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Anotace  

CAHLÍK, J. Organizování přepravy a doprovodu diváků na sportovní utkání. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014, s. 37. Bakalářská 

práce, vedoucí práce: Ing. Václav Veselý  

Tato bakalářská práce se zabývá přepravou a doprovodem diváků na fotbalová 

utkání. V úvodní části je uveden právní rámec, který souvisí s daným tématem. Dále jsou 

popsány osoby, které fotbalová utkání navštěvují a subjekty, které je v rámci bezpečnosti 

doprovázejí. Jsou zde i uvedeny způsoby přepravy diváků a s tím související rizika. Část 

práce se zabývá identifikací výtržníků. V závěru jsou na základě teoretických znalostí 

identifikována rizika pomocí Ishikawova diagramu a metody Analýzy selhání a jejich 

dopadů. Na základě toho je pak navrhnuto vhodné inovativní řešení. 

 

Klíčová slova: fanoušci, fotbalová utkání, rizika, protiprávní jednání 

Annotation 

CAHLÍK, J. Organizing transport and escort spectators at sporting events. Faculty of 

safety engineering, VSB - Technical university of Ostrava, 2014, p. 37. Bachelor´s thesis, 

thesis supervisor: Ing. Václav Veselý. 

 This bachelor´s thesis deals with transportation and police escort of fans to football 

matches. In the beginning is given a legal framework, which corresponds with the topic of 

this thesis. Further there are described persons, who visits the football matches and 

subjects, which escorts them because of fans safety. Also there are given ways of 

spectators transportation and related risks. Part of this thesis deals with brawlers 

identification. In the end are identified risks on the basis of theoretical knowledge using 

modelling according to Ishikawa diagram and failure mode and effect analysis. On the 

basis of these analyses is suggested suitable innovative solution. 
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1 Úvod 

Téma této práce jsem si vybral, protože sport jako u mnoho lidí, tak i u mě znamená 

nedílnou součást života. Nejenže přispívá k lepšímu životnímu stylu, ale slouží i jako 

dobrý způsob relaxace a odreagování od každodenních povinností. Já sám aktivně sportuji 

a celkově se o sport zajímám. Mnohdy sleduji sportovní utkání v televizi, ale to se jistě 

nevyrovná přítomnosti přímo na stadionech nebo v halách, kde se sportovní utkání 

odehrávají. Líbí se mi ta atmosféra při utkání, kterou určitě z pohodlí domova nemůžete 

vnímat, ale především se mi libí, že mohu vidět samotné hráče naživo. Tím chci jen říci, že 

návštěva sportovního utkání by měl být pro každého, který jej navštíví, příjemným 

zážitkem.  

Bohužel tomu tak v dnešní době  mnohdy nebývá. Kromě krásy ze hry a jiných 

okamžiků mají sportovní utkání, především ta fotbalová, i své temné stránky v podobě 

násilnostech, které se dějí nejen na stadionech, ale i mimo ně. Mohou zato určité skupiny 

lidí, které sportovní utkání příliš nezajímají a spíše se ho zúčastňují za účelem vyvolávání 

konfliktů a násilí. Často na to doplácí nejen lidé, kteří tato sportovní utkání navštěvují za 

účelem poklidného sledování nebo povzbuzování, ale i lidé, kteří s takovými zápasy 

nemají nic společného a nacházejí se pouze v nesprávný čas na nesprávném místě, ať už je 

to třeba v okolí stadionu nebo cestují v dopravních prostředcích spolu s těmito 

problémovými skupinami lidí.  

V dnešní době je asi nejčastějším prostředím diváckého násilí z oblasti sportu 

kopaná, proto i tato práce bude zaměřena na fotbalová utkání. 

V této práci se pokusím za využití metod analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik 

zjistit a popsat aktuální rizika spojená s přepravou a doprovodem diváků na sportovní 

utkání, popsat možné způsoby identifikace výtržníků a navrhnout inovativní řešení 

způsobů přepravy a doprovodu diváků na sportovní utkání.  
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2 Právní rámec související s danou problematikou 

V této části se zabývám právními předpisy, které mohou souviset s bezpečností 

osob a majetku při doprovodu diváků na sportovní utkání. 

2.1 Ústava České republiky 

Ve sbírce zákonů byla vyhlášena jako zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Jedná se o nejvyšší  a základní zákon státu, který byl přijat Českou národní radou 

dne 16. prosince roku 1992 s účinností od 1. 1. 1993. Jde o soubor norem upravujících 

ústavně právní vztahy. Je tvořena preambulí a osmi hlavami, jimiž jsou základní 

ustanovení, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká 

národní banka, přechodná a závěrečná ustanovení. [12] 

2.2 Listina základních práv a svobod 

Ve sbírce zákonů je uvedena jako zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Byla přijata dne 16. 12. 1992 s účinností dne 1. 1. 1993 a spolu s Ústavou České 

republiky tvoří ústavní pořádek České republiky (dále jen ČR). Listinu můžeme 

charakterizovat jako vztah mezi státem a občanem. Skládá se ze 44 článků, které jsou 

členěny do šesti hlav, kterými jsou obecná ustanovení, lidská práva a svobody, práva 

národnostních a etnických menšin. Dále také hospodářská, sociální a kulturní práva, právo 

na soudní a jinou právní ochranu a ustanovení společná. [7]  

2.3 Trestní zákoník 

Je to platná právní norma trestního práva hmotného. Trestní zákoník je uveden ve 

sbírce zákonů jako zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nabyl účinnosti 

dnem 1. 1. 2010, kdy byl současně zrušen dřívější československy trestný zákon. Zákoník 

můžeme charakterizovat jako ochranu zájmů společnosti, ústavních zřízení ČR, práva a 

oprávnění zájmů fyzických a právnických osob. Je rozdělen do tří částí, které tvoří 

obecnou část, zvláštní část a přechodná a závěrečná ustanovení. V obecné části jsou 

obsaženy kromě jiného i okolnosti vylučující protiprávnost, ze kterých bych v rámci dané 

problematiky uvedl zejména krajní nouzi, nutnou obranu a oprávněné použití zbraně. Ve 

zvláštní části jsou obsaženy trestné činy, které jsou dle charakteru chráněného 
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společenského zájmu rozděleny do třinácti hlav. V souvislosti s návštěvami fotbalových 

utkáních může docházet zejména k trestným činům proti životu, zdraví, majetku a pořádku 

ve věcech veřejných.  

§ 28 Krajní nouze 

O trestný čin se nejedná, pokud někdo odvrací nebezpečí, které přímo hrozí zájmu 

chráněném trestním zákonem. O krajní nouzi se nejedná v případě, kdy je toto nebezpečí 

za daných okolností možné odvrátit jiným způsobem, anebo způsobené následky jsou 

stejně závažné, ne-li závažnější než následky, které by jinak vznikly při předchozím 

hrozícím nebezpečím. 

§ 29 Nutná obrana 

Pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo už trvající útok na zájem chráněný 

trestním zákonem, nejedná se o trestný čin. O nutnou obranu nejde, je-li zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku, ale zároveň je předpokladem úspěšné nutné obrany to, že 

bude vedena intenzivněji než hrozící nebo trvající útok. Nutná obrana však nesmí přejít v 

pomstu. 

§ 32 Oprávnění použití zbraně  

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraň za přesně splněných podmínek daných 

právními předpisy. 

 

Za spáchané trestné činy může soud uložit trest odnětí svobody, domácí vězení, 

obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a 

jiné akce, ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti a vyhoštění. 

V souvislosti s diváckým násilím je potřeba specifikovat zejména trest zákazu 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce. [11] 

§ 76 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce  

Jedná se o trest omezující svobodu pohybu pachatele. Je zaměřen zejména na postih 

trestné činnosti, která je páchána v souvislosti s konáním různých sportovních, kulturních a 

jiných společenských akcí. Lze jej uložit samostatně nebo společně s jinými druhy trestů a 
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jeho uložení není nikdy obligatorní. Pachateli musí být prokázána souvislost spáchaného 

trestného činu s návštěvou výše uvedené akce. Souvislost musí být užší, přímá, 

bezprostřední. Tato podmínka je splněna též u pachatele, který spáchá trestný čin v místě 

vzdáleném od místa konání akce. Příkladem může být to, že se pachatel dopustí výtržnosti 

během dopravy ve vlaku. Trest je bez dolní hranice trestní sazby na dobu až deseti let. [5] 

2.4 Trestní řád 

Je uveden ve sbírce zákonů jako zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Upravuje normy trestního řízení a zejména vymezuje postup a činnost orgánů 

činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a potrestání těchto 

pachatelů. Z trestního řádu je vhodné v souvislosti s danou problematikou uvést hlavně § 

76, odstavec 1 a 2. 

§ 76 odstavec 1  

Tento odstavec hovoří o tom, že pokud je dán nějaký důvod vazby, může policejní 

orgán zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu ještě před zahájením trestního 

stíhání proti této osobě. K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce, ale 

zadržení lze provést i bez tohoto souhlasu, pokud věc nesnese odkladu a souhlasu předem 

nejde nijak dosáhnout. Jedná se zejména o takové případy, kdy je osoba přistižena při 

trestném činu nebo zastižena na útěku. 

§ 76 odstavec 2  

Tento odstavec zaručuje, že kdokoliv smí omezit osobní svobodu osoby, která byla 

přistižena při páchání protiprávního jednání nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné ke 

zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Má však povinnost ihned 

tuto osobu omezenou na osobní svobodě předat policejnímu orgánu. Pokud tuto osobu 

nejde ihned předat policejnímu orgánu, musí mu alespoň neprodleně tuto skutečnost 

oznámit. [10] 

2.5 Zákon o přestupcích 

Jedná se o zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl 

účinnosti dne 1. 7. 1990. Tvoří součást práva veřejného a definuje přestupky a řízení o 

přestupcích. První část tohoto zákona definuje přestupek, jeho zavinění, působnost zákona, 
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sankce a ochranná opatření. Část druhá se zaměřuje na přestupky proti pořádku ve státní 

správě a v územní samosprávě a dále se věnuje přestupkům proti veřejnému pořádku. Část 

třetí se pak zabývá řízením o přestupcích a část čtvrtá obsahuje společná, přechodná a 

závěrečná ustanovení. 

