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Anotace
Násilné jednání fotbalových fanoušků, které může způsobovat značné škody a ztráty,
představuje nejčastější hrozbu narušující bezpečnost osob a majetku na fotbalových
stadionech. Předmětem studie je zajišťování bezpečnosti na fotbalovém stadionu GENERALI
Arena, který je domácím hřištěm fotbalového klubu AC Sparta Praha. Důraz je kladen
zejména na popis jednotlivých subjektů, které se podílejí na ochraně osob a majetku při
fotbalových utkáních, a na bezpečnostní opatření stadionu GENERALI Arena. Studie je
doplněna rozhovorem s bezpečnostním manažerem zmíněného klubu a vlastními
fotografiemi. V závěru jsou navrženy možné způsoby, kterými lze současnou situaci vylepšit.
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Abstract
The violent behaviour of football fans which can cause considerable damage and losses
poses the most common threat endangering personal and property safety at football
stadiums. The study focuses on ensuring the safety in GENERALI Arena football stadium
which is home field of the football club AC Sparta Praha. The emphasis is put on the
description of particular entities participating in the protection of persons and property
during football matches and safety measures of GENERALI Arena. The work is supplemented
with the interview with the security manager of the mentioned football club and the
author´s own photographs. In the conclusion of the study there are suggestions of possible
ways how to improve the current situation.
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Safety, Fan Violence, Football stadium, GENERALI Arena, AC Sparta Praha, Safety Measure,
Fans, Interview.
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ÚVOD
V současné době stoprocentní bezpečnost nelze zajistit – na světě existuje nespočet
hrozeb, které jsou čím dál rozmanitější a čím dál méně předvídatelné. Nejzranitelnějšími
místy jsou prostory s vysokou koncentrací osob, které se neustále snaží vylepšovat svá
bezpečnostní opatření, aby se stoprocentní bezpečnosti alespoň přiblížily a snížily
pravděpodobnost vzniku mimořádných událostí ohrožujících životy, zdraví a majetek.
Fotbal patří k nejstarším a nejpopulárnějším sportům na světě, který hrají či sledují
miliony lidí různých národností. K nárůstu obliby fotbalu přispěly technologie moderní doby,
jako je televize či internet, díky kterým se fanouškem může stát téměř kdokoliv a utkání lze
sledovat zprostředkovaně. Přesto má návštěva stadionu a živé sledování fotbalu tváří v tvář
mnoho předností, kvůli kterým podstatná část fanoušků dává přednost stadionům před
obrazovkami. Nenahraditelná atmosféra, kvůli které diváci volí tribuny místo pohovek, však
zvyšuje adrenalin a odbourává zábrany fanoušků, což vede k projevům diváckého násilí,
rasismu a dalším negativním jevům, které v současné době fotbalové fandovství často
doprovází.
Kromě více či méně násilných incidentů jednotlivých fanoušků mohou být fotbalové
stadiony jakožto měkké cíle terčem masivních útoků teroristických skupin. I přesto, že
divácké násilí zdaleka nedosahuje takového významu jako terorismus, konflikty fanoušků
představují závažný způsob ohrožení bezpečnosti osob a majetku. Kolébkou diváckého násilí
se stala Anglie, odkud se tento fenomén šířil dále do Evropy a neminul ani Českou republiku.
Zde sice výtržnosti problémových fanoušků nenabírají takové intenzity jako jinde ve světě,
ale nesmí se podceňovat – je nutné dbát na prevenci a neustále zdokonalovat zabezpečení
fotbalových stadionů.
Cílem studie je analýza současného stavu zajišťování bezpečnosti na fotbalových
stadionech a v jejich bezprostřední blízkosti v České republice z hlediska diváckého násilí,
a to za pomoci popisu bezpečnostních prvků konkrétního fotbalového stadionu – GENERALI
Arena. Na základě zjištěných informací a analýzy dostupných zdrojů autor studie navrhne
možné nástroje ke zvýšení bezpečnosti při fotbalových utkáních.
Ke zpracování studie jsou použity zejména obecně teoretické vědecké metody, a to:
 indukce (formulování obecného závěru z konkrétního) a dedukce (formulování
konkrétního závěru z obecného) – základní myšlenkové postupy, které jsou využívány
v rámci celé studie,
 analýza (myšlenkové rozložení jevu na dílčí části) – metoda zevrubného zkoumání
jednotlivých složek dané problematiky využitá s cílem pochopit ji a vysvětlit.
K získání potřebných dat je využita kvalitativní výzkumná metoda rozhovoru, která
slouží k dosažení cíle studie. Doslovný přepis rozhovoru s respondentem je uveden v příloze.
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1.

FOTBALOVÉ DIVÁCKÉ NÁSILÍ

Sportovní prostředí je dle mnoha sociologů ideálním prostředím pro socializaci
a formování či upevňování mezilidských vztahů. Již před mnoha sty lety se sport stal formou
zábavy nejen pro jeho účastníky, ale zejména pro diváky. Sportovní diváctví má své kořeny už
v antickém Řecku, kdy se začaly konat olympijské hry. Ve stejné době se také začaly pořádat
bojové soutěže, které byly založeny na surovosti a bolesti pro zábavu diváků. Tehdy se začaly
objevovat první známky násilí mezi diváky.
Divácké násilí představuje jednu z forem narušování veřejného pořádku. Rozumí se
jím „násilné či jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovním utkáním“.1 Není
vázané pouze na prostředí sportovního zařízení, konkrétně například fotbalového stadionu,
ale k násilným incidentům může dojít i v jeho blízkosti či při cestě na utkání nebo z něj.
K diváckému násilí se uchylují skupiny osob hlásící se k určitému sportovnímu klubu, méně
často pak k reprezentaci určité země. Divácké násilí v sobě velmi často zahrnuje kromě
fyzických incidentů také rasistické projevy, poškozování cizího majetku nebo porušování
pravidel, jako je neoprávněný vstup na hrací plochu. 2
Divácké násilí je spojené zejména s kolektivními sporty a jeho povaha se liší dle
konkrétního sportu. Fotbal představuje divácky nejpopulárnější sport a jeho diváci jsou
považováni za nejproblémovější publikum. Z tohoto důvodu se také pořadatelé fotbalových
zápasů snaží o logické rozmístění diváků v rámci stadionu – například kotel domácích je
umístěn naproti kotli hostí zejména kvůli vyloučení násilných incidentů mezi oběma
stranami. Právě fanoušci z kotlů mívají největší sklon k napadání, a to jak verbálnímu, tak
fyzickému. Je vypozorováno, že při fotbalových utkáních hraje významnou roli davové
chování (dav strhává jednotlivce) a agresivita diváků obvykle vzrůstá s časem, tedy ke konci
utkání je chování diváků násilnější než na začátku.3
1.1

Vývoj fotbalového diváckého násilí v České republice

Na území České republiky se násilné projevy fotbalových fanoušků začaly objevovat
už v první polovině dvacátého století, tehdy však problémy nenastávaly mezi ucelenými
skupinami výtržníků, ale mezi jednotlivci či nekonzistentními skupinami, a docházelo k nim
jen občasně. Častější než fyzické násilí spíše bývaly útočné verbální projevy v podobě
hlasitých nadávek či vniknutí fanoušků na hřiště. V osmdesátých letech došlo k prvnímu
významnému konfliktu, kdy fanoušci Sparty při cestě na utkání do Bánské Bystrice zcela
zničili vlak. Od tohoto incidentu intenzita fotbalového chuligánství zesilovala. Tehdy bylo
nepřátelství mezi fanoušky patrné nejen mezi českými a slovenskými týmy, ale také mezi
moravskými a pražskými týmy.

1

.Divácké násilí [online]. 2016 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z:
http://www.mvcr.cz/clanek/
kriminalita-146433.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
2
.Tragédie na stadionech [online]. 2015 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z:
http://www.fotbalovestadiony.cz/tragedie-na-stadionech-2-dil
3
SLEPIČKA, Pavel, a kolektiv. Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2461838-8.
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Rychlý rozvoj tohoto fenoménu umožnilo zejména nedostatečné právní pokrytí této
problematiky, tedy absence zákonů, které by napomáhaly potírat násilí na stadionech.
Důležitým mezníkem se stal rok 1989, po kterém bylo mnohem snazší založit organizovanou
skupinu fotbalových chuligánů. Politické změny se odrazily i na zhoršené a neuspořádané
práci bezpečnostních složek.4
V druhé polovině devadesátých let se zejména po anglickém vzoru5 problémoví
fanoušci začali slučovat a vznikaly tak první chuligánské gangy a ultras skupiny6. Z této sféry
osob se brzy stala nová subkultura až životní styl, jehož příznivci začali radikalizovat
a přibývaly rasistické a další xenofobní projevy, a to i z důvodu kontaktu se zahraničními
chuligány na mezinárodních utkáních. K rozmachu fotbalového chuligánství v této době
přispěla moderní technologie (internet, mobily apod.), díky které byly skupiny problémových
fanoušků lépe strukturované a organizované. Na přelomu tisíciletí přibývala a zdokonalovala
se bezpečnostní opatření na stadionech, díky čemuž se po roce 2000 zaznamenal krátký
pokles počtu násilných incidentů fotbalových fanoušků.7
Mezi základní projevy fotbalového chuligánství na stadionech, které představují
největší hrozbu pro bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku při fotbalových utkáních,
patří vniknutí fanouška na hřiště, použití násilí, vandalismus a házení předmětů na hřiště a na
ostatní účastníky utkání (obr. 1). Nejčastější je jejich kombinace.
Obr. 1: Projevy fotbalového chuligánství.

(Zdroj: Smolík, Fotbalové chuligánství: Historie, teorie a politizace fenoménu, 2008;
vlastní zpracování).

4

SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: Historie, teorie a politizace fenoménu. Brno: Zdeněk Plachý
– vydavatelství & nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-903556-3-7.
5
Ale také po vzoru německých, italských, polských a dalších chuligánů.
6
První chuligánkou skupinu v České republice založili fanoušci Sparty a byla nazývána „Brigade Drápek
z Lassičky“, která v současné době již neexistuje.
7
Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, odbor
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1.2

Současná situace v České republice

V současné době jsou bezpečnostní opatření na českých fotbalových stadionech na
velmi dobré úrovni, přesto se členové chuligánských skupin většinou dostanou dovnitř
a páchají tam výtržnosti. Díky efektivnímu rozmístění fanoušků na stadionu ke konfliktům
mezi chuligány soupeřících týmů dochází jen ojediněle, jejich trendem je střetávání na
předem domluvených místech daleko od zabezpečeného stadionu s pevně stanovenými
podmínkami bitvy (např. počty bojovníků, věkové limity apod.), kterým policejní jednotky
málokdy dokážou zabránit, často je ale ukončují. Na stadionu jsou častější střety fanoušků se
subjekty zajišťující bezpečnost (např. se členy pořadatelské služby). Je vypozorováno, že
násilné konflikty vyvolávají fanoušci spíše na venkovních utkáních.
Úroveň bezpečnostních opatření jednotlivých stadionů závisí na významnosti
fotbalového klubu, který stadion vlastní nebo ho považuje za domácí, od čehož se odvíjí jeho
finanční možnosti. Hostující fanoušci se často dopouštějí protiprávního jednání na cizích
stadionech menších klubů, jelikož využívají toho, že tyto kluby nemají dostatek peněz na
zdokonalení bezpečnostních opatření.8
Skupiny problémových fanoušků se v současné době vyprofilovaly do velmi dobře
organizovaných seskupení, která mají své vůdce, názvy, symboly a pravidla. Členové skupin
se sjednocují i stejným vzezřením, nosí podobné oblečení a účes, výjimkou nejsou ani stejná
tetování. Společné mají velmi často i politické, náboženské a jiné přesvědčení. Členové jsou
většinou fyzicky zdatní jedinci, kteří se věnují nějakému bojovému sportu. Bývají to lidé, kteří
mají sklony k násilnému a agresivnímu chování, není pro ně problém porušovat právní ani
morální normy. Spektrum osobnostních profilů chuligánů je široké, mohou to být osoby na
okraji společnosti, mladí lidé vidící v násilí hru, ale mezi výtržníky se najdou také
vysokoškolsky vzdělaní lidé, například advokáti, kteří konflikty na stadionu považují za
adrenalinový sport.9
V České republice existuje nespočet chuligánských skupin hlásících se k různým
fotbalovým klubům (tab. 1). Jejích názvy jsou většinou anglické, což vychází z uznání
k anglickým chuligánům a k Anglii jako takové a také to usnadňuje komunikaci se
zahraničními skupinami. Za nejnebezpečnější se obvykle považují fanoušci ostravského
Baníku, a to i proto, že se spojili s obávanými polskými chuligány týmu GKS Katowice.

