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Bc. Zbyněk Kovář 
 

Divácké násilí – fandovství, fotbalové násilí 
 
Anotace 
 
Příspěvek představuje základní proměnné, související s diváckým násilím a souvisejícími 
protiopatřeními v kontextu České republiky. Indikativně jsou uvedeny i příklady dobré praxe ze 
zahraničí. 
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Summary 
 
The article represents a fundamental variable related to spectator violence and related 
countermeasures in the context of the Czech Republic. Indicatively are also mentioned examples 
of relevant good practice from abroad. 
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Úvod 
 
Důvod proč jsem za téma své studie zvolil divácké násilí, je především ten, že toto téma je stále 
velmi aktuální a bezpečnost na stadionech není v České republice dobrá. Zároveň mám k tomuto 
tématu, jako stále aktivní sportovec a zároveň i jako člen realizačního týmu při pořádání 
mistrovství světa ve vodním slalomu v pražské Troji v roce 2013, velmi blízko. 
 
V České republice se případy diváckého násilí vyskytují nejvíce v souvislosti s konáním 
fotbalových utkání, nelze ale říci, že by divácké násilí bylo výhradní doménou fotbalu. Dle mého 
názoru převážná část problému zřejmě spočívá i v mentalitě panující okolo fotbalu, ale 
především lidí, kteří tento sport sledují, navštěvují atd. Možná je i toto jeden z důvodů proč 
fotbal nepatří mezi mé preferované sporty. Těžko si představit, že by někdo vytrhával sedačky na 
tenisovém zápase, že by někdo střílel světlice na tribuně v plaveckém bazénu, že by někdo 
někoho napadl, jen proto že například  Tour de ski vyhrál jiný běžec, než oblíbenec někoho jiného 
a takto bych mohl postupovat u dalších a dalších sportů. 
 
Bohužel ale i sport se může spojovat s agresivitou, výhrůžkami, či teroristickým útokem, jako 
tomu bylo na Olympiádě v Mnichově, anebo bombový útok na maratonu v americkém městě 
Bostonu, ale to už bychom odbíhali příliš daleko od tohoto tématu.  
 
Abychom se lépe orientovali v tématu, musíme alespoň v několika bodech vysvětlit několik 
základních pojmů. Především co vlastně divácké násilí je, typy návštěvníků, atd. 

 
1. Vymezení základních pojmů 
 
Divácké násilí je společenským fenoménem, který znamená významnou a znepokojující formu 
narušování veřejného pořádku. Obecné vymezení pojmu divácké násilí není u nás přesně 
formulováno. Nejčastěji je chápáno jako násilné či jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti 
se sportovním utkáním. Takové jednání se může uskutečnit jak na stadionu, tak v jeho okolí, 
případně při dopravě a přesunu fanoušků. Základním znakem, vymezujícím projevy diváckého 
násilí je jednání víceméně ohraničené skupiny osob, jejíž hlavní sjednocující prvek tvoří 
příslušnost k určitému klubu či k reprezentaci určité země. Takové jednání je často plánované  
a mívá opakovaný či manifestační charakter. S diváckým násilím jsou často spjaty i další formy 
protiprávního chování: rasistické projevy, poškozování majetku či chování ohrožující ostatní 
osoby na stadionu i mimo něj, včetně např. hráčů nebo rozhodčích (rvačky, vrhání předmětů na 
hrací plochu, vstup na hrací plochu…). V České republice se případy diváckého násilí vyskytují 
nejvíce v souvislosti s konáním fotbalových utkání u radikálních příznivců fotbalových klubů, tzv. 
hooligans. 
 
Ministerstvo vnitra a Policie České republiky se zabývá, společně s dalšími subjekty, jako 
jsou Fotbalová asociace České republiky a jednotlivé fotbalové kluby, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Svaz měst a obcí, touto problematikou, zejména nalezením co 
nejuspokojivějšího řešení. Výsledkem je postupná realizace kroků, které mají za cíl divácké násilí 
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v co nejvyšší míře eliminovat. Ministerstvo vnitra a Policie České republiky mají rovněž v rámci 
České republiky odpovědnost za mezinárodní spolupráci, která probíhá jednak na dlouhodobé 
bázi vyplývající ze závazků České republiky v Radě Evropy a Evropské unii, a jednak ad hoc při 
zajišťování bezpečnosti na mezinárodních utkáních. 
 
Hlavním gestorem problematiky diváckého násilí v České republice je Ministerstva vnitra 
respektive odbor bezpečnostní politiky. 
 
