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Anotace 
 
Studie si klade za cíl zmapovat závažné sportovní incidenty ve sledované oblasti z nedávné 
minulosti, trendy v oblasti bezpečnostní organizace, přehled základních právních předpisů, 
dokumentů a aktivit evropských institucí, zejména v oblasti diváckého násilí. Snaží se rovněž 
upozornit na potenciální slabá místa v oblasti mezinárodní spolupráce a celkového vnímání 
bezpečnostních hrozeb. Vychází z tří hlavních bezpečnostních hrozeb pro velké sportovní 
události – diváckého násilí, násilí a kriminality v ulicích a terorismu. Na závěr teoretické části 
jsou uvedeny příklady bezpečnostní organizace dvou velkých sportovních událostí  
– olympijských her a mistrovství Evropy ve fotbale. Praktická část je zpracována formou 
rozhovoru s odborníky na problematiku diváckého násilí a je zaměřena na bezpečnostní 
otázky a mezinárodní spolupráci z pohledu České republiky (zejména úlohu spottingu). 
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Summary 
 
Security Aspects of the Large-Scale Sport Events 
 
The study aims to map major sports incidents in a respective area of the recent past, as well 
as the trends in the security organization, overview of basic legislation, documents and 
activities of the European institutions, especially in the field of spectator violence. It also 
tries to highlight potential weaknesses in the area of international cooperation and overall 
perception of security threats related to the large scale sport events. Text is concentrated on 
three main security threats: spectator violence; street violence and crime and terrorism. At 
the end of the first section are provided examples of the security organization of two major 
sport events: the Olympics and the European Football Championship. The practical part is 
processed through dialogues with experts on the issue of spectator violence and focuses on 
security issues and international cooperation from the perspective of the Czech Republic 
(especially with regard the role of spotting). 
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1. Úvod 
 
 Pořádání mezinárodních sportovních událostí není jen otázkou prestiže 
a nadnárodního zviditelnění, ale zároveň se jedná o akci, vyžadující sofistikovanou 
meziresortní a mezinárodní spolupráce v řadě oblastí. 
 To platí bezesporu i s ohledem na otázky bezpečnosti. Přinejmenším po teroristickém 
útoku během Letních olympijských her v Mnichově (1972) se výdaje na bezpečnost staly 
mnohem výraznější položkou v rozpočtu následujících olympijských her a dalších velkých 
sportovních akcí.  
 Pohled na sledovanou problematiku se dále pronikavě změnil po teroristických 
incidentech ze dne 11. září 2001. Rozsáhlá mezinárodní spolupráce při pořádání  
a zabezpečování těchto událostí byla ještě více umocněna. Děje se tak při vědomí, že 
mezinárodní terorismus disponuje potenciálem ohrozit jakoukoliv sportovní akci na světě. 
Stav připravenosti na možná bezpečnostní rizika je také v hledáčku médií a bezpečnostní 
rozsah těch největších sportovních událostí se zkrátka bez mezinárodního zapojení neobejde. 
 Ale není třeba omezovat se pouze na otázku terorismu. I „obyčejné“ divácké násilí je 
v některých zemích Evropy a světa stále poměrně frekventovaným jevem, stejně jako 
rasismus, jehož výskyt na stadionech se sice daří v některých zemích eliminovat, stále však 
představuje vysoké bezpečnostní riziko. Vzhledem k velkému počtu případů jeho výskytu  
a široké základně příznivců je jasné, že si tento jev vyžaduje přijetí razantních a efektivních 
opatření, která ve sportu vytvoří bezpečné zázemí pro všechny věkové kategorie. 
 Pořadatelům velkých sportovních akcí může být do určité míry „lhostejné“, zda jejich 
akci chtějí narušit islámští teroristé, separatistické skupiny, samostatně jednající psychicky 
narušené osoby, hooligans nebo „obyčejní“ zločinci. Fungující protiopatření by tak měla být 
koncipována na co nejširší komplex možných eventualit – ale zároveň by měla být schopna 
reagovat na konkrétní upozornění či výhružky. 
 
 Tato studie si klade za cíl jednak zmapovat závažné incidenty ve sledované oblasti 
z nedávné minulosti (typologie, konkrétní případy), trendy v oblasti bezpečnostní organizace 
velkých událostí, přehled základních právních předpisů, dokumentů a aktivit evropských 
institucí, které mají danou problematiku v kompetenci, a upozornit na potenciální slabá 
místa a naznačit určitá protiopatření. Praktická část se pak zabývá problematikou z pohledu 
České republiky, zejména mezinárodní spoluprací (úlohou spottingu a efektivitou spolupráce 
s ostatními státy) a zkušenostmi z významných sportovních událostí. Jedná se o názory tří 
osob, které na stejnou problematiku nahlíží z různého úhlu pohledu z důvodu jejich odlišné 
pracovní působnosti. 
 Co se týče podkladů ke sledované problematice, je třeba zdůraznit, že se jedná  
o téma spíše nové, relativně neusazené, ke kterému neexistuje (rozhodně ne v češtině) větší 
množství sekundárních podkladů. Z tohoto důvodu je logické, že se text ve velké míře opírá  
o zahraniční internetové články, elektronické publikace (zejména příručky a reporty)  
a veřejně přístupné analýzy. 
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2.  Trendy v oblasti bezpečnosti velkých sportovních  událostí 
 
 Sportovní události jako olympijské hry nebo fotbalová mistrovství světa jsou 
monstrózní události s komplexními logistickými operacemi, které jsou závislé na pokročilém 
a sofistikovaném plánování a rozsáhlých investičních programech do výstavby infrastruktury, 
míst konání a vybavení. Takové události rozhodně nejsou rutinní, trvají jen krátkou dobu  
a vyžadují management pro zvládání pohybu velkého počtu diváků, zaměstnanců a dalších 
účastníků. V rámci jednotlivých zemí má ekonomický rozsah těchto akcí, které jsou spojeny 
s rozsáhlými veřejnými a soukromými investicemi, důsledky v oblasti distribuce zdrojů, 
s dopady na hostitelská města a národní ekonomiky. Jedná se tedy o krátkodobé projekty 
s dlouhodobými důsledky pro města, která je zorganizovala.  
 Budování infrastruktury a sportovního zázemí přináší pro místní obyvatele pozitivní 
vlnu investic, turistické oživení a zkvalitnění některých místních veřejných služeb, přináší 
však i dlouhodobé dluhy a vždy vyžadují dlouhodobé investiční plánování. Již neustále se 
zvyšující technologické ambice v designu a inženýrství hostitelských měst napovídají, že 
úkoly, týkající se vybudování zázemí a infrastruktury, si s sebou vezmou i velké finanční 
prostředky. 
 A právě rozsáhlé investice a moderní technologie s sebou přináší rizika, se kterými 
jsme dříve nemuseli počítat. Komise pro studium olympijských her1 vypozorovala, že růst  
a velikost olympijských her dosáhly takového bodu, kdy představují významná operační  
a institucionální rizika. Je to dáno zejména modernizací v kombinaci s globalizací, 
technologickým pokrokem a finančním gigantismem. „V jejich současné formě byly 
olympijské hry popsány Davem Higginsem, předsedou Olympijského organizačního výboru2 
(Olympic Delivery Authority, ODA), jako světově největší mírová událost s logistickými 
operacemi rovnající se 33 souběžně probíhajícím mistrovstvím světa v jednom městě.“3  
 Globalizace v jejich různých formách zvyšuje propojenost rizik, technologické  
a vědecké inovace vytvářejí zase příležitosti pro jejich nekontrolovatelnou produkci. Taky 
hrozby terorismu jsou výsledkem technologického pokroku a procesu globalizace. Zejména 
Olympijské hry jsou zajímavým příkladem propojenosti rizik a modernizace. Zatímco se tyto 
mega události podílejí na vytváření umělých rizik prostřednictvím organizace a investicí, 
současně přispívají k širšímu společenskému vnímání určitých rizik a hrozeb, které tyto obavy 
z nich ještě více prohlubuje. 
 S čím dál větším organizačním rozsahem mezinárodních sportovních událostí souvisí  
i trendy v zabezpečení těchto akcí. Jedním z nich je megalomanie v oblasti bezpečnostních 
opatření. Teroristické útoky z 11. září 2001 posílily proces sekuritizace a kontroly. Co se 
změnilo od roku 2001, je rozsah, technologické inovace a centrálnost kontrolních strategií 
celkového bezpečnostního plánování olympijských her. Útoky taky zbořily nebo vážně 
narušily obecnou tezi proporcionality – úroveň bezpečnosti by měla být přímo úměrná riziku. 
Současný trend je takový, že rizika, na která bezpečnostní experti nejvíce myslí, jsou velmi 

                                                 
1 POUND, R. W. Olympic Games Study Commission. Lausanne: International Olympic Committee, 2003.  
http://www.olympic.org/Assets/ImportedNews/Documents/en_report_725.pdf. 
2 Olympic Delivery Authority. London 2012. 
http://www.london2012.com/about-us/the-people-delivering-the-games/oda/. 
3 JENNINGS, W. Mega-Events and Risk Colonisation. Risk Management and the Olympics. London: The London 
School of Economics and Political Science, 2012. s. 6.  
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významná, avšak z hlediska útoku málo pravděpodobná. Výsledkem je, že nejvýznamnějším 
faktorem pro limit bezpečnosti, jsou její náklady. Bezpečnostní přípravy nyní dosáhly bodu, 
kdy jsou spíše vhodnější pro vedení konvenční války než pro ochranu fotbalového zápasu 
před hrstkou útočníků, které by, jak mnozí bezpečnostní experti přiznávají, bylo těžké odhalit 
i s těmi nejdůmyslnějšími bezpečnostními prostředky. 
 S výše uvedenými masivními bezpečnostními operacemi souvisí další trend, který 
představuje tlak na organizátory a lobbing v oblasti používání bezpečnostních technologií. 
Političtí představitelé tlačí na organizátory v používání nejmodernějších a nejsofistikova-
nějších technologií. „I mezinárodní organizační výbory, jako je Mezinárodní olympijský výbor 
nebo Mezinárodní fotbalová asociace, vyvíjí značný a možná i stupňující se tlak na pořádající 
města a země.“4 Stejně jako tomu bylo při Olympijských hrách 2004 v Athénách, které byly 
první velkou zatěžkávací zkouškou po teroristických útocích na Světové obchodní centrum. 
Americká vláda tlačila na organizátory, aby koupili a nainstalovali enormně drahý kontrolní 
systém C4I od firmy SAIC/Siemens, který však nebyl dodán včas a navíc nefungoval, jak by 
měl. „Řečtí politici jsou navíc podezřelí z přijmutí úplatku 100 milionů euro právě od firmy 
Siemens, aby lukrativní kontrolní systém připadl právě jí.“5 
 A nakonec jak již bylo zmíněno, velké sportovní události se stávají se ideálním místem 
pro prezentaci produktů různých firem. A olympijské hry, jako druhá nejhodnotnější světová 
značka6, tuto příležitost opravdu nabízí. Jsou lukrativní příležitostí k prodeji moderních 
bezpečnostních produktů. Od bezpečnostních strážců po oplocení s vyspělými senzory nebo 
monitorovací zařízení. Svou příležitost zviditelnit se nyní dostávají i nadnárodní bezpečnostní 
agentury, jejichž služby jsou z důvodu velkého organizačního rozsahu mezinárodních 
sportovních událostí čím dál více potřebné. Svoji úlohu v sekuritizaci těchto velkých událostí 
vidí jako bránu k širšímu domácímu trhu, a zejména pak trhu rozvojových zemí. 

                                                 
4 BENNETT, C. J., HAGGERTY, K. D. Security Games: Surveillance and Control at Mega-events. London: 
Routledge, 2011. s. 13. 
5 SAMATAS, M. Surveilling the 2004 Athens Olympics in the Aftermath of 9/11: International Pressures and 
Domestic Implications. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.  
http://www.soc.uoc.gr/social/prosopiko/samatas/Samatas_SURVEILLING_ATHENS_2004%20.pdf. 
6 Z olympiády se stala světová značka. Má větší hodnotu než Google. Lidovky. 28. 7. 2012. 
http://byznys.lidovky.cz/z-olympiady-se-stala-svetova-znacka-ma-vetsi-hodnotu-nez-google-psw-/firmy-
trhy.asp?c=A120727_122513_firmy-trhy_ape. 
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3.  Terorismus ve vztahu ke sportu 
 

 Vzhledem ke globálnímu významu sportu, který má hluboké kořeny ve většině států 
na světě, je čím dál víc jasné, že teroristické buňky, propagující svoje zprávy na světové 
úrovni, považují sport za velmi efektivní nástroj k dosažení jejich cílů. A riziko související 
s terorismem a sportovními událostmi není neopodstatněné. „Mezi roky 1972 až 2004 
proběhlo 168 teroristických útoků, které souvisely se sportem.“7  
 Terorismus zasahuje do sociální, politické i finanční sféry společnosti. „V roce 2005 
byly náklady na boj s terorismem odhadovány na částku kolem 191 miliard dolarů, v roce 
2015 by měla být přibližně trojnásobná. Pokud jde o sport, odhaduje se, že organizátoři 
sportovních akcí na celém světě utrácí přes 2 miliardy dolarů ročně za bezpečnost, 
v posledních letech to může být až 6 miliard.“8  
 Od teroristického útoku v Mnichově roku 1972 existuje spojitost mezi terorismem, 
násilím a olympijskými hrami, a události z 11. září 2001 ještě vystupňovaly obavy z možnosti 
útoku na olympijské hry jako možného cíle teroristů. Od té doby zvýšená hrozba terorismu 
přenesla rizikový management do popředí plánování velkých sportovních událostí a promítla 
se v řadě bezpečnostních opatření pro sportovní diváky a přísnějších bezpečnostních 
normách pro organizátory.  
 Bohužel neexistují žádné výroční zprávy ani analýzy, které by sledovaly a hodnotily 
roli terorismu ve sportu. V případě velkých sportovních událostí organizátoři spolupracují  
s příslušnými mezinárodními institucemi (viz kapitola Příklady mezinárodní bezpečnostní 
spolupráce), které soustavně monitorují aktivity teroristů, a při podezření ohrožení sportovní 
události informují kompetentní orgány. Podobně například EUROPOL varoval organizátory 
dva měsíce před začátkem olympiády v Londýně, kdy podle jeho posledních analýz mohla 
teroristická organizace Al-Káida plánovat útok. „Jeho úspěšné provedení by podle varování 
mohlo organizaci, jejíž pozice byla po smrti Usámy bin Ládina oslabena, obrodit. EUROPOL 
zároveň vyjádřil obavy týkající se trendu návratu džihádistů a útoků osamělých teroristů, což 
jsou jedny z největších hrozeb pro bezpečnost Evropské unie.“9 
 K čemu se dá rovněž při organizaci sportovních událostí přihlížet, jsou výroční zprávy 
o situaci v oblasti terorismu. Takovou zprávu vydává například EUROPOL. Vydávání zprávy 
TE-SAT10 bylo založeno po teroristických útocích 11. září 2011 jako zpravodajský nástroj 
Pracovní skupiny pro terorismus (Terrorism Working Group, TWG) Rady Evropské unie. 
Výsledky jsou zpracovány analytiky a experty z policejního úřadu EUROPOL na základě 
informací poskytnutých a prověřených kompetentními orgány členských států Evropské unie, 
některými třetími státy (Kolumbie, Chorvatsko, Turecko nebo Spojené státy americké), 
partnerskými organizacemi (EUROJUST, INTERPOL) a informacemi z otevřených zdrojů. 
Zpráva je vydávána ročně jako celkový přehled situace v terorismu v Evropské unii. „Jedná se 
o situační zprávu, která popisuje a analyzuje vnější projevy terorismu v rámci Evropské unie, 

                                                 
7 LEE, H.-S., CHO, C.-H. Journal of Sport Management. Mega Events, Fear, and Risk: Terrorism at the Olympic 
Games. Illinois: Human Kinetics, 2008. s. 451. 
8 LEE, H.-S., CHO, C.-H. Journal of sport management. Mega Events, Fear, and Risk: Terrorism at the Olympic 
Games. Illinois: Human Kinetics, 2008. s. 453. 
9 Games will be al-Qa'ida target, says Europol. Independent. 27. 5. 2012. 
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/games-will-be-alqaida-target-says-europol-7791462.html. 
10 European Union Terrorism Situation and Trend Report. Haag: EUROPOL, 2011.  
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jako jsou teroristické útoky nebo jiné aktivity. Nesnaží se analyzovat příčiny terorismu  
a stejně tak nehodnotí dopad nebo účinnost protiteroristické politiky a vynucovacích 
opatření.“11 
 Stále neexistuje žádná obecně přijímaná definice terorismu, podle vědců 
však existují prvky, které jsou společné pro většinu teroristických činů. Za prvé, jsou obvykle 
spáchány skupinami, které nedisponují mocí ke změně politiky, o které se domnívají, že je 
neospravedlnitelná. Za druhé, teroristé často naopak ospravedlňují své činy z ideologických 
nebo náboženských důvodů a argumentují tím, že bojují proti zlu nebo se snaží prosadit větší 
dobro. Za třetí, cíle jsou vybírány s ohledem na co největší negativní psychologické účinky na 
společnost nebo vládu. Pokud jde o bezprostřední cíle, chtějí pomstu, získat slávu a chtějí 
přinutit jejich protivníky k reakci. Z těchto důvodů je logické, že si budou vybírat metody 
masového ničení, jako jsou bombové útoky na cílené dopravní prostředky nebo místa, kde se 
shromažďují lidé, jako jsou sportovní stadiony. 
 Velkou hrozbu představují i teroristé, kteří operují sami. Tzv. „osamělí vlci“ jsou noční 
můrou pro bezpečnostní experty, protože odhalit jejich plány dopředu je velmi těžké. 
Primárním problémem je, že osamělí vlci jsou samotářští aktéři. Je proto velmi těžké zjistit 
jejich záměry předtím, než je uskuteční, protože nepracují s nikým jiným. Představují největší 
nebezpečí, jakému vyšetřovatelé v současnosti čelí. Když bojovníci operují v buňkách 
čítajících více než jednu osobu, je tam větší šance, že jeden z nich dostane strach a odhalí 
úřadům plán, zpravodajská služba zachytí jejich komunikaci nebo že úřady vloží do skupiny 
informátora. Jsou pro ně charakteristické tyto rysy: 
 

 „operují individuálně 

 nepatří do žádné teroristické skupiny ani sítě, 

 jednají bez jakéhokoliv vlivu vůdce nebo hierarchie, 

 taktiky a metody používají na základě vlastního rozhodnutí, bez jakýchkoliv vnějších 
rozhodnutí nebo příkazů.“12 
 

 „Útok osamělých vlků představoval dokonce největší hrozbu pro olympijské hry 
v Londýně.“13 Starosta Londýna i vrchní komisař Londýnské metropolitní policie vyjádřili 
ohledně této problematiky velké znepokojení, když se pouhý týden před tím odehrál masakr 
v kině ve městě Aurora ve státě Colorado, při kterém rukou individuálního střelce zemřelo  
12 lidí. Zároveň však uklidňovali veřejnost, že pro bezpečnost dělají maximální úsilí. Jejich 
primárním cílem bylo údajně identifikovat osoby, o kterých si mysleli, že by mohli takové 
riziko představovat. 
 

