
1 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

 

Katedra bezpečnostního managementu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost při fotbalových zápasech a aplikační 

stanovení jednotného bezpečnostního systému 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                             Bc. Martin Schindler 

Vedoucí diplomové práce:                   Ing. Stanislav Lichorobiec 

Studijní obor:                                        Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání diplomové práce:         15. 06. 2012 

Termín odevzdání diplomové práce:  20. 04. 2013 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci a přílohu 1 vypracoval samostatně 

a přílohu 2 dané mi k dispozici jsem samostatně doplnil.“ 

V Havířově dne 12. 4. 2013                                                          ……………………………. 

                                                                                                          Bc. Martin Schindler 



4 
 

                      

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje poděkování patří vedoucímu práce panu Ing. Stanislavovi Lichorobcovi a 

konzultantovi této práce panu Ing. Romanu Čechákovi za cenné rady, připomínky a čas, který 

mi při utváření diplomové práce věnovali. 



6 
 

Anotace 

Bc. Schindler, Martin. Bezpečnost při fotbalových zápasech a aplikační stanovení jednotného 

bezpečnostního systému:Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. Katedra bezpečnostního managementu, 2013. 74 s. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Stanislav Lichorobiec. 

Diplomová práce se zabývá problematikou fotbalového násilí na stadionech, 
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1. Úvod  
 

V dnešní době, ve 21. století se stále lidé nechodí na fotbal pouze dívat a fandit. Já 

chápu, ţe lidé proţívají emoce se svým týmem, kterému fandí a jsou mu oddáni, ale spoustu 

dalších věcí asi nikdy nepochopím. Třeba například ničení veřejného majetku nebo od 

obyčejných lidí, stadionu, města. Jak by se jim líbilo, kdyby jim někdo skákal po jejich 

vlastním autě, na které si museli vydělat. To je ten důvod, proč jsem si vybral toto téma na 

moji závěrečnou diplomovou práci. 

Musím se přiznat, ţe jsem na fotbale jako divák nikdy nebyl a to ne z důvodu, ţe by 

mě ten sport nezajímal (v mládí jsem hrál fotbal za fotbalový klub FC Slovan Havířov), ale 

z obavy o své zdraví. Nejbliţší stadion v mém okruhu bydliště jsou Bazaly a fotbalový tým 

Baník Ostrava, který je více známý svými agresivními fanoušky neţ svými fotbalovými 

úspěchy. Tady uţ to někdy hraničí s posedlostí někoho zmlátit, něco zničit i přesto, ţe způsobí 

škodu svému klubu, který následně po vyhodnocení určitého incidentu dostává nemalé 

pokuty. Tento fakt mnoho fanoušků nechápe, nebere v potaz nebo o tom vůbec nevědí. 

Hlavním problémem není ani tak nedostatečná komunikace mezi klubem a jeho fanoušky 

nebo vzájemné předávání informací mezi fotbalovými kluby, tak jako jsou mezery v naší 

legislativě, či ve financích daného klubu. Mohly by se vypracovat i jednotné nároky na 

pořadatelskou sluţbu nebo vypracovat analyzační rozbor krizových míst a krizových situací. 

Kdyby se zákonem ustanovilo řešení agresivních fanoušků hned na stadionu po incidentu, 

zrychlilo by se soudní jednání, které mnohdy trvá několik měsíců, a to by mělo odstrašující 

efekt i pro případné agresory.  

Svou práci jsem rozdělil na dvě části.  

V první části se budu věnovat technické stránce stadionu, jak si daný stadion stojí ke 

světovým standardům a zda samotný stadion splňuje kritéria pro danou soutěţ. V kapitole se 

taktéţ zčásti zaměřím na světové fotbalové organizace, na jejich kritéria, i na české fotbalové 

organizace a na jejich počiny vedoucí ke zlepšení úrovně stadionu. 

Ve druhé části se zaměřím na bezpečnost stadionu. Zaměřím se na české fotbalové 

organizace, jak se věnují bezpečnosti na stadionech, o jakou legislativu se mohou opřít a zda 

se chystají nějaké novinky. Zjištění bezpečnostní vybavenosti, kamerového systému apod. při 

osobních návštěvách stadionů, vyhodnocení nejčastějších rizik s analyzačním potvrzením a 

následného navrţení systému, který bude rizika minimalizovat na co nejmenší úroveň.  



2 
 

 2. Cíl práce 

 

Cílem práce je sníţení fotbalového násilí na stadionech, srovnání jejich 

bezpečnostního zabezpečení (ochranné prvky, kamery) a technické vybavenosti stadionů 

v různých kategoriích a jejich kritérií, která jsou nastolena světovými fotbalovými 

organizacemi.  

Nastavení jednotného systému, který bude co nejlépe zvyšovat bezpečnost na 

stadionech a půjde uplatnit na všech fotbalových stadionech. 
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3 Kategorizace a dosavadní technická vybavenost stadionů 
 

3.1 Union of European fotbal Associations 

  

UEFA-Unie evropských fotbalových asociací (anglicky : Union of European fotbal 

associations) dále jiţ jen UEFA, je hlavní řídicí organizací evropského fotbalu, futsalu a 

pláţového fotbalu, nastavuje kritéria vybavenosti stadionu, kontroluje splnění těchto kritérií 

v případně uděluje výjimky nebo sníţení kritérií. UEFA je největší ze šesti kontinentálních 

konfederací pod světovou organizací FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association). [14]  

3.2 Tabulka 

 

V tabulce označené: Tabulka 1-přehled kritérií pro stadiony, jsou uvedena kritéria 

z licenčního materiálu UEFA (UEFA Stadium Infrastructure Regulations. Edition 2010), tato 

kritéria jsou stanovena v úrovni 1,2,3 a Elite. Tabulka je pro svou velikost vloţena do 

vázaných příloh.  

 

3.3 Dodatky k jednotlivým kritériím a další vybavení 

  

1. Hřiště a travnaté plochy: 

- Travnatá plocha musí splňovat všechna poţadovaná kritéria, musí být rovná a 

v jedné niveletě, vybavena odvodňovacím systémem, který dostatečně zajistí 

potřebné vsakování vody. 

- Je nutné zajistit instalaci vyhřívání trávníku nejpozději do konce sezóny 

2011/2012 pokud není stanoveno jinak. 

- Přístup hráčů a rozhodčích je umoţněn krytým nejlépe vysouvatelným tunelem 

(min.š=2,5m a v=2,2m), jehoţ ústí je vzdálené nejméně 7,5 m od nejbliţšího 

diváka. 

- Zajistit odpovídající velikost střídaček a jejich předepsané umístění 

- Zajistit min. 1 vedlejší vstup na hrací plochu pro PČR a pořadatelskou sluţbu 

apod. 

- U hrací plochy je nutné nainstalovat pět stoţárů na vyvěšení vlajek 
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- Oplocení hrací plochy je třeba řešit individuálně u kaţdého stadionu, ale u 

skupiny stadionů Elite, je zcela nepřípustné instalovat oplocení hrací plochy  

 

 

2. Digitální, osvětlovací a ozvučovací technika 

- Instalovat na stadionech minimálně 1 digitální, velkoplošný ukazatel skóre, 

viditelný ze všech diváckých sektorů, pokud nepostačí jeden, musí být 

nainstalovány dvě tabule. 

- Musí se zajistit dostatečné ozvučení hrací plochy. 

 

3. Sportovně technické vybavení 

- Všechny prostory vybavené nouzovým osvětlením 

- Přístup hráčů musí být dostatečně bezpečný, soukromý a situovaný co nejblíţe 

k tomu určenému soukromému, hlídanému parkovišti. 

- Šatny hráčů hostů a domácích (80 m2) 

- Šatna pro rozhodčí (24-40m2) 

- Místnost pro delegáty (2/16m2) 

- Místnost pro antidoping (3/24m2) 

- Ošetřovna pro hráče a rozhodčí (1/20m2) 

- Subsektor imobilních diváků (3 místa/1000diváků) 

- Občerstvení (modernizovat, podle norem EU, kaţdý sektor svoje občerstvení) 

- Turnikety a retardéry (modernizovat, monitorovat, uzpůsobit samostatné 

vstupy a výstupy) 

- Pokladny (uzpůsobit tak, aby nenavazovaly hned na vstupy do stadionu) 

- Informační a bezpečnostní značení (nezbytně umístit na všechny pokladny a 

vstupy) 

- Ošetřovna pro diváky (zřídit v kaţdém sektoru: je to poţadavek UEFA) 

-  Oddělení sektorů (mezi sebou oplocení, střeţené evakuační východy) 

- Velikost stupně (podesty), (výška 40 cm, hloubka, šířka 80 cm) 

- Sedačky (samostatné, výška opěradla 30 cm, v jedné řadě dle ČSN (17, 

respektivě 34 kusů) u rizikových sektorů dohoda ČMFS s PČR max. 20 míst v 

řadě) 

- Bezpečnostní ţluté značení (doplnit chybějící únikové cesty, první a poslední 

schod) 
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- Piktogramy (mezinárodně platné piktogramy) 

- Nouzové osvětlení (je nezbytné a musí být řešeno s evakuačním plánem) 

- Sektory pro vlajkonoše hostů a domácích (oplotit tyto sektory, robustním 

pletivem výšky min. 1,8m) 

 

4. Televizní studio, novináři  

- Pozice pro umístění kamery (hlavní kamera je umístěna na hlavní tribuně, 

umístěna v takové výšce, aby byla zaručena optimální kvalita obrazu) 

- Akreditace (určená místnost nebo prostor, kde bude probíhat akreditace) 

- Místnost pro fotografy (tu situovat tak, aby byl snadný přístup na plochu i na 

WC apod.) 

 

Stadiony pro II. ligu ČMFS (Českomoravský fotbalový svaz) 

 

Pro stadiony II. ligy ČMFS platí stejné ustanovení jako pro stadiony I. Gambrinus ligy a to 

UEFA Stadium Infrastrukture Regulations. 

I tyto stadiony budou řazeny do 4 tříd: 1,2,3 a Elite a to podle stupně vybavenosti 

jednotlivých stadionů. 

 

U většiny stadionů II. ligy bude rozsah úprav odlišný, úpravy budou vycházet z různých 

výchozích stavů jednotlivých stadionů, ale kritéria pro stadiony II. ligy jsou tato: 

 

1. Vybavení hrací plochy 

- Rozměr hrací plochy 115 x 76m 

- Rozměry hřiště 105 x 68 

- Zlepšit kvalitu hracích ploch na všech stadionech 

- Instalovat reklamní tabule na předepsaných místech v předepsaných výškách 

- Vyřešit vedlejší vstup pro PČR, pořadatelskou sluţbu, akreditované fotografy, 

nezbytné zaměstnance apod. 

- Jednoznačně vymezit prostor pro fotografy 

- U klubu aspirujícího na postup do I. Gambrinus ligy je třeba při první úpravě 

zajistit vyhřívání hrací plochy a nezbytně nainstalovat osvětlení hrací plochy 

- Ozvučení nainstalovat uvnitř i vně stadionu 
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- Monitoring není v II. lize předepsán, ale pro stadiony postupující do I. GL je 

třeba s instalací počítat 

 

2. Dovršení vybavení sportovně technického zázemí (min. nezbytné) 

- Šatny hráčů hostů a domácích (min. plocha 4/60m2, pro kluby aspirující do I. 

GL min plocha 4/80m2 a min. 25 míst v šatně) 

- Šatny pro rozhodčí (2/24m2, vybavené dvěma sprchami, WC, umývadlo se 

zrcadlem apod.) 