A základními dokumenty jsou především tyto: 
 
 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí. 
 Činnost Ministerstva vnitra v boji s diváckým násilím. 
 Bezpečí na sportovních utkáních - Manuál pro fotbalové kluby. 
 Dohoda mezi Fotbalovou asociací České republiky a Policií České republiky. 
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2.2 Návštěvníci sportovních utkání 
 
2.2.1 Diváci 
 
Diváci jsou osoby, které sportovní utkání navštěvují výhradně kvůli sportu samotnému. Jsou 
pouze pasivními pozorovateli hry, neobjevují se u nich tedy emocionální vazby ke konkrétním 
týmům, neztotožňují se s žádným klubem a obvykle navštěvují i další sporty. Diváci se nezapojují 
do zápasových rituálů, mohou utkání se stejným prožitkem sledovat i v televizi, popř. přes 
internet. Prožitek je tedy spojen pouze s úrovní samotné hry, výsledek utkání je nepodstatný  
a na prožitek nemá vliv vítězství kteréhokoliv z celků. Sportovní divák se tedy dá přirovnat 
k divákovi v kině, divadle, apod.1 
 
2.2.2 Fanoušci 
 
Fanoušci jsou osoby, které mají k některému týmu větší či menší citový vztah, utkání navštěvují 
většinou kvůli samotné hře, avšak nejsou nezávislými pozorovateli, nýbrž jsou zainteresováni na 
pozitivním výsledku svého týmu. Identifikují se s klubem, zajímají se o dění v něm, prožívají jeho 
úspěchy či neúspěchy. Pro fanoušky je charakteristické dělení na „MY“ a „ONI“ (fanoušci jiných 
týmů).2  Fanoušci jsou, stejně jako diváci, z demografického hlediska všezahrnující skupinou, bez 
jakýchkoliv omezení. Fanoušci bývají osoby obou pohlaví, všeho věku (od zhruba 5 let), bez 
ohledu na vzdělání, finanční zázemí, místo bydliště, apod. 
 
2.2.3 Ultras 
 
Ultras jsou osobami, které fungují pouze ve skupinách. Ve fanouškovské, potažmo chuligánské 
komunitě jsou ultras skupinou poměrně důrazně odlišovanou od chuligánů. Mezi širokou 
veřejností je však, zejména kvůli vlivu médií, pojem ultras považován za synonymum pojmu 
hooligans. Tento přístup je však nutno odmítnout. Neprožívají tak intenzivně samotné dění na 
hřišti. Je pro ně samozřejmě důležitý výsledek utkání, radují se ze vstřelené branky, ale více než 
dění na hřišti sledují dění v hledišti, tedy kvalitu a hlasitost fandění, kvalitu roztažení 
transparentů, ultras aktivitu tábora týmu soupeře apod.  
 
2.2.4 Chuligáni 
 
Chuligáni (hooligans, hools, rowdies) jsou poslední skupinou navštěvující sportovní utkání. Jedná 
se o kategorii nejkontroverznější. Vzhledem k tomu, že se česká chuligánská scéna od svého 
počátku neustále vyvíjí, považuji za nezbytné zmínit rovněž onen historický vývoj v krátkém 
exkurzu. 

                                                 
1
 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 12. 

2
 SLEPIČKA, P. Sportovní diváctví. Praha: Olympia, 1990. 

MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni. Brno: Barrister & Principal, 2004. 
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Práce Wanna a kol.3 uvádí, že pro většinu chuligánů platí následující premisy:  
 
 Pochází z nižších sociálních vrstev společnosti. 
 Jsou nevzdělaní a mají špatné zaměstnání. 
 Vyhledávají vzrušující a nebezpečné situace. 
 Neuváženě ukazují svoji maskulinitu. 
 
Přístupy spojující chuligánství se společenskými vrstvami byly ale časem i statistikami vyvráceny 
jako nesprávné a dnes lze konstatovat, že neexistuje přímý vztah mezi fotbalovým chuligánstvím 
a sociálním postavením jeho aktérů.4  
 
K negativním projevům chuligánů patří neodmyslitelně i rasismus. 
 