                                                 
11 European Union Terrorism Situation and Trend Report. Haag: EUROPOL, 2011. s. 8.  
12 Lone-Wolf Terrorism. Haag: Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2007. s. 6. 
http://www.transnationalterrorism.eu/tekst/publications/Lone-Wolf%20Terrorism.pdf. 
13 LAVILLE, S. Unpredictable 'lone wolves' pose biggest Olympic security threat. Guardian. 9. 3. 2012. 
http://www.guardian.co.uk/uk/2012/mar/09/lone-wolves-olympic-security-threat. 
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3.1  Terorismus a olympijské hry 
 

Pro velký počet lidí a velký mediální zájem jsou olympijské hry ideálním cílem 
teroristů; počty diváků a proudící davy znesnadňují fyzickou identifikaci pachatelů, snadná 
dostupnost k přepravním uzlům usnadňuje únik a s událostmi související sektor pohostinství 
(restaurace, hotely) má potenciál být zasažen bezprostředním účinkem útoku. Velmi citlivým 
objektem poškození je rovněž infrastruktura, která je zejména ve velkých městech a při 
velkých událostech, jako jsou olympijské hry, zásadní. „V průběhu her se tisíce lidí 
shromažďují v hostitelských městech a právě infrastruktura je nezbytným předpokladem 
moderního globálního města.“14 
  Vzhledem ke zvýšené pozornosti věnované možnosti výskytu teroristického útoku při 
Letních Olympijských hrách v Londýně 2012, vypracovalo Národní konsorcium studie 
terorismu a reakce na terorismus (START) zprávu15 o historii terorismu při olympijských 
hrách od roku 1970. Shrnuli případy teroristických útoků, které se odehrály během olympiád 
v hostitelských zemích, stejně tak jako útoků nepřímo souvisejících s olympijskými hrami  
a dalšími velkými sportovními událostmi. Zde jsou závěry zprávy: 
  „Olympijské hry jsou celkově bezpečné s dostatečným respektem k terorismu. Na pěti 
Olympiádách nedošlo k žádnému útoku zaznamenanému v GTD (Globální teroristické 
databázi). Jedná se o Japonsko 1972, Kanadu 1976, Sovětský svaz 1980, Jugoslávii 1984  
a Austrálii 2000. Navíc, v Jižní Koreji a Kanadě v roce 1988, Japonsku 1998, Řecku 2004  
a Kanadě 2010 nebyly zaznamenány žádné smrtelné útoky v žádném sledovaném časovém 
úseku. Největší počet útoků v průběhu novodobých Olympijských her měla Čína v roce 2008  
– a to 7. Největší počet obětí si vyžádaly hry v Mnichově v roce 1972 – 16 a největší počet 
raněných zanechaly hry ve Spojených státech roku 1996 – 110. Vzhledem k faktu, že smrtelné 
útoky na olympiádách jsou vzácné a statistiky mrtvých jsou zásadně ovlivněny atypickými 
událostmi, jako je bombový útok v Oklahomě v roce 1995 nebo útoky na spojené státy v září 
2001, neexistuje žádný jasný model, kterým by se daly vypozorovat jednotné rysy 
smrtonosných útoků, které se odehrály v kontextu s olympijskými hrami.“16 

                                                 
14 LING, C. Mega events and infrastructure improvements. Lund: Centre for East and South-East Asian Studies, 
2005. s. 19. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1325053&fileOId=1325054. 
15 Terrorism and the Olympics. Baltimore: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 
Terrorism, 2012. http://www.start.umd.edu/start/publications/br/TerrorismAndOlympics.pdf. 
16 Terrorism and the Olympics. Baltimore: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 
Terrorism, 2012. s. 2. http://www.start.umd.edu/start/publications/br/TerrorismAndOlympics.pdf. 
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 Údaje z předchozího odstavce přehledně zaznamenává následující graf.17 
 

 
 

 Přehled smrtelných útoků související s olympijskými hrami: 
 

 Mnichov, 1972: Dne 5. září 1972 proniklo 8 útočníků z palestinské organizace Černé 
září do bytového komplexu izraelského olympijského týmu. Následně dva členové 
týmu byli zabiti a 9 dalších bylo uneseno jako rukojmí. Po dlouhodenním vyjednávání, 
kdy únosci chtěli osvobození 200 palestinských vězňů, se teroristé s rukojmími 
přesunuli autobusem a helikoptérou na blízkou leteckou základnu, kde na ně čekalo 
letadlo. Na základně pak vypukla přestřelka, ve které jeden z únosců hodil 
do helikoptéry převážející rukojmí odjištěný granát a další únosce postřílel v druhém 
vrtulníku zbylých pět rukojmích. Nakonec všech devět rukojmích a jeden 
západoněmecký policista, včetně 5 únosců, byli zabiti.18 

 Atlanta, 1996: Dne 27. července 1996 vybuchla v atlantském Centennial parku, kde 
se kvůli koncertu seskupil dav, bomba schovaná uvnitř batohu a naplněná hřebíky  
a šrouby. Exploze zabila jednoho člověka a zranila více než sto dalších. Zemřel taky 
kameraman na srdeční zástavu, když šel událost zachytit. Zpočátku se o pachatelích 
příliš nevědělo, nicméně v roce 1998 obvinily federální úřady z útoku Erica Rudolpha. 
Zprávy naznačovaly, že dopisy, ve kterých byla přiznána odpovědnost za útoky, byly 

                                                 
17 National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism.  
http://www.start.umd.edu/start/publications/br/TerrorismAndOlympics.pdf. 
18 Mnichovský masakr sjednotil svět: Terorismus do politiky nepatří. Česká televize. 5. 9. 2012. http://www. 
ceskatelevize.cz/ct24/svet/27559-mnichovsky-masakr-sjednotil-svet-terorismus-do-politiky-nepatri/ 
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podepsány Boží armádou. Rudolph byl zatčen v roce 2003 v Murphy, Severní 
Karolíně. K bombovým útokům se přiznal a odpykává se doživotní trest.19 

 Peking, 2008: Dne 9. srpna 2008 zabil útočník nožem amerického podnikatele a zranil 
jeho ženu a jejich průvodce. Dcera páru, bývalá olympijská volejbalová hráčka, s nimi 
byla v době útoku, ale nebyla zraněna. Jejich zeť byl trenér amerického mužského 
volejbalového týmu. Útok se odehrál nedaleko Drum Tower, starobylého 
orientačního bodu v Pekingu, tři míle vzdáleného od hlavního olympijského stadionu. 
Útočník, Tang Yongming, se po útoku zabil skokem z druhého patra věže. Motiv útoku 
není jasný a zprávy spekulují, že útočník byl mentálně postižený. Neměl žádný 
kriminální záznam ani vazby na teroristické organizace.20 
 

3.2  Terorismus ve fotbale 
 
 Několik smrtelných teroristických útoků proběhlo taky při jiných sportovních 
událostech. V roce 1994 byli zabiti při granátovém útoku v Džibutsku při sledování 
mistrovství světa ve fotbale 4 diváci a 15 dalších jich bylo zraněno. „Ten samý rok se 
přihlásila k odpovědnosti severoirská paramilitární organizace Ulsterská dobrovolnická síla 
(UVF) za zastřelení 6 a zranění dalších 5 diváků světového šampionátu, kteří jej sledovali 
v severoirské hospodě.“21 
 Ještě více obětí měl útok na diváky při světovém šampionátu v Jihoafrické republice 
v roce 2010, kdy dva sebevražední bomboví útočníci z Al-Šabábu odpálili výbušninu v davu 
lidí sledující utkání na velkoplošné obrazovce v Kampale, Uganda. Ve spojitosti s útokem 
zemřelo nejméně 75 lidí a více než 70 jich bylo zraněno. Ten samý rok bylo provedeno 
několik útoků na diváky světového šampionátu v Afgoye a Mogadishu, Somálsku. Nejméně 
dva lidé byli zabiti a další byli odvedeni jako rukojmí. Za útoky přijala odpovědnost 
islamistická skupina Hizbul al Islam. 
 Teroristické útoky při fotbalových událostech nejsou tak časté, v rámci zajištění 
bezpečnosti na stadionech jsou však přijímána stále nová opatření a navrhovány nové právní 
předpisy vztahující se zejména k problematice diváckého násilí.  

                                                 
19 LOPRESTI, M. A decade later, Atlanta Olympic bombing Overshadowed. USATODAY. 23. 7. 2006. 
http://usatoday30.usatoday.com/sports/columnist/lopresti/2006-07-23-lopresti-atl-10-years_x.htm. 
20 Vražda na olympiádě: Zemřel příbuzný kouče z USA. Aktuálně. 9. 8. 2008. 
http://aktualne.centrum.cz/sportplus/oh2008/cinska-stopa/clanek.phtml?id=613222.  
21 Terrorism and the Olympics. Baltimore: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses 
to Terrorism, 2012. s. 4. http://www.start.umd.edu/start/publications/br/TerrorismAndOlympics.pdf. 
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4.  Násilí v ulicích 
 
 Pro miliony lidí na celém světě je násilí nebo strach z něj denní realitou. Velká část 
tohoto násilí je koncentrována v městských centrech v rozvojových zemích. V mnoha 
případech má rozsah násilí v těchto městech charakter otevřené války. Jedny z největších 
počet vražd mají země, které neprocházejí válkou, ale potýkají se s epidemií násilí 
v městských čtvrtích. A s rostoucí urbanizací posledního desetiletí je tento problém ještě 
nabývá na závažnosti.  
 „Městská centra jsou v současnosti domovem poloviny obyvatelstva a očekává se, že 
v průběhu dalších 25 let absorbují všechen nový populační růst. Odhaduje se, že více než 
jedna čtvrtina městského obyvatelstva po celém světě žije v chudinských čtvrtích.“22 Některá 
města, zejména v Latinské Americe a Africe, se potýkají s vysokou úrovní násilí, které 
poškozuje samotné základy hospodářského a sociálního vývoje celé populace. „Na základě 
vyhodnocení latinsko-amerických měst Inter-americkou rozvojovou bankou se odhaduje, že 
rodiny, které se nachází ve městech s více než 1 milionem obyvatel, mají o 70% vyšší 
pravděpodobnost zkušenosti s násilím, než města, která mají mezi 50 až 100 tisíci obyvateli.23 
V některých případech se dokonce ve městech vytvořily tzv. "no-go zóny", které narušují 
celkovou správu oblasti a uvěznily nejchudší populaci do nebezpečného cyklu chudoby  
a násilí. I když tyto extrémní situace nepostihují většinu města, rostoucí úroveň násilí  
v mnoha městech po celém světě představuje vážný problém pro občany a jejich místních 
samospráv.  
 Chronické násilí transformuje sociální sítě a vztahy způsobem, který může zničit 
důvěru a efektivní kolektivní jednání. Atmosféra strachu a nedůvěry vytvořená chronickým 
násilím může plodit další násilí, která je pak vnímáno jako obrana. Násilí nebo strach z něj 
odrazuje investice, narušuje sociální soudržnost a omezuje přístup k zaměstnání  
a vzdělávacím příležitostem. 
 Jednou z příčin velké míry násilí ve městech může být jejich rychlý, neřízený růst, kdy 
se rizikové faktory mohou nakumulovat a zintenzivnit potenciál pro násilí. Tento chaotický 
růst města pak převyšuje jeho kapacitu a zdroje vlády k jeho řízení, která pak rozsáhle 
městské oblasti nechá bez dohledu, a tohoto vakua využijí násilné gangy k ovládnutí 
jednotlivých čtvrtí. Jiná města mohou zažívat velký ekonomický rozmach, ale nevytváří 
dostatek pracovních míst pro rostoucí populaci 

                                                 
22 Violence in the City. Understanding and Supporting Community Responses to Urban Violence. The World 
Bank, Washington 2011. s. 1. 
23 Violence in the City. Understanding and Supporting Community Responses to Urban Violence. The World 
Bank, Washington 2011. s. 15. 
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 Graf č. 1 zaznamenává počet vražd na 100 tisíc obyvatel ve vybraných světových 
městech24 (údaje z roku 2009): 
 

 
 
 V současnosti roste počet sponzorů a developerských firem, které jsou zapojeno do 
prevence násilí. Na mezinárodní úrovni se rostoucí zájem o násilí ve městech odráží 
v zakládání globálních institucí, jako je „Program pro bezpečnější města“ Organizace 
spojených národů25, Mezinárodní centrum pro prevenci zločinu a násilí26 nebo Evropské 
fórum pro bezpečnost ve městech.27 Zvýšilo se taky pole odborných konzultantů a expertů 
z vědecké a nevládní oblasti. V rámci Organizace spojených národů probíhá úsilí  
o zefektivnění práce různých subjektů v této problematice založením Programu prevence 
ozbrojeného násilí Organizace spojených národů 28, zahrnující Alianci prevence násilí Světové 
zdravotnické organizace29, Ženevskou deklaraci o omezení ozbrojeného násilí30 a Pracovní 
skupinu pro omezení ozbrojeného násilí Výboru Organisace pro hospodářskou spolupráci  
a rovoj (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) pro rozvojovou 
pomoc.31 V květnu 2010 navíc proběhla Konference o ozbrojeném násilí, kdy 60 zemí světa 
přijalo závazky, ve kterých se zaručují k implementaci konkrétních opatření vůči 

                                                 
24 United Nations Office on Drugs and Crime. 
http://www.indexmundi.com/blog/index.php/category/topics/crime/ 
25 The United Nations Human Settlements Programme. 
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=1433&catid=375&typeid=24&subMenuId=0 
26 International Center for the Prevention of Crime and Violence.  
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/institutes-ICPC.html 
27 European Forum for Urban Security. http://efus.eu/en/. 
28 Armed Violence Prevention Program.  
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/armed_violence/en/ 
29 Violence Prevention Alliance. http://www.who.int/violenceprevention/about/en/ 
30 Geneva Declaration on Armed Violence Reduction. 
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Geneva-Declaration-Millennium-Development-Goals.pdf 
31 OECD/DAC Working Group on Armed Violence Reduction. 
http://www.oecd.org/development/incaf/47942084.pdf 
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ozbrojenému násilí. Mezi tyto opatření patří systematické monitorování a měření, uznávání 
práv obětí a integrované úsilí v prevenci násilí a rozvoji plánů na všech vládních úrovních.  
 
4.1  Řešení problematiky v rámci sportovních událostí 
 
4.1.1  Mistrovství světa ve fotbale 2010 v Jihoafrické republice 
 
 V roce 2010 se v Jihoafrické republice (JAR) konal závěrečný turnaj Mistrovství světa 
ve fotbale, který probíhal od 11. června do 11. července. Pro zemi to bylo velká výzva, 
protože podobná akce takového rozsahu se na africkém kontinentu ještě nepořádala. 
„Pořádání šampionátu bylo navíc jedinečné i v tom, jak byla událost prezentována – jako 
něco, čeho se JAR ujímá pro dobro kontinentu. Přístup, který měl podpořit regionální  
a mezinárodní ambice usmíření a uznání. Jihoafrická republika událost jasně viděla jak 
prostředek ke zlepšení a rozvoji vztahů mezi africkými státy a mezinárodními společenstvími 
chtěla být vnímána jako legitimní představitel kontinentu.“32 
 Ovšem právě JAR se potýká s velkým výskytem násilí, jak dokazují i statistiky výroční 
kriminální zprávy jihoafrické policie za sledované období 2010/201133, kdy bylo na území 
Jihoafrické republiky registrováno:34 
 

 „15 940 vražd (pro srovnání, ve státě New York to bylo za rok 2010 pouze 866 vražd35, 
pozn. autora); 

 dalších 15 493 pokusů o vraždu; 

 57 95 pouličních loupeží; 

 10 627 přepadení aut; 

 celkově přibližně 2,1 milionu závažných trestných činů“. 
 
 Největším problémem je násilí a konfrontační zločin, který zahrnuje obytná vloupání, 
krádeže, přepadení aut, pouliční přepadení, organizované útoky na obchodní centra  
a obchody. Přibližně 80 % vražd se stane v rámci velmi specifického sociálního kontextu 
– většinou mezi lidmi, kteří se znají navzájem. Hlavní příčina velké míry pouličního násilí  
v JAR je přisuzována zejména velké nezaměstnanosti mezi mladými, která u nich dosahuje  
50 %. S tím pak souvisí hojně rozšířená drogová kultura gangů, které se poté stávají 
útočištěm pro mladé. Dalším důvodem jsou slabé sociální interakce, které doprovází špatné 
sociální podmínky, a propastný rozdíl mezi chudými a bohatými, což vede k frustraci sociálně 
slabých a jejich nenávisti vůči státní politice.  

                                                 
32 DOWSE, S. Power Play: International Politics, Germany, South Africa and the FIFA World Cup. Johannesburg: 
South African Institute of International Affairs, 2011. s 11. 
33 Sledované období je od 1. 4. 2010 do 1. 3. 2011. 
34 Crime report 2010/2011. Pretoria: South African Police Service, 2011. s. 1 – 13.  
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=150105. 
35 Index Crimes Reported to Police by Region: 2002 – 2011. New York State Division of Criminal Justice Services. 
http://www.criminaljustice.ny.gov/crimnet/ojsa/indexcrimes/Regions.pdf. 
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 Ilustrace zachycuje koncentraci kriminality v JAR podle jednotlivých druhů trestné 
činnosti36 (údaje z roku 2010): 
 

 

                                                 
36 Centre for Justice and Crime Prevention. http://www.propertyinvesting.net/cgi-
script/csNews/csNews.cgi?database=specialreports.db342&command=viewonex. 
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 Ilustrace zachycuje srovnání Jihoafrické republiky s ostatními státy v počtu vražd37 
(data jsou z roku 2010 nebo z nejnovějších dostupných dat): 
 

 
 
 Půl roku před zahájením vydala britská vláda varování pro své fanoušky před rizikem 
přepadení aut při odjezdu z letiště v Johannesburgu, protože původně plánovaná 
vysokorychlostní železnice vedoucí z letiště do Pretorie neměla být včas připravena. Mnoho 
fanoušků proto mělo jezdit půjčenými auty nebo taxíky. Nakonec ale v průběhu šampionátu 
byla v provozu. Rovněž některé webové stránky a průvodci upozorňovaly fanoušky na 
několik zásad, které je třeba při pohybu v zemi dodržovat. Například:38 
 

 „mějte okýnka v autě nahoře a dveře zavřené, když zastavujete na červenou, 

 nechoďte pokud možno pěšky sami a na dlouhé trasy – choďte ve skupinách po 5, 6, 7 
nebo více lidech, 

 pokud jste přepadeni v autě, neklaďte odpor – hrdinské činy mohou skončit tragicky, 

 nezastavujte cizincům ani lidem, kteří mají poruchu, 

 a modré světlo nemusí nutně znamenat policii.“ 
 
 I přes tyto problémy se na mistrovství nestal žádný závažný trestný čin. Závěrečné 
vyhodnocení průběhu šampionátu uvádí, že se po celou dobu stalo necelých 1 000 trestných 
činů, z toho 704 mimo stadiony a 290 přímo na stadionech. Tyto výsledky jsou podle 

                                                 
37 United Nations Office on Drugs and Crime. http://www.unodc.org/documents/dataandanalysis/statistics/ 
Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf. 
38 ROHRER, F. How dangerous is South Africa? British Broadcasting Company. 17. 5. 2010. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8668615.stm. 
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jihoafrického ministra policie39 velmi povzbudivé. Většinu těchto činů tvořily krádeže  
a přepadení. „Policie zatkla 447 lidí – z toho 181 bylo cizinců a 266 Jihoafričanů.“40 
 Policie po celé zemi nasadila více než 190 000 policistů. 40 000 z nich operovalo 
přímo v souvislosti s mistrovstvím a zbylých 150 000 zajišťovalo standardní policejní dozor  
v ulicích. Hostitelská města byla rozdělena na sektory a každý sektor střežil zvláštně 
pověřený policejní tým (task team). Policie se zaměřila zejména na kontrolu vzdušného 
prostoru, přístavů, zastávek a vlakových stanic, silnic mezi velkými městy, oblíbených 
turistických destinací, stejně jako hotelů a tréninkových kempů. Bezpečnostní experti z JAR 
přisuzují pokles kriminality během mistrovství zejména: 
 

 „založení Jednotného národního operačního a zpravodajského systému41; 

 vytvoření účelových policejních týmů ve všech devíti hostitelských městech; 

 založení 56 speciálních soudů, které fungovaly 24 hodin denně a urychlovaly procesy 
kriminálních činů v průběhu šampionátu; 

 1,3 miliardovému rozpočtu na bezpečnost; 

 zvýšené kontrole na silnicích (zejména těch vedoucích z letišť do měst); 

 zrušení dovolených pro všechny policisty“.42 
 
4.1.2  Mistrovství světa ve fotbale 2014 a Olympijské hry 2016 v Brazílii 
 
 V roce 2014 a 2016 se mají v Brazílii konat největší sportovní události na světě. 
Brazílie jako fotbalová velmoc si pořádání Mistrovství světa ve fotbale velmi cení a bude to 
pro ni největší sportovní svátek v historii. Rovněž olympijské hry postaví celou Brazílii na 
nohy a je to vůbec poprvé, kdy se budou hry pořádat na jihoamerickém kontinentu. 
„Předseda marketingové komise Mezinárodního olympijského výboru Gerhard Heiberg řekl, 
že pokud Rio de Janeiro, kde se má olympiáda konat, uspěje, mohou se olympijské hry v roce 
2024 konat poprvé taky na africkém kontinentu.“43 
 Brazílie44 se stejně jako Jihoafrická republika potýká s velkou kriminalitou, která je 
však typická i pro venkov45. Nejvíc se však poukazuje na velká města jako Sao Paulo nebo Rio 

                                                 
39 Minister of Police. 
40 1 000 crimes committed at 2010 venues. Independent Online. 15. 7. 2010. 
http://www.iol.co.za/sport/1000-crimes-committed-at-2010-venues-1.489978. 
41 National Joint Operational and Intelligence Structure. 
http://www.info.gov.za/speech/DynamicAction?pageid=461&sid=23747&tid=50985. 
42 South African crime statistics. South Africa Web. 16. 9. 2010.  
http://www.southafricaweb.co.za/article/south-african-crime-statistics. 
43 Olympiáda v Africe? (Ne)úspěch Ria napoví. Týden. 13. 8. 2012. 
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/londyn-2012/olympiada-v-africe-ne-uspech-ria-napovi_242856.html. 
44 Policie je v Riu vnímána jako zkorumpovaná, úplatná a její přítomnost ve favelách není vítána, protože 
rozpoutá násilí, při kterém umírají nevinní lidé. Veřejnost se s gangy „naučila žít“, navíc z jejich pohledu se o ně 
stát nezajímá a sociální služby jim mnohdy zřizují právě drogové gangy, které si tak snaží získat jejich přízeň, aby 
se mohli bez problémů věnovat obchodu s drogami. 
45 Podle výzkumu brazilské vlády a Organizace amerických států z roku 1994-2004 vykazují malá města ve 
vnitrozemí dokonce vyšší ukazatel kriminality než ta velká. Je to údajně způsobeno minimálním dohledem státu 
nad těmito oblastmi, které jsou odlehlé a málo přístupné. Konflikty vznikají zejména kvůli pozemkům.  
Násilí v Brazílii: Malá města vedou. Aktuálně.cz. 28. 2. 2007. 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=367011. 
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de Janeiro díky proslulým chudinským čtvrtím (favelám), které ovládají drogové gangy. 
Narozdíl od těchto čtvrtí, které jsou typické pro celou Jižní Ameriku (Chile, Peru, Kolumbie), 
je centrum měst relativně klidné a bohaté. Favely začaly v Brazílii vznikat již na konci 19. stol, 
ale masově se začaly rozrůstat až v 60. letech, kdy probíhala napříč celým jihoamerickým 
kontinentem masová migrace do měst. V případě Ria navíc v roce 1960 převzala místo něj 
roli hlavního města nově vybudovaná Brasílie ve vnitrozemí. Investování státu do Ria se tak 
rapidně snížilo a bylo ponecháno bez většího dozoru vlády. Tím se vytvořilo podhoubí pro 
vznik chudých čtvrtí, kam ročně proudily statisíce lidí, kteří se na venkově nemohli uživit. Vše 
ještě umocnil vojenský převrat z roku 1964. Velká města se stávala tranzitním místem pro 
obchodování s kokainem a jednotlivé favely začaly ovládat drogové gangy. 
  