V souvislosti s fotbalovými utkáními a sportem obecně dochází nejčastěji k 

přestupkům proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a přestupkům proti majetku. [9] 

2.6 Zákon o Policii České republiky 

Jedná se o zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon je účinný od 1. ledna roku 2009. Policie ČR (dále jen PČR) je 

ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, který na základě tohoto zákona zajišťuje 

vnitřní pořádek a bezpečnost osob a majetku. Zde uvádím vybraná oprávnění policistů, 

která mohou nejčastěji souviset se situacemi v rámci problematiky přepravy a doprovodu 

diváků. Jedná se o připoutání, zajištění osoby, odnětí věci, vydání a odebrání zbraně a 

osobní prohlídka. Dále také použití technického prostředku k zastavení vozidla, zastavení a 

prohlídka dopravního prostředku, donucovací prostředky, podání vysvětlení, pořizování 

záznamů, prokázání totožnosti a získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace. 

[8] 
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3 Osoby navštěvující fotbalová utkání 

Fotbalová utkání navštěvují různé typy lidí, pro které je specifický účel této 

návštěvy a s ním spojené chování. Podstatné je umět od sebe odlišit problémové osoby od 

těch ostatních. Osoby, které se těchto utkání zúčastňují, můžeme zařadit do tří 

nejzákladnějších skupin, a to fotbaloví diváci, fotbaloví fanoušci a fotbaloví chuligáni.  

3.1 Fotbalový divák 

Jedná se o pasivního pozorovatele utkání, který není nijak ovlivněn vzájemnou 

rivalitou dvou soupeřících týmů. Na zápas přihlíží zcela neutrálně, kdy ho zajímá pouze 

průběh utkání a jeho konečný výsledek. Své emoce z dění zápasu a konečného výsledku 

nedává na sobě příliš znát. Neztotožňuje se s klubem nošením jeho symbolů, barev a jiných 

znaků. Pro fotbalového diváka se typické, že se zajímá i o jiné sporty.  

3.2 Fotbalový fanoušek  

Fanoušek je ten, který je spjat s klubem nebo konkrétním hráčem. Emočně prožívá 

jeho úspěchy či neúspěchy a vždy vyžaduje výhru nebo relativně uspokojivý výsledek. Se 

svými dojmy se často konfrontuje s ostatními fanoušky ve společnosti, na webových 

stránkách klubu nebo na sociálních sítí. Fotbal je ve většině případů jeho jediným druhem 

sportu. Svou sounáležitost s klubem dává najevo především stylem oblékání, jímž jsou 

repliky dresů, kšiltovky, šály, odznaky, vlajky a podobně. Kromě stylu oblékání se na 

stadionu projevuje hlasitým povzbuzováním, skandováním a zpíváním různých klubových 

písní a chorálů.  

Se specifickým označením fanoušků se v poslední době objevuje pojem fotbaloví 

ultras. Tyto ultras není vždy jednoduché odlišit od fanoušků a chuligánů. Původně to byli 

členové fanklubů, kteří vytvářeli bouřlivé atmosféry. V každé zemi jsou poměrně odlišní. 

Někteří jsou spíše blíže k chuligánům, páchají násilné delikty, další jsou organizováni 

fotbalovými kluby nebo fotbalovými svazy. 

Další specifickou skupinu, kterou můžeme zařadit mezi fanoušky, tvoří tzv. 

roligans. V překladu znamená tento pojem mírumilovný. Fandění roligans probíhá 

karnevalovým způsobem jako je například malování obličejů, nošení komických oděvů, 

masek a využívání dalších recesistických prvků. Jejich povzbuzování probíhá slušnou 
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formou navzdory tomu, že se často nevyhýbají alkoholu. Sami odsuzují jednání 

fotbalových chuligánů. [4] 

3.3 Fotbaloví chuligáni  

Fotbaloví chuligáni se sdružují ve skupinách, které jsou tvořeny převážně mladými 

militantně orientovanými jedinci. Nemusí to být pravidlem, ale většinou se jedná o 

výtržníky pocházející z nižších sociálních vrstev. Mají nízké vzdělání, žádné nebo 

neuspokojivé zaměstnání. Vyhledávají vzrušující a nebezpečné akce, proto chodí na 

stadiony s cílem vyvolání konfliktů či bitek s jinými skupinami soupeřova týmu nebo s 

policisty. Skupiny fotbalových chuligánů mají své vlastní názvy a jsou mnohdy dobře 

organizovány. Vliv na jejich sjednocování nemá jen klubové rivalství, ale i rasové, 

politické, náboženské, národnostní, regionální nebo sociální motivy. Svou totožnost dávají 

najevo svým streetwearovým oblečením svých oblíbených značek, vlajkami a šálami s 

motivy pro určitou chuligánskou skupinu, tetováním po těle, vydáváním interních 

časopisů, vytvářením vlastních webových stránek, názory v chatových diskusích. 

Charakteristické pro tuto skupinu jsou i různé rituály při povzbuzování, přípravě na násilné 

střety, při přijímání do gangu a při nakládání s ukořistěnými věcmi soupeřících gangů. 

Typickým chuligánským jednáním na fotbalových stadionech je například 

rasismus, házení předmětů na hrací plochu, házení předmětů na aktéry hry, vniknutí na 

hrací plochu, výtržnosti v podobě napadání pořadatelské služby nebo zasahující policii, 

vandalismus spojený s vytrháváním sedáček a ničení dalšího příslušenství stadionu, 

verbální i brachiální násilí. Mimo stadion se jedná o veškeré protiprávní jednání či 

porušování společenských norem. Z tohoto částečně vyplývá, že chuligánské výpady 

mohou obecně směřovat proti nepřátelským chuligánům nebo jejich majetku, aktérům hry 

a bezpečnostním složkám. Také se může jednat o osoby, které kritizují jednání fotbalových 

chuligánů, ale samy by se útoku neúčastnily. [3] 
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4 Subjekty zabezpečující doprovod fanoušků 

V předchozí kapitole jsou uvedeny osoby, které navštěvují fotbalová utkání, 

zejména ta riziková. Fotbaloví chuligáni tvoří riziko páchání protiprávního jednání a 

narušování veřejného pořádku, a to nejen v průběhu utkání, ale i při příchodu či odchodu 

ze stadionu. Pro případ, aby k těmto rizikům nedocházelo, uvádím v této kapitole subjekty, 

které zajišťují doprovod fanoušků na fotbalová utkání a tím minimalizují vznik těchto 

rizik. O zajištění bezpečnosti při přepravě a doprovodu fanoušků na fotbalová utkání se 

stará výhradně PČR. Nejčastěji se jedná o pořádkové jednotky krajských ředitelství a 

antikonfliktní týmy (dále jen AKT). Záleží však na charakteru konané akce, zejména na 

její rizikovosti. 

Do služby tak mohou být veleni policisté služeb, jejichž nasazení situace vyžaduje. 

Jedná se zpravidla o službu kriminální policie a vyšetřování, službu pořádkové, dopravní a 

cizinecké policie. V nejrizikovějších případech může být přítomna i letecká služba PČR. 

Mezi organizační články z jednotlivých služeb, které se opatření účastní, lze vyjmenovat 

například policisty z obvodních oddělení PČR, oddělení železniční policie a doprovodů 

vlaků, oddělení služební kynologie a hipologie, speciální pořádkové jednotky, výjimečně v 

některých případech i zásahové jednotky, dále policisty z dopravních inspektorátů, 

dálničního oddělení či policisty z odboru cizinecké policie krajského ředitelství. 

4.1 Antikonfliktní tým 

Antikonfliktní týmy jsou formou preventivního opatření PČR k předcházení 

protiprávního jednání při akcích s účastí většího počtu osob spojených s riziky narušení 

veřejného pořádku. Nasazování AKT je zcela z preventivního hlediska. Snahou je nenechat 

vyústit rizikovou situaci do takové míry, při které by bylo třeba použití zásahu pořádkové 

jednotky. AKT tvoří řadoví policisté, zejména členové pořádkové jednotky. Při doprovodu 

fanoušků na fotbalová utkání jsou jakýmsi můstkem mezi PČR, zejména pořádkovou 

jednotkou a účastníky navštěvující fotbalová utkání. Jejich úkolem je prostřednictvím 

komunikace předcházet protiprávnímu jednání osob. AKT působí na území příslušného 

krajského ředitelství policie a vyžaduje-li to bezpečnostní situace, může působit i na jiných 

místech ČR. Je nasazován při bezpečnostním opatření zejména tam, kde lze obecně 

očekávat zesílenou potřebu komunikace mezi účastníky shromáždění a nasazenými 
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policisty nebo mezi různými názorovými skupinami osob. Při bezpečnostním opatření je 

AKT postaven naroveň ostatním zúčastněným složkám policie. Na obrázku 1 vidíme 

policisty AKT v akci. 

 

Obrázek 1 Policisté antikonfliktního týmu v akci [13] 

4.1.1 Cíle působení antikonfliktního týmu 

Antikonfliktní týmy jsou nasazovány především při policejních opatřeních, kdy se 

zejména jedná o situace, kde lze obecně očekávat zesílenou potřebu komunikace mezi 

osobami a nasazenými policisty nebo mezi různými názorovými skupinami osob. Dále 

tam, kde je třeba zásadním a transparentním postojem na veřejnost objasnit základní 

klidový postoj policie a její zákonné povinnosti v případě páchání protiprávního jednání. 