3. Protiprávní chování chuligánství podle právního rámce České republiky 
 
3.1 Trestní právo 
 
3.1.1 Těžké ublížení na zdraví 
 
Je logické, že pokud je chuligánství charakterizováno především jako násilí páchané fanoušky 
znepřátelených fotbalových týmů, často tak při těchto násilnostech dochází k fyzické konfrontaci 
a ke zranění. Primárním cílem chuligánů není způsobit protivníkovi těžkou újmu na zdraví, 
vyloučit se to však při živelnosti jakou jsou násilnosti někdy páchány, nedá, jako se nedá 
předvídat, jak se jednotliví chuligáni zachovají a zda již od počátku nechtějí někomu úmyslně 
způsobit těžkou újmu na zdraví. Zde jde o trestný čin úmyslný, kdy pachatel zde směřuje ke 
způsobení těžké újmy na zdraví. Trestní zákoník tak těžké ublížení na zdraví definuje v § 1455. 
 
3.1.2 Ublížení na zdraví 
 
Dalším trestným činem, ke kterému dochází často ve spojitosti s řáděním chuligánů, je ublížení 
na zdraví. Tento trestný čin je také úmyslným trestným činem, na rozdíl od trestného činu 
těžkého ublížení na zdraví však zde pachatel nemá úmysl způsobit těžkou újmu, ale pouze ublížit 
na zdraví. Trestní zákoník tak definuje tento trestný čin v § 146.6 

                                                 
3
 WANN, L. D. Sport Fans. The Psychology and Social Impact of spectators. London, New York: Routledge. 2001  

MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni. Brno: Barrister & Principal, 2004. 
4 

MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 21-22 
5
 Viz § 145, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 

6 
Viz § 146, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
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3.1.3 Rvačka 
 
Fotbaloví chuligáni na domluvených místech, s domluveným počtem účastníků pořádají tzv. 
bitky, kdy dochází k fyzické konfrontaci dvou početných skupiny osob, kdy se účastníci vzájemně 
napadají. Takovéto jednání chuligánů by pak mohlo být, při naplnění skutkové podstaty, 
posouzeno jako trestný čin rvačka. Za rvačku je trestním zákoníkem pokládáno vzájemné 
napadání nejméně tří osob, kdy všichni jsou zároveň útočníky a navzájem se ohrožují na životě 
nebo zdraví. Je tak nerozhodné jakým způsobem se účastníci rvačky mezi sebou napadají, všichni 
jsou zároveň útočníci i obránci. I zde vyžaduje trestní zákoník úmysl a tento trestný čin je uveden 
v § 158.7 
 
3.1.4 Loupež 
 
Co se týká trestného činu loupeže, k tomuto ve spojitosti s fotbalovými chuligány dochází méně 
častěji, než třeba ublížení na zdraví či rvačce. Loupeží tak může být například úmysl zmocnit se 
videokamery, kterou přihlížející osoba nahrála protiprávní jednání fotbalových chuligánů a ti pod 
pohrůžkou bezprostředního násilí se jí snaží zmocnit. Objektivní stránka trestného činu zde záleží 
v použití násilí či pohrůžky bezprostředního násilí s úmyslem zmocnit se cizí věci. Častým jevem, 
pokud k tomuto trestnému činu dojde ve spojitosti s fotbalovými chuligány, je spolupachatelství 
více osob, kdy například jeden vyhrožuje a druhý se zmocňuje cizí věci. Trestní zákoník pak uvádí 
skutkovou podstatu v § 1738. 
 
3.1.5 Krádež 
 
Při páchání protispolečenské činnosti se často fotbaloví chuligáni dostávají do situací, kdy hlavně 
při utkáních mimo jejich domácí prostředí cestují někam vlakem či autobusem za svým týmem  
a při zastávkách na benzínových stanicích či v jiných obchodech dochází k obsazení takové 
prodejny, často i třeba třiceti fanoušků, kteří pak v místě kradou, a obsluha nedokáže vůbec na 
takovou situaci reagovat. Trestní zákoník tak krádež postihuje v § 2059. 
 
3.1.6 Poškozování cizí věci 
 
Poškozování cizí věci je pro řádění fotbalových chuligánů jedním z nejtypičtějších trestných činů. 
Může k němu docházet jak před zápasem, při zápasu, tak i po zápasu. Příkladem takového 
trestného činu jsou například zdemolované prostředky hromadné dopravy, kterými se chuligáni 
na zápasy dopravují, zdemolování vybavení stadionu soupeře nebo po zápasové demolování 
městského mobiliáře, jako jsou odpadkové koše, zastávky a jiné prospěšné zařízení. Trestní 
zákoník tak tento trestný čin definuje v § 228.10 

                                                 
7 

Viz § 158, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
8 

Viz § 173, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
9 

Viz § 205, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
10 

Viz § 228, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
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3.1.7 Násilí proti úřední osobě 
 
