Teplice – Slovácko: 25. března 2010 – čtvrtek – 18,00 hod.  
A1A2105 Sigma Olomouc – Mladá Boleslav: 24. března 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2106 Jablonec – Sparta Praha: 24. března 2010 – středa – 20,00 hod. ČT2  
A1A2107 Viktoria Plzeň – Příbram: 24. března 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2108 Brno – Kladno: 24. března 2010 – středa – 17,30 hod.  
Pozn.: TV přenos na ČT2 – středa – 20,00 hod.  
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22. kolo 27. 3. 2010  
A1A2201 Slovácko – České Budějovice: 28. března 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2202 Slovan Liberec – Jablonec: 28. března 2010 – neděle – 15,00 hod.:  
A1A2203 Baník Ostrava – Slavia Praha: 29. března 2010 – pondělí – 17,30 hod. ČT2 
A1A2204 Bohemians 1905 – Teplice: 28. března 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2205 Příbram – Bohemians Praha: 28. března 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2206 Kladno – Sigma Olomouc: 28. března 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2207 Sparta Praha – Brno: 28. března 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2208 Mladá Boleslav – Viktoria Plzeň: 27. března 2010 – sobota – 15,45 hod. ČT4 
 
23. kolo 3. 4. 2010  
A1A2301 Bohemians Praha – Kladno: 4. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2302 České Budějovice – Příbram: 4. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2303 Slavia Praha – Bohemians 1905: 5. dubna 2010 – pondělí – 15,30 hod.  
A1A2304 Teplice – Baník Ostrava: 5. dubna 2010 – pondělí – 15,30 hod.  
A1A2305 Slovácko – Slovan Liberec: 3. dubna 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A2306 Jablonec – Sigma Olomouc: 3. dubna 2010 – sobota – 15,45 hod. ČT4 
A1A2307 Viktoria Plzeň – Sparta Praha: 5. dubna 2010 – pondělí – 17,30 hod. ČT2 
A1A2308 Brno – Mladá Boleslav: 3. dubna 2010 – sobota – 18,00 hod.  
 
24. kolo 10. 4. 2010  
A1A2401 Slovan Liberec – Teplice: 11. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2402 Baník Ostrava – Slovácko: 10. dubna 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A2403 Bohemians 1905 – Bohemians Praha: 10. dubna 2010 – sobota – 15,45 hod. ČT4 
A1A2404 Příbram – Brno: 11. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2405 Kladno – České Budějovice: 11. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2406 Sparta Praha – Slavia Praha: 12. dubna 2010 – pondělí – 17,30 hod. ČT2 
A1A2407 Mladá Boleslav – Jablonec: 11. dubna 2010 – neděle – 16,00 hod.  
A1A2408 Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň: 11. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
 
25. kolo 17. 4. 2010  
A1A2501 Bohemians Praha – Mladá Boleslav: 18. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2502 České Budějovice – Sparta Praha: 18. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2503 Slavia Praha – Kladno: 18. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2504 Teplice – Příbram: 18. dubna 2010 – neděle – 19,30 hod.  
A1A2505 Slovácko – Bohemians 1905: 17. dubna 2010 – sobota – 18,00 hod.  
A1A2506 Slovan Liberec – Baník Ostrava: 19. dubna 2010 – pondělí – 17,30 hod. ČT2 
A1A2507 Viktoria Plzeň – Jablonec: 17. dubna 2010 – sobota – 15,45 hod. ČT4 
A1A2508 Brno – Sigma Olomouc: 17. dubna 2010 – sobota – 18,00 hod.  
 
26. kolo 24. 4. 2010 
A1A2601 Bohemians 1905 – Baník Ostrava: 26. dubna 2010 – pondělí – 17,30 hod. ČT2 
A1A2602 Příbram – Slovan Liberec: 24. dubna 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A2603 Kladno – Slovácko: 25. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2604 Sparta Praha – Bohemians Praha: 24. dubna 2010 – sobota – 16,00 hod.  
A1A2605 Mladá Boleslav – Teplice: 25. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2606 Sigma Olomouc – Slavia Praha: 25. dubna 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2607 Jablonec – Brno: 24. dubna 2010 – sobota – 20,00 hod. ČT4 
A1A2608 Viktoria Plzeň – České Budějovice: 24. dubna 2010 – sobota – 16,00 hod.  
 