Kromě toho i na místech, kde je nutno upozornit účastníky akce nebo shromáždění na 

právní stav akce nebo shromáždění a na případné činnosti, které mohou přerůst v 

protiprávní jednání. Přítomnost AKT je vyžadována v situacích, kdy nejsou policejní 

opatření zcela pochopitelná pro veřejnost, které je potřeba objasnit zákonnou roli policie. V 

neposlední řadě zasahují i na místech očekávaného emocionálního vybuzení a odporu 

skupin, kdy případný policejní zákrok by mohl vést k nepochopení činností policie u 

veřejnosti a kde lze negativní skupinové dynamické procesy prolomit pouze nasazením 

členů AKT. [2] 

4.1.2 Úkoly antikonfliktního týmu 

Prvořadým posláním AKT je pomocí komunikace předcházet agresivnímu či 

protiprávnímu jednání osob. Intenzivně vysvětlují smysl a účel příslušných policejních 

opatření a v případě potřeby diskutují s občany o blízkých oblastech problémů. Dále 
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upozorňují účastníky akce nebo shromáždění na zákonné povinnosti PČR v případě 

páchaní protiprávního jednání. [1] 

4.1.3 Výstroj a výzbroj 

Policisté AKT působí v terénu zpravidla v civilním oblečení, kde dalšími součástmi 

výstroje jsou reflexní vesta s nápisem Antikofliktní tým a osobní evidenční číslo. Další 

součásti výstroje je speciální skrytá balistická vesta a v případě potřeby pouzdro pro skryté 

nošení zbraně.  

Výzbroj AKT spolu s dalšími technickými prostředky představuje LED svítilnu a 

slzotvorný prostředek na osobní ochranu. V případě potřeby obsahuje výzbroj policisty 

AKT také chemické světlo, teleskopický obušek na osobní ochranu, služební zbraň s 

příslušným počtem nábojů a v neposlední řadě radiostanici MATRA (SMART) s 

příposlechem. 

4.1.4 Vlastnosti policisty zařazeného do antikonfliktního týmu 

Policisté AKT čelí často vyhroceným situacím, které jsou doprovázeny silnými 

emocemi a protiprávním jednáním ze strany rizikových skupin osob. Pro zvládání těchto 

situací by měl policista AKT disponovat především dobrou fyzickou a duševní kondicí, 

emoční a sociální zralostí. Měl by mít schopnost naslouchat a komunikovat s lidmi různého 

postavení a vzdělání. Být psycholog a diplomat, který dokáže oslovit dav i jednotlivce a 

umět přesvědčovat. Mezi další znaky patří trpělivost, vysoká míra sebeovládání  a odolnost 

vůči tlaku okolí. 

4.1.5 Řízení antikonfliktních týmů 

O nasazení AKT rozhoduje koordinátor. Pokud je schváleno vyslání týmu, stanoví 

se jeho členové a jejich počet, který závisí na velikosti akce. AKT je nasazen před 

začátkem akce a podléhá jednotnému velení. 

Největší síla AKT je ve znalosti co možná nejpodrobnějších informací, proto je 

nutné zajistit nepřetržitý informační proud. Za účelem efektivního usměrňování davu je 

zapotřebí před nasazením AKT podrobně seznámit jeho členy s právním stavem a 

bezpečnostními riziky akce či shromáždění. 
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Během akce policisté AKT nikoho nezatýkají, jejich úkolem je sledovat chování 

osob a vytipovat problémové jedince. Tyto konfliktní jedince se pak snaží asertivně 

přesvědčit, aby svého chování zanechali. 

Příslušný řídící člen týmu má přímou návaznost na velící štáb policejní akce. 

Spolupracuje s velitelem pořádkové jednotky a zajišťuje potřebná opatření k tomu, aby 

členové týmu při svém nasazení byli v bezpečí. Členům týmu předává nové poznatky a 

informace o vývoji bezpečnostní situace. 

Činnost policistů AKT při vlastním opatření řídí určený policista, kterým může být 

i koordinátor AKT, který na základě informací uvedených při instruktáži detailně 

seznamuje členy AKT s právním rozsahem a bezpečnostními riziky při opatření, se všemi 

skutečnostmi, které mohou ovlivnit činnost AKT a rozsahem informací, které mohou 

poskytnout sdělovacím prostředkům. Dále je v součinnosti s velitelem pořádkové jednotky 

a provádí potřebná opatření k zajištění bezpečnosti členů AKT při nasazení. Po poradě s 

velitelem pořádkové jednotky rozděluje policisty AKT do konkrétních míst a prostor, 

seznamuje je s jejich úkoly a se způsobem střídání při nasazení. Monitoruje činnost 

policistů AKT v průběhu nasazení, předává jim a zároveň i přijímá nové poznatky a 

informace o vývoji bezpečnostní situace. Tyto skutečnosti pak také předává a konzultuje s 

velitelem opatření. Po vzájemné konzultaci s velitelem opatření se stará o stažení AKT 

nebo jeho části. Zejména jde o případy, kdy je nasazení AKT zjevně neúčinné, kdy nastane 

hromadné páchání protiprávního jednání, hrozí napadání policistů AKT nebo je 

připravován jednotný zákrok. Na závěr zpracovává vyhodnocení nasazení AKT. [1] 

4.2 Pořádkové jednotky 

Pořádkové jednotky jsou v současné době neodmyslitelnou součástí PČR. Působí 

na území krajského ředitelství policie nebo územního odboru v rámci tohoto ředitelství a 

když to vyžaduje bezpečnostní situace, může působit i na jiných místech České republiky. 

Kromě mnoha jiných úkolů chrání bezpečnost osob a majetku, spolupracuje při zajišťování 

vnitřního pořádku a v případě, je-li závažným způsobem narušen, provádí okamžitá 

opatření k jeho obnově. Pořádkové jednotky jsou děleny na nestálé a stálé. Tyto jednotky 

zakročují pod jednotným velením. Policista pořádkové jednotky musí mít požadované 

psychické a fyzické předpoklady a musí splňovat všechny požadavky stanovené právním 

předpisem a interními akty řízení. [2]   
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Pořádková jednotka se organizačně skládá zpravidla z: 

- velitele pořádkové jednotky 

- zástupce velitele pořádkové jednotky 

- vedoucích skupin či oddělení 

- koordinátorů družstev 

- instruktorů 

- psychologa 

- policistů zařazených do zásahového, eskortního, operativního a technického 

družstva 

4.2.1 Působnost a úkoly pořádkových jednotek 

Působí na území krajského ředitelství policie nebo územního odboru v rámci tohoto 

ředitelství a když to vyžaduje bezpečnostní situace, může působit i na jiných místech 

České republiky.  

Pořádková jednotka chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování 

vnitřního pořádku a bezpečnosti a provádí bezprostřední opatření k jeho obnově, pokud byl 

závažným způsobem narušen. Dále se podílí na plnění úkolů složek integrovaného 

záchranného systému při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací. 

Spolupůsobí při zákrocích zásahové jednotky krajského ředitelství policie, Útvaru rychlého 

nasazení PČR a dalších služeb policie a také v případech opatření, která vyžadují nasazení 

většího počtu sil a prostředků policie. Kromě toho zajišťuje ozbrojené doprovody a 

posiluje výkon hlídkové nebo jiné služby na stanoveném území. 

4.2.2 Vyslání a nasazení pořádkových jednotek 

O vyslání pořádkové jednotky krajského ředitelství policie na území tohoto 

ředitelství rozhoduje na základě žádosti ředitel krajského ředitelství policie nebo jím 

pověřený vedoucí příslušník. Na základě žádosti může rozhodnout o vyslání pořádkové 

jednotky na jiné místo České republiky ředitel krajského ředitelství policie, do jehož 

personální pravomoci pořádková jednotka spadá, nebo jím pověřený vedoucí příslušník. 
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Vyslat pořádkové jednotky může také vedoucí územního odboru vnější služby 

krajského ředitelství policie, pokud jde o opatření na území tohoto odboru a tito policisté 

spadající do jeho personální pravomoci. 

Pokud vyžaduje bezpečnostní situace vyslání pořádkových jednotek několika 

krajských ředitelství policie, rozhodne o jejich vyslání náměstek policejního prezidenta pro 

vnější službu nebo jím určený vedoucí příslušník. O nasazení pořádkové jednotky 

rozhoduje velitel opatření. 

Velitel pořádkové jednotky rozhoduje o rozmístění policistů zařazených v 

pořádkové jednotce, způsobu provedení zákroku, volbě konkrétních donucovacích 

prostředků a dalších taktických postupech v místě nasazení. Část těchto úkolů mohou plnit 

také policisté řídící a koordinující organizačně nižší uskupení. 

Pokud se jedná o nasazení pořádkové jednotky nebo její části k posilování výkonu 

hlídkové nebo jiné služby, rozhoduje o tom ředitel krajského ředitelství policie nebo 

vedoucí příslušník, do jehož podřízenosti byla pořádková jednotka vyslána. S výjimkou 

případů, kdy je pořádková jednotka již vyslána k plnění úkolů konkrétního opatření. 

Část úkolů pořádkové jednotky mohou plnit policisté pohotovostního a eskortního 

oddělení krajského ředitelství policie, pokud je takové oddělení zřízeno. [1] 

4.2.3 Zákroky pořádkových jednotek 

Služebním zákrokem je myšleno přímé vynucování splnění zákonných povinností, 

což znamená bezprostřední zásah, který může směřovat proti osobě či věci, jehož 

prvořadým smyslem je odvrátit nebezpečí, které bezprostředně ohrožuje právem chráněné 

zájmy. 

