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Klíčová slova
V rámci této studie je řešena problematika zajišťování bezpečnosti sportovních akcí pod
širým nebem v České republice. Pro řádné pochopení probírané tématiky jsou v první části
studie uvedeny zásadní pojmy, které se této problematiky týkají a základní typologie
sportovních akcí. Součástí této části je také popis bezpečnostních výzev, které se
s pořádáním sportovních akcí pojí a také aktérů, kteří se na jejich zabezpečování mohou
podílet. V závěru teoretické části je uveden přehled velkých sportovních akcí, které se
v České republice konaly a také incidentů, které se staly nejen u nás, ale i v zahraničí.
V praktické části je probraná tématika demonstrována na třech vybraných běžeckých akcích,
které jsou mezi sebou porovnány.
Abstract
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Ensuring the Security of the Open Air Sport Actions in the Czech Republic
In this study are mentioned the issues of ensuring the security of the open air sport actions
in the Czech Republic. For a proper understanding the topics that are discussed, the first part
lists the principal terms that are related to the main issue and basic typology of sport
actions. This part also describes the security challenges that are connected with the
organization of sport actions and actors who can participate on the security of the this
actions. In the end of the theoretical part is a summary of the major sport actions (events)
that take place in the Czech Republic and also the incidents that happened not only in the
Czech Republic but also abroad. In the practical part are these discussed topics
demonstrated on three selected running events, which are compared with each other.
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Úvod
Problematika pořádání sportovních akcí pod širým nebem byla dlouhou dobu
chápána jako dominantně sportovní, respektive společenská či mediální záležitost.
V současnosti se však, naneštěstí, jedná v nemenší míře i o výzvu bezpečnostní, a to zejména
po teroristickém útoku na maraton v Bostonu (2013).
Jako aktivní sportovkyně s praktickými zkušenostmi ze sportovních akcí (nejen
z pozice závodníka, ale také dobrovolníka) se pokusím popsat problematiku zabezpečování
sportovních akcí, přičemž se blíže zaměřím na běžecké akce.
Studie se strukturálně skládá z teoretické a praktické části. V první části bude
uvedena základní terminologie týkající se zabezpečování sportovních akcí. Mimo jiné budou
v této části probrány bezpečnostní výzvy, které se pořádání těchto akcí mohou týkat, a také
bude popsána činnost jednotlivých aktérů, kteří se na zajišťování jejich bezpečnosti mohou
podílet. V praktické části se získané poznatky z teoretické části pokusím demonstrovat na
třech vybraných běžeckých akcích, které mezi sebou porovnám z hlediska náročnosti jejich
zabezpečování.
V rámci textu jsou stanoveny a v jejím průběhu budou v mezích možností verifikovány
následující hypotézy:
Hypotéza č. 1: Ve sledované oblasti (zajišťování bezpečnosti sportovních akcí) je
obtížné plně spoléhat na stát a jeho bezpečnostní kapacity.
Hypotéza č. 2: Dobrovolníci a personál soukromých bezpečnostních služeb mohou
představovat pro standardy ochrany velkých sportovních akcí sami bezpečnostní hrozbu (ať
již z nedbalosti nebo na základě zapojení do úmyslných útoků).
Co se týče zdrojů informací, k tématu ve větší míře neexistují ucelené sekundární
podklady. O to intenzivněji bylo pracováno s relevantními manuály a dalšími otevřenými či
interními podklady na dané téma. Nezastupitelnou roli zde sehrály rozhovory se
zainteresovanými experty z praxe.
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1. Definice základních pojmů
Pro uvedení do problematiky zajišťování bezpečnosti velkých sportovních akcí, je
nutné, abychom se nejdříve seznámili s definicemi důležitých pojmů. V této oblasti se
můžeme setkat s mnoha termíny, pro potřeby této studie jsme se však blíže věnovali jen
těm, které budou dále používány, a jejichž znalost je nezbytná pro pochopení dané
problematiky. Konkrétně jde o akce za účasti velkého počtu osob, měkké cíle, crowded
places a sportovní akce.
1.1 Akce za účasti velkého počtu osob
Pro účely této studie definujeme akce za účasti velkého počtu osob (major events)
pomocí definice užívané v programu EU-SEC.1
Major event je předvídatelná událost, která splňuje alespoň jednu z nadcházejících
charakteristik:
 akce je populární nebo má historický či politický význam;
 zajímají se o ní významná či mezinárodní média;
 akce se účastní cizinci z různých zemí případně skupiny, které mohou být
potencionálním cílem;
 akce se účastní významné osobnosti či hodnostáři (politického, sportovního či
kulturního odvětví);
 akce se účastní velké množství lidí a představuje potencionální ohrožení, a proto
mohou vyžadovat mezinárodní spolupráci a pomoc.2
Z bezpečnostního hlediska je z těchto charakteristik nejvýznamnější velké množství
osob, mediální a mezinárodní účast.
1.2 Měkké cíle
„Měkké cíle jsou objekty, prostory nebo akce charakterizované shromažďováním
většího počtu osob, absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům
a nezařazením mezi objekty kritické infrastruktury.“3
Termín měkké cíle je bezpečnostní komunitou hojně používán, a to zejména
v souvislosti s tím, že se měkké cíle stále více stávají terčem závažných násilných činů.
Pro konkrétní představu, mezi měkké cíle zařazujeme místa, jako jsou např. školská či
zdravotnická zařízení, koncertní sály, restaurace, bary, hotely, nákupní centra, turistické
1

EU-SEC “Coordinating National Research Programmes on Security during Major Events in Europe” – program
financovaný Evropskou komisí, slouží ke koordinaci národních programů v oblasti bezpečnosti významných akcí
v Evropě.
2
UNICRI. EU-SEC Manual. s. 11 [cit. 2017-01-21]. Dostupné z:
http://www.unicri.it/topics/major_events_security/the_house/EU-SEC_manual_english.pdf.
3
KALVACH, Zdeněk. Definice měkkých cílů. Praha: Soft Targets Protection Institute, 2017, s. 3 [cit. 2017-01-30].
Dostupné z: http://www.stpi.cz/cz/article/definice-mekkych-cilu/
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památky, parky či účelová shromáždění osob, jako jsou demonstrace, průvody, kulturní či
sportovní akce.
Tato místa se významně liší z hlediska jejich funkce, avšak v oblasti bezpečnosti se
projevují určité podobnosti, které směřují k jejich systémovému uchopení, sdílení dobré
praxe a podporu některých společných opatření.
Atraktivitu těchto cílů (alespoň co se týče České republiky) zvyšují zejména tyto
faktory:
 židovská, případně umírněně muslimská symbolika;
 symbolika Západní civilizace (trhy, národní oslavy, obchodní promenády);
 mezinárodní návštěvnost cíle (letiště, turistická místa, sportovní či kulturní akce).4
1.3 Místa velké koncentrace osob
Místa velké koncentrace osob (crowded places) můžeme definovat jako: „otevřená
prostranství nebo uzavřené prostory či prostředí, na které má veřejnost volný přístup a která
mohou být vzhledem ke své hustotě a koncentraci lidí zde se pohybujících označena za
potenciálně vhodný cíl teroristů.“5
Zaplněnost těchto míst se může měnit zejména v závislosti na čase (denní době, dnů
v týdnu, ročním období), dále také v závislosti na počasí či konání různých eventů.
Krčílek díky tomuto znaku dělí crowded places do dvou kategorií:6

Místa trvalých shromáždění:
 venkovní prostory (stadiony, náměstí, turistické památky, dopravní
infrastruktura aj.);
 vnitřní prostory (bary, restaurace, nákupní centra, metro, zdravotnická
a školská zařízení, náboženské objekty, aj.)
Místa dočasných shromáždění:
 dočasné placené akce (festivaly, koncerty, exhibice, sportovní haly
a stadiony, aj.);
 dočasné akce s volným vstupem (demonstrace, průvody, silniční závody,
aj.).
Zajišťování bezpečnosti crowded places je v dnešní době velmi aktuální, nicméně také
velmi náročné. Tato místa jsou totiž charakteristická snadným přístupem, neustálou
přítomností velkého množství lidí a problematickým zajišťováním ochrany.
4

KALVACH, Zdeněk. Definice měkkých cílů. Praha: Soft Targets Protection Institute, 2017, s. 2 [cit. 2017-01-30].
Dostupné z: http://www.stpi.cz/cz/article/definice-mekkych-cilu/
5
KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded
places“ a jeho praktické využití. Ministerstvo vnitra České republiky, 2012, s. 4 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z:
http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-xwp_18.pdf.
6
KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded
places“ a jeho praktické využití. Ministerstvo vnitra České republiky, 2012, s. 5 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z:
http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-xwp_18.pdf.
4
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Bc. Klára Jenčková, Zajišťování bezpečnosti sportovních akcí pod širým nebem v České republice (2017_C_03)

Krčílek se ve své práci mimo jiné také zabývá vymezením pojmu crowded places
z hlediska kritické infrastruktury a tedy také veřejné infrastruktury.

Obr. 1 – Vymezení pojmu crowded places z hlediska infrastruktury.7
Tuto provázanost nám potvrdil nejeden proběhlý útok. Jako demonstrativní příklad
bychom mohli uvést útok, který se stal v březnu 2016 na bruselském letišti Zaventem
a v bruselském metru, kdy po útocích bylo metro i letiště uzavřeno. Došlo tedy
k významnému ochromení dopravní infrastruktury.

7

KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded
places“ a jeho praktické využití. Ministerstvo vnitra České republiky, 2012, s. 3 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z:
http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-xwp_18.pdf.
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2. Sportovní akce
Pod pojmem sportovní akce chápeme jednorázovou sportovní událost, na níž se
uskutečňuje soutěž jednoho či více sportovních odvětví. Z hlediska časové doby může být
sportovní akce zajišťována v rámci několika hodin, ale jsou i akce, které probíhají po dobu
několika dnů.8
Z hlediska zajišťování bezpečnosti je pro nás klíčové zejména – o jaký typ sportovní
akce se jedná s ohledem na druh sportu, počet účastníků a diváků, délka akce (jednodenní,
vícedenní), místo konání (venkovní, vnitřní).
2.1 Provázanost pojmů souvisejících s ochrannou měkkých cílů
Často používanými pojmy v oblasti problematiky bezpečnosti měkkých cílů jsou:
crowded places, tvrdé cíle a kritická infrastruktura. Následující diagram znázorňuje jejich
vztah.

Obr. 2 – Provázanost pojmů z oblasti ochrany měkkých cílů.9
Crowded places (sektor B, C, D) – jak z uvedeného diagramu vyplývá, do skupiny
crowded places (míst s velkou koncentrací osob) řadíme část prvků kritické infrastruktury,
měkké cíle a některé tvrdé cíle.
Kritická infrastruktura (sektor A, B) – oblast kritické infrastruktury je z hlediska
zajišťování bezpečnosti specifická a její zabezpečování řeší zvláštní právní předpisy. Některé
prvky kritické infrastruktury (zejména z oblasti dopravní infrastruktury) patří do skupiny
crowded places.
Měkké cíle (sektor C) – z uvedeného diagramu vyplývá, že všechny měkké cíle jsou
součástí skupiny míst s velkou koncentrací osob.
Tvrdé cíle10 (sektor D, E) – jde o objekty dobře zabezpečené proti násilným útokům.
Část těchto cílů patří mezi crowded places. Sektor E pak představuje dobře zabezpečené,
často neveřejné objekty s malou koncentrací osob.
8

NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. s. 455. ISBN 978-80-7357666-0.
9
KALVACH, Zdeněk. Definice měkkých cílů. Praha: Soft Targets Protection Institute, 2017, s. 3 [cit. 2017-01-30].
Dostupné z: http://www.stpi.cz/cz/article/definice-mekkych-cilu/.
10
Tvrdé cíle – dobře chráněné a střežené objekty (státní či vojenské objekty, objekty bezpečnostních složek,
aj.).
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3. Typologie sportovních akcí s důrazem na Českou republiku
V obecné rovině lze sportovní akce dělit dle mnoha hledisek. Při zabezpečování
konkrétní akce si však musíme uvědomit, že každá akce je jedinečná a je nutné na ni takto
nahlížet.
Pro naše potřeby je nejpříznačnější dělení dle metodiky, kterou zpracovala Vysoká
škola tělesné výchovy a sportu Palestra11, která se zaměřuje na organizaci sportovních akcí.
Tuto klasifikaci jsme dále modifikovali, rozšířili a jinak doplnili, například o kritérium počtu
účastníků a doby trvání akce.
Členění dle místa konání akce:






Indoor – konají se uvnitř krytých sportovních hal, které mají omezenou diváckou
kapacitu, což je z bezpečnostního hlediska důležité. Patří sem např. hokejový
zápas, házená, plavecké závody, aj. Tyto akce se konají v prostorově ohraničeném
prostoru.
Outdoor – tento typ akcí můžeme dále dělit na:
- akce odehrávající se v ohraničeném venkovním prostředí (např. fotbalová
utkání, dostihy, golfové turnaje, a jiné);
- akce odehrávající se v otevřeném prostoru (např. silniční cyklistické
závody, silniční běhy, a jiné). U akcí, které se konají v otevřeném prostoru
je zajišťování bezpečnosti daleko problematičtější, a to zejména z důvodu
velkého prostoru, na které se akce koná a z nemožnosti kontroly všech
diváků.
Kombinované – eventy, které kombinují indoor i outdoor sporty. Mezi tyto akce
patří např. moderní pětiboj.

Členění dle četnosti konání akce:




Jednorázové akce – do této skupiny řadíme akce, které se konají nepravidelně, ať
již z hlediska časového, tak místa konání.
Příklad: boxerské galavečery, Superpohár UEFA (Union Européenne de
Football Association; Unie evropských fotbalových asociací; 2013, Praha).
Pravidelné akce – do této kategorie patří většina sportovních akcí. Tuto kategorii
lze dále rozdělit na akce, které se konají vícekrát do roka a na akce, které se konají
jednou ročně.
- Mezi akce, které se konají vícekrát do roka, patří např. ligové fotbalové
soutěže (podzim-jaro).
- K akcím konaným pravidelně jednou ročně patří např. Velká kunratická
(běh), Barum Czech Rally Zlín (moto závod), Velká pardubická (dostihy).

11

Organizace sportovních akcí. VŠTVS PALESTRA, s. 1-2 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z:
http://files.palestradobrovolnik.webnode.cz/200003181-e34e3e564f/8_Organizace_sylab_final.pdf.
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Členění dle lokality akce:




Městské a silniční – tyto akce jsou více náročné na zabezpečení, a to z důvodu
regulace dopravy, pohybu osob a potencionálnímu ohrožení některých
významných částí měst. Patří sem např. silniční cyklistické závody či běžecké
závody.
- Příklad: Mattoni ½ Maraton České Budějovice (běh), Velká cena města
Hradec Králové (cyklistický závod).
V přírodě – pořádání sportovních akcí konaných v přírodě nevyžadují až taková
bezpečnostní opatření, jako je tomu u akcí pořádaných v ulicích měst. Vždy však
závisí na rozsahu akce. Mezi tyto eventy můžeme zařadit přespolní běžecké
závody, orientační běhy, cyklokrosové závody, aj.).
- Příklad: Toi Toi Cup (cyklokros), Spartan Race Liberec (běh).

Členění dle počtu účastníků:
Na počet účastníků lze nahlížet z kvalitativní a kvantitativní stránky, přičemž
z bezpečnostního hlediska je vždy nutné zvážit obě.
Posuzování počtu účastníků z kvalitativní stránky, představuje vyhodnocování akce ve
vztahu k místu, kde se koná. Je nutné si uvědomit, že akce s 10 000 účastníky bude mít zcela
jiný význam pro statisícové město a pro malou obec.
Kotíková a Schwartzhoffová12 člení sportovní akce na:
 Mega akce – nad 500 000 účastníků.
- Příklad: Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 (Praha, Ostrava; 64 zápasů,
741 690 diváků).13
 Velké akce – 100 000 – 500 000 účastníků.
- Příklad: Grand Prix České republiky 2016 (Brno, 3 dny, 181 705 diváků).14
 Střední akce – 10 000 – 100 000 účastníků.
- Příklad: Derby Sparta-Slavia (září 2016 – 18 397 diváků).15
 Malé akce – do 10 000 účastníků.
- Příklad: J&T Banka CSI3*W Olomouc 2016 (parkur, 4 dny, zhruba
9 000 diváků).16
12

KOTÍKOVÁ, Halina a Eva SCHWARTZHOFFOVÁ. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním
ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2008, s. 12 [cit. 2017-02-08]. ISBN 978-80-8714705-4. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/5730ec1b-6510-4d64-ad81-86f39f23813a/GetFile5_4.pdf.
13
Hokejový šampionát v Praze a Ostravě vrátil Česku divácké rekordy. IDNES.cz. 2015 [cit. 2017-02-11].
Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/hokej-ms-praha-ostrava-divaci-rekord-d75-/ms-hokej-2015.aspx?c=A150517
_225739_ms-hokej-2015_rou.
14
HROMKOVÁ, Dominika. S MotoGP zacloumal liják, dorazilo nejméně diváků za poslední dekádu. IDNES.cz.
2016 [cit. 2017-02-11]. Dostupné z: http://brno.idnes.cz/velka-cena-brno-nejmene-divaku-za-deset-let-fj3/brno-zpravy.aspx?c=A160822_2267979_brno-zpravy_krut.
15
NOVÁK, Miloslav. Sparta – Slavia 0:2, herní nadvládu stvrdili po půli Mešanovič a Zmrhal. IDNES.cz. 2016 [cit.
2017-02-08]. Dostupné z:
http://fotbal.idnes.cz/286-derby-sparta-slavia-bez-rosickeho-dbn-fotbal.aspx?c=A160925_134859_fotbal_min.
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Členění dle významu akce:








Mezinárodní – tyto akce patří mezi velmi navštěvované a z hlediska bezpečnosti
jsou velmi významné. Konkrétně do této kategorie řadíme mistrovství světa či
Evropy v různých sportovních odvětvích, maratony, tenisové turnaje, aj.
- Příklad: J&T banka Prague Open 2016, Volkswagen Maraton Praha.
Národní – do této kategorie řadíme zejména republikové finálové soutěže
v různých sportovních odvětvích.
- Příklad: Mistrovství České republiky v karate, Mistrovství České republiky
v krasobruslení.
Regionální – mezi tyto akce řadíme jednorázové či pravidelné akce na úrovni
regionu (kraje).
- Příklad: Přebor Ústeckého kraje ve stolním tenisu, Přebor družstev
mladšího žactva Plzeňského kraje v atletice.
Místní – akce s místním významem jsou charakteristické tím, že účastníky jsou
převážně obyvatelé místa konání akce, avšak počet účastníků závisí na tom, jak
podrobně a předem se o akci informuje.
- Příklad: Vánoční běh Komárovem, Vítkovská 10 (běh).