 Graf č. 2 vyjadřuje vývoj počtu vražd v Brazílii od roku 1980 do roku 2010.46 
 

 
 

Armáda nad čtvrtěmi začala ztrácet kontrolu a výsledkem bylo, že je izolovala od 
bohatších center. Po roce 2000 se z nespokojených obyvatel začaly rekrutovat ozbrojené 
milice se záměrem radikálně se vypořádat s drogovými utlačovateli. Tím se však ještě zvýšilo 
všeobecné napětí. Jako reakci na tento vývoj a fakt, že má Rio de Janeiro před sebou 
pořádání olympijských her, začala brazilská vláda na konci roku 2007 v Riu plnit tzv. 
pacifikační plán47, který si klade za cíle: 
 

 vrátit zpět kontrolu státu nad čtvrtěmi, které ovládají drogové gangy; 

 vrátit místní populaci mír a veřejnou bezpečnost; 

 zavést v oblastech stály policejní dozor; 

 zavedení sociálních služeb a investicí k vybudování nových favel; 

                                                 
46 WAISELFISZ, J. J. Mapa da Violência 2012. Sao Paulo: Instituto Sangari, 2011. s. 19. 
47 Rio de Janeiro`s Pacification Program. Washington Office on Latin America. 5. 1. 2011. 
http://www.wola.org/rio_de_janeiro_s_pacification_program. 
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 obnovit důvěru obyvatel v policii. 
 
 První očisty favel od drogových gangů začala policie provádět v prosinci 2008, kdy 
„dobyla“ favelu Dona Marta, následovanou pak neblaze proslulou Cidade de Deus (Město 
Bohů). Na konci roku 2010 se k policii, která situaci sama nezvládala, přidala i armáda. 
V listopadu 2011 pak tyto složky společně dobyly největší favelu Rocinhu, která má podle 
některých odhadů až 300 000 obyvatel. Co se ale jeví jako problém, je fakt, že policie své 
razie a útoky většinou veřejně dopředu oznámí a ozbrojenci pak mají čas přesunout se jinam. 
Nájezdy se sice obejdou bez větších potyček a policii to urychlí obsazování čtvrtí, násilnosti 
se ale tím pádem přesouvají do dříve bezproblémových oblastí. Mezi veřejností pak vznikají 
obavy, zda policie neztrácí nad ulicemi kontrolu. Ta na druhou stranu argumentuje tím, že 
jakmile se ozbrojenci přemístí jinam, jsou zranitelnější a je snazší je porazit, protože jsou 
vysoce závislí na svém území, které znají. Když se pak přemístí do cizích čtvrtí, nemohou se 
tak dobře ukrýt a mohou navíc vyvolat konflikt mezi nepřáteli z těchto čtvrtí. 
  Faktem však zůstává, že výsledky se dostavily a výskyt násilí v Riu se zmenšuje ve 
všech zpacifikovaných čtvrtích. V prvních dvou policií obsazených favelách Dona Marta  
a Cidade de Deus se počet vražd snížil o 100 %, resp. 82 %, loupeže o 40 %, resp. 88 %  
a krádeže aut o 44 %, resp. 84 %. „Zatímco průměrný počet obyvatel na jednoho policistu 
v celém státě Rio de Janeiro je 405, v kontrolovaných oblastech programu je jich pouze 
101.“48 Tento poměr umožňuje policii dostat se do blízkosti dané komunity, poznat její 
obyvatele a rozvíjet vztahovou důvěru. Podle průzkumů se obyvatelé za přítomnosti policistů 
z programu UPP mají lépe v porovnání s předchozí dobou a zvýšila se i důvěra v bezpečnostní 
složky. „Bylo dotazováno 600 obyvatel ze 44 favel, které v programu nejsou zahrnuty, a 70 % 
z nich by uvítalo, kdyby byl program aplikován i v jejich čtvrti.“49 
 „Policie má za úkol vytlačit gangy ze 40 favel do roku 2014. Jde o místa, kde je nejvíce 
násilí a která jsou nejblíže plážím a turistickým destinacím. Do roku 2016 mají speciální síly 
ovládnout desítky dalších čtvrtí.“50 V Riu se přitom nachází kolem 1 000 favel, které mají od 
několika stovek do několika stovek tisíc obyvatel. Skutečný úspěch celého programu však 
vyjde najevo až po skončení olympiády, která bude největší zatěžkávací zkouškou. 
 

                                                 
48 STAHLBERG, S. G. The Pacification of Favelas in Rio de Janeiro. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford University. Nedatováno. http://iis-db.stanford.edu/pubs/23471/Stahlberg%2C_Stephanie_-
_Pacification_of_Favelas_in_Rio_de_Janeiro_%28Work_in_Progress%29.pdf. 
49 STAHLBERG, S. G. The Pacification of Favelas in Rio de Janeiro. The Freeman Spogli Institute for International 
Studies at Stanford University. Nedatováno. http://iis-db.stanford.edu/pubs/23471/Stahlberg%2C_Stephanie_-
_Pacification_of_Favelas_in_Rio_de_Janeiro_%28Work_in_Progress%29.pdf. 
50 V Riu už pátý den teče krev. Česká televize. 25. 11. 2010. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/108211-v-riu-uz-paty-den-tece-krev/. 
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5.  Divácké násilí 
 
 „Podle názorů některých expertů první projevy diváckého násilí začaly vyplouvat na 
povrch koncem 19. století a v 60. letech 20. století se pak násilné chování stalo více 
frekventované, viditelné a hluboce zakořeněné ve společnosti.“51 Již nebylo považováno za 
okrajový a náhodný fenomén. A jakmile se sport stal ventilem frustrace a hněvu v důsledku 
všech druhů sociálního, národního a místního antagonismu, riziko incidentů na zápasech 
vzrostlo. Sport se nějakým způsobem stal společensky přijatelným vyjádřením osobní 
frustrace.  
 Nejběžnějším pojmenováním tohoto fenoménu se stalo „fotbalové chuligánství“. 
Někdy bývá označováno za „britskou nemoc“ („British Disease“), protože jeho kořeny leží 
právě na britských ostrovech. „Fotbaloví chuligáni se sdružují ve skupinách tvořených 
většinou mladými militantně orientovanými „příznivci“. Ti přicházejí na fotbalové stadiony či 
do jejich okolí s primárním cílem vyvolat konflikt či bitku s jinými obdobnými skupinami 
soupeřova týmu.“52 
 Od poloviny 80. let XX. století se organizátoři, města a vláda snažili posílit preventivní 
opatření. Ale série neštěstí (Heysel 1985, Bedford 1985, Bastia 1992) přinutila mezinárodní 
společenství podniknout další kroky. V roce 1985 byla Radou Evropy přijata Evropská úmluva 
k diváckému násilí a neslušnému chování při sportovních událostech, zvláště při fotbalových 
zápasech.53 V souladu s úmluvou byl zřízen stálý výbor, reprezentující všechny státy. Od 
přijetí úmluvy bylo připraveno a přijato přes 30 doporučení. Řada z nich je považována za 
měřítko veřejné politiky bojující proti násilí ve sportu. 
 
5.1.   Situace v oblasti fotbalového násilí v Evropě 
 
 Moderní chuligánství, tedy to, jak ho známe dnes, se začalo v souvislosti s fotbalem 
objevovat v Anglii od počátku 60. let. Přibližně o deset let později se rozšířilo do dalších 
evropských zemí. Původně byl fotbal tradiční druh zábavy pracující třídy. „V 60. letech však 
začal procházet procesem komercionalizace a přestával být záležitostí pracující třídy. Fotbal 
tak ztratil charakter všelidové víkendové zábavy a pozvolna se stal doménou elit.“54 
Neexistují však žádné systematické záznamy o fotbalovém násilí v jednotlivých evropských 
zemích. Nedostatek kvantitativních nebo důvěryhodných dat o fotbalovém násilí, a zejména 
nedostatek porovnatelných dat, činí srovnání situace v různých evropských zemích velmi 
obtížné. Některé závěry však učinit lze.  
 Současný fotbal čelí stálému „promyšlenému“ násilí. Je to skupinové násilí, ve formě 
fyzické agrese nebo vandalismu, páchané skalními fanoušky. Ti všude doprovází svůj tým  
a záměrně vyhledávají konfrontaci s jejich protějšky z ostatních klubů. „Toto násilí je 
promyšlené ve smyslu, že je předem naplánované a zpravidla dohodnuté na určený den. 
Využívají přitom moderní komunikační technologie.“55 

                                                 
51 Goal: Preventing Violence in Sport. Executive Summary. Paris: Efus, 2012. s. 2. 
52 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni. Brno: Centrum strategických studií, 2004. s. 12. 
53 European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in Particular at Football 
Matches. Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/sport/violence/convention_en.asp 
54 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni. Brno: Centrum strategických studií, 2004. s. 21. 
55 The Prevention of Violence in Sport. Strasbourg: Council of Europe, 2002. s. 11. 
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 Je jasné, že k nějaké formě nepokojů došlo v každé zemi, kde se hraje fotbal. Mezi 
zeměmi existují podobnosti ve vývojových fázích problému. Ve většině zemí je počáteční fázi 
sporadické násilí přímo zaměřené na rozhodčí nebo hráče. Následuje druhá fáze zahrnující 
násilí mezi protějšími skupinami fanoušků a policií nebo bezpečnostními strážnými. Ve třetí 
fázi se střety mezi těmito skupinami přesouvají mimo stadion. Ve většině evropských zemí je 
s fotbalem související násilí převážně vnitřním problémem, kdy se většina incidentů 
odehrává na klubové úrovni, zatímco fanoušci národních týmů se v zahraničí obecně chovají 
lépe. Výjimku však tvoří Angličané a rivalita mezi některými národy (např. Německo  
a Nizozemsko) vede k násilí, jehož výskyt se však v poslední době snižuje.  
 Kromě Spojeného království se s problémy s fotbalovým násilím potýkají ve větší míře 
i další následující státy: Itálie, Německo, Nizozemsko a Belgie. „Dostupná data ukazují, že 
úrovně fotbalového násilí v těchto zemích jsou velmi podobné – vyskytují se přibližně v 10 % 
utkání.“56 V Rakousku, Švédsku a Dánsku se problémy taky objevily, avšak v menším měřítku. 
V Dánsku navíc získává na popularitě nový, nenásilný styl fanouškovské kultury propagovaný 
rooligans (slovní hříčka ze slov hooligans a rolig, znamenající pokojný). Hnutí vzniklo v roce 
1980 jako protireakce na fotbalové chuligánství. 
 
5.2.  Rasismus na stadionech 
 
 Rasismus se začal v Evropě na fotbalových stadionech objevovat v 70. letech 
XX. století v souvislosti s migrací černošského obyvatelstva. V té době začaly v západní 
Evropě vzrůstat rasistické nálady v důsledku masové migrace. Tím pádem začal posilovat 
význam ultrapravicových stran a dalších extrémistických skupin, které se následně pokoušely 
agitovat ve fotbalovém prostředí a zapojit do chuligánských gangů. „Řada chuligánů ale 
rasistické prvky nepoužívá a některé jejich skupiny proti nim dokonce vystupují, protože 
podobné jednání považují za „chuligánský primitivismus“.“57 
 Skutečný rozsah rasismu mezi fotbalovými fanoušky nelze vystihnout. Pro média  
a podle veřejného mínění je však rasismus mezi fanoušky stále závažný problém a časti je 
přičítáno vypuknutí nepokojů, zejména na mezinárodních utkáních. Mezi vědci a odborníky 
zabývající se fotbalem je role rasismu a krajně pravicových skupin ve fotbalovém násilí často 
diskutovaným tématem. Některé agentury, jako např. britská Národní kriminální 
zpravodajská služba (NCIP), považují jejich vliv za minimální, zatímco druzí je přímo viní 
z násilných incidentů.  
 Ve Spojeném království se rasistické skandování stále objevuje, ne však v takové 
úrovni jako v 70. nebo 80. letech, kdy byli hráči černé pleti vítáni s opičími zvuky a gesty. 
V Evropě vzniká mnoho iniciativ, např. When Racism Wins v Nizozemsku, No al Razzismo 
v Itálii a celoevropská iniciativa All Different – All Equal. I samotná Anglie se snaží proti 
rasismu bojovat, jak to jde. Vznikají organizace typu Kick it out nebo Show Racism the Red 
Card, které pomohly zredukovat výskyt rasismu v místech, kde je nejrozšířenější – na ulicích, 
na stadionech a na internetu. Konají se rovněž nejrůznější protirasistické akce a Dny proti 
rasismu, kdy se školáci učí, mimo jiné, dlouhou historii fotbalistů černé pleti. Úspěch těchto 

                                                 
56 Football Violence in Europe. Social Issues Research Centre. Nedatováno.  
http://www.sirc.org/publik/fvexec.html. 
57 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni. Brno: Centrum strategických studií, 2004. s. 14. 
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iniciativ je však těžké posoudit – anglické stadiony se rasismu stále ještě zcela nezbavily.  
I když nejen anglické.   
 V Evropě jsou ve fotbale v některých zemích na vzestupu masivní a rostoucí krajně 
pravicová hnutí spojená s fotbalem, včetně Polska a Ukrajiny, které v roce 2012 pořádaly 
evropský fotbalový šampionát EURO 2012. A právě před šampionátem přišla britská 
rozhlasová a televizní společnost BBC a organizace na ochranu lidských práv Amnesty 
International s varováním pro britské fanoušky. „BBC ve svém dokumentu Panorama vylíčila 
Ukrajinu jako rasistickou zemi. V dokumentu ukázala hajlování, rasistické urážky a agresi 
fotbalových chuligánů a ukrajinské stadiony vylíčila jako válečnou zónu, kterou policie 
přehlíží.“58 Stejně tak Amnesty International vydala na svých stránkách varování. V Polsku je 
podle ní častý výskyt projevů rasismu a xenofobie a zdejší policie zneužívá své moci. Zároveň 
BBC vyzvala fanoušky, aby na šampionát nejezdili a sledovali jej doma v televizi. Polské 
i ukrajinské ministerstva zahraničí dokument razantně odsoudily. Faktem však zůstává, že se 
šampionát bez rasismu a následných postihů neobešel. Některé tréninky i zápasy byly 
doprovázeny rasistickým skandováním. A nešlo přitom o polské ani ukrajinské fanoušky. 
Chorvatská fotbalová federace dostala například pokutu 80 tisíc euro poté, co fanoušci 
Chorvatska mířili při zápase rasistické narážky vůči italskému útočníkovi Mario Balotellimu. 
Stejně tak Ruský fotbalový svaz dostal pokutu 30 tisíc eur za projevy svých fanoušků. 
 V roce 2012 vydal Výbor pro média, kulturu a sport Dolní komory britského 
parlamentu zprávu o stavu rasismu59 jako reakci na případy rasistických narážek v anglické 
nejvyšší fotbalové soutěži. Zpráva uvádí, že i přes velký pokrok a úsilí v boji proti rasismu je 
to v Anglii stále významný problém.  
 