- Místnost pro delegáty (min. 2/16m2, WC, umístěna vedle šatny rozhodčích) 

- Místnost pro antidoping (musí mít tři navazující místnosti o velikosti 3/24m2) 

- Ošetřovna pro hráče a rozhodčí (jedna místnost 1/20m2, teplá a studená voda) 

 

 

3. Vybavení jednotlivých sektorů pro diváky 

- Vytvořit minimálně 4 zcela samostatné sektory 

- Opravit nebo realizovat nová občerstvení odpovídající normám EU 

- Zřídit v jednom sektoru stabilní ošetřovnu pro diváky 

- Sedačky instalovat samostatně s opěradlem vyšším neţ 30 cm, dostatečný 

široký stupeň, pro stupně uţší neţ 80 cm instalovat sedačky se sklopným 

sedátkem 

- Doplnit chybějící ţluté značení a značení únikových cest a piktogramy 

- Dokompletovat sektory vlajkonošů domácích a hostů, tyto sektory musí být 

odděleny od ostatních, oploceny plotem o výšce 180 cm, se střeţenými vstupy 

na hřiště v případě evakuace, s vlastními turnikety, vstupy a východy do 

sektoru 

 

4. Vybavení sektoru pro média 

- Je dobré separovat prostory medií od ostatních, kdyţ je to moţné 

- Mix – zóna (mix-zóna a presscentrum jsou jedinými místy, kde můţe docházet 

k osobnímu kontaktu médií, hráčů a funkcionářů ze střídačky, min. 20 míst) 

- Presscentrum (kapacita min.50 míst, přípojky na wi-fi) 

- Tisk (min 20 míst, z toho 10 stabilních a 10 mobilních, 5 pultíků na psaní, 

odpovídající počet zásuvek pro připojení) 
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- Boxy pro rozhlasové a televizní operátory (v případě potřeby mít přichystano 5 

boxů s rozměry 3x5 míst k sezení a s přípojkami na wi-fi) 

- Televize (plošina 3x2 m na umístění TV kamery) 

- Pracovní místnost médií (100m2) 

- Místnost pro fotografy (snadný přístup na hrací plochu, k WC a k občerstvení) 

 

5. Řídicí místnost policejního ředitele 

- Nezbytným vybavením stadionu (min. 1/16 m2) 

- Výhled na celou hrací plochu i do hlediště všech sektorů 

- Přednostní právo vstupu do rozhlasových zařízení (pro přímé oslovení diváků) 

- Samostatný náhradní elektrický zdroj pro případ monitoringu 

 

6. Místnost hlasatele 

- Nezbytným vybavením stadionu (min. 1/16m2) 

- Z této místnosti se ovládá rozhlas a výsledková tabule 

- Samostatný náhradní zdroj pro potřeby nouzového ozvučení 

 

7. Chráněné parkovací prostory a ostatní parkování 

- Parkovací místa pro média, přenosové vozy apod. 

- V.I.P. 

- Rozhodčí a delegáti 

- Policejní velitel a velitel hasičů 

- Autobusy hráčů hostů i domácích 

- Ostatní parkování v docházkové oblasti do 1,5 km, označeno příslušnými 

ukazateli (přístupová trasa) 

 

8. Krátkodobá organizační opatření pro Ligu mistrů a poháry UEFA 

Pokud klub II. ligy ČMFS postoupí do evropských pohárových soutěţí, musí 

svůj stadion přizpůsobit parametrům příslušné soutěţe, nebo si na danou soutěţ 

zapůjčit stadion v předepsaných parametrech. [2] 
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3.4 Projekt ligové stadiony 2012 

 

3.4.1 Fotbalová asociace České republiky 

 

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) je členský svaz organizací FIFA a UEFA 

a organizuje fotbalové soutěţe u nás. Je pokračovatelem Českého fotbalového svazu, 

zaloţeného v roce 1901, který se do června 2011 označoval názvem Českomoravský 

fotbalový svaz (ČMFS). 

Organizuje i nejvyšší české fotbalové soutěţe jako je 1. Gambrinus liga (1. GL) tak i 

Pohár České pošty. Do kompetence FAČR spadá i česká fotbalová reprezentace nebo futsal. 

V asociaci je zaregistrováno téměř 4 000 klubů a přes 600 000 hráčů.[15] 

 

3.4.2 Historie projektu: 

 

Tento projekt, jehoţ zpracování proběhlo 11. 05. 2007, navazuje na původní projekt 

„Projekt 2003“. Tento projekt vznikl na základě nedobré úrovně českých fotbalových 

stadionů. Největší nedostatky na stadionech před začátkem projektu byly zejména:  

 nejednotné rozměry fotbalových 

hřišť a velikosti hracích ploch,  

 nedostatečná kvalita trávníku 

 malé a špatně vybavené šatny i 

ostatní sportovně-technické zázemí 

 nedostatečné umělé osvětlení apod. 

Celý původní „Projekt 2003“ byl rozdělen do etap tak, aby došlo co moţná nejvíc 

k jednotné úrovni stadionů. Celý „Projekt 2003“ byl velkým přínosem pro zvýšení 

bezpečnosti na stadionech 

Nejspíš největší problém projektu byl, ţe jeden z hlavních úkolů Projektu 2003, 

srovnání velikosti hracích ploch a jednotné rozměry fotbalových hřišť, byl neuváţeně odloţen 

na pozdější dobu, coţ znamenalo zásadní porušení celého plánu. K potřebné nápravě došlo aţ 

později. 

 

Ţádný klub však nepoukazuje na to, co na jeho stadionu chybí a dokdy si ty své 

závady skutečně odstraní.  
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Přes všechny skutečnosti se však musí zcela jednoznačně konstatovat, ţe „Projekt 

2003“ nejen výrazně napomohl ke zvýšení regulérnosti a kulturnosti prostředí našich 

stadionů, ale i k dalšímu rozvoji celého našeho ligového fotbalu. Stejně významně také 

pomohl našim ligovým klubům snadněji dosáhnout parametrů předepsaným „Licenčním 

řízení UEFA” v oblasti „Infrastruktury”. 

 

I přes skutečnost, ţe „Projekt 2003“ nebyl zcela realizován, je třeba připomenout, ţe 

díky vyjednávání zástupců ČMFS s UEFA se podařilo získat souhlas k realizaci některých 

sníţených ukazatelů a pouţít pak tyto při „Licenčním řízení“ s kluby I. Gambrinus ligy. 

Dalším úspěchem je, ţe se podařilo obhájit sníţené parametry i pro stadiony II. ligy ČMFS na 

převáţně splnitelnou mez nebránící dalšímu rozvoji. 

 

Důleţité pro náš ligový fotbal je to, ţe předepsané parametry splňují hlavně ty 

stadiony, na kterých nás budou reprezentovat kluby hrající v evropských pohárových 

soutěţích. 

 

Je proto nutné, aby v rámci první etapy Projektu ligové stadiony 2012 stadiony 

odstranily nedostatky. K odstranění nedostatků byly sepsány následující ukazatele: 

 

a) Pokud nebude moţno zvýšit kapacitu míst k sezení jinak (nová výstavba, 

komplexní rekonstrukce) bude muset alespoň u 4 stadionů 1. Gambrinus ligy 

dosáhnout k roku 2012 min. kapacitu 22 500 krytých míst k sezení a jednat o 

souhlas k jejich vyuţívání soutěţe UEFA v kategorii Elite. 

b) Vybudovat nejméně dva nové stadiony, jeden v Čechách a druhý na Moravě 

kategorii Elite o kapacitě min. 30 000 míst k sezení, vybavených minimálním 

počtem 22 500 krytých míst, umoţňující účast našich klubů ve všech 

nejvyšších pohárových soutěţích UEFA. 

c)  U ostatních stadionů 1. GL., pak ponechat dosaţené kapacity podle původních 

ukazatelů a u nových postupujících přizpůsobit předepsanou kapacitu diváků 

(2. kategorii pokynů UEFA) a to na 3 000 míst pro sedící diváky, (3.kategorii) 

na  8000 míst pro sedící diváky. 

d)  U městských stadionů druhé ligy ČMFS dosáhnout k roku 2012 kapacitu min. 

3 000 sedících diváků. To se týká i stadionů těch klubů, u kterých lze 
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předpokládat, ţe budou postupovat v jednotlivých letech do první Gambrinus 

ligy, ale je třeba si uvědomit, ţe tato kapacita limituje moţnost hrát jen některé 

pohárové soutěţe UEFA. 

e) Ostatní stadiony II. ligy ČMFS by měly mít kapacitu diváků cca 1 500 sedících 

diváků (Je však třeba vytvořit moţnost ochranného pásma pro případné 

rozšíření kapacity aţ na 3 000 diváků) 

f) Kapacity stadionů ČFL a MSFL musí být min. 200 míst k sezení na hlavní 

tribuně, včetně nezbytného vymezení ochranného pásma o velikosti 115x76m. 

S další plochou je třeba uvaţovat ještě pro případné zvětšení námi poţadované 

divácké kapacity min. 550 míst. 

g) Prostory pro média, dostatečně vybavené presscentrum, pracovní místnost, 

recepce pro všechny akreditace, nezbytné počty míst pro píšící novináře, 

komentátorské kabinky apod. 

h) Vnitřní i vnější ozvučení stadionu je nezbytným zařízením, které je nutné pro 

veškerou komunikaci a řízení chodu stadionu a to nejen při vlastním utkání. To 

vnitřní se týká všech prostor uvnitř stadionu a to hrací plochy, tribun pro 

diváky, celého zázemí stadionu, schodišť a průchodů, VIP apod., vnější pak 

pokrývá prostor od stadionu aţ po jeho oplocení, hlavně pro informaci a řízení 

diváků v prostoru před a kolem pokladen aţ ke vstupům. 

i) Vnitřní a vnější monitoring, souběţně s instalací monitoringu se musí 

realizovat v plném rozsahu i kompletní ozvučení, bez kterého nelze provozovat 

zcela funkční monitoring. K převáţně většině kamer je třeba přiřadit 

reproduktor a to k řízení všech potřebných bezpečnostních opatření. 

j) Turnikety a retardéry, ve všech vstupech do stadionu či jiných vstupních 

objektů, musí být umístěny turnikety nebo jiná vstupní zařízení 

k) Ošetřovny pro diváky, mimo původně jedné ošetřovny pro diváky musí být 

nyní podle nového poţadavku UEFA vybaven ošetřovnou kaţdý sektor kromě 

VH a VD) 

l) WC muţi, jedna záchodová mísa na 200 diváků, jeden pisoár pro 125 diváků 

m) WC ţeny, jedna záchodová mísa na 200 diváků. 

n) Občerstvení, min. jedno v kaţdém sektoru, u VD i VH můţe být občerstvení 

umístěno i mimo sektor, který je pak obsluhován zvenku, podávacím okénkem. 

o) Vstupy a východy, únikové (evakuační) východy, přiměřeně počtu míst pro 

diváky kaţdého daného sektoru příslušné části stadionu. 
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p) Některá bezpečnostní opatření, piktogramy, šířky průchodů a schodišť, 

evakuační plány apod. 

 

Výše uvedené vybavení stadionů musí být řešeno podle kategorizace dané novým 

nařízením „UEFA Stadium Infrastrukture Regulations platným od 1. 7. 2007.“  

 

Pokud není stanoveno u jednotlivých kategorií jinak, je u fotbalových stadionů třeba, 

aby min. 1/3 míst k sezení byla umístěna na kryté hlavní tribuně. Dále je nutné, aby 5% 

z celkové kapacity diváků bylo vţdy rezervováno pro potřeby diváků hostů. [2] 

 

3.4.3 Projekt ligové stadiony 2012 

 

Realizací tohoto projektu by se měla na všech sledovaných stadionech naplnit 

poţadovaná vybavenost. Minimálně by se mělo u I. Gambrinus ligy dosáhnout aţ na takovou 

úroveň, která bude srovnatelná s těmi, na kterých se hrají evropské pohárové soutěţe. Cíle 

splněné „Projektem 2003“ se nemění a stadiony plynule navazují na nové standardy vydané 

UEFA. Tento návrh je směřován hlavně na zvýšení bezpečnosti fotbalových stadionů. 

 

Rozdělení stadionů v tomto projektu je provedeno následovně: 

 

1) Stadiony pro I. Gambrinus ligu 

2) Stadiony pro II. ligu ČMFS 

3) Stadiony ČFL a MSFL 

 

Základní dokumentem je jednotně zpracovaný pasport vybraných druhů stadionů. 

