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Václav, D. Bezpečnostní systém evakuace osob z fotbalového stadionu, Ostrava: 

VŠB-TUO, FBI Diplomová práce, 2013, 55 s.  

 

Diplomová práce se zabývá bezpečnostními systémy evakuace osob z fotbalového 

stadionu. V úvodní části je stručně popsán úvod do problematiky a základní pojmy. Další 

část se zabývá obecně teoreticko-právním řešením evakuace s příkladem řešení na 

fotbalovém stadionu SK Sigma Olomouc a Manchasteru United. Na závěr jsou zde 

vyřešeny výpočty doby evakuace z konkrétního fotbalového stadionu a dále i model 

výpočtu doby evakuace vhodný pro výpočet i na dalších stadionech.  
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This thesis deals with security systems of evacuation of people from the football 

stadium. The introduction to the topic and basic concepts are shortly described in introductory 

part of diploma thesis. Another part deals with the theoretical-law solution with example of 

solutions of evacuation at a football stadium SK Sigma Olomouc and Manchasteru United. 

The calculations of evacuation time from specific football stadium and model of 
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1 Úvod 

Pořádání společenských a kulturních akcí je dnes již zcela běžnou záležitostí. Ať 

už jde o koncerty, výstavy či festivaly, do této skupiny jistě patří i sportovní akce. Výběr 

tohoto tématu jsem si zvolil především proto, že se jedná o vysoce rizikové události, kdy 

se na jednom místě vyskytuje ve stejnou dobu velké množství lidí. Pořadatelská služba má 

pak za úkol nejen dbát na pořádek a bezpečí návštěvníků, ale také ve většině případů vést 

evakuaci těchto osob v případě jejich ohrožení.  

Rizika, která mohou vzniknout s provozem takového fotbalového stadionu, je 

hned několik. V dnešní době je ale za většinou problémů, škod na majetku či dokonce na 

zdraví návštěvníků a aktérů hry, zodpovědný stále více známý fenomén - fotbalové 

chuligánství. 

Stadion SK Sigmy Olomouc jsem si zvolil z důvodu dobré dojezdové vzdálenosti 

od mého bydliště, ale především proto, že se jedná o stadion týmu hrajícího nejvyšší 

fotbalovou soutěž v České republice (dále jen ČR) a také proto, že je tento stadion zařazen 

komisí pro ligové stadiony a trávníky do skupiny 6-ti nejmodernějších stadionů v naší 

zemi.  

Diplomová práce řeší základními pojmy, se kterými se v otázkách bezpečné 

evakuace můžete setkat. Další kapitoly se zabývají právní úpravou a předpisy, které platí 

obecně na fotbalových stadionech v  ČR a konkrétní případ řešení evakuace a bezpečnosti 

na stadionu SK Sigma Olomouc s výpočtem doby evakuace z vybraných tribun. 

Závěrečná část této práce je pak věnována příkladu (dále jen př.) řešením bezpečnosti 

v zahraničí (konkrétně ze stadionu Manchasteru United - Old Trafford) a modelu výpočtu 

doby evakuace, který by měl být vhodný a použitelný k výpočtům doby evakuace 

z ostatních stadionů v ČR.
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2 Rešerše 

Folwarcny L., Pokorný J.: Evakuace osob, SPBI, 2006, ISBN: 80-86634-92-2. Jednoznačně 

jeden z klíčových dokumentů mé diplomové práce. Nespočet vzorců a základních informací 

mi byly základem, na kterém jsem stavěl celou teoretickou část o evakuaci osob a výpočty 

doby evakuace. 

Manchaster United: Health and safety presentation. Manchaster, 2012. [cit. 20. 10. 2012]. 

Prezentace, která mi byla poslána přímo z Manchasteru United, mi posloužila jako dokonalý 

kontrast řešení bezpečnosti na stadionech v ČR a na jednom z nejmodernějších stadionů na 

světě vůbec. 

Václav, D. Systémy řízení rizik při provozu fotbalových stadionů v ČR, Ostrava: VŠB-TUO, 

FBI Bakalářská práce, 2011, 42 s. Bakalářská práce, ve které jsem se věnoval systémům 

bezpečnosti a vytvořil jsem zde i několik analýz nebezpečí a rizik, které mohou na stadionech 

v ČR vzniknout. 

Dráb, J. Komise pro bezpečnost a výstavbu stadionů ČMFS. Projekt ligové stadiony 2012. 

[online]. 11. 5. 2007 [cit. 1. 12. 2012]. Dostupné z WWW: 

<http://www.fotbal.cz/assets/files/16235/Projekt_2012.pdf>. Dokument, kterým se musí řídit 

všechny stadiony v ČR. Našel jsem zde vše od požadavků na bezpečnost, tak i minimální 

požadavky k získání licence hrát 1. fotbalovou Gambrinus ligu.  

FIFA. Football stadiums, Technical recommendations and requirements [online]. 2007 [cit. 1. 

12. 2012]. Dostupné z WWW: <http://www.kshp.cz/download/publikace_fifa.pdf>. 

Požadavky přímo od nejvýznamnější fotbalové organizace. Na rozdíl od Projektu ligové 

stadiony 2012 jsou zde i názorné a přehledné obrázky na požadavky týkající se bezpečnosti na 

stadionech, ale i dobré viditelnosti diváků, požadavků na parkoviště, V.I.P zóny a mnoho 

dalších.
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3 Základní pojmy 

Tato část se zabývá základními pojmy v oblasti evakuace. Je zde uvedeno vše od 

vysvětlení pojmu evakuace až po parametry ovlivňující dobu a způsob evakuace osob. 

3.1 Pojem evakuace 

Evakuace jako taková může být chápána ze dvou různých pohledů. Tím prvním je 

oblast požární ochrany, kdy se především jednalo o krátkodobé opuštění prostor, které 

ohrožoval vzniklý nebo již trvající požár. Většinou k tomuto postupu evakuace slouží 

zpracovaný a na viditelném místě vyvěšený evakuační plán s vyznačenými únikovými 

cestami. [3] 

Při řešení evakuace osob se můžeme setkat i s pojmem záchrana osob. Tento termín 

vyjadřuje pomoc, která přichází zvenčí. Většinou tato situace nastává, kdy je z nějakého 

důvodu znemožněna evakuace osob zevnitř. [14] 

Další hledisko, které nahlíží na evakuaci, je oblast ochrany obyvatelstva. Zde je 

evakuace chápána jako přemístění ohrožených osob do bezpečného místa, kde jim bude 

poskytnuta první pomoc, strava a ubytování. Příčinou evakuace v tomto případě není požár, 

ale ozbrojený útok nebo jiné ohrožení vojenského typu. Vzhledem k možnosti poskytnutí 

výše zmíněné pomoci v evakuačních a shromažďovacích prostorách je tento typ evakuace 

chápán jako časově náročnější. [3] 

 

 

Obr. č. 3.1: Evakuační centrum v Japonsku [zdroj: www.time.com] 
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3.2 Příčiny evakuace 

Příčiny provedení evakuace osob může být hned několik. Když se zaměříme na 

fotbalové stadiony v ČR, převládá zde lidský faktor a s ním spojené problémy při provozu 

takovýchto stadionů u nás. Těmito riziky se rozumí především projevy vandalismu, 

extremismu, organizovaný zločin či méně pravděpodobný teroristický útok. Všechny tyto 

projevy úzce souvisí s fenoménem nynější doby a to s tak zvaným (dále jen tzv.) fotbalovým 

chuligánstvím.  

 

 

Obr. č. 3.2: Zásah policistů proti fotbalovým chuligánům ve Lvově na Ukrajině [zdroj: 

www.heraldsun.com.au] 

 

‘‘Fanoušci‘‘ patřící do skupiny tzv. Hooligans většinou nenavštěvují fotbalová utkání 

za účelem podpory některého z týmu, nýbrž na tzv. třetí poločas. Nastává i situace, že se tito 

lidé nedostaví ani na samotné utkání a v rámci třetího poločasu se střetnou s fanoušky 

druhého týmu za účelem vzájemné fyzické konfrontace.  

Když se ovšem podobný střet zájmů dostaví i na stadion, nastává tak výjimečná 

situace, kdy hrozí poškození majetku nebo dokonce o zdraví ostatních diváků. Tento stav pak 

řeší pořadatelská služba, která je oprávněna k vyvedení nebezpečných jedinců mimo stadion. 

Kdyby samotní pořadatelé na situaci nestačili, tak situaci přebírá pořádková policie ČR a ta 

situaci rázným způsobem vyřeší.  

Jedním ze systémů řešení podobných rizikových situací slouží tzv. systém 3D. Jedná 

se o zkratku tří slov, která jsou: Dialog, deeskalace a důrazný zákrok. Tedy tři za sebou jdoucí 

postupy pořádkové policie při střetu s takovými problémovými fanoušky. Začátkem je dialog, 

tedy komunikace mezi pořadatelskou službou či příslušníků antikonfliktního týmu a 
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výtržníky, kdy je snaha ze strany policie situaci uklidnit. S dialogem úzce souvisí deeskalace, 

což znamená uvolnění napětí v dané situaci. Pokud oba tyto kroky selžou, nastupuje pak 

důrazný zákrok, kdy příslušníci pořádkové policie ČR zajistí výtržníky a ti jsou pak ve 

zrychleném soudním řízení (pokud je na utkání přítomný mobilní soud či státní zástupci) 

odsouzen. 

 

 

Obr. č. 3.3: Zničené a vytopené sociální zařízení fanoušky ostravského Baníku při zápase 

s olomouckou Sigmou (15.3. 2013)[zdroj: www.olomoucky.denik.cz] 

3.3 Dělení evakuace 

Evakuaci osob můžeme rozdělit dle několika aspektů do určitých skupin. Tato kapitola 

(dále jen kap.) popisuje a vysvětluje jednotlivé skupiny.  

