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Anotace 

KOZEL, David. Analýza bezpečnostních rizik na fotbalovém stadionu “Bazaly”. Bakalářská 

práce: Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2014. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá analýzou bezpečnostních rizik na fotbalového stadionu 

Bazaly. Úvodní kapitola je věnována definici základních pojmů. Následuje přiblížení 

právních předpisů České republiky a mezinárodních norem, souvisejících s bezpečností  

na fotbalových utkáních. Teoretická část se zaobírá v prvé řadě obecným popisem fyzické 

ochrany osob a majetku a jejím rozdělením. Pozornost je dále věnována postavení a pozici 

řídících orgánů ve fotbalové sféře a také Policii České republiky. V praktické části 

bakalářské práce je již popisován současný stav zabezpečení a organizační struktura 

konkrétního stadionu Bazaly. Poslední část se zaobírá identifikací, analýzou a 

vyhodnocením bezpečnostních rizik v průběhu fotbalového utkání, s následným návrhem 

inovativních opatření zaměřenými na minimalizaci nejzávažnějších rizik pro maximální 

zvýšení bezpečnosti.  

Klíčová slova: Bezpečnostní riziko, fotbalové utkání, fyzická ochrana osob a majetku, 

identifikace, analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, stadion Bazaly. 

Annotation 

KOZEL, David. Analysis of security risks in the football stadium “Bazaly”. Bachelor thesis: 

Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014. The 

supervizor of the bachelor thesis: Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 The bachelor thesis deal with analysis of security risks in the football stadium Bazaly. 

Definition of basic concepts is dedicated in the introductory chapter. Then legislation and 

international standards related to safety at the footbal match are delineated. Next theoretical 

part is dedicated to general description and distribution of physical protection of persons and 

property and explanation position of governing body in the football sphere and Police of the 

Czech republic. Present status of security and organizational structure of specific stadium 

Bazaly are described in the second part. Identification, analysis and evaluation of risks 

during the footbal match followed innovative proposal measure focusing on minimization 

the risks of the most serious to maximize safety is dealed in the last part of bachelor thesis. 

Keywords: security risks, football match, the physical protection of persons and property, 

identification, analysis and evaluation of security risks, stadium Bazaly.  
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Seznam použitých zkratek  

  

AKT  Antikonfliktní tým 

BZ   Bezpečnostní zóna 

CCTV  Closed Circuit Television 

ČMFS  Českomoravský fotbalový svaz 

FAČR  Fotbalová asociace České republiky 

FIFA  Fédération Internationale de Football Association 

HP  Hlavní pořadatel 

MMC  Mobilní monitorovací centrum 

MPX   Megapixel 

MZS             Mechanické zábranné systémy 

OP   Občanský průkaz 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

UEFA  Union of European Football Associations 

ÚOOÚ  Úřad pro ochranu osobních údajů 

ZHP  Zástupce hlavního pořadatele 
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1 Úvod 

Fotbal je již po desítiletí nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. S tím 

souvisí velmi vysoké nároky na pořadatele fotbalových utkání nejen po organizační stránce, 

ale především v zajištění bezpečnosti. Příchod obrovského množství lidí na stadion 

v krátkém čase s sebou nese určité rizika, které se umocňují při samotném průběhu utkání. 

Problematika diváckého násilí v ČR je v současnosti stále aktuálním tématem. 

Obávání hooligans, v překladu chuligáni (výraz pro radikální a agresivní fanoušky, původem 

z Anglie), přicházejí stále s novými způsoby propašovávání nebezpečných předmětů  

na stadiony a jejich agresivní chování, nejčastěji vyvolané alkoholem nebo davovou 

psychózou, kolikrát nezná meze. Důkazem je čerstvý incident z 22. 3. 2014 mezi 

Baníkovskými a Sparťanskými fanoušky, který se stal shodou okolností právě na stadionu 

Bazaly. I přes to, že nedošlo k žádnému smrtelnému zranění, výtržnosti agresivních fanoušků 

způsobily na stadionu škody za zhruba 500 000 Kč. Verdikt byl ze všech stran stejný. Jestliže 

nechceme čekat na prvního mrtvého diváka, je třeba činit. 

Bohužel i přes mnoho opakujících se incidentů nebyl zatím vytvořen zcela efektivní 

nástroj pro konečné vyřešení a ukončení násilností na stadionech. Už v minulosti nacházíme 

snahu vytvořit nástroje, které měly zabránit a odstranit fotbalové chuligánství. Za zmínku 

stojí především zavedení alternativního trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce, který přinesl zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník a zavedení mobilních 

soudů při fotbalových utkáních, které se bohužel neosvědčily z důvodů opilosti výtržníků, 

kteří nebyli schopni vypovídat. 

Cílem bakalářské práce je analýza a vytipování slabých míst v bezpečnosti  

na konkrétním stadionu Bazaly v Ostravě a na základě provedené analýzy a jejího 

vyhodnocení navrhnout nový inovativní způsob zabezpečení.  

Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na obecné teoretické východiska od právních 

předpisů, přes popis fyzické ochrany osob a majetku, až po problematiku obecného zajištění 

bezpečnosti na stadionech. V druhé praktické části je popsána historie stadionu Bazaly, 

základní údaje a současný stav zabezpečení. V poslední části je provedena analýza  

a vyhodnocení rizik souvisejících s průběhem fotbalového utkání, na jejímž základě jsou 

následně vytvořeny dvě varianty pro zvýšení bezpečnosti a ekonomické zhodnocení. 



 

 2   

 

2 Definice základních pojmů 

V této kapitole budou definovány nejdůležitější základní pojmy související 

s bakalářskou prací. 