5.3.  Nejznámější případy diváckého násilí 
 
 Boca Juniors – River Plate (Argentina 1968) 
 
 Celosvětově známé derby zvané „Superclásico“ je název používaný k popisu 
fotbalového zápasu v Argentině v Buenos Aires mezi Boca Juniors a River Plate. Tragédie, 
kterou Argentinci nazývají jako Gate 12 (Brána 12), se stala 23. června 1968 na stadionu  
El Monumental. Během incidentu zahynulo 71 fanoušků a 150 jich bylo zraněno. Tato 
pohroma byla největší událostí, která se kdy v historii argentinského fotbalu stala. Většina 
mrtvých a zraněných fanoušků byla v dospívajícím a mladistvém věku. Průměrný věk obětí 
byl 19 let. Co se tehdy přesně stalo, není jisté, protože existují různé verze popisující událost. 
Podle jedné verze chuligáni Boky Juniors hodili zapálené vlajky z horních řad na své rivaly. 
Tím vyvolali v jejich řadách obrovský chaos. Podle jiných vznikla panika po vstupu fanoušků 
River Plate do sektoru Boca Juniors. V každém případě bylo těchto 71 fanoušků udušeno 
k smrti davem po vypuknutí chaosu z důvodu zavřené brány, která měla být v té době 

                                                 
58 Varování před fotbalovým Eurem: Polsko je rasistické a má surovou policii. Hospodářské noviny. 25. 9. 2012. 
http://zpravy.ihned.cz/c1-55965370-varovani-pred-fotbalovym-eurem-polsko-je-rasisticke-a-ma-surovou-
policii. 
59 Racism in Football. United Kingdom Parliament. 2012. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmcumeds/89/89.pdf. 

http://zpravy.ihned.cz/c1-55965370-varovani-pred-fotbalovym-eurem-polsko-je-rasisticke-a-ma-surovou-policii
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průchozí. Po třech letech vyšetřování neshledala vláda ke zklamání rodin obětí nikoho 
vinným.60 

 
 FC Liverpool – Juventus Turín (Brusel 1985) 
 
 Incident se stal 29. května 1985, kdy utíkající fanoušci byli tlačeni proti zdi na 
fotbalovém stadionu v Heyselu, Belgii, při finále Poháru evropských mistrů. 39 fanoušků 
Juventusu zemřelo a 600 jich bylo zraněno. Přibližně hodinu před výkopem prorazila velká 
skupina fanoušků Liverpoolu plot, který je odděloval od fanoušků Juventusu. Ti, co seděli 
blízko betonové zdi v sektoru fanoušků Liverpoolu, byli na zeď přitlačeni a ta se následně pod 
tlakem zřítila. Vyšetřovací komise označila jako hlavní viníky této tragédie britské „rowdies“  
a všechny anglické kluby pak byly na 5 let vyloučeny z evropských soutěží. Svůj podíl na 
neštěstí, ale nesl i špatný stav stadionu Heysel a chyby na straně organizátorů.61 

 
 Dynamo Záhřeb – Červená hvězda Bělehrad (Jugoslávie 1990) 

 
 Dne 13. května 1990 se na stadionu Maksimir v Záhřebu odehráli fotbalové nepokoje 

mezi fanoušky Záhřebu a Bělehrad. Již několik hodin před zápasem se v ulicích Záhřebu 
objevily první střety. Skutečný problém však nastal až na stadionu. Vyprovokováni 
záhřebskými protějšky, kteří na ně házeli kameny, začali fanoušci Bělehradu v sektoru hostí 
trhat reklamní poutače a útočit na ně noži a vytrhanými sedadly, zpívající nacionalistické 
písně jako „Záhřeb je srbský“. Fanoušci Dynama Záhřeb se brzy dostali i na hrací plochu. 
Policisté museli přivolat na pomoc posily s obrněnými vozy a vodními děly, aby byli schopni 
rozehnat násilné fanoušky. Boj trval přes hodinu a výsledkem nepokojů bylo více než 100 lidí 
pobodáno a otráveno slzným plynem.62  

 
 Peru – Argentina (Lima 1964) 
 
 Na národním stadionu v Limě propukl těžký střet mezi fanoušky poté, co v utkání 
olympijské kvalifikace uruguayský rozhodčí Pazos neuznal domácím vyrovnávací gól. 
Rozzuřený fanoušek domácích vtrhl na hřiště a začal honit rozhodčího. Následně proti 
fanouškovi tvrdě zasáhla policie, která ho rázně porazila na zem, což ještě více dopálilo 
ostatní. Policie musela použít na tribuny slzný plyn, který ale způsobil chaos, paniku  
a tlačenice. Jednalo se o nejhorší neštěstí na stadionu. Výsledkem bylo 318 mrtvých a více 
než 500 raněných. Po nehodě byla kapacita stadionu snížena z 53 000 míst na 42 000.63 
 
  

                                                 
60 SEAL, B. 23 June 1968 – Puerta 12 Tragedy. Soccer News Day. 23. 6. 2012. 
http://www.soccernewsday.com/world/r/385680/23-june-1968-the-puerta-12-tragedy. 
61 The Heysel disaster. British Broadcasting Company. 29. 5. 2000.  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/768380.stm. 
62 MONTAGUE, J. Five Games that Changed the World. Cable News Network. 13. 1. 2011. 
http://edition.cnn.com/2011/SPORT/football/01/05/iraq.asia.six.games/index.html. 
63 Riots Erupts at Soccer Match. History. Nedatováno.  
http://www.history.com/this-day-in-history/riot-erupts-at-soccer-match. 
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Al Masrí – Al Ahlí (Egypt 2012) 
 
 V severoegyptském Port Saídu propukly 1. února 2012 na místním stadionu nepokoje 
poté, co domácí celek nečekaně porazil favorizovaného soupeře 1:3. Fanoušci domácího 
klubu vběhli na hřiště a začali napadat fanoušky soupeře. Mnoho z nich mělo nože a hole. 
Napadnutí fanoušci prchali k bráně stadionu, která však byla zavřená. Fotbalisté se utíkali 
schovat do kabin. Část stadionu zachvátil požár. Policie byla ze situace překvapená 
a nedokázala včas zasáhnout. Někteří fanoušci byli pobodáni, někteří se udusili a část utrpěla 
otřes mozku. Zemřelo 74 lidí, část z nich jsou zaměstnanci ochranky. Další stovky byly 
raněných. V Egyptě byl vyhlášen třídenní smutek a veškeré další zápasy byly zastaveny.64 

                                                 
64 Při násilnostech fanoušků v Egyptě zemřely desítky lidí. Česká televize. 1. 2. 2012. 
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/162889-pri-nasilnostech-fanousku-v-egypte-zemrely-desitky-lidi/. 
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6. Mezinárodní projekty a příručky týkající se bezpečnosti na velkých sportovních 
 akcích 

 
6.1 EU-SEC 
 
 Plánování a řízení bezpečnosti významných událostí, jako jsou olympijské hry, G8 
summity nebo fotbalové zápasy, jsou nesmírně náročné úkoly. Vyžadují obrovské úsilí, co se 
týče projektování, koordinace a komunikace. Je nezbytné vyvinout masivní spolupráci mezi 
všemi zainteresovanými subjekty zapojenými na národní i mezinárodní úrovni. Kromě toho, 
národy, města a obce investují obrovské množství zdrojů, aby zajistily, že tyto události budou 
bezpečné.  
 V roce 2003 Mezinárodní institut Organizace spojených národů pro výzkum 
kriminality a trestní justice (United Nations Interregional Crime and Justice Research 
Institute, UNICRI) vytvořil ve spolupráci s mezinárodní policejní organizací INTERPOL 
Mezinárodní plánovací observatoř (International Planning Observatory, dále jen IPO), orgán 
složený z bezpečnostních plánovacích expertů, jejichž hlavní účel je podporovat a poskytovat 
služby státním úřadům zodpovědným za navržení a dodání bezpečnostních plánů pro 
budoucí velké společenské události. Hlavní náplní činnosti Mezinárodní plánovací 
observatoře je setkávání zkušených bezpečnostních plánovacích expertů v průběhu 
neveřejných zasedání ústředí UNICRI v Turíně. Zaměřená na specifická témata, jako je 
schvalování strategií nebo zpravodajská analýza, přispěla tato zasedání ke shromáždění 
mnoha znalostí z oblasti bezpečnosti velkých společenských událostí. Prostřednictvím 
expertíz Mezinárodní plánovací observatoře podnikl UNICRI cvičení na rozvoj společného 
jazyka a metodologie a identifikaci hlavních elementů, na které by se měli bezpečnostní 
experti zaměřit v průběhu plánování těchto událostí. „V roce 2006 Ekonomická a sociální 
rada Organizace spojených národů potvrdila význam činností UNICRI schválením rezoluce 
E/CN.15/2006/L.11/Rev.1, která požaduje, aby členské státy Organizace spojených národů, 
které pořádají velkou společenskou událost, využily mentorských služeb Mezinárodní 
plánovací observatoře.“65 
 Na základě výsledků Mezinárodní plánovací observatoře, v roce 2004 UNICRI ve 
spolupráci s organizací INTERPOL představila projekt Koordinační výzkumné národní 
programy pro bezpečnost v průběhu velkých společenských událostí v Evropě (Coordinating 
National Research Programmes on Security during Major Events in Europe, U-SEC) jako 
podpůrný orgán Organizace spojených národů pro utváření efektivní Evropské výzkumné 
oblasti na poli bezpečnosti v průběhu velkých společenských událostí. Tento čtyř-roční 
projekt (2004-2008), plně financovaný Evropskou komisí, byl spuštěn ve spolupráci 
s organizací INTERPOL a 10 členskými státy Evropské unie: Rakousko, Finsko, Francie, 
Německo, Irsko, Itálie, Portugalsko, Itálie, Nizozemsko a Spojené království. UNICRI fungoval 
jako koordinátor projektu, zatímco ostatní partneři byli pověřeni specifickými úkoly při 
realizaci projektu. 

                                                 
65 Coordinating National Research Programmes on Security during Major Events In Europe. Brusel: Evropská 
komise; United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. 2008. s. 5. . 
http://www.unicri.it/topics/major_events_security/the_house/EU-SEC_manual_english.pdf. 
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 Kroky projektu EU-SEC k vytvoření společné Evropské výzkumné oblasti: 
 

 zlepšení výměny informací mezi účastnickými zeměmi na existujících národních 
programech; 

 představení strategických činností zaměřených na identifikaci nejlepších metod, 
dodatků a mezer v programu, nových možností ve výzkumu, bariér bránícím 
nadnárodní spolupráci a řízení lidských a finančních zdrojů; 

 rozvoj společné strategie a zlepšení spolupráce národních programů; 

 rozvoj společných nadnárodních výzkumných programů; 

 výzkum a studium etických otázek, které jsou pro pořádání velkých společenských 
událostí relevantní. 

 
 Partnery projektu EU-SEC jsou:66 
 

 Meziregionální kriminální a justiční výzkumný institut Organizace spojených národů 
(United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, UNICRI) v Itálii; 

 pobočka EUROPOL v Nizozemsku; 

 Spolkové ministerstvo vnitra v Rakousku; 

 Policejní univerzita v Německu; 

 Ministerstvo vnitra ve Španělsku; 

 Ministerstvo vnitra – Policejní univerzita Finska; 

 Londýnská metropolitní policie (Spojené království); 

 Národní policie (Politie National, Francie); 

 Ministerstvo vnitra v Itálii; 

 Policie v Irsku (Garda Siochána); 

 Ministerstvo spravedlnosti v Itálii; 

 Ministerstvo vnitra v Portugalsku. 
  
 Nejvýznamnějším výstupem projektu je příručka, která byla vytvořena jako nástroj 
k výzkumu a identifikaci potřeb nezbytných pro vytvoření Evropské výzkumné oblasti pro 
bezpečnost velkých událostí67. Hlavními prameny příručky jsou závěry činností EU-SEC 
partnerů. Založena na aktivitách a závěrech projektu EU-SEC, je příručka koncipována na 
základě 3 logických kroků: 
 

 shromažďuje závěry dosavadních výzkumných programů 

 identifikuje neznámé výzkumné oblasti a hledá slepá místa v existující výzkumné 
agendě 

 navrhuje a testuje společnou koordinační metodologii, vytvořenou v průběhu čtyř-
ročního trvání projektu  

 

                                                 
66 Partners. Coordinating National Research Programmes on Security during Major Events In Europe II. 
Nedatováno.  http://www.eu-secii.org/?page_id=42. 
67 European Research Area on Security of Major Events. European Commission; L'Osservatorio Nazionale sulle 
Manifestazioni Sportive. http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/eu_sec/manual_english.pdf. 
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 Projekt EU-SEC je založen na step-by-step přístupu, rozděleném na 6 pracovních 
balíčků (work packages). Každý partner projektu je zodpovědný za rozvoj specifických úkolů 
v rámci každého pracovního balíčku. Informace a data jednotlivých kapitol příručky byly 
shromážděny na základě setkání a diskusí mezi partnery a na základě zpráv a posudků, které 
vypracovali na závěr svých výzkumných činností 
 Pracovní balíčky v rámci projektu EU-SEC byly koncipovány následovně:68 

 
1) Systematická výměna informace a nejvhodnější metody. 
2) Strategické činnosti. 
3) Implementace společných aktivit. 
4) Nadnárodní výzkumné aktivity. 
5) Etické záležitosti. 
6) Příručka. 

 
 EU-SEC II 
 
 Jedná se o společné koordinační úsilí rozvinout výzkumnou spolupráci, která byla 
iniciována první fází projektu EU-SEC. Je zaměřen na harmonizaci národních výzkumných 
politik a společné porozumění a identifikaci potřeb a priorit mezi partnery. Program se navíc 
podílí na strategickém výzkumu a technologických plánech s cílem vést, orientovat  
a podpořit evropské, národní a soukromé výzkumy a následně přidělovat dotace. „Hlavním 
cílem a ambicemi EU-SEC II je vytvoření Evropského dvora pro bezpečnost velkých událostí69 
(dále jen EHMES), společného koordinačního nástroje pro poskytování technické podpory 
bezpečnostním expertům při plánování velkých událostí, které se uskuteční v Evropě. Cílem 
je taky prosazování Vnitřní bezpečnostní strategie EU a Stockholmského programu70 směrem 
ke společnému evropskému bezpečnostnímu plánování a policejnímu přístupu.“71 EHMES 
bude zajišťovat jak koordinaci metodik, tak technickou pomoc, přinášející výsledky, které 
budou udržitelné po dlouhou dobu a zůstanou pro členské státy užitečné po celá desetiletí. 
 Konsorcium EU-SEC II, které zahrnuje reprezentanty 24 členských států Evropské 
unie, vypracovalo pokyny pro nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro 
bezpečnost velkých událostí a navrhlo model strategie řízení tak, aby existoval společný 
plánovací model a byly dodrženy společné etické standarty.  
 Posledních aktem této ambiciózní iniciativy byla konference v Bruselu v říjnu 2011. Na 
ní byla představena příručka Základy Evropského dvora pro bezpečnost velkých událostí 
(Foundations of the European House of Major Events Security), schváleného konsorciem 

                                                 
68 Coordinating National Research Programmes on Security during Major Events In Europe. Brusel: Evropská 
komise; United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. 2008. s. 6. . 
http://www.unicri.it/topics/major_events_security/the_house/EU-SEC_manual_english.pdf. 
69 European House of Major Events Security. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. 
http://www.unicri.it/news/article/1102-1_eu-secii_house_outcome_stockholm. 
70 The Stockholm Programme: An Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens (2010/C 115/01). 
European Council. 2010.  
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2010:115:0001:0038:en:pdf. 
71 EU-SEC “Coordinating National Research Programmes on Security during Major events in Europe”. United 
Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. Nedatováno. 
http://www.unicri.it/topics/major_events_security/eu_sec/ 
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jako hlavní koordinační nástroj k harmonizaci existujících bezpečnostních plánů v Evropě. 
Identifikuje 7 koordinačních oblastí pro jejich budoucí využití členskými státy Evropské unie: 
 

1) bezpečnostní plánovací model Mezinárodní plánovací observatoře, 
2) nejlepší metody spolupráce veřejného a soukromého sektoru, 
3) směrnice pro management médií, 
4) etické a operační standarty při zajišťování bezpečnosti, 
5) skupinu odborníků na technické vybavení, 
6) registr evropských velkých událostí. 
7) výcvikové a síťové moduly, sloužící jako společné nástroje pro sladění posledních 

výzkumů, technologií a výcviků v této oblasti 
 
 Do projektu EU-SEC II se zapojili noví partneři: 
 

 Policie ve Španělsku. 

 Ministerstvo spravedlnosti v Nizozemsku. 

 Ministerstvo vnitra v Portugalsku. 

 Centrum pro bezpečnostní studie v Řecku. 

 Policejní akademie v Litvě. 

 -Ministerstvo vnitra v Rumunsku. 

 Ministerstvo vnitra na Slovensku. 

 Ministerstvo vnitra v Bulharsku. 

 Policie ve Slovinsku. 

 Policie v Estonsku. 

 Policie na Kypru. 

 Policie v Maďarsku. 

 Policie na Maltě. 

 Policie ve Švédsku. 

 Policie v Dánsku. 
 

 „V průběhu implementace projektu, konsorcium testovalo přímo v terénu metodiky  
a nástroje u řady významných evropských událostí – při finálových zápasech Ligy mistrů 
v roce 2009 v Itálii a 2011 ve Velké Británii, kodaňské Konferenci o klimatických změnách 
v roce 2009 a návštěvě papeže na Kypru v roce 2010.“72 Evropský dvůr pro bezpečnost 
velkých událostí byl spuštěn v roce 2010 a v roce 2012 poskytoval například podporu Polsku 
při organizaci turnaje EURO 2012 skrz řadu zasedání organizovaných Policejní akademií 
v obci Szczytno. Polští bezpečnostní experti tak měli možnost si vyměnit názory se 
zkušenějšími kolegy z jiných členských států Evropské unie a jejich poznatky budou 
uplatněny při dalších velkých událostech pořádaných v Polsku. 
 

                                                 
72 The EU-SEC II Consortium Establishes the European House of Major Events Security. European Commission. 
Nedatováno.  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5487. 
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6.1.2 GOAL 
 
 Okolo 300 evropských měst a místních úřadů se v roce 1987 spojilo a zavázalo 
k výměně zkušeností a informací v oblasti prevence násilí. Vzniklo tak Evropské fórum pro 
bezpečnost ve městech73 (EFUS, dále jen Fórum). Jedná se o evropskou nevládní neziskovou 
organizaci, zabývající se bezpečností ve městech. A taky se více než 20 let zabývá násilím ve 
sportu a způsobem, jak mu mohou města a místní úřady čelit a předcházet. „Obecným cílem 
Fóra je vybudovat síť evropských místních samospráv prostřednictvím výměny informací  
a praktických zkušeností a posílit politiku snižování kriminality a podpořit roli místních 
samospráv v národní a evropské politice.“74 
 Projekt GOAL75, který byl spuštěn v roce 2009 a veden právě Fórem, zahrnoval  
6 evropských měst – Charleroi (Belgie), Genoa (Itálie), Liege (Belgium), Lille (France), 
Mannheim (Německo) a Solna (Švédsko), a také dva experty z analytického sdružení Eurofan 
(European Functional Analysis Network). Cílem projektu GOAL je podpora měst v prevenci se 
sportem souvisejícího násilí. Dva a půl roku probíhala pracovní setkání partnerů projektu 
s experty, kteří podnikli sérii návštěv partnerských měst k poznání osvědčených metod 
a získaných zkušeností. 
 Výsledky těchto výměn jsou zahrnuty v publikaci GOAL: Preventing Violence in Sport. 
Poskytuje informace, doporučení a příklady osvědčených metod městům a místním úřadům 
a pomáhá jim dokazovat veřejnosti, že sportovní utkání mohou být bezpečná a přátelská. Je 
rozdělena do 10 tematických částí, obsahujících doporučení pro organizaci a bezpečnost: 
 
 Koordinace a plánování: Organizace velkých sportovních událostí vyžaduje přímé 
zapojení veřejných služeb, zejména policie, hasičů a zdravotnické záchranné služby, 
zasahujících a jednajících samostatně nebo pod částečným vedením města. Města mohou 
nebo nemusí mít zákonné povinnosti při plánování a koordinaci sportovních událostí, 
nicméně jsou vždy zodpovědné za ochranu jejich zájmů, minimalizaci rizik a omezení  
a maximalizaci zisků z podobných událostí. 
 Město a jeho vztah k místům konání sportovních akcí: Zatímco většina sportovišť 
a zařízení jsou moderní, prvky související s bezpečností jsou někdy zanedbávány, dokud 
nedojde k nehodě. Některé z hlavních nehod, k nimž došlo při sportovních událostech, 
nebyly ani tak způsobeny architektonických chybami, jako spíše špatným managementem. 
Proto by odpovědné obce měly přímo realizovat, kontrolovat a podporovat základní prvky 
bezpečnosti na sportovních událostech, tj. architekturu stadionu a konstrukci, vstup, výstup 
a evakuační brány, atd. Investice do sportovních zařízení, a to jak finanční, tak personální, 
snižuje riziko nehod, chrání zařízení před poškozením a přispívá k divácké spokojenosti. 
 Veřejná místa a infrastruktura: Každá velká sportovní událost má velký dopad 
zejména na život ve městě a jeho infrastrukturu. Hlavní oblasti zájmu pro obce jsou dopady 