 

Dle rozsahu evakuace: 

Evakuace objektová 

O objektové komunikaci mluvíme tehdy, jedná-li se o evakuaci osob z malého počtu 

obytných budov, administrativních, technologických či dalších objektů. 

Evakuace plošná 

Plošná evakuace osob znamená takovou evakuaci, která probíhá již z větších 

urbanistických prostorů. Evakuovanými obyvateli se zde pak rozumí všichni obyvatelé, kteří 

neprovádí záchranné či jiné neodkladné práce. [4] 
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Dle doby trvání: 

Evakuace krátkodobá 

 Tento typ evakuace osob souvisí se skutečností, že pro evakuované lidi není zapotřebí 

následná péče jako například (dále jen např.) náhradní ubytování a stravování. 

Evakuace dlouhodobá 

 Na rozdíl od evakuace krátkodobé zde již evakuovaní občané vyžadují náhradní 

ubytování a stravování. Jedná se o evakuaci osob z objektů, kde ohrožení jejich zdraví a 

životů vyžaduje dlouhodobé opuštění těchto objektů. [4] 

3.4 Činitelé ovlivňující evakuaci 

Psychický stav 

Psychika je u každé osoby vysoce individuální. Každá osoba vnímá a vstřebává 

stresové situace jinak a dle jejich cítění takovéto situace také řeší. 

 

Panika 

Mezi nejčastější porušení psychiky člověka ve stresových situacích je panika. Je to 

psychologický jev s náznaky spontánního a nekorigovaného chování lidí, kdy dojde 

k porušení jejich duševní rovnováhy. Panika často nedopadne pouze na jednoho člověka ze 

skupiny, nýbrž na skupinu celou. Člověk pak chce okamžitě z místa, kde se cítí být ohrožený. 

V reálné situaci to pak může vypadat tak, že první prchající lidé z nebezpečného místa udávají 

pouze směr pohybu. Dav lidí za nimi je tlačí. S neznalostí prostor, ve kterých se lidé 

vyskytují, se pak rapidně zvyšuje riziko ušlapání a úmrtí některých z nich. 

 

 

Obr. č. 3.4: Panika při střelbě na zápase mezi Santos Laguna a Monarcas Morelia v Mexiku 

[zdroj: www. www.thesun.co.uk] 
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Chování davu 

V mimořádných událostech se často vystaví skupina jedinců do situace, kdy mají pod 

určitým stresem jednat. Ve vážnějších případech může být ohroženo jejich zdraví nebo 

dokonce i život a chování člověka davu může projít několika procesy: 

- Proces sociální facilitace – přítomnost jiných může napomoci k výskytu určitého 

chování, posilování členů. 

- Proces deindividualizace – člověk využívá anonymitu davu a dochází ke snížení 

jeho odpovědnosti. 

- Proces emocionální nákazy – vzájemné ovlivňování členů skupiny, kdy se přenáší 

prožitky z jednoho na druhého.  

 

 

Obr. č. 3.5: Tragedie v Hillsborough v Anglii, kdy bylo 96 fanoušků ušlapáno k smrti [zdroj: 

www. sport.seruu.com] 

 

Altruismus 

Tzv. altruistické (nesobecké) jednání je jednání, které určitým způsobem 

znevýhodňuje člověka, který takovouto vlastnost má. Výsledkem je pak vědomé jednání 

touho člověka ve prospěch jiného. [Státnicové otázky] 

 

Fyzický stav 

Logicky je fyzický stav lepší u mladších osob (udává se věk 20-40 let). U starších 

osob se zvyšuje obtížnost pohybu. Lidé mladší 20 let pak mají sklony k podcenění situace, 

která souvisí i s psychickým stavem. Jiná situace nastává u osob s omezenou možností 
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pohybu. V tomto případě se konkrétně na fotbalových či hokejových utkáních pohybují po 

objektu s doprovodem. [3] 

 

Druh objektu 

Objekt, který lidé pravidelně navštěvují, je jedním z dalších hlavních aspektů v oblasti 

evakuace osob. Je rozdíl, jestli je třeba evakuovat osoby z výrobních objektů, které např. 

pracují s nebezpečnými látkami nebo ze sportovišť či koncertních hal. U výrobních objektů je 

pak brán ohled na nebezpečné látky, které se mohou uvnitř vyskytovat, tím roste i riziko 

dalších ohnisek např. požáru a značným způsobem se tím stíží proces samotné evakuace. 

 

Stavební řešení objektu 

 Stavební řešení souvisí především s únikovými cestami. Správné rozvržení, dobrá 

viditelnost a rychlý přístup k nim dodávají osobám pocit bezpečí. Dalším prvkem v této 

kategorii je osvětlení (i nouzové osvětlení v případě fotbalových stadionů) a monitoring 

objektu. 

3.5 Doba evakuace 

Celková doba evakuace se skládá z dílčích částí samotné výsledné doby evakuace. 

Jmenovitě se jedná o dobu od vzniku do detekce (požáru, jiné mimořádné události), dobu od 

detekce do vyhlášení evakuace, doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu 

zahájení, doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace, 

předpokládaná doba evakuace. Při tom všem by potřebná doba evakuace neměla překročit 

(nebo by se maximálně měla rovnat) dobu dostupnou pro evakuaci.  

Veškerý čas potřebný pro to, abychom dostali osoby z ohroženého prostředí do 

bezpečí, úzce souvisí vybavení objektu v oblasti bezpečnosti a detekce. Na druhou stranu je 

třeba, aby lidé, zodpovědní za toto vybavení a bezpečnost obecně, byli dostatečně pozorní, 

vycvičení a obeznámení s objektem. [3] 

Konkrétněji se touto problematikou budu zabývat v kapitole zaměřené na výpočet 

doby evakuace z Androva stadionu. 
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3.6 Faktory budov ovlivňující evakuaci 

Evakuaci jako takovou musí brát s ohledem i na typ prostoru nebo budovy, ve kterých 

se osoby vyskytují. Jinak bude jistě probíhat evakuace např. ze tří kanceláří přízemní budovy 

než ze stadionu s kapacitou 20 000 diváků. 

Z hlediska získání prvotních informací o nebezpečí lze typy budov a prostorů rozdělit 

dle rychlosti reakce a následného upozornění osob v objektu. V této kategorii rozdělujeme 

časy do tří úrovní. První je informovanost pomocí uzavřeného televizního okruhu – Close 

Circuit Television (dále jen CCTV) a jinými komunikačními prostředky v objektu. Druhou 

úrovní je informovanost personálem, třetí pak akustický signál poplachu. 

Důležitým aspektem ovlivňujícím evakuaci z pohledu typu budovy je bdělost 

bezpečnostních pracovníků a personálu a jejich obeznámení s budovou. Souvisí s tím rychlost 

reakce na mimořádné události a tím i rychlost vyhlášení poplachu a evakuace osob. 

Připravenost personálu patří ke klíčovým aspektům. Takovýto personál ovšem nic nezmůže 

bez odpovídajícího vybavení. Ať už se jedná o elektrickou požární signalizaci či jen 

tlačítkové hlásiče, každé z těchto zařízení vyhlášení poplachu urychlí a tím se tak získá více 

času pro potřebnou evakuaci osob z objektu. 

V neposlední řadě je třeba zmínit i složitost a konstrukci celé budovy. Z pohledu 

evakuace je velice důležitá dobrá viditelnost únikových východů a základem úspěchu je i 

jednoduchost jednotlivých podlaží. [3] 

3.7 Efektivní šířka komunikace 

U efektivní šířky komunikace musíme brát v potaz skutečnost, že pohybující se osoby 

jsou seskupeny do tzv. proudů. Tyto proudy jsou v pohybu a neustále mění svoji šířku i 

hustotu osob v nich. Osoby v těchto proudech navíc neokupují celou šířku komunikace, nýbrž 

si vždy drží odstup od jejího okraje. Na obrázku (dále jen obr.) 3.6 je znázorněná efektivní 

šířka komunikace i s překážkami. 
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Obr. č. 3.6: Návrh efektivní šířky komunikace [3] 

 

3.8 Parametry osob a jejich pohyb 

V krizové situaci, kdy je třeba se co nejrychleji dostat z ohroženého místa, hraje 

nemalou roli také fyzický stav osob. Je jasné, že osoby mladší nebo fyzicky zdatnější nebudou 

mít takový problém v náhlém opuštění objektu, jako osoby starší nebo osoby s jinými 

fyzickými proporcemi. Zároveň také záleží na počasí a oblečení jednotlivých osob. Příruční 

zavazadla se v tomto případě berou jako přítěž a ve výpočtech se tak započítává i jejich obsah 

plochy (kromě i obsahu plochy osoby, kde se počítá s obsahem elipsy, která je znázorněna 

jako šířka ramen a tloušťka ve výši prsou). 

Jedním z parametrů ovlivňující pohyb osob je hustota osob. Tento pojem se dá snadno 

pochopit jako osazení určitého prostoru osobami. Při evakuaci a využití např. únikových cest 

je patrné, že se z nějakého prostoru lidé dostávají do prostoru patrně užšího. Zde nastává 

hlavní problém. Pokud se osoby budou pohybovat bez zastavení, problém nenastane. 