Členění dle doby trvání:




Krátkodobé – trvají v rozmezí několika hodin.
- Příklad: Jizerská padesátka, basketbalové zápasy.
Střednědobé – jsou rozvrženy do více dnů.
- Příklad: Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě, Zlatá tretra v Ostravě.
Dlouhodobé – trvají déle jak týden.
- Příklad: Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let 2015, Mistrovství
světa
v ledním hokeji 2015.

16

Závody J&T BANKA CSI3*W Olomouc 2016 předčily očekávání, tisková informace. Olomouc, 2016 [cit. 201702-08]. Dostupné z:
http://www.csi-olomouc.cz/files/tz_2016/tz_csi-w_olomouc_2016_tiskova_informace_16.pdf
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4. Bezpečnostní výzvy, které se mohou týkat sportovních akcí
V následující kapitole jsou uvedeny bezpečnostní výzvy, se kterými se sportovní akce
mohou potýkat.
Pro potřeby této studie členíme bezpečnostní výzvy na:
 antropogenní;
 naturogenní;
 technogenní.
K jednotlivým hrozbám přiřadíme i konkrétní bezpečnostní opatření, která se
k eliminaci těchto hrozeb mohou použít. Při výčtu možných opatření jsme čerpali z Metodiky
– Základy ochrany měkkých cílů, kterou vypracoval Soft Targets Protection Institute, z. ú.17
Při zajišťování bezpečnosti nelze bezpečnostní výzvy zobecňovat. Vždy je nutné brát
v úvahu, že každá akce je specifická, a proto je ovlivněna různými faktory, které mají vliv na
bezpečnost konkrétní akce.
Mezi tyto faktory můžeme například zařadit:
 místo konání akce – otevřený prostor (případně i vodní prostředí), sportovní stadion
či sportovní hala;
 popularita akce;
 přírodní a demografické podmínky místa konání.
Se všemi bezpečnostními výzvami úzce souvisí projevy davového chování, a to
zejména paniky, kdy hrozí například ušlapání osob při útěku. S těmito jevy je nutné při
zajišťování bezpečnosti počítat.
Při zajišťování bezpečnosti každé akce, je nutné zaměřit se na dobu před konáním
akce (příprava, plánování, organizace, administrativa), během akce (samotný průběh) a po
skončení akce (vyhodnocení, úklid).
Před konáním akce je jednou z důležitých věcí provedení a vyhodnocení analýzy
hrozeb a rizik pro danou akci. Dále stanovení kompetencí a odpovědností a případně
vypracování krizového plánu. Také se do této fáze zahrnuje zpracování a aktualizace
provozních řádů sportovišť, evakuačního plánu a stanovení pravidel sportovní akce.
V poslední fázi je vhodné uspořádat školení a briefing pro aktéry, kteří se organizování akce
zúčastní. V závislosti na typu akce se může využít operativního průzkumu místa konání akce,
řádného vymezení místa konání akce, regulace dopravy, kontrola stavu zařízení
a sportovního nářadí, popř. revize.
V průběhu akce se provádějí naplánovaná bezpečnostní opatření, mezi které patří
například kontrola účastníků při vstupu do areálu, dopravní uzavírky, vyhodnocování

17

KALVACH, Zdeněk. SOFT TARGETS PROTECTION INSTITUTE. Základy ochrany měkkých cílů – metodika. Praha:
Ministerstvo vnitra České republiky, 2016 [cit. 2017-01-22]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/ochranamekkych-cilu.aspx.
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kamerových záznamů, pochůzková činnost mezi diváky, detekce podezřelého chování, aj.
V případě mimořádné události patří do této fáze samozřejmě i její řešení.
Po skončení akce je důležité provedení vyhodnocení akce, a to zejména jejích
nedostatků, ale také kladů. Dále do této fáze patří navrácení místa konání do původního
stavu (úklid odpadků, odstranění bannerů, zátaras, apod.) a v případě mimořádné události i
odstranění jejích následků.
4.1 Antropogenní bezpečnostní výzvy
Bezpečnostní výzvy způsobené činností člověka jsou velmi rozmanité a představují
velké riziko. Mezi osoby, které mohou realizovat tyto výzvy lze řadit agresory, duševně
nemocné, intoxikované, aktivní útočníky, zloděje, či teroristy.
Možnost teroristického útoku představuje v současné době zdroj nebezpečí. Toto
nebezpečí lze dokonce v některých případech i předvídat, a to zejména na základě analýzy již
realizovaných útoků či informací zpravodajských služeb a jiných bezpečnostních složek. Tyto
informace jsou důležité zejména při stanovování preventivních opatření. Důležitá je tedy
opět zejména prevence.
Pro účely této studie se v rámci antropogenních výzev budeme zabývat násilnými
útoky, a to zejména z důvodu zvyšujícího se zájmu útočníků o měkké cíle. Tento závěr lze
vyvodit ze zpracované Analýzy teroristických útoků v Evropě spáchaných od nástupu
Islámského státu v roce 2014, zpracovaná Soft Targets Protection Institute z. ú. Dále se
v rámci antropogenních výzev budeme zabývat výtržnictvím, násilím a majetkovou
kriminalitou.

Obr. 3 – Cíle teroristických útoků.18
18

Graf vychází z vyhodnocení teroristických útoků provedených v letech 1998 – 2014 v Evropě (celkem 5297).
Data vycházejí z Global Terrorism Database Marylandské univerzity.
Zdroj: KALVACH, Zdeněk. SOFT TARGETS PROTECTION INSTITUTE. Základy ochrany měkkých cílů – metodika.
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2016, s. 8 [cit. 2017-02-03]. Dostupné z:
http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx.
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4.1.1 Násilný útok
V dnešní době se stále více setkáváme s útoky cílenými na měkké cíle (mezi které
sportovní akce bezesporu patří), proto je nutné s touto hrozbou při zajišťování bezpečnosti
pořádaných akcí počítat. Zejména berme v úvahu, že nemusí jít jen o teroristické útoky, ale
také o útok duševně nemocné, intoxikované či agresivní osoby nebo skupiny osob.
Na základě Globální databáze terorismu19 a rozhovorů s bezpečnostními experty
můžeme určit nejčastější mody operandi20, na které bychom se měli při zajišťování
bezpečnosti sportovních akcí soustředit.
Jmenovitě jsou jimi:





útok střelnou zbraní;
útok chladnou zbraní;
použití výbušniny;
nájezd vozidlem.

Opatření, která lze použít se liší dle typu akce, kdy závisí zejména na místě konání –
zda se akce koná v otevřeném či uzavřeném prostoru.
Je důležité si uvědomit, že u uzavřených prostorů lze na rozdíl od otevřených
kontrolovat všechny příchozí a je zde také omezená kapacita osob, což je z bezpečnostního
hlediska velmi důležité. V případě sportovních akcí konajících se v otevřeném prostoru lze
však odhadnout, kde by se potencionální útok mohl odehrát – u závodů je to zejména
prostor startu a cíle, kde se soustředí největší počet účastníků (diváků a sportovců).
V rámci opatření proti násilným útokům je nezbytná včasná detekce podezřelého
chování či předmětu, která může být například zajištěna pochůzkovou činností či
vyhodnocováním kamerových záznamů. Důležitá je spolupráce zejména s bezpečnostními
složkami (obzvláště s Policií České republiky, městskou policií a soukromými bezpečnostními
službami), ale také s dalšími subjekty, např. s dobrovolníky či úklidovou službou.
Velkým přínosem při zajišťování bezpečnosti sportovních akcí konaných v uzavřených
prostorech (sportovní stadiony či haly) je možnost využití kontrol účastníků u vstupu.
Z mechanických a elektronických prvků lze v rámci organizace akce například využít:






detektory kovů, výbušnin;
rentgeny;
kamerový systém;
turnikety;
zábrany, sloupky (pohyblivé či statické).

19

Global Terrorism Database – open-source databáze realizovaných i zmařených teroristických útoků od roku
1970, zatím do roku 2015, kterou zpracovávají kriminologové z Marylandské univerzity. Dostupné na:
http://www.start.umd.edu/.
20
Modus operandi – charakteristický způsob provedení činnosti.
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V otevřených prostorech je možnost využití bezpečnostních opatření daleko menší,
a to z důvodu neohraničenosti místa konání akce, s čímž souvisí i nemožnost kontroly všech
účastníků akce. Velice důležitá je u těchto akcí spolupráce s policií, a to zejména při
zajišťování odtahu vozidel, regulaci dopravy, pochůzkové činnosti a jiné.
Z mechanických a elektronických prvků lze využít:
 ručních detektorů kovů;
 kamerového systému;
 zábran, sloupků (pohyblivé či statické).
Výtržnictví a násilí
Opět platí, že oslabování těchto hrozeb se lépe provádí v uzavřených prostorách, kdy
je možné realizovat kontrolu všech příchozích a také to, že klíčová je spolupráce
s bezpečnostními složkami a důkladná příprava (provedení analýzy hrozeb a rizik, řádné
proškolení všech zúčastněných subjektů, aj.).
Tento negativní jev může mít různou podobu. Může propuknout mezi diváky,
sportovci, může být mířen proti sportovcům (např. útok fanatického fanouška), významným
hostům či organizátorům.
Velmi často se pořadatelé sportovních akcí potýkají s násilnými projevy nespokojené
veřejnosti (např. z důvodu dopravních uzavírek, hluku při pořádání akcí, pocitu
nespravedlivého rozhodnutí rozhodčích, neuspokojivých výsledků, aj.). Nejčastěji v těchto
případech zůstává u verbálních projevů, ale výjimkou nejsou ani násilné projevy v podobě
napadení organizátorů, poškozování technického vybavení, aj.
Dalším jevem je násilí a výtržnictví u fanoušků kolektivních sportů. U nás jde zejména
o divácké násilí při fotbalových či hokejových zápasech, konkrétně jde o negativní projevy
skupin hooligans. Důležitá je v těchto případech prevence, kdy nejúčinnější je důkladné
mapování činností a členů těchto skupin.
Mezi další projevy násilí a výtržnictví patří také útoky agresivního, intoxikovaného či
duševně nemocného jedince nebo skupiny, dále narušení průběhu akce vniknutím jedince či
skupiny diváků na trať či hřiště, kdy může dojít např. k napadení sportovců, exhibicionismu,
apod.
Mezi účinná opatření opět patří zejména řádná připravenost, dále kvalitní spolupráce
se soukromou bezpečnostní službou, Policií České republiky, městskou policií, dobrovolníky
a dalšími subjekty. Mimo to paří mezi účinná bezpečnostní opatření také kamerový systém
(např. s funkcí face detection), detektory kovů či výbušnin, turnikety, zábrany.
Majetková kriminalita
Majetková kriminalita představuje další negativní jev, který se v rámci sportovních
akcí může projevit. Jde především o poškození cizího majetku a krádeže.
Crowded places jsou pro zloděje ideálním prostředím, a to zejména z toho důvodu, že
málokdy si oběť krádeže hned všimne a dopadení pachatele je pak problematické.
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Pořadatel akce neručí za majetek diváků a mnohdy ani za majetek sportovců.
Nicméně je nutné s tímto jevem počítat, protože může vést k dalším incidentům a negativně
narušit akci.
Jsou však také akce, kdy pořadatel za věci sportovců ručí, např. maratony, kdy si
sportovci mohou uložit své sportovní tašky po čas závodu do úschoven. Zde je nutné
dopředu vždy stanovit, jakým způsobem bude o věci sportovců postaráno, kdo a jakým
způsobem je bude ukládat a vydávat zpět sportovcům a dále osoby, které budou tyto věci
hlídat (např. soukromá bezpečnostní služba).
Dalším problémem, který může nastat, je poškození cizího majetku. Může jít
například o poškození částí sportovních hal či stadionů, což často souvisí s násilím
a výtržnictvím. Dále může jít o poškození věcí kolem tratí (vozidel, osvětlení, značek, aj.) při
akcích pořádaných v otevřeném prostoru. Při těchto jevech může dojít až k poškození
konstrukcí (pódium, stožáry, stojany pro kamery aj.), což může mít fatální následky.
Mezi účinná opatření patří opět příprava, spolupráce s bezpečnostními složkami
a dalšími subjekty. Mezi další vhodná opatření můžeme zařadit kamery se záznamem, pro
pozdější vyhodnocení; dále například zábrany; vhodné zabezpečení míst pro ukládání věcí,
atd.
Naturogenní bezpečnostní výzvy
Mezi naturogenní výzvy řadíme nejrůznější meteorologické jevy, přičemž při
zajišťování bezpečnosti sportovních akcí je důležité soustředit se zejména na teplotní
extrémy, bouřky, krupobití, vítr či déšť. Tato ohrožení se ve většině případů týkají jen
venkovních akcí.
Velkou výhodou je, že tyto výzvy lze často předvídat pomocí meteorologických
předpovědí a lze se na ně připravit (např. zajištění dostatečného množství pitné vody při
vysokých teplotách či dostatku přikrývek a termoizolačních fólií při nízkých teplotách), také je
možné, je-li to nutné, akci přesunout na jiný termín či ji zrušit. Při zjišťování
meteorologických předpovědí lze využít vlastních sil (získání informací z internetových
stránek např. Českého hydrometeorologického ústavu) či je možné využít přímé spolupráce
s odborníky.
Při nenadálých meteorologických jevech je nutné zvážit, nakolik je ohroženo zdraví
a životy účastníků a hladký průběh akce a případně akci přerušit či zrušit.
V případě zrušení akce je důležité zajistit bezpečný odchod účastníků z místa konání.
Může dojít k projevům nesouhlasu s ukončením akce, což může vést k výtržnictví či násilí,
proto je nutný zvýšený dohled pracovníků bezpečnostních složek při odchodu účastníků, a to
zejména u východů.
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Mezi nejčastější naturogenní bezpečnostní výzvy řadíme:
 Teplotní extrémy
 Chlad – může vést k podchlazení a dalším zdravotním problémům. Dále
k vytvoření ledovky, namrznutí techniky, aj.
 Teplo – mohou vést k přehřátí organismu, dehydrataci či kolapsům. Dále ke
znehodnocení kvality povrchu (např. asfalt).
 Bouřky – jsou doprovázeny blesky, které mohou například způsobit požáry, zranění či
poničení konstrukcí. Bouřky jsou dále často provázeny silným větrem, deštěm a
kroupami.
 Krupobití – může způsobit zranění, poničení konstrukcí, aj.
 Vítr – velmi silný vítr může způsobit pád stromů, větví, nosných konstrukcí,
stožárů. Dále hrozí úrazy od letících předmětů.
 Déšť – nebezpečné jsou zejména přívalové deště, kdy může dojít k bleskovým
povodním, k podemletí půdy či k jejím sesuvům.
 Kvalita ovzduší – jde zejména o smog, který může mít za následky zdravotní
komplikace.
Technogenní bezpečnostní výzvy
Při zajišťování bezpečnosti sportovních akcí nesmíme opomenout technogenní
bezpečnostní výzvy. Jde především o poruchy, únavu materiálu, nehody, aj. Následky těchto
hrozeb mohou být různé – od drobného narušení průběhu akce, po zranění až smrt osob či
zrušení akce.
Podoby těchto hrozeb jsou velmi rozmanité, nejčastěji může jít o pády nosných
konstrukcí, uvolnění bannerů či stožárů, poruchy osvětlení, zřícení částí budov nebo okolních
staveb (podchodů, mostů), únik či výbuch plynu, aj.
Při analýze hrozeb a rizik je dobré brát v úvahu i povrch, na kterém se sportovní akce
odehrává, a to zejména u akcí pořádaných venku. Jde například o riziko podemletí půdy;
pádu stromů či hrozbu sesuvů půdy nebo o uvolněné dlažební kostky, které nemusí vést jen
k pádům, ale mohou být použity i jako zbraň při různých potyčkách.
V případě propuknutí některé z těchto výzev, může dojít k přerušení či zrušení akce,
přesunutí akce na jiné místo, odklonění trasy, aj.
Mezi vhodná preventivní opatření patří:
 vypracování krizových plánů, evakuačních plánů, požárních směrnic, provozních řádů
a dalších dokumentů;
 pravidelné kontroly stavů zařízení a nářadí;
 revize;
 operativní průzkum před akcí.
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5. Aktéři, kteří se podílejí na zajišťování bezpečnosti sportovních akcí
Zajišťování bezpečnosti vždy závisí zejména na velikosti a typu akce a na její
rizikovosti. Stejně tak je tomu u personálního zajišťování akce.
Významnou úlohu zastávají také dobrovolníci a další neodborní pracovníci (úklidová
služba, vrátní, aj.), kteří mohou hrát při zajišťování bezpečnosti významnou roli (např. při
identifikaci podezřelého chování či předmětu). Je však nutné vždy zajistit jejich řádné
proškolení.
U velkých akcí je důležitá vzájemná spolupráce základních složek integrovaného
záchranného systému a organizátorů akce, a to zejména při vypracování plánů pro zajištění
bezpečného průběhu akce a při samotném zabezpečení akce.
Stěžejní jsou při zabezpečování akce:









pořadatelé a organizátoři akce;
Policie České republiky;
obecní (městská) policie;
Hasičský záchranný sbor České republiky;
Zdravotnická záchranná služba;
soukromé bezpečnostní služby;
dobrovolníci;
ostatní (havarijní, pohotovostní, odborné služby, aj.).