Bezpečnost 

Velice zásadním pojmem pro charakter bakalářské práce je bezpečnost. Tu lze 

definovat jako agregovaný popis determinantů, které je potřeba udržovat v přijatelných 

mezích klidového stavu. Jinak lze bezpečnost definovat jako stav, kdy vznik újmy  

na životech a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, společnosti a kritické infrastruktury 

má přijatelnou pravděpodobnost. [9] 

Riziko  

Pojem riziko pochází z arabského slova “risk“ a původně označovalo příznivou  

i nepříznivou událost v životě. Později se používání tohoto slova omezilo jen na nepříznivé 

události. Dnes se používá v mnohých vědních disciplínách a rozšířil se jeho původní 

význam. 

Nejčastěji definovaný pojem riziko je jako kombinace pravděpodobnosti a následků 

jevů. Z toho je patrné, že je nutné jej spojovat s minimálně dvěma veličinami,  

a to s pravděpodobností nebo frekvencí a následkem daného jevu. V dalších definicích  

se můžou objevovat parametry jako např. expozice, možnosti zabránění atd., které jsou však 

stále funkcí pravděpodobnosti nebo následku. 

Poslední definicí rizika – míra rizika (R) přinesly standardy ISO. Jak již bylo 

zmíněno, jedná se o kombinaci pravděpodobnosti (p) a následků (n), kterou lze spočítat 

pomocí následujícího vzorce: 

  R = p . n                                                              (1) 

Důležitým pojmem je akceptovatelné riziko, nebo často označované jako 

ekonomicko-sociální přijatelnost rizika. Riziko jako takové nelze nikdy zcela odstranit. Lze 

je minimalizovat pouze na přijatelnou míru, která je však velice individuální. Převážně záleží 

na tom, kolik finančních prostředků je společnost schopna a ochotna do minimalizace rizika 

investovat. Tato skutečnost je ovlivněna především společensko-ekonomickou přijatelností 

rizika. 
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Nebezpečí 

 Nebezpečí nejčastěji definujeme jako zdroj, anebo situace s potenciálem újmy  

na zdraví (zranění, poškození zdraví nebo smrt), na majetku anebo s potenciálem poškození 

pracovního prostředí, případně jejich kombinace. Obecně se jedná o skrytou vlastnost 

objektu, která v sobě zahrnuje možný potenciál, který se může v příslušném prostoru 

iniciovat.  

Ohrožení 

Ohrožení lze v širším slova smyslu vyjádřit narušením standardních režimů funkcí 

v daném prostoru. Vzniká narušením fungujících zákonitostí. Z technického pohledu  

se jedná o iniciaci vlastnosti, které přísluší danému nebezpečí v důsledku porušení 

definovaného procesu. Ohrožení (vystavení nebezpečí) je aktivované riziko, jenž působí 

proti zájmu subjektu.  

Poškození 

Poškození popisuje způsob, kterým se dojde ke škodě. Tím pádem se jedná o proces. 

Ne každé ohrožení může vyústit až k poškození.  

Rozdíl mezi pojmy ohrožení a poškození je ve stupni aktivace prvku stavového 

prostoru. Využitím vhodných organizačních a technických opatření ke škodě nemusí vůbec 

dojít. Tato opatření je vhodné aktivovat již v případě vzniku ohrožení.  

Škoda 

Škodu lze definovat jako fyzická úraz, zranění, poškození zdraví, majetku nebo 

environmentu. Vyjadřuje rozsah poškození také z pohledu finančních ztrát. Taktéž vyjadřuje 

proces, kterým dospějeme ke škodě. [2] 

 Na následujícím obrázku (obrázek č. 1) je zobrazeno schéma kauzální závislost výše 

zmíněných pojmů.  

   

 

 

         Obrázek č. 1 – Kauzální závislost základních pojmů [2] 
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3 Právní předpisy a normy související s bezpečností  

   na stadionech  

Následující podkapitoly budou zaměřeny na základní české a mezinárodní právní 

předpisy a normy související s bezpečností při konání fotbalových utkání, nejčastější 

porušování zákona v průběhu utkání a zákonné oprávnění pořadatelské služby. 

3.1 Mezinárodní normy 

Úkolem následujících podkapitol je uvést a stručně popsat základní mezinárodní 

normy související s bezpečností při konání fotbalových utkání.  

3.1.1 Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních 

utkáních, zvláště při fotbalových zápasech 

Tato úmluva byla přijata dne 19. 8 1985 ve Štrasburku. Česká republika tuto úmluvu 

podepsala 28. 4 1995, v platnost pak vstoupila 1. 6. 1995.  

Všichni signatáři se tím zavazují přijímáním různých bezpečnostních opatření 

v oblastech: 

- prevence: např. patřičné vybavení stadionu k zamezení vzniku konfliktů  

a násilí, zajištění důsledné kontroly prodeje vstupenek, zamezení vstupu 

problematických osob na stadion, zamezení vnášení alkoholu a omezení jeho 

prodeje na sportovištích, provádění bezpečnostních kontrol, zvyšování 

bezpečnosti návštěvníků stanovením technických norem na stavební 

konstrukce a vybavení stadionů. 

- spolupráce: např. efektivní výměna informací, mezinárodní a vnitrostátní 

spolupráce mezi bezpečnostními složkami státu. 

- represe: např. spolupráce v mezinárodním vydávání pachatelů trestné činnosti 

na sportovních akcích, zaměření na identifikace a potrestání těchto  

pachatelů. [23] 
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3.1.2 Usnesení Rady Evropy č. 2006/C-322/01 

Tímto bylo nahrazeno usnesení Rady z prosince 2001, především na základě 

vyhodnocení mezinárodní policejní spolupráce a celkových zkušeností z minulých let. 