Pasport bude výhradně zaloţen jen v elektronické podobě na jednotném formuláři. Na 

aktualizaci pasportu pro I. Gambrinus ligu a II. ligu ČMFS bude dohlíţet a udrţovat ji Komise 

BVS. Na stadionech, kde se hraje niţší fotbalová soutěţ ČFL a MSFL, bude komise pro BVS 

spolupracovat na zavedení pasportu s oběma řídícími komisemi. Kaţdá nová změna bude 

ihned po sdělení od jednotlivých klubů zpracována, aby byla následující den po jejich předání 

ČMFS k dispozici vedení a VV ČMFS i řídícím komisím ČFL a  MSFL a uvedena na 

webových stránkách ČMFS. Tímto docílíme toho, ţe pasport bude neustále ţivý i aktuální. [2] 
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3.5 Kategorie fotbalových stadiónů  

 

Máme 4 kategorie stadionů. Z nich nejprestiţnější kategorie je čtvrtá kategorie neboli 

kategorie Elite. Tato kategorie je určená pro ty stadiony, na kterých se hrají největší evropské  

UEFA soutěţe i světové soutěţe FIFA (finále kola mistrů apod.). Na našem území dosud 

ţádný stadion nevyhovuje pro zařazení do této kategorie, i kdyţ podle „Projektu 2012“ uţ 

měly být nejméně dva tyto stadiony postaveny. V současně době se jedná o postavení jednoho 

stadionu kategorie Elite na území České republiky.  

Do třetí kategorie se u nás dá zařadit pouze 4 stadiony, které vyhovují této kategorií, 

jsou to stadiony Sparta, Teplice, Liberec a Olomouc. Na stadionech 3. kategorie lze hrát 

zápasy skupiny Ligy mistrů a poháru UEFA. Některé stadiony dostaly ještě na fotbalovou 

sezónu výjimku nebo sníţená kritéria za příslib, ţe co nejdřív dají vše do pořádku.  

Na stadionech zařazených do 2. kategorie se mohou hrát pouze předkola obou 

zmíněných soutěţí.  

Do 1. kategorie zařazujeme všechny ostatní stadiony, které nevyhovují zařazení do 

vyšší kategorie. 

 

3.6 Stadiony 

 

3.6.1 Úvod 

 

V této kapitole sdělím základní informace o stadionech a jejich dosavadní technické 

vybavenosti. Dojde i k porovnání s poţadavky UEFA, které jsem si dovolil bodově ohodnotit. 

Nejdřív se zaměřím na tři prvoligové fotbalové týmy s příslušnými stadiony a to GENERALI 

Arena (fotbalový klub Sparta Praha), Stadión Bazaly (fotbalový klub Baník Ostrava), Andrův 

sportovní areál (fotbalový klub Sigma Olomouc). Dva druholigové fotbalové týmy a to 

fotbalový klub Fastav Zlín hrající na stadiónu na Letné, a MFK OKD Karviná, který hraje na 

městském stadionu v Karviné-Ráji jsem do této kapitoly nezařadil a to z důvodu slabší 

technické vybavenosti stadionu. 
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3.6.2 Stadion Generali Arena 

 

Areál AC Sparta Praha - GENERALI Arena 

Areál sdílí stejnou adresu jako sídlo samotné společnosti - 170 00 Praha 7, třída Milady 

Horákové 1066/98. 

Má výjimečnou polohu v centrální části Prahy, na území městské části Praha 7, ve čtvrti 

Letná. 

Z jedné strany jej ohraničuje začátek největšího městského parku Stromovka a z druhé, přes 

hlavní komunikační tepnu Prahy 7, třídu Milady Horákové, Letenská pláň s navazujícími 

Letenskými sady. 

Areál AC SPARTA PRAHA je vzdušnou čarou vzdálen od samotného středu města - 

Václavského náměstí 1,9 km a Staroměstského náměstí 1,4 km; od svého fotbalového centra 

na Strahově 2,7 km a od sídla prezidenta republiky - Praţského hradu 1,5 km. 

Jako celek se skládá ze dvou sportovních staveb 

 hlavní fotbalový stadion s komplexním zázemím a příslušné pozemky pod stadionem 

jsou v majetku AC Sparta Praha fotbal, a. s., stejně jakoţ i atletický stadion 

s tréninkovým fotbalovým hřištěm, který byl převeden z majetku Association Club 

Sparta Praha 

 parking uvnitř areálu má kapacitu pro 8 technických vozidel, 2 autobusy a 50 osobních 

automobilů 

 parking pro vozidla návštěvníků utkání na Letenské pláni umoţňuje stání 120 

autobusům a 1 200 osobním automobilům 

 

Technické parametry hřiště 

 rozměr hrací plochy 105x68 m splňuje předpis UEFA pro všechny jejich finálové 

zápasy a doporučený rozměr pro všechny stadiony, kde se mohou hrát zápasy UEFA 

a FIFA 

 vzdálenost pomezních a brankových čar k technickému prostoru je 5 m 

 vzdálenost reklamních led panelů je v souladu s předpisem UEFA 
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Nové osvětlení 

 v letní přestávce 2005 proběhla kompletní rekonstrukce osvětlení stadionu - hrací 

plochy, tribun i ochozů 

 úpravy se týkaly světelných konstrukcí, osvětlovacích těles, rozvoden a kabeláţe - 

stejná technologie bude pouţita i na nový stadion Interu Milán 

 intenzita osvětlení dosahuje 1600 luxů 

Vyhřívání a závlahový systém 

 v létě roku 2001 bylo instalováno vyhřívání hrací plochy technologie firmy REHAU, 

spolu s tím byl instalován i závlahový systém technologie RAIN-BIRD 

 automatické zapínání vyhřívání funguje na bázi čidel umístěných v hrací ploše, kde je 

také umístěno 30 zavlaţovačů. Obojí je moţno ovládat počítačem i ručně 

 Vyhřívání tribun: V roce 2010 a 2011 ve spolupráci se společností Praţská 

plynárenská a.s. proběhla modernizace protější tribuny stadionu a celá tribuna je 

kompletně vyhřívána infračervenými zářiči. Dodavatelem technologie infračervených 

zářičů je německá společnost SCHWANK. Protější vyhřívaná tribuna nese označení 

Vyhřívaná tribuna Praţské plynárenské. Instalací infračervených zářičů se zvýšil 

komfort fanoušků v chladivých měsících při sledování zápasů a stadion GENERALI 

Arena se tak zařadil po bok stadionů evropských velkoklubů. 

 

Kapacita stadionu 

 kapacita diváckých tribun: 18 872 

 z toho: kryté tribuny: 10 740 

 nekryté tribuny: 8 132 

 hlavní tribuna: 1 996 

 média (tisk a TV) na novinářské lávce: 80 

 kapacita VIP sekcí: 832 

 celková kapacita: 19 784 

 

Sektory diváckých tribun 

 stadion má 5 vstupů (sektorů) s příslušnými pokladnami 

 vstup č. 1 - z třídy M. Horákové (hlavní tribuna a část jiţní tribuny) 

 vstup č. 2 - z ulice U Sparty (východní a část jiţní tribuny) 

 vstup č. 3 - z ulice U Sparty (východní tribuna) 
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 vstup č. 4 - z rohu ulice U Sparty (severní tribuna) 

 vstup č. 5 - z ulice U Sparty (pouze pro diváky hostujícího druţstva, kapacita 2500 

míst) 

 v souladu s bezpečnostními předpisy UEFA jsou všechny sektory (1-5) v hledišti 

i mimo hlediště od sebe odděleny 

Historie stadionů Sparty Praha na místě stávajícího stadionu 

 1921 - první stadion - dřevěná konstrukce (poţár a celkové zničení v roce 1934) 

 1937 - ţelezobetonová hlavní tribuna (základ dnešní hlavní tribuny a zázemí stadionu) 

 1969 - nová aréna pro 35 880 diváků 

 1994 - celková rekonstrukce stadionu do současné podoby 

 2003 - nový název stadionu - Toyota Arena 

 2007 - nový název stadionu - AXA Arena 

 2009 - nový název stadionu - GENERALI Arena.[9] 

 

 

 

 

Tabulka srovnání: 

 

Tabulka 2 Srovnání GENERALI Areny 

 

Poţadavky UEFA pro 3. 

kategorii 

parametry 

stadionu 

vyhovuje 

ano/ne 

bod

y 

rozměry hřiště: 105/68 105/68 ano 1 

světelný zdroj: 1200-1400(lux) 1600 (lux) ano 1 

počet míst k sezení: 3000 18872 ano 1 

VIP sedačky: 750 832 ano 1 

prostory pro novináře: 100 80 ne 0 

bezpečnostní kamerový 

systém: vnitřní/vnější neustále 

vnitřní/vnější 

neustále ano 1 

   

Součet bodů: 5 

 

 

 

Závěr: 

Z technické úrovně stadionu dostal stadion z mého bodování pět bodů ze šesti. Stadion 

splňuje UEFA poţadavky pro třetí kategorii stadionu, a tudíţ se na stadionu mohou hrát 

fotbalové soutěţe určené pro tuto kategorii. 
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3.6.3 Stadion Bazaly 

 

Představení stadionu: 

Stadion byl otevřen na jaře roku 1959, je situován v městské části Slezská Ostrava a 

nachází se na pravém břehu řeky Ostravice v těsném sousedství městské Nové radnice. Okolo 

něj se obtáčí frekventovaná silnice, proto je v jeho okolí obtíţné parkování.  

 

V současnosti má kapacitu 17 372 míst, všechna jsou k sedění. Ovšem na přelomu nesmírně 

úspěšných 70. a 80. let nebyly na Bazalech výjimkou třicetitisícové návštěvy. Bohuţel dnešní 

dispozice samotného stadionu ani jeho okolí neumoţňují rekonstrukci tak, aby splňoval přísná 

nařízení FIFA a UEFA, proto se v Ostravě uţ nemohou konat ţádné mezistátní zápasy. 

 

Bazaly se začaly stavět na konci 50. let, kdy uţ z hygienických, společenských i ryze 

sportovních důvodů dosavadní Stará střelnice přestala vyhovovat. Ústřední sekce kopané 

opakovaně poţadovala, aby se ligová střetnutí hrála na trávě. Baník ovšem vţdy dostal 

výjimku, ale rok od roku bylo těţší přesvědčovat, ţe se nedá nic dělat. 

 

V Ostravě vyrostl mezitím Stadion odborářů v městské části Mariánské Hory a Fifejdy, který 

poslouţil krajské spartakiádě, ale jinak moc vyuţíván nebyl. Stadion byl poznamenán 

chvatem, s nímţ byl stavěn, a měl své chyby. Stál ovšem uprostřed města, mohl vyuţít ideální 

spojení tramvajemi, autobusy i trolejbusy a byla zde i moţnost parkování. 

 

Skupina funkcionářů Baníku prosazovala myšlenku, ţe muţstvo musí hrát ve Slezské Ostravě, 

protoţe klub na pravém břehu Ostravice vznikl a měl by na něm také zůstat. Uţ tehdy ale část 

fanoušků uvaţovala rozumněji a snaţila se o to, aby Baník vyuţil nového stadionu na 

Fifejdách. Mohl být zčásti přestavěn, ale to by nepřišlo tak draze jako výstavba Bazalů.  

 

Přesto nakonec začala stavba nového stánku na pravém břehu Ostravice. I kdyţ bylo při 

stavbě vyuţito přírodních svahů, bylo přemístěno 135 000 kubických metrů zeminy, poloţeno 

4800 metrů drenáţí a kilometr kanalizace. Stadion byl otevřen na jaře roku 1959, protoţe na 

čerstvě poloţeném trávníku ale ještě nebylo moţné hrát, utkání s ČH Bratislava musel Baník 

přeložit právě na Stadion odborářů. 

 

Premiéra na Bazalech se uskutečnila 19. dubna 1959, kdy Baník hostil Ústí na Labem a se 
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zachraňujícím se soupeřem prohrál 2:3. Zápas provázely tak dramatické okolnosti, ţe poté se 

musely na stadionu po zásahu svazových funkcionářů dodatečně montovat drátěné ploty. 