V horším případě nastane situace, kdy se rychlost evakuovaných osob sníží, ne-li až zastaví.  
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Tento jev pak nazýváme hustota proudu. Rychlost hustoty proudu se pak může měnit 

na základě individuality evakuovaných osob. Každý člověk přemýšlí jinak, rozhoduje se 

jinak, i mění svá rozhodnutí jinak. Nezáleží však jen na povaze člověka zvládat psychicky 

náročné situace, ale i na parametrech únikové cesty. Rychlost proudů se totiž mění 

v závislosti na obtížnosti terénu. Dalším parametrem důležitým v otázce pohybu osob je tok 

osob. Dělí se na specifický a celkový tok. Specifický znamená počet evakuovaných osob za 

jednotku času šířky evakuační trasy. Tento výsledek je pak důležitý k výpočtu toku 

celkového. [3]
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4 Analýza rizik 

Fotbal patří mezi naše národní sporty. Je tedy logické, že jednotlivá utkání mají 

obrovský zájem u diváků. Zájem pak budí i fakt, že v poslední době český fotbal zaznamenal 

hned několik úspěchů z pohledu tažení našich nejlepších fotbalových klubů pohárovou 

Evropou. Průměrná návštěvnost na Andrově stadionu činila (i přes jeho maximální kapacitu 

12 541 diváků) v minulé sezóně 5300 diváků na zápas. Z toho byla minimální návštěvnost 

4029 a maximální 7144 diváků. Co se návštěvnosti týče, umístila se na celkovém 8. místě. Na 

1. místě skončila Sparta Praha s průměrným počtem 10 322 diváků na zápas. Z těchto čísel je 

tedy patrné, že velký počet osob na tak malém prostoru může mít katastrofální následky, 

pokud se podcení bezpečnostní opatření. [19] 

4.1 Analýza příčin a následků 

Vzhledem k tomu, že jsem jak u bakalářské práce, tak i nyní u práce diplomové, 

zaměřen na bezpečnost na fotbalových stadionech v ČR, rizika zůstávají stejná. Jako 

nejvýhodnější analýzu nebezpečí a rizik jsem zpracoval analýzu příčin a následků (Failure 

Mode and Effects Analysis (dále jen FMEA)). Tato metoda analyzuje pomocí tabulky a 

výpočtů nejzávažnější rizika spojena s provozem systému či podniku. Výsledek je pak 

aplikovatelný do tzv. Paretova diagramu, kde jsou graficky znázorněna nejzávažnější rizika. 

Výsledky této analýzy jsou uvedeny v tabulce (dále jen tab.) Tab. č. 4.1, Tab. č. 4.2 a Tab. č. 

4.3 a Obr. č. 4.1.  

Paretův diagram napomáhá oddělit podstatné faktory řešeného problému od těch méně 

podstatných. Umožňuje názornou prezentaci problému, kde většina problémů (80 – 95 %) je 

způsobena pouze malým podílem příčin (5 – 20 %), jež se na nich podílejí. [zdroj: cvičení 

z předmětu Řízení jakosti] 

 Tab. č. 4.1: Pravděpodobnost výskytu scénáře a pravděpodobnost odhalení

Význam (dopad) Index 
Pravděpodobnost výskytu 

problému 
Index Pravděpodobnost odhalení Index 

sotva postřehnutelný 1 nepravděpodobné 1 vysoká 1 

bezvýznamný 2 – 3 velmi malá 2 – 3 mírná 2 – 3 

středně významný 4 – 6 malá 4 – 6 malá 6 – 8 

závažný 7 – 8 mírná 7 – 8 velmi malá 9 

mimořádně závažný 9 – 10 vysoká 9 – 10 nepravděpodobné 10 
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Tab. č. 4.2: Analýza FMEA 

 

Scénář Projev scénáře Následek scénáře Příčina scénáře Kontrolní opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

1. VANDALISMUS 

Vhazování předmětů na hrací plochu 
Vhazování předmětů na aktéry hry 

Vniknutí na hrací plochu 

Vniknutí do nepřípustných prostor 
Nepovolené překročení kapacity 

stadionu 

Narušení veřejného pořádku 
Ničení majetku stadionu 

Pyrotechnika 

Panika 

Ublížení na zdraví 
Možné ztráty na životech 

Škody na majetku 

Přerušení/ukončení zápasu 

Omamné látky 
Alkohol 

Extremistické projevy 

Kamerový systém 

Pořadatelská služba 

Policie 
Vstup na občanský 

průkaz 

Spolupráce se 
zahraniční policií 

7 8 3 168 
Oplocení 
Instalace 

umělých sedaček 

2. EXTREMISMUS 
Cílený útok na osoby 

Některé projevy vandalismu 

 

Panika 
Ublížení na zdraví 

Možné ztráty na životech 

Škody na majetku 
Přerušení/ukončení zápasu 

 

 

Xenofobie 

Antisemitismus 
Rasismus 

Neonacismus 

Jiné politické motivy 
Omamné látky 

Alkohol 

 

Kamerový systém 

Pořadatelská služba 

Policie 
Vstup na občanský 

průkaz  

Spolupráce se 
zahraniční policií 

8 8 4 256 

Zákaz vstupu 
recividistů na 

stadion (Anglie), 

Oddělení 
diváckých 

sektorů 

mechanickými 
zábrannými 

systémy 

3. TERORISMUS 
Bombové, chemické, biologické útoky 

 

Usmrcení/zranění osob 

Panika  
Přerušení/ukončení zápasu 

 

 

Náboženství, politika 

Kamerový systém 

Pořadatelská služba 
Policie  

Spolupráce se 

zahraniční policií 

10 2 9 180 
Použití detektorů 

Bezpečnostní 

rámy 

4. ORGANIZOVANÝ 

ZLOČIN 

Padělání vstupenek 
Krádeže 

Překročení kapacity 

stadionu 

Škoda na majetku 

Nezákonné 

obohacování 
Špatné zajištění 

majetku 

Kamerový systém 

Pořadatelská služba 

Policie 

4 4 8 128 
Opatřit vstupenky 
jedinečnými kódy 

5. POŽÁR Požár Požár 

Nedopalky cigaret 

Pyrotechnika 

Otevřený oheň 

Kamerový systém 

HZS 

 

5 6 4 120 

Použití detektorů 

Bezpečnostní 

rámy 
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Tab. č. 4.3: Četnosti a kumulativní hodnoty  

Scénář Četnost Četnost v % Kumulativní hodnota 

2. 256 30,0 30,0 

3. 180 21,2 51,2 

1. 168 19,7 70,9 

4. 128 15,0 85,9 

5. 120 14,1 100 

celkem 852 100   

 

 

 

Obr. č. 4.1: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [zdroj: autor] 

 

Z Paretova diagramu jsem zjistil, že pod 80% nejzávažnějších scénářů se ukrývají 

scénáře č. 2, 3 a 1, jmenovitě tedy extremismus, terorismus a vandalismus. 

4.2 Analýza stromem událostí 

Jako druhou metodu jsem vybral analýzu stromem událostí (Event Tree Analysis (dále 

jen ETA)). Tato metoda vyjadřuje sekvenci různých událostí, které vyplynou z iniciační 

události. Na mém diagramu je zřetelně zanesen postup činností a možných událostí při vzniku 

mimořádné události. Výsledek analýzy je zobrazen na Obr. č. 4.2. 
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Obr. č. 4.2: Analýza stromem událostí (ETA) [zdroj: autor] 
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5 Předpisy vztahující se k bezpečnosti na fotbalových stadionech 

Tato kapitola je věnována předpisům, které se zabývají nejen bezpečností na 

fotbalových stadionech nejen v ČR a v zahraničí, ale obsahují i další důležité informace 

týkající se stavebního řešení objektů. 

5.1 Předpisy v ČR 

Nejdůležitější dokument týkající se bezpečnosti na fotbalových stadionech v ČR 

vydaný komisí pro bezpečnost a výstavbu fotbalových stadionů Českomoravského 

fotbalového svazu (dále jen ČMFS). 

5.1.1 Projekt ligové stadiony 2012 

Jedná se o upravené znění materiálu pro jednání Výkonného výboru ČMFS. 

Dokument popisuje stavební řešení a bezpečnostní prvky, které musí být přítomné na každém 

fotbalovém stadionu v ČR. Tyto náležitosti však musí splňovat pouze stadiony, na kterých se 

hrají fotbalová utkání nejvyšší fotbalové soutěže v ČR – Gambrinus ligy. Jsou zde i jistá 

doporučení i pro stadiony nižších fotbalových soutěží v ČR, ta však nejsou tak konkrétní a 

přísná. Více se stavebním řešením a bezpečnostními prvky důležitými pro bezpečnost osob na 

stadionu zabývám v kapitole 6 Bezpečnostní požadavky pro fotbalové stadiony v ČR. 

5.1.2 Zákon o podpoře sportu  

Zákon č. 115/2001 Sb., O podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů obecně 

popisuje povinnosti provozovatelů při pořádání veřejných akcí. V tomto zákoně se objevují i 

způsoby pokutování nepřizpůsobivých a nebezpečných osob. Sankce jsou dvojího typu. První 

je trest ve formě zákazu vstupu na stadion. Druhý typ je ve formě finanční náhrady Policii ČR 

za obnovení veřejného pořádku. [25] 

5.1.3 Manuál pro fotbalové kluby 

Manuál je věnován právům a povinnostem pořadatelské služby a nakládání s osobními 

údaji. Dokument vznikl za vzájemné spolupráce Ministerstva vnitra (dále jen MV), policie 

ČR a ČMFS. [13] 
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5.1.4 Dohoda ČMFS a policie ČR 

Dohoda obsahuje ustanovení o spolupráci mezi policií ČR a pořadatelskou službou 

během fotbalových utkání. Bezpečnost na fotbalových stadionech má již pod svou ochranou 

pouze pořadatelská služba. Zásah policie se očekává pouze v případě, že se situace na 

stadionu nebo v jeho okolí vymkne kontrole pořadatelské služby. [25] 

 

5.2 Interní předpisy 

Tato kapitola popisuje 3 základní předpisy organizace, jimiž se musí návštěvníci i 

zaměstnanci řídit. 

5.2.1 Návštěvní řád 

Návštěvní řád je jedním ze základních předpisů každé organizace. Cílem vytvoření 

takového dokumentu je především vymezit práva a povinnosti návštěvníků objektu. Uvádí se 

zde i seznam zákazů, které jsou všichni návštěvníci nuceni dodržovat. Návštěvní řád by měl 

být vždy vystaven u vchodové části objektu. Důležitý fakt pak je, že když návštěvník do 

objektu vstoupí, automaticky souhlasí s tímto návštěvním řádem. 