V usneseních rada žádá všechny členské státy, aby nadále posilovaly policejní 

spolupráci při mezinárodních fotbalových zápasech. Připojená příručka pak přesněji 

popisuje doporučené metody pro policejní síly (Správa informací policejními silami, 

přepravy prováděné policejními silami, organizování spolupráce mezi policejními silami, 

spolupráce mezi policejními silami a pořadateli, úloha pořadatele atd.) [25] 

3.2 Právní předpisy České republiky 

V následujících podkapitolách budou uvedeny a popsány základní české právní 

předpisy v souvislosti s bezpečností na stadionech při fotbalových utkání.  

3.2.1 Zákon č. 115/2001 Sb. “O podpoře sportu” 

Zákon č. 115/2001 Sb. je základním právní předpisem, který se zaměřuje na činnosti 

všech subjektů při podpoře sportu a celkové postavení sportu ve společnosti. Důležité jsou 

pak jim vytvářené mechanismy, které mají za cíl zvyšovat bezpečnost a obecnou 

problematiku diváckého násilí. Po novelizaci v roce 2010 na základě nového zákona o Policii 

ČR se staly odpovědnými osobami vlastník sportovního zařízení, případně provozovatel. 

Vlastník má taktéž možnost převést své povinnosti spojené s uspořádáním sportovního 

podniku a tím i patřičné odpovědnosti na provozovatele. 

Zákon formuluje obecné povinnosti pořadatelů při uskutečňování sportovních 

podniků a stanovuje sankce při jejich nedodržování. Povinností vlastníka nebo 

provozovatele je přijímat opatření k zajištění bezpečného průběhu sportovního podniku  

a v neposlední řadě zveřejnit návštěvní řád (pravidla a chování návštěvníků a osob, které 

vykonávají pořadatelskou službu ve sportovním zařízení). V případě, že může být ohrožena 

bezpečnost osob nebo majetku je povinností vlastníka nebo provozovatele probíhající 

sportovní podnik přerušit, případně ukončit. Pokud se přes veškerá opatření nepodaří obnovit 

pokojný stav, je jejich povinností dále požádat o spolupráci polici ČR. 
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Za porušení daných ustanovení jsou v zákoně uvedeny dva způsoby postihu. Prvním 

je v pravomoci Ministerstva vnitra zakázat v konkrétním sportovním podniku jakoukoliv 

účast návštěvníků po dobu až 1 roku. Druhým je pravomoc Policie ČR požadovat úhradu 

všech nákladů, které byly vynaloženy na obnovu veřejného pořádku v případě, že vlastník 

nebo provozovatel neprovedl všechna opatření k eliminaci protiprávního jednání. [26] [6] 

3.2.2 Zákon č. 101/2000 Sb. “O ochraně osobních údajů” 

Zákon č. 101/2000 Sb. je základním právním předpisem, který se zabývá ochranou 

osobních údajů a činností Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právo na ochranu osobních 

údajů je zakotveno Listině základních práv a svobod zaručující dle č. 10 právo na ochranu 

před neoprávněným shromažďováním, zpracováváním, zveřejňováním a jiným zneužíváním 

údajů o osobách. [5] 

S problematikou zpracování osobních údajů souvisí případy, kdy pořadatel vyžaduje 

legitimaci diváků při vstupu na stadion, nebo je stadion vybaven kamerovým systémem  

pro snímání míst, kde se diváci pohybují. 

Pro tyto účely musí majitel, případně jim pověřený provozovatel vyhovovat všem 

požadavkům, které jsou v tomto zákoně stanoveny. Pro vytváření interních seznamů 

nežádoucích diváků, uchovávání jejich podoby zaznamenané kamerovým systémem,  

pro předávání informací o nich jiným klubům apod. jsou zejména povinni:  

§ 5 odst. 1: Určit účel zpracování osobních údajů, kterým je zajištění bezpečnosti  

 na stadionu, stanovit způsob zpracování osobních údajů, zpracovávat pouze  

           osobní  údaje odpovídající účelu a v rozsahu nutném k naplnění stanovenému účelu, 

 uchovávat je pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování apod. 

§ 16: Splnit oznamovací povinnosti vůči úřadu pro ochranu osobních údajů. 

§ 11: Seznámit subjekt údajů (fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) s tím, 

 k jakému účelu a rozsahu budou osobní údaje zpracovány. To lze uskutečnit např. 

 zveřejněním v návštěvním řádu, na zadní straně vstupenek a na informačních 

 cedulích u pokladen. 

V §5 odst. 2 jsou vyjmenovány případy, kdy není nutný souhlas subjektů údajů  

se zpracováním osobních údajů. Dle písm. e zákona se jedná o případy, kdy je to nezbytné 
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pro ochranu práv správce, ovšem nesmí dojít k rozporu s právem subjektu údajů na ochranu 

jeho soukromého života. Ochranou práv správce je pro účely provozu fotbalového stadionu 

myšleno ochrana majetku a zajištění bezpečnosti. 

V neposlední řadě je důležité zajistit, aby nedocházelo k neoprávněnému, případně 

nahodilému přístupu ke zpracovávaným údajům a zachování mlčenlivosti osob, které tyto 

údaje zpracovávají. Mlčenlivost se zaručuje podpisem těchto osob ve formuláři s poučením 

o jejich povinnostech. [17] 

3.2.3 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 sb. spadá do oblasti veřejného práva a upravuje trestní právo 

hmotné. První část se zabývá místní a časovou působnostní trestních zákonů, účastníky 

trestného činu, základy trestní odpovědnosti, okolnosti vylučující protiprávnost, trestní 

sankce aj. Druhá část se zaměřuje na skutkové podstaty trestných činů, převážně ty, které 

jsou páchány proti lidské důstojnosti, rodině a dětem, životnímu prostředí, v sexuální oblasti 

aj. [4] 