8

Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, odbor
bezpečnostní politiky, 2010 [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblastidivackeho-nasili-pdf.aspx
9
BURDA, Petr. Fotbalové chuligánství v České rpeublice a možnosti jeho prevence [online]. Praha, 2008 [cit.
2017-02-21]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/56446/. Bakalářská práce. Univerzita Karlova
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Tab. 1: Nejznámější skupiny fotbalových chuligánů v České republice.
Fotbalový klub, ke kterému
se skupina hlásí
Baník Ostrava
Sparta Praha
Bohemians Praha
Slavia Praha
Zbrojovka Brno

Skupiny fotbalových chuligánů
Apple Comando; Silesian Hunters, Ultramaniacs, Barabi.
Falanga; Prague boys; Youth Firm; City boys.
Berserk; Tornado boys; Banditos; Baroví Povaleči.
Brigate 97; Youngsters; Red White Supporters.
JKG (Johny Kentus Gang); Torcida; Kohoutky gang; Division S.

(Zdroj: http://www.hooligans.cz; vlastní zpracování)
Současné trendy v zajišťování bezpečnosti při fotbalových utkáních
Fotbalová asociace České republiky (dále jen „FAČR“) usiluje o maximální bezpečnost
osob, majetku a veřejného pořádku ve fotbalovém prostředí a proto navrhuje různé
alternativy pro zlepšení stávající bezpečnostní situace. V posledních letech se FAČR společně
s dalšími subjekty zabýval potíráním diváckého násilí prostřednictvím zamezení vstupu
nežádoucích osob na ligové stadiony. Vyvíjel se postup, který zahrnoval vytvoření databáze
nežádoucích osob (tedy pachatelů přestupků či trestných činů souvisejících s fotbalovým
utkáním nebo osob porušujících pravidla návštěvního řádu, a to hrubým způsobem), které
mají uložený zákaz vstupu na utkání či na stadion a kterým nové moderní technologie
neumožní průchod do prostoru stadionu. FAČR navrhoval systém využívající čtečky osobních
dokumentů a biometrických prvků jedinců.
Každý fanoušek by měl v takovém případě povinnost se registrovat, aby mu byla
vydána ID karta s přiděleným identifikačním číslem. Jen na základě této karty by si fanoušek
mohl koupit vstupenku na fotbalové utkání, pokud by prostřednictvím centrální evidence
karet FAČR nebylo zjištěno žádné omezení vstupu na stadion. Pokud by osoba s platnou ID
kartou koupila více vstupenek (např. pro rodinu nebo přátele), byla by pak do určité míry
odpovědná za problémy způsobené osobami, kterým byla zakoupena vstupenka na jeho
kartu.
Další krok bezpečnostního opatření by zahrnoval vstup na základě čtečky
biometrických znaků osob. První možný způsob představuje kamerové snímání tváře
fanouška, která by byla odeslána na pracoviště pro porovnání tváří, kde by byla
komparována s tvářemi z databáze nežádoucích osob FAČR (příloha A). Pokud by osoba
nebyla evidována v této databázi, přistoupila by k turniketu, kde by načetla svoji kartu
a vstupenku a byl by jí umožněn vstup na stadion.
Druhý způsob řešení využívá snímání krevního řečiště v dlani, jehož data by byla
nahrána na ID kartu fanouška. Při vstupu na fotbalový stadion by pak fanoušek načetl
vstupenku a kartu a následně by přidržel dlaň před speciálním zařízením identifikujícím
příslušné biometrické znaky. Pokud by došlo ke shodě krevního řečiště s daty na kartě, osoba
by byla vpuštěna na stadion. Pokud ne, vstupní brána by se uzamkla. V případě, že by
fanoušek po vpuštění na stadion páchal nějaké výtržnosti či jiné protiprávní jednání,
zablokovalo by se jeho ID číslo a díky technologickému propojení všech ligových stadionů by
se fanoušek nedostal na žádný z nich.10 Autentizace pomocí krevního řečiště má mnoho
10

Tento systém funguje například v Maďarsku.
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výhod (tab. 2), přesto se tento systém v České republice zatím nedaří zavést. Důvodem je
zejména jeho vysoká nákladovost.11
Tab. 2: Výhody autentizace pomocí krevního řečiště
Obtížně padělatelné.
Detekovatelné jen při proudění krve.
Velmi přesné (rozpozná více než 5 milionů
referenčních bodů.

Neměnné po celou dobu života.
Každá osoba má jiné (i jednovaječná dvojčata).
Velmi hygienické (nedochází k fyzickému kontaktu
se zařízením).

(Zdroj: interní dokumenty FAČR; vlastní zpracování).
1.2

Fotbalové divácké násilí v zahraničí

I přesto, že se divácké násilí vyskytuje téměř všude na světě, jeho podoba a úroveň
zajišťování bezpečnosti při fotbalových utkáních se v jednotlivých zemích výrazně liší
v závislosti na specifikách dané země a na mnoha faktorech, jako je například oblíbenost
fotbalu tamějšími občany, temperament obyvatel, rivalita mezi soupeřícími státy či týmy
nebo historické aspekty. Bezpečnost na fotbalových stadionech je také nepochybně
ovlivněna vyspělostí jednotlivých států.
S tím souvisí rozdílná legislativní úprava této problematiky. Většina evropských zemí
reguluje divácké násilí pomocí speciálního zákona, který stanovuje určité podmínky pro
pořádání fotbalových utkání, bezpečnostní opatření pro předcházení násilným incidentům
a sankce pro případ nedodržení daných pravidel. Mezi státy s nejstarší a nejpestřejší historií
výtržností při fotbalových utkáních v Evropě bezesporu patří Velká Británie, která je díky
vytvoření příslušných právních norem a jejich účinné implementaci považována za zemi
s nejefektivnějšími bezpečnostními opatřeními v oblasti diváckého násilí vůbec. A právě
vzhledem k úspěšnosti anglické právní úpravy této problematiky se tato země stala vzorem
a inspirací pro zákonodárce mnoha evropských zemí.
Vzhledem k historickým kořenům diváckého násilí12 je tento fenomén nejvíce rozšířen
právě v Evropě, ale projevy fotbalových chuligánů lze ve velké míře pozorovat také v Africe
a Jižní Americe. Naopak k místům, kde se vyskytuje fotbalové násilí jen ojediněle, patří
například Severní Amerika.
Fotbalové chuligánství v jednotlivých zemích se liší zejména mírou násilí, které
fanoušci používají vůči svému okolí. V evropském prostředí jsou umírnění fanoušci například
v Dánsku či ve Skotsku, naopak za nejnebezpečnější jsou považováni fanoušci v Polsku,
Chorvatsku, Francii, Ruské federaci či Německu.13

11

Interní dokumenty FAČR, 2016.
Fotbalové výtržnictví se vyvinulo v Anglii, odkud se šířilo do dalších evropských zemí.
13
SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: Historie, teorie a politizace fenoménu. Brno: Zdeněk Plachý
– vydavatelství & nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-903556-3-7.
12
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2.

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST PŘI FOTBALOVÉM UTKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
A JEJICH POSTUPY

Na zajištění bezpečnosti fanoušků i hráčů při fotbalových utkáních se podílí celá řada
subjektů, jejichž složení se odvíjí od stupně rizikovosti zápasů. Vzhledem k závažnosti
problému diváckého násilí jsou kromě pořadatelské služby, soukromé bezpečnostní služby,
Policie České republiky a obecní policie, jejichž úloha při fotbalových utkání je stručně
popsána v následujících kapitolách, na stadionu nebo v jeho bezprostřední blízkosti přítomny
další subjekty, které velkým dílem přispívají k bezpečnosti účastníků utkání, jako je například
Hasičský záchranný sbor České republiky nebo poskytovatel zdravotnické záchranné služby.
V prostorách fotbalového stadionu na řadě zápasů asistují i členové Českého červeného
kříže, kteří zde plní roli zdravotnického dozoru jak nad fanoušky, tak nad hráči. Pozornost
bude věnována i Fotbalové asociaci České republiky, jelikož její činnost má významný dopad
na bezpečnost na fotbalovém stadionu.
2.1

Fotbalová asociace České republiky

Fotbalová asociace České republiky, nástupce Českomoravského fotbalového svazu,
je národní fotbalový svaz, který organizuje soutěžní fotbal v České republice. Každý fotbalový
klub, který se chce zapojit do řádných fotbalových soutěží organizovanými FAČR, se musí stát
členem této organizace (resp. všichni hráči, trenéři, rozhodčí, delegáti a funkcionáři klubů).
FAČR zajišťuje nezávislost a nezaujatost prostředí, ve kterém se odehrávají jí zastřešené
fotbalové soutěže, což garantuje objektivitu výsledků. FAČR vytváří podmínky činnosti
závazné pro všechny členy, a to prostřednictvím jí vydaných stanov, soutěžního řádu,
disciplinárního řádu a dalších dokumentů. Aspekt dobrovolnosti stát se členem této národní
asociace pramení již z Listiny základních práv a svobod, která stanovuje právo svobodně se
sdružovat – je čistě na fotbalovém klubu, zda chce nebo nechce být členem FAČR.
V roce 2016 došlo k transformaci řízení profesionálního fotbalu, kdy se osamostatnily
I. (ePojisteni.cz liga) a II. (Fotbalová národní liga) fotbalová liga mužů a juniorská fotbalová
liga, které bude místo FAČR nově vést Ligová fotbalová asociace (dále jen „LFA“). Jelikož LFA
zastupuje fotbalové kluby zmíněných soutěží, tato změna by měla v praxi přinést větší
odpovědnost jednotlivých klubů, jejich vyšší zapojení do rozhodování o závažných otázkách
a vyšší kontrolu nad jejich investicemi do fotbalu. FAČR bude nadále organizovat
a kontrolovat pohárovou soutěž (MOL Cup neboli Pohár FAČR).
LFA zřídila svoji vlastní disciplinární komisi, která má v gesci řešení disciplinárních
přečinů členských klubů, které jsou spáchány v souvislosti s fotbalovým utkáním celostátních
ligových soutěží, a stanovení příslušných trestů. Bývalou disciplinární komisi FAČR nově
nahrazuje etická komise FAČR.14

14

Osamostatnění ligy [online]. FAČR, 2016 [cit. 2017-01-13]. Dostupné z:
https://facr.fotbal.cz/valna-hromada-facr-schvalila-osamostatneni-ligy/a2774
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2.2