                                                 
73 European Forum for Urban Security. http://efus.eu/en/. 
74 Evropské fórum pro bezpečnost ve městech – European Forum for Urban Security; EFUS. Magistrát města 
Brna. Nedatováno.  
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-zahranicnich-
vztahu/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-site-mest/evropske-forum-pro-bezpecnost-ve-mestech-efus/ 
75 Gathering of All Local Forces to Prevent Violence in Sporting Events. European Forum for Urban Security. 
2012.  http://efus.eu/files/2012/03/Preliminary-programme.pdf. 
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na okolí stadionu, dopravní cesty, omezení a bezpečnost v rámci rušného nočního života. 
Místní dopravní systém by se měl vždy přizpůsobit události, poskytnout zvýšenou kapacitu 
na příjezdových cestách ke stadionu a omezit provoz v některých přilehlých ulicích.  
 Zabezpečení a monitorování velkých sportovních událostí: Policejní dozor 
sportovních akcí je obvykle založen na vnitrostátních právních předpisech a koncepcích 
veřejného pořádku. Ve většině členských zemí EU jsou zástupci města zváni na zasedání, kde 
probíhají diskuse o operačních plánech policejního dozoru sportovních událostí. Mají tak 
možnost prosazovat progresivní policejní metody, jejichž cílem je snížení rizika veřejných 
nepokojů nákladově efektivním způsobem. Rozsáhlé policejní operace jsou v mnoha 
ohledech nákladné. Nejen, že jsou někdy nedostatečné pro udržení veřejného pořádku, ale 
také zbavují další oblasti města policejních sil, které tam jsou potřeba. V horším případě, 
tvrdé policejní operace mohou vyvolat agresivní chování mezi fanoušky a ohrozit všechny 
pozitivní vztahy, které s nimi veřejné orgány vybudovaly. V posledních několika letech se 
objevil nový policejní přístup, založený na důkladném vyhodnocení rizik, postupné odezvě  
a dialozích s fanoušky, který je účinnější a méně nákladný.  
 Sportovní události a veřejnost: Při boji proti diváckému násilí by se fanoušci měli 
asociovat se životem svého klubu, aby tak získali pocit příslušnosti a odpovědnosti. Tento 
proces zahrnuje kontakt, dialog a výměnu myšlenek, stejně tak jako uznání potřeb druhých. 
Navržení delegáta pro vztahy s fanoušky z řad vedení klubu zaručuje podporu a pravidelnou 
komunikaci s fanoušky klubu. Další možností je fan coaching, který je mířen proti 
problémovým fanouškům. Fan coaching zaručuje nepřetržitou vzdělávací a sociální práci 
v průběhu týdne a mimozápasových dnů organizováním strukturovaných vzdělávacích aktivit 
a sociální podpory fanouškům skrz pracovníky, kteří prostřednictvím pracovních smluv 
spolupracují s klubem. Stejně tak fan ambasády, které jsou určeny přijíždějícím fanouškům  
a poskytují jim rady a informace o akci. Jsou způsobem, jak vytvořit oficiální vazby  
a nepřetržité komunikační kanály mezi státními úřady, místními úřady, organizátory akce  
a všemi fanoušky. 
 Sportovní události a místní obyvatelé: Stadiony mají ekonomický vliv na okolní 
služby, které těží z fotbalových zápasů. Mohou ale taky způsobit nepříjemnosti místním 
obyvatelům. Místní úřady ve městech s velkými stadiony čelí stejnému dilema, a to jak 
vyhovět stěžujícím si občanům a zároveň zajistit optimální podmínky pro sportovní události. 
Jejich urbanistická politika musí brát v úvahu roli stadionu v lokalitě a zároveň zachování 
kvality místního života. 
 Amatérský sport: Amatérský sport a jeho síť klubů může být základem pro prevenci 
násilí ve sportu. Sport nabízí pozitivní hodnoty a může být použit jako výchovný nástroj 
k podpoře vztahů mezi občany. V některých městských oblastech je sport jedinou formální 
strukturou. Poskytuje poradenství a denní aktivity. Kluby, rozvíjející amatérské fotbalové 
aktivity, oslovující nejširší možnou skupinu mladých přes sociálně vzdělávací aktivity 
a zajišťující jejich řádné začlenění do těchto aktivit, podporují sociální začlenění a vytváří 
sociální vazby. Úzká spolupráce města a amatérských sportovních klubů již ukázala, že 
spojování sportovních aktivit s místní politikou prevence může mít přímý, pozitivní dopad na 
specifické problémy mladistvé delikvence v cílených oblastech. 
 Komplexní a integrovaný přístup: Je potřeba najít rovnováhu mezi bezpečnostní  
a svobodou, protože vysoce bezpečnostní procesy na stadionech mohou vyvolat násilí  
a incidenty mimo stadion. Cílit na důsledky násilí pouhým použitím kontrolních opatření  
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a zároveň ignorovat příčiny násilí a neinvestovat do sociální prevence, může přinést příliš 
mnoho bezpečnostních opatření bez větších důsledků. 
  Místa veřejného sledování: V posledních několika letech se rozšířilo sledování 
sportovních akcí na velkoplošných obrazovkách na veřejných prostranstvích. Rozvoj 
technologií přinesl velké obrazovky a zájem o ně roste. Sledování zápasu na veřejném 
prostranství vytváří zážitek podobný stadionu: diváci cítí atmosféru a emoce skupiny. Tato 
sledování vyžadují stejnou organizaci jako jiné události, kde se seskupují velké davy  
a vyžadují podobný bezpečnostní management. Velké riziko přináší především fakt, že 
fanoušci protějších týmu nemohou být odděleni jako na stadionu. 
  Cvičební plány: Tato kapitola zahrnuje plán pro cvičení různých skupin zapojených do 
organizování velké sportovní události. Obsahuje hlavní schéma a poukazuje na komplexnost 
každého úkolu s důrazem na odlišnost role každého subjektu v organizaci. Mimoto každý 
subjekt je specializovaný ve svém oboru, má specifické úkoly, a každý vyžaduje jiné 
vzdělávací a tréninkové metody. 
 
6.1.3 Green Guide 
 
 Tato příručka je využívána zejména v Anglii, ale osvojily si ji i jiné evropské státy nebo 
Mezinárodní fotbalová asociace (Fédération Internationale de Football Association, FIFA). 
Nově aktualizovaná příručka (aktualizuje 4. vydání z roku 1997) odráží vzrůstající důraz na 
použití hodnocení rizik ve sportovním managementu s cílem identifikovat a implementovat 
opatření nezbytná k zajištění dostatečné bezpečnosti diváků. 
 „Cílem je poskytnout poradenství sportovnímu managementu, technickým 
specialistům, jako např. architektům nebo inženýrům, a představitelům všech 
zainteresovaných orgánů.“76 Snaží se jim asistovat při vyhodnocení údajů o počtu diváků, 
které je možno zahrnout do bezpečného sportovního zázemí velké sportovní události. 
Dokument taky poskytuje poradenství v oblasti opatření aplikovatelných na již existující 
technické zázemí sportovišť týkající se bezpečnosti i designu s cílem zvýšit úroveň 
bezpečnosti a pohodlí, které přispívá k uvolněné atmosféře mezi diváky. 
 Příručka v otázce bezpečnosti diváků a sportovců přiděluje největší odpovědnost 
ground managementu77, který je vždy odpovědný za bezpečnost diváků. „Je potřeba, aby 
bezpečnost přestala být vnímána jako souhrn norem nebo směrnic, vytvořených třetími 
osobami, ale spíše jako souhrn pravidel, které vytváří bezpečnou kulturu v zázemí sportovních 
událostí.“78 
 
6.1.4  Prevence násilí ve sportu 
 
 Jedná se o příručku vydanou Radou Evropy, jejímž cílem je seznámit čtenáře 
s doporučeními a nástroji, které Rada Evropy v rámci boje proti diváckému násilí prosazuje. 
„Je významným analytickým shrnutím problémů a příčin násilí ve sportu, stejně jako návrhů 
činností, které mohou být implementovány na místní úrovni.“79 

                                                 
76 Guide to Safety at Sports Ground. London: Department for Culture, Media and Sport, 2008. s. 13. 
77 Obvykle nepřekládaný pojem, který lze chápat jako management výstavby celého sportovního komplexu. 
78 Guide to Safety at Sports Ground. London: Department for Culture, Media and Sport, 2008. s. 13. 
79 The Prevention of Violence in Sport. Strasbourg: Council of Europe, 2002. s. 7. 
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 Příručka se ve svém úvodu zabývá historií fotbalového násilí a jeho současnými 
trendy. Poukazuje na promyšlené a organizované násilí hooligans, kteří si svoje násilné činy 
plánují dopředu na přesně určené dny a využívají k tomu moderní komunikační technologie. 
 Dále zmiňuje nejvýznamnější evropská fotbalová neštěstí a jejich hlavní příčiny, které 
vidí v nedostatečně zabezpečené infrastruktuře a špatné organizaci. Poukazuje přitom na 
Úmluvu Rady Evropy z roku 1985 a její doporučení, která, kdyby byla aplikována, tak se 
neštěstím údajně dalo předejít. Popisuje složení a strukturu fanoušků národních  
a mezinárodních zápasů a analyzuje zlepšení bezpečnostních prvků od tragédie na stadionu 
v Heyselu, která je důležitým milníkem v oblasti bezpečnosti sportovního zázemí. Vzhledem 
k odlišnému profilu fanoušků by se měl používat specifický a odlišný přístup boje 
s fotbalovým násilím pro ligové a národní zápasy. Taky vyzdvihuje potřebu sociální výchovy 
fanoušků a vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity, zejména pro mladé fanoušky 
z problémových a okrajových částí měst. Velkou roli při prevenci fotbalového násilí hraje 
údajně i atmosféra a dobrá pohostinnost místních obyvatel. Klíčové je najít rovnováhu mezi 
přísnými bezpečnostními požadavky a potřebou udržet slavnostní a pohostinný charakter 
sportovní události.  
 Speciální kapitoly věnuje preventivním aktivitám fan coachingu a fan ambasádám. 
Zejména jejich cíli, funkcemi, personálem a zkušenostmi s jejich aplikací na velkých 
sportovních událostech. 
 Na závěr příručka vyzdvihuje roli klubů, které jsou prostřednictvím přípravy mladých 
hráčů důležité v oblasti výchovy a kladení důrazu na sportovní etiku, a roli místních úřadů, 
které by měly koordinovat a podporovat aktivity, které používají sport jako nástroj prevence 
nebo reintegrace, zaměřený zejména na školáky. 
 
6.2  Aktivity Rady Evropy 
 
 V současnosti neexistují žádné dokumenty nebo publikace vydané v rámci Evropy, 
které by upravovaly celkovou organizaci bezpečnosti na mezinárodních sportovních 
událostech. V praxi se při organizování sportovních událostí často přihlíží k doporučením, 
která vydává Rada Evropy a která je v této oblasti velmi aktivní. Publikace však mají pouze 
doporučující charakter a žádný stát nemá povinnost se jimi řídit. Prostřednictvím doporučení 
mohou orgány Evropské unie dát najevo svůj názor a navrhnout určité kroky, aniž by z nich 
vyvozovaly zákonnou povinnost pro toho, komu je určeno. Nejvýznamnějším dokumentem 
Rady Evropy v oblasti diváckého násilí je „Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodnému 
chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech“80 (dále jen Úmluva), 
která byla podepsána v roce 1985 ve Štrasburku jako reakce na neštěstí při fotbalovém 
zápase v Bruselu, kdy bylo na stadionu v Heyselu zabito 39 fanoušků (viz. kapitola 
Nejznámější případy diváckého násilí). 
  

                                                 
80 European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football 
Matches. 
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„Jednotlivé státy Úmluvy se svým podpisem zavázaly zajistit: 
 

 přiměřené veřejné prostředky na zamezení násilných a protiprávních incidentů na 
stadionech, v jejich bezprostřední blízkosti a na přístupových cestách využívaných 
diváky; 

 úzkou spolupráci a uspokojivou výměnu informací mezi policejními složkami v různých 
lokalitách, které provádějí nebo mohou provádět dohled nad sportovním utkáním; 

 přijetí a aplikace legislativy, která stanoví přiměřené tresty pro osoby, které byly 
shledány vinnými z trestných činů spojených s diváckým násilím (Rada Evropy 2005). 

 
 Signatáři Úmluvy se taktéž zavázali zajistit, že organizátoři akcí, kluby, majitelé 
stadionů a státní správa přijmou vně i uvnitř stadionů taková účinná opatření, aby bylo 
možno zabraňovat či potírat divácké násilí a výtržnosti.“81 
 Rada Evropy, resp. „Stálý výbor Evropské úmluvy k diváckému násilí a nevhodnému 
chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech“82 (dále jen Výbor), který 
byl založen článkem 8 Úmluvy, zasedá dvakrát ročně ve Štrasburku nebo v hostitelské zemi 
před zahájením sportovní události a dohlíží na dodržování článků signatářskými státy  
a průběžně vydává doporučení jak pro velké sportovní události, tak pro velké společenské 
akce obecného charakteru. Ty se týkají jak bezpečnosti organizace sportovních událostí, tak 
implementace bezpečnostních prvků do struktury komplexů sportovních zařízení. Většina 
doporučení však pouze konkretizuje a doplňuje jednotlivé články Úmluvy.  
 „Členy Výboru jsou policejní experti na divácké násilí a zástupci jednotlivých 
ministerstev vnitra, sportu, mládeže apod. členských zemí. Česká republika má své zástupce  
z řad Policie České republiky a Ministerstva vnitra.“83 Výbor se snaží vytvořit jednotný přístup 
k organizování velkých sportovních událostí a pomoci členským státům vytvořit bezpečné 
prostředí pro jejich konání. Taky pravidelně spolupracuje jak s orgány Evropské unie, tak 
dalšími organizacemi (Organizace spojených národů, Unie evropských fotbalových asociací 
/Union of European Football Associations, UEFA/, Mezinárodní fotbalová asociace, Sdružení 
evropských fotbalových fanoušků…) 
 V oblasti rasismu a xenofobie byla Radou Evropy přijata „Rezoluce o předcházení 
rasismu, xenofobii a intoleranci ve sportu“84, kterou přijali evropští ministři odpovědni za 
oblast sportu na konferenci v Bratislavě v roce 2000. V rámci Rady Evropy taky funguje 
poradní orgán Evropská komise proti rasismu a intoleranci85 (European Commission against 
Rasism and Intolerance, ECRI). Platforma byla zřízena v roce 1994 a je orgánem Rady Evropy 
v oblasti ochrany lidských práv, který se skládá z nezávislých odborníků, kteří monitorují 
problémy rasismu, diskriminace na základě etnického původu, státní příslušnosti, barvy pleti, 

                                                 
81 SMOLÍK, J. Politizace Fotbalového chuligánství v České republice. Brno, 2007. Disertační práce. Vedoucí práce 
Miroslav Mareš, s. 148. 
82 Standing Committee of the European Convention on spectator violence. Council of Europe. 
 http://www.coe.int/t/dg4/sport/violence/trvpc_en.asp. 
83 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha: 
Ministerstvo vnitra České republiky, 2010. s. 13. 
84 Resolution on Preventing Racism, Xenophobia and Intolerance in Sport. Council of Europe. 
 http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Res(2000)4_en.pdf. 
85 European Commission against Rasism and Intolerance. Council of Europe.  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry_en.asp. 
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náboženství a jazyku, stejně jako xenofobie, antisemitismu a rasové nesnášenlivosti. 
„Evropská komise proti rasismu a intoleranci by měla členských státům Rady Evropy 
poskytovat konkrétní a praktické rady formou vydávání zpráv a doporučení o tom, jakým 
způsobem se vypořádat s problémy související s rasismem a intolerancí v jejich zemi.“86 
 
6.3  Aktivity Evropské unie 
 
 Evropská unie se fotbalovým násilím zabývá v rámci tzv. třetího pilíře, kterým je 
mezivládní politiky v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Řada 
dokumentů Rady Evropské unie bývá přijata formou doporučení nebo formou rozhodnutí, 
které má obecnou závaznost a bezprostřední působnost.  
 V souvislosti s fotbalovým násilím přijala v roce 2001 Rada Evropské unie formou 
rozhodnutí „Příručku s doporučeními pro mezinárodní policejní spolupráci a opatření  
k předcházení a kontrole násilností a výtržnictví v souvislosti s fotbalovými zápasy 
mezinárodního rozměru, kterých se účastní alespoň jeden členský stát“, která nahradila 
„Příručku pro mezinárodní policejní spolupráci a opatření k předcházení a potírání násilí  
a nepokojů v souvislosti s mezinárodními fotbalovými utkáními“ z roku 1997, jako výsledek 
zkušeností z mistrovství Evropy 2000 v Belgii a Nizozemsku. Příručka se zabývá strategickou, 
taktickou a operativní úrovní řízení policie, mezinárodní spolupráci mezi policejními 
složkami, pořadatelskými službami, fanoušky a justičními orgány a obsahuje katalog Mediální 
politika a komunikační strategie pro policisty a úřady, působící při velkých mezinárodních 
utkáních, který zdůrazňuje potřebu pozitivního image policie a úřadů na veřejnosti. 
 Dále Rada v roce 2002 schválila dokument „Rozhodnutí Rady o bezpečnosti  
v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru.“ Dokument zdůrazňuje potřebu 
poskytovat občanům členských států Evropské unie vysokou úroveň ochrany na fotbalových 
utkáních rozvíjením společného postupu členských států v oblasti policejní spolupráce.  
A vzhledem k tomu, že fotbal díky mnoha mezinárodním a evropským soutěžím a vysokému 
počtu cestujících fanoušků nabývá vysoce mezinárodních rozměrů, je taky potřeba zabývat 
se bezpečností v souvislosti s fotbalovými zápasy způsobem, který přesahuje hranice 
jednotlivých států. Největší význam dokumentu však spočívá v povinnosti každého státu 
zřídit Národní fotbalové informační body (NFIP), jejichž úkolem je působit jako přímý, 
centrální, kontaktní bod pro výměnu důležitých informací a usnadňovat mezinárodní 
policejní spolupráce v souvislosti s mezinárodními fotbalovými zápasy. V České republice 
tuto funkci zastává Úřad kriminální policie a vyšetřování, který působí v rámci Policejního 
prezidia České republiky. 

Význam a úkoly Národních fotbalových informačních bodů (NFIP) jsou popsány 
v článku č. 1 a 2 dokumentu: 
 

 národní fotbalové informační body jsou přímá ústřední kontaktní místa pro výměnu 
důležitých informací a pro usnadnění mezinárodní policejní spolupráce v souvislosti  
s fotbalovými zápasy mezinárodního charakteru; 

                                                 
86 Mandate: European Commission against Rasism and Intolerance.. Council of Europe. Nedatováno. 
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/mandate_en.asp. 
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 každý členský stát musí zajistit, aby jeho Národní fotbalové informační body (NFIP) 
byly schopen účinně a rychle plnit úkoly, které mu jsou svěřeny; 

 Národní fotbalové informační body jsou pověřena koordinací a usnadňováním 
výměny policejních informací v souvislosti s fotbalovými zápasy a soutěžemi 
mezinárodního charakteru, přičemž taková výměna informací se může týkat také 
jiných orgánů prosazování práva (law enforcement) orgánů, které přispívají  
k bezpečnosti nebo veřejnému pořádku v souladu s rozdělením pravomocí  
v dotyčném členském státě; 

 mají taky v souladu s použitelnými vnitrostátními a mezinárodními předpisy přístup  
k informacím zahrnující osobní údaje o vysoce rizikových fanoušcích. 

 
 Další dokument ve formě usnesení, který Rada přijala v roce 2006, je „Příručka  
s doporučeními pro mezinárodní policejní spolupráci a opatřeními k předcházení násilí  
a výtržnostem a jejich zvládání při mezinárodních fotbalových zápasech, které se týkají 
alespoň jednoho členského státu“, kde Rada Evropské unie vyzývá členské státy, aby nadále 
posilovaly policejní spolupráci při mezinárodních fotbalových zápasech, a připojuje 
aktualizovanou příručku s doporučenými pracovními policejními metodami a popisuje 
funkce, cíle a využití národních fotbalových informačních středisek. 
 Mezi další dokumenty Rady Evropské unie v oblasti diváckého násilí patří dále 
například „Usnesení o předcházení a zabránění výtržnictví při fotbale výměnou zkušeností, 
vyloučením ze stadiónů a mediální politikou“ z roku 1997, nebo „Doporučení k prevenci  
a zamezení narušování pořádku při fotbalových utkáních“ z roku 1996. 
 Legislativu a metodiku v oblasti diváckého násilí v rámci Evropské unie vytváří skupina 
Police Cooperation Working Party, která je navenek zastupována zvolenými zástupci, kteří 
patří v Evropě k předním a uznávaným policejním specialistům na divácké násilí, tzv. skupina 
Think – Tank (dále jen TT) a kde má Česká republika svého zástupce. „TT zastupuje Evropskou 
unii vně hranic Evropy, členové TT se např. podíleli na bezpečnostních opatřeních v Jihoafrické 
republice při Mistrovství světa ve fotbale 2010 nebo na přípravě EURO 2012 na Ukrajině  
a v Polsku.“87 
 
6.4.1 Aktivity fotbalových organizací Mezinárodní fotbalové asociace a Unie evropských 
   fotbalových asociací 
 
   Asi nejúčinnější přímé páky na samotné kluby a jejich fanoušky mají sdružující 
fotbalové organizace. Ty bojují zejména proti rasismu a fotbalovému násilí. Unie evropských 
fotbalových asociací jako Asociace evropských fotbalových klubů spolupracuje s kluby při 
potírání fotbalového násilí a rasismu již od samotného počátku jak přímo na stadionech, tak 
i mimo ně. V rámci Unie evropských fotbalových asociací funguje jako dozorový orgán 
Kontrolní a disciplinární komise Unie evropských fotbalových asociací. „Unie evropských 
fotbalových asociací může klub či svaz varovat, udělit mu peněžitý trest (v závislosti na 
závažnosti prohřešku), případně zakázat účast diváků na zápasech, přeložit zápas (či zápasy) 
na jiné stadiony, či dokonce uzavřít stadion. Dalšími sankcemi jsou např. anulace výsledku, 

                                                 
87 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha: 
Ministerstvo vnitra České republiky, 2010. s. 12. 
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opakování zápasu, odebrání bodů apod., v nejtěžších případech pak vyloučení ze soutěží.“88 
Unie evropských fotbalových asociací taky podporuje fanoušky bojující proti projevům násilí 
a rasové intoleranci ve fotbale. Na začátku 90. let se začalo formovat hnutí fanoušků 
s názvem Fotbal proti rasismu v Evropě (Football Against Racism in Europe, FARE). Hlavním 
cílem je prosazování strategií boje proti těmto problémům a vytváření kampaní, které na ně 
poukazují. Hnutí získalo od Unie evropských fotbalových asociací řadu ocenění nebo finanční 
podporu na doprovodné programy během velkých fotbalových turnajů. 
 Mezinárodní fotbalová asociace bojuje proti rasismu zejména postihy jednotlivých 
klubů formou odebírání ligových bodů či vyloučením klubů ze soutěží. Unie evropských 
fotbalových asociací i Mezinárodní fotbalová asociace se navíc v roce 1999 podílely na 
založení Nadace Daniela Nivela89, která z vědeckého hlediska zkoumá sportovního násilí, 
opatření k jeho přecházení a organizuje sbírky na podporu jeho obětí. Nadace byla založena 
na základě podnětu Německého fotbalového svazu, který tím reagoval na brutální napadení 
francouzského policisty Daniela Nivela německými chuligány v průběhu mistrovství světa ve 
fotbale v roce 1998 ve Francii. 
 