Zákroky policistů zařazených v pořádkových jednotkách spočívají v jednotném 

zákroku, pro který je charakteristické to, že je prováděn soustředěnými silami a prostředky 

PČR v určitém místě a čase pod jednotným velením. Jednotný zákrok se využívá k 

provedení opatření, která nelze uskutečnit běžnými silami a prostředky příslušného útvaru 

PČR. Velitel opatření rozhoduje o vykonání i o ukončení jednotného zákroku. Zákroku 

prováděného pořádkovou jednotkou velí a celý jeho průběh řídí velitel pořádkové 

jednotky, který také zajišťuje zpracování dokumentace. 
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O použití donucovacích prostředků a zbraně rozhoduje velitel pořádkové jednotky, 

popřípadě jeho nadřízený velitel, který však tímto rozhodnutím přebírá velení a 

odpovědnost za použití donucovacích prostředků a zbraně, a to až do ukončení zákroku. To 

vše musí být patřičně zadokumentováno záznamovou technikou se zvukem nebo v 

písemné podobě, z důvodu pozdějšího vyhodnocení oprávněnosti a odpovědnosti za 

použití donucovacích prostředků a zbraně. 

Než se rozhodne o provedení jednotného zákroku, musí se využít všechna možná 

preventivní opatření k jeho případnému odvrácení. Jednotný zákrok nesmí směřovat proti 

přihlížejícím osobám nebo osobám, které v místě zákroku vykonávají povolenou činnost a 

tomuto zákroku musí vždy předcházet odpovídající výzva, popřípadě výzva s upozorněním 

na možnost zákonného použití donucovacích prostředků. Celý zákrok musí být obrazově i 

zvukově zaznamenáván. Před nasazením pořádkové jednotky, během nasazení i po 

skončení zákroku se vedou různé druhy dokumentace. [1], [2] 
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5 Bezpečnostní opatření  

Současný trend PČR pro zvládání bezpečnostních opatření při hromadných akcích, 

jakými jsou nepochybně i fotbalová utkání, spočívá v neagresivním a nevyzývavém 

projevu, který je charakteristický dvěma zásadami. Ta první zásada nese označení „Low 

profile policing“ a druhá „3D strategie“. Obě zásady jsou založeny na dvou rovinách. V té 

první je snaha maximálně zabránit násilí. Druhá rovina charakterizuje rychlý a důrazný 

zákrok v případě propuknutí násilí. 

Low profile policing spočívá ve vystupování policie v takové výstroji a v takovém 

počtu, aby zbytečně nevyvolávala negativní emoce a neupozorňovala na možný zákrok. 

Vyzbrojené pořádkové jednotky jsou mimo vizuální kontakt s fanoušky, ale na vhodném 

místě v blízkosti předpokládaného zásahu. Opakem této filosofie je „Hard profile 

policing“. 

3D strategie je charakterizována třemi kroky: 

1D - Discution        (komunikace) 

2D - De-escalation   (uklidnění) 

3D - Determination  (rázná akce) 

1D znamená zahájit s osobou či osobami dialog za účelem zjištění důvodů 

rizikového jednání osob, vysvětlení nebezpečnosti jednání osob, snahy nalézt řešení bez 

použití pořádkových jednotek, případně získat čas pro přesun sil. Vhodným prostředkem je 

uplatnění principů cílené komunikace.  

2D nastupuje tehdy, pokud osoba či osoby ani po vyčerpání možností dialogu od 

svého jednání neustoupí, případně se jejich jednání zhoršuje. Pak je čas pro nasazení 

například AKT, zvýšení počtu a zviditelnění policejních jednotek. Při komunikaci začít 

zdůrazňovat, že jednání je protiprávní a může s sebou nést konkrétní následky.  

3D přichází na řadu, pokud předchozí 1D a 2D jsou neúčinné. Je třeba přikročit k 

determinaci osoby či osob porušujících veřejný pořádek. Zákrok musí být veden velmi 

rychle, s velkou razancí a musí být přesně cílený. Klade se důraz zejména na techniku „Get 

and back“, což znamená, že se zadrží osoby porušující veřejný pořádek a pořádkové 

jednotky okamžitě opouštějí místo. [17] 
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6 Způsoby přepravy diváků  

Příznivci hostujícího mužstva se na fotbalová utkání dopravují vlastními osobními 

automobily nebo využívají veřejné dopravní prostředky, kterými jsou autobusy či vlaky. V 

důsledku velkého množství přepravovaných osob a rizika protiprávního jednání můžeme 

označit za nejrizikovější způsob přepravy ten vlakový. 

6.1 Přeprava autobusy 

Fanoušci některých klubů mají někdy možnost využití přepravy na fotbalová utkání 

autobusem, který zajišťuje klub nebo fanklub. Oproti ostatním druhům přepravy je tento 

asi nejméně rizikový zejména proto, že o těchto výjezdech bývá dopředu informována 

PČR, která následně zajišťuje doprovod a tím dohlíží na bezproblémový průběh přepravy 

od počátku cesty autobusu, až po příjezd přímo před stadion fotbalového utkání. Navíc 

oproti přepravě vlakem se jedná o menší počet přepravovaných osob. Výhodou toho je 

poměrně snadný monitoring ze strany policie a případný rychlý zásah, z čehož vyplývá i 

snadnější identifikace osob, které by se dopouštěly případného protiprávního jednání. 

Zejména z těchto důvodů nevyužívají tento způsob přepravy nejradikálnější fanoušci. 

6.2 Přeprava osobními automobily 

Při větší vzdálenosti dopravy na utkání je četnost výjezdů fanoušků tímto způsobem 

minimální. Automobily těchto fanoušků jsou rozpoznatelné na první pohled, např. díky 

posádce v automobilu, která je oblečena do fotbalových dresů. Dalším charakteristickým 

znakem jsou šály či vlajky vlající z oken jedoucího vozidla. Riziko vyplývající z tohoto 

způsobu přepravy je především v ohrožování bezpečnosti silničního provozu, které může 

mít mnoho podob. Může se jednat o agresivní jízdu řidiče, vysokou rychlost, nebezpečné 

předjíždění, vytlačování ostatních vozidel a mnohé další nebezpečné manévry. K tomu 

všemu mnohdy bývá řidič podněcován svými často podnapilými spolucestujícími. Další 

způsob v ohrožení všech účastníků silničního provozu spočívá ve vyhazování různých 

předmětů z oken jedoucího vozidla, jako jsou skleněné pivní láhve a jiné předměty. Kromě 

bezpečnosti silničního provozu mohou být terčem protiprávního jednání také například 

čerpací stanice, ve kterých často dochází ke krádežím právě těmito fanoušky dopravujících 

se na fotbalová utkání. Příčina těchto rizik u tohoto způsobu přepravy spočívá zejména v 

obtížném monitoringu. 
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6.3 Přeprava vlakem 

Jedná se asi o nejvíce využívaný způsob přepravy a s tím souvisí i případná rizika, 

která jsou spojena zejména s přepravou fanoušků na fotbalová utkání, která jsou 

vyhodnocována jako riziková. Příkladem mohou být např. vzájemné výjezdy dvou 

nesmiřitelných táborů fanoušků jako jsou Sparta Praha a Baník Ostrava. V takových 

případech je zapotřebí celá řada bezpečnostních opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost 

osob a majetku. 

V praxi to znamená, že se vytipuje běžný vlakový spoj, kterým se hodlá přepravit 

největší část fanoušků. České dráhy (dále jen ČD) na základě získaných informací o 

přibližném počtu přepravovaných fanoušků posiluje tyto zejména dálkové spoje o další 

soupravy. To vše za účelem zajištění pohodlné a bezpečné přepravy všech cestujících. Tyto 

soupravy bývají vyhrazeny především pro fanoušky a jsou zpravidla zařazeny na konci 

vlaku. Počet těchto vagonů je závislý na odhadu počtu přepravovaných fanoušků. Většinou 

se jedná o dvě až čtyři soupravy, které jsou spolu s běžně zařazenými soupravami 

neprůchozí. 

Po celou dobu cesty doprovází fanoušky v těchto soupravách PČR, zejména 

policisté pořádkových jednotek a policisté antikonfliktního týmu, kteří chrání bezpečnost a 

zdraví osob, které se takovým spojem přepravují, tak i majetek ČD, který bývá často 

agresivním jednáním fanoušků ohrožen. Místo průvodčích kontrolují v těchto vozech 

zakoupení platných jízdenek revizoři. 

Nejde provést konečný výčet rizik, které souvisí s přepravou fanoušků vlakem. Jde 

v podstatě o jakékoliv protiprávní a nebezpečné jednání směřující proti životu a zdraví 

osob nebo majetku. Fanoušci se během přepravy vlakem nejčastěji dopouštějí jízdy bez 

zakoupené platné jízdenky, ničení vybavení vlakových souprav, vyhazování nebezpečných 

předmětů z oken, napadání příslušníků policie, vlakového personálu a ostatních cestujících. 

Nebezpečí hrozí i na železničních stanicích, kterými vlak projíždí nebo v nich 

zastavuje. Co se týče železničních stanic, kterými vlak jen projíždí, hrozí nebezpečí 

zranění osob pohybujících se v blízkosti projíždějícího vlaku tím, že je může zasáhnout 

nebezpečný předmět vyhozený z okna vlaku. Z tohoto důvodu jsou cestující upozorňováni 

nádražním rozhlasem, aby se nepohybovali v blízkosti projíždějícího vlaku přepravující 

rizikové fanoušky. 
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Mnohem složitější je to se železničními stanicemi, ve kterých vlak s fanoušky 

zastavuje. Tato nádraží musí být patřičně chráněna proti případným výtržnostem fanoušků, 

kteří do železniční stanice přijíždějí, ale i těch, kteří chtějí do vlaku přistoupit. Hrozí 

například, že fanoušci budou chtít pod záminkou zakoupení občerstvení vystoupit z vlaku a 

budou ničit nádražní prostory, rabovat a ničit restaurační zařízení v nádražních halách nebo 

napadat ostatní cestující. Hrozí také, že se za těmito účely rozutečou přes koleje a tím 

ohrozí i svou bezpečnost. Pro tyto a další jiné případy nebezpečí jsou v prostorách nebo v 

blízkém okolí nádražích připraveni policisté z pořádkových jednotek. Vystupují tak, aby 

nebyli ve velkém počtu ve vizuálním kontaktu s přijíždějícími fanoušky, ale zároveň byli 

schopni včas zasáhnout. To znamená, že například větší část policistů je schována v těsné 

blízkosti okolo nádraží a druhá část o menším počtu je připravena v nádražním podchodu u 

vchodu nástupiště, na které má přijet vlak. 