Pořadatelská služba

Pořadatelským klubem neboli pořadatelem utkání je fotbalový klub, který označil
hřiště, na kterém se daný zápas hraje, za jeho vlastní (domácí). Tento klub je povinen pro
každé utkání zřídit pořadatelskou službu, jejíž členové předcházejí protiprávní činnosti na
fotbalovém stadionu. Oprávnění a povinnosti pořadatelské služby nejsou zakotveny
v žádném právním předpisu, ale vyplývají zejména z Dohody mezi FAČR a Policií České
republiky, Soutěžního a Disciplinárního řádu FAČR, návštěvních řádů jednotlivých
fotbalových klubů a organizačního řádu pořadatelské služby. Pořadatel utkání je primárním
subjektem odpovědným za bezpečnost osob (diváků, hráčů, rozhodčích a dalších osob),
majetku a veřejného pořádku v prostorách fotbalového stadionu. V případě, že při
fotbalovém utkání dojde k závažnému ohrožení těchto entit a pořadatel není schopen
vlastními silami a prostředky stabilizovat situaci a obnovit žádoucí stav, je povinen přerušit či
ukončit utkání a požádat policisty, aby zasáhli. Nehledě na to, zda k tomu dojde, každé utkání
předpokládá úzkou spolupráci Policie České republiky a pořadatelské služby (např. v oblasti
výměny informací). Pořadatelská služba zajišťuje klidný a bezpečný průběh utkání tím, že
dohlíží na dodržování pravidel stanovených návštěvním řádem a v případě jejich porušení
provádí určitá nápravná opatření.
Pořadatelská služba se skládá z následujících osob:






hlavní pořadatel,
zástupce hlavního pořadatele,
pořadatelé, uvaděči a pokladníci,
zdravotní služba (lékař či zkušený zdravotník),
hlasatel, hlavní osvětlovač, videotechnik, popř. další osoby.

Přítomnost hlavního pořadatele je nezbytnou podmínkou pro zahájení fotbalového
utkání a musí být viditelně označen nápisem „HLAVNÍ POŘADATEL“. Rozhoduje o počtu a
rozmístění pořadatelů na stadionu, poučuje je o jejich právech a povinnostech a ukládá jim
úkoly. Hlavní pořadatel zodpovídá za nepřetržitý kontakt fotbalového klubu s Policií České
republiky. Pokud je některé utkání vyhodnoceno jako rizikové, hlavní pořadatel
a bezpečnostní manažer klubu svolají koordinační jednání se zástupci Policie České republiky,
kde se domluví další kroky a podrobnosti spolupráce a projednají se připravovaná
bezpečnostní opatření.
Pořadatelé musí být taktéž odlišeni od ostatních účastníků utkání, a to nápisem
„POŘADATELSKÁ SLUŽBA“, „POŘADATEL“ nebo „STEWARD“. Členem pořadatelské služby se
může stát jen osoba starší 18 let s odpovídající fyzickou a psychickou způsobilostí, která je
povinna účastnit se příslušných školení, která se konají vždy před začátkem sezóny (např.
o první pomoci či o požární ochraně). V některých evropských zemích15 funguje tzv.
licencovaný stewarding, který se snaží FAČR prosadit i v České republice. Jedná se

15

Licencovaný stewarding funguje například ve Velké Británii nebo Holandsku.
9
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. Denisa Urbánková, Bezpečnost na fotbalovém stadionu AC Sparta Praha (2017_C_07)

o důkladné proškolování členů pořadatelské služby zaměřené například na jejich fyzickou
přípravu, znalost právních předpisů, práci s davem apod. 16
Každý pracovník pořadatelské služby je občan jako každý jiný a nejsou mu přiznaná
žádná zvláštní práva, tudíž je plně trestně a správně odpovědný za své jednání. Jediná
odpovědnost, která mu nepřísluší, je odpovědnost disciplinární – za porušení pracovních
povinností zodpovídá pořadatelský klub. Toto postavení členů pořadatelské služby vyplývá
z jejich smluvního vztahu s fotbalovým klubem či bezpečnostní agenturou (pokud je členem
pořadatelské služby pracovník soukromé bezpečnostní služby). 17
2.3

Policie České republiky

Policie České republiky (dále jen „policie“) je státní ozbrojený bezpečnostní sbor,
který je upraven zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění.
Z tohoto právního předpisu vyplývá, že jedním z jeho hlavních úkolů je ochrana bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku na území České republiky. Jelikož se v prostředí
fotbalového stadionu vyskytuje možnost ohrožení těchto chráněných zájmů (osoby, majetek
a veřejný pořádek), úloha Policie České republiky je zde nezastupitelná. Významným
dokumentem, který upravuje postavení policie na fotbalovém stadionu, je Dohoda
o spolupráci k zajišťování bezpečnosti a pořádku při fotbalových utkáních. Z této Dohody
plyne, že primární odpovědnost za bezpečnost při fotbalových utkáních nese pořadatel
a tedy že policie zde hraje až sekundární roli. Přesto je přítomnost policistů nezbytná na
každém zápase, jelikož disponují určitými oprávněními, která pořadatelská služba ani žádný
jiný subjekt nemá. Příslušníci Policie České republiky vzbuzují respekt a proto je jejich úloha
spíše preventivní. To se mění ve chvíli, kdy nastane reálné nebezpečí a pořadatelská služba
není schopna nadále zajistit bezpečnost vlastními silami a prostředky, proto se na její žádost
uvedou do aktivity policejní jednotky. V takovém případě ještě před provedením opatření
k odvrácení nebezpečí vyrozumí hlavní pořadatel velitele policejního opatření, který musí
vědět o všech realizovaných krocích. Pokud však hrozí nebezpečí z prodlení, opatření jsou
realizována bezprostředně. Velitel policejního opatření má při policejním zákroku vedoucí
roli a nasazené policejní síly se řídí jeho pokyny. V případě, že dojde k policejnímu zásahu
z důvodu zanedbání či porušení povinností vlastníka nebo provozovatele stadionu, tento
subjekt je povinen nahradit náklady za zákrok.
Policie České republiky nevykonává své povinnosti jen uvnitř stadionu, ale také mimo
něj, a to před zápasem, během něj i po jeho ukončení. Vně stadionu role policie není
subsidiární, jelikož tam pořadatelská služba nemá žádné oprávnění. Policie má oproti
pořadatelské službě širší pravomoci i na stadionu – policisté například mohou po osobě
požadovat vysvětlení, prokázání totožnosti, odejmout věc či odebrat zbraň. Úkoly policie
mimo stadion mohou zahrnovat například doprovod osob na utkání a poté z něj na zastávky
hromadné dopravy (v určitých případech doprovod pokračuje i v prostředcích hromadné
dopravy až do doby, než se fanoušci rozptýlí). V rámci železniční přepravy osob může být
16

SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: Historie, teorie a politizace fenoménu. Brno: Zdeněk Plachý
– vydavatelství & nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-903556-3-7.
17
.MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze subkultury. Brno:
Centrum strategických studií, 2004. ISBN 80-903333-0-3.
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vypraven vlak speciálně pro fanoušky utkání, ve kterém mohou být přítomny
i policejní jednotky. Při jiných způsobech přepravy fanoušků je mohou doprovázet policejní
vozy, psovodi se psy či jízdní policie na koních.18
Před každým fotbalovým utkáním se koná jednání, kterého se kromě zástupců Policie
České republiky účastní také představitelé fotbalového klubu a obce (např. z pořádkové
komise). Náplní této schůze je zejména určení kategorie rizikovosti utkání, při které má
poslední slovo právě Policie České republiky, a v návaznosti na tom stanovení společného
postupu. Rizikovost utkání závisí mimo jiné na očekávaném počtu problémových fanoušků.19
V České republice se policejní opatření řídí principem „low profile policing“, který
představuje minimální ukazování policejních sil, respektive nasazení jejich minimálního
možného počtu a v minimální možné výstroji, aby svojí přítomností a vzezřením nevyvolávaly
strach a agresi (viditelnost těžkooděnců na stadionu totiž obvykle vede k vystupňování
násilných incidentů fanoušků). V případě hrozícího konfliktu a odmítnutí spolupráce
fanouškem nastupuje princip „hard profile policing“, tedy represivní policejní postoj. Využívá
se tzv. 3D strategie – dialog, deeskalace a důrazný zákrok. Při násilném diváckém incidentu je
prvním krokem policejních opatření dialog členů antikonfliktního týmu či spotterů
s fanouškem, přičemž usilují o umírněné vyřešení problému. V případě neúspěchu dialogu
přichází deeskalace, při které se postupně zvyšuje počet policejních sil. Třetí fází je důrazný
zákrok policistů, po kterém se co nejrychleji stáhnou dle principu „low profile policing“.20
Policejní útvary a služby podílející se na zajišťování bezpečnosti při fotbalových
utkáních
Na zajištění bezpečnosti při fotbalových utkáních se podílí policisté z různých služeb
a útvarů. Patrně nejširší povinnosti má a hlavní břemeno nese služba pořádkové policie,
která v rámci Policie České republiky přispívá k zabezpečení osob, majetku a veřejného
pořádku největším dílem. Pořádkové síly jsou nasazovány zejména v těsné blízkosti stadionu,
jejich přítomnost je běžná na všech možných trasách příchodu a odchodu fanoušků a právě
tyto jednotky v případě potřeby provádějí zákrok na stadionu.
Před rizikovými utkáními přijíždí příslušníci pyrotechnické služby, kteří provedou
pyrotechnickou prohlídku stadionu i jeho vnějšího pláště.
Další složku Policie České republiky, která plní významné úkoly v souvislosti
s fotbalovým utkáním, představuje služba kriminální policie a vyšetřování, která zajišťuje
zejména získávání a vyhodnocování informací týkajících se počtu fanoušků chystajících se na
zápas, jejich problémovosti a způsobu jejich přepravy. Tyto informace jsou důležité pro
následné určení rozsahu policejních opatření. V případě, že je v souvislosti s fotbalovým
utkáním spáchán trestný čin, služba kriminální policie a vyšetřování ho prověřuje
a objasňuje.