Pokud mluvíme o trestném činu násilí proti úřední osobě páchané fotbalovými chuligáni, jedná 
se pouze o násilí proti příslušníkům Policie České republiky, nebo obecním policistům, což je 
logické, neboť jsou to právě příslušníci těchto dvou složek, kteří dohlíží na pořádek při 
fotbalových utkáních a pro chuligány jsou i možností, jak si okamžitě najít protivníka v případě, 
že potřebují ventilovat svou agresivitu. Trestní zákoník pak uvádí skutkovou podstatu tohoto 
trestného činu v § 325.11 
 
3.1.8 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 
 
Jak bylo výše uvedeno, v řadách fotbalových chuligánů se v hojném počtu objevují i pravicoví 
extrémisté, a proto i některé jednání těchto skupin při fotbalových utkáních může vyústit ke 
spáchání tohoto trestného činu, který je uveden v § 35212 trestní zákoníku. 
 
3.1.9 Nebezpečné vyhrožování 
 
Tohoto trestného činu se dopouštějí fotbaloví chuligáni v menším počtu, než například krádeže, 
dopustí se ho tak třeba, pokud se jim někdo, z jakéhokoliv důvodu znelíbí, například skupinku 
chuligánů demolující zastávku okřikne kolemjdoucí, aby toho zanechali, ti pak jsou schopni 
osobě vyhrožovat těžkou újmou na zdraví a jsou schopni takovým výhrůžkám i dostát. Trestní 
zákoník definuje skutkovou podstatu v § 353.13 
 
3.1.10 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 
 
Jak bylo již několikrát zmíněno, mezi chuligány je mnoho pravicových extrémistů a tito pak 
například započnou ve skandování rasistických hesel na stadionu a ostatní, pod tlakem 
psychologie davu, taková hesla skandují hromadně, proto je časté páchání i tohoto trestného 
činu dle § 35514 trestního zákoníku. 
 
3.1.11 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 
 
Tento trestný čin je další možností, jak pravicoví extrémisté v řadách chuligánu na sebe 
upozorňují. Trestní zákoník tento trestný čin postihuje v § 35615. 
 

                                                 
11 

Viz § 325, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
12 

Viz § 352, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
13 

Viz § 353, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
14 

Viz § 355, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
15 

Viz § 356, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
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3.1.12 Výtržnictví 
 
Je to jeden z nejvíce páchaných trestných činů v souvislosti s chuligánstvím, kdy aktéři 
fotbalových utkání páchají na místech veřejně přípustném hrubé neslušnosti a narušují tak 
veřejný pořádek, trestní zákoník výtržnictví postihuje § 358.16 
 
3.1.13 Opilství 
 
Při pořádání sportovních a jiných společenských akcí je v hojné míře podáván alkohol a vztah 
fotbalových chuligánu k němu byl od počátku tohoto fenoménu více než zřejmý, taktéž spoustu 
trestných činů výše uvedených se dopouští pod vlivem návykové látky, pokud míra ovlivnění 
návykovou látkou dosáhne až stavu nepříčetnosti, trestní zákoník na takové jednání pamatuje  
v § 360.17 
 
3. 2 Trestní právo správní 
 
3.2.1 Přestupky proti veřejnému pořádku 
 
Chuligáni se však logicky nedopouštějí pouze trestných činů, pokud jejich jednání nemá 
dostatečnou míru škodlivosti pro společnost, pak se dá jejich protiprávní jednání kvalifikovat jako 
přestupky. Nejčastější přestupky při chuligánství jsou přestupky proti veřejnému pořádku18. Do 
skutkových podstat jednotlivých odstavců tohoto paragrafu tak spadají taková jednání, jako jsou 
neuposlechnutí výzev zasahujících policistů proti většímu počtu chuligánů, rušení nočního klidu 
po skončení zápasu či po opuštění barů a jim podobných podniků, či znečišťování veřejného 
prostranství v okolí stadionu. 
 