5.2.2 Požární evakuační řád 

Obsahem požárního řádu je v prvé řadě popis objektu. Dále jsou zde definovány např.: 

požární nebezpečí, zákazy, požadavky na požární ochranu, prostředky požární ochrany a 

v neposlední řadě i označení výstražnými a bezpečnostními tabulkami. 

5.2.3 Požární poplachové směrnice 

Tato směrnice se zabývá povinnostmi osob, které v objektu zpozorují požár. 

V případě, že dojde ke zpozorování požáru, je zde uveden i způsob ohlášení požáru na 

hasičský záchranný sbor. Dalšími podkapitolami by měly být: způsoby vyhlášení poplachu 

(většinou stačí zvolat Hoří, či stisknutí jeden z rozmístěných tlačítkových hlásičů požáru; 

následovat by pak mělo vyhlášení o případné evakuaci místním rozhlasem bezpečnostním 

referentem). Na závěr nesmí chybět seznam důležitých telefonních čísel. 
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5.3 Mezinárodní předpisy 

Nejen předpisy platnými v naší zemi, ale i těmi mezinárodními se musí řídit 

provozovatelé fotbalových stadionů. Hlavním tvůrcem dokumentů platných téměř po celé 

Evropě je Unie evropských fotbalových asociací (anglicky Union of European Football 

Associations (dále jen UEFA)) a hlavní řídící organizace světového fotbalu (Fédération 

Internationale de Football Association (dále jen FIFA)). 

 

 

Obr. č. 5.1: Logo organizace FIFA [18] 

 

5.3.1 Evropská úmluva k diváckému násilí a 

nevhodnému chování při sportovních utkáních, 

zvláště při fotbalových zápasech 

Projekt vznikl v roce 1985 z důsledků stále častějších projevů vandalismu na fotbalových 

utkáních. V roce 1995 se tato úmluva ujala i v ČR. Obsah této úmluvy je hlavně věnován aktérům 

hry a fanouškům, aby projevovali více úcty jeden k druhému. Dále pak na mladé fotbalové 

fanoušky, kde je odrazuje od páchání již výše zmíněného nevhodného chování na stadionu. [12] 

5.3.2 FIFA safety regulations 

Nařízení zpracovává základní bezpečnostní i jiné typy strukturálního a technického 

opatření. Další část se zabývá organizačními opatřeními bezpečnostních referentů a dává 

návrhy na řešení možných bezpečnostních incidentů jako např. teroristické útoky, historická 

nesnášenlivost některých klubů mezi sebou, politické napětí na národní, místní či klubové 

úrovni. Je zde uveden i systém prodeje a distribuce vstupenek, práva a povinnosti 

pořadatelské služby a bezpečnostních referentů, evakuační trasy, plány stadionů a kodex 

chování osob na stadionu. Kap. 4 tohoto dokumentu pak apeluje na prevenci provokativních 
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akcí a akcí s agresivním podtextem. V závěrečné části se pak můžete dočíst o 

administrativních pravidlech, nebezpečí rizikových zápasů a zákazů vstupu na stadion. 

Některá konkrétní řešení bezpečnostních aspektů struktury stadionu pak uvádím v kap. 

6 Bezpečnostní požadavky pro fotbalové stadiony v ČR. 

5.3.3 Football studiums technical recommendations and 

requirments 

Technická doporučení a požadavky na fotbalové stadiony je poměrně rozsáhlý 

dokument, který obecně ze všech úhlů sleduje jak přípravu dokumentace k výstavbě nových 

stadionů, tak jejich stavbu samotnou i další kontroly během jejich provozu. Jedna z kapitol se 

zabývá i tzv. green goal (zelený cíl), což má znázorňovat takový provoz stadionu, který by 

měl jistým způsobem přispět k ochraně životního prostředí. 

 

 

 

Obr. č. 5.2: Model tribuny fotbalového stadionu [17] 

 

Důležitou částí je hned jedna z úvodních kapitol, která řeší správnou lokalizaci 

stadionu. Tato část je důležitá z několika hledisek. První je přístupnost návštěvníků do 

stadionu. Nezáleží však jen na pohodlnosti přístupu např. z městské hromadné dopravy, ale 

především z hlediska oddělení vstupu domácích a hostujících fanoušků, tak aby nedošlo 

k jejich střetu. Další důvod správné lokace stadionu je i bezpečný prostor v okolí stadionu, 

kam by měly vyústit evakuační trasy ze stadionu a dobrá dostupnost jednotek integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS). 
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Obr. č. 5.3: Příklad ideální lokace fotbalového stadionu [17] 

 

Co se týče případné evakuace na hrací plochu, Football studiums technical 

recommendations and requirments znázorňuje na diagramu i ideální vzdálenosti mezi diváky 

a hrací plochou. Každý stadion by měl být taktéž vybaven speciální bránou, která by pak 

v případě ohrožení měla vpustit diváky na hrací plochu. 

 

Obr. č. 5.4: Příklad ideální vzdálenosti mezi diváky a hrací plochou [17] 
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 Kapitola 2 tohoto dokumentu jasně a výstižně definuje požadavky na bezpečnost. Je 

zde jednoznačně uvedeno, že bezpečnost má vždy přednost nad luxusem a pohodlím celého 

stadionu i bez ohledu na způsoby a možnosti financování celého projektu. 

 Strukturální řešení bezpečnosti vyzdvihuje nutnost schválení a certifikace 

bezpečnostních orgánů. FIFA bere v úvahu skutečnost, že každá země má odlišné 

bezpečnostní normy, avšak v každém případě by se mělo stavět vždy dle těch nejpřísnějších. 

5.3.4 UEFA stadium infarstucture regulations 

Dokument obdobný jako předpis již zmíněný výše (Fotball stadiums technical 

recommendations and requirements). Obsahuje však konkrétnější informace týkající se 

infrastruktury stadionu. Podobně lze zde najít popis parkoviště, zdůrazněnou nutnost mít na 

stadionu ošetřovny pro diváky, požadavky na osvětlení či monitoring. U nejmodernějších 

stadionů je přísně zakázána přítomnost prostorů na stání. Každý takový stadion musí mít 

pevně přidělané sedačky.  

Nutnost je i ve výskytu specielní místnosti – tzv. velínu, kde by měli být přítomni 

všichni lidé zodpovědní za bezpečnost na stadionu. Tato místnost by měla být samozřejmě 

vybavena i příslušnými komunikačními prostředky. Poloha velínu pak musí být taková, aby 

z něj byl kompletní přehled o dění na stadionu.
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6 Bezpečnostní požadavky pro fotbalové stadiony v ČR 

V této kapitole se vyskytuje několik obrázků, kde lze vidět různé typy požadavků na 

stadiony dle jejich zařazení. Na obr. č. 6.1 je tabulka se zařazením stadionů do skupin dle 

jejich stupně modernizace. Toto zařazení vytvořila komise pro stadiony a hrací plochy pod 

záštitou ČMFS. 

 

 

Obr. č. 6.1: Zařazení fotbalových stadionů dle jejich stupně modernizace k roku 2012 [zdroj: 

http://www.kshp.cz/] 

 

6.1 Osvětlení 

Montážní výška svítidel je rozhodující pro úspěch sportovního osvětlovacího systému. 

Montážní výška geometrie rámů postranní čáry hlavy a tyče je 25° nad obzorem. Hlava rámu 

a lehká konstrukce může překročit minimální doporučení 25°, ale nesmí být vyšší než 45°. 
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Obr. č. 6.2: Ideální umístění osvětlení [17] 

 

Barevná teplota 

Barevná teplota popisuje pocit nebo vzhled, jakým se zdá být určitý typ osvětlení 

(teplé barvy – červená; nebo studené – barvy modrá). Měří se v kelvinech (K). Přijatelná 

teplota chromatičnosti pro venkovní stadiony pro všechny třídy soutěže je Tk ≥ 4000. [17] 

Barevné podání 

Barevné podání je schopnost zdroje umělého osvětlení reprodukovat přirozené 

osvětlení. Praktická stupnice barev je Ra20 na Ra100, kde vyšší hodnocení znamená lepší 

kvalitu barev. Dobré umělé osvětlovací soustavy musí mít barvy Ra ≥ 65. [17] 

 

 

Obr. č. 6.3: Požadavky UEFA na umělé osvětlení [16] 

 

Každý fotbalový stadion musí být vybaven nouzovým osvětlením jak hrací plochy tak 

i všech vnitřních prostor. Toto osvětlení musí být řešeno v souladu s evakuačním plánem. 
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Nouzové osvětlení (Ev = 1200 luxů) musí být instalováno se stabilním náhradním zdrojem 

umělého osvětlení s minimem 2/3 kapacity (Ev = 800 luxů). [16] 

6.2 Tabule a videoobrazovka 

Většina moderních stadionů má nějaký druh elektronické komunikace s diváky. 

Videoobrazovka či tabule poskytují divákovi přehled o výsledku, střelci gólu a poskytuje 

krátké a jednoduché veřejné zprávy. Tato zařízení mohou být také mnohem složitější a 

nákladnějším stylu obřích video obrazovek, které mohou poskytnout okamžitou akci, 

záznamy nebo jiné typy přenosů. Tyto obrazovky jsou často dodatečným zdrojem příjmu při 

použití pro reklamu. 

 

Obr. č. 6.4: Požadavky UEFA na velikost písmen na tabuli [17] 

 

Umístění těchto obrazovek v rámci stadionu je důležitou otázkou, kterou je třeba řešit 

v raném stádiu návrhového procesu. Obecně platí, že jsou pro diváky k dispozici alespoň dvě 

obrazovky.  

Oblíbené pozice pro tyto tabule jsou dva diagonálně protilehlé rohy nebo oblast za 

každou brankou. Mohou být umístěny tak, aby vyplnily otevřené rohové prostory mezi 

bočními a čelními tribunami. Mohou být také umístěny na horní části, nebo zavěšeny u 

střechy tribuny. 