18

Role policie [online]. 2012 [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: http://www.ferovapolicie.cz/policie-a-obetidomaciho-nasili-ridici-a-fotbalovi-fanousci-28/policiste-na-fotbale-85.html
19
Interní dokumenty AC Sparta Praha, 2015.
20
SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: Historie, teorie a politizace fenoménu. Brno: Zdeněk Plachý
– vydavatelství & nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-903556-3-7.
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Nezastupitelnou roli má také služba dopravní policie, a to na úseku řízení provozu na
pozemních komunikacích před utkáním a po jeho skončení, čímž přispívá k redukování
problémů při přesunu fanoušků. Služba dopravní policie v určitých případech může
doprovázet autobusy fotbalových družstev. V oblasti dopravy dochází také k posilování spojů
městské hromadné dopravy před utkáním a po něm, aby nedocházelo k hromadění fanoušků
na zastávkách, což je ale v kompetenci dopravních podniků.
Pokud se hraje mezinárodní utkání, přibývají úkoly službě cizinecké policie.
V takových případech pak tato služba pomáhá se sběrem informací ze zahraničí, respektive
ze státu soupeřícího týmu. Služba cizinecké policie může být využita i v den utkání na
hraničních přechodech ke kontrole přijíždějících zahraničních fanoušků, kterým za určitých
podmínek může být zakázán vstup na území České republiky.21
Ze závazného pokynu policejního prezidenta vyplývá, že v rámci každého krajského
ředitelství policie působí tzv. antikonfliktní tým (dále jen „AKT“). Jedná se o poměrně
mladou součást policie, první AKT byl v České republice zřízen po německém vzoru v roce
2006. Hlavním cílem činnosti AKT je potírání násilného jednání problémových osob, které
zahrnují i fotbalové fanoušky, a to prostřednictvím verbální komunikace. Mezi úkoly členů
AKT patří například popis a objasnění policejních opatření v případě, že jsou pro veřejnost
nepochopitelné, nebo upozornění na další postupy policistů v případě, že osoba spáchá
přestupek nebo trestný čin.22
2.4

Obecní policie

Na zajištění bezpečnosti při fotbalových utkáních se vedle příslušníků Policie České
republiky, tedy policistů, mohou podílet příslušníci obecní (resp. městské) policie, tedy
strážníci. Ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, vyplývá, že hlavním
úkolem obecní policie je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, což
nepochybně zahrnuje i fotbalová utkání, a při plnění této úlohy strážníci svoji činností
přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Strážníci při fotbalových utkáních
představují doplňkové síly, které významným dílem napomáhají činnosti Policie České
republiky. Strážníci mají užší rozsah pravomocí než policisté a jsou vázáni na území obce,
která obecní policii zřídila. Například obecní policie i Policie České republiky je oprávněna
použít donucovací prostředky, ale jejich výčet je rozdílný – vytlačování štítem či koněm nebo
jiné prostředky k usměrnění davu užívané proti násilným diváckým incidentům mohou použít
jen policisté, strážníci nikoliv.
Příslušníci obecní policie obvykle působí mimo fotbalový stadion, kde sledují
a vyhodnocují situaci a dohlížejí na dodržování zákonů (např. zákona o přestupcích), obecně
závazných vyhlášek a nařízení obce.23 Strážníci také mohou velmi dobře pomoci s identifikací
problémových fanoušků, respektive pachatelů přestupků nebo trestných činů na fotbalovém
21

MACEK, Pavel, ZÁMEK, David. Policie a hromadná narušení veřejného pořádku. Praha: Policejní akademie
České republiky v Praze, 2007. ISBN 978-80-7251-264-5.
22
Antikonfliktní týmy [online]. 2015 [cit. 2017-01-10]. Dostupné z:
http://www.policie.cz/clanek/rspp-pp-cr-antikonfliktni-tymy-verbum-non-arma.aspx
23
SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: Historie, teorie a politizace fenoménu. Brno: Zdeněk Plachý
– vydavatelství & nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-903556-3-7.
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stadionu. Například když fanoušek během fotbalového utkání páchá výtržnosti v kotli hostí,
je velká šance, že pochází právě z města hostujícího týmu. Proto se osloví místní strážníci,
kteří problémové fanoušky ze svého města znají lépe než příslušníci Policie České republiky.
Důležitým aspektem je také skutečnost, že přítomnost strážníků v ulicích má psychologický
efekt, jelikož působí preventivně.24
2.5

Soukromá bezpečnostní služba

Předcházení diváckému násilí vyžaduje dostatečné množství lidských zdrojů.
Pořadatel utkání jakožto hlavní nositel odpovědnosti za bezpečnost na fotbalovém stadionu
sice k jejímu zajištění zřizuje pořadatelskou službu, ta ovšem není často dostačující, a to
z hlediska kapacitní, technické i fyzické způsobilosti. Jako velmi efektivní nástroj k posílení
ochrany účastníků utkání se jeví najmutí externí společnosti, respektive soukromé
bezpečnostní služby (dále jen „SBS“). Členové SBS jsou k plnění svých povinností lépe
vyškoleni a fyzicky připraveni, a umí tedy reagovat na incidenty diváckého násilí lépe než
členové pořadatelské služby. V České republice bývají velmi často najímány zahraniční SBS
z důvodu jejich vyšší kvality.25
Postavení SBS v současnosti není nijak komplexně upraveno zvláštním právním
předpisem, a to i přesto, že o přijetí takového zákona po dlouhá léta usiluje Unie
soukromých bezpečnostních služeb České republiky, Asociace soukromých bezpečnostních
služeb České republiky a mnoho dalších subjektů. Jejich činnosti se dotýkají některé zákony,
jako je například živnostenský zákon, který rozlišuje podniky zajišťující ostrahu majetku
a osob, služby soukromých detektivů a technické služby k ochraně majetku a osob. Kromě
stanovení podmínek pro udělení koncese k těmto živnostem stát žádným způsobem
nelimituje jejich činnost, a nemá tedy o aktivitách jednotlivých SBS přehled.
Z absence speciální zákonné úpravy této sféry plyne také skutečnost, že člen SBS má
postavení občana bez zvláštních oprávnění. Paradoxem tedy zůstává, že přítomnost SBS je
vyžadována kvůli problémovým fanouškům, ale při zákroku proti nim má člen SBS stejná
práva jako člen pořadatelské služby nebo výtržník. Činnosti člena SBS se řídí zejména
trestním zákoníkem, trestním řádem, přestupkovým zákonem a dalšími právními předpisy,
které vytváří zákonné limity jako krajní nouze, nutná obrana apod. Tato omezení
pracovníkovi SBS umožňují zakročit, aniž by mu za to hrozil právní postih, pokud například
fanoušek ohrožuje životy nebo majetek fotbalového klubu.
V případě trestného činu (nebo alespoň v případě důvodného podezření, že se jedná
o trestný čin) může člen pořadatelské služby nebo SBS v mezích zákona omezit svobodu
pachatele, nesmí ho však zadržet a je povinen ho neprodleně předat Policii České republiky.
Pracovníci pořadatelské služby či SBS a policisté se tak při zajišťování bezpečnosti při
fotbalovém utkání poměrně účinně doplňují.26
24

NIKL, J., VOLEVECKÝ, P. Divácké násilí. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2007. ISBN 978-807151-249-2.
25
ROSÁK, Jan. Násilí na fotbalových stadionech a lidská práva [online]. Brno, 2014 [cit. 2017-01-12]. Dostupné
z: https://is.muni.cz/th/348168/pravf_m/Nasili_na_fotbalovych_stadionech_a_lidska_prava_-_DP.txt.
Diplomová práce. Masarykova Univerzita.
26
MACEK, Pavel. Bezpečnostní služby. Praha: Police History, 2001. ISBN 80-86477-03-7.
13
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. Denisa Urbánková, Bezpečnost na fotbalovém stadionu AC Sparta Praha (2017_C_07)

3.

GENERALI ARENA

V následujících kapitolách bude detailněji rozebrán a popsán pražský fotbalový
stadion GENERALI Arena (obr. 2), domácí stadion prvoligového fotbalového týmu AC Sparta
Praha (dále jen „Sparta“), přičemž bude kladen důraz na jeho bezpečnostní prvky. Velká část
informací v následujícím textu byla získána prostřednictvím spolupráce s bezpečnostním
manažerem Sparty a s ředitelem pro bezpečnost FAČR.
Obr. 2: GENERALI Arena.

(Zdroj: autorka).
Kořeny stadionu sahají do roku 1921, kdy byl na místě současné GENERALI Areny
otevřen první stadion Sparty vybudovaný ze dřeva. Tehdy byl tento stadion velmi obdivován,
a to zejména proto, že měl největší tribunu ve střední Evropě. Plánovala se přestavba
stadionu a zvýšení kapacity na 45 tisíc diváků, avšak v roce 1934 byl stadion zcela zničen
požárem. V roce 1937 byl otevřen nový stadion, ale po dřívější zkušenosti byla postavena
tribuna v železobetonovém provedení, která tvoří základy nynější hlavní tribuny v GENERALI
Areně. V roce 1969 byla rozšířena kapacita stadionu pro necelých 36 tisíc návštěvníků, která
vydržela až do roku 1994, kdy stadion po celkové modernizaci nově pojal jen 21 tisíc diváků
kvůli přeměně míst na stání na místa na sezení. Od této doby na stadionu proběhly dílčí
rekonstrukce vylepšující například hlavní tribunu, šatny nebo VIP prostory.
V současné době je stadion GENERALI Arena se svoji kapacitou 18 944 diváků čtvrtým
největším fotbalovým stadionem v České republice, přičemž v Praze ho předčil pouze domácí
stadion rivalského týmu SK Slavia Praha, Eden Aréna.27 Celková kapacita stadionu se však
s téměř každým technickým zásahem mění – například před několika lety musela být
kapacita snížena z důvodu instalace dvou velkoplošných obrazovek.
Průměrná návštěvnost prvoligových zápasů v GENERALI Areně v sezóně 2015/2016
činila 9 759 fanoušků a tento stadion se tak v této sezóně stal druhým nejnavštěvovanějším

27

.GENERALI Arena [online]. 2017 [cit. 2017-02-01]. Dostupné z:
http://www.sparta.cz/cs/klub/generali-arena/index.shtml
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fotbalovým stadionem v České republice (první místo patří stadionu klubu FC Viktoria Plzeň).
Nejvyšší návštěvnost v tomto období dosáhla 18 648 diváků.28
2.6

Vybavení a bezpečnostní prvky stadionu

GENERALI Arenu tvoří dvě sportovní stavby – fotbalový stadion, který je předmětem
této kapitoly, a atletický stadion s tréninkovým fotbalovým hřištěm, kde se například hrají
i přípravná utkání. Obě tyto části jsou ve vlastnictví Sparty. Fotbalový stadion disponuje
vyhřívacím a závlahovým systémem hrací plochy, což musí mít každý prvoligový stadion
v České republice. To platí i pro umělé osvětlení hrací plochy a jeho náhradní elektrický zdroj.
GENERALI Arena má však ve svém vybavení několik zvláštností. První rarita se týká
boje fotbalových klubů s problémovými fanoušky, jelikož Sparta na svém stadionu jako první
v České republice zřídila improvizovanou neboli mobilní soudní místnost, která měla sloužit
k trestání výtržníků ve zkráceném trestním řízení ihned na stadionu. Poprvé byla tato soudní
síň použita v roce 2008 při utkání mezi Spartou a ostravským Baníkem, odsouzen zde však
tímto způsobem nikdy nikdo nebyl. Použití improvizované soudní místnosti je velmi
komplikované a náročné jak na lidské, tak na materiální zdroje – v případě zahájení takového
řízení musí být přítomen soudce, vyšetřovatel, státní zástupce a další osoby a soudní proces
nemůže fungovat bez prostorového zázemí, výpočetní techniky apod. Mobilní soudní síně na
fotbalových stadionech však nemohly nikdy fungovat, jelikož bylo nastaveno několik
neuskutečnitelných podmínek pro zahájení takového zkráceného řízení. Hlavní úskalí spočívá
v podmínce střízlivosti pachatele. Problémoví fanoušci většinou již přicházejí na zápas pod
vlivem alkoholu, pronesou ho na stadion skrz bezpečnostní prohlídku nebo jim postačí
desetistupňové pivo, které jako jediné z alkoholických nápojů lze zakoupit na stadionu. Jiná
podmínka zní, že pachatel se ztotožní se svým protiprávním jednáním, tedy že se přizná.
Zkrácené řízení na stadionu navíc může proběhnout jen za předpokladu, že pachatel nechce
obhájce. A pokud není nějaká podmínka splněna, výtržník musí být odvezen na policejní
oddělení.
Druhé prvenství GENERALI Areny souvisí s vyhřívacím systémem tribuny, která je
protilehlá hlavní tribuně. Stadion Sparty se stal prvním29 v České republice, který po vzoru
mnoha špičkových evropských stadionů30 za pomoci plynových infračervených zářičů (obr. 3)
vytápí tribunu, čímž zásadním dílem přispívá k pohodlí diváků a zvyšuje návštěvnost stadionu
v zimním období. Na druhou stranu však tato technická vymoženost zvyšuje riziko požáru.