Ne vždy se na zabezpečování akce podílejí všechny tyto subjekty. Obecně platí, že čím
je akce větší a rizikovější, tím je rozsáhlejší i její personální zabezpečení.
Při zajišťování bezpečnosti akce je nejdůležitější řádná prevence a připravenost. Do
této oblasti patří zejména jasné vymezení kompetencí a odpovědností, zpracování plánů
a realizace potřebných školení a briefingů.
5.1 Pořadatelé a organizátoři akce
Nejdůležitějším úkolem pořadatelů a organizátorů je akci naplánovat a zařídit její
hladký průběh. Základním aspektem pro její úspěšné zvládnutí je již výběr vhodného místa
a doby konání akce. S čímž souvisí projednání akce, popřípadě i uzavření smluv s vlastníky
dotčených území a správními orgány.
V případech, kdy se sportovní akce koná na pozemní komunikaci, je nutné akci
projednat a vyžádat si souhlas správního orgánu, vlastníka komunikace (obec, Správa
a údržba silnic) a Policie České republiky, která v době akcí zajišťuje řízení provozu na
pozemních komunikacích. U dálnic se vyžaduje souhlas Ministerstva vnitra České republiky.
Pořadatelé a organizátoři mají také ohlašovací povinnost (v závislosti na velikosti
a typu akce) k Zdravotnické záchranné službě, Hasičskému záchrannému sboru České
republiky, obecní (městské) policii a Policii České republiky. Při velkých akcích je také vhodné
informovat o plánované akci nejbližší zdravotnické zařízení, a to kvůli posílení personálu.
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V oblasti personálního zabezpečení se na akci podílejí následující subjekty, přičemž
opět závisí na velikosti a typu akce. Jedná se především o pořadatelský tým, policejní složky,
soukromou bezpečnostní službu, zdravotní službu, dobrovolníky a hasičský dozor.
Neméně důležité je včasné zpracování organizačních a bezpečnostních plánů, které je
vhodné konzultovat s dalšími subjekty, které se na zajišťování bezpečnosti budou podílet,
a to zejména s Policií České republiky, obecní (městskou) policií, soukromou bezpečnostní
službou, Hasičským záchranným sborem České republiky a Zdravotnickou záchrannou
službou.
Pořadatel také vypracuje seznam důležitých kontaktů a pořádá schůze všech
zainteresovaných složek, na kterých se upřesní úkoly a koordinace.
V neposlední řadě koordinují zajištění pořádku (před akcí, v době konání akce a po
jejím skočení), propagaci akce, podávání potřebných informací obyvatelům dotčené oblasti,
inspekci a kontrolu místa konání, aj.
5.2 Policie České republiky, obecní (městská) policie
Policie České republiky je zřízena zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.
Obecní (městskou) polici zřizuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou.
Zřízení obecní (městské) policie však není povinné. Postavení obecní (městské) policie
vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. V případě
měst, statutárních měst a hlavního města Prahy se obecní policie označuje jako městská
policie.
V rámci zajišťování bezpečnosti má policie na starost ochranu osob a majetku,
zajištění pachatelů a řešení případných incidentů. Její činnosti se nejvíce využije při
antropogenních bezpečnostních výzvách.
U silničních závodů, závodů pořádaných v ulicích měst, dále při motoristických
závodech či například triatlonu je Policie České republiky k uspořádání akce nezbytná.
Zajišťuje často ve spolupráci s obecní (městkou) policií řízení a usměrňování dopravy.
Při zajišťování bezpečnosti sportovních akcí se nejvíce užívá jednotek pořádkové
policie, které zajišťují bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek či ochranu před diváckým
násilím. V oblasti diváckého násilí se také uplatňují policejní antikonfliktní týmy, jejichž
úkolem je pomocí komunikace předcházet agresivnímu chování. Důležitá je také činnost
dopravní policie, která dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dále se také
využívá například oddělení železniční policie a doprovodu vlaků, jejichž příslušníci
doprovázejí některé vlakové soupravy, které přepravují například rizikové fanoušky do
města, kde se zápas koná.
V určitých případech se na zajišťování bezpečnosti sportovních akcí mohou podílet
i útvary s celostátní působností, mezi které například patří:
 Útvar pro ochranu prezidenta České republiky – je-li na sportovní akci přítomen
prezident České republiky či jeho manželka;
 Ochranná služba Policie České republiky – jsou-li na akci přítomni ústavní činitelé
nebo jiné osoby, které požívají služeb Ochranné služby České republiky;
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 Pyrotechnická služba – využívá se v případech, kdy je nutné zneškodnění nástražných
výbušných systémů, podezřelých předmětů, munice či výbušnin;
 Letecká služba – využívá se u zejména u velkých sportovních akcí, a to především
k monitorování oblasti.
5.3 Hasičský záchranný sbor České republiky
Činnost Hasičského záchranného sboru České republiky je upravena zákonem
č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Nejvíce se činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky využije při
technogenních a naturogenních bezpečnostních výzvách.
Před začátkem některých akcí provede jednotka Hasičského záchranného sboru,
v rámci prevence vzniku požárů, kontrolu místa konání akce. V průběhu akce řeší vzniklé
mimořádné události nebo krizové situace, provádí likvidaci požárů a dále například zajišťuje
případnou evakuaci.
Ve většině případů je na místě konání akce z preventivních důvodů určitý počet
příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a techniky. Dále bývá v případě
potřeby (zpravidla při konání větších akcí) v pohotovosti určitý počet příslušníků Hasičského
záchranného sboru České republiky a techniky, kteří mohou zůstat na základně nebo na
místě, které je v blízkosti akce. Významnou roli hrají také jednotky sborů dobrovolných
hasičů.
5.4 Poskytovatel zdravotnické záchranné služby
Činnost poskytovatele zdravotnické záchranné služby je upravena zákonem
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
Pořadatel nemusí vždy využít služeb zdravotnické služby ze státního sektoru, ale
může také využít služeb profesionální zdravotnické služby ze soukromého sektoru.
V rámci přípravy na sportovní akci je nutné zmapovat rizikové faktory místa konání
akce, určit minimálně 2 trasy transportu nemocných a raněných z místa konání akce a místo
pro přistávání letecké záchranné služby s příjezdovou trasou. K primárním úkolům v průběhu
sportovní akce provádí, patří poskytování první pomoci, ošetření zraněných, popř. i jejich
převoz do zdravotnického zařízení.
Povinnost přítomnosti zdravotníků se odvíjí zejména od počtu účastníků, respektive
velikosti pořádané akce. U některých typů sportů je přítomnost zdravotníků povinná vždy,
jde zejména o bojové sporty (například karate, judo).
Platí, že při akci, kde se očekává více jak 1 000 účastníků je třeba jedno vozidlo rychlé
lékařské pomoci. Předpokládá-li se počet účastníků nad 5000, je nutné zřídit centrální místo
ošetření (např. zdravotnický modul Golem) a 1 vůz rychlé lékařské pomoci. Na každých
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dalších 10 000 účastníků je nutné nasazení jednoho dalšího vozu rychlé zdravotnické pomoci
a minimálně jeden vůz dopravy nemocných a raněných s dvoučlennou posádkou.21
5.5 Soukromé bezpečnostní služby
Přítomnost pracovníků soukromých bezpečnostních služeb je na velkých sportovních
akcích velmi důležitá. Tyto agentury představují v dnešní době významný pilíř v oblasti
bezpečnosti, a to zejména v oblastech ochrany osob a majetku a prevence kriminality.
I když není navázání spolupráce se soukromou bezpečnostní službou pro pořadatele
povinností, ve většině případů se využití jejich služeb doporučuje. Pro pořadatele
sportovních akcí je účelné vybrat takovou agenturu, která má již s působením na podobných
akcích zkušenosti. V případě spokojenosti je vhodné využít spolupráce i v dalších letech.
Pořadatel si však musí uvědomit, že pracovníci soukromých bezpečnostních agentur
nepožívají žádných zvláštních pravomocí, oproti běžným občanům, a nemohou v žádném
případě nahradit působení Policie České republiky. Nicméně pracovníci soukromých
bezpečnostních agentur mají velký význam v oblasti prevence – díky své uniformovanosti
působí odstrašujícím dojmem, mohou předcházet trestným činům. Pracovníci by také měli
být proškoleni a působit tak také v oblastech zvládání krizových situací a v krizové
komunikaci.
Při sportovních akcích jsou pracovníci soukromých bezpečnostních služeb nejčastěji
využíváni při provádění kontrol účastníků při vstupu. Dále mohou provádět pochůzkovou
činnost a předcházet tak nežádoucím incidentům, popř. včas detekovat podezřelé chování či
předmět. V neposlední řadě mohou působit v oblasti ochrany osob (př. VIP zóny) a majetku
(př. ostraha úschoven věcí závodníků) či při obsluze mechanických bezpečnostních opatření
(kamerový systém, zábrany, aj.).
Problém, který se u soukromých bezpečnostních služeb často vyskytuje, je nevhodné
zvolení pracovníků na určité pozice, nedostatečné či žádné proškolení pracovníků, případně
jejich nezkušenost.
5.6 Dobrovolníci
Při velkých sportovních akcích je role dobrovolníků nezastupitelná. Konkrétně mohou
dobrovolníci působit například při přípravě trati či sportoviště, bannerování, přípravě
sportovního náčiní, při registraci či výdeji startovních balíčků, dále mohou pomáhat
v prostoru startu a cíle, v úschovně zavazadel, také mohou pomáhat utvářet doprovodný
program pro návštěvníky akce.
Obecně platí, že čím je akce více medializovaná a prestižnější, tím je jednodušší získat
dostatek dobrovolníků. U mega akcí, jako jsou například olympijské hry, je možné, díky
obrovskému počtu zájemců, dělat selekci dobrovolníků dle požadovaných předpokladů.
U většiny sportovních akcí však tato selekce není možná a dobrovolníkem se tak může stát
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KNOR, Jiří, ed. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Zdravotnické zajištění kulturních
a sportovních akcí. 2014 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z:
http://www.urgmed.cz/postupy/2014_hromadn%C3%A9_akce.pdf
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téměř každý, kdo má o dobrovolnictví zájem, což může představovat určité bezpečnostní
riziko.
Na menších akcích se dobrovolníky často stávají členové sportovního klubu, který se
na pořádání akce podílí či ji sám pořádá. V těchto případech vypomáhají často děti
a mladiství, což není ideální a je vždy nutné, aby pořadatel dbal na to, aby dobrovolníkům
přidělil úkoly přiměřené nejen jejich věku, ale také jejich fyzické stavbě a mentální zralosti.
Ideální je, když je dobrovolník plnoletý.
Organizátoři musí dobrovolníky vždy řádně proškolit, seznámit je s akcí, a to zejména
s jejím průběhem. Dále jim musí podrobně vysvětlit svěřené úkoly a připravit je na možné
mimořádné situace, které mohou nastat. Důležité je také dobrovolníkům sdělit na koho se
mohou v případě potřeby obrátit. Užitečné je vyrobit pro dobrovolníky příručky, v kterých
naleznou všechny potřebné informace.
Dobrovolníci významně pomáhají utvářet obraz celé sportovní akce, a to bez finanční
odměny a ve svém volném čase, proto by si měl pořadatel vždy uvědomit, že je důležité
dobrovolníky dostatečně motivovat nejen k tomu, aby řádně prováděli stanovené úkoly, ale
také k tomu, aby chtěli v dobrovolnictví pokračovat i v dalších letech. Vhodnými nástroji
k motivaci jsou například dárkové předměty, věci od sponzorů, oblečení, občerstvení, raut,
apod.
5.7 Ostatní subjekty
Mimo základních subjektů se na hladkém průběhu akce podílejí i další aktéři. Mezi ně
patří například technické a úklidové služby, jejichž činnost z pohledu bezpečnosti slouží
zejména k minimalizaci zranění a mimořádných událostí, a to především technogenního
charakteru.
U sportovních akcí, k jejichž zajištění jsou nutné dopravní uzavírky či vyklizení
komunikací a parkovišť je nezbytná spolupráce se správci komunikací a odtahovou službou,
která ve spolupráci se státní či obecní policí zajistí odtažení vozidel. O uzavírkách
a nemožnosti parkování se musí vždy dostatečně dopředu informovat.
V případě velkých sportovních akcí je také vhodné navázání spolupráce se správci
telekomunikačních sítí k zajištění stabilního telefonního spojení po celou dobu trvání akce,
případně zavedení speciálních telefonních linek (například pro získání informací o dopravních
uzavírkách).
Dalším užitečným partnerem, a to zejména při venkovních sportovních akcích, jsou
pronájemci mobilní sanitární techniky, kteří často nabízejí nejen mobilní toalety a sprchy, ale
také oplocení, odpadkové koše, kabelové můstky, úschovny zavazadel, a další produkty.
Neopomenutelnými subjekty jsou také například hostesky a uvaděči, dále moderátoři
akce, vrátní a další pracovníci organizace (u nichž je velkým přínosem zejména znalost
prostředí). Řádný průběh akce však vždy závisí na chování samotných návštěvníků
a účastníků akce.
Všichni tito aktéři nemají primárně na starost zajišťování bezpečnosti akce, ale
mohou se na jejím zajišťování významně podílet. Kromě svých základních činností mohou
také například detekovat podezřelé chování či předměty. K tomu je však vhodné tyto
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účastníky před akcí proškolit v tom, co mají sledovat, jak správně reagovat a koho
informovat.
Tabulka: Základní přehled složek a jejich činností při zajištění sportovních akcí.22
Činnost před
případným
narušením či
útokem

Činnost při hrozbě,
narušení či útoku

Činnost po hrozbě,
narušení či útoku

- prevence
- dohled
- organizace činnosti
vlastních složek

- řídící a výkonná
složka dle povahy
hrozby, narušení
či útoku

- vyhodnocení
následků a příčin
- šetření na místě
události

Pořadatel

- organizace a
koordinace akce
- prevence

- výkonná složka
dle pokynů řídící
složky

- vyhodnocení
následků a příčin

Soukromé
bezpečnostní
služby

- prevence
- dohled
- činnost dle pokynů
pořadatele

- výkonná složka
dle pokynů řídící
složky

- servisní činnosti

Dobrovolníci

- prevence
- dohled
- činnost dle pokynů
pořadatele

- výkonná složka
dle pokynů řídící
složky

- servisní činnosti

Ostatní složky

- prevence
- pohotovost mimo,
případně na místě
konání akce

- výkonná složka
dle pokynů řídící
složky

- likvidační a servisní
činnosti

Složky IZS

22

Vlastní zpracování.
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6. Indikativní přehled velkých sportovních akcí konaných pod širým nebem
na území České republiky
Každoročně se v České republice koná nepřeberné množství sportovních akcí.
Z pohledu bezpečnosti jsou nejvýznamnější fotbalová utkání, a to zejména kvůli skupinám
hooligans, dále motoristické akce a obecně akce s velkým počtem účastníků.
Některé roky jsou specifické tím, že Česká republika hostí velké sportovní akce na
úrovni mistrovství světa, jako tomu bylo například v roce 2013, kdy se v Novém Městě na
Moravě konalo Mistrovství světa v biatlonu.
Pro lepší propojení řešené problematiky s praxí uvádíme partikulární přehled
významných outdoorových sportovních akcí, které se na území České republiky
v předchozích letech konaly.
Konkrétně se jedná o tyto velké sportovní akce s mezinárodní účastí:






série běhů RunCzech;
Velká cena Brna;
Velká pardubická;
Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let 2015 (17. – 30. června);
BMW IBU Světový pohár v biatlonu 2016 (15. – 18. prosince).
Série běhů RunCzech