Součástí nového trestního zákoníku, který nabyl účinnosti 1. ledna 2010, se stal 

alternativní trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Účelem  

je soudem stanovený zákaz vstupu na všechny sportovní, kulturní a jiné společenské akce  

až na dobu 10 let. Odsouzený se po dobu výkonu trestu nesmí účastnit určených sportovních, 

kulturních a jiných společenských akcí. V období probíhající zakázané akce je odsouzený 

povinen podle pokynů probačního úředníka dostavovat se na určený útvar Policie ČR. [26] 

3.2.4 Výčet dalších důležitých právních předpisů 

- Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky 

- Zákon č. 37/1989 Sb. “O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi” 

- Zákon č. 84/1990 Sb. “O právu shromažďovacím” 

- Zákon č. 133/1985 Sb. “O požární ochraně” 

- Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád 

- Zákon č. 200/1990 Sb. “O přestupcích” 
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- Zákon č. 273/2008 Sb. “O policii ČR”  

- Zákon č. 513/1991., “Obchodní zákoník”. [8] 

3.3 Porušování zákona během fotbalových utkání 

Jako nejčastější porušování zákona během fotbalových utkání lze uvést: 

Přestupky proti veřejnému pořádku (Zákon č. 200/1990 Sb., “O přestupcích”) 

§ 47: Přestupkem proti veřejnému pořádku je jednání, které porušuje nebo jinak 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích, 

případně v jiném zákonu, pokud se nejedná o delikt postižitelný dle zvláštních právních 

předpisů nebo trestný čin. [8] 

Výtržnictví (Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník) 

§ 358 odst. 1: Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé 

neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo 

kulturní památku, nebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného 

sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody  

až na dvě léta. [4] 

Poškozování cizí věci (Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník) 

§ 228 odst. 1: Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak 

na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

§ 228 odst. 2: Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje 

či popíše barvou nebo jinou látkou. [4] 

Propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod (Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní 

zákoník) 

§ 403 odst. 1: Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně 

směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, 

náboženskou či třídní zášt nebo zášt vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody 

na jeden rok až pět let. [4] 
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Jako méně častý, avšak neméně významný lze uvést neúplný výčet dalšího možného 

jednání diváků v souvislosti s fotbalovým utkáním, které je postihnutelné na základě 

trestního zákoníku: 

- Ublížení na zdraví (§ 146), Těžké ublížení na zdraví (§ 145) 

- Rvačka (§ 158) 

- Vydírání (§ 175) 

- Obecné ohrožení (§ 272) 

- Teroristický útok (§ 311) 

- Násilí proti úřední osobě (§ 325) 

- Násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (§ 352) 

- Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení (§ 355) 

- Šíření poplašné zprávy (§ 357). [4] 

3.4 Oprávnění pořadatelské služby 

Na členy pořadatelské služby se v zájmu zachování bezpečnosti před zahájením  

a v průběhu utkání vztahují následující pravomoce. 

Omezení svobody (Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád)  

§ 76 odst. 2: Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti,  

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [7] 

Oprávnění zjišťovat totožnost může pořadatelská služba využít pouze na vstupech  

do do prostoru stadionu, nikoliv uvnitř stadionu. Pořadatel má právo problémového 

návštěvníka vyvést a následně požádat o zjištění totožnosti policistu (dle zákona o Policii 

ČR). Pro tuto možnost je však důležité stanovit v návštěvník řádu výčet druhů chování,  

na základě kterých můžou být daní návštěvníci vyvedeni ven ze stadionu. [17] 
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Krajní nouze (Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník) 

§ 28 odst. 1: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

§ 28 odst. 2: Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 

okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

Nutná obrana (Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník) 

§ 29 odst. 1: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok 

na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

§ 29 odst. 2: Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku. [4] 
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4 Fyzická ochrana osob a majetku 

Pro účely bakalářské práce je vhodné věnovat stručnou část pojmu Fyzická ochrana. 

Fyzickou ochranu lze obecně definovat jako kombinaci režimových, organizačních, 

technických opatření a lidského faktoru, které mají za úkol zabránit jakémukoliv 

neoprávněnému používání, poškození, zničení a zcizení majetku nehmotného a hmotného  

a zajišťovat bezpečnost osob. 

Efektivní zajištění fyzické ochrany osob a majetku probíhá třemi skupinami 

prostředků, a to technickou ochranu (dominantní jsou technologie), fyzickou ostrahou 

(dominantní je lidský činitel) a režimovou ochranou (dominantní je hledisko organizační). 

Následující podkapitoly budou věnovány právě těmto třem skupinám prostředků. [1] 

4.1 Technická ochrana 

Jak již bylo zmíněno, technickou ochranu představuje použití různých technologií  

a přístrojů. Účelem použití technických prvků technické ochrany je především oznámit, ztížit 

nebo úplně zabránit narušení ochrany daného objektu.  

Prostředky technické ochrany lze dělit z různých stránek (podle předmětu ochrany, 

podle hrozícího rizika apod.). Nejčastěji se však používá dělení dle technického principu 

fungování:  

- Mechanické zábranné systémy (MZS) 

Jedná se o mechanické prostředky, které mají za úkol ztížit nebo znemožnit 

útočníkovi rychlý a jednoduchý postup do chráněného objektu/prostoru na základě své 

mechanické pevnosti. Každou mechanickou zábranu lze vždy po určitém čase a úsilí 

překonat. MZS se z hlediska prostorového zaměření dělí na: 

- obvodové (různé druhy plotů, bariéry, podhrabové překážky, vrcholové 

zábrany, závory apod.) 

- plášťové (zdi, stěny, stropy, podlahy budov, bezpečnostní dveře, cylindrické 

vložky, dveřní kování, bezpečnostní skla, mříže apod.) 