6.4.1 Fan ambasády 
 
 „Koncept fan ambasád vznikl během Mistrovství světa ve fotbale v Itálii v roce 1990, 
kdy anglická Asociace fotbalových fanoušků (Football-Supporters-Association, FSA) 
poskytovala anglickým fanouškům podpůrné služby během turnaje.“90 Přibližně ve stejnou 
dobu vznikly podobné iniciativy v Německu a postupný vývoj v těchto službách vedl ke vzniku 
fan ambasády na Mistrovství Evropy ve fotbale (dále jen EURO) ve Švédsku v roce 1992. 
V roce 1996 na Mistrovství Evropy v Anglii poprvé nabídli angličtí fanoušci služby stálé fan 
ambasády pro hostující fanoušky, zahrnující vícejazyčné knižní průvodce, poradní služby 
a úzkou spolupráci s agenturami a organizacemi doprovázející příchozí fanoušky. Na 
Mistrovství světa ve Francii v roce 1998 anglická Asociace fotbalových fanoušků a německé 
Koordinační centrum pro fanouškovské projekty (Koordinationsstelle Fanprojekte, KOS) 
poskytlo mobilní ambasády doprovázející fanoušky svých národních týmů již ve všech 
hostitelských městech turnaje. Na EURO 2000 se výše uvedené služby a metody spojily a byly 
již vytvořeny fan ambasády ve všech hostitelských městech fungující ve spolupráci 
s mobilními ambasádami nebo fan couching týmy z každé účastnické země. „Provoz fan 
ambasád zajišťovali experti na preventivní práci s fanoušky daných zemí ve spolupráci  
s profesionálními pracovníky německých nevládních organizací a s vyškolenými německými 
dobrovolníky.“91 

                                                 
88 SMOLÍK, J. Politizace Fotbalového chuligánství v České republice. Masarykova universita v Brně, 2007. 
Disertační práce. Vedoucí práce Miroslav Mareš, s. 162. https://theses.cz/id/3wcnqp 
89 Daniel Nivel Foundation. Fédération Internationale de Football Association. 12. X. 2000. 
http://www.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/news/newsid=74984/index.html. 
90 The Prevention of Violence in Sport. Strasbourg: Council of Europe, 2002. s. 27. 
91 Football-Supporters-Association.  https://www.eusa.ed.ac.uk/societies/society/fsa-home/ 
Koordinationsstelle Fanprojekte.  http://www.kos-fanprojekte.de/ 
SUCHÁNEK, M. Zajištění bezpečnosti při masových sportovních akcích. Případová studie k Mistrovství světa 
2006. Rexter. 2007.  http://www.rexter.cz/zajisteni-bezpecnosti-pri-masovych-sportovnich-akcich-pripadova-
studie-k-mistrovstvi-sveta-2006/2007/05/01/. 
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 Fan ambasády mají v zásadě zastávat pevný bod, kam mohou fanoušci v průběhu 
turnaje jít. Jsou zaměřené na osvětu a informovanost fanoušků a na jejich specifické potřeby 
během turnaje. Tyto kontaktní body jsou zastoupeny pracovníky s potřebnými znalostmi, 
kteří s nimi řeší jejich individuální problémy v rodném jazyce. Fanoušci tak mohou získat 
informace a pomoc týkající se zápasů, prodej vstupenek, ubytování, cestování, trávení 
volného času, plánovaného veřejného promítání zápasů, odcizení nebo ztráty dokladů nebo 
zdravotní péči. „Cílem je tedy udržovat stálý komunikační tok mezi fanoušky a místními nebo 
národními úřady s cílem rychlého a efektivního šíření nových informací“92. Fan ambasády 
zajišťují oficiální a efektivní spojení mezi národními úřady, úřady hostitelských měst, 
organizátory sportovní akce a celou skupinou fanoušků. Měly by být zároveň nezávislými 
subjekty, což znamená, že jejich činnost by neměla být svázána s komerčními cíli, 
právnickými osobami nebo fotbalovými organizacemi. Základní principy fan ambasád jsou 
následující:93 
 

 fanoušci pro fanoušky; 

 poskytování nezávislých a důvěryhodných informací; 

 důvěryhodné nakládání s osobními daty; 

 fan ambasády jsou neutrální, jsou určeny VŠEM fanouškům; 

 žádné spojení na komerční organizace; 

 žádné turistické informace. 
 
 Volba umístění fan ambasád je citlivá část příprav, protože jejich poloha musí vyhovět 
hned několika požadavkům najednou. V praxi musí být ambasády přístupné, viditelné a na 
místě, na které je snadné se dostat. Nesmí ale způsobit přeplnění areálu, kde se již nachází 
obrovské množství lidí, protože by mohly nastat problémy v dopravním provozu a vytvářet se 
zácpy a kolony. Snahou je také vyhnout se blízkosti rizikových oblastí nebo oblastí s velkým 
výskytem kriminálních činů. Tato otázka umístění, více než kterákoliv jiná, musí být 
předmětem permanentních diskusí mezi orgány prevence, zástupci fanoušků, policií  
a místními úřady, s ohledem na specifické místní charakteristiky. V ideálním případě by bylo 
vhodné, kdyby ambasády byly umístěny v městských centrech, což je pro dobrou dostupnost 
a velký počet fanoušků v okolí učiní velmi efektivní. 
 Měly by být taky označeny účinnými a viditelnými znaky, aby byly fanouškům rychle 
k dohledání a byly vždy přístupné. Tyto znaky musí zahrnovat logo, které je společné pro 
všechny hostitelská města, a které zároveň usnadní rozpoznání ambasády. 
 
6.4.2 Spotting 
  
 Spotting hraje významnou roli v prevenci diváckého násilí. Smyslem této činnosti je 
monitoring rizikových fanoušků a doprovázení těchto osob při fotbalových zápasech. „Osoby, 
které tuto činnost vykonávají, se nazývají spotteři, a jedná se o policisty, kteří mají 
odpovídající praxi v operativní činnosti při sportovních událostech a disponují osobní znalostí 

                                                 
92 The Prevention of Violence in Sport. Strasbourg: Council of Europe, 2002. s. 27. 
93 Fans Embassies. Football Supporters Europe. Nedatováno.  
http://www.fanseurope.org/en/divisions/fans-embassies.html. 
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prostředí rizikových fanoušků a jejich projevů.“94 Viditelná činnost spotterů mezi fanoušky 
působí hlavně preventivně a snižuje prostor pro jejich možné násilné projevy. Spotteři 
obvykle přímo a aktivně komunikují s fanoušky svého národního fotbalového týmu, 
vyhledávají a kontaktují zejména rizikové příznivce za účelem předcházení nevhodného 
chování nebo porušování veřejného pořádku a zákona. „Jejich hlavním cílem je však tvrdé 
jádro fanoušků – agresivní jedinci, kteří jsou schopní svým jednáním strhnout i ty fanoušky, 
kteří by jinak žádné problémy nedělali.“95 V místě konání utkání spotteři podporují velitele 
opatření, předávají získané informace a vznášejí podněty a doporučení pro místní policii,  
s níž jsou v nestálém kontaktu. 
 Spotteři jsou policisté z řad kriminální policie, kteří se v civilu nebo uniformě pohybují 
mezi fanoušky. „Jejich činnost má výrazně preventivní charakter, protože právě díky osobní 
znalosti fanoušků s nimi dokážou určité postupy nejen předem konzultovat a usměrňovat je, 
ale také odhadovat jejich chování a tím celý vývoj situace.“96 Z hlediska bezpečnostních 
opatření a spolupráce s dalšími policejními složkami platí, že se jejich činnosti vzájemně 
doplňují a spotteři informují o vývoji situace nejen při akci samotné, ale rovněž při přípravě 
celé bezpečnostní organizace, kdy jejich operativní informace mohou ovlivnit celý koncept 
opatření.  
 

                                                 
94 SUCHÁNEK, M. Zajištění bezpečnosti při masových sportovních akcích. Případová studie k Mistrovství světa 
2006. Rexter. 2007. http://casopis.rexter.cz/01-2007/rexter_01_2007-5.pdf. 
95 Násilí na stadionech: Co vás čeká, zadrží-li vás policie? Portál katedry žurnalistiky Filosofické fakulty University 
Palackého. Nedatováno. http://portal.upmedia.cz/index.php?view=article&id=1307%3Anasili-na-stadionech-
co-vas-eka-zadri-li-vas-policie&option=com_content&showall=1. 
96 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha: 
Ministerstvo vnitra České republiky, 2010. s. 14. 
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7.  Příklady mezinárodní bezpečnostní spolupráce 
 
7.1  Olympijské hry v Pekingu 2008 
 
 Hostování olympijských her v roce 2008 se ujala Čínská lidová republika (dále jen 
Čína), aby světu demonstrovala svůj nevídaný pokrok. S touto příležitostí však taky přichází 
zvětšení bezpečnostních rizik. Velký mezinárodní zájem, který doprovází olympiádu, z ní dělá 
na pár dní středobod světového dění a zároveň lákavý cíl pro domácí i mezinárodní 
terorismus. „Čína vynaložila velké úsilí k zajištění bezpečných her, včetně rozsáhlých investic 
do infrastruktury, plánování a mezinárodní spolupráce.“97  
´ 
 Ilustrace představuje rozpočet Pekingské organizační komise pro Olympijské hry 
2008:98 
 

 
 
 Čínská lidově demokratická republika a Spojené státy americké demonstrují velmi 
odlišný pohled na bezpečnostní hrozby. Nejzajímavější je jejich odlišná interpretace 
a identifikace. Čínské bezpečnostní priority zahrnují předcházení neautorizovaných 
politických vyjádření a nenásilných demonstrací, stejně jako hrozby násilí. Na druhé straně 
jsou američtí bezpečnostní agenti vázáni zákonem a zvykem k toleranci nenásilného 
vyjádření názorů a zaměřují se na hrozby vůči osobám a majetku. „A podobně, čínští státní 
                                                 
97 Celkové investice na organizaci olympiády jsou odhadovány na 14 mld. dolarů. Tvořily je 3 hlavní položky: 
bezpečnost (60 %), doprava (25,8 %) a sportovní zázemí (10 %).  
98 BRUNET, F., XINWEN, Z. The Economy of the Beijing Olympic Games: An Analysis of First Impacts 
and Prospects. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics Universitat Autònoma de Barcelona, 2009. s. 6.  
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.517.1617&rep=rep1&type=pdf 
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činitelé kladou větší důraz na zavedení dohodnutých principů k vytvoření základu pro 
spolupráci, zatímco jejich američtí protějškové dávají přednost dobře definovaným, 
praktickým opatřením zaměřeným na problémy a jejich řešení.“99 Tyto odlišné perspektivy  
a přístupy mohou pak potenciálně omezit efektivitu spolupráce. 
 Rozsáhle zkušenosti Pekingu ve spolupráci s mezinárodními organizátory velkých 
událostí vytvořily mezi veřejnosti velká očekávání. Přístup Spojených států je tradičně 
komplexní, sahající daleko za „bezpečnostní deštník“, týkající se použitých prostředků. 
„V roce 2004 téměř 20 amerických vládních agentur úzce spolupracovalo s řeckými úřady 
v přípravách na první letní olympiádu po 11. září 2001. Rozpočet na bezpečnost, který se 
vyšplhal na 35 milionů dolarů, padl na vybavení a trénink řeckých bezpečnostních 
funkcionářů a americko-řeckých vojenských cvičení.“100 Plánování začalo již v roce 2001  
a zahrnovalo simulace zaměřené na provádění důležitých rozhodnutí, cvičení odezvy  
a generální zkoušku.  
 Čínská lidová republika byla unikátním případem. Zatímco mezinárodní architekti 
pracovali na velkých stadionech, bezpečnostní aparát a strategie jsou ryze domácí, odrážející 
touhu podílet se na úkolech organizátorů v zachování suverenity státu a zajištění celkové 
kontroly. Důraz na samostatnost v jednání vyvolal v mezinárodních společenstvích pocit, že 
jsou jejich role značně omezené. Toto vnímání bylo podpořeno rozsáhlou čínskou investicí do 
zdrojů, zahrnující mobilizaci velkého množství personálu.101 Tento „lidově válečný“ přístup se 
líbil čínským politikům, ale neodpovídal očekáváním amerických expertů. 
 Zatímco ekonomická síla Čínské lidové republiky vzrůstá, její globální dosah je 
omezený, spolu s jejími zkušenostmi v čelení celosvětových bezpečnostních hrozeb. 
Olympijské hry byly potenciálním terčem jak pro mezinárodní teroristy, tak pro domácí 
organizace, jako je Východoturkmenské svobodné hnutí102, které jsou argumentem pro užší 
spolupráci a sdílení snah o zajištění bezpečnosti her. Nabídky vlády Spojených států 
k podpoře Čínské lidové republiky byly zamýšleny zejména pro vyplnění mezer v čínských 
zkušenostech – ne jen v přístupnosti k vybavení a technologiích, ale i ve sdílení informací. 
Spojené státy mají navíc rozsáhlé zkušenosti v zajišťování bezpečnosti na velkých událostech, 
zahrnující tři letní a tři zimní olympiády. 
 
 Potenciální bezpečnostní hrozby 
 
 Bez ohledu na rozsah příprav, bezpečnostní rizika jsou na olympiádách neustále 
aktuální. Mezinárodně sponzorovaný terorismus je zřetelnou hrozbou, shromažďující 
výraznou pozornost amerických bezpečnostních expertů. Čínští bezpečnostní experti jsou 
zvláště zaměřeni na hrozbu domácího terorismu a výtržnosti. Potenciál pro domácí 

                                                 
99 Olympic security cooperation. China Security. Nedatováno.  
http://www.chinasecurity.us/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=8. 
100 United States Support to Athens Games Provides Lessons for Future Olympics. Washington: United States 
Government Accountability Office, 2005. s. 3. http://www.gao.gov/new.items/d05547.pdf 
101 Celkově 110 000 osob, zahrnující polici, vojenské jednotky a dobrovolníky. 
DASGUPTA, S. Olympics: Special Parks for Protests. Times of India. 23. 7. 2008. http://articles. 
timesofindia.indiatimes.com/2008-07-23/china/27904363_1_tight-security-olympic-games-bocog. 
102 East Turkestan Independence Movement. Academic.ru; Wikipedia.  
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1026552 
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terorismus sahá ještě dál za dobře známé separatistické skupiny a sekty jako Falungong.103 
Čínští občané se mohou uchýlit k násilí a využít různorodých problémů v zemi, a to jak přímo 
v Pekingu, tak i kdekoliv v zemi. Následkům nepokojů se lze obecně vyhnout řádným 
managementem místních úřadů. Davové násilí a chuligánství nejsou ve světě ve sportovních 
událostech žádnou neznámou, včetně Číny, a musí být zahrnuty do plánovacích scénářů.  
 
 Mezinárodní spolupráce 
 
 Organizátoři aktivovali zapojené bezpečnostní orgány a vlády z celého světa  
a komunikovali skrz pravidelné konference a konzultace od roku 2006. Olympijské 
bezpečnostní řídící centrum104 vytvořilo koordinační komisi pro všechny účastnické státy  
a vybudovalo na bezpečnosti založené partnerství se 73 státy, které měly ambasády 
v Pekingu. Navíc, Pekingská organizační komise pro olympijské hry (Beijing Organising 
Committee for the Olympic Games, BOCOG) úzce spolupracovala s Mezinárodním 
olympijským výborem (International Olympic Commitee, IOC). Spekuluje se, že BOCOG najal 
bezpečnostní konzultanty a poradce, ačkoliv tyto aspekty práce komise nejsou veřejnosti 
příliš známy.  
 Olympijským přípravám předcházel úzký pracovní vztah policejního úřadu INTERPOL 
a čínských úřadů, zejména s jeho pekingskou pobočkou: Národní ústřední kanceláří (National 
Central Bureau), která je součástí Oddělení mezinárodní spolupráce Ministerstva pro 
veřejnou bezpečnost.105 INTERPOL souhlasil s poskytnutím přístupu do jeho databází  
a nasazením podpůrného týmu před zahajovacím ceremoniálem. Databáze INTERPOLU 
MIND/FIND106 obsahuje klíčové informace o vysoce problémových osobách, včetně jejich 
jmen, otisků prstů, fotografií a dalších údajů. Čínští organizátoři si zejména cení přístupu 
k informacím tajných služeb, odrážející potenciální mezery v jejich zpravodajské činnosti. 
 Kromě úřadu INTERPOL, Čínská lidová republika taky úzce spolupracovala 
s multilaterálními organizacemi. V roce 2005 Čínská lidová republika podepsala deklaraci se 
zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), 
Japonskem a Jižní Koreou o podpoře spolupráce. V roce 2007, šest členských zemí 
Šanghajské organizace pro spolupráci (Shanghai Cooperation Organisation, SCO) 
zorganizovalo společné protiteroristické vojenské cvičení v Ruské federaci, následované 
dalším cvičením v autonomní oblasti Xinjiang a ruském Čeljabinsku. Kromě toho, členské 
státy Šanghajské organizace pro spolupráci se dohodly na sdílení bezpečnostních informací 
týkajících se olympijských her. 

                                                 
103 Duchovní hnutí založené v roce 1992, jehož příznivci začali být na konci 90. let XX. století pronásledováni 
pekingskou vládou.  
LEMISH, L. Why is Falun Gong Banned? New Statesman. 19. 8. 2008.  
http://www.newstatesman.com/blogs/the-faith-column/2008/08/falun-gong-party-chinese. 
104 Olympic Security Command Center.  
Beijing Sets up Olympic Security Command Center. Permanent Mission of the People's Republic of China to the 
United Nations Office at Geneva and Other International Organizations in Switzerland. 2005.  
http://www.china-un.ch/eng/xwdt/t207681.htm. 
105 Ministry of Public Security’s International Cooperation Department (中华人民共和国公安部). 
106 Mobile Interpol Network Database/Fixed Interpol Network Database. MIND databáze je přístupná lokálně  
a jedná se o offline verzi. FIND databáze je online a umožňuje v reálném čase přístup na server Generálního 
sekretariátu INTERPOL. 
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Začátek příprav 
 
 Vedením organizace bezpečnostních příprav byl jmenován Pekingský městský 
bezpečnostní úřad107. V prosinci 2004, byla formálně založena Olympijská bezpečnostní 
koordinační skupina108 a učiněna odpovědnou za všechny bezpečnostní organizace, 
koordinace, řízení a kontrolu. Vede taky koordinaci s dalšími domácími a zahraničními 
subjekty, jako jsou soukromé organizace.  
 Peking si při zajišťování bezpečnostních prací počínal marnotratně, ačkoliv rozpočty  
a specifické detaily jsou tajné. Bezpečnostní náklady se dramaticky zvýšily v roce 2008, 
částečně ve světle několika událostí, zahrnující únos autobusu v Xianu109 s australskými 
turisty na palubě, údajný teroristický incident Xinjiangských separatistů,110 stejně jako 
celosvětové intenzivní protesty podél tratě štafety olympijské pochodně.111 Olympijská 
bezpečnost vytvořila síť subjektů, označovaných jako bezpečnostní síly 4+1, zahrnující: 
 

 Ministerstvo veřejné bezpečnosti; 

 Lidově demokratická armáda; 

 Ozbrojený bezpečnostní sbor; 

 soukromé bezpečnostní společnosti; 

 dobrovolníci. 
 