Tento běžecký seriál tvoří 8 běhů: Sportisimo 1/2Maraton Praha (duben), Volkswagen
Maraton Praha (květen), Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary (květen), O2 Pražská štafeta
(červen), Mattoni 1/2Maraton České Budějovice (červen), Mattoni 1/2Maraton Olomouc
(červen), Birell Grand Prix Praha (září), Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem (září). Každý
závod se skládá ze soutěžních a nesoutěžních běhů (rodinné běhy, doprovodný program
hlavního závodu).
V roce 2016 se běhů účastnilo 82 840 závodníků ze 116 zemí. Oblíbenost závodů
potvrzují také ocenění, které tyto běhy doposud získali, konkrétně jde o 7 zlatých ocenění
Mezinárodní asociace atletických federací (International Association of Athletics Federations,
IAAF). Sérii běhů pořádá společnost Prague International Marathon a Tempo Team Prague.23

23

Poznámky pro editory. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha, ©2017
[cit. 2017-03-02]. Dostupné z: https://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml
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Obr. 4 – Růst počtu účastníků série běhů RunCzech.24

Obr. 5 – Přehled série běhů RunCzech.25

24
25

MAHEL, Tadeáš. B jako běh, B jako byznys. RunCzech Event Guide 2016. 2016, s. 4.
RUNCZECH. Poběžte s RunCzech v roce 2017. RunCzech Event Guide 2016. 2016, s. 40-41.
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Velká cena Brna
Velká cena Brna (Grand Prix České republiky) silničních motocyklů se každoročně
koná v srpnu na Masarykově okruhu v Brně. Akce trvá jeden víkend. Od roku 1986 je Velká
cena Brna součástí seriálu závodů Mistrovství světa silničních motocyklů (MotoGP). Každý
rok se akce zúčastní přibližně 200 000 diváků.26
Každoročně je velkým problémem zajištění plynulosti dopravy. Mezi časté incidenty
patří také jízda pod vlivem alkoholu či drog a krádeže. Dále se zajišťuje bezpečnost například
na tribunách či v kempech, kde jsou účastníci ubytovaní. Dále se provádějí pyrotechnické
prohlídky areálu a neustálý monitoring.
Policie České republiky úzce spolupracuje nejen s pořadateli, ale také s Městskou
policií Brno, Dopravním podnikem města Brna a dalšími subjekty.27
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Graf 2 – Vývoj návštěvnosti Moto Grand Prix.28
Velká pardubická
Velká pardubická je dostihový závod s dlouholetou tradicí. Jde o společenskou
a sportovní událost s nejdelší tradicí v České republice, poprvé se konala v roce 1874. Je to
jeden z nejtěžších překážkových dostihů v Evropě. Akce se koná v říjnu na dostihovém
závodišti v Pardubicích.29
26

Velká cena Brna – Grand Prix České republiky. In: Atlas Česka. Altermedia, ©2007-2017 [cit. 2017-03-03].
Dostupné z: http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/velka-cena-brna-grand-prix-ceske-republiky/.
27
ŠVÁB, Pavel. Opatření Grand Prix České republiky 2016: Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje.
In: Policie České republiky. Policie České republiky, ©2017 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z:
http://www.policie.cz/clanek/opatreni-grand-prix-cr-2016.aspx.
28
Vlastní zpracování dle: Shrnutí Grand Prix České republiky 2016. In: Automotodrom Brno.
Automotodrombrno, 2016 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z:
http://www.automotodrombrno.cz/grand-prix/cz/gp16-shrnuti.
29
Krátce z historie Velké pardubické. In: Velká pardubická Česká pojišťovna, dostihy koní. Česká pojišťovna,
2011-2017 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: http://www.vpcp.cz/cs/historie.html.
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V minulosti se závod potýkal s několika bezpečnostními incidenty. V roce 2011 někdo
pár dní před začátkem dostihu poničil travnatou plochu závodiště tím, že ji polil herbicidy.
Následně byla do začátku dostihu významně zvýšena ostraha závodiště.30 V roce 1922
pronikli demonstranti (ochránci přírody) na závodiště a narušili tak průběh závodu. Velká
pardubická se poté ocitla ve velkých potížích, dokonce se uvažovalo o zrušení dostihu.31
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Graf 1 – Vývoj návštěvnosti Velké pardubické.32
Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let 2015 (17. – 30. června)
Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let, někdy také nazývané „malé Euro“ se
koná každé dva roky.33 V roce 2015 se v České republice pořádalo poprvé. Tato akce se
konala na čtyřech stadionech ve třech městech České republiky. Konkrétně v Praze na
fotbalovém stadionu na Letné a v Eden Aréně, dále v Olomouci na Andrově fotbalovém
stadionu a v Uherském Hradišti na fotbalovém stadionu Miroslava Valenty.34

30

Sabotáž na Pardubické? Někdo zničil trávník. Lidovky.cz. 2011 [cit. 2017-03-12]. Dostupné z:
http://www.lidovky.cz/sabotaz-na-pardubicke-nekdo-znicil-travnik-f2a-/zpravydomov.aspx?c=A111006_114329_ln_domov_ogo.
31
Skandálem skončila Velká pardubická – ekologičtí aktivisté vtrhli na dráhu. Česká televize. 1992 [cit. 2017-0301]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1992/561skandalem-skoncila-velka-pardubicka-ekologicti-aktiviste-vtrhli-na-drahu/.
32
Vlastní zpracování dle: Archiv tiskových zpráv. In: Velká pardubická Česká pojišťovna, dostihy koní. Česká
pojišťovna, ©2011-2017 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: http://www.vpcp.cz/cs/press-service/archiv-tiskovychzprav.html.
33
Mistrovství Evropy do 21 let. In: Aktuálně.cz. Economia, 2017 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z:
https://sport.aktualne.cz/mistrovstvi-evropy-do-21-let/l~i:keyword:116059/.
34
POKORNÝ, Štěpán a Vojtěch BUREŠ. Z hlediska bezpečnosti je ME 21 zajištěno, při zápasech se nebude
prodávat alkohol. Český rozhlas. 2015 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/fotbal/_zprava/z-hlediska-bezpecnosti-je-me-21-zajisteno-pri-zapasech-senebude-prodavat-alkohol--1501951.
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Celkem 15 zápasů se zúčastnilo 163 000 lidí, celková kapacita tak byla naplněna
z 81 procent a průměrná návštěvnost jednoho zápasu činila 10 866 diváků.35
Při zajišťování bezpečnosti se organizátoři a další subjekty, které bezpečnost
zajišťovaly, mimo jiné inspirovali světovým mistrovstvím v hokeji, který se konal v Praze
a Ostravě. Jedním z bezpečnostních opatření bylo zákaz prodeje alkoholu na stadionech.36
Na zajišťování bezpečnosti se podílela také bezpečnostní služba G4S. Z jejíchž řad se
na akci účastnilo téměř 1 000 pracovníků.37
Světový pohár v biatlonu 2016/2017 (15. – 18. prosince)
V prosinci 2016 se v České republice, konkrétně v Novém Městě na Moravě v areálu
Vysočina arény, konalo jedno z kol Světového poháru v biatlonu. Celkem se akce zúčastnilo
123 500 diváků.38 Poprvé se Světový pohár v Novém Městě na Moravě konal v roce 2012,
v roce 2013 stejný areál hostil Mistrovství světa v biatlonu.39
Na zajišťování bezpečnosti se spolu s pořadateli a dalšími subjekty podíleli policisté
pořádkové, dopravní i kriminální policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
a policisté pyrotechnické a letecké služby.40

35

ŠEDIVÝ, Petr. Divácké statistiky: malé Euro rekord nepřekonalo, ale fanoušky táhlo. IDNES.cz. 2015 [cit. 201703-03]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/divacke-statistiky-na-mistrovstvi-evropy-fotbalistu-do-21-let-2015pxc-/me-fotbal-2015.aspx?c=A150630_223854_me-fotbal-2015_pes.
36
POKORNÝ, Štěpán a Vojtěch BUREŠ. Z hlediska bezpečnosti je ME 21 zajištěno, při zápasech se nebude
prodávat alkohol. Český rozhlas. 2015 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/fotbal/_zprava/z-hlediska-bezpecnosti-je-me-21-zajistenopri-zapasech-se-nebude-prodavat-alkohol—1501951.
37
ČIHÁK, Jan. G4S se postará o bezpečnost na stadionech během ME ve fotbale hráčů do 21 let. Security
magazín. 2015 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: http://www.securitymagazin.cz/zpravy/g4s-se-postara-obezpecnost-na-stadionech-behem-me-ve-fotbale-hracu-do-21-let-1404045637.html.
38
MACEK, Tomáš. POHLED: Češi v Novém Městě vyhráli. Už předtím, než přijela Koukalová. IDNES.cz. 2016 [cit.
2017-03-03]. Dostupné z:
http://sport.idnes.cz/biatlon-nove-mesto-na-morave-dge-/biatlon.aspx?c=A161218_212452_biatlon_par.
39
MACEK, Tomáš. Akce za 61 milionů korun aneb jak se dělá biatlonový Světový pohár. IDNES.cz. 2016 [cit.
2017-03-03]. Dostupné z:
http://sport.idnes.cz/svetovy-pohar-nove-mesto-pripravy-dtv-/biatlon.aspx?c=A161213_200813_biatlon_rou.
40
ČÍRTKOVÁ, Dana. Světový pohár v biatlonu: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina.
In: Policie České republiky. Policie České republiky, 2017 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z:
http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-kvs-informace-svetovy-pohar-v-biatlonu.aspx.
26
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Bc. Klára Jenčková, Zajišťování bezpečnosti sportovních akcí pod širým nebem v České republice (2017_C_03)

7. Příklady incidentů, doma i v zahraničí
V následující kapitole jsou uvedeny příklady incidentů, které byly v minulosti
zaznamenány. Incidenty jsme na základě dělení uvedeného ve třetí kapitole (Bezpečnostní
výzvy, které se mohou týkat sportovních akcí) rozdělili do těchto kategorií:
 incidenty antropogenního charakteru;
 incidenty naturogenního charakteru;
 incidenty technogenního charakteru.
Antropogenní incidenty
K narušení sportovní akcí dochází nejčastěji incidenty způsobenými lidskou činností.
Nejvíce častá je majetková kriminalita, dále výtržnictví a násilí a nejméně časté jsou násilné
útoky, které však představují největší hrozbu.
Násilné útoky
Bombový útok v cíli bostonského maratonu (15. dubna 2013)
Roku 2013 se v Bostonu konal již 117. ročník velmi populárního maratonu. Závodu se
účastnilo přes 24 000 běžců z více než 90 zemí světa.
Zhruba dvě hodiny poté, co cílem proběhl vítěz závodu, vybuchly dvě nálože
v prostoru cíle. Bomby (tlakové hrnce obsahující kovové kuličky) byly ukryté v odpadkových
koších zhruba 100 m od sebe. Exploze usmrtila 3 osoby a zanechala více než
170 zraněných.41 Útok spáchali bratři Carnajevovi, jeden z nich byl při přestřelce zastřelen,
druhý byl odsouzen k trestu smrti.42
Výtržnictví a násilí
Maraton na Letních olympijských hrách v Aténách (29. srpna 2004)
Na olympijských hrách v Aténách došlo během maratonu k incidentu, který významně
narušil průběh závodu a ohrozil zdraví vedoucího závodníka.
Duševně nemocný bývalý kněz vtrhl na 35. kilometru na závodní trať, napadl
vedoucího závodníka a strhl ho mezi diváky. Výtržník měl na sobě červenou sukni a zelenou
vestu. Závodník nebyl zraněn a za pomoci diváků se vrátil na trať a závod doběhl na třetím
místě.
41

Smrtící nálože byly v Bostonu dvě. Policie odmítla informace o dalších bombách. Hospodářské noviny
IHNED.cz. 2013 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z: http://zahranicni.ihned.cz/amerika-usa/c1-59700380-smrticinaloze-byly-v-bostonu-dve-policie-odmitla-informace-o-dalsich-bombach.
42
Carnajev půjde na smrt. U soudu litoval zmařených životů. Novinky.cz. 2015 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z:
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/373282-carnajev-pujde-na-smrt-u-soudu-litoval-zmarenychzivotu.html.
27
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Bc. Klára Jenčková, Zajišťování bezpečnosti sportovních akcí pod širým nebem v České republice (2017_C_03)

Výtržník byl za čin potrestán pokutou 3 000 eur a podmínečným trestem odnětí
svobody na jeden rok. Průběh sportovní akce přitom nenarušil poprvé, v roce 2003 vtrhl na
trať Velké ceny Británie formule jedna, která se konala na okruhu v Silverstonu.43
Evropský závod ručních kol v Lounech (21. června 2014)
Evropský závod ručních kol v Lounech každoročně probíhá v ulicích města, které jsou
v době závodu zcela uzavřeny. O závodu a plánovaných uzavírkách město občany včas
informuje.
I tak se 21. června pokusil jeden z obyvatel Loun uzavírkami projet. U jedné ze zábran
ho zastavil strážník městské policie a vyzval řidiče k vystoupení z vozidla. Řidič výzvu
nerespektoval a rozjel se proti strážníkovi, který několikrát uhodil do vozidla, rozbil boční
okénko a řidiče, který i přesto odjel, zranil. Řidič tak ohrozil nejen průběh závodu, ale také
životy závodníků na trase. V lednu roku 2017 proběhl soud a řidič byl potrestán podmínkou a
zákazem řízení.44
Fotbalové utkání na stadionu v Port Saídu (1. února 2012)
Dne 1. února se na egyptském fotbalovém stadionu odehrával zápas mezi místním
klubem Al Masry a káhirským Al Ahly. Násilí propuklo, když domácí družstvo porazilo soupeře
3:1. Fanoušci domácího týmu zprvu jen házeli lahve a kameny na hřiště, poté proti
fanouškům káhirského týmu zaútočili na hřišti s noži a holemi. Napadení prchali ke
vstupní bráně, která však byla zavřená a došlo tak k ušlapání desítek lidí. Zemřelo 74 osob,
stovky dalších byly zraněny.
Pořádkové jednotky, dle svědků jen nečinně přihlížely a odmítly otevřít brány.
Guvernér provincie a šéf regionální policie podali po incidentu demisi.45
V roce 2017 egyptský soud odsoudil kvůli incidentu 10 lidí k trestu smrti a dalších
35 osob k patnáctiletému vězení.46

43

Maratonský výtržník dostal podmínku. IDNES.cz. 2004 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z:
http://oh.idnes.cz/maratonsky-vytrznik-dostal-podminku-d8c-/olympiadaateny.aspx?c=A040830_141708_oh04_atlet_ruz.
44
STRNADOVÁ, Miroslava. Soud potrestal podmínkou muže, který v Lounech najel na strážníka. IDNES.cz. 2017
[cit. 2017-03-04]. Dostupné z: http://usti.idnes.cz/soud-s-muzem-ktery-vjel-v-lounech-na-trat-rucnich-kol-anajel-na-straznika-1ql-/usti-zpravy.aspx?c=A170123_154134_usti-zpravy_vac2.
45
Fanoušci hostů byli před masakrem na egyptském stadiónu v pasti. Novinky.cz. 2012 [cit. 2017-03-04].
Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/258021-fanousci-hostu-byli-predmasakrem-na-egyptskem-stadionu-v-pasti.html.
46
Egyptský soud potvrdil trest smrti deseti fotbalovým výtržníkům. Denik.cz. 2017 [cit. 2017-03-04]. Dostupné
z: http://www.denik.cz/fotbal/egyptsky-soud-potvrdil-trest-smrti-fotbalovym-vytrznikum-20170221.html.
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Majetková kriminalita
Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 (18. února – 1. března)
V roce 2009 se v Liberci konalo Mistrovství světa v klasickém lyžování. Jeho konání se
měsíc před začátkem pokoušeli ohrozit neznámí pachatelé.
Vandalové v období finišujících příprav na šampionát opakovaně vypínali sněhová
děla. Dle slov pořadatelů mohl být každý výpadek zasněžování v tomto období klíčový a mohl
ohrozit samotné konání mistrovství. V některých případech pachatelé také vstříkli neznámou
látku do děl.
Po těchto incidentech došlo k posílení bezpečnostních opatření a podobné incidenty
se již neopakovaly.47
Světový pohár horských kol (11. – 13. května 2012)
V květnu roku 2012 hostil areál Vysočina arény v Novém Městě na Moravě část
Světového poháru horských kol. Během tohoto šampionátu byly okradeny týmy
z Nizozemska, Ameriky, Velké Británie a Španělska.
Španělskému týmu zloději z auta ukradli čtyři kola v hodnotě tři čtvrtě milionu korun.
Nizozemcům byl z jejich stanu ukraden speciál za 125 tisíc korun, týmu Velké Británie bylo
z uzamčené kolárny ukradeno 7 kol v hodnotě 820 tisíc korun. Američanům bylo ze stanu
ukradeno kolo za více než půl milionu korun.
Pořadatelé kladli velký důraz na zajištění bezpečnosti v areálu arény. Stadion byl kvůli
této akci oplocen a neustále hlídán bezpečnostními pracovníky.
Dle slov mluvčího Světového poháru v Novém Městě na Moravě hrálo v případě
krádeží velkou roli podcenění rizik ze strany týmů.48
Naturogenní incidenty
Incidenty způsobené nepřízní počasí se pochopitelně týkají především venkovních
akcí. V některých případech však může počasí ovlivnit i konání indoorových sportovních akcí.
Teplotní extrémy
Nike Run Prague (3. září 2011)
V sobotu 3. září se v centru Prahy konal desetikilometrový běh s názvem Nike Run
Prague 2011. Běhu se účastnilo 5 291 běžců.49
47