- prostorové (bezpečnostní dveře vybraných místností, mříže uvnitř budovy, 

které odděluji patro budovy apod.) 
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- předmětové (komerční úschovné objekty, různé druhy trezorů, příruční 

pokladničky apod.) [1] 

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 

PZTS je soubor zařízení, který komplexně zabezpečuje střežený prostor pomocí 

signalizace nežádoucího vniknutí pachatele. Při vyhlášení poplachu pak tuto informaci 

předávají na předem určené místo (bezpečnostní služba, policie). Hlavní části jsou ústředna 

(jádro PZTS, které monitoruje stavy detektorů, upozorňuje na poruchy v systému, reaguje 

na příkazy klávesnice, při poplachu nebo narušení daný stav dále předává), klávesnice 

(pomocí napojení na ústřednu ovládá čidla a signalizační zařízení) a detektory (reagují  

na narušení střeženého prostoru nebo předmětu, např. různé detektory pohybu, otřesové 

detektory, detektory tříštění skla) a různé výstupní prvky (např. sirény, grafická nadstavba, 

telefonní hlásiče). [13] 

- CCTV (kamerový) systém 

Kamerové systémy jsou určené především k monitorování zájmových prostorů 

s cílem vyhodnocovat nežádoucí situace v souvislosti s neoprávněným pohybem osob mimo 

stanovená a povolená místa, ponechání neznámých předmětů, odebírání předmětů 

z monitorovaného prostoru, k identifikaci neznámých osob, detekci požárů apod. Jsou velice 

efektivní pro získávání důkazů podle obrazových, ale i zvukových záznamů. Kamerové 

systémy mají hojné využití i v mnoha jiných oblastech. Často pouhá přítomnost kamery 

může narušitele od svého jednání odradit. Při aplikaci CCTV je nutno věnovat velkou 

pozornost zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

a postupovat podle všech jeho náležitostí. [1] 

- Systém kontroly vstupu 

Systémy kontroly vstupu jsou určené pro povolení a zamezení vstupu osob  

do stanovených prostorů. Jedná se buď o doplnění systému PZTS, nebo o nezávislý 

technický systém. Vstupy přes tyto systémy probíhají použitím různých bezkontaktních 

magnetických karet a čipů, případně jiných médií. Všechny události související s průchodem 

jsou zaznamenávány s následně možnou analýzou, vyhodnocením a přidělováním oprávnění 

stanoveným osobám k průchodu do sledovaných prostor. S tím souvisí v dnešní době čím 

dál častěji využívané docházkové systémy pro evidenci pracovní doby zaměstnanců  

a zpětnou kontrolu jejich oprávněných a neoprávněných průchodů. [1] 
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4.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nejdražší, nejpoužívanější, ale také nejstarší způsob zajištění 

ochrany majetku a osob. Jde o velice aktivní a efektivní, na druhou stranu nejproblematičtější 

způsob ochrany. Lidský faktor má největší vliv na kvalitu ochrany objektu, jelikož použití 

techniky bez účasti lidského faktoru ztrácí svůj smysl. Na druhou stranu je kvalita fyzické 

ostrahy ovlivněna mnoha lidskými faktory, jako je spolehlivost, poctivost, pracovitost, 

odborné schopnosti a vlastnosti apod. 

 Fyzickou ostrahu zabezpečují buď komerční soukromé bezpečnostní služby, 

ochranné služby vlastních organizací a firem nebo státní ochranné služby, tj. Policie ČR 

(např. ochrana ústavních činitelů.). Možné formy provádění fyzické ostrahy jsou strážní 

služba, bezpečnostní dohled, bezpečnostní ochranný doprovod, bezpečnostní průzkum, 

kontrolní propustková služba a bezpečnostní výjezd – zásah. [1] 

4.3 Režimová ochrana 

Režimovou ochranou nelze označit vyloženě jako nejdůležitější kategorii fyzické 

ochrany, jedná se však o základní prvek sjednocující jednotlivé kategorie do komplexního 

systému z pohledu organizace, administrativy, vyčlenění kompetencí mezi lidmi a vlastních 

procesů za účelem efektivního zharmonizování fungování organizace. Na všechny nastavené 

zásady a postupy by měla být zpracována organizační dokumentace v podobě závazných 

směrnic.  

Mezi základní dokumentace režimové ochrany lze uvést Statut organizace, 

organizační řád, pracovní řád, spisový řád, skartační řád, pravidla užívání technických 

prostředků, bezpečnostní projekt ochrany objektu, technickou dokumentaci objektové 

bezpečnosti, provozní řád a krizový plán ochrany objektu. 

Režimová ochrana bývá v organizacích asi nejčastěji podceňovaná kategorie fyzické 

ochrany, přičemž pouze sladěním všech kategorií fyzické ochrany (technická ochrana, 

fyzická ostraha a režimová ochrana) lze dosáhnout maximální efektivity zabezpečení 

objektu nebo organizace. [1] 
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5 Bezpečnost na stadionech 

Kapitola je věnována od závazných opatřeních mezinárodního charakteru  

až po spolupráci klubů s Policií ČR. 

5.1. Union of European fotball Associations a kategorizace stadionů 

Union of European Fotball Associations (Evropská fotbalová asociace, dále jen 

UEFA), založena v roce 1954 v Basileji, je hlavním řídícím orgánem Evropského fotbalu, 

futsalu a plážového fotbalu. Plní funkci řídícího orgánu pro 54 národních fotbalových svazů 

po celé Evropě. Jejich hlavním cílem je řešit všechny otázky a záležitosti v souvislosti 

s Evropským fotbalem, vést kluby k solidaritě a fair play, potlačovat jakoukoliv 

diskriminaci, udržovat dobré vztahy se všemi zúčastněnými stranami, podporovat Evropský 

fotbal, chránit všechny její členské asociace. UEFA je společnost zapsána v obchodním 

rejstříku v rámci švýcarského občanského zákoníku. Sídlo se nachází ve Švýcarském Nyonu. 