 

Bazaly poté procházely částečnými rekonstrukcemi. I díky nim se ještě 16. srpna 2000 mohlo 

na Bazalech odehrát přípravné utkání české reprezentace se Slovinskem (0:1), ale to byla také 

poslední moţnost, kdy se stařičký stadion dočkal šance hostit mezistátní zápas na 

reprezentační úrovni. 

 

1. Hrací plocha: 

Rozměry hrací plochy: 105 x 68 metrů 

            Rozměry veškeré travnaté plochy: 125 x 86 metrů 

            Osvětlení: 1548 / 1067 luxů 

 

2. Sportovní zázemí: 

Šatna domácích: 104 metrů čtverečních 

Šatna hostí: 97 metrů čtverečních 

Šatna rozhodčích: 54 metrů čtverečních 

Šatna pro delegáta: 24 metrů čtverečních 

Ošetřovna pro hráče a rozhodčí: 24 metrů čtverečních 

Antidopingová vyšetřovna: 25 metrů čtverečních 

 

3. Sektory pro diváky: 

Kapacita stadionu: 17 372 

            Počet míst k sezení: 17 372 

            V.I.P. křesel: 237 

            Novinářských sedadel: 100 

 

4. Sektory na ochozech 

            V1 - vlajkonoši domácí: 1 400 míst (vchod 3 - jedna pokladna, dva vstupní koridory) 

            P1, P2, P3 - ochozy vpravo: 2 784 míst a pravý střed 1 996 míst (vchod 4 - dvě 

pokladny, čtyři vstupní koridory) 

            S1, S2, S3 - ochozy střed: 5 988 míst (vchod 5 - dvě pokladny, 10 vstupních koridorů) 
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            L1, L2, L3 - ochozy vlevo: 3 848 míst (vchod 5 - dvě pokladny, 10 vstupních 

koridorů) 

            V2 - vlajkonoši hosté: 526 míst (vchod 6 - jedna pokladna, jeden vstupní koridor). [8] 

 

Tabulka srovnání: 

 

 

Závěr: 

Stadion Bazaly dostal ode mě čtyři body ze šesti. Tento stadion dostal výjimku pro 

hraní 1. GL. Tento stadion nesplňuje všechna kritéria UEFA pro třetí kategorii, proto  je 

nezbytně nutné zrekonstruovat stadion do takové podoby, aby splňoval všechna kritéria v plné 

míře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poţadavky UEFA pro 

3. kategorii parametry stadionu 

vyhovuje 

ano/ne body 

rozměry hřiště: 105/68 105/68 ano 1 

světelný zdroj: 1200-1400(lux) 1548 / 1067 (lux) ano 1 

počet míst k sezení: 3000 17 372 ano 1 

VIP sedačky: 750 237 ne 0 

prostory pro novináře: 100 100 ano 1 

bezpečnostní kamerový 

systém: vnitřní/vnější neustále 
vnitřní ne 0 

   

Součet bodů: 4 

Tabulka 3 Srovnaní stadionu Bazaly 
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3.6.4 Andrův sportovní areál 

 

Představení klubu: 

 

SK Sigma Olomouc patří mezi tradiční kluby české nejvyšší fotbalové soutěţe. První 

ligu poprvé okusila v ročníku 1982-1983, na jehoţ konci následoval první a zároveň poslední 

sestup do druhé ligy. Po roce se posílené muţstvo vrátilo do elitní soutěţe a se střídavými 

úspěchy bojuje v první lize nepřetrţitě jiţ devětadvacátou sezonu. SK Sigma Olomouc se 

vypracovala v přední klub české kopané a to zejména díky výborné práci s mladými 

fotbalisty, které vychovává pro špičkové evropské kluby. Přestoţe svým rozpočtem patří 

Sigma do průměru nejvyšší soutěţe, daří se jí modernizovat jak samotný stadion, tak i celý 

Andrův sportovní areál. 

 

Kontakty na klub: 

 

Adresa: 

SK Sigma Olomouc, a. s. 

Legionářská 1165/12 

771 00 Olomouc 

 

Email: sekretariat@sigmafotbal.cz 

Telefon: 585 223 380 - spojovatelka 

              585 222 956 - sekretariát 

Fax: 585 220 953, 585 222 656 

GPS (poloha): 49° 36' 0'' N, 17° 14' 49'' E 

 

Základní informace: 

 

Celkem míst: 12 541 (vše k sezení)  

Zastřešených míst: 3 618 

Nezastřešených míst: 8 923 

Osvětlení: Phillips (1676 luxů) 

Rozměry hrací plochy: 105 x 68 m 

mailto:sekretariat@sigmafotbal.cz
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Vyhřívání: ano 

Trávník: technologie Fibresand 

 

Kapacity jednotlivých tribun: 

 

Severní: 3 871 (vše nekryté) 

Jiţní: 2 354 (1 894 nekryté, 460 VIP) 

Východní: 3 108 (1754 krytých, 1354 nekrytých míst); (651 míst sektor hostí) 

Západní: 3 208 (1404 krytých, 1804 nekrytých míst) 

 

Další informace: 

 

Název klubu: SK Sigma Olomouc, a. s. 

Registrační číslo ČMFS: 705072 

Klubové barvy: modrá, bílá 

Počet fotbalových druţstev: 15 (A tým, B tým, juniorka, 4 dorostenecká, 4 ţákovská a 4 

druţstva přípravek) 

IČO: 61974633 

DIČ: CZ61974633 

Bankovní spojení: 4200143143/6800 

Přelomová léta: 

1919 - zaloţení právního předchůdce (SK Hejčín) 

1995 - převod klubu na akciovou společnost. [10] 

Tabulka srovnání: 

 

 

 

 

Poţadavky UEFA pro 3. 

kategorii parametry stadionu 

vyhovuje 

ano/ne body 

rozměry hřiště: 105/68 105/68 ano 1 

světelný zdroj: 1200-1400(lux) 1676 (lux) ano 1 

počet míst k sezení: 3000 12 541 ano 1 

VIP sedačky: 750 224+460  ne 0 

prostory pro novináře: 100 70+59  ano 1 

bezpečnostní kamerový 

systém: vnitřní/vnější neustále 

vnitřní/částečně 

vnější 
ano 1 

   

Součet bodů: 5 

Tabulka 4 Srovnání Andrového sportovního areálu 
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Závěr: 

Andrův sportovní areál dostal z mého bodování pět bodů. Na tomto stadionu se bude 

pořádat EURO do 21 let v roce 2015, tudíţ tento stadión je způsobilý pro třetí kategorii. Na 

tomto stadionu bych zdokonalil kamerový systém, ale podle mých informací od pana 

bezpečnostního manaţera Bc. Milana Zapletala, je tato inovace stadionu jiţ v jednání. 
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4. Bezpečnost na stadionech 

 

4.1 Fotbalová asociace České republiky-bezpečnost na stadionu 

 

4.1.1 Přehled zákonných norem tykajících se bezpečnosti na stadionech: 

 

 zák. č. 1/1993 Sb.  Ústava ČR  

 zák. č. 115/2001 Sb. „ O podpoře sportu“  

 zák. č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník  

 zák. č. 141/1961 Sb. Trestní řád  

 zák. č. 200/1990 Sb. „O přestupcích“  

 zák. č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“  

 zák. č. 273/2008 Sb. „O Policii České republiky“  

 zák. č.84/1990 Sb. „O právu shromaţďovacím“  

 zák. č. 133/1985 Sb. „O Poţární ochraně“  

 zák. č.37/1989 Sb. „O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi“  

 A nyní nově → Dohoda mezi Policií ČR a FAČR [5] 

 

4.1.2 Přehled zákonných norem tykajících se pořadatelské služby: 

 

a) Omezení svobody § 76 trestního řádu  

b) Nutná obrana § 29 trestního zákona  

c) Zjištění totoţnosti  

d) Krajní nouze § 28 trestního zákona [5] 

 

4.1.3 Nejčastější porušování zákona při fotbalových utkání: 

 

Přestupky proti veřejnému pořádku § 47 zákona o přestupcích  

Poškozování cizí věci § 228/1 trestního zákoníku  

Výtrţnictví § 358/1 trestního zákoníku  

Propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod § 403/1 trestního zákoníku [5] 
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4.2 Dohoda mezi Policií České republiky a Fotbalovou asociací České republiky 

 

Dohoda spočívá ve vyplnění předem připraveného dokumentu „Místní ujednání“ a 

jeho zpětného vyhodnocení po konci zápasu zda všechno proběhlo v pořádku, zda je třeba 

něco změnit apod. 

 

 

4.2.1 Dokument „Místní ujednání“ 

 
Místní ujednání  

 Souhrn vstupních informací  

 Nástroj pro specifikaci přijatých opatření ze strany pořadatele a Policie ČR 

 Definování povinností a odpovědností  

Přílohy místního ujednání  

 Hodnocení stadionu před utkáním  

 Specifikace spolupráce (klubu a policie) při rizikovém utkání  

Vyhodnocení místního ujednání  

 Hodnocení činnosti pořadatelské sluţby a policie [5] 

 

4.2.2 Povinnosti klubů vůči dohodě 

 

a) Infrastruktura stadionu  

 Vnější plášť  

 Nouzové východy  

 Poţární předpisy  

 Integrované řídící středisko  

 Stanice lékařské pomoci  

 Přiměřené rozdělení a vybavení sektorů  

 Hosté- oddělený vstup, WC, občerstvení  

 Kamerové systémy  

 Hygiena  

 Místnost pro pořádkové jednotky Policie ČR  

 Šatny pro pořadatele (moţnost skladu na kvalitní vybavení)  

 Tiskové středisko  



24 
 

 

b) Pořadatelská sluţba  

 Vpouštění diváků na stadion  

 Zabránění vstupu neţádoucím osobám  

 Poskytování informací divákům  

 Poskytnutí součinnosti Policii ČR, včetně sepsání místního ujednání  

 Provedení veškerých opatření před zásahem Policie ČR  

 Pravidelné školení pořadatelské sluţby 

 Prevence sluţby  

 

c) Funkce a kompetence bezpečnostního manaţera klubu  
 Samostatná pozice  

 Jasné pravomoci v klubu  

 Komunikace s:  

- Policií  

- Místní samosprávou  

- UEFA/FIFA [5] 

 

 

4.3 Spolupráce s Policií ČR 

 

 Dohoda o spolupráci Policie ČR a FAČR  

 Bezpečnostní porady před začátkem soutěţí – stanovení rizik 

 Bezpečnostní porady před konkrétním utkáním  

 Předávání informací  

 Školení  

 Společná cvičení  

 Řídící štáb policie je stále na stadionu  

 Pořádkové jednotky na stadion vstupují jen na ţádost pořadatele o součinnost 

(neudrţitelnost situace)  

 I při zajištění součinnosti policie je hlavní břemeno odpovědnosti za bezpečnost na 

stadionu na pořadateli!!!  
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Nové trendy policejní praxe: 

„Low profile“  

 Neagresivní a nevyzývavý projev policie  

 V okolí stadionů se pohybují hlídky v klasických uniformách, hlídka mívá 4-6 členů 

(hlídky jsou od sebe vzdáleny na dohled!)  

 Policisté více komunikují s fanoušky a obyvateli (mají na to speciální školení, 

jazykové kurzy 

 Vyzbrojené pořádkové jednotky mimo vizuální kontakt s veřejností, ale na vhodném 

místě k zásahu  

 

Podmínky zákroku policie: 

 Učinění veškerých opatření ze strany vlastníka  

 Přerušení nebo ukončení utkání  

 Řádně vyhlášená informace, ţe policie byla poţádána o zákrok  

 Ţádost o součinnost s policií deklarovaná bezpečnostním manaţerem [5] 

 

4.4 Vlastní zjištění 

 

4.4.1 Úvod 

 

Pří osobních návštěvách stadionů jsem všem bezpečnostním manaţerům pokládal 

stejné otázky. Při pokládaní jednotlivých otázek jsme probírali problematiku agresivních 

fanoušků, jak tomu zabránit apod. Po jednotlivých rozhovorech jsem si šel nafotit 

zabezpečovací prvky a areál stadionu. 