Hlavní určujícími faktory při rozhodování o nejlepší pozici pro obrazovky jsou: 

- Zajistit optimální zobrazení pro všechny diváky; 

- Musí být umístěny v místě, kde obrazovky nepředstavují žádné riziko pro diváky a tam, kde 

není možnost diváckého zásahu. 
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6.3 Rozhlas 

Je nezbytné, aby bezpečnostní referent na stadionu byl schopen jasně komunikovat s 

diváky uvnitř i vně stadionu pomocí dostatečně silného a spolehlivého systému místního 

rozhlasu. Policejní velitel musí mít přednostní právo vstupu do rozhlasového zařízení stadionu 

k přímému oslovení přítomných diváků a to ve všech, nebo jen v určitých sektorech. 

Takový systém by měl: 

- Řídící centrum by se mělo nacházet v, nebo bezprostředně vedle, velínu stadionu, v pozici, 

kdy operátor má jasný, ničím nerušený výhled na celý stadion; 

- Být schopen adresovat zprávy výhradně na jednotlivé sektory stadionu, včetně turniketů, 

vnitřních místností, pohostinství, apartmá a bloky sedadel; 

- Být schopen zvýšit hlasitost v případě, že dojde k náhlému zvýšení úrovně hluku davu; 

- Mít pohotovostní alternativní napájení, které by zajistilo, že systém zůstane operativní bez 

přerušení v případě výpadku dodávky elektrické energie pro minimální dobu tří hodin. [17] 

6.4 Monitoring 

Moderní stadion by měl být vybaven vnitřními a vnějšími kamerami zasazenými do 

pevných poloh s otáčecím a naklápěcím systémem sledování. Tyto kamery by měly sledovat 

všechny osoby na stadionu, přístupy a všechny veřejné prostory uvnitř i vně stadionu. 

Televizní monitorovací systém by měl mít svůj vlastní nezávislý zdroj napájení a vlastní 

obvod. To by mělo být provozováno z velínu stadionu, kde by měl být monitor obrazovky.  

Tento systém slouží k monitorování a záznamu všech diváckých sektorů. Propojen je 

do řídící místnosti, kde se ovládá a dá se jím sledovat z těchto prostor celé hlediště. Pomocí 

dané techniky se dají sledovat i detaily, aby bylo možno vytvořit záznam všech incidentů a 

určení jejich původců. [16] 
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Obr. č 6.5: Požadavky UEFA na bezpečnostní kamerový systém [16] 

 

6.5 Dveře, brány, vrata 

Zvláštní požadavky na bezpečnost uvádí že, všechny části stadionu, včetně vjezdů, 

výjezdů, schodiště, dveří, únikových cest, střech a všechny veřejné a soukromé prostory musí 

být v souladu s bezpečnostními normami. Veřejné chodby a schodiště v diváckých oblastech 

by měly být jasně označeny, jak by měly být všechny brány vedoucí z diváckých oblastí do 

hrací plochy a všech únikové dveře a vrata vedoucí ven ze stadionu. Všechny veřejné 

průchody, chodby, schody, dveře a vrata musí být bez jakýchkoli překážek, které by mohly 

bránit volnému pohybu diváků. Konec dveří a vrata na stadionu a všechny brány vedoucí z 

diváckých oblastí do hracího prostoru se musí otevírat směrem ven, pryč od diváků. Musí 

zůstat odemčené, po dobu, dokud jsou diváci na stadionu. Nicméně aby se zabránilo 

nelegálnímu vstupu, mohou být vybaveny blokovacím zařízením, které může kdokoliv uvnitř 

jednoduše a rychle ovládat. Každé z těchto dveří a vrat musí mít přítomného tzv. správce a to 

zejména po celou dobu provozu stadionu s cílem chránit prostory před zneužitím a zajištění 

okamžité únikové cesty v případě nouzové evakuace. Za žádných okolností nesmí být 

uzamčena pomocí klíče v době, kdy jsou diváci na stadionu. [17] 

6.6 Parkovací místa 

Všechna parkovací místa by měla být na místě, které poskytuje divákům přímý vstup 

na stadion. Parkoviště kolem stadionu musí být jasně osvětlené a zřetelně označeno. Musí být 

také chráněno proti nelegálnímu vniknutí. 
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Je nezbytné zajistit, aby přístup a výstup na a z parkoviště bylo rychlé a hladké a že 

jsou poskytnuty přímé cesty na nejbližší dálnice. Každý tým by měl mít vlastní a oddělené 

parkoviště. Pokud parkovací místa nejsou dostatečná, měla by být poskytnuta parkoviště se 

vzdáleností ne delší než 1500 m od stadionu. Je nezbytné, aby návrh parkoviště bral ohled na 

veřejnou dopravu. 

 

 

Obr. č. 6.6: Značení parkování a přístupu na stadion [17] 

 

Parkování složek IZS musí být bezprostředně buď přilehlé ke stadionu, nebo přímo 

uvnitř. Tato parkovací místa musí být umístěna takovým způsobem, že poskytují přímý, 

neomezený přístup do a ze stadionu, který je oddělený od veřejnosti.  

Chráněné parkovací prostory: 

- nezbytná parkovací místa pro média (přenosové TV vozy, tisk a fotografové) 

- V.I.P. 

- rozhodčí a delegáti 

- policejní velitel 

- velitel hasičů 

- autobusy hráčů hostů a domácích 

- další ostatní určení viz rozpis jednotlivých stadionů 

 

 

Obr. č 6.7: Požadavky UEFA na chráněná parkovací místa [16] 
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6.7 Oddělení sektorů 

Stadion by měl být rozdělen do nejméně čtyř samostatných sektorů, každý s vlastními 

přístupovými body, občerstvení a sociální zařízení a dalšími nezbytnými službami, jako 

například ošetřovnami. 

Každá z těchto oblastí může být rozdělena do menších oblastí. Mělo by být zajištěno, 

aby se zabránilo přechodu diváků z jednoho sektoru, nebo sub-sektoru, do druhého, pokud to 

není nutné z důvodu evakuačního procesu. Bariéry mezi sektory (např. určité mobilní 

zábrany) by měly být snadno rozebíratelné bezpečnostním personálem. 

6.8 Subsektor imobilních diváků 

Na každém stadionu by měli být přijati imobilní diváci a měl by pro ně být připraven i 

speciální sektor. To by mělo zahrnovat poskytování dobrý, ničím nerušený výhled, rampy pro 

vozíčkáře, sociální zařízení a podpůrné služby. 

Zdravotně postižení diváci by měli mít vlastní vyhrazenou vjezdovou bránu, z níž 

mohou mít přímý bezbariérový přístup do jejich sektoru. Zdravotně postižení diváci by 

neměli být usazeni v jakémkoli místě ve stadionu, kde by jejich neschopnost se pohybovat 

rychle, pro ně samotné nebo pro jiné diváky představovala nebezpečí v případě nouze. 

Osoby se zdravotním postižením by měly být chráněny před povětrnostními vlivy. 

Tradiční zvyk poskytovat prostor otevřený, v blízkosti hřiště, není přijatelný. 

Sektory pro diváky, kteří používají invalidní vozíky, by neměly být v místech, kde by 

mohl být pohled imobilních diváků nepřehledný kvůli jiným divákům skákajících před nimi, 

nebo kde před nimi budou viset vlajky a jiné transparenty. 
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Obr. č. 6.8: Požadavky UEFA na rozměry prostor pro imobilní diváky [17] 

6.9 Sedačky 

Všichni diváci by se měli sedět. Sedačky musí být individuální, pohodlně tvarované, s 

opěradly o minimální výšce 30 cm. Přítomnost opěradel také pomáhá, aby se zabránilo vysoce 

nebezpečnému jevu – vlna diváků řítící se vpřed. To se často dělo na starých stojících 

terasách, kdykoli hráči vsítili gól. Prostory pro stání a lavičky jakéhokoliv druhu nejsou pak 

na FIFA světových šampionátech za žádných okolností přípustné. 

Stavební a bezpečnostní normy se liší od země k zemi, takže je vhodné stanovit 

absolutní rozměry pro šířku sedaček, prostor mezi nimi, prostor mezi řadami sedadel, nebo 

maximální počet sedadel mezi uličkami. 

To je důležitý bezpečnostní faktor, který je ne vždy brán v úvahu. Na mnoha 

stadionech je téměř nemožné se pohybovat podél řady, pokud je obsazena. To je zcela 

nepřijatelné. Nejúčinnější sedadla jsou v těchto případech ta sedadla, která se dají sklopit.  
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Obr. č. 6.9: Požadavky UEFA na vhodné rozměry sedadel a mezer mezi nimi [17] 

 

Šířka sedačky je rozhodující pro divácké pohodlí. Absolutní minimální šířka by měla 

být 45 cm, zatímco doporučená minimální je 47 cm. V mnoha zemích se diváci oblékají do 

objemného oblečení a to by mělo být také vzato v úvahu.  

 

Ideální skladba (sestava) pro šířku jednoho sektoru je: 

Délka řady 10 m, schodiště široké 2m, navazující délka řady 20 m. Toto členění 

splňuje počty míst dle ČSN (s jednostranným schodištěm 17, s oboustranným pak 34). [16] 

6.10 Ošetřovna pro diváky 

Každý stadion musí být vybaven místností první pomoci, nebo místností, kde se dá 

pečovat o diváky. V ideálním případě, by měli být dvě ošetřovny, jedna na každé straně 

stadionu, ale počet, velikost a umístění těchto místností je třeba konzultovat s místními 

zdravotnickými orgány. Tam by měl být prostor pro bezpečné uložení defibrilátorů na snadno 

přístupných místech okolo stadionu. Scénáře pro řešení mimořádných událostí by měly být 

umístěny v řídící místnosti stadionu. 
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Obr. č. 6.10: Značení ošetřovny [17] 

 

Ošetřovny musí: 

- Musí být umístěny v poloze, která umožňuje snadný přístup z obou stran (z prostoru uvnitř a 

vně stadionu); 

- Musí mít dveře a průchody dostatečně široké, aby umožnily přístup nosítkům nebo 

invalidnímu vozíku; 

- Musí mít jasné osvětlení, dobré větrání, topení, klimatizaci, elektrické zásuvky, teplou a 

studenou vodou, pitná voda a toalety pro obě pohlaví; 

- Musí mít hladké a snadno čistitelné stěny a podlahy; 

- Musí mít úložný prostor pro nosítka, deky, polštáře a materiály první pomoci; 

- Musí mít telefon umožňující interní a externí komunikaci; 

- Musí být zřetelně označeny uvnitř i vně stadionu. [17] 

Vozidla záchranné služby, včetně sanitky a hasičských vozů, musí mít okamžitý 

přístup na hrací plochu. Všechny ostatní typy vozidel údržby a různých jiných druhů vozidel 

by měla mít také přístup k hrací ploše. 
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7 Bezpečnostní systém evakuace z Androva stadionu 

Na následujících stránkách bych Vás rád seznámil s popisem fotbalového stadionu 

v Olomouci a uvedl konkrétní příklady řešení bezpečnosti. 