3.2.2 Přestupky proti občanskému soužití 
 
Dalšího protiprávního jednání, kterého se chuligáni dopouštějí, jsou přestupky proti občanskému 
soužití.19 Tyto přestupky páchají chuligáni velmi často a velmi často zůstávají bez postihu, a to 
převážně z důvodu neochoty policie takovéto přestupkové jednání řešit. Má to několik důvodů, 
například nedostatečná vybavenost policie záznamovou technikou, neochotou policistů zabývat 
se maličkostmi atd., nejčastější argument však bývá spojen se snahou nevyvolávat větší konflikt 
spojený se zásahem. Jsou to však právě přestupky proti občanskému soužití, které veřejnost 
v souvislosti s projevy chuligánů nejvíce pociťuje při konfrontaci na veřejných místech v obcích, 
kdy kolemjdoucí slovně urážejí, bezdůvodně napadají a celkově se chovají hrubě.   
3.2.3 Přestupky proti majetku 
 

                                                 
16 

Viz § 358, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
17 

Viz § 360, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, veznění pozdějších předpisů. 
18 

Viz § 47, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, veznění pozdějších předpisů. 
19 

Viz § 49, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, veznění pozdějších předpisů. 
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Přestupky proti majetku20 jsou oproti přestupkům na úseku veřejného pořádku a na úseku 
občanského soužití páchány méně, avšak mají nezastupitelné místo v protiprávních projevech 
chuligánů. Při páchání přestupků proti majetku se tak setkáváme s ničením městských mobiliářů, 
zařízení stadionů a nelze opomenout i případy, kdy se chuligáni ze soupeřících týmů snaží odcizit 
svým protivníkům klubové šály či vlajky.  
 
4. Zúčastněné subjekty 
 
4.1 Pořadatel sportovní nebo kulturní akce 
 
Hlavním představitelem pořadatele a organizátora fotbalových zápasů a soutěží v České 
republice je, Fotbalová asociace České republiky. Fotbalová asociace České republiky je 
občanským sdružením založena za účelem organizování fotbalu, jehož je v České republice 
výlučným představitelem. Hlásí se k odkazu a navazuje na činnost již dříve existujícího Českého 
fotbalového svazu a na území České republiky je právním pokračovatelem Československé 
fotbalové asociace. Jak dále uvádí stanovy Fotbalová asociace České republiky je cílem tohoto 
sdružení, být organizátorem fotbalu v České republice; za tím účelem pečovat o komplexní rozvoj 
a propagaci fotbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné  
a rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti ve fotbalových klubech vést mládež 
k pozitivním občanským postojům a zásadám, k fair play a ke zdravému způsobu života s cílem 
zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách. V rámci své 
činnosti Fotbalová asociace České republiky navazuje a udržuje spolupráci s orgány státu, 
s veřejnými a soukromými institucemi směřující zejména k podpoře a propagaci fotbalu.21 
 
V minulosti pořadatelské služby na stadionech byly spíše jako tzv.uvaděči, či pouze pozorovatelé 
a všechna práce s usměrňováním neukázněných fanoušků byla požadována od Policie České 
republiky. Tento přístup však změnila až nová politika v posledních letech, která již na fotbalové 
utkání začala pohlížet jako na soukromou akci, kde jsou vydělávány velké finanční prostředky  
a Policie České republiky přestala suplovat pořadatelskou službu na soukromých stadionech. 
Z tohoto důvodu fotbalové kluby začaly být nuceny, aby vytvořily plnohodnotnou pořadatelskou 
službu, která dokáže na fotbalovém stadionu udržet pořádek. Fotbalové kluby tak musely 
investovat do infrastruktury stadionu, aby mohly efektivně bojovat proti diváckému násilí a plně 
nahradila Policii České republiky. 
 

                                                 
20 

Viz § 50, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, veznění pozdějších předpisů. 
21 

Fotbalová asociace České republiky. http://nv.fotbal.cz/cmfs/. 
Legislativa. Fotbalová asociace České republiky. http://nv.fotbal.cz/cmfs/Legislativa/index.php 
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4.2 Obec 
 
Další zúčastněný subjekt v problematice chuligánů jsou obce a jejich orgány. Obce dle § 35 odst. 
2 zákona o obcích22, zodpovídají za záležitosti veřejného pořádku ve svém obvodu, primární 
odpovědnost za zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku má tedy obec, nikoliv 
Policie České republiky. Obec jako taková má tak v problému chuligánství neodmyslitelnou úlohu 
a to zejména v prevenci a snižováním rizikových faktorů, například pokud se orgány obce 
domnívají, že chystaná společenská akce či sportovní utkání se jeví, jako rizikové, organizuje 
poradu složek integrovaného záchranného systému a může vyžádat jmenovité stanovení velitele 
opatření Policie České republiky, dále seznámí složky integrovaného záchranného systému 
s důvody proč má za to, že se jedná o rizikovou akci. Obce mají možnost při akcích, které se 
konají v jejím teritoriu opakovaně uzavřít s Policií České republiky koordinační dohodu za účelem 
stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku dle § 16 
odst. 3. zákona o Policii České republiky23. Dále obce mají možnost využívat práva vydávat 
obecně závazné vyhlášky podle § 10 zákona o obcích24 a například zakázat nošení některých 
předmětů použitelných jako zbraň na sportovní či kulturní akce.  
 