28

.Statistika návštěvnosti [online]. 2016 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z:
http://www.epojisteniliga.cz/statistiky?status=0&season=2016&club=2&game_limit=0&nationality=&age=0&li
st_number=0&unit=7
29
Instalace infrazářičů byla dokončena v roce 2011.
30
Vytápěné tribuny zavedl na svých stadionech například španělský tým Real Madrid CF, italský AC Milán nebo
německý FC Schalke 04.
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Obr. 3: Plynové infrazářiče nad vyhřívanou tribunou v GENERALI Areně.

Zdroj: autorka.
Dříve bylo celé fotbalové hřiště odděleno od tribun vysokým bezpečnostním
oplocením, které znemožňovalo nebo alespoň znesnadňovalo vniknutí osob na hrací plochu.
V roce 2009 Sparta vyhověla fanouškům a i přes značné zvýšení rizika vběhnutí fanoušků na
hřiště tyto ploty odstranila a ponechala je jen u sektoru pro hostující fanoušky. O dva roky
později však Sparta nechala u sektoru pro sparťanské fanoušky nainstalovat síť (obr. 4), která
měla zabránit házení předmětů na hřiště, ale dosáhla zejména toho, že se problémoví
fanoušci přesouvají z kotle do jiných sektorů. Úlohu oplocení přebrali pracovníci
pořadatelské služby, kteří stojí v příkopu mezi hledištěm a hrací plochou a dohlíží na
bezpečnost. Častým bezpečnostním opatřením bývá uzavření či snížení kapacity sektoru
umístěného v těsné blízkosti kotle domácích či hostujících fanoušků (tzv. bezpečnostní zóna).
Obr. 4: Síť u domácího kotle a bezpečnostní zóna.

Zdroj: autorka.
16
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. Denisa Urbánková, Bezpečnost na fotbalovém stadionu AC Sparta Praha (2017_C_07)

Vzhledem k tomu, že se na stadionu GENERALI Arena konají i mezinárodní zápasy,
musí splňovat určité předpisy a požadavky Unie evropských fotbalových asociací (dále jen
„UEFA“). Jedním z nich je například požadavek na velikost hřiště, tedy že hřiště musí mít
rozměry 105 x 68 m. UEFA upravuje i kamerové systémy – dle jejich norem stadion musí mít
takový počet kamer, aby nepřetržitě snímaly všechny diváky během utkání na stadionu
a všechny příchozí a odchozí trasy diváků, a to za pomoci stabilních a otočných kamer.
GENERALI Arena disponuje 15 vnitřními kamerami, 15 vnějšími kamerami na plášti stadionu
a 2 pohyblivými kamerami. Kamerový systém je sveden do kanceláře bezpečnostního
manažera Sparty, odkud jsou záznamy nepřetržitě sledovány technikem bezpečnostní služby,
která působí na stadionu.
Dalším nutným požadavkem UEFA je existence rozhlasového systému, který
představuje významný nástroj pro komunikaci s fanoušky, a ovlivňuje tak značným dílem
bezpečnost na stadionu. Rozhlasový systém by měl být schopen předat zprávu jak současně
všem divákům, tak pouze do jednotlivých sektorů stadionu. V neposlední řadě UEFA nařizuje
všem stadionům, na kterých se hrají mezinárodní utkání, zřídit speciální prostory a místnosti
(např. řídící místnost pro policejního velitele, bezpečnostního manažera fotbalového klubu
a jejich štáb, místnost pro delegáty a zástupce UEFA apod.).
Tab. 3: Technické parametry GENERALI Areny.
Kapacita stadionu
Kapacita parkoviště
Rozměry hřiště
Počet vstupů na stadion

18 944 diváků
Uvnitř areálu: 2 autobusy, 50 osobních vozidel
Na Letenské pláni: 120 autobusů, 1 200 osobních automobilů
105 x 68 m
6

Zdroj: http://www.sparta.cz; vlastní zpracování.
Stadion má celkem šest vstupů, přičemž dva z nich jsou považovány za nejrizikovější,
a to vstup 1A, tedy vstup do sektoru sparťanských vlajkonošů (kotel Sparty), a vstup 5, tedy
vstup do sektoru hostujících fanoušků (kotel hostí).
V případě rizikového utkání je po celém stadionu rozmístěno celkem 312 pořadatelů
v základním počtu, který může být navýšen až o 50 pořadatelů dle konkrétní situace (obr. 5).
Například u vstupu do sektoru domácích vlajkonošů (vstup 1A) je při rizikovém zápase
přítomno 15 pořadatelů, přičemž každý plní jinou úlohu (popř. pokud je třeba, na určité
pozici je pořadatelů více).
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Obr. 5: Plánek stadionu GENERALI Arena a rozmístění pořadatelů při rizikovém utkání.

Zdroj: interní dokumenty AC Sparta Praha; vlastní zpracování.
Pořadatelé u vstupu na fotbalový stadion provádí kontrolu vstupenek, respektive
ověřují, zda návštěvník patří do daného sektoru a zda jsou vstupenky pravé (obr. 6). Další
důležitou činností pořadatelů u vstupu na stadion jsou bezpečnostní prohlídky se zaměřením
na vnášení zakázaných předmětů, pyrotechniky a omamných látek. Tito pořadatelé jsou také
oprávněni odepřít vstup zjevně podnapilým osobám, osobám se zákazem vstupu na stadion
a osobám, které se kontrole osobních věcí odmítnou podrobit. Konkrétně u vstupu 1A při
rizikovém utkání vykonávají bezpečnostní prohlídku dva muži a jedna žena. U každého
vstupu je určen jeden úsekový vedoucí, který rozdělí pořadatele na příslušné pozice, řeší
mimořádné bezpečnostní situace s dalšími subjekty a v případě evakuace kontroluje
vyklizený sektor.
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Obr. 6: Kontrola vstupenek.

Zdroj: autorka.
Členové pořadatelské a bezpečnostní služby jsou dle svého umístění a své funkce
příslušně oblečeni a vybaveni. Například ochranka ve VIP prostorách a na hlavní tribuně má
na sobě společenský oděv s reflexní rozlišovací páskou, zatímco stewardi po obvodu hrací
plochy jsou oblečeni do oranžové vesty s číslem a jsou vybaveni hasicím sprejem
a ochrannými rukavicemi. Tito pracovníci stojí mezi fotbalovým hřištěm a hledištěm
a zamezují vniknutí neoprávněných osob na hrací plochu a odstraňují z ní vhozené předměty.
Další povinností pořadatelské služby je znemožnění vhazování jakýkoliv předmětů
a vniknutí diváků na fotbalové hřiště. Pořadatelská služba je zároveň povinna dbát, aby
v hledišti nedocházelo k žádným výtržnostem, rasistickým a dalším nežádoucím projevům.
V případě závažných projevů xenofobního chování fanoušků zahrnující rasistické popěvky,
skandování, nadávky či urážející plakáty rozhodčí zastaví utkání a požádá o vyhlášení výzvy
k fanouškům, aby takové chování ukončili. Pokud tento krok nepomůže, může dojít
k přerušení nebo dokonce k definitivnímu ukončení utkání.31
2.7

Konkrétní příklad místního ujednání

S ohledem na dohodu uzavřenou mezi Policií České republiky a FAČR se před každým
fotbalovým utkáním může uzavřít místní ujednání pro specifikaci některých zásad a činností
při zajišťování bezpečnosti během utkání (pokud se jedná o rizikové utkání, místní ujednání
se uzavřít musí). Místní ujednání má dvě části – první se zpracovává před utkáním a obsahuje
vše, na čem se zástupci vybraných subjektů dohodnou, zatímco druhou část představuje
vyhodnocení zajišťování bezpečnosti, které se doplní až po skončení zápasu.

31

Interní dokumenty AC Sparta Praha, 2015
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Jako příklad lze uvést místní ujednání k rizikovému zápasu mezi Spartou a MFK
Karvinou (dále jen „Karviná“), který se odehrál v GENERALI Areně dne 20. listopadu 2016.
Ihned v úvodu ujednání jsou určeny předpokládané počty rizikových a nerizikových fanoušků,
a to jak domácích, tak hostujících. V tomto případě se při utkání mezi Spartou a Karvinou
očekával příjezd 200 domácích a 70 hostujících rizikových fanoušků. Je zde také uveden
pravděpodobný způsob dopravy fanoušků na stadion, a pokud se Sparta utkává
s mimopražským týmem, je zjištěn i čas příjezdu vlaku či meziměstského autobusu do Prahy.
Na základě dřívějších zkušeností a zjištěných informacích se stanoví veškerá rizika, která
mohou ze strany problémových fanoušků ohrožovat utkání (tab. 4).
Tab. 4: Poznatky o možných bezpečnostních rizicích.
Bezpečnostní riziko
Provokace ze strany fanoušků směrem k pořadatelské
službě.
Pokusy o vzájemný střet mezi fanoušky v bezprostředním okolí stadionu a na stadionu.
Pokusy o pronesení a následné použití pyrotechniky na
stadionu.
Možné rasistické či jiné nevhodné projevy.
Snahy o vběhnutí na hrací plochu.
Připravené aktivity.

Fanoušci Sparty
✓

Fanoušci Karviné
✓

✓

✓

✓

✓






✓
Kartoniáda.

Bubny, megafon,
plotové vlajky.

(Zdroj: Místní ujednání ze dne 20. listopadu 2016; vlastní zpracování).
Další kapitola místního ujednání je věnována pořadatelské službě, kde je určen hlavní
pořadatel, počet nasazených členů pořadatelské služby a jejich úkoly. Jsou zde zdůrazněny
úkoly ke snížení rizika teroristického útoku, které například zahrnují prohledání a vyklizení
odpadkových košů na stadionu. Následně jsou vymezeny počty nasazených policistů
a strážníků, úkoly Policie České republiky a městské policie a je specifikována spolupráce
policejních sil s pořadatelskou službou. Při listopadovém zápase mezi Spartou a Karvinou
bylo nasazeno celkem 75 policistů a 59 strážníků (z toho 41 strážníků bylo nasazeno v silniční
dopravě, 15 strážníků na odtah vozidel a 3 strážníci na kontrolu veřejného pořádku).
Poslední kapitola první části místního ujednání obsahuje stručné informace o předzápasové
koordinační poradě, zejména o datu a čase jejího konání a jména odpovědných osob
(bezpečnostního manažera Sparty, velitele policejního opatření, zástupce Hasičského
záchranného sboru České republiky a zástupce pořadatelské služby a bezpečnostní služby).
První část místního ujednání má dvě přílohy. První upřesňuje spolupráci zúčastněných
subjektů a stanovuje činnosti Policie České republiky, které jsou nad rámec jejích úkolů
(v tomto případě policisté například poskytovali asistenci u vchodů na stadion). Druhou
přílohu tvoří hodnocení stadionu GENERALI Arena z hlediska jeho technicko-bezpečnostních
prvků (tab. 5).
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Tab. 5: Hodnocení stadionu GENERALI Arena před konáním utkání.
Řídící místnost
Výhled z řídící místnosti na všechny divácké sektory
Místnost vybavena monitory pro záznam a vyhodnocení kamerového systému
Místnost vybavena místním rozhlasovým zařízením k oslovení diváků
Kamerový systém umožňující záznam všech incidentů a určení původců
Vybavená lékařská stanice první pomoci na stadionu
Účinné oddělení fanoušků na stadionu
Zabezpečení obvodových stran stadionu
Vymezená parkovací místa pro zásahové jednotky
Sociální zázemí pro policejní jednotky
Viditelné umístění návštěvního řádu při vstupech