7.1 Areál 

Andrův sportovní areál se nachází na ulici Legionářská v Olomouci. Kromě Androva 

stadionu se jsou zde umístěny i tréninkové hřiště, centrum sportu a zdraví Omega a 2 hotely 

(NH hotel a hotel Gól). Dále je přímo na budově stadionu situována restaurace Gól, kanceláře 

ČMFS a funshop. 

 

 

Obr. č. 7.1: 3D model zrekonstruovaného Androva areálu [zdroj: www.olomoucky.rej.cz] 

 

Dostupnost k areálu je jednoduchá. I když nemáte k dispozici automobil a cestujete do 

Olomouce autobusem či vlakem, k areálu se dostanete hned několika linkami místní MHD. 
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Obr. č. 7.2: Kreslený plánek Androva areálu [zdroj: www.sigmafotbal.cz] 

7.2 Fotbalový stadion 

Andrův stadion je zařazen komisí pro stadiony a hrací plochy do skupiny č. 4, tedy do 

skupiny, kde jsou zařazeny nejmodernější stadiony v ČR. Rozdělení stadionů je popsáno na 

obr. č. 6.1..  

Mezi základní informace související se stadionem patří především kapacita samotného 

stadionu, která představuje 12 541 (vše k sezení). Z tohoto čísla je celých 3 618 míst 

zastřešených a 8 923 míst nezastřešených. Osvětlení je realizováno technologií Phillips 

s výkonem 1676 luxů. Dle obr. č. 6.3, kde jsou zpracovány požadavky UEFA na umělé 

osvětlení, vyplývá, že tento výkon by bohatě stačil i stadionům zařazeným do skupiny ELITE. 

Rozměry hrací plochy pak představují 105 x 68 m. 

 Kapacity jednotlivých tribun činí 3 871 (vše nekryté) na Severní tribuně, 2 354 (1 894 

nekryté, 460 VIP) na Jižní tribuně, 3 108 (1754 krytých, 1354 nekrytých míst); (651 míst 

sektor hostí) na Východní tribuně a 3 208 (1404 krytých, 1804 nekrytých míst) na tribuně 

Západní. [sigmafotbal.cz] 
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Obr. č. 7.3: Pohled na Severní tribunu [zdroj: www.sigmafotbal.cz] 

7.3 Bezpečnostní systém evakuace 

Kapitola se věnuje bezpečnostním systémům evakuace z Androva stadionu. Nejvíce je 

zde zastoupen výpis interních předpisů, kde jsou obsaženy všechny informace důležité 

k řízení evakuace. Závěrem této kapitoly uvádím Únikový a záchranný plán Androva 

stadionu. Je nutné také podotknout, že na Únikovém a záchranném plánu jsou zakresleny i 

evakuační trasy a cesty vedoucí nejen směrem na hřiště, ale i mimo něj. Průchod k těmto 

venkovním východům je pak prostřednictvím bran, které musí být otevřeny, ale kontrolovány 

příslušným pořadatelem. 

 

 

Obr. č. 7.4: Orientační plán Severní tribuny [zdroj: SK Sigma Olomouc] 
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7.3.1 Organizace zabezpečení požární ochrany 

Popisuje práva a povinnosti vedoucího technického úseku, technika požární ochrany 

(dále jen PO), referenta PO, preventivní požární hlídky. Stanoviště preventivní požární hlídky 

hlavní (Západní) tribuna – 1 člen, Východní tribuna – 1 člen, Severní tribuna – 1 člen, Jižní 

tribuna – 1 člen, střídavě velitel. 

Dále je zde řešena elektrická požární signalizace, požární klapky a vzduchotechnika, 

požární uzávěry, nouzové osvětlení, výtahy, náhradní zdroj, elektrická zařízení a to vše 

z pohledu zodpovědnosti a pravidelných revizí. Nedílnou součástí je i část s popisem školení 

pracovníků. [SK Sigma Olomouc] 

 

 

Obr. č. 7.5: Spodní část Jižní tribuny; po pravé straně chodba k venkovní bráně [zdroj: SK 

Sigma Olomouc] 

7.3.2 Požární evakuační plán 

Požární evakuační plán řeší již problematiku evakuace. Hlavní pořadatel kontaktuje 

v případě mimořádné události hlasatele ve vedlejší místnosti. Kontakt proběhne přes mobilní 

telefon či vysílačkou. Vše záleží na technických stavech vybavení.  
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Místo, odkud bude evakuace řízena, se bude řešit operativně podle konkrétní situace. 

Způsob vyhlášení evakuace bude také záležet na konkrétní situaci, ale v prvé řadě budou 

diváci informováni o technické závadě na stadionu a budou vybízeni k okamžitému opuštění 

stadionu. Dle charakteru a rozsahu mimořádné události budou diváci evakuováni buď zcela 

mimo stadion, nebo na hrací plochu. 

K evakuaci budou sloužit evakuační trasy a pořadatelé budou tomuto přesunu 

návštěvníků asistovat. Asistence pořadatelů spočívá především v kontrole provozuschopnosti 

bran a osvětlení. Evakuace imobilních osob bude probíhat vždy v jejich doprovodu. 

K dispozici jsou na Jižní tribuně výtahy, kde jeden je přednostně určený právě k evakuaci 

imobilních osob. V případě potřeby první pomoci je k dispozici lékař ihned na stadionu, kde 

další pomoc zajistí přivolaná záchranná služba. 

 

 

Obr. č. 7.6: Tribuna hostů; vlevo směrem za stožár východ k venkovní bráně [zdroj: SK Sigma 

Olomouc] 

7.3.3 Požární poplachová směrnice 

Krátký dokument obsahující kontakty pro osoby, které zpozorují požár. Dále pak 

jejich povinnosti způsob ohlášení požáru. Kromě tří nejzákladnějších čísel volaných 

v ohrožení života jsou zde uvedena i další důležitá čísla: 
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Hasiči ………………................150   poruchy voda…………............. 585243263 

Městská policie ……………….156   poruchy na elektřině ................840850860  

Policie ČR ................................158   poruchy na plynu .....................1239 

Zdravotní záchranná služba ...155   p. Chladil………………….…….606 724 080 

všeob. č. nouzového volání .... 112   

Městská policie (Olomouc)…...585209540  

Policie ČR (Olomouc) .............974766111  

[6] 

 

 

Obr. č. 7.7: Požární evakuační plán Jižní tribuny [zdroj: SK Sigma Olomouc] 

7.3.4 Požární řád 

V požárním řádu je v úvodní části dokumentu popsán objekt, zákazy a požárně 

bezpečnostní zařízení. Proti požáru jsou instalovány hasicí přístroje a vodní hydranty. 

Důležitým bezpečnostním prvkem je výstražné značení po celém areálu stadionu. [17] 
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Obr. č. 7.8: Únikový a záchranný plán Androva stadionu [zdroj: SK Sigma Olomouc] 
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8 Příklad řešení bezpečnosti na fotbalovém stadionu Old Trafford 

Fotbalové prostředí je mi, jako nadšenému sportovci a fotbalovému fanouškovi, velice 

blízké, a proto jsem se rozhodl získat k této práci co nejvíce materiálů i ze zahraničí. Bohužel 

jsem se po vzájemné emailové korespondenci dozvěděl, že prohlídky ve formách 

studentských exkurzí stadiony ve Velké Británii nepořádají, ale podařilo se mi dostat do 

rukou prezentaci o zdraví a bezpečnosti na fotbalovém stadionu Manchasteru United. Old 

Trafford je jedním z nejmodernějších stadionů na světě a v následujících podkapitolách popíši 

řešení a především anglický pohled na bezpečnost. 

8.1 Základní informace 

Manchaster United patří k nejpopulárnějším a nejúspěšnějším fotbalovým týmům na 

světě. Dokazuje to nejen svoji bohatou historií, ale i úspěchy, kterými se může chlubit i nyní. 

Jakožto drtivá většina úspěšných týmů disponuje značným finančním potenciálem. Peníze 

získané ať už od sponzorů, z prodeje hráčů nebo za úspěchy dosažené jak v domácí soutěži 

tak i v evropských pohárech se pak odrážejí i ve vybavenosti stadionu, kde sehrávají domácí 

zápasy. 

 

 

Obr. č. 8.1: Areál stadionu Old Trafford [zdroj: www.manutd.com] 

 

Svatostánek Old Trafford byl otevřen roku 1910. Od té doby podstoupil několik 

rekonstrukcí. Dnes se může pyšnit zařazením do skupiny nejmodernějších stadionů na světě s 

celkovou kapacitou 75 811 diváků. Samotný klub je také oceněn několika cenami za podporu 

životního prostředí. 
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Obr. č. 8.2: Old Trafford [zdroj: www.fotbalovestadiony.cz] 

 

 Přísný a důkladný pohled anglických pořadatelů na bezpečnost je zcela na místě. 