 

4.4.2 Stadión Generali Aréna 

 

Otázky: 

 

Na otázky odpovídal: JUDr. Josef Prásk – bezpečnostní manaţer 

 

1. Kdo určuje minimální počet security na daný zápas (klub, FAČR, UEFA)? 

Bezpečnostní manaţer,  
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2. Jak se určují počty security na jednotlivý zápas (rizikový, normální)? 

Bezpečnostní manaţer má týmy rozdělené do tří kategorií, do které kategorie zařadí 

jaký tým, ovlivňuje několik faktorů, nevraţivost týmů navzájem, umístění v tabulce, 

chování fanoušků na stadionech, průměrný počet fanoušků 

3. Jaký je základní rozdíl kontroly standardních tribun, kotle domácích a kotle 

hostů? 

Domácí kotel: Intenzivní spolupráce fanoušků s vedením klubu, kontroly prováděny 

podle skutků, slibů, chování i na jiných stadionech, protoţe klub zodpovídá za svoje 

fanoušky i na jiných stadionech 

Kotel hostů: záleţí klub od klubu, jaký mají vztah týmy navzájem, například Baník 

Ostrava má přísnou kontrolu  

4. Jak funguje spolupráce s Policií ČR, s protiextremistickým oddělením a 

vyhodnocování rizik při zápase? 

Spolupráce s Policií ČR funguje dokonale aţ na to, ţe policie během utkání namůţe 

vstoupit na stadión jedině v případě, kdyby tam byla povolána.  

Sledování a vyhodnocování blíţících se rizik během utkání provádí pořadatel. 

Kluby si navzájem předávají informace, zda se chystá nějaký konflikt ze stran 

fanoušků apod.  

5. Jakým způsobem řešíte pyrotechniku a kontrolu zakázaných předmětů? 

Kontrolu provádíme standardně jako na většině stadiónů u nás, problémem však je 

házení zakázaných předmětů z venku dovnitř přes tribuny, proto by bylo dobré celý 

stadion oplotit. 

6. Jakým způsobem prošla výběrem bezpečnostní služba, nároky atd…? 

Bezpečnostní manaţer spolupracuje při výběru s vedením stadionu, ale o výběru 

rozhoduje jen vedení a majitel stadionu. 

7. Jak jsou pracovníci security prověřováni (výkon služby)? 

Pracovníci security nejsou prověřování, ale měli by splňovat poţadavky napsané ve 

smlouvě. Výkon sluţby bezpečnostní manaţer nemá k dispozici. 

8. Jaký máte kamerový systém (se záznamem, bez záznamu), monitoring rasismu a 

vulgarizmu? 

UEFA ukládá povinnost monitorovat permanentně celý stadion během kaţdého zápasu 

včetně přístupových a únikových cest. Stadion disponuje 13 pevnými kamerami a 

dvěma pohyblivými kamerami. Stadion monitorujeme se záznamem.     
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9. Na základě jakého rozhodnutí odmítá bezpečnostní služba vypustit fanoušky 

hostů dříve než před koncem zápasu? 

Bezpečnostní sluţba nemůţe zamezit odchodu fanoušků dříve neţ před skončením 

zápasu. Bezpečnostní sluţba můţe doporučit, poţádat, aby fanoušci zůstali na místě 

déle. Bezpečnostní manaţer můţe poţádat fanoušky, aby zůstali, prostřednictvím 

rozhlasu. 

10. Chystá nějaká inovace pro větší spokojenost fanoušků, větší návštěvy tribun? 

Ţádné inovace se nechystají, protoţe do té doby neţ bude nový zákon, který bude 

nařizovat větší bezpečnost na stadionech, lepší bezpečnostní systém, větší kontroly a 

bude umoţňovat udělovat zákazy vstupů nejradikálnějším fanouškům, tak vedení 

klubu nechystá ţádné změny. Pouze se chystá na podzim vyměnit bezpečnostní sluţbu 

INPOS za jinou. 

11. Jaký je Váš názor na pyrotechniku? 

Pyrotechnika je krásná, ale zároveň velice nebezpečná a na stadionech rozhodně nemá 

co dělat.  
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Fotogalerie: 

 

Sektor hostů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Sektor hostů je situován do levého rohu od hlavní tribuny. Jak můţete vidět na 

fotografiích, tak sektor hostů je vybaven ochrannou sítí proti házení předmětů na hrací plochu, 

oplocením (zároveň jsou zde střeţené vstupy na plochu v případě evakuace stadionu), 

kompletním ozvučením sektoru a kompletním monitoringem se záznamem. 

 

Domácí sektor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1, oplocení, ochranná síť, kamery 

Obrázek 2, ochranná síť a oplocení 
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Shrnutí: 

Sektor domácích je situován do protějšího rohu od sektoru hostů. Klub se snaţí 

komunikovat se svými fanoušky, podle komunikace a činů svých fanoušků dělá opatření. 

Sektor domácích je vybaven stejným zařízením jako sektor hostů a to je monitoring, ozvučení, 

ochranná síť, hlídaný evakuační vstup na plochu. 

 

Hlavní tribuna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

VIP sektor se nachází uprostřed hlavní tribuny. Nad sedačkami je prosklená část VIP 

salonků, v této části je mimo také kancelář bezpečnostního manaţera, ze které mimo jiné má 

moţnost přímého mluvení k fanouškům.  

 

Kamery: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3, VIP sektor, komentátorská místnost, místnost bezpečnostního manažera 

stadionu, VIP salonky 

Obrázek 4, kamery vně stadionu Obrázek 5, kamery vně stadionu 
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Shrnutí: 

Celkový počet 15 kamer dostatečně zvládá monitoring jak vnitřní, tak i vnější části 

stadionu. Monitoring zahrnuje i monitorování přístupů na stadión, monitoring stánků 

s občerstvením a samozřejmě sektor hostů a domácích. 

 

 

Závěr: 

Celkový dojem z osobního střetnutí s bezpečnostním manaţerem panem JUDr. 

Práskem bych hodnotil velmi dobře, pan Prásk ochotně odpovídal na všechny zmiňované 

dotazy a zapojoval se do diskuze. Všechno proběhlo v nejlepším pořádku. Samotný stadion je  

jeden z nejmodernějších u nás a ze všech stadionů obsaţených v této diplomové práci mi 

z mého pohledu připadal také nejútulnější. Stadion se můţe pochlubit jednou z nejvyšších 

kapacit u nás, téměř 19 000 návštěvníků, i kamerovým systémem, jedním z nejlepších. 

Obrázek 8, vnější kamery 

Obrázek 6, kamery uvnitř stadionu 

Obrázek 7, kamery uvnitř stadionu  

Obrázek 9, vnitřní kamery 
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Komunikace mezi pořadateli a fanoušky není zcela dokonalá. Shodli jsme se s panem JUDr. 

Práskem, zejména chybí peníze na lepší kontrolu návštěvníků a pro jejich lepší identifikaci. 

Také úprava české legislativy by výrazně napomohla k sníţení agresivnosti fanoušků na 

stadionech a zlepšení kvality stadionů. 

 

4.4.3 Stadion Bazaly 

 

Otázky: 

 

Na otázky odpovídal p. Konderla - bezpečnostní manaţer stadionu 

 

1. Kdo určuje minimální počet security na daný zápas (klub, FAČR, UEFA)? 

Doporučené počty security podle počtu diváků na 9000 diváků asi 145 pořadatelů, 

počet závisí taktéţ na doporučení PČR, která má lepší informace neţ fotbalový klub. 

2. Jak určují počty security na jednotlivý zápas (rizikový, normální)? 

Klub má k dispozici speciální jednotku Security, která hlídá vţdycky hostující 

fanoušky, při normálních zápasech jich má k dispozici klub vţdycky 5 a při 

rizikových zápasech 10-20 podle doporučení PČR . 

3. Jaký je základní rozdíl kontroly standardních tribun, kotle domácích a kotle 

hostů? 

Se svými fanoušky mají domluvu, ţe se nebude zavírat evakuační vstup na plochu. 

Vlajkonoši hostů a vlajkonoši domácí jsou prověřovány více neţ ostatní fanoušci. 

4. Jak funguje spolupráce s Policií ČR, s protiextremistickým oddělením a 

vyhodnocování rizik při zápase? 

PČR informuje klub, má lepší informace neţ klub, má lepší zdroje apod. Vzájemná 

dobrá komunikace. Vţdycky tři dny před zápasem se koná porada, na které se 

vyplňuje dokument „Místní ujednání“. Po daném zápase se vyhodnocuje zpět, jestli 

proběhlo vše v pořádku a jestli se má případně něco změnit. Dokument se stvrzuje 

podpisy delegáta, kapitánů, hlavních rozhodčích, bezpečnostního manaţera. 

5. Jakým způsobem řešíte pyrotechniku a kontrolu zakázaných předmětů? 

Preventivní prohlídky. 
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6. Jakým způsobem prošla výběrem bezpečnostní služba, nároky atd…? 

Vznikla z původní Foch Security, která fungovala na stadionu 13 let, dostala se do 

finančních problémů a byla odkoupená firmou Valkyra Security, která nyní zajišťuje 

bezpečnost na stadionu. 

7. Jak jsou pracovníci security prověřováni (výkon služby)? 

Pracovníky security neprověřují, kdyby se naskytl nějaký problém se zaměstnancem 

bezpečnostní sluţby, mají to ošetřené ve smlouvě mezi klubem a bezpečnostní 

sluţnou. 

8. Jaký máte kamerový systém (se záznamem, bez záznamu), monitoring rasismu a 

vulgarizmu? 

Kamerový monitoring se záznamem a se zvukem na vyţádání do tří dnů, potom se 

maţe. Klub disponuje 6 kamerami, z toho jsou dvě 360°. 

9. Na základě jakého rozhodnutí odmítá bezpečnostní služba vypustit fanoušky 

hostů dříve než před koncem zápasu? 

Rozhodnutí vychází se strany krajského ředitelství nebo od velitele opatření, 

vyhlášeno je jen do sektoru hostů. Toto nařízení vyplývá z aktuálního dění a je pro 

bezpečí hostujících fanoušků. 

10. Chystá se nějaká inovace pro větší spokojenost fanoušků, větší návštěvy tribun? 

Pracuje se na uzavření partnerství se statuárním městem Ostrava, potom by bylo 

moţné výrazně zlepšit situaci na stadionu. 

11. Jaký je Váš názor na pyrotechniku? 

Nebezpečná a zakázaná legislativou, ale při určitých specifikacích by se dala pouţít 

na stadionu. 
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Fotogalerie: 

 

Sektor domácích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Domácí sektor je umístěn po levé straně od hlavní tribuny. Jak si můţete všimnout, tak 

nejsou pouţity ochranné sítě pro vhazování předmětů na hrací plochu. Síť zde není umístěna 

z důvodu dostatečné vzdálenosti od hrací plochy. Dále si můţete povšimnout, ţe v sektoru se 

nenacházejí lavičky a to z důvodu bezpečnosti. 

 

Sektor domácích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10, sektor domácích, dvojitý plot 

Obrázek 11,  sektor hostů, můžete zde vidět, že sektor je rozdělen do více 

částí, hlavní bez sedačková část a potom dvě tzv. "nárazové zóny", první s 

pár sedadly a druhá zóna se sedadly. 
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Shrnutí: 

Sektor vlajkonošů hostů je situován po pravé straně od hlavní tribuny. Sektor je 

rozdělen na tři části, tzv. „nárazové zóny“, které slouţí, kdyţ přijede větší počet hostujících 

fanoušků hostů. Sektor je vybaven dvojitým plotem a taktéţ bez ochranné sítě. 

 

Hlavní tribuna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Tato tribuna je jediná zastřešená, obsahuje VIP sektor, sektor pro novináře i místo pro 

umístění kamery pro přenosy fotbalových zápasů. 