4.3 Obecní (městská) policie 
 
Obce jsou podle § 35 odst. 2. Zákona o obcích25 zodpovědné za záležitosti veřejného pořádku ve 
svém teritoriu, podle § 35a odst. 2 zákona o obcích25 mohou pak zřizovat obecní policii. Zřízení  
a činnost obecní policie je pak blíže upraveno zákonem 553/1991 Sb. o obecní policii26. Úkoly 
obecní policie vymezuje zákon o obecní policii takto  
 
„Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů 
podle tohoto nebo zvláštního zákona 
 
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost  
a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 
f) se podílí na prevenci kriminality v obci, 
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci, 
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, 

                                                 
22 

Viz § 35 odst. 2, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, veznění pozdějších předpisů. 
23 

Viz § 16 odst. 3, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpis. 
24 

Viz § 10, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, veznění pozdějších předpisů. 
25 

Viz §35a odst. 2, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, veznění pozdějších předpisů. 
26 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpis. 
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i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) 
na požádání údaje o obecní policii.“27 
 
Z výše uvedeného je tak zřejmé, že obecní policie pokud je zřízena, by měla být přítomna na 
většině sportovních či kulturních akcích, i když není předpoklad, že dojde k masivnímu narušení 
veřejného pořádku.  
 
4.4 Policie České republiky 
 
4.3.1 Služba pořádkové policie 
 
Dle § 1 zákona o Polici České republiky28, je Policie České republiky jednotný ozbrojený 
bezpečnostní sbor. Dále dle zákona o Policii České republiky:  
 
„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 Evropské unie nebo 
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní 
smlouva“)“.29 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že Policie České republiky, především služba pořádkové policie, je 
nedílnou součástí při spolupůsobení proti chuligánství, jak však bylo výše uvedeno, Policie České 
republiky primárně nenese odpovědnost za záležitosti veřejného pořádku, tuto odpovědnost 
nese obec.  
 
Byl tak do praxe uveden postup, kdy Policie České republiky dohlíží opodál vně stadionu na 
veřejný pořádek. Pořadatelská služba tak při fotbalovém utkání dohlíží na dodržování pořádku a 
při zjištění spáchání trestného činu nebo přestupku pachatele zadrží a okamžitě předá Policii 
České republiky.  
 
4.3.2 Antikonfliktní tým 
 
Policejní prezident v roce 2006 vydal rozkaz k ověření nových forem pro předcházení 
protiprávnímu jednání v rámci zajišťování vnitřní bezpečnosti a pořádku v souvislosti 
s pořádáním shromáždění nebo jiných akcí za účasti většího počtu osob.30  
 

                                                 
27  

Viz § 2, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, veznění pozdějších předpisů. 
28 

Viz § 1, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů. 
29 

Viz § 2, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů. 
30 

Rozkaz policejního prezidenta č. 54/2006, k ověření nových forem pro předcházení protiprávnímu jednání v rámci 
zajišťování vnitřní bezpečnosti a pořádku v souvislosti s pořádáním shromáždění nebo jiných akcí za účasti většího 
počtu osob. Interní předpis Policie České republiky, Praha, 2006. 
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Tyto týmy se v minulosti osvědčily, a proto byly na základě pokynu policejního prezidenta31 
v roce 2009 zřízeny na každém krajském ředitelství Policie České republiky antikonfliktní týmy.  
 