Vandalové útočí na Mistrovství světa v Liberci. Ničí sněžná děla. Aktuálně.cz. 2009 [cit. 2017-03-04].
Dostupné z:
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/vandalove-utoci-na-ms-v-liberci-nici-snezna-dela/r~i:article:626908/.
48
PACLÍK, Jaroslav a Jitka VOGLOVÁ. Na Vysočině okradli i španělské závodníky, vzali jim kola za
statisíce. IDNES.cz. 2012 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/zlodeji-kol-okradli-nanovomestsku-i-spanely-fn3-/krimi.aspx?c=A120515_1778189_jihlava-zpravy_mav.
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V důsledku extrémního tepla a nedostatku tekutin zkolabovalo 35 lidí. Všichni byli
převezeni do zdravotnických zařízení, tři z nich skončili na jednotce intenzivní péče. Dle
záchranářů byla na vině dehydratace.
Pořadatelé dle sportovců a záchranářů organizaci závodu nezvládli. Na trase bylo jen
jedno stanoviště s vodou (což je však dle pravidel v pořádku). U stánku s občerstvením bylo
obrovské množství lidí. Dle pořadatelů účastníci podcenili extrémní teploty.50
Déšť
French Open 2016 (22. května – 5. června)
V pondělí 30. května 2016 provázel tenisový antukový grandslam vydatný déšť.
Tenisový turnaj se konal v Paříži v tenisovém areálu Roland Garros.
Zahájení zápasů pořadatelé nejdříve několikrát posunuli, ale kvůli nepříznivé
předpovědi počasí program celého dne zrušili a přesunuli na další den. Celkem bylo zrušeno
a přesunuto deset zápasů. Ke zrušení programu celého dne došlo na French Open po
16 letech, naposledy v roce 2000.51
Kvalita ovzduší
Světový pohár v plavání 2015 v Singapuru (3. – 4. října)
V říjnu se v Singapuru konalo páté kolo Světového poháru v plavání. Již před
začátkem mítinku byly zrušeny vytrvalostní závody na 800 metrů žen a 1 500 metrů mužů.
Mezinárodní plavecká federace FINA dále v průběhu mítinku zrušila bez náhrady
15 finálových závodů prvního dne. Důvodem zrušení byla zhoršující se smogová situace.52

49

Horko ztížilo běžcům závod, zkolabovalo 35 lidí. Lidovky.cz. 2011 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z:
http://www.lidovky.cz/horko-ztizilo-bezcum-zavod-zkolabovalo-35-lidi-f4q-/zpravydomov.aspx?c=A110904_161419_ln_domov_sk.
50
Během závodu Nike Run Prague zkolabovaly desítky lidí. ČT24. 2011 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1244669-behem-zavodu-nike-run-prague-zkolabovaly-desitky-lidi.
51
Pondělní program na tenisovém French Open byl kvůli dešti zrušen. České noviny. 2016 [cit. 2017-03-04].
Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pondelni-program-na-tenisovem-french-open-byl-kvuli-destizrusen/1355506.
52
Na Světovém poháru v Singapuru se neplavalo kvůli smogu. Sport.cz. 2015 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z:
https://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/clanek/712330-na-svetovem-poharu-v-singapuru-se-neplavalokvuli-smogu.html.
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Technogenní incidenty
Incidenty technogenní povahy nepatří mezi nejčastější. Lze jim předcházet
důkladnými kontrolami a revizemi technických zařízení.
Závody veteránů do vrchu Zbraslav-Jíloviště (9. září 2006)
Závody veteránů do vrchu pořádá každoročně Veteran Car Club Praha. Nejedná se
o rychlostní závody, kde je riziko nehody daleko větší, ale spíše o exhibiční závody. Závod se
jede na dvě kola, při kterých musí být dosaženo stejného času a nesmí být překročena
průměrná rychlost 60 km/h.53
Nehoda byla zapříčiněna technickou závadou, konkrétně prasklou tyčí řízení. Vůz
nekontrolovatelně najel do zahrady domku, kde srazil těhotnou ženu. Žena utrpěla vážná
zranění a lékaři museli její těhotenství ukončit. Lehce zraněna byla také spolujezdkyně řidiče.
Na základě šetření Policie České republiky byl případ následně odložen.54

53

BARTOSZ, Jakub. Veterán vyjel z dráhy a těžce zranil těhotnou ženu. IDNES.cz. 2006 [cit. 2017-03-04].
Dostupné
z:
http://zpravy.idnes.cz/veteran-vyjel-z-drahy-a-tezce-zranil-tehotnou-zenu-fwy-/krimi.aspx?c
=A060909_164355_krimi_jba.
54
Za sražení těhotné při závodě veteránů obvinění nepadne. IDNES.cz. 2006 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z:
http://zpravy.idnes.cz/za-srazeni-tehotne-pri-zavode-veteranu-obvineni-nepadne-pk0/krimi.aspx?c=A061102_163921_krimi_pei.
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Praktická část – pořádání běžeckých akcí v České republice
V předchozí části bylo pojednáváno o zajišťování bezpečnosti na všech typech
sportovních akcí. Dále byla popsána činnost subjektů, které se na zajišťování bezpečnosti
mohou podílet a problematika bezpečnostních výzev, které se těchto akcí mohou týkat.
V následující části bude uvedená tématika demonstrována na těchto třech
outdoorových běžeckých akcích konaných na území České republiky:
 Volkswagen Maraton Praha;
 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem;
 Memoriál Karla Raise v Lounech.
Pražský maraton představuje jednu z největších běžeckých akcí, které se na území
České republiky pořádají. Spolu s ústeckým půlmaratonem a dalšími běhy jsou součástí
největšího běžeckého seriálu, který se na území České republiky pořádá – série běhů
RunCzech. Do tohoto běžeckého seriálu patří celkem 8 běžeckých závodů konaných v pěti
různých městech České republiky.
Další vybranou akcí je Memoriál Karla Raise v Lounech. Ze srovnávaných běhů je
tento závod nejmenší. Jeho trať je 15km dlouhá a probíhá více obcemi, čímž se významně liší
od předchozích dvou běhů. Kromě běhu je součástí této akce i závod ručních kol (handbike),
stejně jako u Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem a závod na kolečkových bruslích.
V přeneseném významu je možné tyto tři akce klasifikovat na základě jejich velikosti
na velkou (Volkswagen Maraton Praha), střední (Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem)
a malou sportovní akci (Memoriál Karla Raise v Lounech).
Vybrané běhy se významně liší, a to nejen svou velikostí a významem celé akce, ale
například i délkou trati, počtem účastníků či doprovodnými závody. Jejich rozdílnosti však
byly hlavním důvodem pro jejich výběr. Díky tomu můžeme ze srovnání těchto akcí vyčíst,
jaké aspekty jsou pro míru bezpečnostního zajištění akce významné a jak se zabezpečování
akcí na jednotlivých úrovních liší.
Každou běžeckou, respektive sportovní akci provázejí specifika, která se významně
odrážejí i v zajišťování bezpečnosti akce. Plán na zabezpečení akce se tedy tvoří pro každou
akci individuálně a tato tvorba představuje velmi dlouhý a náročný proces. Je proto
pochopitelné, že se organizátoři o své know-how často nechtějí dělit s veřejností.
Díky nesdílnosti pořadatelů se klíčovými zdroji informací pro tuto kapitolu staly
zejména rozhovory s dalšími zainteresovanými aktéry, kteří se na zajišťování bezpečnosti
nejen těchto akcí podílejí.
Konkrétně se jedná například o rozhovory s pracovníky Policie České republiky,
s pracovníkem oddělení krizového managementu Magistrátu hl. m. Prahy, s vedoucí
oddělení dopravního inspektorátu Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha 1,
dále s pracovníky Soft Targets Protection Institute, pracovníky soukromé bezpečnostní služby
Čechymen, dobrovolníky z jednotlivých akcí a v neposlední řadě se závodníky a diváky akcí.
Mezi další zdroje patřily materiály subjektů získané praktickými zkušenostmi, dále
veřejně přístupné materiály (například výroční zprávy či zprávy z médií) a samozřejmě vlastní
zkušenosti.
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Volkswagen Maraton Praha
Tento maratonský běh se každoročně v květnu pořádá v samém centru hlavního
města Prahy. Start a cíl závodu je na Staroměstském náměstí. Jde o velmi prestižní akci, což
deklaruje mimo jiné ocenění nejvyšší kvality (IAAF Gold Label) Mezinárodní atletické
federace (IAAF), které pražský maraton získal již v roce 2010.55 Volkswagen Maraton Praha je
součástí Volkswagen Maratonského víkendu.
V roce 2016 se pořádal již 22. ročník závodu. První pražský maraton se běžel v roce
1995. Hlavního závodu se tehdy účastnilo 958 běžců, doprovodných akcí se účastnilo přes
15 000 lidí.56
V návaznosti na uvedenou typologii sportovních akcí (viz kapitola 2) lze Volkswagen
Maraton Praha charakterizovat:
 dle místa konání – outdoorová akce konající se v otevřeném prostoru;
 dle četnosti konání – pravidelná akce (koná se každý rok, v téměř stejnou dobu a na
stejném místě);
 dle lokality – městská akce;
 dle počtu účastníků – střední akce (10 000 – 100 000 účastníků);
 dle významu – mezinárodní akce (v roce 2016 se závodu účastnilo 93 národností);57
 dle doby trvání – krátkodobá akce (pokud bychom nebrali v úvahu jen samotný
Volkswagen Maraton Praha, ale celý Volkswagen Maratonský víkend, spadala by akce
mezi střednědobé).
V rámci Volkswagen Maratonského víkendu se mimo hlavního závodu, kterým je
Volkswagen Maraton Praha, pořádají také doprovodné akce. V sobotu, den před hlavním
závodem, se například pořádá Procházka se psy, která se koná na trati dlouhé 4,5 km
v pražském parku Stromovka, Maratonský koncert – Pražské jaro, či nesoutěžní běh „dm
rodinný minimaraton“, který se běží na vzdálenost 3 km.58
V neděli se na trati dlouhé 42,195 km nekoná jen hlavní závod v kategorii jednotlivců,
ale také další závody, kterými je například běh týmů (4 x 42,195 km) či štafetový běh dvojic
2RUN (20 km + 22,195 km). Mimo kategorie jednotlivců jsou do závodu zařazeny i kategorie,
kdy mezi sebou závodí zaměstnanci určitých instituci (Běh záchranných a bezpečnostních
složek a ČSOB Pojišťovna Zdravotnický běh).59 Dále se v rámci maratonského závodu pořádá
55