Kamery: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12, hlavní tribuna s VIP sedadly, s novinářskými sedadly a 

prostorem pro kameru(na obrázku ve středu nahoře), dále můžete vidět 

skleněné prostory nad sedadly, kde jsou umístěny VIP salónky a prostory 

pro delegáta a policejního velitele 

Obrázek 13, kamery namířené na sektor hostů, a tlakové 

akátéčko, které slouží k přímému informování hostujících 

fanoušků 
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Shrnutí: 

Všech šest kamer, které má stadion k dispozici, jsou umístěny na hlavní tribuně. Dvě 

kamery, které disponují 360°záběrem, jsou umístěny na pravém a na levém rohu střechy 

hlavní tribuny. 

 

Závěr: 

Celkový dojem z návštěvy Bazalů je velmi dobrý. Pan Konderla byl vstřícný a ochotně 

odpovídal na všechny dotazy. Jeho jedenáctiletá kariéra na Bazalech s jedním z 

nejagresivnějších a nejtvrdších Funclubů u nás mu dala hodně zkušeností. Shodli jsme se 

v tom, ţe základní pilíř v agresivitě domácích fanoušků není ani tak to, ze kterého kraje 

pochází, ale spíš v mentalitě fanoušků, které z velké většiny ovlivňuje davová psychóza. 

Fanoušek si neuvědomuje, ţe svým chováním můţe poškodit klub, za který bojuje.  

Samostatný stadion uţ je vcelku zastaralý, nějaké rekonstrukce proběhly, ale na 

úplnou rekonstrukci stadionu chybí peníze, proto se klub snaţí uzavřít spolupráci se 

statutárním městem Ostrava.  

 

Obrázek 14, kamery monitorující stadion jsou umístěny všechny na 

hlavní tribuně 
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4.4.4 Andrův sportovní areál 

 

Otázky: 

 

Na otázky odpovídal pan Bc. Zapletal, bezpečnostní manaţer stadionu 

 

1. Kdo určuje minimální počet security na daný zápas (klub, FAČR, UEFA)? 

Před kaţdým zápasem bývá tzv. předzápasová porada, na které se projedná 

organizační řád, který určuje počty security na zápas. 

2. Jak určují počty security na jednotlivý zápas (rizikový, normální)? 

Zda je zápas rizikový nebo normální závisí na aktuálním umístění týmu v tabulce a 

podle informací uţ z odehraných zápasů, kolik jezdí fanoušků s týmem, jak je tým 

vzdálený od našeho města apod. Například při příjezdu Baníku se prodávají 

vstupenky na jméno.                   

3. Jaký je základní rozdíl kontroly standardních tribun, kotle domácích a kotle 

hostů? 

Pár pořadatelů z řad bývalých fanoušků (fanoušci si je sami navrhli), dobrá vzájemná 

komunikace mezi místními vlajkonoši a pořadatelskou sluţbou. Kontroly hostujících 

fanoušků, zejména vlajkonošů, probíhají důkladněji neţ kontroly místních fanoušků. 

4. Jak funguje spolupráce s Policií ČR, s protiextremistickým oddělením, 

vyhodnocování rizik při zápase? 

Před kaţdým zápasem se vypracovává dokument „místní ujednání“, který ošetřuje 

spolupráci s policejními sloţkami. 

5. Jakým způsobem řešíte pyrotechniku a kontrolu zakázaných předmětů? 

Standardní vstupní prohlídky 

6. Jakým způsobem prošla výběrem bezpečnostní služba, nároky atd…? 

Vlastní pořadatelská sluţba pod velením bezpečnostního manaţera je levnější, 

v případě nedostatku lidí spolupráce s ostatními bezpečnostními agenturami z města. 

Vzájemná výpomoc při rizikových zápasech z různých sportovních odvětví, například 

z hokeje. 

7. Jak jsou pracovníci security prověřováni (výkon služby)? 

Jsou prověřováni v rámci moţností. 

8. Jaký máte kamerový systém (se záznamem, bez záznamu), monitoring rasismu a 

vulgarizmu? 
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Bez zvukového záznamu, pouze na vyţádání do tří dnů od Policie ČR, potom se 

záznam maţe. 

9. Na základě jakého rozhodnutí odmítá bezpečnostní služba vypustit fanoušky 

hostů dříve než před koncem zápasu? 

Velitel opatření PČR rozhoduje 5 aţ 10 min před koncem. 

10. Chystá se nějaká inovace pro větší spokojenost fanoušků, větší návštěvy tribun? 

Olomouc je jedno ze tří měst, kde se bude konat Euro 2015 do 21 let, proto se bude 

realizovat kamerový systém v plné míře, čtečky čárových kódů (pro rychlejší přístup 

a tisknutí vstupenek na jména a datum narození) a celkově se zlepší zabezpečení 

stadionu. 

11. Jaký je Váš názor na pyrotechniku? 

Zakázána legislativou 

 

 

 

 

Fotogalerie: 

Sektor hostů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Sektor hostů je umístěn na protější tribuně od hlavní tribuny do levého rohu. Sektor 

má samostatný vstup. Je dokola obehnán silným plotem nahoře zajištěn ostnatým drátem proti 

přelezení. Celý sektor je obehnán ochrannou sítí proti vházení předmětů na hrací plochu nebo 

Obrázek 15, sektor hostů, ochranná sít a oplocení sektoru 
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do vedlejšího sektoru. Sektor má taktéţ vlastní ozvučení, dva bytelné střeţené evakuační 

vstupy na plochu a je monitorován kamerovým systémem.  

 

Sektor domácích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Sektor domácích se nachází v pravém rohu stejné tribuny jako sektor hostů, je 

obehnán jednoduchým plotem bez jakýchkoliv nadstandardních ochranných prvků proti 

přelezení čí přeskočení apod. Není obehnán ochrannou sítí proti vházení předmětů na hrací 

plochu. Sektor je monitorován kamerovým systémem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16, sektor domácích, oplocení sektoru 
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Hlavní tribuna: 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Hlavní tribuna obsahuje VIP sekci, sektor pro novináře s pultíky, část vyhrazenou pro 

TV kameru, místnost pro náčelníka policie s přímým vstupem k ozvučovacímu zařízení, 

místnost pro delegáta, komentátory a obsluhu monitorovacího systému. Na hlavní tribuně jsou 

umístěny dvě 360° kamery, kaţdá v jednom rohu. 

 

 

Kamerový systém: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17, hlavní tribuna, VIP sektor, sektor pro novináře a pro TV studio, prosklené části pro policejního náčelníka, 

delegáta, pro obsluhu kamerového systému apod. 

Obrázek 18, kamera umístěna 

na jižní tribuně monitorující 

kotel domácích a jižní tribunu 

Obrázek 19, kamera 

umístěna mezi severní 

tribunou a kotlem 

hostů, zejména 

monitorující kotel 

hostů 

Obrázek 20, kamera 

umístěna v levém rohu 

hlavní tribuny 
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Shrnutí: 

Stadion disponuje čtyřmi 360° kamerami umístěnými uvnitř areálu, dvě na hlavní 

tribuně (jedna v kaţdém rohu), potom jedna kamera na jiţní tribuně, monitorující vlajkonoše 

domácích fanoušků a jedna kamera na severní tribuně, zaměřena hlavně na kotel hostů. Další 

dvě kamery jsou umístěny před Fans shopem a před vrátnicí stadionu. Ještě je zde jedna 

kamera městské policie, která se dá také vyuţít na monitorování stadionu. 

 

Závěr: 

Osobní schůzka s panem bezpečnostním manaţerem Bc. Milanem Zapletalem, 

proběhla podle mých představ. S panem manaţerem jsme prodiskutovali současnou situaci na 

stadionech u nás i v zahraničí, soustředili jsme se na příčiny vzniku konfliktů na stadionech. 

Shodli jsme se, ţe velkým problémem je finanční situace, která nedovoluje úplné zajištění 

technického vybavení pro zlepšení bezpečnosti na stadionech a taktéţ ne příliš dokonalá 

legislativa platící na území ČR tomu také nepřispívá.  

Samotný stadion je zajímavě řešený, zejména mě zaujala kombinace s hotelem a jeho 

balkóny se zabudovanými sedadly. Hlavní tribuna (východní tribuna) s VIP sektorem, pro 

novináře apod., je řešena velmi elegantně, jednotlivé úseky jsou rozděleny a přehledné. Jediné 

co bych vytknul, je nedostatečná technická ochrana sektoru domácích. Klub svým fanouškům 

věří, ale prevence je důleţitá, stačí malá skupinka lidí a můţe nastat zbytečný problém.  

 

Obrázek 21 kamera umístěna v 

pravém rohu hlavní tribuny 
Obrázek 22 kamera umístěna, před 

vrátnici, stejná kamera je umístěna i 

před Fans shopem 
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4.4.5 Stadion na Letné 

 

Otázky: 

Na otázky odpovídal p.Holcman   

1. Kdo určuje minimální počet security na daný zápas (klub, FAČR, UEFA)? 

Před kaţdým zápasem rozhoduje klub o počtu security na daný zápas. 

2. Jak určují počty security na jednotlivý zápas (rizikový, normální)? 

Policie má od svých informátorů lepši informace, proto vţdycky před zápasem 

informuje klub a doporučí případné opatření. 

3. Jaký je základní rozdíl kontroly standardních tribun, kotle domácích a 

kotle hostů? 

Snaţí se sektory vlajkonošů kontrolovat více neţ ostatní sektory. 

4. Jak funguje spolupráce s Policií ČR, s protiextremistickým oddělením, 

vyhodnocování rizik při zápase? 

Klub úzce spolupracuje s policií. 

5. Jakým způsobem řešíte pyrotechniku a kontrolu zakázaných předmětů? 

Standardní kontrola při vstupu fanoušků na stadion. 

6. Jakým způsobem prošla výběrem bezpečnostní služba, nároky atd…? 

Se současnou bezpečnostní sluţbou nejsme spokojeni, proto jednáme 

s bezpečnostními agenturami a hledáme si novou bezpečnostní sluţbu pro náš 

stadion. 

7. Jak jsou pracovníci security prověřováni (výkon služby)? 

Současní pracovníci security byli nedostatečně prověřováni, jeden z důvodu k naší 

nespokojenosti. 

8. Jaký máte kamerový systém (se záznamem, bez záznamu), monitoring 

rasismu a vulgarizmu? 

Nemáme. 

9. Na základě jakého rozhodnutí odmítá bezpečnostní služba vypustit 

fanoušky hostů dříve než před koncem zápasu? 

Hosté jsou ze stadionu pouštěni o 10 minut později a to na základě rozhodnutí policie, 

pro bezpečnost hostujících fanoušků. 
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10. Chystá se nějaká inovace pro větší spokojenost fanoušků, větší návštěvy 

tribun? 

Nechystá, nedostatek financí. 

11. Jaký je Váš názor na pyrotechniku? 

Zakázána legislativou. 

 

 

 

Fotogalerie: 

Sektor hostů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Sektor hostů je dobře odizolován od dalších sektorů. Ochranné prvky napomáhají 

k minimalizaci moţných útoků jak na hráče, tak i na ostatní fanoušky. Sektor je umístěn do 

protějšího rohu od sektoru domácích, na rozdíl od sektoru domácích není krytý.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23, sektor hostů je situován po levé straně od hlavní tribuny se 

samostatným vstupem ze shora. 
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Sektor domácích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Sektor domácích je situován do protějšího rohu od sektoru hostů, není nijak ohraničen 

plotem ani jinými zabezpečovacími prvky. Klub má důvěru ke svým domácím fanouškům. 

Jediným prvkem je ochranná síť. 

 

Hlavní tribuna: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 sektor domácích je kryty a situována po levé straně od hlavní 

tribuny do vzdálenějšího rohu. 

Obrázek 25, součástí hlavní tribuny je i VIP část, která je umístěna uprostřed 

hlavní tribuny, je tu také místo pro natáčecí kamery a prosklené místnosti pro 

delegáta a policejního náčelníka 
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Shrnutí: 

Hlavní tribuna je celá krytá, obsahuje VIP část, vstup přímo z parkoviště. Kromě VIP 

části obsahuje taky část pro delegáta. 