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

Zdroj: Místní ujednání ze dne 20. listopadu 2016; vlastní zpracování.
Druhá a poslední část místního ujednání, která se doplnila společně s jeho přílohou až
po skončení utkání mezi Spartou a Karvinou, vyhodnocuje účinnost první části tohoto
dokumentu. Je zde například uvedeno, že pořadatelská služba nevpustila na stadion celkem
16 osob z důvodu podnapilosti a že žádná osoba nebyla vyloučena ze stadionu z důvodu
porušení návštěvního řádu. Při tomto zápase nedošlo k žádnému narušení bezpečnosti osob
a majetku, nikdo nebyl zajištěn pro podezření ze spáchání přestupku ani zadržen pro
podezření ze spáchání trestného činu. Bylo však zjištěno pronesení a použití pyrotechniky na
stadionu, a to 21 světlic, 2 dýmovnic a 1 dělobuchu. Během utkání byli fanoušci
prostřednictvím rozhlasového systému vyzváni, aby ukončili nevhodné projevy. Celé místní
ujednání i jednotlivé přílohy podepisuje bezpečnostní manažer Sparty, velitel policejního
opatření a delegát FAČR.32
2.8

Konkrétní příklad aktivity sparťanských chuligánů

Chuligáni Sparty patří v současnosti mezi nejaktivnější a nejobávanější v České
republice. Významnými skupinami, které sdružují aktivní chuligánské příznivce Sparty, jsou
v současné době zejména Falanga, Prague Boys a Youth Firm. Počet členů těchto seskupení
není nijak velký, obvykle se pohybuje kolem deseti osob, ale všichni jsou schopnými
bojovníky, účastní se každého domluveného střetu a jsou oddaní skupině. Méně známých
chuligánských skupin hlásících se ke Spartě existuje mnohem více, na jednotlivých
fotbalových utkáních všechny vystupují jednotně pod názvem Sparta Hooligans (obr. 7). 33

32
33

Místní ujednání ze dne 20. listopadu 2016.
Interní dokumenty AC Sparta Praha, 2016.
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Obr. 7: Sparta Hooligans v GENERALI Areně.

Zdroj: autorka.
K zatím poslednímu závažnému problému sparťanských chuligánů, který Spartě velmi
uškodil, došlo 8. prosince 2016 na stadionu San Siro při utkání Sparty proti italskému týmu
Inter Milán. Během zápasu se skupina fanoušků Sparty snažila zdevastovat a překonat plot
mezi jejich a vedlejším sektorem, přičemž došlo ke zranění 16 členů ostrahy. Italská policie
zadržela 12 českých fanoušků a disciplinární komise UEFA potrestala za tento incident Spartu
pokutou 45 tisíc eur (v přepočtu cca 1,2 milionu korun českých) a uzavřením sektoru pro
fanoušky Sparty na následujícím pohárovém zápase (ten se konal 16. února 2017 v ruském
městě Rostov na Donu).
2.9

Rozhovor s bezpečnostním manažerem AC Sparta Praha

K získání detailnějších dat o zajišťování bezpečnosti při fotbalových utkáních na
pražském stadionu GENERALI Arena a obecně v České republice byla použita kvalitativní
výzkumná metoda rozhovoru (interview), jehož respondentem se stal bezpečnostní manažer
AC Sparta Praha, který pro tento fotbalový klub pracuje přibližně dvacet let. Osobní setkání
autora studie s respondentem se uskutečnilo 6. února 2017 v GENERALI Areně a rozhovor byl
po celou dobu jeho trvání zaznamenáván na nahrávací zařízení. Doslovná transkripce
rozhovoru je uvedena v příloze B.
2.9.1 Metodika
Pro účely této studie je vybrána metoda osobního neboli ústního dotazování, tedy
rozhovoru. Z hlediska počtu zúčastněných osob se jedná o rozhovor individuální, jelikož na
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otázky odpovídal pouze jeden respondent, a z hlediska struktury otázek o rozhovor
polostandardizovaný, který spojuje výhody rozhovoru standardizovaného (např. umožňuje
zobecnit výsledky) a nestandardizovaného (např. umožňuje přizpůsobit rozhovor dané
situaci).
Hlavním cílem rozhovoru je zhodnotit zajišťování bezpečnosti v GENERALI Areně
a zjistit postoj respondenta k současnému stavu bezpečnosti na fotbalových stadionech
v České republice. Vzhledem k povaze problematiky je dána přednost kvalitativnímu
výzkumu před výzkumem kvantitativním, jelikož účelem tohoto zkoumání je pochopení
podstaty jevu, nikoliv jeho kvantifikace.
Tazatelka (autor studie) měla předem připravený seznam otázek, jejichž pořadí
zůstalo zachováno, pouze některé otázky byly v průběhu rozhovoru upraveny dle vývoje
situace. Otázky byly vybrány na základě analýzy dostupných zdrojů, které byly využity ke
zpracování předchozích kapitol. Dotazovaný nebyl dopředu seznámen s přesným zněním
otázek, bylo mu známo pouze téma rozhovoru. Otázky byly konstruovány tak, aby vedly
k získání širokého spektra jak objektivních informací o zkoumaném jevu, tak subjektivních
názorů odborníka (respondenta) na dané téma.
2.9.2 Vyhodnocení rozhovoru
Respondentovi byly nejprve položeny otázky obecného charakteru vztahující se
k bezpečnosti při fotbalových utkáních v České republice, od kterých se postupně přešlo
k užším otázkám týkajících se bezpečnostních prvků GENERALI Areny. Rozhovor byl zakončen
otázkou směřující do budoucnosti o plánovaném vývoji bezpečnostních opatření stadionu.
Respondent spolupracoval a odpovídal velmi ochotně.
Značným nedostatkem oblasti diváckého násilí v České republice je absence zákona,
který by reguloval tuto problematiku a stanovil práva a povinnosti vybraných skupin osob
a orgánů. Tato záležitost je v České republice často probíraným tématem, jelikož o prosazení
takového zákona usiluje mnoho subjektů. Bezpečnostní manažer Sparty považuje vytvoření
a následné schválení zvláštního zákona upravujícího bezpečnost při fotbalovém utkání za
nezbytné, a to zejména proto, aby zakotvil práva a povinnosti především pořadatelů
a pořadatelských služeb, s jejichž současným postavením nesouhlasí. Dle jeho názoru by
členové pořadatelské služby měli mít širší oprávnění než fanoušci.
Další otázka se týká principu používaného policejními silami na stadionech v České
republice, tedy jejich skrývání občanské veřejnosti (princip „low profile policing“).
Respondent zmiňuje postup policistů v Rakousku a vyzdvihuje rychlost a efektivnost jejich
zásahů proti problémovým fanouškům, po kterých se opět ihned stáhnou z dohledu
ostatních diváků. Dle bezpečnostního manažera Sparty by však ukázání policistů
problémovým fanouškům mělo pozitivní efekt, jelikož by to působilo preventivně.
Následující okruh otázek se zabývá nástroji k eliminaci vstupu výtržníků na české
fotbalové stadiony. Jedním z nich je adresný ticketing, který bezpečnostní manažer Sparty
pokládá za vhodný v případě, že jsou domyšlené veškeré souvislosti. Respondent má za to, že
poslední fáze, tedy nevpuštění problémových osob na stadion, je nedokonalá a nedotažená
do konce tak, aby mohla fungovat. Bezpečnostní manažer Sparty byl v minulosti jedním
z příznivců adresného ticketingu a podporoval využití krevního řečiště diváků k tomuto účelu.
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V České republice však i přes úsilí mnoha subjektů adresný ticketing nefunguje, zásadní roli
zde hraje nedostatek finančních prostředků k jeho zavedení.
Pokud někdo spáchá v souvislosti se sportovní akcí, konkrétně tedy s fotbalovým
utkáním, trestný čin, může mu být k trestu uložen zákaz vstupu na stanovené zápasy (tzv.
souběh či dodatkový trest). Na dodržování takovýchto sankcí by měla dohlížet probační
a mediační služba, která má jako jediná přehled o problémových fanoušcích na
celorepublikové úrovni (ale pouze o takových, kteří se dopustili trestného činu, a byl jim
uložen tento trest). Takto odsouzené osoby se v den utkání dříve hlásily právě na oddělení
probační a mediační služby, ale v současnosti se ohlašují na policejních stanicích. Problémem
však je, že odtud problémoví fanoušci mohou jít téměř kamkoliv, a to i na fotbalový stadion,
kde je nikdo nezastaví. Dodržování trestu zákazu vstupu na utkání tak lze kontrolovat jen
velmi obtížně, jelikož fotbalové kluby či pořadatelská služba nemá žádné nástroje
k identifikaci takových problémových fanoušků (tento problém by významným dílem řešil
zmíněný adresný ticketing). Zásadní problém spočívá také v tom, že bezpečnostní manažer
Sparty ani žádný jiný zástupce fotbalového klubu nedostává žádné informace o osobách
s uloženým trestem zákazu vstupu na utkání, natož aby se seznam takových osob dostal
k členům pořadatelské služby, kteří vstupy na stadion kontrolují.
Zbývající otázky se věnují pouze stadionu GENERALI Arena, Spartě a jejím fanouškům.
Dle bezpečnostního manažera Sparty je jejich domácí stadion v porovnání s ostatními
stadiony v České republice na velmi dobré bezpečnostní úrovni, ale vylepšení jistých
bezpečnostních opatření jsou prý zapotřebí neustále. GENERALI Arena v současné době
vyžaduje zejména zdokonalení kamerového systému, který je na stadionu nedostačující,
vytvoření štábu a velínu, tedy prostoru, odkud budou příslušné subjekty řídit zabezpečení
utkání, a vytvoření prostoru pro policejní jednotky. Do dvou let by měla na stadionu
proběhnout rekonstrukce, která tyto nedostatky stadionu odstraní.
Fanoušci Sparty a obecně fotbaloví fanoušci často vznáší různé požadavky na úpravy
stadionu, které jsou pak projednávány zástupci klubů, majiteli stadionů a dalšími osobami.
Po vzoru například anglických či německých stadionů si i čeští fanoušci přáli zavést sektory na
stání, ve kterých údajně panuje lepší atmosféra. Názor bezpečnostního manažera Sparty na
tuto záležitost je spíše pozitivní, jelikož prý fanoušci Sparty v domácím kotli tak jako tak stojí
a klub je nedokáže přimět sedět, a tudíž nezáleží na tom, zda bude či nebude část tohoto
sektoru vyčleněná pouze ke stání. Nic však nenapovídá tomu, že by sektory na státní byly
v České republice v dohledné době zavedeny.
Další požadavek fanoušků se týkal zrušení bezpečnostního oplocení mezi hrací
plochou a tribunami, kterému však již bylo vyhověno. Jelikož ale tato technická změna
neměla pro bezpečnost v GENERALI Areně pozitivní efekt, zanedlouho došlo k nainstalování
bezpečnostní sítě mezi hřiště a sektor domácích vlajkonošů (domácí kotel). I přesto, že
fanoušci Sparty se sítí dle očekávání výrazně nesouhlasili, bezpečnostní manažer Sparty toto
opatření považuje za vhodné, jelikož účinně zabraňuje vhazování předmětů na hrací plochu,
které disciplinární orgány UEFA či LFA sankciují velkými pokutami.
Disciplinární komise nejčastěji trestají Spartu za nevhodné chování jejích fanoušků,
které je v rozporu s návštěvními řády stadionů, a to zejména za použití pyrotechniky,
vběhnutí fanouška na hrací plochu a vulgární projevy. Respondentovi byly z disciplinárního
řádu FAČR přečteny možné disciplinární tresty, které může LFA uložit právnickým osobám,
24
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. Denisa Urbánková, Bezpečnost na fotbalovém stadionu AC Sparta Praha (2017_C_07)