Největší pohotovost má PČR v železniční stanici, kde hodlají fanoušci vystoupit, 

aby dále na stadion pokračovali pěšky. Policie se po příjezdu vlaku a při výstupu fanoušků 

z vlaku rozmístí tak, aby nedošlo k jejich rozdělení. Poté se fanoušky snaží nejkratší a 

nejjednodušší cestou vyprovodit z nádražních prostor, aby je mohla dál doprovázet na 

stadion. Doprovod fanoušků od vlakového nádraží na fotbalový stadion může probíhat 

dvěma způsoby. První způsob je pěší cestou a druhý je přemístěním fanoušků autobusy 

městské hromadné dopravy, které uvolňuje dopravní podnik jako posilové spoje. Oba 

způsoby probíhají za doprovodu a pečlivého monitoringu policie. K tomu bývá v 

nejrizikovějších případech využit i policejní vrtulník, který monitoruje situaci a je v 

přímém kontaktu s velitelským vozem, který řídí celou operaci. Přemístění fanoušků 

autobusy se využívá hlavně tehdy, pokud se fanoušci při přesunu začnou dopouštět 

zejména protiprávního jednání nebo se tato skutečnost důvodně očekává. Výhodou 

přepravy autobusy je i to, že dojde k minimalizaci omezení silničního provozu. Tyto 

autobusy využívají fanoušci bezplatně. Spolu s fanoušky v autobusech cestují policisté 

pořádkových jednotek a policisté AKT. Autobusy přijíždějí přímo ke stadionu před vchod 

do hostujícího sektoru, kde už na ně čekají další policisté s opatřeními, aby nedošlo k 

rozutečení fanoušků při výstupu z autobusů a nedošlo k případným střetům s fanoušky 

protivníka. Po skončení zápasu probíhají tato opatření obdobně. 
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7 Divácké násilí 

Největší rizika v současnosti spojená s přepravou a doprovodem diváků na 

fotbalová utkání jsou především v souvislosti s diváckým násilím, která představují 

nejrůznější výčet protiprávního jednání ze strany problémových fanoušků. V dnešní době, 

kdy jsou stadiony poměrně dobře zabezpečeny a monitorovány, se často jakékoliv násilné 

porušování právních a společenských norem přesouvá mimo stadiony. Jedná se hlavně 

jakékoliv projevy, které směřují proti zájmům chráněným trestním zákonem a dochází k 

nim alespoň s dílčí vazbou na konkrétní sledovanou událost. Zejména se jedná o tyto 

projevy: 

- předem dohodnuté bitky mezi příznivci znepřátelených fotbalových 

klubů, ke kterým dochází mimo stadiony 

- přepady restauračních zařízení, barů či klubů spojené s útoky na jejich 

návštěvníky a vybavení 

- fyzické napadání příslušníků PČR nebo okolního obyvatelstva 

- vandalské poškozování věcí během přesunu na místo konání sledované 

akce 

- verbální projevy spočívající ve vyhrožování smrtí nebo ublížením na 

zdraví 

- rasistické projevy [4] 

Pro pojem diváckého násilí není vžita přesná definice. Zpravidla se jedná o násilné 

nebo nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovními zápasy. Odehrává se na 

stadionech, v jejich bezprostředním okolí nebo na trasách přesunu fanoušků. Divácké násilí 

je obvykle plánováno, má opakovaný či manifestační charakter a je realizováno relativně 

ohraničenou skupinou osob, jejichž společným prvkem je sounáležitost s určitým klubem 

či národním týmem. Kromě vlastního násilí zahrnuje v některých případech další formy 

rizikového chování, jako jsou rasistické urážky, používání extremistické symboliky či 

chování ohrožující bezpečnost dalších diváků, hráčů a rozhodčích. V České republice se 

případy diváckého násilí vyskytují nejvíce v souvislosti s konáním fotbalových utkání.. 

[14]  

V ČR se můžeme často setkat s pojmem „fotbalové chuligánství“. Často se i jedná 

o označení jako je „rowdy“, v množném čísle „rowdies“, nebo dnes poměrně nejčastějším 
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označením „hooligans“, což v překladu znamená rváči, násilníci, surovci. Samotné slovo 

chuligán vzniklo v 19. století v Londýně, a to zřejmě podle nepřizpůsobivé rodiny, která se 

jmenovala Hooligan či Houlihan. Pojem chuligánství se tak začal přirovnávat ke 

kriminálnímu či výtržnickému chování hlavně ve spojitosti s fotbalem. 

Kořeny fotbalového chuligánství můžeme hledat přibližně od šedesátých let 

dvacátého století na britských ostrovech, kde se v souvislosti s kopanou začaly šířit 

nejrůznější výstřednosti, které se místo předvedené hry a výsledků dostávaly na povrch 

mediálního, společenského i politického zájmu. Jednalo se hlavně o výtržnosti, 

vandalismus, rvačky, agrese mezi samotnými násilníky, násilníky a rozhodčími či hráči, 

které později zapříčinily zvýšený počet případů, kdy diváci přicházeli k újmám na zdraví či 

dokonce o život na stadionech nebo i mimo něj. Postupně se začaly stále častěji objevovat 

projevy xenofobie, rasismu, antisemitismu a nacionálního šovinismu. [3] 

7.1 Trestněprávní aspekty diváckého násilí 

Při návštěvách fotbalových utkání dochází k násilným projevům diváků, které více 

či méně závažným způsobem porušují nebo ohrožují zájmy chráněné trestním zákonem. 

Dochází k páchání poměrně pestré škály trestných činů nebo přestupků. Nejde samozřejmě 

udělat úplný a konečný výčet protiprávního jednání, kterého se dopouštějí diváci při 

příchodu či odchodu z fotbalového utkání, proto v této části uvádím vybrané skutkové 

podstaty protiprávního jednání podle trestního zákoníku, se kterými se můžeme nejčastěji 

setkat. Všechny tyto vybrané skutkové podstaty najdeme v trestním zákoníku. [4] 

§ 358 Výtržnictví  

Jedná se o jednu z nejčastějších skutkových podstat, která reaguje na fenomén 

diváckého násilí mimo stadiony. Ve svém znění kromě příkladů hrubé neslušnosti nebo 

výtržnosti představuje i hrubým způsobem narušování příprav nebo průběh 

organizovaného sportovního utkání. Kromě tohoto je možné spáchat trestný čin výtržnictví 

také napadením jiného, ať už urážkou nebo násilným jednáním, hanobením historické nebo 

kulturní památky nebo pietního místa. Hrubou neslušností se myslí jakékoliv jednání, 

kterým jsou vážným způsobem porušována pravidla občanského soužití nebo zásady 

občanské morálky. Výtržností rozumíme i takové jednání, při kterém dochází k narušování 

veřejného pořádku. K výtržnosti musí dojít na veřejně přístupném místě. [4], [11] 
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§ 158 Rvačka 

Z pohledu trestního práva hmotného rozumíme rvačkou vzájemné napadání 

nejméně tří osob, které se vzájemně ohrožují na zdraví nebo životě. Pokud by došlo ke 

vzájemnému fyzickému napadání pouze dvou osob, které se snaží o vzájemné způsobení 

újmy na zdraví, nebude toto jednání postižitelné podle tohoto ustanovení. Na naplnění 

znaku ohrožení života či zdraví můžeme posuzovat podle způsobu, jakým se účastníci 

rvačky vzájemně napadali. Jedná se například o to, jestli byly ve rvačce použity zbraně. 

Pokud ano, přihlíží se k tomu, jaké zbraně byly použity a s jakou intenzitou. Všichni aktéři 

rvačky se považují za útočníky, proto žádná osoba nebo skupina osob není v pozici 

napadeného. Nicméně jsou případy, které musíme od této situace rozlišovat, kdy osoba 

nebo skupina osob je fyzicky napadena jinou osobou nebo skupinou osob a použije 

fyzickou sílu proti útočníkovi v rámci nutné obrany, kdy musí samozřejmě splňovat 

podmínky nutné obrany podle § 29 trestního zákoníku. V takovém případě můžeme osoby, 

které se střetly, rozdělit na dvě strany, kdy jedna z nich je v postavení útočníka a druhá v 

postavení obránce. Pro zjištění, kdo z těchto dvou stran je útočníkem, je důležitá především 

počáteční iniciativa. Ten, kdo do rvačky zasáhne v prokazatelném úmyslu jí zabránit, 

ukončit nebo jinak překazit, není rovněž útočníkem. [4], [11] 

Rvačky jsou častým jevem, které se konají v okolí konání fotbalového utkání mezi 

znepřátelenými fanoušky. Mohou být plánované i neplánované. 