 Zatímco Ministerstvo pro veřejnou bezpečnost je jádrem organizace, zodpovědným 
za většinu viditelných aspektů bezpečnosti a koordinaci úsilí ostatních resortů, je taky spolu 
s třemi dalšími bezpečnostními větvemi páteří celé bezpečnosti her. Armáda je obecně 
zodpovědná za konvenční vojenské situace, jako je prevence a odezva na teroristický útok, 
zajištění vzdušné bezpečnosti a logistické podpory. Cílem Lidově demokratické armády je 
zabránit politicky motivovaným nepokojům, které mohou být podníceny různými skupinami. 
Jistota čínských organizátorů spočívá ve velkých číslech profesionálního a dobrovolnického 
bezpečnostního personálu, která odráží čínskou tradiční sílu a schopnost dodat ohromné 
personální zdroje a čelit tak jakékoliv výzvě. „Vzhledem k odhadům udělaným komisí, 
nejméně 92 500 lidí je potřebných k zajištění přímé bezpečnosti, zahrnující 40 000 policistů, 
27 500 ozbrojených policistů, 10 000 strážných soukromých agentur a 5 000 dobrovolníků. Až 
150 000 členů dalšího profesionálního bezpečnostního personálu bude najato k udržení 
pořádku ve městě, s více než 290 000 dobrovolníky střežícími hranice města.“112  
 Město a policie vytvořily několik klíčových programů, aby podnikly opatření proti 
zločinu, zahrnující projekt „Moat“ a „Action for a Safe Olympiad“. Tyto policejní strategie, 

                                                 
107 The Beijing Municipal Public Security Bureau. http://www.bjgaj.gov.cn/eng/ 
108 Olympic Security Coordination Group. 
109 SPENCER, R. Chinese Hijacker Takes Tourist Bus Hostage. The Telegraph. 5. III. 2008. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/1580800/Chinese-hijacker-takes-tourist-bus-
hostage.html. 
110 BRANIGAN, T. Muslim ʹSeparatistsʹ Protest as Unrest Spreads in China. The Guardian. 2. IV. 2008. 
http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/02/china 
111 China Raps Olympic Torch Protest. British Broadcasting Company. 25. III. 2008. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7312073.stm 
112 Olympic Security Cooperation. China security. Nedatováno.  
http://www.chinasecurity.us/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=8. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Pavel Suchánek, Bezpečnostní aspekty pořádání velkých sportovních akcí (2015_B_03) 

 

 
41 

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

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

zaměřené na celou společnost, zahrnují znásobení hlídek a kontrol, s důrazem na prevenci 
kriminality. Jako součást této kampaně, Peking zpřísnil kontrolu dočasného povolení 
k pobytu mezi imigranty a cizinci, včetně omezení vydávání permanentních vstupních víz. 
Zvýšil se taky dohled nad problémovými osobami, nad uživateli drog a drobnými 
kriminálníky, jako jsou kapsáři.  
 V Pekingu jsou dvě hlavní speciální jednotky, které mohou být nasazeny při 
speciálních scénářích, a to Zásahová jednotka sněžný leopard (Snow Leopard Commando 
Unit, SLCU) a jednotka rychlého nasazení (Special Weapons and Tactics, SWAT). Jednotka 
SLCU, která patří pod tajné ozbrojené policejní síly, byla založena v roce 2002 s více než 
4 000 policisty ve věku od 18 do 30 let. Větší než většina SWAT jednotek ve Spojených 
státech, je taky schopna řešit nukleární, chemické, biologické krizové situace a zneškod-
ňování bomb. 
 
 Nedostatky a omezení 
 
 Federální úřad vyšetřování rozmístil dvě až tři stovky agentů do Athén a přes tisíc 
agentů do Atlanty. Vyjádřila taky zájem sdílet její zkušenosti s Pekingem a rozmístit v Čínské 
lidové republice 100 agentů, odezvy ale nebyly pozitivní. Základ pro americko-čínskou 
spolupráci byl závazně vytvořen v roce 2002, kdy Federální úřad vyšetřování vytvořil styčnou 
kancelář v Pekingu pro usnadnění komunikace s Ministerstvem bezpečnosti. Později však 
ministerstvo poslalo úředníky do Washingtonu. Nebo další příklad; Federální úřad pro 
vyšetřování (Federal Bureau of Investigation, FBI) nabídl Čínské lidové republice přímý 
přístup do tajné databáze vyšetřování současných teroristických incidentů. Tato databáze 
demonstruje dosah vlivu Federálního úřadu pro vyšetřování. Vyšetřovatelé Úřadu jsou 
posíláni studovat teroristické případy do celého světa od roku 1970. Pekingská odezva na 
tuto nabídku byla vlažná a bez většího zájmu. Americká a evropská spolupráce 
bezpečnostních úřadů je tak naprosto odlišná a kontrastní narozdíl od čínské. 
  Bezpečnostní spolupráce však není omezena jen na Federální úřad pro vyšetřování, 
státní úřady a zpravodajské služby. Američtí vědečtí experti údajně podnikli dvě cesty do 
Pekingu, aby vyjednávali se svými protějšky o bezpečnosti jaderného materiálu. Americký 
Úřad pro bezpečnost jaderné energie (National Nuclear Security Administration, NNSA) 
nabídl podobnou podporu řeckým úřadům přes národní laboratoř Sandia. Americká vláda 
nabídla dodat vědecké vybavení do Čínské lidové republiky, které by pomohlo odhalit 
radiologické a biologické útoky. 
 Zatímco poklidné protesty v Čínské lidové republice nejsou z americké strany 
považovány za přímou bezpečnostní hrozbu, čínské vedení je jiného názoru. Tento odlišný 
pohled se odráží v celkovém vnímání Čínské lidové republiky na Západě, které interpretuje 
tvrdé zákroky proti demonstrantům jako porušení západních norem lidských práv. Následně, 
každá neadekvátní odezva na poklidné demonstrace, která se výrazně vymkne kontrole, 
může mít s velkou pravděpodobností negativní důsledky na americko-čínské vztahy. 
 Čínské taktické a technické bezpečnostní přípravy jsou americkými pozorovateli 
obecně vnímány jako dostačující. Nicméně znepokojení zůstává. Zatímco čínské jednotky 
jsou výborně vyzbrojené a vybavené, většina jejich členů je mladá a nezkušená. Průměrný 
věk členů jednotky SLCU je 24, zatímco členové americké jednotky SWAT jsou mnohem 
starší, průměrný věk je mezi 35 až 40 lety. A zatímco členové čínské SWAT jsou jasně 
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atletičtí, a jak řekl jeden americký odborník – opravdoví váleční bojovníci, nemají roky 
policejních zkušeností, které si naopak američtí kolegové před vstupem do elitní policejní 
jednotky odslouží. Z pohledu Spojených států amerických jsou právě zkušenosti klíčovým 
faktorem úspěchu a fyzická zdatnost a boj tváří v tvář je zřídkakdy faktorem, který rozhoduje 
při úspěšném řešení incidentu.  
 Spojené státy americké a mezinárodní bezpečnostní experti vyjádřili veřejně důvěru 
v bezpečnostní přípravy her. Přípravy příznivě hodnotil jak ředitel úřadu INTERPOL Ronald 
Noble na konferenci v Hongkongu, tak ředitel Federálního úřadu vyšetřování Robert Mueller 
v lednu 2008. „Interpol úroveň bezpečnostních příprav zasazených do olympijských her 
v Pekingu plně uspokojuje. Postup je obdivuhodný a přípravy dosahují nejvyšší možné 
kvality“, řekl Ronald Noble 4. března 2008 v Hongkongu.113 
 
7.2  Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 v Polsku 
 
 Složité bezpečnostní prostředí a výzvy spojené jak s interními, tak externími hrozbami 
znamenají, že organizace masových sportovních událostí rozsahu EURA 2012 je komplexní 
úkol. Vyžaduje pečlivou přípravu a pozornost detailům. Popis bezpečnostní organizace EURO 
2012 (dále jen EURO) vychází ze zprávy114, jejímiž autory jsou Krzysztof Liedel, náměstek 
ředitele Národního bezpečnostního úřadu v Polsku, a Paulina Piasecka, ředitelka Oddělení 
veřejné bezpečnosti, rovněž z Národního bezpečnostního úřadu. Hlavní cíl této zprávy je 
prezentovat Polskou vizi pro bezpečnost turnaje, konkrétně vizi orgánů zodpovědných za 
jeho ochranu a zaměřit se na hlavní úkoly této oblasti. Speciálním bodem zájmu bude 
aplikace polsko-ukrajinské spolupráce. 
 Přípravy Ukrajiny i Polska týkající se organizace a bezpečnosti EURO jsou v pokročilém 
stádiu. Dva národy se zavázaly k vytvoření patřičných organizačních struktur, právních 
základů, divizí a zdrojů nezbytných k uskutečnění této obrovské události. Podpora byla taky 
nabídnuta předním institucím a mezinárodním organizacím. 
 Nejvýznamnější hrozby v bezpečnostní oblasti turnaje a ochrany jeho účastníků jsou 
terorismus, organizovaný zločin, kyberterorismus, ilegální migrace, potyčky hooligans  
a přírodní/technologické havárie. 
 Mezinárodní rozměr události je znepokojující zejména v souvislosti s těmito riziky. 
Dokonce i za normálního fungování bezpečnostního systému jsou obě země citlivé na tato 
rizika. Proto je pochopitelné vzít na sebe řadu náročných úkolů k posílení těchto systémů po 
čas turnaje. Toto bude doba navíc doba, kdy vládní organizátoři budou kromě svých zájmů  
a občanů odpovědni zároveň za pořádání událostí na území dvou států s účastí týmů 
reprezentujících 16 různých národů a fanoušků z mnoha a nejen evropských zemí. Je důležité 
mít na paměti, že mezi fanoušky nebudou jenom běžní občané. Budou taky přítomny hlavy 
států a vládní úředníci, což může přidat na problému.  

                                                 
113 Interpol Satisfied with Olympics Security Preparations. Reuters. 4. III. 2008. 
http://www.reuters.com/article/2008/03/05/us-olympics-security-interpol-idUSHKG34009720080305. 
114 LIEDEL, K.; PIASECKA, P. EURO 2012 Security as a Joint Task of Poland and Ukraine – A Challenge for National 
and International Security Systems. National Security Bureau. 2012.   
http://en.bbn.gov.pl/download/3/841/LiedelPiasecka.pdf 

http://en.bbn.gov.pl/download/3/841/LiedelPiasecka.pdf
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Odpovědné orgány a instituce 
 
 Předseda vlády pověřil Ministra sportu a turismu úkolem iniciovat, koordinovat a vést 
všechny aktivity potřebné k přípravě a organizaci EURA 2012. Bezpečnostní přípravy finále 
EURO jsou v kompetenci: 
 

 ministra vnitra; 

 národního koordinátora společnosti PL.2012 (Portal of the Ministry of Sport and 
Tourism of the Republic of Poland); 

 bezpečnostních koordinátorů v hostitelských městech; 

 bezpečnostní manažer pro společnost Poland EURO 2012. 
 
 Ministerstvo vnitra je zodpovědné za koordinování práce ostatních ministerstev  
a ústředních správních úřadů, které jsou zapojeny do příprav a vykonávají úkoly v oblasti 
jejich působnosti. Hlavním úkolem Úřadu pro vnitřní bezpečnost ve vztahu k bezpečnosti 
EURO je prevence teroristických hrozeb. Ministerstvo obrany je zodpovědné za zabezpečení 
námořních hranic a národního vzdušného prostoru. Vojenská policie bude poskytovat 
podporu policii. Efektivní a efektní fungování národního zdravotnického systému  
a zdravotnické záchranné služby je v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo 
dopravy je zodpovědné za úkoly spojené s přípravou dopravní infrastruktury. Ostatní resorty 
se podílejí na vybraných úkolech v jejich působnosti. Ministerstvo financí bude koordinovat 
práce v oblasti zákaznického servisu, ministerstvo zahraničí se bude zabývat vízovými 
procedurami a ministerstvo spravedlnosti je zodpovědné za fungování soudů během 
šampionátu. Státní bezpečnostní úřad (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, RCB) je centrum 
pro krizový management. 
 Jako orgán zodpovědný za koordinaci příprav v oblasti bezpečnosti byla jmenována 
Bezpečnostní komise Unie evropských fotbalových asociací EURO 2012. Úkolem komise je 
koordinace úkolů vládních orgánů, včetně jejich interakce s místními úřady a dalšími orgány. 
Komise může být předsedána státním tajemníkem nebo podtajemníkem, jmenovaným 
ministrem vnitra. 
 Předseda bezpečnostní komise pozval představitele hostujících měst a společnosti 
PL.2012 podílet se na pracích v působnosti komise s právy jako její členové. 
 
 Klíčové bezpečnostní projekty 
 
 Úkoly v oblasti bezpečnosti EURO jsou předmětem jednoho z osmi strategických 
programů k celkovému zvládnutí příprav. Úkoly týkající se bezpečnosti náleží konkrétně do 
čtvrtého programu, který se zabývá koordinací zajišťování bezpečnostních podmínek (osobní 
a veřejná bezpečnost/zdravotní péče a rychlá zdravotní pomoc). 

 Aktivity začleněné do programu jsou následující: 
 

 rozvoj a implementace Koncepce integrované bezpečnosti v oblastech schválených 
Unií evropských fotbalových asociací; 

 plán na vytvoření sítě pevných a mobilních ambasád pro fanoušky; 

http://rcb.gov.pl/en/international-cooperation/


Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Pavel Suchánek, Bezpečnostní aspekty pořádání velkých sportovních akcí (2015_B_03) 

 

 
44 

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

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

 vytvoření centra pro příznivce fotbalových trenérů a místních fotbalových týmů  
– projekt s názvem Fanoušci spolu; 

 vytvoření organizační struktury zdravotní péče; 

 koordinace zdravotnických záchranných služeb na všech místech turnaje; 

 koordinace připravenosti vybraných nemocnic; 

 koordinace primární a specializované ambulantní zdravotní péče; 

 koordinace sanitárně-epidemiologické bezpečnosti a veřejného zdraví; 

 připravenost na případ hromadného neštěstí; 

 koordinace příprav informační strategie v oblasti zdravotní péče; 

 příprava zón pro fanoušky a veřejných míst ke sledování fotbalových utkání. 
 
 Koncepce integrované bezpečnosti byla vytvořena bezpečnostní komisí. Hlavní účel 

jejího vzniku je identifikovat všechny oblasti, povinnosti a aktivity v zajištění maximální 
bezpečnosti všech sportovních akcí a veřejných událostí pod záštitou EURO 2012. První verze 

koncepce Unie evropských fotbalových asociací prezentované v červnu 2009 musela být 
opravena, protože byla nevyhovující. Hlavní výzvy identifikované v koncepci byly: příprava 
infrastruktury stadionů, zavedení vysokých standardů bezpečností na stadionech, rozvoj  
a implementace nových priorit policejní práce. Klíčové subjekty odpovědné za bezpečnost 
turnaje a implementaci projektů jsou: 

 

 ministr vnitra a státní správa (odpovědnost za zajištění bezpečnosti na území Polska  
a za ochranu jeho hranic); 

 Polská fotbalová asociace a společnost Poland EURO 2012 (odpovědnost za 
bezpečnost na stadionech a na všech ostatních místech turnaje); 

 hostující města – jejich úkolem je vytvoření přivítacích veřejných prostor  
a zón pro fanoušky; 

 společnost PL.2012 založená ministrem sportu a turismu (odpovědná za koordinaci 
všech aktivit). 

 
Všechny projekty vzniklé pro zajištění bezpečnosti vedly k vytvoření základního hesla: 

Bav se – měj pocit bezpečí (Have fun – feel safe). Důležitou roli hraje taky Bezpečnostní rada 
pro sportovní události založená předsedou vlády v září 2008. Rada je subsidiární orgán 
předsedy vlády v oblasti koordinace úkolů zaměřených na prevenci aktů násilí 
a interinstitucionálního přístupu k bezpečnosti. Další instituce, která by měla být rovněž 
zmíněna, je mezinárodní Poradenský a evaluační tým pro EURO 2012, založený Adamem 
Rapackim v lednu 2010. Hlavním úkolem tohoto orgánu je provést analýzu týkající se 
pokroku v polské bezpečnosti v rámci EURO 2012. Tento typ orgánu byl také zřízen  
v jiných zemích, které se potýkaly s úkoly organizace sportovních akcí obdobného 
charakteru. Samotná policie bude mít mnoho specifických úkolů v průběhu šampionátu: 
 

 detekce výbušnin na stadionech před jejich předaním správě Unie evropských 
fotbalových asociací; 

 prohlídky vozidel na výbušniny při jejich vjezdu do areálu stadionu ve dnech zápasu; 

 přítomnost „přátelských“ uniformovaných policistů na stadionech; 
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 integrovaná spolupráce s bezpečnostními a informačními službami; 

 přítomnost spotterů uvnitř i vně stadionů; 

 přítomnost pořádkových jednotek v bezprostředním okolí stadionu. 
 

 Významná část těchto úkolů bude vzhledem k mezinárodní povaze události 
implementována ve spolupráci s pohraniční stráží. Zorganizování efektivního a zároveň 
bezpečného přeshraničního pohybu osob během tohoto období bude jedním  
z nejdůležitějších podmínek pro úspěch celé akce. Mezi úkoly policie a pohraniční stráže, 
které si zaslouží pozornost, patří např.: 

 

 společné využívání dostupných zdrojů ke kontrole tras vedoucích z pohraničních 
hlídkových stanic, vlaků převážejících fanoušky a ochraně dopravních uzlů; 

 monitorování pohybu skupin fanoušků, stejně tak jako osob představující hrozbu pro 
bezpečnost a veřejný pořádek; 

 společné akce, školení, simulace a cvičení spojené s obnovením bezpečnosti  
a veřejného pořádku. 

 
 Důležitým prvkem byla také revize polského zákona O bezpečnosti na masových 
akcích. Novela, která vstoupila v platnost dne 12. listopadu 2011, nahradila stávající předpis  
s novou sekcí nazvanou "Zajištění bezpečnosti v souvislosti s pořádáním finálového turnaje 

Unie evropských fotbalových asociací EURO 2012“. Zákon obsahuje ustanovení  
o zvláštních pravomocech policie ve vztahu k turnaji, stejně jako další předpisy zahrnující 
další veřejné bezpečnostní služby, jako je například pohraniční stráž, Národní požární službu 
a Úřad vládní ochrany. Mezi hlavní změny, které novela přináší, jsou ty, že na tomto základě 
může policie vyhledávat, přijímat, shromažďovat, zpracovávat, zkontrolovat a využívat 
informace, včetně osobních údajů o osobách, které představují nebezpečí pro veřejný 
pořádek a bezpečnost. Mohou také pracovat mimo území Polska tam, kde je rozumný 
předpoklad, že osoby zůstanou na polském území. Novela také obsahuje ustanovení, podle 
nichž, v případě, že jsou lidem zakázány vstupy na masové události, může soud nařídit 
trestaným osobám povinnost zdržet se (po dobu trvání určité masové akce) v konkrétním 
místě bydliště. 

Nová ustanovení se vztahují i na pravidla prodeje, podávání a konzumace 
alkoholických nápojů. Prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů, obsahující ne 
více než 3,5 procent alkoholu, je při masových událostech (s výjimkou vysoce rizikových 
událostí) povolena. Může to probíhat pouze na vyhrazených místech a provádět to mohou 
pouze subjekty, které mají příslušné oprávnění. 
 Dalším opatřením je možnost zrušit utkání v případě organizačního selhání. Guvernér 
vojvodství má možnost zastavit akci v případě, že její další vývoj může ohrozit život nebo 
zdraví účastníků a kroky pořadatelů jsou směrem k zajištění bezpečnosti nepostačující. 

 
 Polsko-ukrajinská spolupráce 
  

Spolupráce byla zahájena v březnu 2008 podepsáním smlouvy mezi vládami obou 
zemí. Spolupráce v oblasti bezpečnosti je založena na: 
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  prohlášení ze dne 21. ledna 2008 o spolupráci v oblasti bezpečnosti Unie evropských 
fotbalových asociací EURO 2012 podepsaném ministrem vnitra Polska a ministrem 
vnitra Ukrajiny; 

 společných závazcích a zárukách, vztahujících se k bezpečnosti EURO 2012. 
 