tedy i Spartě. Nejčastější sankcí je dle bezpečnostního manažera Sparty peněžitá pokuta a za
jeho současné funkce byl Spartě kdysi také uložen trest odehrání utkání bez přítomnosti
diváků a uzavření stadionu, ale od UEFA, nikoliv od FAČR či LFA. Zbytek trestů respondent
u Sparty prý nezažil.
Právě sankce odehrání utkání bez přítomnosti diváků společně s peněžitou pokutou
potkala Spartu po nedávném incidentu v Itálii. Sparta se proti tomuto rozhodnutí UEFA
odvolávala, jelikož dle klubu došlo k selhání pořadatele, tedy italského týmu Inter Milán.
Zákrok tamních členů pořadatelské služby a policistů byl údajně nevhodný a neprofesionální.
Přesto nedošlo ke zrušení či změně trestu pro Spartu a v únoru 2017 Sparta musela vyjet na
utkání bez svých fanoušků.
Pokud se fotbalový fanoušek cizí národnosti dopustí jednání, které je v rozporu
s právními předpisy dané země nebo návštěvním řádem stadionu, na kterém se koná
fotbalové utkání, je vždy posuzováno a trestáno v souladu s právním řádem země domácího
týmu a místními podmínkami. Zmíněný incident v Itálii byl tak řešen dle italského práva.
Na stadionu a v jeho bezprostřední blízkosti při zajišťování bezpečnosti osob
a majetku musí spolupracovat mnoho subjektů, z nichž důležitou roli hrají mimo jiné složky
integrovaného záchranného systému. Bezpečnostní manažer Sparty pokládá spolupráci
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému za bezproblémovou, a to v rámci
celé Prahy (v každém městě se jejich organizace a vzájemná součinnost liší). Respondent je
velmi spokojený i s antikonfliktními týmy Policie České republiky, které v GENERALI Areně
působí. Jistá spolupráce probíhá i mezi fotbalovým klubem Sparta a jeho fanoušky, což
vychází už z předpisů UEFA. V rámci Sparty je k této funkci „sociálního prostředníka“
vyčleněna jedna osoba, která má za úkol komunikovat s diváky (zejména s problémovými
fanoušky z kotle) a pomáhat jim.34

34

Rozhovor s bezpečnostním manažerem fotbalového klubu AC Sparta Praha ze dne 6. února 2017.
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4.

NÁVRHY PRO MINIMALIZACI RIZIK A ZDOKONALENÍ BEZPEČNOSTI
NA FOTBALOVÝCH STADIONECH V ČESKÉ REPUBLICE

Na základě analýzy dostupné literatury, rozhovoru s bezpečnostním manažerem
Sparty a informací poskytnutých od něj a od ředitele pro bezpečnost FAČR byly zjištěny
určité nedostatky v zajišťování bezpečnosti osob a majetku při fotbalových utkáních.
Veškerá bezpečnostní opatření a veškeré kroky policistů, členů pořadatelské služby
a dalších osob musí být v souladu s právním řádem. Jelikož v České republice neexistuje
speciální právní norma upravující problematiku zajišťování bezpečnosti při fotbalovém
utkání, jsou velmi omezené možnosti, jak docílit v tomto prostředí maximální bezpečnosti.
Přijetí takového zvláštního zákona je v České republice žádoucí zejména proto, aby definoval
postavení, oprávnění a povinnosti pořadatelských fotbalových klubů a členů pořadatelské
služby. Zákon by rozšířil preventivní i represivní nástroje klubů a dalších subjektů ke snížení
rizik na stadionu. Zásadní problém, který také vyplývá z absence zvláštní právní normy v této
oblasti, spočívá v postavení pracovníků pořadatelské služby na roveň běžného občana, kvůli
čemuž mohou jen velmi těžko zabránit výtržnostem na stadionu. Přijetí speciálního zákona
by bezesporu zdokonalilo zajišťování bezpečnosti na fotbalových stadionech a mohlo by
právně ukotvit některé z následujících návrhů.
Pořadatelská služba představuje klíčový subjekt při zajišťování bezpečnosti ve
fotbalovém prostředí, proto je důležité dbát na důkladnější výběr jejích členů a na jejich
důslednější proškolování. Někteří pracovníci jsou vybaveni různými donucovacími
prostředky (např. pepřovými spreji) a je nezbytné, aby takové předměty nepřišly do rukou
nezpůsobilému či psychicky nevyrovnanému člověku. Pokud zaměstnanec pořadatelské
služby není připraven a neví, jak se má v určité situaci zachovat, nebo nerespektuje etický
kodex a chová se nevhodně, může to vést k vystupňování konfliktů ze strany problémových
fanoušků. Jednou z nabízených možností je zavedení tzv. licencovaného stewardingu
(intenzivní proškolování v mnoha oblastech vedoucí k získání licence, o kterou lze také přijít).
Účinnost školení a výcviku pořadatelské služby zvyšuje zapojení policistů do rolí školitelů.
Aby byla bezpečnostní rizika minimalizována co nejefektivněji, je potřeba klást
největší důraz na prevenci. Jedním z hlavních nedostatků v zajišťování bezpečnosti při
fotbalových zápasech v České republice jsou nevyhovující vstupní kontroly, které v praxi
často neplní svoji dílčí funkci, tedy identifikování problémových fanoušků a zamezení jejich
vstupu na stadion. Tento problém by řešilo zavedení celostátního registru problémových
fanoušků a následně adresného ticketingu. Prvním nezbytným krokem je existence
celorepublikové databáze rizikových fanoušků, kteří se v minulosti dopustili protiprávního
jednání v souvislosti s fotbalovým utkáním. V návaznosti na to je třeba uvést do chodu
adresný ticketing, který rozpozná ty osoby, které nemají být vpuštěny na stadion. Adresný
ticketing může mít mnoho variant – může fungovat skrze snímání tváře, hlasu, podpisu,
otisku prstu, cévy v prstu, očí či krevního řečiště v dlani (obr. 8). V České republice by
nejspíše došlo k využití krevního řečiště v dlani, jelikož právě tento způsob se snaží prosadit
příznivci adresného ticketingu. Podstatnou výhodou adresného ticketingu je také ztráta
anonymity fanouška, což ho preventivně odrazuje od nekalých úmyslů.
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Obr. 8: Srovnání možných variant adresného ticketingu.

Zdroj: interní dokumenty FAČR.
Kromě zamezení vstupu problémovým fanouškům by vstupní kontroly měly také
zabránit vnášení nedovolených předmětů na stadion. Nabízí se možnost alespoň částečného
řešení, a to instalace bezpečnostních rámů, které umí detekovat kovové předměty,
a rentgenových zařízení, která zjistí, zda zavazadla neobsahují zakázané předměty. Takové
bezpečnostní opatření je však velice finančně nákladné.
Významnou slabinou českých fotbalových stadionů jsou nedokonalé kamerové
systémy, které představují hlavní nástroj k identifikaci výtržníků a slouží jako důkazní
prostředek pro jejich potrestání (měly by se však ujasnit podmínky použití kamerových
záběrů při soudních řízeních). Zároveň má viditelná existence kamer na stadionu preventivní
účinek, jelikož vědomí, že je osoba sledována, odrazuje od výtržností a jiného nežádoucího
chování. Kamer by na stadionech mělo být více, než v současné době je, respektive měly by
mít širší pokrytí (obr. 9).
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Obr. 9: Doporučené umístění pevných kamer na fotbalovém stadionu a jejich pokrytí.

Zdroj: interní dokumenty FAČR.
I přesto, že právní řád České republiky (zejména zákon o přestupcích a trestní
zákoník) poskytuje určité nástroje k trestání protiprávního jednání spáchaného na
fotbalovém stadionu nebo v jeho bezprostřední blízkosti, ve skutečnosti je sankciování
fanoušků doprovázeno mnoha komplikacemi. Jejich nezákonné chování je trestáno velmi
mírně, zákaz vstupu na fotbalová utkání je v České republice soudně uložen jen velmi malé
části problémových fanoušků. V praxi lze protiprávní skutek klasifikovat jako trestný čin
výtržnictví velice obtížně, obvykle je posouzen jen jako přestupek, který řeší přestupková
komise obecního úřadu. Ta sice může uložit zákaz vstupu na stadion (resp. omezující
opatření) také, ale jen v rámci svého správního obvodu – tedy například přestupková komise
na Praze 7 může uložit takovýto zákaz jen pro GENERALI Arenu (fanoušek pak může jet na
jakýkoliv jiný stadion v jiné části Prahy nebo republiky). To však z velké části změní zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich35, který v případě spáchání
přestupku umožní pachateli uložit zákaz vstupu na více míst, a to i mimo správní obvod
orgánu, který trest (tzv. omezující opatření) ukládá.
Pro zvýšení bezpečnosti při fotbalových utkáních je tedy třeba přísněji sankciovat
protiprávní jednání, a to zejména projevy výtržnictví. Tím se eliminují osoby, které iniciují
konflikty na stadionech, a preventivně se tak odradí další výtržníci. Trestání problémových
fanoušků by značně zjednodušilo a urychlilo využívání improvizovaných soudních síní, které
jsou na některých stadionech v České republice vybudovány. Jejich nefunkčnost pramení
z nastavení obtížně splnitelných podmínek, a aby mohlo dojít k tzv. zkrácenému řízení
pomocí tohoto nástroje, musely by být tyto podmínky nejdříve pozměněny (např.
prostřednictvím zatím neexistujícího zvláštního zákona).
35