[10] 

UEFA rozděluje fotbalové stadiony na základě stanovených kritérií (technická 

vybavenost, osvětlení, rozměry hrací plochy apod.) do čtyř kategorií. Na daném stadionu  

se pak můžou odehrávat zápasy určité evropské soutěže, odpovídající zařazení do některé 

z těchto kategorií. Např. pro playoff Ligy mistrů musí stadion splňovat nejpřísnější 

požadavky 4. (Elite) kategorie. Tabulka kategorizace stadionů na základě stanovených 

kritérií je uvedena v příloze č. 1. [12] 

5.2. Fotbalová asociace České republiky 

Fotbalová asociace České republiky (dále jen FAČR), jakožto člen světové 

organizace FIFA a Evropské organizace UEFA, je hlavním organizátorem Českého fotbalu. 

FAČR nesl do roku 2011 název Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS). Hlavní činností  

je organizace nejvyšších českých fotbalových soutěží – Gambrinus liga, Pohár České pošty. 

Do jejich působnosti patří taktéž Česká fotbalová reprezentace a futsal. Celkově je v asociaci 

zaregistrováno cca 4 000 klubů a cca 600 000 hráčů. Od 17. listopadu 2011 zastává funkci 

předsedy FAČR Miroslav Pelta. [14] 
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5.2.1 Projekt ligové stadiony 2012 

Zpracování projektu proběhlo v květnu 2007 a úzce navazuje na původní projekt 

z roku 2003, který přinesl kladné výsledky. Projekt byl rozdělený do několik let a etap a měl 

celkově zlepšit technickou úroveň a bezpečnost na stadionech, což se ve značné míře 

povedlo.  

Za hlavní nedostatky stadionů a důvod vzniku projektu z roku 2003 lze uvést: 

- nejednotné rozměry hřišť a velikosti hrací plochy 

- délka doběhů za brankami i šířka výběhů podél pomezních čar 

- nedostatečná kvalita trávníku 

- malé a špatně vybavené šatny i ostatní sportovně- technické zázemí 

- chybějící umělé osvětlení, nedostatečné kapacity míst pro diváky, jejich 

vybavení apod. 

Důležité je, že “Projekt 2003“ napomohl ke zvýšení regulérnosti a kulturnosti 

prostředí stadionů v ČR a také k dalšímu rozvoji celého ligového fotbalu. Taktéž významně 

napomohl ligovým klubům dosáhnout parametrů předepsaných “Licenčního řízení UEFA” 

v infrastruktuře.  

Cílem “Projektu ligové stadiony 2012“ je naplnit požadovanou vybavenost 

fotbalových stadionů v ČR minimálně pro I. Gambrinus ligu až na úroveň pro odehrávání 

Evropských fotbalových soutěží. Původní splněné cíle Projektu z roku 2003 se nemění  

a navazují na nové standardy UEFA. Hlavním cílem “Projektu ligové stadiony 2012“  

je zvýšení bezpečnosti na stadionech. 

Pokud není stanoveno u jednotlivých kategorií jinak, musí fotbalový stadion 

disponovat minimálně 1/3 krytých míst. Dále musí být 5% z celkové kapacity míst stadionu 

určeno pro diváky hostů.  

Pro pořádání soutěží I. Gambrinus ligy je stanoveno, že stadiony musí být 

certifikovány na kategorii 3 nebo 4 (elite). [12] 
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5.2.2 Dohoda mezi Policií České republiky a Fotbalovou asociací České 

republiky 

Nová dohoda mezi Policií ČR a Fotbalovou asociací České republiky (dále jen 

FAČR) nahrazuje původní dohodu mezi českomoravským fotbalovým svazem (ČMFS)  

a Policií ČR z roku 2009 a na základě zkušeností ji náležitě aktualizuje. Za jednu z hlavních 

novinek lze uvést právo Policie zakázat dohrání utkání v případě, že nejsou splněny předem 

domluvené podmínky s pořadatelem. Stále platí, že policisté mohou v průběhu utkání 

zasáhnout až na základě výzvy pořadatele. O rizikovosti utkání bude v konečné fázi 

rozhodovat policie. Ta bude mít taktéž za úkol dohlížet na to, zdali pořadatel splnil veškerá 

dohodnutá bezpečnostní opatření. V případě nesplnění těchto podmínek může policie 

zamezit dohrání utkání.  

Dohoda mezi Policií ČR a FAČR je základním nástrojem pro určení právě již 

zmíněné rizikovosti zápasu. Ty se klasifikují jako rizikové a nerizikové. [11] 

Daný klub s Policí ČR před zápasem vyplní dokument “Místní ujednání“, přičemž 

po zápase dojde k jeho vyhodnocení, zdali nedošlo k nějakému pochybení a případné návrhy 

na zlepšení do budoucna.  

Obsah dokumentu je následující: 

- Všechny potřebné vstupní informace 

- Specifikované opatření ze strany Policie a pořadatele pro bezproblémový 

průběh utkání 

- Definice odpovědností a povinností. 

V příloze je následně uvedeno hodnocení stadionu před utkáním (ukázka  

na v následující tabulce č. 1) a dále specifikována spolupráce mezi policií a klubem  

při rizikovém utkání. Poslední důležitou části dokumentu je pak celkové vyhodnocení, 

jakožto zhodnocení činnosti policie a pořadatelské služby. [8] 
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Řídící místnost Ano Ne 

Výhled z řídící místnosti na všechny divácké sektory Ano Ne 

Místnost vybavena monitory pro záznam a vyhodnocování kamerového 

systému s výstupem zpracovaného materiálu 

Ano Ne 

Místnost vybavena místním rozhlasovým zařízením k oslovení diváků Ano Ne 

Účinné oddělení fanoušků na stadionu Ano Ne 

Kamerový systém Ano Ne 

Kamerový systém umožňuje záznam všech incidentů a určení původců Ano Ne 

 

5.3 Policií České republiky na stadionech a spolupráce s kluby  

V následujících řádcích budou popsány trendy a spolupráce Policie ČR s kluby  

a nástroje policie pro zajištění bezpečnosti na stadionech. 