Každý z anglických fotbalových fanoušků i funkcionářů má ještě v živé paměti tragedie 

z Heysel Stadium v Brusselu a ze stadionu Hillsborough v anglickém Sheffieldu. V Brusselu 

se v roce 1985 konalo finále mistrů evropských zemí mezi Liverpoolem a Juventusem, kdy 

přišlo o život 39 fanoušků. Událost z Hillsborough během semifinálového utkání FA Cupu 

mezi Liverpoolem FC a Nottingham Forestem FC. z roku 1989 měla na svědomí 96 fanoušků, 

kteří podlehli svým zraněním po ušlapání. 

 Vytíženost stadionů úspěšných fotbalových týmů světa je úctyhodná. Za vše mluví 

neskutečná čísla právě z Old Traffordu ze sezony 2010-201, která jsou zobrazena na obr. č. 

8.3 

.  

Obr. č. 8.3: Sezónní vytíženost stadionu Old Trafford [9] 
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8.2 Zdraví a bezpečnost obecně 

Zaměstnavatelé mají odpovědnost za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Právě 

oni jsou zodpovědní za jakékoli návštěvníky a další osoby jako jsou zákazníci, dodavatelé a 

veřejnost obecně. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí stejnojmenným zákonem z 

roku 1974, který je hlavním právním předpisem upravující zásady zdraví a bezpečnosti ve 

Spojeném království. Stanovuje mnoho z odpovědností zaměstnavatele týkající se zdraví a 

bezpečnost při práci. 

8.3 Povinnosti a péče zaměstnavatele při práci 

- Kontrola, jestli je pracoviště bezpečné; 

- Zabránění rizikům ohrožující zdraví; 

- Ujištění, že zařízení a stroje, jsou bezpečné k použití, že jsou zavedeny bezpečné 

pracovní postupy a že jsou dodržovány; 

- Ujištění, že všechny materiály jsou zpracovány, skladovány a používány bezpečně; 

- Poskytovat odpovídající první pomoc; 

- Informovat o všech možných rizicích spojených s prací s chemikáliemi, a dalšími 

používanými látkami a dát informace, pokyny, školení a dohled podle potřeby; 

- Vytvořit havarijní plány; 

- Ujištění, že větrání, teplota, osvětlení, a WC a další zařízení splňují všechny 

zdravotní, bezpečnostní a sociální požadavky; 

- Zamezení úniku či kontrola látek, které mohou poškodit zdraví; 

- Učinění nezbytných opatření proti rizikům způsobeným hořlavými nebo 

výbušnými nebezpečími, elektrickými zařízeními, hluku a záření; 

- Poskytování zdravotního dozoru podle potřeby; 

- Zajištění ochranného oděvu nebo doplňků; 

- Ujištění, že varovné signály jsou v provozu a náhled do zpráv nehod, zranění, 

nemoci a nebezpečných jevů buď na Health and Safety Executive (HSE), nebo na 

místním úřadě, v závislosti na typu podnikání. 
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8.4 Taylorova zpráva 1990 

Po katastrofě v Hillsborough v roce 1989 byl Lord Justice Taylor pověřen napsat 

zprávu o tom, jak zlepšit bezpečnost uvnitř fotbalových stadionů. Hlavní doporučení jsou 

následující: 

 

- Uličky musí být čisté a volné, za všech okolností; 

- Hroty na oplocení musí být odstraněny; 

- Měly by být zavedeny nové rozměry výšek pro oplocení; 

- Brány pro nouzovou evakuaci na hřiště musí být zavedeny do všech 

perimetrických překážek a oplocení; 

- Brány by měly být natřeny jinou barvu a označené "Nouzový východ"; 

- Turniketový tok a by měl být měřen a vylepšen; 

- Zavedení policejních CCTV monitoring místností; 

- Nouzové služby musí být dobře koordinovány; 

- Minimální počet pracovníků poskytujících první pomoc, lékařské týmy a 

nouzových vozidel musí absolvovat každý zápas. 

8.5 Prevence a bezpečnost z pohledu Manchesteru United 

- Více jak 1200 pořadatelů a bezpečnostních pracovníků; 

- Včetně lékařský tým, sestry a zdravotníci; 

- V loňském roce 34 akcí pořádaných na Old Trafford;  

- Cca. 2 270 000 diváků celkem; 

- V případě evakuace to bude trvat cca. 4 minuty (musí být dodržen právní 

požadavek na dobu evakuace menší než 8 minut); 

- Žluté brány v obvodovém oplocení a stevard sedící u každé z nich. 

8.6 Zdraví a bezpečnost v zápasovém dnu 

- Policie zatkla 107 příznivců v loňském roce; 

- Zaměřeno na veřejný pořádek, výtržnictví, přestupky, alkohol nebo překupnictví; 

- Pořadatelé vyvedli 441 návštěvníků; 

- Lékařský ošetřil 553 návštěvníků v loňském roce. Z toho 3280 vidělo lékaře a 63 

šli do nemocnice; 

- Přístup pro pohotovostní vozidla přes ‘‘hráčský tunel‘'; 
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- Policejní čísla hracího dne jsou rozdělena do kategorií podle profilu utkání: 

 

CAT A = nízká 

CAT = B = střední  

CAT CAT C = vysoká 

CAT CIR = C zvýšené riziko 

8.7 Pořadatelská služba v zápasovém dnu 

- Pořadatelé musí dodržovat úroveň chování dle řádu - 22 pokynů, jak se chovat; 

- Všichni pořadatelé musí být proškoleni: NVQ Level 2 v bezpečnostním 

managementu;  

- 8 modulů, včetně: nouzové postupy, zvládání konfliktů apod.; 

- Pořadatelé jsou hodnoceni Telford College;  

- Stewardy kontroluje místní úřad;  

- Pořadatelé se účastníí tréninkových výcviků. 

8.8 Bezpečnost na stadionu 

- Stadion je postaven na principu 4 tribun; 

- Od přestavby z roku 1991, je stadion evakuované systémem tribuna po tribuně; 

- Každá tribuna je brána jako samostatný stadion, např. má samostatné zdravotnické 

zařízení, generátory, evakuační postupy. Evakuována může být jakákoliv 

kombinace tribun, nebo zároveň mohou být evakuovány všechny tribuny; 

- Místa k sezení byla zavedena v sezóně 1990/1991. Kluby dostaly od 18 měsíců do 

2 let k převedení stadionu na stadion se všemi místy k sezení; 

- Old Trafford byl postaven tribuna po tribuně, počínaje koncovou Stretford 

(Západní tribuna) a jdoucí okolo na jižní, východní a severní tribunu. 

8.9 Bezpečnostní certifikáty 

- Old Trafford má bezpečnostní osvědčení vydané podle Rady Trafford; 

- To je založeno na příručkách postupů v oblasti bezpečnosti; 

- Kopie osvědčení si ponechá klub, místní úřad, záchranná služba a fotbalový 

Licencový úřad. 
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8.10 Hlavní informace z oblasti zdraví a bezpečnosti 

- Stadion má požární certifikát a automatické požární signalizaci; 

- Čtyři oblasti evakuačního shromáždění; 

- Postupy při evakuaci pro podezření balíčky; 

- Posouzení rizik / Zdraví a bezpečnost; 

- Klub provedl všechny potřebné zdravotní a bezpečnostní požadavky týkající se 

našich prostorů, včetně hodnocení rizik; 

- První pomoc je k dispozici od kvalifikovaného pracovníka; 

- Čistící chemikálie jsou používány ve spojení s každodenní činností pouze 

určenými uklízeči (COSHH); 

- Zákaz kouření na celém stadionu.
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9 Universální model výpočtu doby evakuace z fotbalových stadionů v ČR 

Pro výpočet doby evakuace osob existuje hned několik postupů a vzorců. Já si vybral 

(dle mě) jeden z těch jednodušších. Dle literatury [3] jsem použil vzorec: 

 

ASETRSET    (9.1) 

 

Ze vzorce vyplývá, že doba pro evakuaci osob RSET (Required Safe Egress Time) 

musí být nanejvýš rovna dostupné době pro evakuaci ASET (Available Safe Egress Time). 

Doba RSET se skládá z jednotlivých časových úseků, které společně tvoří celkový čas 

potřebný pro evakuaci. [3] 

 

uzrvd tttttRSET    (9.2) 

Kde: 

RSET  - doba potřebná pro evakuaci osob [min]  

dt  - doba do detekce požáru [min]  

vt  - doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace [min]  

rt  - doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení [min]  

zt  - doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min]  

ut  - předpokládaná doba evakuace [min] 

 

Jednotlivé doby do detekce požáru, do vyhlášení evakuace atd. jsou dány individuálně 

a to vždy dle typu objektu a stavu bdělosti osob, které se v objektu nacházejí. Předpokládaná 

doba evakuace se pak spočítá dle vzorce 9.3. 

 

uK

sE

v

l
t

uu

u

u
.

..75,0
   (9.3) 

Kde: 

ut - doba evakuace [min] 

ul - délka únikové cesty [m] 

uv - rychlost pohybu osob [m/min] 

E - počet osob 
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s - součinitel podmínek evakuace 

uK - jednotková kapacita únikových pruhů [os/min] 

u - počet únikových pruhů 

 

Ze vzorce je patrné, že některé hodnoty nemusíme měřit, jsou totiž dány tabulkově. 

Jmenovitě se jedná o součinitel podmínek evakuace. Tento součinitel je v případě nechráněné 

únikové cesty roven 1. Další 2 hodnoty jsou rychlost pohybu osob a kapacita únikových 

pruhů. Tyto údaje lze získat z tabulek Tab. č. 9.1 a 9.2. 

 

Tab. č. 9.1 - Rychlost pohybu osob [3] 

Únik osob (druh komunikace) Rychlost pohybu [m·min-1] 

Vodorovná cesta 
 

  30   

Po schodech dolů 
 

  25   

Po schodech nahoru   20   

 

Tab. č. 9.2 - Jednotková kapacita únikového pruhu [3] 

Únik osob (druh komunikace) Jednotková kapacita Ku [os·min-1] 

Vodorovná cesta 

 

40 

   
Po schodech dolů 

 

30 

   
Po schodech nahoru 25 

    

Posledním důležitým vzorcem je vzorec na výpočet únikových pruhů. Ten je klíčový 

z hlediska proudění osob únikovou cestou. Roli zde hraje minimální šířka cesty. Je však třeba 

mít na paměti, abychom od této šířky ještě odečetli překážky (např. zábradlí) a získali tak 

efektivní šířku únikové cesty. Vzorec na výpočet počtu únikových pruhů je zobrazen níže. 