Tento zákon nabude účinnosti 1. července 2017.
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ZÁVĚR
V České republice problém diváckého fotbalového násilí bezesporu existuje, nenabírá
však takové intenzity jako v mnoha jiných evropských zemích36. Situaci by zajisté zlepšilo
přijetí zvláštního zákona upravujícího oblast bezpečnosti při fotbalovém utkání, ale
neeliminovalo by násilí na stadionech úplně. Česká republika však i přes absenci
komplexního legislativního řešení této problematiky disponuje mnoha možnostmi
a prostředky, kterými lze poměrně efektivně regulovat bezpečnost na fotbalových
stadionech. Autorka je však přesvědčena, že existující právní nástroje nejsou dostatečně
využívány, ba dokonce jsou často opomíjeny. Téměř všechny incidenty, ke kterým dochází na
fotbalových stadionech či v jeho blízkosti, naplňují skutkové podstaty řady trestných činů,
avšak nakonec jsou kvalifikovány pouze jako přestupek. S tím souvisí také skutečnost, že náš
právní řád sice umožňuje uložit zákaz vstupu na určitá fotbalová utkání, ale touto sankcí je
potrestáno jen velmi malé procento zadržených fanoušků.
Pro zevrubnější analýzu bezpečnostních prvků byl vybrán fotbalový stadion GENERALI
Arena, který autor studie považuje v porovnání s ostatními českými stadiony za velmi
bezpečný. Jedinou, avšak podstatnou slabinu v bezpečnostním opatření tohoto stadionu
představuje nedostatečný kamerový systém, který však bude hlavním bodem plánované
rekonstrukce GENERALI Areny. Studie je doplněna o autentické fotografie z letenského
stadionu, které přispívají k lepšímu vyobrazení jednotlivých opatření a subjektů přítomných
v GENERALI Areně.
Jednotlivé subjekty zajišťující bezpečnost na fotbalových stadionech, zejména složky
integrovaného záchranného systému, pořadatelská služba a soukromá bezpečnostní služba,
navzájem spolupracují a dohromady fungují bezproblémově, je však potřeba zdokonalit
výběr, přípravu a školení členů pořadatelské služby. Kvůli nekvalitní práci pořadatelů je na
fotbalové stadiony často pronášena pyrotechnika, a je tak ohrožena bezpečnost fanoušků
i hráčů. Zároveň by se pracovníci pořadatelské služby měli zdržet nemístných
a nepřiměřených reakcí na nevhodné chování fanoušků, k čemuž na českých stadionech
dochází poměrně často.
Celková situace na stadionech v České republice se nijak výrazně nezlepší do té doby,
dokud budou problémoví fanoušci opakovaně pouštěni na fotbalová utkání. To by ze značné
části řešil nástroj zvaný adresný ticketing, který by návštěvníky stadionu třídil na poslušné
diváky a na výtržníky, kterým by nebyl umožněn vstup. Adresný ticketing však vyžaduje
vysoké náklady (zejména počáteční náklady na identifikační přístroje a speciální turnikety)
a není politicky atraktivní záležitostí, proto nejspíš nebude v České republice v dohledné
době zaveden.
Autor studie se domnívá, že z dlouhodobého hlediska je nutné klást důraz na
prevenci, tedy investovat do různých osvětových a vzdělávacích projektů a kampaní, které
budou zaměřené na předcházení násilným konfliktům mezi fanoušky. Významnou roli zde
hrají fotbalové kluby, které v rámci svých fanklubů komunikují se svými fanoušky
a preventivně tak potírají divácké násilí. Velká část incidentů při fotbalovém utkání pramení
z podnapilosti fanoušků, proto by bylo vhodné v České republice po vzoru mezinárodních
36

Velmi špatná situace panuje například v Polsku či Chorvatsku.
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zápasů UEFA v rámci prevence zcela zakázat prodej a konzumaci alkoholických nápojů na
fotbalových stadionech.
Zejména poslední část studie, tedy zhodnocení nedostatků, které autor spatřuje
v zajišťování bezpečnosti na fotbalových stadionech v České republice, a následné navržení
možných cest, kterými se je možné do budoucna ubírat.
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PŘÍLOHY
Příloha A: Postup při snímání tváře fanouška

Zdroj: interní dokumenty FAČR.
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Příloha B: Doslovná transkripce rozhovoru s bezpečnostním manažerem AC Sparta
Praha.
1. V České republice na rozdíl od některých evropských států neexistuje speciální
zákon upravující bezpečnost při fotbalovém utkání. Myslíte si, že je přijetí takového
zákona žádoucí nebo to pokládáte za zbytečné?
Jednoznačně je potřeba, aby zákon speciálně se věnující divácké problematice
existoval, jelikož je potřeba lépe definovat práva a povinnosti pořadatele, pořadatelské
služby a všech jednotlivých složek včetně sankcí pro problémové fanoušky.
2. Souhlasíte se současným postavením pracovníků pořadatelské služby, tedy s tím, že
člen pořadatelské služby má stejná práva jako fanoušci?
Nesouhlasím, bylo by vhodné, aby člen pořadatelské služby měl při výkonu své
činnosti ze zákona vyšší práva než normální občan.
3. V České republice se při fotbalových utkáních využívá tzv. princip „low profile
policing“, tedy minimální ukazování policejních sil veřejnosti. Považujete tento
princip za správný, nebo myslíte, že by větší viditelnost policistů měla preventivní
účinek? Je tento princip běžný i v ostatních evropských zemích?
Ukázka sil a prostředků problémovým fanouškům je z hlediska prevence vždy
přínosem. A to platí pro jakékoliv akce, tedy i pro fotbalová utkání. V některých evropských
zemích se to také využívá, v některých ne. Například v Rakousku je ten princip založený na
tom, že policie není nikde vidět, tedy policejní síly jsou na stadionu schované, a když nastane
problém, tak policie rychle nastoupí, vyřeší problém s problémovým divákem a pak se zase
rychle stáhne. Je to rychlý akt jen té zásahové jednotky.
4. Jaký je Váš názor na adresný ticketing? Používá se v České republice?
Adresný ticketing je dobrá věc za předpokladu, že je dotažený jeho smysl. Adresný
ticketing znamená, že divák si kupuje vstupenku na své jméno. A smysl spočívá v tom, že když
tento divák zlobí, tak my ihned víme, kdo to je, a pomocí nějakého právního mechanismu
příště nebude puštěn na stadion. Ale tohle už dotažené není.
5. Existuje v České republice nějaký registr problémových fanoušků, popř. kdo ho
spravuje?
Na celorepublikové úrovni může mít tuto evidenci pouze probační a mediační služba
České republiky, která jako jediná může mít přehled o všech problémových fanoušcích. Zde se
ale bavíme o těch problémových fanoušcích, kterým byl soudně uložen trest zákazu vstupu na
fotbalová utkání – to znamená, že se pohybujeme v rámci trestných činů, například
výtržnictví, za který byl uložen tento dodatkový trest.
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6. V případě, že má osoba uložený zákaz vstupu na fotbalová utkání, jak se o tom
členové pořadatelské služby, kteří kontrolují vstup na stadion, dozví, popř. jak to
probíhá?
Za předpokladu, že tuto informaci dostanu já, jakože ji nedostávám, tak stejně
členové pořadatelské služby nebudou umět zamezit vstupu takovým osobám. Když není
adresný ticketing, tak my neumíme identifikovat diváka, který má zákaz vstupu na stadion.
7. Nyní už přejděme ke stadionu GENERALI Arena. Myslíte si, že je stadion GENERALI
Arena v porovnání se stadiony v České republice na vysoké bezpečnostní úrovni
nebo potřebuje vylepšit některá bezpečnostní opatření, popř. která?
V rámci České republiky je stadion Sparty na relativně velmi dobré bezpečnostní
úrovni. Nicméně vylepšení jsou samozřejmě potřebná vždy, jednak v oblasti kamerového
systému, vytvoření štábu pro zabezpečení utkání, vytvoření prostoru pro policejní jednotky
a samozřejmě nástupy policejních jednotek na stadion.
8. Souhlasíte se zavedením sektorů pouze na stání na stadionu GENERALI Arena? Na
některých stadionech například v Německu či v Anglii takové sektory fungují.
To jsem zrovna teď projednával. V tomto okamžiku říkám ano, protože stejně
nedokážeme v našem sektoru ultras donutit fanoušky sedět. Tudíž je jedno, jestli bude
zlegalizováno, aby část tohoto sektoru byla na stání.
9. Před několika lety bylo odstraněno oplocení mezi hrací plochou a tribunami,
později se však u sektoru domácích vlajkonošů nechala nainstalovat bezpečnostní
síť. Jak na to reagovali fanoušci? Je toto opatření efektivní?
Fanoušci samozřejmě nesouhlasili, jelikož měli pocit, že se dostávají do nějaké klece.
Nicméně je to dobré opatření, protože vhazování předmětů na hrací plochu přináší pro klub
řadu sankcí jak od UEFA, tak i v rámci domácích soutěží od disciplinární komise, hlavně
pokuty, které nejsou zrovna malé.
10. Jak se postupuje, když fanoušek cizí národnosti jedná v rozporu s návštěvním
řádem nebo právním předpisem zde v GENERALI Areně?
Vždy je řešen v rámci našich podmínek. Jakékoliv chování diváka, byť je cizinec, na
našem stadionu nebo obecně na území České republiky se posuzuje v souladu s českým
právním řádem. Stejně tak je to řešeno s našimi fanoušky v zahraničí. Teď jsme měli velké
problémy v Itálii, tak tam se to řešilo dle italského práva. Faktem však je, že policisté ve všech
zemích se snaží toho problémového fanouška co nejrychleji přesunout zpět do své země.
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11. Působí při zajišťování bezpečnosti při fotbalových utkáních v GENERALI Areně
antikonfliktní týmy?
Ano, působí a považuji jejich práci za velmi efektivní.
12. Jak byste zhodnotil spolupráci jednotlivých složek integrovaného záchranného
systému? Vycházejí si vstříc? Shledáváte v jejich činnosti nějaké nedostatky?
V rámci Prahy máme dokonalou spolupráci s integrovaným záchranným systémem, to
znamená s hasiči a policisty, zdravotní službu jsme zatím nepotřebovali. Tato oblast je
naprosto bez problému.
13. Spolupracuje AC Sparta Praha nějakým způsobem se svými fanoušky? Jak?
Ano, máme tady vyčleněného jednoho pracovníka, který v souladu s UEFA, která to
v podstatě nařizuje všem klubům hrající soutěže UEFA, má v náplni práce přímo pracovat
s kotlem a diváky obecně. Má to svůj význam, myslím, že je to dobrá věc.
14. Kdy v poslední době dostala Sparta disciplinární trest od FAČR a za co? Které
z trestů z následující tabulky již někdy byly za Vašeho působení ve Spartě klubu
uloženy?
Možné disciplinární tresty právnickým osobám:
Důtka.
Peněžitá pokuta.
Vyloučení z FAČR.
Vrácení dotace.
Zákaz přijímání dotací.
Zákaz přestupů a hostování.
Odehrání utkání bez přítomnosti diváků.
Uzavření stadionu.
Kontumace utkání.
Odebrání soutěžních bodů.
Vyloučení družstva ze soutěže.
Dostáváme téměř pravidelně tresty za chování našich fanoušků, a je to zejména za
použití pyrotechniky, vběhnutí na hřiště a vulgární projevy. Od disciplinární komise LFA, což je
v podstatě stále FAČR, dostáváme zejména peněžité pokuty. Odehrání utkání bez přítomnosti
diváků jsme teď dostali od UEFA, ale trošku jinak, tedy že s námi nesmí vyjet do Rostova na
Donu naši diváci, a uzavření stadionu jsme také zažili, ale opět nám to uložila UEFA. Zbytek
těchto sankcí jsem tady nezažil.
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15. Disciplinární tresty kromě FAČR na národní úrovni může uložit na mezinárodní
úrovni i UEFA. Po prosincovém utkání s Inter Milánem dostala Sparta za
nepřijatelné chování svých fanoušků pokutu 45 tisíc euro a uzavření sektoru
sparťanských fanoušků na utkání s Rostovem, které má proběhnout příští týden.
Dostal nějaký trest i Inter Milán za to, že k narušení bezpečnosti došlo právě na
jejich stadionu?
To nevíme. My jsme se samozřejmě odvolávali, protože si myslíme, že tam selhal
pořadatel. Když je někde konflikt, tak jsou vždy dvě strany mince. Jejich zákrok, tedy zákrok
pořadatelů a policie byl naprosto neprofesionální.
16. Plánují se v současné době nějaké inovace či modernizace GENERALI Areny ke
zvýšení bezpečnosti fanoušků?
Ano, předpokládá se, že do dvou let se tu bude dělat určitá rekonstrukce, kdy se bude
zdokonalovat zejména to, co jsem říkal, tedy zlepšení kamerových systémů, vytvoření
prostoru pro velín, vytvoření prostoru pro policisty a tak dále.37
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Rozhovor s bezpečnostním manažerem fotbalového klubu AC Sparta Praha ze dne 6. února 2017
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