5.3.1 Současná situace 

Jak již bylo zmíněno, na základě novelizace zákona o podpoře sportu, související 

s reformou Policie ČR došlo k „odbřemenění“ činnosti Policie. Ta se už standardně 

nenachází při utkáních na stadionech, pouze v jejich těsné blízkosti pro možný efektivní 

zásah v případech, kdy to pořadatelská služba nezvládá a požádá o pomoc. Plná odpovědnost 

zajištění bezpečnosti však visí na pořadateli. [26] 

Před začátkem soutěží probíhají bezpečnostní porady za přítomnosti zástupců vedení 

daného stadionu a policie, kde se předem stanovují rizikové a nerizikové zápasy. Další 

bezpečnostní porady pak probíhají ještě před každým konkrétním utkáním. Dochází zde 

k předávání nových informací a specifikaci případných bezpečnostních opatření. Součástí 

spolupráce s policií jsou následné školení a společná cvičení na stadionech. [8] 

Tabulka č. 1 - Ukázka tabulky hodnocení stadionu před konáním utkání [8] 
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5.3.2 Nové trendy a výhled do budoucna – “Low profile policing“ 

V souvislosti s řešením problematiky diváckého násilí v současnosti Policie ČR 

uplatňuje zásadu “low profile policing“ (na druhé straně “hard profile policing“ představuje 

klasický zásah vybavených pořádkových jednotek). Podstatou je monitoring bez zbytečné 

provokace. Policie se snaží vystupovat v takovém počtu a výstroji, aby zbytečně 

nevzbuzovala pozornost a nepůsobila “provokativně” z pohledu očekávaného střetu. 

Členové pořádkové jednotky se nachází mimo vizuální kontakt s veřejností, ovšem nachází 

se na vhodném místě pro možný efektivní zásah. S principy “low profile policing“ souvisí 

s využíváním tzv. “3D strategie“ (discution-komunikace, de-escalation-uklidnění  

a determination-rázná akce). 

Důležitou roli zastává vznik tzv. antikonfliktních týmů (dále jen AKT), jejichž 

členové vybráni z řád policie procházejí vstupními kurzy a školením. Úkolem členů AKT  

je vytvoření kontaktu mezi účastníky akce a pořádkovými jednotkami (např. můžou 

upozornit účastníka akce na vznikající protiprávní jednání apod.). Dále se členové AKT 

podílí na doprovodu sportovních (fotbalových) fanoušků ve vlacích, v prostředcích 

hromadné dopravy včetně samotných pěších průvodů. Členové AKT podléhají veliteli 

bezpečnostního opatření, mají taktéž zastoupení v řídícím štábu a účastní se výcviku 

pořádkových jednotek. 

Po celý průběh utkání se na stadionu nachází řídící štáb. Důležitou roli pak zastávají 

tzv. “spotteři“, policejní kriminální specialisté, kteří se v civilu nachází a pohybují mezi 

diváky. Jejich úkolem je monitoring rizikových fanoušků a jejich doprovázení  

při fotbalových utkáních. Toto opatření má velice preventivní charakter. Osobní znalosti 

s fanoušky můžou využít např. pro usměrnění jejich chování, případně odhadovat jejich 

chování a potenciální následky situace. Jejich činnost nekončí informováním o vývoji 

situace při samotné akci, podílí se také na přípravě prováděného bezpečnostního opatření. 

Jejich činnost není omezena pouze na území ČR. Spotteři jsou využíváni na mezinárodní 

úrovni. Jsou vysílání taktéž do zahraničí na mezinárodní utkání. Taktéž jsou spotteři  

ze zahraničí přítomni při mezinárodních fotbalových utkání u nás. [26] 

V Moravskoslezském kraji využívají policisté od roku 2010 čtyři nová vozidla,  

tzv. mobilní monitorovací centrum (dále jen MMC), které se skládá ze štábního vozidla 

a tří terénních automobilů. Jsou nasazovány především pro vyšetřování a plnění úkolů 
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pořádkové a kriminální policie. Vyjíždí převážně v rámci bezpečnostních opatřeních  

při pořádání různých sportovních a jiných hromadných akcích a fotbalových utkání, pátrání 

po pohřešovaných nebo uprchlých osobách a kulturních akcích. Konkrétně se jedná o vůz 

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, které bylo ze sériového modelu na základě požadavků 

policie upraveno. Velitelské vozidlo má šest míst pro sezení, maximální rychlost činí  

120 km/hod s pohonem 4x4. Nadstandardně je automobil vybaven zesíleným a zdvojeným 

akumulátorem, parkovací kamerou a několikametrovým výsuvným hydraulickým stožárem, 

na kterém je připevněna kamera a potřebné technické vybavení. Pro účely monitorovací 

činnosti je automobil vybavený záznamovou dorozumívací, monitorovací a dokumentační 

technikou s připojením k internetu. Ve výbavě nechybí termokamera, dvě autodome kamery 

pro monitoring okolí automobilu, venkovní autodome kamery rozmístěné v okolí 

automobilu a kamera (megapixelová) se směrovým mikrofonem. Kamerový systém MMC 

je v rámci ČR jedinečný a lze z něj monitorovat kteroukoliv akci. Automobil je zobrazen  

na následujících obrázcích (obrázek č. 2 a obrázek č. 3). [18] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 - MMC (pohled zvenku) [18] 

Obrázek č. 3 - MMC (pohled zevnitř) 

[20] 
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6 Fotbalový stadion Bazaly v Ostravě 

 Následující kapitola je zaměřena již na konkrétní stadion Bazaly v Ostravě. 