 Mezinárodní podpora 
 
 Členské státy, Evropská unie a Interpol jsou dalšími významnými hráči na poli 
bezpečnosti. EU-SEC (Národní výzkumný program bezpečnosti v průběhu velkých evropských 
událostí) je hlavní výzkumný projekt spuštěný meziregionálním Institutem zločinu 
a spravedlnosti Organizace spojených národů na poli evropské bezpečnosti a boje proti 
terorismu. Program je financován Generálním ředitelstvím Evropské unie pro výzkum pod 
záštitou ERA-NET. 
 Na poli bezpečnosti působí taky Interpol. Dne 23. března 2011 proběhlo setkání 
představitelů polské a ukrajinské policie se zástupci Interpolu. Jejím primárním účelem bylo 
seznámit strany se současným stavem bezpečnostních příprav a identifikace oblastí 
spolupráce. Generální sekretariát Interpolu představil nástroje a služby organizace, které 
budou použity ke zlepšení bezpečnosti. Zahrnují především zabezpečení přístupu do 
celosvětového komunikačního systému Interpolu I-24/7, přístup do jejich databází a použití 
podpůrného týmu na hromadné akce IM-ESTA. 
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Praktická část 
 
Rozhovor č. 1 
 
Téma:  Úloha spottingu v oblasti pořádání velkých sportovních událostí a jejich organice 
v podmínkách České republiky. 
 
Dotazovaný: Mgr. Marek Suchánek, Ph.D. 
 
Věk: 34 
 
Kariérní přehled: 5 let působil na Ministerstvu vnitra, odboru bezpečnostní politiky, nyní již 
pátým rokem pracuje na Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné 
kriminality. Zúčastnil se Mistrovství světa ve fotbale 2006 v Německu jako odborný 
pozorovatel, v roce 2012 působil jako spotter na Mistrovství Evropy ve fotbale v Polsku. 
V rámci spottingu nyní pracuje jako koordinátor mezinárodního kontaktního bodu (Národní 
fotbalový informační bod, NFIP). Titul Ph.D. získal na Masarykově universitě v Brně v roce 
2010. 
 
Dotazovaný souhlasil, že poskytnuté informace budou použity pouze pro účely mé studie, 
s tím, že nebudou nijak účelově zkreslovány. 
 
Otázky: 

 
Z jakých mezinárodních sportovních událostí má Česká republika zkušenosti se spot-
tingem? 
 
Z 90 % je to fotbal a výjimečně hokej, který ale není tak problémový. Byly ale i nabídky 
z ostatních států – kolegové ze Slovenska nás zvali na hokejový zápas Kontinentální hokejové 
ligy (Континентальная хоккейная лига, KHL) nebo kolegové z Izraele na Euroligu basket-
balu. 
 
Kolika lidí a jaké profesní působnosti se tato práce týká? Je potřeba k větší efektivnosti více 
lidí? 
 
Většinou se touto problematikou zabývá Pracovní skupina pro extremismus na Úřadu služby 
kriminální policie a vyšetřování v jednotlivých krajích (nejvíce aktivní jsou policisté z Prahy, 
Plzně, Ostravy). Za celou Českou republiku to je celkově asi 120 policistů včetně příslušníků 
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Jako spotter může vyjet prakticky každý. 
Musí akorát umět dobře anglicky nebo jazykem pořadatelské země. Více lidí určitě potřeba 
je. Při větším počtu by práce samozřejmě byla efektivnější. Bylo například potřeba vyslat 
spottery i na basketbal do Rakouska. Rakušané obecně chtějí často vědět informace 
o tuzemských fanoušcích. 
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Co by podle Vás přispělo k větší efektivitě tohoto způsobů spolupráce? 
 

Bylo by potřeba Národní fotbalové informační body rozšířit do dalších zemí, zejména na 
Balkán (Bosna a Hercegovina) nebo do již zmiňované Ruské federace. Další problém vidím 
podobně jako Martin Synecký v práci kriminalistů, kteří spotting nemají jako hlavní náplň 
práce. Stává se, že je potřeba tyto policisty nasadit na nějaký nový kriminální případ, která 
má přednost, a tyto kapacity pak chybí. Nebo jak to bývá v případě některých krajských 
ředitelství, v krajích, kde se problémy s diváckým násilím nebo extremismem vyskytují 
minimálně, přeřadí vedení část policistů z oddělení zabývající se extremismem na jiné 
oddělení, kde jsou více zapotřebí. 
 
Jak je to s kontaktními body (Národními fotbalovými informačními body) v ostatních 
evropských státech? Jsou zřízeny a fungují? 
 
Národní fotbalové informačními body zřídilo v současnosti asi 30 států v Evropě. Jsou to 
všechny státy Evropské unie a další mimo Evropskou unii jako např. Srbsko nebo Chorvatsko. 
V Ruské federaci Národní fotbalový informační bod zřízený není, což je problém, protože 
zrovna ruské fanoušky potřebujeme hlídat. To se řeší formou styčného důstojníka v Moskvě. 
 
Jak vidíte spolupráci s ostatními státy? Poskytují hostitelské státy dostatečné informace  
o své organizaci jiným státům? 

 
Těžko říct. Liší se to opravdu stát od státu. Například velmi dobrá spolupráce je s Velkou 
Británií nebo Francií. Horší zase s Itálií a Španělskem. 
 
Je práce spottingu dostatečně vymezena např. na základě evropských doporučení nebo se 
vyvíjí podle typu události a rizikovosti? 
 
Spotting je upraven opravdu jenom na základě doporučení, takže organizace a forma se 
odvíjí podle rizikovosti události nebo zápasu. 
 
Nedochází při některých událostech k podceňování problematiky diváckého násilí? 
 
Bezpečnostní opatření bývají spíše naopak naddimenzované, takže u velkých turnajů určitě 
ne. 
 
Jaké jsou současné trendy v oblasti diváckého násilí? 
 
Největší trend je mládnutí skupin fotbalových chuligánů. Do střetu se dnes postaví klidně 
kluci, co mají 17, 18 roků. Starší garda si je svým způsobem vychovává. Vyvíjí velkou snahu 
zapojit mladší generaci. Dalším trendem jsou spřátelené skupiny. Když čeká například Opavu 
ligový zápas, přijedou ji podpořit spřátelené skupiny chuligánů z Wroclavi. Což už představuje 
velký problém. A třetí trend je větší organizovanost (spíše skupin ultras) ve smyslu, že jsou 
tyto skupiny schopny lépe formulovat svoje požadavky a vyvíjí nátlak na polici. Stává se to 
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například v souvislosti s používáním pyrotechniky na fotbalových zápasech, kdy se snaží 
dohodnout na zlaté střední cestě. 
 
Jak hodnotíte efektivnost Národních fotbalových informačních bodů? Dokáží dobře 
monitorovat pohyb problémových fanoušků a snížit rizikovost akce nebo by potřeboval 
větší pravomoci od Evropské unie? 
 
Efektivnost hodnotím velmi dobře. Získáme díky němu konkrétní informace, včetně jmen 
fanoušků nebo registrační značky autobusů, kterými mají dorazit. Díky tomu taky víme, že 
například z Ruské federace má přijet 10 chuligánů a nejsme pak překvapeni až na turnaji.  

 
Jak by podle Vás probíhala v České republice organizace celosvětové sportovní události? 
Potřebovala by Česká republika větší mezinárodní spolupráci než například Německo při 
Mistrovství světa ve fotbale 2006? 

 
Pokud to nebude fotbal, tak si myslím, že by ji mohla uspořádat na velmi vysoké úrovni. 
Například Mistrovství světa v hokeji v roce 2004 proběhlo perfektně. Na rozdíl od Německa 
by tam asi větší spolupráce byla potřeba. Mají velké zkušenosti a tamní policisté umí dobře 
jazyky. Navíc díky našemu současnému stavu policejního sboru bychom museli do organizace 
zřejmě zapojit i armádu. 

 
Praktický příklad spolupráce/spotteringu České republiky a Polska při evropském fotbalovém 
šampionátu EURO 2012. 
 
Do Polska vyjeli policisté z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, dále členové 
pořádkové policie, antikonfliktní týmy a cizinecká policie. Na každém utkání bylo asi  
33 policistů. Komunikace probíhala částečně přes operační štáb v Polsku – částečně přes 
Národní fotbalové informační body. Operační štáb k Mistrovství Evropy 2012 sídlil  
v dvoupatrové budově ve výcvikovém areálu Legionowo (30 km od Varšavy). Zastoupeny  
v něm byly všechny zúčastněné složky: policie, armáda, hraniční stráž + styční důstojníci 
všech účastnických států šampionátu.  
 
Celkově se akce účastnilo přes 50 lidí. Při cestě fanoušků z České republiky vlakem se do 
jejich monitoringu zapojila všechna krajská policejní ředitelství, přes jejichž území vlak 
projížděl. Chuligány si většinou hlídají spotteři (konkrétně tedy kriminalisté z různých krajů), 
případně s nimi i komunikují, aby dotyční věděli, že má policie o jejich pohybu přehled. Před 
začátkem turnaje se vytvořil seznam tuzemských fanoušků, kteří se chystali do Polska. Výdaje 
na výjezd příslušníků Policie České republiky policistů si pak částečně hradila Česká republika, 
částečně Polsko. 
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Rozhovor č. 2 
 

Téma:  Problematika diváckého násilí v České republice a organizace velkých fotbalových akcí 
v podmínkách České republiky. 
 
Dotazovaný: Mgr. Martin Synecký 
 
Kariérní přehled: Začínal jako řadový policista u pořádkové policie. Poté přešel k Úřadu 
služby kriminální policie a vyšetřování, kde pracoval na Odboru obecné kriminality. Podnikl 
pracovně-studijní cestu do Anglie a od roku 2002 působil přibližně dva roky v policejním 
úřadu INTERPOL, kde se podílel mimo jiné na založení mezinárodních fotbalových 
informačních bodů (Národní fotbalové informační body, NFIP). Od roku 2011 pracuje na 
Fotbalové asociaci České republiky jako bezpečnostní delegát. 
 
Dotazovaný souhlasil, že poskytnuté informace nebudou nijak účelově zkreslovány. 
 
Otázky: 
 
V jaké míře se v současnosti objevuje divácké násilí na tuzemských utkáních?  

 
Na stadionech je toho oproti 90. létům na stadionech míň. Vylepšuje se infrastruktura 
stadionů a vymáhání pokud je nyní taky snazší. Víc se toho objevuje naopak mimo stadiony, 
kdy na veřejném prostranství jsou chuligáni méně postižitelní a vědí o tom. 
 
Je dostatečně legislativně řešeno? Jsou postihy přiměřeně a mají dostatečně represivní 
význam? Vy sám jste zastáncem krátkodobých trestů, jako jsou například v Anglii. Je to 
podle Vás lepší cesta? 

 
Určitě. Není potřeba dávat podmínky ani omezující opatření. Úplně by stačilo zavřít dotyčné 
na týden a dát jim dva roky zákazu vstupu na stadion. V současné době to chodí tak, že je 
zadrží, rok je soudí a po roce dostanou podmínky, ve kterých ani nejsou zahrnuty zákazy 
vstupu na stadion. Chybí vhodný zákon, jako je například v Anglii zákon o sportu. Ten se ale 
asi ani nepřijme, protože na to u nás není vhodný systém.  

 
Vyvíjí tuzemské fotbalové kluby dostatečné preventivní aktivity? Například volnočasové 
aktivity pro mladé ve formě fan coachingu? 

 
Tohoto úsilí je strašně málo, spíš žádné. Aktivity jsou na bodu nula. Nějakou snahu vyvíjí 
pouze některé kluby, například Liberec nebo Plzeň. 
 
Jaké jsou v diváckém násilí trendy? Věk, specializace, apod. 

 
Hlavními trendy jsou větší organizovanost skupin a daleko větší jejich právní povědomí. 
Dochází zejména ke kopírování německých modelů; skupiny ultras pronikají do fotbalových 
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klubů přes občanská sdružení a zneužívají systému, případně se zastřešují fankluby. Občanská 
sdružení pak za ně v případě soudního sporu přijímají právní záruky. 
 
Vy máte přehled o spottingových aktivitách. Vidíte úlohu spottingu jako efektivní? Dokáže 
předejít problémům na stadionech a pohlídat si problémové fanoušky? 

 
Spotting vidím jako naprosto efektivní. Jde to přesně tam, kam to má směřovat. Jedná se  
o speciální systém, který tvoří odborníci s dobrou znalostí práva, sociologie, manipulace  
a zvládání davu a mají speciální trénink a školení. 
 
Fungují Národní fotbalové informační body ve všech státech dostatečně efektivně 
a poskytují státy dostatečné informace o svých fanoušcích? 
 
Jako jeden ze zakladatelů tohoto systému musím říct, že je velmi efektivní. Ale pouze za 
předpokladu, že stát tomu dá dostatečný prostor. Jako spotteři jsme jedni z nejlépe 
hodnocených v Evropě a celý Balkán se učil od nás, protože jsme měli školu od Holanďanů, 
kteří ho vymysleli. Unikátní je systém online stránky, kde je všechno na jednom místě. 
Policista se tam může připojit, získat potřebné informace nebo je tam sám dát. 

 
Jak byste zlepšil efektivitu tohoto systému? 

 
Zlepšení by mohla představovat lepší technika a větší specializace oddělení extremismu, 
kterým se často zabývají například v rámci v rámci oddělení mravnostní a trestné činnosti. 
Problém je taky, že Národní fotbalové informační body chybí v některých důležitých zemích, 
jako je Turecko a Ruská federace, jejichž fanoušci bývají problémoví. A taky je potřeba více 
lidí samozřejmě, jako to je téměř u všech oblastí. 
  
Nedochází při některých mezinárodních utkáních k podceňování problematiky diváckého 
násilí? 

 
Spíše naopak. Zejména u nás bývají bezpečnostní opatření spíše nadsazená. 
 
Na jaké úrovni by se podle Vás dal v České republice uspořádat turnaj typu EURO? 
Případně co by byly podle Vás největší problémy při organizaci. Jiné evropské státy mají 
mnohem větší zkušenosti s velkými fotbalovými zápasy. Vyžadovala by Česká republika 
větší bezpečnostní spolupráci nebo konzultace? 
 
U nás kapacitně je zřejmě vrchol Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let, které se 
v České republice bude konat v roce 2015. Případně taková top událost může být ještě 
Mistrovství světa ve futsalu nebo jiné akce. Třeba Mistrovství světa v hokeji se zvládlo velmi 
dobře. Nebo v basketbalu bývají taky rizikové zápasy, u nichž nebyl zaznamenaný žádný velký 
problém. Co se týká spolupráce, ta probíhá už nyní v rámci zmíněného Mistrovství Evropy. 
Jezdí k nám zástupci Unie evropských fotbalových asociací na konzultace a budou taky 
pozváni top experti v rámci Unie evropských fotbalových asociací, kteří pomohou systém 
uvést v chod. 
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Je právní úprava pro Národní fotbalové informační body dostatečná? V rámci rozhodnutí 
Rady Evropské unie 2002/348/JHA, na základě kterých jsou tyto informační body zřízeny, 
jsou uvedena pouze obecná doporučení, jak má síť Národních fotbalových informačních 
bodů fungovat. 
 
Někde fungují Národní fotbalové informační body pres Interpol, většinou v rámci policie nebo 
ministerstva vnitra. Systém byl navržen tak, aby fungoval podle požadavků a možností 
jednotlivých států a nebyl tudíž záměrně tvořen fixně. 
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Závěr 
 
Jak již bylo uvedeno v úvodu, zajištění bezpečnosti sportovních událostí je třeba 

chápat jako komplexní úkol. Jeho bezpečnostní rozměr je v textu pojat z pohledu násilí 
v ulicích, terorismu a diváckého násilí, což jsou pro pořadatele obvykle největší organizační 
výzvy. Samostatnou problematikou jsou technické aspekty sportovního zázemí, které jsou ve 
studii nastíněny prostřednictvím dvou příruček.  
 V úvodu se studie zabývá trendy bezpečnostní organizace velkých událostí, které 
přináší několik zajímavých faktů. Sportovní, ale i jiné velké události, dnes nabývají tak velkých 
rozměrů, že sama jejich organizace představuje nová bezpečnostní rizika. Čím dál větší 
ambice organizátorů na pořádání těchto událostí pak narušují proporcionalitu mezi 
bezpečností a významem události naddimenzovanými bezpečnostními opatřeními  
a ohromnými finančními investicemi. S tím souvisí i další trend, a to využívání těchto událostí 
k propagaci produktů soukromých firem. Zejména olympijské hry se stávají nástrojem tzv. 
labelingu a v zákulisí jejich organizace probíhají boje a politická lobby těchto firem o využití 
jejich produktů. Olympijské hry tak díky tomu ztrácí na své původní myšlence jejich 
zakladatele Pierre de Coubertina (ta se ostatně začala vytrácet už během Studené války, kdy 
zejména Spojené státy a Sovětský svaz – a jejich spojenci – bojkotovaly účast na hrách 
z politických důvodů) 
 Další kapitola násilí v ulicích je zasazena do Mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické 
republice a Brazílii. Jihoafrická republika je vysokou mírou pouličního násilí pověstná (což 
dokreslují i vložené obrázky se statistikami), a proto panovaly před šampionátem obavy, jak 
se s tím pořadatelé vypořádají. Jak je ale pak uvedeno v závěrečném vyhodnocení, žádný 
závažný incident se neodehrál a bezpečnost turnaje určitě nebyla podceněna. Otázkou však 
nadále zůstává Brazílie, která v příštích 3 letech pořádá dvě největší sportovní události světa. 
Rio de Janeiro vydává ohromné investice do zabezpečení míst olympijského dění a společné 
úsilí armády a policie má po dlouhých 40 letech nastolit policejní řád v některých 
chudinských čtvrtích. Jak se toto úsilí osvědčí, ukážou až výše zmíněné zatěžkávací zkoušky 
v roce 2014 a 2016. 
 Co se týče terorismu, ten je z hlediska výskytu spojen zejména s olympijskými hrami. 
Je ovšem pochopitelné, že žádná velká sportovní událost tuto problematiku nemůže 
podcenit. Proto například při pořádání fotbalového šampionátu EURO 2012 polští 
organizátoři spolupracovali s Interpolem, který jim poskytnul přístup do databází, a polským 
Úřadem pro vnitřní bezpečnost, který měl za úkol vyhodnocovat hrozby terorismu. 
Terorismus je stále největší a nejzávažnější riziko pořádání velkých událostí a představuje 
vždy prioritní zájem organizátorů. 
 Třetí aspekt bezpečnosti představuje divácké násilí. Některé státy Evropy se s ním 
stále potýkají ve velké míře, což si zřejmě uvědomovaly i britské úřady, když varovaly 
anglické fanoušky před návštěvou fotbalového mistrovství Evropy EURO 2012. Přestože Rada 
Evropy i Rada Evropské unie vydaly spoustu dokumentů, týkající se diváckého násilí, většina 
z nich má jen doporučující charakter a je spíše pomůckou, jakým způsobem by se tato 
problematika měla řešit v jednotlivých státech. Jaký postoj pak tyto státy zaujmou a jak se 
s tím vypořádají, je jen na nich. Příkladem jim může být Anglie, která je navíc kolébkou 
tohoto fenoménu. Ta přijala patřičné zákony, které chuligány přiměřeně a zároveň účinně 
postihují. Nebo Nizozemsko, kde se práci s fanoušky věnují týmy profesionálních sociálních 
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nebo vzdělávacích pracovníků, kteří rozumí klubové kultuře a pracují přímo mezi fanoušky. 
V Anglii i Nizozemsku navíc vznikly iniciativy boje proti rasismu, který ze stadionů taky ještě 
nevymizel, a který byl problémem i na evropském šampionátu v Polsku v roce 2012. 
 Závěr teoretické části tvoří příklady bezpečnostní organizace dvou velkých 
sportovních událostí – olympijských her a mistrovství Evropy ve fotbale. V případě 
olympijských her v Pekingu je zajímavé sledovat, jak ekonomická a politická síla může ohrozit 
mezinárodní spolupráci. V kapitole je taky popsán odlišný způsob vnímání bezpečnostních 
hrozeb Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou. Toto odlišné vnímání může pak mít za 
následek absenci společného konsensu v bezpečnostních otázkách. 
 Praktická část se zabývá problematikou diváckého násilí z pohledu České republiky, 
zejména mezinárodní spoluprací (úlohou spottingu a efektivitou spolupráce s ostatními 
státy) a zkušenostmi z významných sportovních událostí. Jedná se o názory dvou osob, které 
na stejnou problematiku nahlíží z různého úhlu pohledu z důvodu jejich odlišného 
pracovního zařazení. Praktická část studie pokládá tři základní otázky, na které se formou 
rozhovorů snaží nalézt odpověď. 