Základním úkolem antikonfliktích týmů Policie České republiky je transparentním způsobem 
prostřednictvím komunikace předcházet agresivnímu jednání osob. Dále měli zajišťovat 
komunikaci mezi různými názorovými skupinami osob, poskytovat informace místnímu 
obyvatelstvu apod. Úkolem členů antikonfliktních týmů Policie České republiky je tak být 
mezičlánkem mezi davem a pořádkovými jednotkami na akcích s větším počtem zúčastněných 
osob. Antikonfliktní týmy jsou tak vždy nasazeny před pořádkovou jednotkou. Každý z členů 
antikonfliktního týmu je v civilním oděvu, bývá označen a vystrojen reflexní vestou žluté barvy, 
na jehož zádech je umístěno identifikační číslo, u sebe mají pouze nesmrtící donucovací 
prostředky, jako jsou teleskopický obušek či slzný sprej a pouze v mezních případech mohou mít 
u sebe zbraň. Členové těchto týmů jsou běžní policisté, kteří tuto funkci plní nad rámec svých 
ostatních úkolů. Nasazuje se tam, kde panuje relativní klid, kde je ještě možno argumentovat  
a předcházet tak agresivnímu jednání osob, antikonfliktní týmy však nemají smysl tam, kde již 
nelze účastníky přesvědčit argumenty ani jinak, např. fanoušky, kteří jsou již několik dnů předem 
dohodnuti na uspořádání bitky s fanoušky protihráče. 
 
4.3.3 Služba dopravní policie 
 
Nedílnou součástí každé společenské akce a sportovního utkání je i doprava účastníků na akci 
samotnou. S tímto vznikají samozřejmě neopomenutelné problémy v dopravě, jak osobních 
motorových vozidel, tak i městské hromadné dopravy. Je logické, že například čím déle budou 
chuligáni, posilnění alkoholem, stát na zastávce hromadné dopravy, tím větší je riziko, že vznikne 
narušení veřejného pořádku. Proto je při řešení fenoménu chuligánství služba dopravní policie 
České republiky nezbytná a neopomenutelná. Příslušníci služby dopravní Policie České republiky 
tak při společenských akcích a sportovních utkání mají za úkol řídit dopravu například v okolí 
stadionu tak, aby zde nedocházelo ke kumulaci odjíždějících diváků v osobních motorových 
vozidlech a nevznikala taka zbytečná bezpečnostní rizika.  
 
4.3.4 Služba kriminální policie a vyšetřování 
 
Účast příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování je nedílnou součástí každé rizikové 
sportovní a společenské akce. Jejich práci při takovýchto akcích můžeme rozdělit do dvou 
základních činností, a to činnost operativní a činnost realizačních skupin. Činnost operativní je 
však velmi různorodá, počíná sledováním všemožných komunikačních kanálů vytipovaných 
zájmových osob, pokračuje v infiltraci mezi skupiny chuligánů, sledováním a dokumentováním 
protiprávní činnosti konče. Činnost realizačních skupin je pak neméně důležitá, spočívá ve své 
podstatě v přípravě či posilnění vyšetřovatelů, kteří poté jednotlivé případy trestných činů 
spáchané ve spojitosti se sportovní či společenskou akcí realizují.  

                                                 
31 

Závazný Policejního prezidenta č. 10/2009, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti zřízeny na každém 
krajském ředitelství Policie České republiky. Interní předpis Policie České republiky, Praha, 2009. 
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Srovnání se světem 
 
Srovnání s Anglií jakožto ideálním a zatím nedostižným vzorem vyznívá pro Česko tristně. Skoro 
jako srovnání vyspělé civilizace s pravěkem. Přitom právě Anglie se zhruba před dvaceti lety 
zmítala v hrůzné vlně diváckého násilí. Našla však účinnou cestu, jak peklo proměnit  
v nejúchvatnější fotbalové představení na planetě, jehož si desetitisícové davy užívají  
s absolutním pocitem bezpečí. 
 
Není to proto, že jsou tam kultivovanější lidé, rozdíl je v odlišném stavu anglické a tuzemské 
legislativy. Tento rozdíl by měl aspoň částečně dohnat zákonem o fotbalovém chuligánství. 
A legislativu by měla následně podpořit i technologie a la Anglie. Právě tam je kamerový systém 
tak dokonalý, že odhalí každého pachatele. Monitorovací systém, jenž by měl být ze zákona na 
každém prvoligovém stadionu, už na některých stadionech funguje. Díky němu u nás termín 
beztrestný dav neexistuje. Aby nedošlo k mýlce, násilí na stadionech není určitě výhradně 
tuzemskou specialitou. Jsou země, které jsou na tom hůř, což platí i o některých fotbalově 
vyspělých zemích. Konkrétně o Itálii, kde péči o bezpečí na mnohdy zastaralých stadionech 
zanedbali, což se jim nyní vrací, čas od času i v podobě mrtvých. Část problému však zřejmě 
spočívá i v mentalitě panující okolo fotbalu.  
 