§ 146 Ublížení na zdraví 

Z hlediska trestního zákona se jedná o způsobení takového zdravotního stavu, který 

má za následek porušení nejen normálních tělesných, ale i duševních funkcí. Má za 

následek znesnadnění výkonu obvyklé činnosti nebo má také negativní vliv na běžný 

způsob života poškozené osoby a obvykle vyžaduje lékařské ošetření. Nemusí ovšem 

zanechávat trvalé následky. Z trestněprávní praxe se jedná z hlediska následku o trestný 

čin, pokud byla poškozenému způsobena taková újma na zdraví, která omezuje jeho běžný 

způsob života po dobu sedmi a více dnů. O trestný čin se může jednat i v případě, kdy je 

doba rekonvalescence kratší než zmíněných sedm dní. Rozhodujícím faktorem pro 

posouzení naplnění všech znaků této skutkové podstaty je komplexní posouzení poruchy 

zdraví a také způsob jednání pachatele, motiv a jestli prokazatelně hrozila závažnější újma. 

V souvislosti s násilným jednáním diváckého násilí nedosahují některé následky takové 
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intenzity ublížení na zdraví, proto mohou být posuzovány jako přestupky proti 

občanskému soužití podle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. [4], [11] 

§ 145 Těžké ublížení na zdraví 

Abychom mohli jednání pachatele kvalifikovat podle ustanovení § 145 trestního 

zákoníku, nestačí jen následek těžkého ublížení, ale musí být dokázáno, že pachatel měl v 

úmyslu způsobit svým jednáním těžkou újmu nebo byl s takovým následkem srozuměn. 

Na pachatelův úmysl lze poukazovat zejména vzhledem k použitým zbraním, intenzitě 

útoku nebo ze způsobu provedení útoku. Podle § 122 odstavec 2 trestního zákoníku se 

považuje za těžkou újmu: 

- zmrzačení  

- ztráta nebo podstatné ztížení pracovní způsobilosti  

- ochromení údu  

- poškození důležitého orgánu  

- zohyzdění  

- vyvolání potratu nebo poškození plodu 

- mučivé útrapy  

- delší dobu trvající porucha zdraví [4], [11] 

§ 355 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení 

Objektem tohoto ustanovení je občanské soužití a k chráněným zájmům patří 

především základní práva a svobody občanů podle třetího článku Listiny základních práv a 

svobod. Hanobením se myslí zvláště takový urážlivý projev, který může zapříčinit 

například vážné znevážení nebo zesměšnění národa, jeho jazyka, etnické skupiny, rasy 

nebo též určité skupiny obyvatel. Ve spojitosti s diváckým násilím se jedná o takové 

projevy v podobě rasistického skandování nebo gest jako je například hajlování. Jako 

příklad, se kterým se můžeme setkat, jsou i antisemitické projevy proti příznivcům 

fotbalového klubu Slavia Praha. Všeobecně k těmto projevům musí dojít veřejně, tzn. buď 

pomocí různých sdělovacích prostředků, nebo před více než třemi současně přítomnými 

osobami. Prokázat takto rasisticky projevujícímu jedinci trestný čin jde v podstatě jen za 

využití kamerových systémů, které zaznamenávají i zvuk. Fanoušci se tak stále častěji 
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uchylují k těmto projevům při cestě na stadion, kdy mají dojem, že nejsou tak 

monitorování, jako kdyby byli na stadionu. [4], [11] 

§ 205 Krádež 

V souvislosti s fotbalovými utkáními se ve většině případů jedná o krádeže 

symbolů či znaků od příznivců soupeře, které se dějí zejména v okolí stadionu. Jedná se 

většinou o odcizení šál nebo vlajek s klubovými barvami a motivy. V takových případech 

se většinou jedná o způsobení nepatrné škody. Další případy krádeží evidujeme během 

cesty fanoušků na fotbalová utkání, kdy jsou napadány a vykrádány zejména benzínové 

stanice, motoresty, odpočívadla a jiná zařízení, která nabízejí především potraviny, 

alkoholické nápoje a cigarety. 

§ 228 Poškozování cizí věci 

Skutková podstata tohoto trestného činu slouží k ochraně vlastnických práv, 

zejména chrání neporušenost a použitelnost věci. Cizí věcí se podle této skutkové podstaty 

rozumí jakákoliv věc, movitá či nemovitá, která absolutně nenáleží pachateli nebo mu 

náleží jen zčásti. Škoda na majetku nesmí mít nepatrnou hodnotu, tím se myslí, že škoda 

způsobená na cizím majetku tímto trestným činem musí být alespoň nikoliv nepatrná. 

Kolik taková škoda činí stanoví trestní zákoník podle § 138, kdy podle tohoto ustanovení 

se škodou nikoliv nepatrnou rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou 

nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se 

rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda 

dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda 

dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč. [4], [11] 

V rámci přepravy a doprovodu fanoušků na fotbalová utkání se jedná nejčastěji o 

demolování vlaků a jiných objektů útoků při cestě na fotbalová utkání, jako jsou třeba 

zaparkovaná automobilová vozidla, výlohy obchodů, restauračních zařízení a mnohé jiné 

předměty, které se dostanou do kontaktu s fanoušky při cestě na konané fotbalové utkání. 

§ 325 Násilí proti úřední osobě 

Pojem úřední osoba je upravena v trestním zákoníku v ustanovení § 127 odstavec 1. 

V souvislosti s diváckým násilím při doprovodu na fotbalová utkání jde zejména o 

příslušníky PČR. Násilí směřované proti těmto osobám musí předcházet výkonu 
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pravomoci nebo k němu musí dojít při výkonu pravomoci. Z hlediska trestněprávní teorie i 

praxe se tímto násilím myslí nejčastěji použití fyzické síly pachatele k překonání vůle nebo 

zamezení odporu. Čin je dokonán už vlastním použití násilí, kterým chce pachatel ovlivnit 

výkon úřední osoby, v našem případě policisty. Není rozhodující, jestli se napadený 

policista při výkonu své pravomoci skutečně podrobil vůli pachatele nebo zůstal proti 

tomuto jednání rezistentní. Pokud pachatel použije při útoku zbraň, může být potrestán 

trestem odnětí svobody až na šest let. Zbraní se rozumí vše, čím je možné uskutečnit útok 

ještě důraznějším způsobem. Nejčastější zbraní, kterou používají fotbaloví chuligáni proti 

policistům, jsou např. dlažební kostky, ale mohou to být i různé kameny, tyče, boxery 

apod. [4], [11] 

7.2 Třetí poločas 

Jedná se o pojem, který charakterizuje sjednané násilné střety fotbalových 

chuligánů na odlehlých místech, kde má policie menší možnost těmto násilnostem 

předcházet. Nejčastější místa, kde k těmto konfliktům dochází, jsou ulice v okolí stadionů 

nebo nádražích, parky, parkoviště a periferie měst. Tyto střety většinou trvají v řádech 

sekund či minut. Na obrázku 2 můžeme vidět podobu těchto střetů. 

Domlouvání střetů může probíhat měsíce, dny i hodiny dopředu. Domluva probíhá 

většinou telefonicky mezi ústředními postavami chuligánských gangů, kteří pak o tom 

postupně informují další členy tvrdého jádra, kteří se mezi sebou důvěrně znají. To proto, 

aby se minimalizovalo riziko prosáknutí těchto informací na veřejnost, například až k PČR, 

která by těmto setkáním mohla zabránit. Ačkoliv se jedná o násilné střety, lze z těchto 

střetnutí mnohdy vypozorovat určité dodržování pravidel a zásad na základě předchozí 

domluvy. Nutno poznamenat, že se jedná o pravidla nepsaná, takže jejich striktní 

dodržování není zaručeno. Dá se říct, že dodržovaní těchto pravidel je založeno na principu 

zachování si pověsti „fair play“ v dané subkultuře.  

Pravidla vycházejí už z domluvy před zahájením střetu. Jedná se hlavně o to, kdo 

proti sobě nastoupí, o počtu zúčastněných, věkovém rozmezí apod. Ačkoliv chuligáni 

většinou preferují tzv. boj na „férovku“, což znamená stejný nebo alespoň nepříliš rozdílný 

počet osob na obou stranách, střet s výrazně rozdílným počtem však nebývá výjimkou. 

Dalším znakem z oblasti pravidel těchto střetnutí jsou dohody o tzv. nedokopávání nebo 
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nedobíjení. To znamená, že když účastník střetu padne k zemi a nejeví známky dalšího 

pokračování v boji, tak se proti němu nevede další útok ze strany protivníka.  

Oproti minulosti je současným trendem užívání zbraní nežádoucím prvkem v této 

subkultuře. Požadavek beze zbraní bývá jedním ze standardních požadavků už při 

domlouvání střetů. K porušování tohoto požadavku docházelo spíše v minulosti, kdy se k 

používání zbraní uchylovala strana protivníka, která na místě střetu oplývala výrazně 

menším počtem. Pro tyto případy je dnes už běžné, že se obě strany na místě střetu mohou 

dohodnout na tom, že se boje zúčastní přesně stejný počet osob a ostatní budou jen 

přihlížet a nezapojovat se do střetu. 

Tyto střety pak fotbaloví chuligáni publikují na svým webových stránkách. Popisují 

zejména průběh boje a jeho výsledek. Hodnotí se průběh domluvy s protivníkem, průběh 

dopravy na sjednané místo, dodržení domluvy, co se týče počtu aktérů a dohodnutých 

pravidel. Velmi negativně je zmiňována případná přítomnost policie. [18] 

 

 

Obrázek 2 Sjednané násilné střety mezi fotbalovými chuligány [15] 
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8 Identifikace výtržníků 

Pro co nejhladší a nejbezpečnější průběh přepravy a doprovodu fanoušků na 

fotbalová utkání je zcela zásadní identifikace a eliminace největších výtržníků od ostatních 

fanoušků. Důležité je to proto, že tito tzv. „spouštěči“ využívají anonymity davu pro 

páchání protiprávního jednání. Svou přítomností a svým agresivním jednáním mohou tento 

dav strhnout.  