 

55,0

minš
u   (9.4) 

Kde: 

u - počet únikových pruhů 

minš - minimální šířka únikového pruhu [m] 
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Literatura [3] uvádí, že minimální počet únikových pruhů pro nechráněné cesty je 1. 

V úvahu se pak také musí brát trasa pohybu osob. Pokud je cesta využívána z obou stran 

(např. při pohybu osob ze schodů dolů, kdy schodiště okupují osoby z obou stran tribuny) je 

třeba do výpočtu uvést polovinu šířky únikové cesty, pokud se upřednostní postup výpočtu 

jako u mě. Vycházel jsem z úvahy, že míra bezpečí je rovna nejslabšímu článku 

zabezpečovacího systému. Počítal jsem tedy vždy nejdelší možnou trasu z tribuny ven. 

Neuvažoval jsem ani možnost úniku osob evakuačními trasami vnitřkem tribuny (např. může 

dojít k ucpání těchto tras a hrozilo by ublížení na zdraví osob vlivem požáru či udušením 

zplodinami). Evakuaci jsem vždy vedl od nejvzdálenějšího místa dolů po schodech a 

venkovní únikovou cestou ven ze stadionu. 

Doba od vyhlášení evakuace osob do jejího zahájení je tabulkově dána pro sportovní 

centra. Důležitým faktorem jsou sdělovací a komunikační prostředky, které jsou na stadionu 

k dispozici. Vzhledem k vybavenosti stadionu spadá naše hledaná hodnota hned do prvního 

sloupce k času pod 2 minuty [3]. Tento čas je ve vzorci (9.2) reprezentován značením tr + tz. 

Doba ‘‘td‘‘ a ‘‘tv‘‘ pak závisí převážně na vybavení stadionu požárně bezpečnostními 

zařízeními a zcela jistě také na bezpečnostním managementu, výcviku, schopnostech a reakci 

pořadatelské služby. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že stadion je vybaven bezpečnostními a 

protipožárními systémy a bezpečnost celkově má nastarost pořadatelská služba, budou 

případné problémy vyhodnoceny okamžitě a přidělil jsem jim časovou hodnotu pod 1 minutu. 

Závěrem k této kapitole je tedy nejdůležitější zjistit celkovou délku únikové trasy 

z nejvzdálenějšího místa tribuny ze stadionu. Počet osob je v jednotlivých úsecích odlišný. Já 

jsem vycházel vždy z počtu osob na úseku únikové cesty před poslední osobou (včetně) na 1 

úseku trasy. Pokud vychází počet únikových pruhů méně než 1, automaticky se zvolí 

minimální možný počet únikových pruhů a to právě 1. Hodnoty ‘‘ku‘‘ a ‘‘vu‘‘ se dohledají 

tabulkově a to vždy dle typu a směru únikové trasy. Podrobnější popis a výpočty doby 

evakuace z Androva stadionu jsou uvedeny v následující kapitole 10.
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10 Výpočet doby evakuace z Androva stadionu 

Po propočtu všech tribun vyšla nejdelší možná doba evakuace ze severní tribuny 

s kapacitou 3871 osob a to 3 minuty a 50 vteřin, kde celková doba, i s detekcí požáru (či jiné 

mimořádné události) a následným vyhlášením evakuace osob ze stadionu, je 6 minut a 50 

sekund. Kapitolu jsem rozdělil na podkapitoly dle počtu tribun a podkapitoly pak na části dle 

počtu úseků evakuační trasy. U každé podkapitoly je pak obrázek se znázorněním směru 

evakuační trasy. 

10.1 Tribuna sever 

 

 

Obr. č. 10.1: Směr a postup evakuace osob - SEVER [zdroj: SK Sigma Olomouc; autor] 
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Předpokládaná doba evakuace osob ze severní tribuny je 3 minuty a 50 sekund. 

Celková doba evakuace včetně doby od vzniku požáru (či jiné mimořádné události) a 

vyhlášení evakuace činí 6 minut a 50 sekund. 

10.2 Tribuna jih 

 

 

Obr. č. 10.2: Směr a postup evakuace osob - JIH[zdroj: SK Sigma Olomouc; autor] 
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Předpokládaná doba evakuace osob ze severní tribuny je 3 minuty a 43 sekund. 

Celková doba evakuace včetně doby od vzniku požáru (či jiné mimořádné události) a 

vyhlášení evakuace činí 6 minut a 43 sekund. 

10.3 Tribuna východ 

Hosté 

 

Obr. č. 10.3: Směr a postup evakuace osob – V.HOSTÉ[zdroj: SK Sigma Olomouc; autor] 
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Předpokládaná doba evakuace osob ze severní tribuny je 2 minuty a 52 sekund. 

Celková doba evakuace včetně doby od vzniku požáru (či jiné mimořádné události) a 

vyhlášení evakuace činí 5 minut a 52 sekund. 

 

Zbytková část východní tribuny 

 

 

Obr. č. 10.4: Směr a postup evakuace osob – V.ZBYT.[zdroj: SK Sigma Olomouc; autor] 
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Předpokládaná doba evakuace osob ze severní tribuny je 3 minuty a 15 sekund. 

Celková doba evakuace včetně doby od vzniku požáru (či jiné mimořádné události) a 

vyhlášení evakuace činí 6 minut a 15 sekund. 

10.4 Tribuna západ 

 

 

Obr. č. 10.5: Směr a postup evakuace osob – ZÁPAD [zdroj: SK Sigma Olomouc; autor] 
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Předpokládaná doba evakuace osob ze severní tribuny je 2 minuty. Celková doba 

evakuace včetně doby od vzniku požáru (či jiné mimořádné události) a vyhlášení evakuace 

činí 5 minut.



54 

 

11 Závěr 

Provozovatel firmy, společnosti či sportovního areálu musí mít vždy v prvé řadě na 

mysli bezpečnost všech osob, které jsou v jeho objektu přítomny. To platí dvojnásobně u 

fotbalových stadionů, které patří k nejrizikovějším sportovním prostředím vůbec. Zde hraje 

hlavní roli bezpečnostní management a vyškolená pořadatelská služba. 

Z vytvořených analýz jsem zjistil, že případnou evakuaci osob bude nutno provést po 

třech nejčastějších jevech, které mohou na stadionu vzniknout. Těmito nebezpečnými jevy 

jsou vandalismus, extremismus a terorismus. Obecně se jedná tedy o události vyvolané 

lidským faktorem a to buď z nedbalosti, či úmyslně. 

V diplomové práci jsem se zaměřil konkrétně na systém evakuace z fotbalového stadionu. 

Bylo mi umožněno nahlédnout do zákulisí fotbalového stadionu SK Sigmy Olomouc a 

naměřit tak i potřebné hodnoty k výpočtu celkové doby evakuace právě z Androva stadionu. 

K výsledkům jsem došel vždy po výpočtech doby evakuace z nejdelších možných tras tribuny 

k východu z něj. Nejdelší doba evakuace ze všech 4 tribun Androva stadionu vyšla na Severní 

tribuně s časem 3 minuty a 50 vteřin. Tento čas však reprezentuje jen dobu evakuace osob 

z tribuny. Je potřeba k němu přičíst i dílčí časové hodnoty: čas do doby detekce požáru (či 

jiné mimořádné události), od detekce do vyhlášení evakuace a dobu samotného rozhodnutí 

evakuaci provést. Tento celkový čas pak činí 6 minut 50 vteřin.  

Důležité však je, že tyto dílčí časy budou u každých stadionů individuální, jelikož 

mohou být pořadatelé na jiných stadionech školeni jiným způsobem, nebo samotný stadion 

může být buď hůře, či lépe vybaven z hlediska požárních a bezpečnostních systémů. 

Příkladem tomuto faktu může být evakuační systém stadionu Old Trafford, který patří 

Manchesteru United. Dle tamějších předpisů a norem nesmí doba evakuace z anglických 

stadionů překročit hodnotu 8 minut. Jak uvádějí sami provozovatelé Manchasterského 

stadionu, doba evakuace právě z Old Trafford trvá cca 4 minuty, což je vhledem ke kapacitě, 

disponující téměř 76 tisíci sedadly, opravdu úctyhodná a je zde na místě ocenit celý jejich 

bezpečností systém evakuace.  

Je také třeba podotknout, že tyto výpočty vychází z teoretického posouzení chování a 

proudění osob. Vždy se může stát, že mezi evakuovanými osobami propukne panika, proud 

osob se z nějakého důvodu může zastavit a vytvořit tak dav. Od toho jsou tu pořadatelé a 

jejich důležitá role celý proces evakuace vést a usměrňovat osoby do evakuačních tras. 
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U bohatších klubů v zahraničí bude evakuace probíhat jistě rychleji a více plynule. Je 

to dáno finančními možnostmi klubu. Čím více peněz klub má, tím vybavenější stadion 

postaví. Je zde spolehlivější a kvalitnější bezpečnostní a protipožární systém, více 

evakuačních tras a lépe školená, profesionální a certifikovaná pořadatelská služba. 

Časové hodnoty, které mi vyšli, jsou akceptovatelné vhledem k finančním možnostem 

a vybavenosti celého stadionu SK Sigmy Olomouc. K doporučení na zlepšení situace bych 

navrhl především odborné školení a přezkušování pořadatelské služby, bezpečnostní cvičení a 

znalost první pomoci. Jsem toho názoru, že tyto zmíněné faktory patří k hlavním činitelům 

ovlivňující plynulost celého procesu evakuace osob z fotbalového stadionu.
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