Pražský maraton dostal "zlatou" známku IAAF. Hospodářské noviny IHNED.cz. 2010 [cit. 2017-03-07].
Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-47394030-prazsky-maraton-dostal-zlatou-znamku-iaaf.
56
RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha, ©2017 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z:
https://www.runczech.com/cs/o-nas/historie-pim/index.shtml.
57
TRŽILOVÁ, Iva. Zajímavosti z Volkswagen Maratonu Praha. ČeskýBěh.cz. 2016 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z:
http://www.ceskybeh.cz/frontend.blog/detail?articleUrl=zajimavosti-z-volkswagen-maratonu-praha.
58
Volkswagen Maratonský víkend 2017: Doprovodný program. In: RunCzech. Prague International Marathon –
Maraton Praha, ©2017 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z:
https://www.runczech.com/cs/akce/volkswagen-maratonsky-vikend-2017/doprovodny-program/index.shtml.
59
Volkswagen Maratonský víkend 2017. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha, ©2017
[cit. 2017-03-07]. Dostupné z:
https://www.runczech.com/cs/akce/volkswagen-maratonsky-vikend-2017/index.shtml.
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mistrovství České republiky v maratonu a finále Juniorského maratonu (10 x 4 200m).
Juniorský maraton je štafetový závod pro družstva tvořená 10 členy studentů středních škol
a právě v Praze se v rámci Volkswagen Maratonu utkají vítězové krajských semifinálových
kol.60
Trasa závodu vede kolem nejvyhledávanějších turistických atrakcí hlavního města
Prahy, což je z bezpečnostního hlediska velmi podstatné. Na těchto místech se i v době mimo
konání této akce vyskytuje velké množství lidí. Tato místa tedy můžeme charakterizovat jako
měkké cíle a crowded places. Start a cíl závodu je situován na Staroměstském náměstí, na
kterém se soustředí v době konání závodu největší počet diváků. Mapa trasy Volkswagen
Maratonu Praha 2016 je uvedena jako příloha č. 1.
O pražský maraton je velký zájem a kapacita závodu bývá každoročně velmi rychle
naplněna. Pro rok 2016 byly registrace vyprodány již po 69 dnech.61 Kapacita a návštěvnost
závodu se rok od roku zvyšuje.
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Graf 3 – Vývoj návštěvnosti Volkswagen Maratonu Praha.62
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Juniorský maraton 2017. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha, ©2017 [cit. 201703-07]. Dostupné z: https://www.runczech.com/cs/akce/juniorsky-maraton-2017/index.shtml.
61
Zájem o závody RunCzech se rok od roku zvyšuje, roste i charitativní rozměr závodů. In: RunCzech. Prague
International Marathon – Maraton Praha, ©2017 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z:
https://www.runczech.com/cs/o-nas/aktuality/zajem-o-zavody-runczech-se-rok-od-roku-zvysuje-roste-icharitativni-rozmer-zavodu-19686.shtml.
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Vlastní zpracování dle:
- ANTALOVÁ, Ladislava. Fenomén běhání na příkladu závodů RunCzech pořádaných PIM v období let 1995
až 2014. Praha, 2015, s. 39n. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/139356/.
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
- Volkswagen Maraton Praha. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha, 2015 [cit.
2017-03-07]. Dostupné z: https://www.runczech.com/cs/o-nas/aktuality/volkswagen-maraton-praha18995.shtml.
- MAHEL, Tadeáš. B jako běh, B jako byznys. RunCzech Event Guide 2016. 2016, s. 4.
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Analýza bezpečnostních výzev
Největší bezpečnostní výzvu představuje samotný charakter akce. Jde o venkovní
sportovní akci, která se koná v otevřeném prostranství a nelze tedy provádět kontrolu všech
příchozích účastníků.
Mezi největší hrozby můžeme dále řadit například velký počet účastníků akce (diváků,
závodníků a osob, které se podílejí na zajišťování akce). Přičemž je nutné brát v úvahu, že
počet diváků každoročně mnohonásobně převyšuje počet závodníků.
Dalším specifikem závodu je trať, jejíž největší část probíhá samým centrem Prahy.
Zejména díky své délce (42,195 km) není možné stoprocentně zabezpečit kontrolu celé trasy,
ačkoliv je celý úsek závodu pod dohledem, což potvrdila i Veronika Honsová, členka
organizačního týmu RunCzech, pro server ihned.cz.63
Důležitá je zejména ochrana míst, kde se sdružuje nejvíce lidí. Mezi tato místa, jak již
bylo zmíněno, patří prostor startu a cíle, technické zázemí pro běžce či místa výdeje
startovních balíčků. V průběhu trati jsou to poté zejména oblasti občerstvovacích stanic
a turisticky významná místa či mosty.
Antropogenní bezpečnostní výzvy
Volkswagen Maraton Praha nikdy nebyl přímo ohrožen teroristickým útokem. Po
útoku na bostonský maraton však došlo ke zvýšení bezpečnostních opatření. Mezi nově
přijatá bezpečnostní opatření patří například využití městského kamerového dohledového
systému či zákaz odkládání objemnějších zavazadel v úschovně zavazadel. Původně také
organizátoři uvažovali o kontrolách batohů běžců v úschovnách. K tomuto kroku však
nakonec nedošlo.64
V minulosti policie na Volkswagen Maratonu v Praze neřešila ani žádné významné
incidenty v podobě fyzických napadení apod.
Mezi incidenty, které se naopak vyskytují na každém pražském maratonu (avšak
zdaleka ne jen na něm), patří například verbální útoky nespokojených občanů (zejména
v souvislosti s dopravními uzavírkami), drobné krádeže (především kapesní). Méně časté jsou
případy pohřešovaných dětí.
Naturogenní bezpečnostní výzvy
Naturogenní bezpečnostní výzvy, jak již bylo uvedeno v předchozí části, zvrátit nelze.
Na některé druhy těchto výzev se však lze připravit. Jde především o vyšší či nižší teploty, kdy
může zajistit větší množství vody či přikrývek. Příprava je úzce vázána na meteorologické
předpovědi.
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MÁLEK, Tomáš a IHNED.CZ. Pražský maraton: Nedokážeme stoprocentně zabezpečit kontrolu celé
trasy. Hospodářské noviny IHNED.cz. 2013 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://ihned.cz/c1-59702120-prazskymaraton-nedokazeme-stoprocentne-zabezpecit-kontrolu-cele-trasy.
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BUREŠ, Vítězslav. Nedělní pražský maraton omezí dopravu. Kvůli Bostonu bude víc hlídaný. IDNES.cz. 2013
[cit. 2017-03-07]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/bezpecnostni-opatreni-a-omezeni-pri-prazskem-maratonupga-/praha-zpravy.aspx?c=A130509_1926370_praha-zpravy_eb.
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Dalším možným řešením je akci zrušit či přesunout. RunCzech s tímto řešením počítá
a má ho zanesené i v závazných pravidlech závodů. Konkrétně se v těchto pravidlech uvádí:
„Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních
podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je organizátor oprávněn odsunout start závodu nebo
zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě
nevrací.“65
Průměrná teplota v den závodu je 15,6 °C.66 Některé ročníky se konaly za vyšších
teplot, jako tomu bylo například v roce 2013 či 2016, kdy závod provázel i silnější vítr. V roce
2014 se běželo za deště, který doprovázel silnější vítr.
V historii pořádání pražského maratonu však zatím nikdy nenastala situace, kdy by
bylo nutné akci kvůli nepříznivému počasí zrušit.
Technogenní bezpečnostní výzvy
V minulosti akci nepotkaly žádné významné incidenty technogenní povahy. Výhodou
tohoto závodu je, že při jeho pořádání nejsou zapotřebí žádné velké technické konstrukce
a také to, že probíhá venku a za denního světla.
Za rizikovou oblast bychom mohli považovat prostor startu a cíle, v kterém se nachází
technické zázemí pro běžce a také velké množství stanů od sponzorů akce. Dále se v této
oblasti nachází například velké množství stožárů s vlajkami či bannery, cílová brána a stojany
s kamerami.
Povrch tratě tvoří z největší části asfalt. Riziko pro běžce (avšak zejména zdravotní)
představují například dlažební kostky či tramvajové koleje. Na trati se dále mohou objevit
uvolněné kanály či další nežádoucí jevy (například uvolněné bannery). Tomu se však
organizátoři snaží předejít tím, že před začátkem závodu trať několikrát projíždějí a důkladně
kontrolují.
Proces zabezpečování akce a přehled aktérů, kteří se na něm podílejí
Příprava takto rozsáhlé sportovní akce je velmi dlouhý a náročný proces, na kterém se
podílí velký počet osob. Díky dlouhé historii závodů RunCzech však může pořadatel přebírat
strategie z předchozích ročníků a poučit se z chyb.
Základ strategie pro pořádání závodů ze série RunCzech je pro celý tento běžecký
seriál prakticky jednotný a závody se pak liší především počtem zainteresovaných osob.
Každý závod má však svá specifika, s kterými je nutné počítat. Důležité také je, aby strategie
zůstávala flexibilní a zainteresovaní aktéři byli schopni pohotově reagovat na případné
změny či hrozby.
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Závazná pravidla závodu: Obecné. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha, ©2017
[cit. 2017-03-07]. Dostupné z:
https://www.runczech.com/cs/pro-zavodniky/pravidla-a-vseobecne-informace/index.shtml.
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Volkswagen Maratonský víkend 2017. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha, ©2017
[cit. 2017-03-07]. Dostupné z:
https://www.runczech.com/cs/akce/volkswagen-maratonsky-vikend-2017/index.shtml.
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Přehled aktérů
Pořadatelé a organizátoři
V průběhu závodu tým organizátorů a pořadatelů zajišťuje hladký průběh akce,
koordinuje a kontroluje dobrovolníky a další aktéry, kteří se na pořádání akce podílejí.
V hlavním organizačním týmu je 47 stálých zaměstnanců.67
Policie České republiky a Městská policie hlavního města Prahy
Tyto složky mají při konání maratonu na starosti zejména koordinaci dopravy
a ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti. Aktivně při akci vystupuje jen v případě, dojde-li
k porušení zákona, nikoliv na přání organizátora.
Mezi další úkoly patří bezpečnostní prohlídka prostoru startu a cíle závodu a jeho
nejbližšího okolí.
Na zajištění jednotlivých stanovišť trasy závodu se v roce 2016 podílelo 108 policistů
a 91 strážníků. Další policisté působili například na Staroměstském náměstí či
v doprovodných vozidlech. Na tuto akci byla dále vyčleněna 3 vozidla s osádkou
a 4 motohlídky k zajištění závodů, další dvě vozidla byla určena ke kontrole osazení
dopravního značení a průběhu závodu. Akce se také účastnil psovod se služebním psem pro
vyhledávání výbušnin.
Ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy vyhlásí před konáním akce dopravně
bezpečnostní opatření k zajištění závodu, kterým zřídí štáb velitele bezpečnostního opatření
a uloží další povinnosti týkající se závodu.
Oddělení krizového managementu Magistrátu hl. m. Prahy
Vlastní monitoring závodu je realizován s využitím městského kamerového systému
na pracovišti Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy. Tímto střediskem disponuje
pouze hl. m. Praha. V případě zjištění problémů nebo mimořádné události se na základě
povahy zjištěného jevu kontaktují příslušné složky IZS či další subjekty (například Technickou
správu komunikací hl. m. Prahy, Pražské služby či dispečink Pražské plynárenské). Před
začátkem akce dojde k sestavení pohledu kamerových pohledů tak, aby bylo možné sledovat
celou trasu závodu.
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Our team. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha, ©2017 [cit. 2017-03-09].
Dostupné z: https://www.runczech.com/en/about-us/our-team/index.shtml.
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Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
V roce 2016 bylo na maraton nasazeno osm posádek rychlé zdravotnické pomoci, dva
týmy s lékařem a kamion Golem, který se nacházel na Staroměstském náměstí. Další dva
zdravotnické stany byly na Václavském náměstí a Ovocném trhu. V roce 2016 zdravotníci
ošetřili 93 běžců (úrazy končetin, křeče, kolapsy), 21 z nich bylo odvezeno do nemocnice.68
Na zdravotnickém zajištění akce se také podílí Český červený kříž.
Bezpečnostní agentura Čechymen
V roce 2016 se na celém Volkswagen maratonském víkendu podílelo 230 pracovníků
bezpečnostní agentury, na samotný maraton pak připadlo 160 pozic.
Pracovníci bezpečnostní agentury v rámci maratonu vykonávají například dohled nad
dodržováním veřejného pořádku, pomáhají při řízení dopravy, poskytují informace
návštěvníkům, střeží úschovny zavazadel, dále provádějí kontrolu oprávněnosti vstupu do
vymezených prostor (trať, prostor startu a cíle, VIP zóna apod.). V neposlední řadě kontrolují
spolu s pořadateli trasu závodu.
Velmi důležitá je spolupráce pracovníků bezpečnostní agentury s dalšími
zúčastněnými složkami. V rámci zajišťování této akce je zřízen bezpečnostní štáb, který tvoří
jednotliví vedoucí složek. Činnost štábu je postavena zejména na sdílení informací o průběhu
akce či případných incidentech.
Tým bezpečnostní agentury se skládá z koordinátora, který má pod sebou
supervizory, které v průběhu celé akce kontroluje. Supervizoři mají na starost určitý úsek
závodu a také jim podřízené pracovníky, které před začátkem akce proškolí a dále je
v průběhu akce kontrolují.
Agentura Čechymen si je vědoma rizika, které plyne ze spolupráce s nekvalitními
pracovníky. Tomuto riziku se snaží vyhnout například tím, že se na takto významné akce
snaží najímat zejména zaměstnance, jejichž schopnosti si již dříve prověřili na jiných akcích.
Mezi další opatření patří řádné školení před akcí a povinnost každého zaměstnance přinést
výpis z rejstříku trestů.
Pořadatelé pracovníky v průběhu závodu kontrolují případně si i ověřují, zda jsou
pracovníci proškoleni a vědí, jak mají v určitých situacích reagovat.
Dobrovolníci
V roce 2016 se na pořádání Volkswagen Maratonu Praha podílelo 1 540
dobrovolníků.69 Náplň pracovních činností dobrovolníků v rámci Volkswagen Maratonu jsou
různé a nevykonávají se jen v den závodu. Dobrovolníci mohou například pomáhat při výdeji
startovních balíčků, dále se mohou podílet na přípravě a průběhu nesoutěžních běhů nebo
68

Kolapsy, úrazy končetin a křeče. Pražští záchranáři ošetřili při maratonu 93 lidí. Lidovky.cz. 2016 [cit. 2017-0307].
Dostupné
z:
http://www.lidovky.cz/kolapsy-urazy-koncetin-a-krece-prazsti-zachranari-osetrili-primaratonu-93-lidi-gc7-/zpravy-domov.aspx?c=A160508_192540_ln_domov_ele&galerie.
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TRŽILOVÁ, Iva. Zajímavosti z Volkswagen Maratonu Praha. ČeskýBěh.cz. 2016 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z:
http://www.ceskybeh.cz/frontend.blog/detail?articleUrl=zajimavosti-z-volkswagen-maratonu-praha.
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mohou pomáhat při večerní přípravě maratonské trati (bannerování apod.). V den hlavního
závodu mohou vykonávat pozice vlajkonošů či info-dobrovolníků nebo mohou pomáhat
v oblasti startu a cíle či u občerstvovacích stanic. V průběhu celé akce jsou kontrolováni
svými vedoucími.
RunCzech má velmi propracovanou strategii získávání dobrovolníků, přičemž se snaží
o to, aby se na jejich běhy dobrovolníci vraceli. Tato strategie spočívá zejména ve velmi
kladném přístupu k dobrovolníkům, dále v motivaci a odměňování, kdy dobrovolníci získávají
trička, bundy, batohy, propagační materiály, občerstvení, aj. Mezi další formy odměňování
patří například pořádání běžeckých tréninků, které jsou pro dobrovolníky zdarma či
uspořádání závěrečné „dobrovolnické párty“.
Pro to, aby se člověk stal dobrovolníkem, je pouze nutné být starší 15 let a vyplnit
internetovou přihlášku. Nedochází tedy k téměř žádné selekci dobrovolníků, což představuje
určité bezpečnostní riziko. Přítomnost dobrovolníků je však na takto velkých akcích
nezbytná.
Před konáním závodu informují pořadatelé dobrovolníky o náplni jejich práce, o tom,
co se od nich očekává a jak by se v průběhu závodu měli chovat. Tyto informace dostanou
dobrovolníci také v tištěné podobě spolu s dalšími důležitými informacemi.
Ostatní subjekty
Z velké řady partnerů, se kterými RunCzech při pořádání tohoto závodu spolupracuje,
stojí z bezpečnostního hlediska za zmínku například firma Komwag, podnik čistoty a údržby
města, a.s., která zajišťuje mimo jiné úklid oblasti konání závodu, a firma JOHNNY SERVIS,
která poskytuje mobilní oplocení, toalety a další vybavení.
Proces zabezpečování akce
Před akcí
V období před konáním akce se provádějí zejména plánovací a administrativní
činnosti. Mezi nejdůležitější úkony pořadatele před konáním (mimo vlastní přípravy akce)
patří například podání žádosti o povolení zvláštního užívání komunikací pro pořádání akce na
Magistrátu hl. m. Prahy. O povolení pořadatel žádá minimálně měsíc před konáním akce.
O plánu pořádání závodu však pořadatel zainteresované subjekty informuje povětšinou
dříve.
Odpovědný úředník Magistrátu hl. m. Prahy na základě žádosti vydá rozhodnutí o
případném povolení pořádání akce. Toto rozhodnutí vydává se souhlasem Policie České
republiky, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie a po
dohodě s drážním správním úřadem, které vydává povolení omezení provozu tramvajové
trati. Magistrát v povolení dále uvede podmínky, za kterých bude povolení platné. Mezi tyto
podmínky patří například zajištění dopravního značení po trase závodu, úklid prostoru
konání akce či zajištění informovanosti obyvatel.

39
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Bc. Klára Jenčková, Zajišťování bezpečnosti sportovních akcí pod širým nebem v České republice (2017_C_03)

O konání akce pořadatel také informuje Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy,
Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy, Technickou správu komunikací hl. m. Prahy,
a další instituce.
Mezi další úkoly pořadatele patří smluvní zajištění dopravního značení odbornou
firmou, vyjednání spolupráce s Policií České republiky, Městské policie hl. m. Prahy,
Dopravním podnikem hl. m. Prahy, soukromou bezpečnostní službou, úklidovou službou
a dalšími subjekty.
Před závodem se konají koordinační schůzky zainteresovaných složek, kde se ujasní
povinnosti, pravomoci a spolupráce složek.
Dále pořadatel zpracovává informační letáky pro obyvatele dotčených oblastí
(především kvůli dopravním uzavírkám) a materiály pro jednotlivé subjekty, jejichž součástí
jsou důležité informace o závodu, přehled složek, úkolů a v neposlední řadě přehled
kontaktů na zástupce jednotlivých aktérů.
Den před začátkem akce připravuje pořadatel spolu s dobrovolníky trasu a další
zázemí závodu (technický prostor pro závodníky, úschovny zavazadel, občerstvovací stanice,
atd.), dále pořadatel kontroluje stav trasy závodu, apod. V tento den také nastupují
pracovníci soukromé bezpečnostní služby, kteří mají na starost dohled nad prostorem startu
a cíle, technického zázemí či občerstvovacích stanic, a to nejen do začátku závodu, ale
i v jeho průběhu.
V den konání akce
Ráno, v den akce, policisté a psovod se služebním psem provedou ohledání prostoru
konání závodu z důvodu vyloučení výskytu výbušnin.
Před uzavřením oblasti konání závodu je také nutné zajistit odtah vozidel. Každoročně
jsou odtaženy desítky aut. V roce 2015 například činil počet odtažených vozidel 43.70 Dále je
zřízena bezplatná informační linka Magistrátu hl. m. Prahy a záchytná parkoviště pro
obyvatele dotčených oblastí.
V den závodu je možné se do určitých oblastí (části technického zázemí, trať apod.)
dostat jen s platnou akreditací. Kontrolu akreditací provádějí pracovníci bezpečnostní služby.
Bezprostředně před začátkem závodu se provádí poslední kontrola trasy. Kontrolu
provádí pořadatelé, ale také zástupci policie a bezpečnostní agentury. Poté dojde k uzavření
trasy, a to za asistence Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy
a soukromé bezpečnostní služby.
Po zahájení závodu každý subjekt plní své úkoly tak, aby byl zajištěn bezproblémový
průběh akce a předešlo se případným incidentům.
První závodníky doprovází doprovodná vozidla s časomírou. Další vozidlo jede za
posledními závodníky spolu se sběrným autobusem, vozem Policie České republiky
a Zdravotnickou záchrannou službou.

70

Strážníci nechali v Praze odtáhnout kvůli maratonu 43 automobilů. Deník.cz. 2015 [cit. 2017-03-07].
Dostupné z: http://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-nechali-v-praze-odtahnout-kvuli-maratonu-43automobilu-20150503.html.
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Pro každý kilometr je stanoven časový limit, který musí závodník splnit. Nachází-li se
na trati běžci, kteří časový limit nesplnili, je nutné je vyzvat k tomu, aby nastoupili do
sběrného autobusu či se přesunuli na chodník a řídili se pravidly silničního provozu.
Ihned po proběhnutí posledních závodníků a průjezdu doprovodných vozidel začíná
úklid trasy závodu, a co nejrychleji se obnovuje provoz tak, aby byl dopad na dopravu co
nejmenší. Výjimečně lze v některých částech trasy otevírat trať pro průjezd vozidel průběžně.
Po akci
Po skončení závodu se musí oblast konání akce co nejdříve uvést do původního stavu.
Některé zainteresované složky (například Policie České republiky či bezpečnostní agentura
Čechymen) zpracovávají SWOT analýzy. Následné využití těchto analýz je přínosem pro
pořádání dalších ročníků akce.
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Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem patří mezi sérii běhů RunCzech, které se
pořádají po celé České republice. Závod získal v roce 2015 ocenění nejvyšší kvality (IAAF
Gol;d Label) Mezinárodní atletické federace (IAAF). Ústí nad Labem se tak stalo nejmenším
městem, které toto ocenění získalo.71
Závod se každoročně koná druhý týden v září. Trasa závodu je specifická tím, že vede
areálem chemického závodu Spolchemie. Start a cíl závodu je na Mírovém náměstí. Akce
patří v Ústeckém kraji mezi nejvýznamnější sportovní události roku. První ročník se konal
v roce 2011.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem lze v souladu s uvedenou typologií (viz kapitola
č. 2) popsat:
 dle místa konání – outdoorová akce konající se v otevřeném prostoru;
 dle četnosti konání – akce pravidelná (koná se každý rok, v téměř stejnou dobu a na
stejném místě);
 dle lokality – městská sportovní akce;
 dle počtu účastníků – střední (10 000 – 100 000 účastníků) – počet závodníků sice
nepřesahuje 10 000, ale samotný počet diváků desetitisícovou hranici převyšuje;72
 dle významu – mezinárodní akce (v roce 2016 se na startu objevili běžci ze
36 států);73
 dle doby trvání – krátkodobá akce.
Tuto sportovní akci tvoří mimo hlavního závodu i doprovodné akce. Všechny tyto
akce se konají v jeden den.
Současně s hlavním závodem se na stejné trase běží závod štafet (3 × 5 km + 6,0975
km) a štafetový závod dvojic 2RUN (10 + 11,0975 km).
V rámci této sportovní akce se dále pořádá SPOLCHEMIE Český pohár v HANDBIKE,
jehož start i cíl jsou stejně jako u hlavního závodu na Mírovém náměstí. Tento
dvoukilometrový závod startuje tři hodiny před půlmaratonem a jeho trasa je dlouhá 2 km.
Dalším doprovodným závodem je tříkilometrový „dm rodinný běh“, jehož start a cíl
jsou také na Mírovém náměstí. Tento běh startuje hodinu a půl před hlavním závodem. Mezi
doprovodné akce dále patří Marathon Music Festival.74
Trasa závodu se zatím každý rok měnila, většinou však šlo jen o drobné úpravy.
K největším změnám došlo roku 2012, kdy se závod z důvodu navýšení kapacity běžel
71