Identifikace dnešních největších výtržníků je založena zejména na dlouhodobé 

zkušenosti policie, která má tyto největší a nejčastější fotbalové chuligány zmapovány a 

vedeny ve své evidenci, jelikož je z dlouhodobého hlediska prokázáno, že rizikových 

utkání se zúčastňují zejména stále jedni a ti samí problémoví fanoušci. Pro odhalování 

těchto osob hrají velmi důležitou a nezanedbatelnou roli policejní specialisté na divácké 

násilí, tzv. „spotteři“. Jedná se o policisty z řad kriminální policie, kteří se v civilu 

pohybují mezi fanoušky. Mají odpovídající praxi v operativní činnosti při sportovních 

událostech a disponují osobní znalostí prostředí rizikových fanoušků a jejich projevů. 

Informace od spotterů mají velký přínos nejen při průběhu samotné akce, ale i před jejím 

konáním, kdy mohou ovlivnit celý koncept bezpečnostního opatření. Základem jejich práce 

je monitorování rizikových fanoušků a jejich doprovázení na fotbalová utkání. [19] 

Pokud dojde při doprovodu z řad fanoušků k protiprávnímu jednání, tak se spottér 

okamžitě snaží identifikovat největší původce tohoto jednání a informace o nich předává 

pomocí mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení veliteli družstva 

pořádkové jednotky, který pak předává tyto informace zakročujícím policistům. Ti pak tyto 

výtržníky musí co nejrychleji a nejefektivněji dostat z davu a zajistit je. Tím se docílí 

oslabení davu a to má velký význam pro zvládání celé situace.  

Kromě toho je činnost spotterů zaměřena i na identifikaci možných výtržníků. To 

znamená, že jejich vyhledávání nesměřuje jen vůči osobám, které se právě na první pohled 

dopouštějí protiprávního jednání, ale jedná se o jedince, kteří se zatím nedopouštějí 

žádných výtržností, ale dají se od nich očekávat. Jde zejména o osoby, které mají uložený 

trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce. Tyto osoby je důležité včas 

identifikovat a zajistit nejen proto, že lze od nich očekávat nežádoucí a nebezpečné 

chování, ale i z důvodu toho, že už svou přítomností se dopouštějí protiprávního jednání 

tím, že maří výkon úředního rozhodnutí. 
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Na identifikaci výtržníků se ve zvláštních případech mohou podílet i policisté AKT 

díky tomu, že jsou v přímém kontaktu s fanoušky. Jde ovšem pouze o případy, kdy jsou 

policisté AKT staženi z akce, protože v době svého nasazení jednak plní jiné úkoly a 

jednak by tímto mohli ohrozit důvěru, kterou mají vůči fanouškům. Tím by ztratili i celý 

smysl svého působení.  

Další způsoby identifikace výtržníků jsou ve využívání audiovizuální techniky 

policie, a to zejména pro získávání důkazních materiálů protiprávního jednání a následného 

potrestání viníků. Tyto materiály mohou být získávány např. ze stacionárních kamer, které 

jsou strategicky umístěny v místech, kde se očekává průvod fanoušků na stadion. K 

pořizování záznamů slouží také dokumentaristé pořádkových jednotek, kteří kromě 

zaznamenávání protiprávního jednání musí pořizovat záznamy o provádění zákroku ze 

strany policie.  

Kromě toho všeho využívá policie i speciální technické prostředky pro 

monitorování davu. Jedním z nich je i speciální policejní vozidlo, tzv. mobilní 

monitorovací centrum (dále jen MMC). Jako příklad uvádím MMC Moravskoslezského 

kraje, které je zobrazeno na obrázku 3. Jedná se o vozidlo Mercedes - Benz Sprinter CDI, 

které vychází ze sériového modelu, avšak je upraveno na základě požadavků policie. 

Vzhledem k určení je vozidlo vybaveno monitorovací, dokumentační, záznamovou, 

dorozumívací telekomunikační technikou a připojením na internet. Jedná se o 

termokameru, dvě autodoom kamery pro sledování okolí vozidla, venkovní autodoom 

kamery pro rozmístění v okolí vozidla a megapixelovou kameru se směrovým 

mikrofonem. Posádka může také nepřetržitě přijímat signál z malých kamer, které mají 

zasahující policisté umístěné na ramenou či na helmách nebo přijímat signál z vrtulníku, 

který monitoruje dění shora. Veškerá data se ukládají na server pro pozdější vyhodnocení. 

Nahrané záznamy slouží nejen k monitorování jednání fanoušků, ale také k zaznamenání a 

pozdějšímu vyhodnocení zásahu samotné policie. [16] 
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Obrázek 3 Mobilní monitorovací centrum [16] 

 

Za účelem dodatečné identifikace může PČR spolupracovat s hromadně 

sdělovacími prostředky, kterými jsou např. veřejnoprávní či soukromé televize, které vždy 

bývají přítomny při takových akcích a mohou tak poskytnout důkazy o výtržnících, a to 

pomocí svých pořízených videozáznamů a fotografických snímků. 
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9 Popis průběhu přepravy a doprovodu diváků na vybrané fotbalové 

utkání 

V rámci této práce jsem si vybral zápas nejvyšší fotbalové soutěže v ČR mezi týmy 

Baníku Ostrava a Sparty Praha, který se konal dne 22. 3. 2014 v 16:45 hodin v Ostravě na 

stadionu Bazaly. Tyto zápasy provázejí tradičně každý rok problémy s fotbalovými 

chuligány a i v tomto případě tomu nebylo jinak.  

Největší část fanoušků Sparty Praha se přepravovala vlakem EuroCity 147 Kysuca, 

který má pravidelný odjezd ze železniční stanice Praha hlavní nádraží v 10:11 hodin. Než 

tento vlak dorazil do železniční stanice Ostrava hlavní nádraží, zastavoval ve stanicích 

Praha - Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, 

Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě a Ostrava - Svinov. V tomto vlaku jsou 

řazeny čtyři vlakové soupravy, ale vzhledem k tomu, že se tímto spojem přepravovalo 

okolo čtyř set fanoušků, byly k těmto soupravám připojeny ještě další, které byly 

vyhrazeny pro tyto fanoušky. V těchto soupravách byla spolu s fanoušky přítomna i PČR, 

která se starala o bezpečnost osob a majetku po celou cestu z Prahy až do Ostravy. 

Navzdory tomu docházelo již ve vlaku k výtržnostem, fanoušci za jízdy vyhazovali 

pyrotechniku a dopouštěli se dalšího protiprávního jednání. Nerespektovali výzev policistů 

k zanechání tohoto protiprávního jednání a útočili na policisty. Vlak přijel do stanice 

Ostrava hlavní nádraží přibližně s třicetiminutovým zpožděním. Hlavní nádraží už v 

předstihu obsadili policisté speciálních pořádkových jednotek. Na místě nechyběla ani 

pořádková jednotka s koňmi a policisté se psy. Přítomen byl i vrtulník. Přestože u nádraží 

byly pro všechny fanoušky přistaveny autobusy, dav se vydal na stadion pěšky. Při přesunu 

na stadion házeli kolem sebe pyrotechniku a různé další předměty. Došlo k omezení 

dopravy a napadání policistů. Proto již po několika metrech od nádraží nechala policie tyto 

fanoušky přepravit autobusy přímo před stadion. 
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10 Analýza rizik při přepravě a doprovodu diváků 

Hlavním smyslem analýzy je identifikace rizik, posouzení jejich závažnosti, 

pravděpodobnosti vzniku a navrhnutí vhodného řešení, při kterém dojde k minimalizaci 

těchto rizik. Za následek jsem si vybral rizika spojená s přepravou a doprovodem diváků 

na fotbalová utkání, a to zejména ohrožení života, zdraví a majetku. Pomocí Ishikawova 

diagramu a metody Analýzy selhání a jejich dopadů jsem vyhledával nejzávažnější rizika a 

jejich příčiny v souvislosti s danou problematikou. 

10.1 Ishikawův diagram 

Za účelem identifikace rizik aplikuji grafickou metodu Ishikawova diagramu příčin 

a následků, který je také nazýván jako „diagram rybí kostry“. Byl vyvinut profesorem 

jménem Kaora Ishikawa. Jedná se o techniku, která na základě grafického znázornění 

napomáhá identifikovat možné příčiny, které způsobují vzniklé následky řešeného 

problému. V mém případě se jedná o škody na životech, zdraví a majetku. Výsledky této 

metody uvádím na obrázku 4, který je z důvodu lepší čitelnosti uveden na samostatné 

straně. [6] 
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Obrázek 4 Identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 
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10.2 Hodnocení rizik metodou Analýzy selhání a jejich dopadů 

Jako druhou metodu jsem si ve své práci zvolil Analýzu selhání a jejich dopadů, 

která nese anglický název Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA). Je to 

systematická a strukturovaná metoda, u které se předpokládá kvantitativní přístup řešení. 