Pokud se koukneme na německé stadiony, tam přeruší zápas a pošlou hráče z hřiště kvůli jediné 
světlici z kotle fanoušků. Jsou tam citliví na sebemenší výstřelky, proto je tam mnohem větší klid. 
A co u nás? Přerušit utkání kvůli jediné světlici? Je to vůbec možné? Domnívám se, že nikoliv, to 
by se nezačínal žádný zápas ani hrát. Musíme opravdu čekat, až se něco stane, co konečně 
donutí činovníky („bafuňáře“) a zákonodárce něco dělat.  

 
Příprava současné koncepce 

 
Jak už jsem zmiňoval, tak od 1. ledna 2009 funguje nová koncepce zajištění bezpečnosti na 
sportovních utkáních, která je hlavním prvkem boje proti diváckému násilí. Základem nového 
přístupu 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).Základem nové filozofie se proto stala potřeba 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. Veřejnost, myšleno divácká veřejnost, si přítomnost policie na stadionech také nepřeje. 
Důvodem je negativní pocit z přítomnosti „težkooděnců“ v ochozech nebo sektorech stadionů.  
V minulých letech již v České republice docházelo k postupnému stahování uniformované policie 
z některých stadionů a Policie České republiky zasahovala pouze, pokud to vyžadovala 
bezpečnostní situace a dle mého názoru, to je správná cesta, jakou by se mělo pokračovat, neboť 
ani já si nepřeji, aby bezpečnost na stadionech platil stát, tedy každý z nás.  

 

http://www.kovarson.cz/cs/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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Závěr  
 
Otázka diváckého násilí spojeného s agresí osob, které se tohoto chování dopouští, je nejen 
jejich problém, ale dotýká se celé společnosti, neboť násilí nemusí být přítomné pouze na 
stadiónu.  
 
Jádrem problému je dle mého názoru fungující rodina, která je státní politikou podporována.  
V České republice se především po roce 1989 rodiny měnili a stále mění a dostal. Zásadní změny 
a nové možnosti, které pro občany nastaly po tomto roce, vedly k tomu, že do té doby se 
fungující rodiny začali rozpadat, nebo se zásadně změnily. 
 
Výchova dětí se dostala do pozadí a rodiče se více věnují své práci a kariéře, tomu úměrně  
i vydělávání zajímavých finančních prostředků. 
 
V tuto chvíli si málokterý z rodičů uvědomoval, že jejich dítě díky jejich aktivitám, respektive 
neaktivitě, začíná pociťovat osamocení, protože na něj jednoduše neměli čas, nezajímali se  
o jeho problémy, starosti. Proto začne hledat prostředí, ve kterém by se tohoto pocitu zbavil. 
Toto prostředí hledá samozřejmě ve svém nejbližším okolí mezi svými vrstevníky. Pokud je takové 
dítě do skupiny mezi své vrstevníky přijato, stává se tato skupina pro něj rodinou  
a nedokáže rozlišit, zda to, čím se tato skupina vrstevníků zabývá je dobré nebo špatné. Naskýtají 
se mu nové možnosti a vznikají nové vztahy, které mohou být pevnější než v samotné rodině. 
Dítě se začne chovat v zájmu skupiny a tyto zájmy si bere za své. Nerozmýšlí se v případě 
nějakého konfliktu ve skupině chovat jako ostatní a považuje toto chování za správné. Činnosti 
těchto skupin mohou být různé, mohou být nezávadové, ale je spousta skupin zejména ve 
městech při sídlištích, které experimentují s návykovými látkami, věnují se sprejerství  
a dopouštějí se různých výtržností. Taková skupina si také může oblíbit nějaký fotbalový klub  
a jeho zápasy začne navštěvovat. Atmosféra na stadionu a dění na hřišti dokáže značně ovlivnit 
chování této skupiny a tato skupina začne na dění reagovat různými způsoby, jako například 
vulgárními nadávkami, házením předmětů na hrací plochu, či pácháním dalších výtržností. V tuto 
chvíli je i život dítěte, které se do takové skupiny dostalo značně ovlivněn a nezřídka se stává, že 
některá nešťastná událost jeho život do budoucna značně ovlivní.  Z výše uvedeného vyplývá a je 
zcela jasné, že základ a prevence je v rodině, v dobrém rodinném prostředí, výchově, péči atd. 
Pokud toto někdo podcení, ať už je to samotná rodina anebo celá společnost, tak se to dříve 
nebo později vrátí v podobě negativního fandovství, násilím, přerušováním zápasů, vysokými 
pokutami, zákazy atd. a nic z tohoto nemá společného se sportem, ten je úplně o něčem jiném.   