27. kolo 1. 5. 2010 
A1A2701 Bohemians Praha – Jablonec: 2. května 2010 – neděle – 17,00 hod.:  
A1A2702 České Budějovice – Sigma Olomouc: 2. května 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2703 Slavia Praha – Příbram: 2. května 2010 – neděle – 17,00 hod.  
A1A2704 Teplice – Kladno: 1. května 2010 – sobota – 20,00 hod.  
A1A2705 Slovácko – Mladá Boleslav: 30. dubna 2010 – pátek – 18,20 hod. ČT4 
A1A2706 Slovan Liberec – Bohemians 1905: 1. května 2010 – sobota – 16,00 hod.:  
A1A2707 Baník Ostrava – Sparta Praha: 2. května 2010 – neděle – 18,25 hod. ČT4 
A1A2708 Brno – Viktoria Plzeň: 1. května 2010 – sobota – 18,20 hod. ČT4 
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28. kolo 5. 5. 2010  
A1A2801 Příbram – Bohemians 1905: 5. května 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2802 Kladno – Baník Ostrava: 5. května 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2803 Sparta Praha – Slovácko: 5. května 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2804 Mladá Boleslav – České Budějovice: 5. května 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2805 Sigma Olomouc – Slovan Liberec: 5. května 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2806 Jablonec – Teplice: 5. května 2010 – středa – 20,00 hod.  
A1A2807 Viktoria Plzeň – Slavia Praha: 5. května 2010 – středa – 17,30 hod.  
A1A2808 Brno – Bohemians Praha: 5. května 2010 – středa – 17,30 hod.  
Pozn.: Budou realizovány dva TV přenosy – středa 5. 5. a čtvrtek 6. 5. (ČT2, ČT4) 
 
29. kolo 8. 5. 2010  
A1A2901 Bohemians Praha – Viktoria Plzeň: 8. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A2902 České Budějovice – Brno: 8. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A2903 Slavia Praha – Jablonec: 8. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A2904 Teplice – Sigma Olomouc: 8. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A2905 Slovácko – Příbram: 8. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A2906 Slovan Liberec – Sparta Praha: 8. května 2010 – sobota – 17,30 hod. ČT2 
A1A2907 Baník Ostrava – Mladá Boleslav: 8. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A2908 Bohemians 1905 – Kladno: 8. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
 
30. kolo 15. 5. 2010  
A1A3001 Příbram – Baník Ostrava: 15. května 2010 – sobota – 17,30 hod. ČT4 
A1A3002 Kladno – Slovan Liberec: 15. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A3003 Sparta Praha – Teplice: 15. května 2010 – sobota – 17,30 hod. ČT2 
A1A3004 Mladá Boleslav – Slavia Praha: 15. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A3005 Sigma Olomouc – Bohemians Praha: 15. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A3006 Jablonec – České Budějovice: 15. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A3007 Viktoria Plzeň – Slovácko: 15. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
A1A3008 Brno – Bohemians 1905: 15. května 2010 – sobota – 17,30 hod.  
 
Termínová listina je průběžně upřesňována v návaznosti na zařazení utkání do televizních přenosů.  
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Příloha: Fotografie – Choreografie 
 
Sparta Praha.
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Ultras Slavie.
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 McJarda. ACS Hooligans Ultras Sparta. http://fotoalba.cz/fotky/23340887 
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 Slavia Ultras. http://www.slaviaultras.cz/ 
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Baník Ostrava.
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Ultras Bohemians 1905.
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 Baníkovské choreo podzim 2009: Baník-Bohemka "Dýmy". Chachaři.cz.  
http://www.www.chachari.cz/banikovske-choreo-podzimu-2009-rn942  
112

 Choreofond. Bohemians ultras 1905. http://www.ultras1905.ic.cz/index.php?site=about  