Smyslem metody je kontrola jednotlivých prvků systému a identifikace poruch. [6] 

Při aplikaci metody FMEA nám poslouží data z výše uvedeného Ishikawova 

diagramu příčin a následků. Z rizik, které jsem převzal z Ishikawova diagramu, určím 

nejprve pravděpodobnost vzniku a existence rizika, která je označena písmenem P, dále 

závažnost následku N a odhalitelnost H. Tato tři kritéria určím na základě svého uvážení 

pomocí bodového ohodnocení na stupnici 1 až 5. U každého rizika jsem vypočítal míru 

rizika R tak, že kritéria P, N a H jsem mezi sebou vynásobil. Poté jsem všechny míry rizik 

sečetl a dostal jsem výslednou míru rizika, kterou budu potřebovat pro výpočet relativně 

kumulativních četností. Všechny tyto údaje jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Tabulka 1 Přehled rizik a stanovení míry rizika dle FMEA [autor] 

  Č. IDENTIFIKACE RIZIK P N H R 

  1 bez posilových vozů 2 5 1 10 

 2 málo posilových vozů 4 4 2 32 

VLAK 3 prodej alkoholu 4 3 2 24 

  4 zastavuje v mezistanicích 4 3 1 12 

  5 bez dohledu Policie ČR 2 5 1 10 

  6 sjednané střety 4 4 4 64 

  7 neuposlechnutí Policie ČR 3 5 2 30 

  8 použití pyrotechniky 3 3 2 18 

  9 napadení nezůčastněných osob 3 4 2 24 

  10 napadení Policie ČR 3 2 1 6 

  11 rasistické urážky 2 3 3 18 

  12 maření výkonu rozhodnutí 3 4 4 48 

FANOUŠCI 13 agresivní chování 4 5 2 40 

  14 alkohol a jiná návyková látka 5 4 3 60 

  15 krádež 3 3 2 18 

  16 rvačka 2 3 3 18 

  17 vyhazování předmětů z vlaku 3 2 3 18 

  18 porušení přepravního řádu 2 3 3 18 

  19 poškozování cizí věci 4 4 2 32 

  20 špatná činnost AKT 2 4 2 16 

  21 nedostatek zasahujících policistů 2 5 3 30 

  22 demonstrace síly 3 4 3 36 

POLICIE ČR 23 nepřiměřený zákrok 3 3 2 18 

  24 špatná komunikace s Českými dráhami 2 3 2 12 
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  25 špatný monitoring 2 3 3 18 

  26 špatná spolupráce s FAČR 4 3 3 36 

  27 neproškolení zaměstnanců 2 3 2 12 

  28 nekontrolují placení jízdného 2 2 2 8 

ČESKÉ DRÁHY 29 neinformují cestující 1 5 2 10 

  30 neuposlechnutí Policie ČR 2 3 2 12 

  31 špatná komunikace s Policii ČR 2 3 2 12 

    celková míra rizika R       720 

 

V tabulce 2 jsou seřazena všechna rizika podle své rizikovosti sestupně od 

nejvyššího po nejnižší. K nim jsou vypočítány kumulativní a relativně kumulativní 

četnosti. 

 

Tabulka 2 výsledky hodnot kumulativních a relativně kumulativních četností [autor] 

          RIZIKA   

    KUMULATIVNÍ RELATIVNĚ  

Č. R ČETNOST R KUMULATIVNÍ  

      ČETNOST R [%] 

6 64 64 8,89 

14 60 124 17,22 

12 48 172 23,89 

13 40 212 29,44 

22 36 248 34,44 

26 36 284 39,44 

2 32 316 43,89 

19 32 348 48,33 

7 30 378 52,50 

21 30 408 56,67 

3 24 432 60,00 

9 24 456 63,33 

8 18 474 65,83 

11 18 492 68,33 

15 18 510 70,83 

16 18 528 73,33 

17 18 546 75,83 

18 18 564 78,33 

23 18 582 80,83 

25 18 600 83,33 

20 16 616 85,56 

4 12 628 87,22 

24 12 640 88,89 

27 12 652 90,56 

30 12 664 92,22 

31 12 676 93,89 

1 10 686 95,28 
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5 10 696 96,67 

29 10 706 98,06 

28 8 714 99,17 

10 6 720 100,00 

 

Pro výpočet byl použit Paretův princip 80/20. Byl sestrojen graf a Lorenzova 

křivka. Podle Paretova principu je nezbytné odstranit 80 % rizik, která jsou vyhodnocena 

jako neakceptovatelná. 

 

Graf 1 Grafické znázornění rizik metodou FMEA 

 

 

Z tohoto grafu vidíme, že je zapotřebí dle Paretova principu 80/20 odstranit 80 % 

vad, které představují rizika 6 až 23, která jsou identifikována v tabulce 1. Pro příklad 

uvádím první nejzávažnější riziko pod pořadovým číslem 6, což znamená sjednané střety 

fanoušků. 
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11 Návrh inovativního řešení 

Z výsledků analýzy FMEA jasně vyplývá, že největší rizika při přepravě a 

doprovodu diváků na fotbalová utkání tvoří fanoušci a jejich chování. 

Jako preventivní opatření bych navrhoval to, aby se do boje proti tomuto 

nežádoucímu chování fanoušků zapojily více i fotbalové kluby a Fotbalová asociace České 

republiky (dále jen FAČR). Jednalo by se o to, že by fotbalové kluby přebíraly větší 

zodpovědnost za chování svých fanoušků nejen na svých stadionech, ale i za jejich chování 

při výjezdech na venkovní zápasy. Pokud by docházelo k nějakým nepokojům při dopravě 

na fotbalová utkání, tak by FAČR často a přísně trestala kluby těchto fanoušků např. 

trestem v podobě vysokých pokut nebo odehráním jednoho či více domácích zápasů bez 

vlastních fanoušků. Pro tyto případy by každý fotbalový klub, který má problémové 

fanoušky, vytvořil zvláštní skupinu lidí, která by cíleně a dlouhodobě spolupracovala s 

fanoušky. Tyto skupiny by cestovaly při rizikových utkáních spolu s fanoušky a pracovaly 

by s nimi na podobném principu jako AKT. Členové těchto skupin by byli jasně a zřetelně 

označeni a neustále by vysvětlovali svým fanouškům, že pokud se nebudou chovat slušně, 

tak za to mohou být postihnuti nejen oni, ale i jejich klub. Myslím si, že většina fanoušků 

je pevně spjata s klubem a toto by pro ně mohla být určitá motivace.  

Co se týče přepravy vlakem, doporučoval bych při samotném nástupu fanoušků do 

vlaku namátkové kontroly na požití většího množství alkoholu a při pozitivním nálezu by 

tyto osoby nebyly vůbec vpuštěny do vlaku. Dále by měla policie u každých dveří 

vyhrazených souprav pro fanoušky pořizovat videozáznamy o nastupujících osobách tak, 

aby si byly tyto osoby dobře vědomy toho, že jsou důkladně monitorovány a mohou být 

popřípadě později identifikovány. Velký zřetel by měl být brán i na dostatečný počet 

vyhrazených souprav pro fanoušky, aby nedocházelo ke zbytečné frustraci fanoušků z 

nedostatku místa. Za účelem systému Low profile policing bych mezi běžně zařazenými a 

vyhrazenými vozy pro fanoušky zařadil ještě navíc jeden vůz, který byl sloužil jen pro 

příslušníky PČR. V tomto voze by se nacházela větší část doprovázejících policistů a v 

posilových vozech pro fanoušky by operovala jejich menší část. Ti by monitorovali situaci 

ve vozech v takovém počtu, aby zbytečně neprovokovali fanoušky svou přítomností a v 

případě nějakých nepokojů by byli okamžitě posíleni dalšími policisty, kteří by byli 

nachystáni právě ve vyhrazeném voze pro PČR. Tímto řešením by se zabránilo i 
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případnému pochybení vlakové čety, která by mohla zapříčinit vpuštění fanoušků mezi 

ostatní cestující. Pokud by došlo při cestě k eskalaci násilí a vyhrocení situace do neúnosné 

míry, nechali by se vlakové soupravy s fanoušky v nejbližší železniční stanici odpojit a 

vlak by pokračoval dále bez nich. Nutno však podotknout, že toto by muselo nastat jen v 

krajní nouzi. 

Jako opatření pro sjednané násilné střety fanoušků bych navrhoval posílení hlídek 

PČR a obecní policie, zejména v místech jako jsou příjezdové komunikace do obce a v 

okolí nádraží, stadionu a parků. Toto opatření by trvalo několik hodin před začátkem 

utkání a i několik hodin po něm. 
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12 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přepravy a doprovodu fotbalových 

fanoušků. V současné době je to nepochybně často diskutované téma, jelikož související 

rizika se dotýkají celé naší společnosti. Mým cílem bylo tato rizika identifikovat a na 

základě svých teoretických a praktických znalostí navrhnout možné způsoby inovativního 

řešení. 

Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlé téma, snažil jsem se v teoretické části zabývat 

vším, co přeprava a doprovod diváků obnáší a co je pro ni charakteristické. V samotném 

úvodu je seznámení s právním rámcem. Dále jsem popisoval osoby, které fotbalová utkání 

navštěvují a i subjekty, které je v rámci bezpečnosti doprovázejí. Zde jsem se nejvíce 

věnoval antikonfliktním týmům a pořádkovým jednotkám. Kromě toho jsem i zmínil 

dnešní trend bezpečnostního opatření, kterým se PČR řídí. V dalších kapitolách jsou 

popsány možné způsoby přepravy fanoušků na fotbalová utkání, rizika spojená s přepravou 

a doprovodem fanoušků, zejména v podobě diváckého násilí. V závěru teoretické části jsou 

uvedeny možné způsoby identifikace výtržníků. 

V praktické časti je popsán průběh přepravy pražských fanoušků do Ostravy, které 

jsem měl možnost se zúčastnit. To mi posloužilo jako zdroj cenných informací a 

zkušeností. Na základě toho jsem se snažil identifikovat možná rizika pomocí Ishikawova 

diagramu. Výsledky z tohoto diagramu jsem dále použil pro aplikování metody FMEA s 

Paretovým principem, ze které jsou patrná největší rizika a jejich příčiny právě ve 

spojitosti s fanoušky. Závěr práce je věnován návrhu možného způsobu inovativního 

opatření. 

Domnívám se, že rizika související s přepravou a doprovodem fanoušků na 

fotbalová utkání nebudou nikdy zcela eliminována, je však potřeba je co nejvíce 

minimalizovat za pomocí všech dostupných prostředků. Snad i tato práce jednou poslouží 

jako zdroj inspirace v dalších řešení v této oblasti. 
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