 

Závěr: 

 

Samotný rozhovor s panem Holcmanem probíhal tak, jak jsem si představoval. Pan 

Holcman měl nad moje očekávání přehled o všem dění na stadionu a sám byl otevřen novým 

inovacím. Na samotném stadionu průměrná návštěvnost činí 1500 lidí. To je jeden z hlavních 

problémů nynějšího stavu stadionu, jelikoţ nejsou dostatečné peníze na jeho rekonstrukci. 

V případě postupu do 1. Gambrinus ligy se předpokládá nárůst návštěvnosti, případně 

přírůstek sponzorů. Současný stav stadionu neumoţňuje hrát vyšší fotbalovou soutěţ. I tři 

pokladny a nakupování lístku hodinu a půl před zápasem by v případě většího nárůstu 

návštěvníků byly nejspíš nedostačující. 

 

 

4.4.6 Městský fotbalový stadion Karviná 

 

Otázky: 

 

Na otázky odpovídal pan Marian Gorniok, bezpečnostní manaţer stadionu 

 

 

1. Kdo určuje minimální počet security na daný zápas (klub, FAČR, UEFA)? 

Existuje tzv. licenční manuál, podle kterého klub určuje počty security na jednotlivé 

zápasy. 

2. Jak určují počty security na jednotlivý zápas (rizikový, normální)? 

Uţ 14 dní předem klub sbírá informace (počet hostujících fanoušků, agresivita apod..) 

o nadcházejícím zápase a to od PČR nebo od hostujícího týmu. Na základě těchto 

informací se potom vyhodnocuje daný zápas. 

3. Jaký je základní rozdíl kontroly standardních tribun, kotle domácích a kotle 

hostů? 

Kontroly probíhají u všech vstupů stejně. Městská policie pomáhá při vstupních 

kontrolách fanoušků. 
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4. Jak funguje spolupráce s Policií ČR, s protiextremistickým oddělením, 

vyhodnocování rizik při zápase? 

Vyhodnocuje se na základě dokumentu „Místní ujednání“, při rizikových zápasech 

jsou k dispozici přenosové vozy PČR na stadionu, šéf zásahové policie nebo jiný 

příslušník policie je k dispozici při kaţdém zápase. 

5. Jakým způsobem řešíte pyrotechniku a kontrolu zakázaných předmětů? 

Standardní kontroly fanoušků při vstupech na stadion. 

6. Jakým způsobem prošla výběrem bezpečnostní služba, nároky atd…? 

Pořadatelská sluţba je z řad dobrovolníků, kteří chodí pomáhat na stadion jiţ několik 

let. Speciální bezpečnostní sluţbu na rizikové zápasy máme od Karvinské 

bezpečnostní agentury a všechno máme ošetřené ve smlouvě. 

7. Jak jsou pracovníci security prověřováni (výkon služby)? 

Nejsou 

8. Jaký máte kamerový systém (se záznamem, bez záznamu), monitoring rasismu a 

vulgarizmu? 

Nemáme. 

9. Na základě jakého rozhodnutí odmítá bezpečnostní služba vypustit fanoušky 

hostů dříve než před koncem zápasu? 

Fanoušci hostů se pouští 5-10 minut později neţ ostatní fanoušci, přímo u vstupu mají 

přistavený autobus, který je dopraví přímo na nádraţí. Tato opatření vznikají na 

základě rozhodnutí přítomného policisty na stadionu. 

10. Chystá se nějaká inovace pro větší spokojenost fanoušků, větší návštěvy tribun? 

Chystá se vybudování nového stadionu, který bude zařazen do kategorie 3 UEFA. Viz 

foto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 ukázka přestavby stadionu 
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11. Jaký je Váš názor na pyrotechniku? 

Pyrotechniku na stadionu nestrpím a nejsou zde povoleny ani chorea.  

 

 

Fotogalerie: 

Sektor hostů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Sektor hostů je umístěn za brankou po pravé straně od hlavní tribuny. Sektor je 

oplocen, bez ochranné sítě. Sektor má vlastní vstup přímo na parkoviště pro autobus. 

 

Sektor domácích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28, sektor domácí (ochozy) obrázek z [12] 

Obrázek 27, sektor hostů (ochozy) obrázek z [12] 
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Shrnutí: 

Sektor domácích se nachází za druhou brankou po levé straně od hlavní tribuny. 

Sektor nemá ţádné technické zabezpečovací prvky, veškerá bezpečnost tudíţ závisí na 

pořadatelské sluţbě. 

 

Hlavní tribuna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Je to jediná tribuna na stadionu a je jediná krytá. Nachází se zde 904 míst k sezení. 

Jsou zde kanceláře, VIP místa a salónky a prostory pro novináře. 

 

Závěr: 

Při osobní schůzce na stadionu s panem manaţerem proběhlo všechno v pořádku. 

Jelikoţ probíhá řízení o výstavbě nového stadionu, tak jsem se na stadionu dlouho nezdrţel. 

Stadion je pro druhou ligu dostačující, nejvíc se mi líbilo, jak mají vyřešený vstup pro VH, 

přímo na parkoviště k autobusu (Dohoda s ČSAD). VH jsou rovnou odvezeni pryč z města, 

nedochází tak ke konfliktům s místními fanoušky a obyvateli. Stadion kromě oplocení sektoru 

hostů nemá ţádné bezpečnostní zabezpečení, ale vše se zajisté zlepší výstavbou nového 

stadionu.  

 

Obrázek 29, hlavní tribuna, VIP sektor, VIP salónky, prostory pro novináře 

(vevnitř i venku), prostor pro delegáta a pro policejního pozorovatele obrázek 

z [12] 
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4.5 Tabulka 5:Srovnání navštívených fotbalových stadionů 

Stadiony: Sparta Olomouc Ostrava Zlín Karviná 

Rozměry Hrací plochy: 105/68 m 105/68 m 105/68 m 105/68 m 105/68 m  

Osvětlení hrací plochy: 1600 lux 1676 lux 1548 / 1067 lux  1500 lux  Ne 

Nekrytá místa k sezení: 8132 8923 17372 6375  - 

Krytá místa k sezení: 10740 3618 2827  5673  904 

Vyhřívání trávníku: ano ano ano ne  ne 

Kamerový systém: ano ano ano ne  ne 

Počet kamer: 15 4 6 - - 

Záznam: ano 
do 3 dnů na 

vyţádání do 3 dnů na vyţádaní - - 

Zvuk: ano ne ano - - 

Kontrola pyrotechniky: ano ano ano ano  ano 

Spolupráce s PČR: ano/před stadionem 

dokument místní 

ujednání dokument místní ujednání policie informuje klub 

Policie informuje 

klub  

Vyhodnocování rizik: během utkání, pořadatel 

pořadatel/policejní 

náčelník 

pořadatel/policejní 

náčelník policejní náčelník Policejní náčelník 

Domácí kotel: domluva s fanoušky domluva s fanoušky domluva s fanoušky domluva s fanoušky Standardní kontrola 

Kotel hostů: podle agresivity fanoušků 

podle agresivity 

fanoušků podle agresivity fanoušků 

podle agresivity 

fanoušků Standardní kontrola 

Standartní tribuny: standardní kontrola standardní kontrola standardní kontrola standardní kontrola Standardní kontrola 
Počet pořadatelů na 

nerizikový zápas 170 

Tři kategorie:A-83 

B-101 140 + 5 speciálních 30 pořadatelů 25-30 

Počet pořadatelů na rizikový 
zápas 340 

C-141 + podle 
doporučení PČR 140 + 5-40 speciálních 

26 pořadatelů a 24 
security 45+10 speciálních 

Cvičení pořadatelů na 

stadioně                       

Jendou ročně probíhá 

evakuační cvičení a 

cvičení na stadionu, před 
kaţdým zápasem 

teoretické sezení 

Na stadionu cvičí 

PČR, zájem cvičit 

s PČR mají, ale 
bohuţel se cvičení 

ještě neuskutečnilo 

Jen teoretická příprava, při 
změně konstrukce stadionu 

i prakticky 

Nová pořadatelská 

sluţba od tohoto roku, 

zatím probíhá jen 
teoretická příprava před 

zápasem 

Jednou proběhla 

instruktáţ všech 

pořadatelů, na 
stadionu jednou 

ročně cvičí PČR 
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4.6 Závěr k bezpečnosti stadionu 

 

Kaţdý stadion má trochu jiné technické zabezpečení a kamerový systém, záleţí, jak 

stadion disponuje penězi. Proto bych navrhoval, co nejvíc sjednotit technické zabezpečení a 

kamerový systém, aby stoupla celková úroveň bezpečnosti na stadionech. 
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5. Analýza rizik 

 

5.1 Ishikawův diagram 

 

Ishikawův diagram je diagram příčin a následků, jehoţ cílem je nalezení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Kvalita produktů a sluţeb nemůţe být 

zlepšená, pokud nenalezneme příčinu vznikajících chyb. 

Diagram popsal  Kaoru Ishikawa. Někdy je nazýván jako diagram rybí kosti 

(Fishbone) pro jeho vzhled. V oboru „kvalita“ je hodně vyuţíván právě tento diagram. Dnes 

by se ţádné poradenství nemělo obejít bez hledání příčin problémů a nekvalit. 

Princip vychází ze základního zákona – kaţdý následek (problém) má svou příčinu 

nebo kombinaci příčin. [6] 

Tím se rozumí veškerá činnost, která by mohla ohrozit zdraví návštěvníků i pořadatelů 

nebo činnost, která by vedla k ničení majetku stadionu. 

Kategorie příčin, které by mohly vést k posuzovanému problému, jsem zvolil takto: 

 Nedostatečný kamerový systém 

 Pochybení pořadatelské sluţby 

 Problematičtí fanoušci 

 Špatné technické vybavení stadionu 

 

Nedostatečný kamerový systém 

- Nedostatečný počet kamer 

- Nepohyblivé kamery 

- Bez moţnosti nahrávání 

- Špatné umístění kamer 

o Nedostatečné pokrytí  

o Špatné pokrytí  

- Bez zvukového záznamu 

o Monitoring rasismu 

o Monitoring vulgarizmu 

 

Pochybení pořadatelské služby 

- Nedostatečný počet 

- Neprobíhající cvičení na stadionu 
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- Nedostatečné školení 

- Pomalé odbavování návštěvníků 

- Nedostatečná kontrola návštěvníků 

- Nedostatečné prověření 

o Agresivita pořadatele 

o Špatný psychický stav 

o Kriminální minulost 

 

Problematičtí fanoušci 

- Davová psychóza 

- Alkohol, drogy 

- Mentalita fanouška 

- Pouţívání pyrotechniky 

- Nošení zakázaných předmětů 

- Rasová nesnášenlivost 

 

Špatné technické vybavení stadionu 

- Špatně oddělené sektory 

- Nedostatečný počet vstupů 

- Nevhodně zvolené přístupové cesty 

- Nevhodné zvolené sedačky 

o Špatně připevněné sedačky 

o Nevhodný materiál 

- Nedostatečné oplocení 

o Chybějící oplocení 

o Nedostatečná pevnost 
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Obrázek 30 Ishikawův Diagram 
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5.2 Analýza příčin a následků poruch 

 

FMEA (Failure Mode & Effects Analysis) je strukturovaná metoda, která umoţňuje 

odhadovat a prioritizovat moţné problémy a jejich následky u nově vznikajících výrobků, 

sluţby, procesu nebo projektu. Následně pak vyhodnocuje vhodné opatření slouţící k 

eliminaci těchto problémů. [7] 

 

Výpočet se provádí podle následujícího vzorce(1): 

  

R = P ⋅ N ⋅ H 

Kde: 

 

R – rizikové číslo  

P – pravděpodobnost vzniku poruchy  

N – závaţnost následků poruchy  

H – odhalitelnost poruchy 

 

 

 

Jednotlivé hodnoty pro výpočet rizikového čísla (pravděpodobnost vzniku poruchy, 

závaţnost následků poruchy a odhalitelnost poruchy) jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 6, analýza FMEA 

R 

(MPR) Výsledná (porovnatelná míra rizika) N Závaţnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 

střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

škoda 

51-

100 neţádoucí riziko 4 

těţký delikt, těţký úraz s trvalými následky, vysoká 

škoda 

101-

125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Analýza FMEA 

V první fázi metody jsem udělal výčet vstupních hodnot, v mém případě hrozby a 

jejich případné následky a příčiny těchto hrozeb. 