KOSTOVIČ, Petr. Ústecký půlmaraton se přesouvá na sobotu, mění se i trasa. Běhej.com. 2015 [cit. 2017-0309]. Dostupné z: https://www.behej.com/ index.php/clanek/11154-ustecky-pulmaraton-se-presouva-nasobotu-meni-se-i-trasa.
72
Jubilejní pátý ročník se poběží se zlatou známkou a na nové trase. In: RunCzech. Prague International
Marathon – Maraton Praha, 2015 [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.runczech.com/cs/onas/aktuality/jubilejni-paty-rocnik-se-pobezi-se-zlatou-znamkou-a-na-nove-trase-19341.shtml.
73
MAHEL, Tadeáš. B jako běh, B jako byznys. RunCzech Event Guide 2016. 2016, s. 5.
74
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2017. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha,
©2017 [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.runczech.com/ cs/akce/mattoni-1-2maraton-usti-nadlabem-2017/index.shtml.
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v opačném směru (zajistila se tak lepší propustnost trati).75 K další významné změně došlo
v roce 2015, kdy se trasa změnila na jednokolovou tak, aby vyhovovala standardům
nejvyššího ocenění IAAF a dokázala pojmout větší počet běžců. Ve stejném roce došlo také
k přesunutí závodu z neděle na sobotu (většině běžců neděle nevyhovovala).76 Mapa trasy
Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem 2016 je uvedena jako příloha č. 2.
O účast na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem je obrovský zájem a pořadatelé se
zatím každý rok snažili navyšovat kapacitu závodu.
V roce 2011, kdy se konal první ročník, byla kapacita hlavního běhu 1 250 běžců,
v roce 2016 se účastnilo 3 600 běžců v hlavním závodě a 2 500 v dm rodinném běhu.77
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Graf 4 – Vývoj počtu závodníků Mattoni 1/2Maratonu Praha.78
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LUKÁŠ, Vít. Půlmaraton Ústím táhne! Centrem města se prožene 3300 běžců. Deník.cz. 2012 [cit. 2017-0306]. Dostupné z: http://ustecky.denik.cz/ zpravy_region/pulmaraton-ustim-tahne-centrem-mesta-se-prozene3300-bezcu-20120912.html.
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Jubilejní pátý ročník ústeckého půlmaratonu odstartuje primátorka Věra Nechybová. In: Statutární město Ústí
nad Labem – Magistrát města Ústí nad Labem. Statutární město Ústí nad Labem, 2015 [cit. 2017-03-09].
Dostupné
z:
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/jubilejni-paty-rocnikusteckeho-pulmaratonu-odstartuje-primatorka-vera-nechybova.html.
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KLIMEŠ, Martin. Půlmaraton povede opět chemičkou. Deník.cz. 2012 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z:
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20120120-klm-pulmaraton-zavod-beh-chemicka.html.
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Vlastní zpracování dle:
- ANTALOVÁ, Ladislava. Fenomén běhání na příkladu závodů RunCzech pořádaných PIM v období let 1995 –
2014. Praha, 2015, s. 39-43 [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/139356/.
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
- Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. Prague International Maraton, 2016 [cit. 2017-03-12].
Dostupné z: https://www.runczech.com/file/edee/cs/media/press-release/2016/mattoni-12maraton-ustinad-labem_zajimavosti.pdf.
- MAHEL, Tadeáš. B jako běh, B jako byznys. RunCzech Event Guide 2016. 2016, s. 5.
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Analýza bezpečnostních výzev
Největší bezpečnostní výzvou je opět charakter akce, který znemožňuje důkladnou
kontrolu všech účastníků akce.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem patří mezi velké sportovní akce, které se účastní
velké množství lidí. Návštěvnost zmíněného pražského maratonu je sice zhruba třikrát vyšší,
ale je nutné si uvědomit, že Praha je také větší město s daleko vyšším turistickým ruchem.
Tím se dostáváme k tomu, že velikost sportovní akce nelze posuzovat čistě jen dle počtu
účastníků, ale je vždy nutné ji posuzovat i ve vztahu k místu, kde se koná.
Z bezpečnostního hlediska je opět zajímavé to, že velká část závodu probíhá centrem
města, kde se soustředí velké množství lidí a dále například to, že trať vede areálem
chemického závodu a sociálně vyloučenou čtvrtí Předlice.
Antropogenní bezpečnostní výzvy
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem nikdy nebyl (stejně jako Volkswagen Maraton
Praha) pod přímou hrozbou teroristického útoku. Došlo ovšem, jak již bylo zmíněno
u pražského maratonu, k přijetí nových bezpečnostních opatření a k zpřísnění stávajících.
Tato opatření přijali pořadatelé série závodů RunCzech celoplošně pro všechny běžecké akce,
které pořádají.
Stejně jako pražský maraton i ústecký půlmaraton patří z bezpečnostního hlediska
k poměrně klidným akcím. Doposud při jejím konání nebyly zaznamenány žádné závažnější
incidenty.
Mezi rizikovější oblasti z hlediska antropogenních bezpečnostních výzev můžeme
řadit již zmíněnou sociálně vyloučenou čtvrť Předlice. Z důvodu rizikovosti oblasti dochází
v této čtvrti k personálnímu posílení pozic bezpečnostní agenturou, kdy se místo
jednotlivcem obsazují dvojicí.
Naturogenní bezpečnostní výzvy
Akci velmi často provází déšť (ročníky 2011, 2014 či 2016). Počasí v září je celkově
velmi proměnlivé a průměrná teplota v den závodu činí 13,8 °C.79
Podmínky pro konání závodu z hlediska počasí však nikdy nebyly až tak extrémní, aby
bylo nutné závod zrušit či odsunout start závodu.
Technogenní bezpečnostní výzvy
Do rizikových oblastí můžeme zařadit areál chemického závodu Spolchemie, kde by
měl případný vznik mimořádné události tragické dopady nejen v době závodu.
Dále lze do rizikových oblastí řadit místa s větším počtem technických konstrukcí
(technické zázemí závodu, start a cíl či občerstvovací stanice).
79

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2017. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton Praha,
©2017 [cit. 2017-03-09]. Dostupné z:
https://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-usti-nad-labem-2017/index.shtml.
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Z hlediska povrchu tratě jde v rámci půlmaratonů, které RunCzech pořádá o jedinou
trať bez dlažebních kostek.80
Také je vhodné věnovat zvýšenou pozornost závodu handbike.
Proces zabezpečování akce a přehled aktérů, kteří se na něm podílejí
Strategie zajišťování bezpečnosti této akce je principiálně téměř totožná se
zabezpečováním Volkswagen Maratonu v Praze, přičemž i činnosti stálých zúčastněných
složek (pořadatelé a organizátoři, Policie České republiky a městská policie, Zdravotnická
záchranná služba, bezpečnostní agentura Čechymen a dobrovolníci) zůstávají téměř beze
změn. Z tohoto důvodu budou zmíněny již jen specifika, které se této akce týkají.
Z hlediska bezpečnosti je nejvýznamnější výzvou opět velká koncentrace osob a také
již zmiňovaný průběh trati skrz areál chemického závodu a sociálně vyloučenou čtvrť
Předlice.
Přehled aktérů
Pořadatelé a organizátoři
Vykonávají stejné činnosti jako u Volkswagen Maratonu Praha. Jejich základním
úkolem je zajistit bezproblémový průběh akce.
Policie České republiky a Městská policie Ústí nad Labem
Závod zajišťuje zhruba 170 policistů a strážníků, kteří se opět starají především
o koordinaci dopravy a ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti. Na samotný průběh
závodu, stejně jako u pražského maratonu, dohlížejí také z doprovodných vozidel.
Největší počet policistů a strážníku je pochopitelně v centru města (prostor startu
a cíle), kde se soustředí největší počet lidí a také se zde konají všechny doprovodné akce.
Větší počet pozic je také v Předlicích.
Městský dohlížecí kamerový systém zajišťuje Městská policie Ústí nad Labem. Před
konáním akce dojde k sestavení kamerových pohledů a k personálnímu posílení pozic
zajišťujících obsluhu kamerového systému.
Úkoly jsou opět stanovené dopravně bezpečnostním opatřením k zajištění závodu.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
Na zdravotnickém zajištění akce se nepodílí jen Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, ale například také studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy
zdravotnické, Ústí nad Labem.

80

LOGROVÁ, Marie. Hlavní město Ústeckého kraje hostí v sobotu Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2016.
In: Ústecký kraj. vismoOnline, 2016 [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.kr-ustecky.eu/hlavni-mestousteckeho-kraje-hosti-v-sobotu-mattoni-1-2maraton-usti-nad-labem-2016/d-1705719/p1=205643.
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Zdravotníci a studenti zdravotnických škol jsou rozmístěni po celé trase závodu,
nejvíce však v oblasti startu a cíle, kde jsou také umístěny dva stany Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje.
V roce 2014 záchranáři řešili případ osmadvacetiletého muže, který ihned po
proběhnutí cílem zkolaboval a prodělal zástavu srdce. Záchranáři začali neprodleně
s oživováním, pacient však po převozu do nemocnice zemřel.81
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
V důsledku toho, že závod vede skrz areál chemického závodu, provádí zde
zaměstnanci Hasičského záchranného sboru měření emisí.82
Bezpečnostní agentura Čechymen
Na zajišťování ústeckého běhu se podílí zhruba 60 pracovníků bezpečnostní agentury.
Zabezpečování akce probíhá stejným způsobem jako u pražského maratonu.
Dobrovolníci
V roce 2016 se na pořádání Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem podílelo
645 dobrovolníků.83 Mezi činnosti, které mohou dobrovolníci vykonávat, patří například
příprava trasy závodu (zejména v předvečer závodu), koordinace běžců před startem a v cíli,
poskytování informací, koordinace běžců na štafetových předávkách či závěrečný úklid.
Před akcí opět probíhá školení dobrovolníků, při kterém získají příručku s důležitými
informacemi (stejně jako u Volkswagen Maratonu Praha).
Ostatní subjekty
Mezi důležité partnery patří AVE CZ odpadové hospodářství, které má na starost
zejména úklid prostoru konání akce a firma JOHNNY SERVIS, která poskytuje mobilní
oplocení, toalety a další vybavení.
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KŮS, Ondřej. Za smrt běžce na půlmaratonu mohlo selhání srdce, přispěla i viróza. IDNES.cz. 2014 [cit. 201703-06]. Dostupné z:
http://usti.idnes.cz/bezci-selhalo-srdce-0o6-/usti-zpravy.aspx?c=A141014_153419_usti-zpravy_hrk.
82
Tisková konference k Ústeckému půlmaratonu. ISport.cz. 2014 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z:
http://isport.blesk.cz/tiskove-konference-2014/tiskova-konference-k-usteckemu-pulmaratonu/onlineprenos?match=230484.
83
Ústecký půlmaraton prolomil hodinovou metu. In: Statutární město Ústí nad Labem – Magistrát města Ústí
nad Labem. Statutární město Ústí nad Labem, 2016 [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.usti-nadlabem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/ustecky-pulmaraton-prolomil-hodinovoumetu.html.
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Proces zabezpečování akce
Před akcí
Před konáním akce je opět povinností pořadatele včas o pořádání akce informovat
dotčené subjekty. Pořadatel má také další administrativní povinnosti, mezi něž patří také
zažádání o povolení pořádat akci. O toto povolení žádá pořadatel na Magistrátu města
Ústeckého kraje, který o něm vydá rozhodnutí.
Dále je, stejně jako u pražského maratonu, důležité projednání nutných změn
v dopravě, a to zejména ve spolupráci s Policií České republiky (konkrétně s Krajským
ředitelstvím policie Ústeckého kraje – Dopravním inspektorátem Ústí nad Labem), odborem
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad
Labem či Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje.
Pro bezproblémový průběh akce je nutné včas informovat obyvatele o plánovaných
dopravních opatřeních. V Ústí nad Labem bývají lidé každoročně informování pomocí letáků
s mapami, rozhlasem, dále bývají informace o konání závodu a dopravních uzavírkách
zveřejněny v rádiu. Některé obyvatele, kterých se tato opatření týkají nejvíce (obyvatelé
dotčených částí, zejména podél trasy závodu) informují organizátoři závodu osobně.
Dopravní komunikace jsou také týden dopředu osazeny dopravními značkami s informací
o konání závodu.
Nezbytnou součástí příprav jsou opět koordinační schůzky zainteresovaných složek
s pořadatelem a důkladné kontroly trasy závodu, kterou zajišťuje pořadatel.
V den konání akce
Mezi základní bezpečnostní opatření před začátkem závodu opět patří bezpečnostní
kontrola oblasti konání akce, případné odtažení vozidel, provoz bezplatné informační linky,
kontroly akreditací u vstupu do jednotlivých oblastí zázemí závodu, kontrola a uzavření trasy.
Zajišťování průběhu akce dále probíhá na stejném principu jako u pražského
maratonu. V závěru akce je opět klíčový rychlý úklid a následné otevření trati.
Po akci
Pořadatel opět provádí vyhodnocení akce na základě SWOT analýz jednotlivých
složek.

47
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Bc. Klára Jenčková, Zajišťování bezpečnosti sportovních akcí pod širým nebem v České republice (2017_C_03)

Memoriál Karla Raise v Lounech
Memoriál Karla Raise, někdy také nazýván jako Počeradská patnáctka, je silniční
závod na 15 km, jehož součástí je běžecký závod, závod vozíčkářů a jízda na kolečkových
bruslích. Pořadatelem této akce je ASK Elna Počerady. Zázemí a cíl závodu se nachází
v Lounech. Město Louny se nachází v Ústeckém kraji, žije v něm 18 407 obyvatel (2016)84.
Tento závod se v Lounech koná každý rok poslední dubnovou či první květnovou
sobotu již od roku 1990, kdy byl jeho součástí jen běh na 15 km. V roce 1993 se k tomuto
běžeckému závodu připojil i závod handicapovaných sportovců. Jako poslední se připojil
závod v jízdě na kolečkových bruslích, a to v roce 2014.85
Akce je atraktivní mimo jiné tím, že se ho každoročně účastní běžecká výprava z Keni
a velké množství zahraničních závodníků. Závod kategorie handbike je také součástí Českého
poháru handbike.86
Memoriál Karla Raise lze v návaznosti na uvedenou typologii sportovních akcí
(viz kapitola 2) popsat:
 dle místa konání – outdoorová akce konající se v otevřeném prostoru;
 dle četnosti konání – pravidelná akce (koná se každý rok, v téměř stejnou dobu a na
stejném místě);
 dle lokality – městská a silniční akce;
 dle počtu účastníků – malá akce (do 10 000 účastníků);
 dle významu – místní s mezinárodní účastí;
 dle doby trvání – krátkodobá akce.
Mezi soutěžní závody této akce patří závod v běhu na 15 km, štafetový běžecký závod
(5 x 3km), závod handicapovaných sportovců v kategoriích vozíčkářů a handbike a soutěž
v jízdě na kolečkových bruslích. Všechny soutěžní závody probíhají na trati z Počerad do Loun
(15 km).
Nesoutěžní část tvoří Lidový běh na trati dlouhé 2 km, který se koná v parku Tomáše
Garrigue Masaryka v Lounech, kde je situován i cíl soutěžních závodů.87
V lounském parku se také koná doprovodný program celé akce, do kterého mimo
nesoutěžního běhu patří také pořádání Dětského dne.
Patnáctikilometrová trasa začíná za obcí Počerady, nedaleko Elektrárny Počerady.
Trať dále pokračuje přes obce Výškov, Břvany, Lenešice a Dobroměřice. Cíl závodu je
situován v městském parku v Lounech. Trasa vede po silnicích druhé a třetí třídy. Mapa trasy
Memoriálu Karla Raise 2016 je uvedena jako příloha č. 3.
84

Louny. In: Regionální informační servis. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, ©2012-2016 [cit.
2017-03-09]. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=565971.
85
SCHNEPP, Ota. Memoriál Karla Raise tradičně vedl sportovce kolem Elektrárny Počerady. In: Skupina ČEZ.
ČEZ, ©2017 [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/5047.html.
86
VIDEMMANOVÁ, Alexandra. Memoriál Karla Raise již tento víkend. In: Vozíčkář. Liga vozíčkářů, ©2013
[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://vozickar.com/memorial-karla-raise-jiz-tento-vikend/.
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Propozice k závodu: Memoriál Karla Raise Propozice. In: ASK Elna. ASK Elna Počerady [cit. 2017-03-09].
Dostupné z: http://askelna.cz/?page_id=571&lang=cz.
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Největší startovní pole je u nesoutěžního Lidového běhu na 2 km. Ze soutěžních
závodů je nejoblíbenější běh na 15 km. Nejmenší počet závodníků je naopak
u handicapovaných sportovců.
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Graf 5 – Vývoj počtu závodníků Memoriálu Karla Raise v Lounech.88
Analýza bezpečnostních výzev
Největší výzvou v oblasti zajišťování bezpečnosti je opět charakter akce, který
znemožňuje kontrolu všech účastníků.
Ačkoliv jde o akci, která je z porovnávaných tří akcí nejmenší, je nutné si uvědomit to,
že se také koná v nejmenším městě. Pro tak malé město představuje tato akce jednu
z největších sportovních událostí roku.
Počet účastníků (diváků, závodníků, organizátorů a dalších zainteresovaných složek)
akce nepřesahuje počet 1 000, i tak je však nutné nepodceňovat žádná rizika a řádně se
věnovat zajištění bezpečnosti všech účastníků akce.
Další významnou bezpečností výzvu představují závody v jízdě na kolečkových
bruslích a závody hendikepovaných sportovců. Oba tyto závody jsou rizikovější (z hlediska
nehod či zranění) než například běh.
Nejvíce osob se v době konání hlavního závodu sdružuje v prostoru cíle, tedy v parku
T. G. Masaryka v Lounech, kde probíhá doprovodný program.
Antropogenní bezpečnostní výzvy
Pravděpodobnost útoku na této akci je velmi malá. Častým jevem z oblasti
antropogenních bezpečnostních jevů však jsou projevy nespokojenosti obyvatel, a to
88