Ve druhé fázi jsem ke kaţdé hrozbě přidal hodnoty pro závaţnost následků, 

pravděpodobnost vzniku rizika a odhalitelnost rizika. A pomocí vzorce (1) jsem vypočítal 

porovnatelnou míru rizika. 

Všechna rizika mimo „zničení ochranného plotu“, které spadá do kategorie 

akceptovatelného rizika, spadají do kategorie mírná rizika, kde největší hodnotu má 

„nedovolené ozbrojování fanoušků“.   

 

 

 
Tabulka 7 , Analýza FMEA 

Hrozba Následek hrozby Příčina hrozby P N H R 

vniknutí fanouška na 

hrací plochu 

střetnutí s hráči a s 

rozhodčími 

pochybení pořadatelské sluţby, 

nedostatečná technická ochrana 3 5 1 15 

vniknutí fanouška do 

zázemí 

střetnutí se sponzory 

s delegáty apod. 

pochybení pořadatelské sluţby, 

nedostatečná technická ochrana 2 5 1 10 

střetnutí fanoušků 

hostů a domácích 

vzájemné násilí, 

ublíţení na zdraví 

pochybení pořadatelské sluţby, 

nedostatečná technická ochrana 4 5 1 20 

střetnutí fanoušků s 

pořadatelskou 

sluţbou 

vzájemné násilí, 

ublíţení na zdraví 

mentalita fanoušků, alkohol 

drogy, agresivita 5 5 1 25 

střetnutí fanoušků s 

policií 

vzájemné násilí, 

ublíţení na zdraví 

mentalita fanoušků, alkohol 

drogy, agresivita 4 5 1 20 

vyrvání sedaček 

vzájemné násilí, 

ublíţení na zdraví 

mentalita fanoušků, alkohol 

drogy, agresivita 3 4 2 24 

strhnutí ochranné sítě 

házení předmětu na 

hrací plochu 

mentalita fanoušků, alkohol 

drogy, agresivita, špatné upevnění 

sítě 2 3 2 12 

zničení ochranného 

plotu 

vtrhnutí na hrací 

plochu, do ostatních 

sektorů 

mentalita fanoušků, alkohol 

drogy, agresivita, špatný materiál, 

opotřebení materiálu 2 4 1 8 

pouţití pyrotechniky ublíţení na zdraví 

pochybení pořadatelské sluţby, 

nedostatečná technická ochrana 3 5 1 15 

nedodrţené kapacity 

tribun 

ublíţení na zdraví, 

zřícení tribun 

pochybení pořadatelské sluţby, 

pochybení pokladní 2 5 2 20 

nedostatečné únikové 

cesty 

ublíţení na zdraví, 

panika pochybení majitele stadionu 2 5 2 20 

nedovolené 

ozbrojování fanoušků ublíţení na zdraví 

pochybení pořadatelské sluţby, 

mentalita fanouška 4 5 2 40 

výtrţnictví fanoušků ničení majetku 

mentalita fanoušků, alkohol, 

drogy, výsledek zápasu 5 4 1 20 

nošení rasistických 

motivů 

násilí, ublíţení na 

zdraví 

mentalita fanoušků, pochybení 

pořadatelské sluţby 4 3 2 24 
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Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Paretova analýza je zaloţena na vztahu mezi příčinami a jejich následky. Analýze se 

také říká pravidlo 80/20. Znamená to, ţe 20% příčin vyřeší aţ 80% ztrát. 

Nejprve musíme stanovit kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost 

v procentech. To uděláme následovně, pomocí druhého vzorce stanovíme kumulativní četnost 

a pomocí třetího vzorce stanovíme relativní kumulativní četnost: 

 

Vzorec (2): 

 

Ni= =n1+n2+n3+…+ni 

 

Ni: kumulativní četnost daného parametru 

n1 – ni: hodnoty daného parametru 

 

Vzorec (3): 

 

Fi=  

 

Fi – relativní kumulativní četnost daného parametru 

Ni – kumulativní četnost daného parametru 

N – kumulativní četnost všech hodnot daného parametru 
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V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty a seřazené podle velikosti.  

Tabulka 8 , Paretův diagram 

Hrozba označení R 

Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

nedovolené ozbrojování fanoušků A 40 40 0,15 

střetnutí fanoušků s pořadatelskou 

sluţbou B 25 65 0,24 

vyrvání sedaček C 24 89 0,33 

nošení rasistických motivů D 24 113 0,41 

střetnutí fanoušků hostů a domácích E 20 133 0,49 

střetnutí fanoušků s policií F 20 153 0,56 

nedodrţení kapacity tribun G 20 173 0,63 

nedostatečné únikové cesty H 20 193 0,71 

výtrţnictví fanoušků I 20 213 0,78 

vniknutí fanouška na hrací plochu J 15 228 0,84 

pouţití pyrotechniky K 15 243 0,89 

strhnutí ochranné sítě L 12 255 0,93 

vniknutí fanouška do zázemí M 10 265 0,97 

zničení ochranného plotu N 8 273 100 

 

Suma: 273 

  Po vypočtení všech hodnot uvedených v tabulce, jsem vytvořil Paretův graf doplněný 

Lorenzovou křivkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31, Paretův Graf doplněný Lorenzovou křivkou 
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Z grafu je vidět, ţe 80% hrozeb činí písmenka A-J. Jelikoţ má písmenko K stejnou 

hodnotu jako J, je třeba ho také řešit. 

Na tyto hrozby se v závěru této diplomové práce zaměřím s návrhem na jejich co 

největší minimalizaci. 
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6. Návrh jednotného systému bezpečnosti 
 

6.1 Úvod 

V této kapitole jsem si dovolil nastavit jednotný bezpečnostní systém pro stadiony. 

Kapitolu jsem rozdělil do tří částí: Legislativní část, Technická část a Pořadatelská sluţba. 

V kaţdé části se budu snaţit navrhnout takové zlepšení, které bude napomáhat k minimalizaci 

rizik na stadionu a bude aplikovatelné na všechny stadiony v ČR. 

 

6.2 Legislativní část 

Lidé tvrdí, ţe legislativa týkající se fotbalové problematiky je dostačující. Proč tedy i 

přes dostatečnou legislativu se divácké násilí na stadionech stále pokračuje? Dle mého názoru, 

se kterým jsem se shodl i s bezpečnostními manaţery stadionů, je legislativní prevence 

nedostačující. Navrhoval bych tyto legislativní změny, které by vedly k dostatečné prevenci 

před fotbalovým násilím. 

1. Ustanovit přítomnost PČR na stadionech při vytypovaných rizikových zápasech 

2. Zřídit soudních síní na stadionech a výtrţníky odsoudit ihned po jejich nezákonném 

jednání 

3. Přísněji trestat, například doţivotní zákaz vstupu na veškerá fotbalová utkání nebo na 

veškerá sportovní utkání 

4. Ustanovit jednotný návštěvnický řád pro všechny stadiony 

 

6.3 Technická část 

Stávající technické zabezpečení stadionu, jako jsou ochranné sítě, ochranné ploty a 

vrcholové zaráţky, jsou dostačující. Umístění konfliktních sektorů (sektor VH a VD) na 

stadionech, oddělení od ostatních sektorů, vlastní vstup do sektoru, vlastní občerstvení a 

vlastní WC je na stadionech přijatelné. Navrhuji tato zlepšení: 

1. Identifikaci kaţdého fanouška vstupujícího na stadion 

2. Vstupenky na fotografii a na číslo občanského průkazu 

3. Rentgeny pro detekci pyrotechniky a zbraní, aspoň pro sektory vlajkonošů hostů a 

vlajkonošů domácích (VH a VD) 

4. Monitoring veškerých částí sektorů (občerstvení, vstupů, únikových cest, WC), aspoň 

pro začátek pro sektory VH a VD 
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6.4 Pořadatelská služba 

Ať uţ má klub vlastní, stálou pořadatelskou sluţbu, nebo si ji pronajímá od 

bezpečnostní agentury, pořád je co zlepšovat. Zejména proto, ţe většina pořadatelů jsou 

brigádnici, tudíţ jejich zkušenosti jsou velice individuální. Stanovené počty pořadatelů na 

jednotlivé zápasy (rizikové, nerizikové), jsou dány kapacitou stadionu a doporučením PČR pří 

sepsání dokumentu „Místní ujednání“ a jsou dostačující. Navrhuji tato zlepšení: 

1. Pravidelné školení pracovníků v odbavování návštěvníků 

2. Před kaţdým zápasem praktické cvičení na stadionu 

3. Pravidelné cvičení s Policií ČR na stadionu 

4. Povinnost mít při rizikových zápasech speciálně vycvičenou pořadatelskou sluţbu 

5. Větší pravomoc pro pořadatelskou sluţbu na fotbalových stadionech 
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7. Závěr  

 

Lze předpokládat, ţe po splnění výše uvedených opatření, by se případný problém 

minimalizoval uţ od samého začátku a při případném propuknutí, by jeho následky byly 

minimální. Momentální situace, kde je pár jedinců odsouzených k zákazu vstupů na stadion, 

není dostatečně odrazující pro fanoušky, a tudíţ pořád hrozí nebezpečí násilí na stadionech. Já 

bych se opřel o britskou legislativu, kde se za poslední dvě desetiletí mohou pochlubit jedním 

z nejlepších, ne-li nejlepším systémem bezpečnosti na stadionech. Vzájemné propojení 

technických prvků, legislativních zákonů a pořadatelské sluţby funguje v téměř dokonalé 

synchronizaci.   Informace o tamějším systému i o jejich legislativě najdete na anglických 

stránkách www.thefa.com (anglická fotbalová asociace) pod záloţkou Governance (vláda), 

more (více) a Stadium Safety (bezpečnost stadionu). Zejména bych upozornil na poslední 

PDF Summary of measures taken to prevent football violence ( Shrnutí opatření zabraňující 

fotbalovému násilí). Při konzultaci s panem bezpečnostním manaţerem z Olomouce panem 

Bc. Milanem Zapletalem jsem se dozvěděl, ţe chystají nákup kamer pro kvalitní monitoring 

VH za příznivou cenu. Tyto kamery aspoň pro začátek zlepší bezpečnost na stadionech a 

budou pomáhat při identifikaci případných viníků. Pokud by měl někdo zájem, jedná se o 

kamery od německé firmy Dallmeier a jejich produkt Pantera. Je to všechno otázka peněz, 

které většina klubů nemá, ale zaměřit se pouze na sektory VH a VD by pro začátek mohlo 

klubům posléze ušetřit peníze na pokutách, které po incidentech kluby dostávají. Proto si 

myslím, ţe tato nemalá investice by se klubům časem určitě vrátila jak na větší návštěvnosti 

stadionů (lidé, by uţ se nemuseli tolik bát o své zdraví, či o zdraví svých potomků, které 

mnohdy nechtějí dospělí brát s sebou, právě kvůli diváckému násilí a vulgarizmům na 

stadionech), tak i na minimalizování sankcí, které stadion dostává za své fanoušky.  

Proč čekat, neţ se stane smrtelný úraz, nebo škoda většího rozsahu? Doufám, ţe 

v blízké době se situace na stadionech zlepší zásluhou různých bezpečnostních projektů 

například Bezpečnost na stadionech od pana Martina Syneckého z FAČR nebo vznikajícího 

projektu Fair Play od pana Ing. Romana Čecháka. Takové projekty by měl stát podpořit jak 

finančně, tak legislativním ustanovením. 
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