Vlastní zpracování z výročních zpráv: Výsledky a traťové rekordy. In: ASK Elna. ASK Elna Počerady
[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://askelna.cz/?page_id=458&lang=cz.
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zejména z důvodu dopravních omezení a malého počtu objízdných tras. Žádné vážnější
incidenty se však v historii pořádání tohoto závodu nevyskytují.
V rámci majetkové kriminality je nutné zdůraznit nedůsledné zajištění hlídání
zavazadel závodníků pořadatelem akce. V minulosti se staly případy, kdy pořadatel převezl
z prostoru startu zavazadla závodníků do zázemí závodu (tak jak uvádí v propozicích závodu),
poté však již zapomněl zajistit dohled nad těmito zavazadly a nechal je na místě ležet bez
dozoru.
Naturogenní bezpečnostní výzvy
Z naturogenních bezpečnostních výzev představuje největší hrozbu déšť, a to
zejména pro závod hendikepovaných a jízdu na kolečkových bruslích.
Průměrná teplota v období konání závodu je kolem 13 °C.89 Riziko extrémně vysokých
či nízkých teplot je proto minimální.
Technogenní bezpečnostní výzvy
Při tomto závodu je velmi důležitý povrch tratě, zejména pak stav silnic, po kterých
trasa vede. Trať by měla být vždy před závodem zkontrolována a vyčištěna tak aby nedošlo
k případným kolizím (zejména u bruslařů).
Riziko také představuje využití sportovního vybavení (kolečkové brusle, handbike, aj.).
K pořádání závodu není zapotřebí žádných velkých technických konstrukcí. V prostoru startu
a cíle se pouze nachází startovní a cílová brána.
Proces zabezpečování akce a přehled aktérů, kteří se na něm podílejí
Proces zabezpečování této akce se od předchozích dvou akcí významně liší, a to
zejména z důvodu své velikosti a odlišných finančních možností pořadatele. Na jejím
pořádání se podílí daleko menší počet osob než na již představených bězích. Příprava akce
však stejně jako u zmíněných běžeckých závodů v Praze a Ústí nad Labem představuje
dlouhodobý proces.
Na zajišťování bezpečnosti se v tomto případě nepodílí soukromá bezpečnostní
agentura, jejíž činnost by se však dala využít například při hlídání věcí závodníků. Na její
služby však chybí peníze v rozpočtu akce.
Jedním z největších rizik je pořádání závodu v jízdě na kolečkových bruslích, a to
zejména z důvodu stavu dopravních komunikací. Rizikové je také rozvržení startů
jednotlivých kategorií, kdy se v praxi běžně stává, že se na trati setkají zástupci všech
kategorií, což může vést k případné kolizi.
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Průměrné teploty vzduchu: Průměrné teploty vzduchu v České republice. In: Treking.cz – turistika a hory,
horská turistika. Treking.cz, 2017 [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.treking.cz/sluzby/predpovedpocasi-prumerne-teploty.htm.
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Přehled aktérů
Pořadatelé a organizátoři
Přes rok se na plánování závodu podílí zhruba 9 osob z týmu pořadatelů
a organizátorů. Tento počet se v době konání závodu mnohonásobně zvyšuje. Jejich hlavním
úkolem je zajistit zdárný průběh celé akce.90
Policie České republiky a Městská policie Louny
Na zajišťování bezpečnosti tohoto závodu se podílí zhruba dvě desítky policistů
a strážníků. Stejně jako u předchozích závodů mají na starost koordinaci dopravy a dohled
nad dodržováním veřejného pořádku. Jejich pozice jsou zejména na významných dopravních
uzlech při trase závodu.
Na rozdíl od předchozích závodů nedoprovázejí sportovce na trati v doprovodných
vozidlech a neprovádějí bezpečnostní prohlídku místa konání závodu.
Dopravní zdravotní služba Libor Kaňka z Lovosic
Zdravotnický dohled je pořadatelem zajištěn soukromou zdravotnickou službou.
Zdravotnický dohled nad závodem zajišťují dvě vozidla zdravotnické služby s posádkou.
Jedno z vozidel se po celou dobu konání akce nachází v prostoru cíle. Druhé vozidlo jede za
posledním závodníkem a zajišťuje tak zdravotnický dohled na trati.
Sbory dobrovolných hasičů z blízkého okolí (Cítoliby, Lenešice aj.)
Příslušníci sborů dobrovolných hasičů pomáhají při zabezpečování akce zejména
dohledem nad dodržováním dopravních uzavírek, poskytováním informací ohledně konání
závodu a objízdných trasách, při přípravě trasy závodu pomáhají s vymezením trasy páskami
a po skončení závodu se podílejí na úklidu.
Dobrovolníci
Na zajišťování závodu se podílí zhruba 20-30 dobrovolníků, a to zejména z prostředí
pořádajícího atletického klubu ASK Elna Počerady a Svazu tělesně postižených v Lounech.
Výhodou tedy je, že se dobrovolníci mezi sebou znají a zná je také pořadatel, což je
s ohledem na bezpečnost přínosné. Větší počet dobrovolníků by však mohl zvýšit kvalitu
závodu. Pořadatel se nezaměřuje na nábor dalších dobrovolníků žádnou propagací či žádostí
v médiích. Odměňování probíhá především ve formě triček s logem závodu a občerstvení.
Náplň činnosti dobrovolníků představuje zejména výdej startovních čísel, registrace
nových závodníků, dohled na trati, doprovod závodníků na místo startu, sběr čipů v cíli
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KOSTOVIČ, Petr. Lounský Radovan Šabata je pořadatel "srdcař". Běhej.com. 2013 [cit. 2017-03-06]. Dostupné
z: https://www.behej.com/clanek/9419-lounsky-radovan-sabata-je-poradatel-srdcar.
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a úklid trasy a dalších prostor konání závodu. Před začátkem akce jsou dobrovolníci
proškoleni.
Ostatní subjekty
Z dalších subjektů je vhodné zmínit Technickou správu města Loun, která má na
starosti dopravní značení a firmu EKOSTAVBY Louny, která poskytuje mobilní oplocení.
Doprava závodníků do prostoru startu a na jednotlivé předávky štafet je zajišťována
s pomocí Dopravního podniku Ústeckého kraje, se kterým se také projednává změna jízdních
řádů autobusových linek po trase závodu.
Proces zabezpečování akce
Před akcí
Stejně jako u předchozích akcí je i u Memoriálu Karla Raise povinností pořadatele
získat povolení k pořádání akce, nahlásit její konání dotčeným subjektům (Městský úřad
Louny, obecní úřady obcí na trati, Policie České republiky, Městská policie Louny, aj.)
a vyjednat s obecními úřady pronájem veřejných prostranství. Dále je nutné projednat
spolupráci při zajišťování akce s dalšími subjekty (sbory dobrovolných hasičů okolních obcí,
Dopravní podnik Ústeckého kraje, Technická správa města Loun apod.).
Mezi další úkony pořadatele patří stanovení pravidel závodu, kde mezi bezpečnostní
opatření patří například stanovení povinnosti pro vozíčkáře, handbikery a bruslaře mít
v době konání závodu na hlavě helmu.91
Pro zajištění bezproblémového průběhu akce je nutné včas naplánovat dopravní
omezení a objízdné trasy. O naplánovaných dopravních opatřeních je nutné co nejdříve
informovat občany dotčených obcí. Děje se tak prostřednictvím internetových stránek obcí a
pořadatele závodu, tiskových zpravodajů jednotlivých obcí, letáků s mapami či
prostřednictvím obecních rozhlasů.
Akce se koná pravidelně každý rok a čas uzavření komunikací je poměrně krátký
(2 hodiny, a to v době oběda, kdy je provoz na komunikacích obecně nízký). Problémem však
každoročně bývá, že jde o hlavní komunikaci mezi obcemi Volevčice-Louny, kde je jen velmi
malá možnost volby objízdných tras. V případném nutném zásahu složek IZS by tak mohl
vzniknout velký problém. I tímto se závod významně odlišuje od městských běhů, kde bývá
volba objízdných tras lehčí.
V den konání akce
Ráno, v den konání akce, pořadatelé, organizátoři a dobrovolníci připraví místo
konání závodu (kancelář registrace, bannery, start a cíl, občerstvovací stanici, apod.).
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Všeobecná ustanovení: Memoriál Karla Raise. In: ASK Elna. ASK Elna Počerady [cit. 2017-03-09]. Dostupné z:
http://askelna.cz/?page_id=452&lang=cz.
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Pořadatelé před začátkem hlavního závodu provedou kontrolu trati a poté dojde
k jejímu uzavření (často již 50 minut před startem), a to z důvodu rozmísťování závodníků na
jednotlivé předávky štafet a do prostoru startu.
Jako první proběhne start hendikepovaných sportovců, jimž trvá závod nejkratší
dobu. Deset minut po startu hendikepovaných odstartuje ze stejného místa závod jízdy na
kolečkových bruslích a po dalších deseti minutách odstartují běžci. Závod je tedy navržen tak,
aby se jednotlivé kategorie na trati nepotkali, což se však v praxi stává. Na startovním poli se
totiž objevují sportovci všech výkonnostních kategorií. Nejrychlejší běžci tedy doběhnou
pomalejší bruslaře a často také hendikepované sportovce.
V době startu hlavního závodu se v prostoru cíle koná Lidový běh a další doprovodný
program.
Závodníky na trati doprovází doprovodné vozidlo s časomírou a motocykly (jedou
před prvními závodníky) a vozidlo zdravotnické služby, které jede za posledním závodníkem.
Doprovodná vozidla dohlížejí na průběh závodu.
Průběh závodu dále po trati kontrolují organizátoři a dobrovolníci, a to zejména
u občerstvovací stanice, na významných dopravních uzlech a v oblastech štafetových
předávek, kde na závodníky štafet čekají autobusy, které je dovezou do cíle.
V cíli se od závodníků vyberou čipy a provede se vyhlášení závodu. Postupně se
v průběhu závodu provádí úklid tratě, a to zejména v oblasti startu a občerstvovací stanice
(ihned po proběhnutí posledního závodníka daným úsekem). Úklid provádějí zejména
dobrovolníci a organizátoři.
Po akci
Po skončení akce se provede úklid oblasti cíle, který opět provádějí zejména
dobrovolníci a organizátoři. Stejně jako u již zmíněných závodů dojde k vyhodnocení akce.
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Shrnutí praktické části
V uvedeném rozboru tří běžeckých akcí bylo sledováno zejména jejich bezpečnostní
zajištění, a to především na základě popisu akce a jejích bezpečnostních výzev, počtu
účastníků a personálního zajištění bezpečnosti akce.
Z uvedených popisů akcí lze vysledovat jednotlivé aspekty, které jsou pro volbu
bezpečnostních opatření prvořadé. Mezi tyto charakteristiky patří především množství
účastníků, které je pro volbu míry bezpečnostního zajištění akce rozhodující. Mezi další
vlastnosti patří délka a charakter trasy závodu a také profil místa konání akce. Je
pochopitelné, že akce pořádaná v méně významném městě s menším turistickým ruchem
jako jsou například Louny, vyžaduje nižší zabezpečení než akce konaná v hlavním městě
Praze. Primární však stále zůstává počet účastníků, respektive velikost pořádané akce.
Od uvedených charakteristik se samozřejmě odvíjí také počet aktérů, kteří se na
zajišťování bezpečnosti podílejí, přičemž směrodatné jsou také finanční možnosti pořadatele.
Závislost na výši finančních prostředků k pořádání akce byla patrná zejména při spolupráci
s bezpečnostní agenturou, která byla navázána jen ve dvou ze tří sledovaných akcí.
Spolupráce nebylo využito při pořádání Memoriálu Karla Raise v Lounech, kde by však
navýšení personálního zabezpečení akce (ať už dobrovolníky či bezpečnostní agenturou)
mohla odstranit její drobné nedostatky (například při dohledu na majetek sportovců).
Pomoci dobrovolníků bylo využito při pořádání všech rozebíraných akcích, přičemž se počet
dobrovolníků snižoval v závislosti na velikosti akce.
Z uvedeného rozboru je také možné vypozorovat, že není možné stanovit striktní
pravidla pro zabezpečování běžeckých, respektive sportovních akcí. Každá akce má svá
specifika, která mohou výrazně měnit požadavky na její zabezpečení. Vhodným řešením, jak
jsme mohli vypozorovat na příkladech běhů RunCzech, je však využití obdobné strategie pro
pořádání podobných závodů. Základní princip zabezpečení akce v tomto případě zůstává
v jádru stejný a vždy je dále rozpracován dle konkrétních charakteristik jednotlivých běhů.
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Závěr
Oblastí zájmu této studie bylo zajišťování bezpečnosti sportovních akcí pod širým
nebem v České republice. Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu je jeho aktuálnost
v návaznosti na zhoršující se bezpečnostní prostředí.
Studie byla rozčleněna na dvě základní čísti, a to teoretickou a praktickou.
V teoretické části byly vysvětleny důležité pojmy a dělení sportovních akcí, které bylo dále
věcně využito v praktické části. Dále byla v teoretické části probrána činnost aktérů, kteří se
mohou na zabezpečování akce podílet a popsány bezpečnostní výzvy, s kterými se sportovní
akce mohou potýkat. Pro lepší pochopení a propojení řešené problematiky byl uveden
partikulární výčet velkých outdoorových sportovních akcí, které se v České republice konaly
a také výčet incidentů, které se v souvislosti se sportovními akcemi staly.
V praktické části byla probraná tématika demonstrována na třech rozdílných
běžeckých akcích. Konkrétně šlo o Volkswagen Maraton Praha, Mattoni 1/2Maraton Ústí nad
Labem a Memoriál Karla Raise. Zvolené akce se neliší jen z hlediska velikosti akce, ale také
v jejím personálním zajištění, délce trati či charakteru místa konání akce.
V úvodu studie byly stanoveny dvě hypotézy.
Hypotéza č. 1 byla verifikována. Nejen v praktické části bylo dokázáno, že se při
zajišťování bezpečnosti sportovních akcí ve velké míře využívá činnosti bezpečnostních
agentur a dobrovolníků. Pořádání velkých sportovních akcí vyžaduje nasazení velkého počtu
osob, které stát ze svých kapacit není schopen vyčlenit. Organizace těchto akcí se tedy bez
využití spolupráce s nestátními subjekty neobejde a nelze tedy plně spoléhat na stát a jeho
bezpečnostní kapacity.
Hypotéza č. 2 byla také verifikována (přinejmenším částečně či implicitně). Riziko
plynoucí ze zapojení rizikových osob do procesu zabezpečování akce si uvědomují jak
organizátoři akce, tak sami vedoucí jednotlivých aktérů (pracovníků bezpečnostní služby,
dobrovolníků). Základem pro předcházení tomuto riziku by mělo být důkladné proškolení
zainteresovaných osob, které by mělo proběhnout vždy před začátkem akce. Důležitá je také
selekce najímaných osob, která v praxi probíhá například tak, že zaměstnavatelé
bezpečnostních agentur po svých zaměstnancích požadují výpis z rejstříku trestů.
U dobrovolníků selekce probíhá povětšinou jen u mega akcí (například u olympijských her),
kdy je o dobrovolnictví opravdu velký zájem. Riziko selhání pracovníků bezpečnostní služby
a dobrovolníků však spočívá v lidském faktoru, který může selhat nejen u těchto subjektů,
ale například také u policistů, pořadatelů a dalších aktérů.
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Příloha č. 1 – Mapa Volkswagen Maratonu Praha 2016.92
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Volkswagen Maraton Praha: Přehledová mapa. In: Sport.cz. Borgis, 2016 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z:
https://media.sport.cz/images/gallery/0000000006290893/Fm8Mdog8ooPpsCrOt3xWCQ/572888d562142542
0f250500-216423.jpg?20160503154218.
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Příloha č. 2 – Mapa Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem 2016.93
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Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2016 – mapa. In: RunCzech. Prague International Marathon – Maraton
Praha, 2017 [cit. 2017-03-11].
Dostupné z: https://www.runczech.com/file/edee/2016/maps_2016/ul_2016.pdf.
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Příloha č. 3 – Mapa závodu Memoriál Karla Raise v Lounech – 2016.94
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Mapa Memoriál Karla Raise. In: ASK Elna. ASK Elna Počerady [cit. 2017-03-11]. Dostupné z:
http://askelna.cz/wp-content/uploads/2013/12/mapa-Memori%C3%A1l-Karla-Raise.jpg.
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