6.1 Představení stadionu 

Fotbalový stadion Bazaly, který se nachází v městské části Slezská Ostrava  

na pravém břehu řeky Ostravice, který vytváří hranici mezi slezskou a moravskou části 

Ostravy, byl otevřen na jaře v roce 1959. V blízkosti se nachází dominanta města, budova 

Nové radnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Satelitní pohled na Bazaly a okolí [15] 

Obrázek č. 5 - Současná podoba Bazalů [16] 
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V současné době má stadion Bazaly kapacitu 17 372 míst, všechna pro sezení. 

V úspěšných 70. a 80. letech nebyly výjimkou třicetitisícové návštěvy. Ovšem v té době 

nebyly na fotbalové stadiony kladeny tak přísné bezpečnostní požadavky, jak je tomu dnes. 

Dispozice stadionu ani okolí v současnosti bohužel neumožňují patřičnou rekonstrukci  

ke splnění přísných nařízení FIFA a UEFA. Z toho důvodu se na Bazalech již nekonají 

mezistátní zápasy. [24]  

Na místě, kde se stojí Bazaly, se původně ve velkém těžil čedič (neboli bazalt). Název 

stadionu Bazaly je odvozen právě od slova bazalt. Tento kámen se vlivem vulkanické 

činnosti před miliony let postupně dostal až na povrch a prorazil si cestu skrze uhelné sloje, 

to zapříčinilo změnu uhlí na koks. [21] 

6.2 Historie  

Stadion Bazaly se začal stavět na konci 50. let, jelikož dosavadní stadion  

“Stará střelnice” přestal vyhovovat z hygienických, společenských a sportovních důvodů. 

Tehdejší ústřední sekce kopané vyžadovala, aby se ligové zápasy konaly na trávě. Baník 

však na své škvárové hřiště opakovaně dostával výjimky. Pro funkcionáře klubu bylo však 

každým rokem těžší přesvědčovat, že s hřištěm nelze nic dělat.  

Mezitím v městské části Mariánské hory a Fifejdy postavili stadion odborářů, který 

využívali převážně pro krajskou spartakiádu, jiné využití však bylo minimální. Stadion 

poznamenala ukvapená výstavba, která způsobila různé nedostatky. Výhodou bylo umístění 

uprostřed města, tzn. perfektní spojení pro autobusy, trolejbusy a tramvaje. Část fanoušků 

už tehdy usilovala o využití nového stadionu na Fifejdách. Potřebná přestavba by vyšla 

levněji, než výstavba Bazalů. Někteří funkcionáři ovšem prosazovali názor, že Baník vznikl 

na pravém břehu Ostravice, ve Slezské Ostravě a zde by měli také zůstat.  

Po různých rozepřích nakonec začala výstavba nového stadionu na pravém břehu 

Ostravice. Z terénních důvodů bylo přemístěno celkem 135 000 m3 zeminy, položeno  

4800 m drenáží, kilometr kanalizace. Oficiálně byl stadion otevřen na jaře v roce 1959. 

Jelikož se ještě nemohlo na čerstvě položeném trávníku hrát, Baník byl nucen zápas  

s ČH Bratislava přeložit na Stadion odborářů na Fifejdách. 
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Slavnostní premiérové utkání proběhlo 19. dubna 1959, kdy Baník prohrál 

s hostujícím Ústím nad Labem 2:3. Dramatické okolnosti průběhu zápasu donutily 

funkcionáře reagovat bezpečnostními opatřeními, stadion opatřili bezpečnostními drátěnými 

ploty.  

Stadion Bazaly po dobu své existence prošel několika částečnými rekonstrukcemi, 

které umožnily ještě 16. srpna roku 2000 odehrání přípravného utkání české reprezentace  

se Slovinskem. Současně to však byla poslední příležitost, kdy na stadionu proběhl 

mezistátní zápas. [24] 

V roce 2003 proběhla celková rekonstrukce tribuny a oplocení stadionu  

za cca 43 milionu korun. Součástí rekonstrukce byla výstavba zázemí pro hráče, kabiny, 

sociální zařízení, mediální místnost a VIP prostory a především kompletní výměna trávníku.  

Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2012. Jednalo se o rekonstrukci hrací plochy, 

která kvůli svého profilu a odvodnění nevyhovovala standardům pro nejvyšší soutěž. [22] 

 

 

 

Obrázek č. 6 - Bazaly v roce 1959 [16] 
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6.3 Základní údaje 

Hrací plocha 

Rozměry hrací plochy:  105 x 68 m 

Rozměry veškeré travnaté plochy: 125 x 68 m 

Osvětlení:    1548/1067 luxů 

Výsledná tabule:   Leurocom 2,9 x 7,2 m 

Sportovní zázemí 

Šatna domácích:   104 m2 

Šatna hostí:    97 m2 

Šatna rozhodčích:   54 m2 

Šatna pro delegáta:   24 m2 

Ošetřovna pro hráče a rozhodčí: 24 m2 

Antidopingová vyšetřovna:  25 m2 

Sektory pro diváky 

Kapacita stadionu:   17 372 

Počet míst k sezení:   17 372 

Hlavní tribuna (krytá samostatná sezení) 

Počet míst:    2 827 

VIP křesel:    237 

Novinářských sedadel:  100 

T1 a T2 – tribuna nalevo:  1 107 míst (vchod 1 – jedna pokladna, dva vstupní 

koridory a samostatný vstup pro imobilní diváky) 

T3 – VIP sektor se samostatným vstupem 

T4 a T5 – tribuna napravo:  1220 míst (vchod 2 – jedna pokladna, jeden vstupní 

koridor) 

Ochozy (nekrytá část – samostatné sezení) 

Počet míst:    14 545 

V1 – vlajkonoši domácí:  1400 míst (vchod 3 – jedna pokladna, dva vstupní 

koridory) 
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P1, P2 – ochozy napravo:  2784 míst a pravý střed 1996 míst (vchod 4 – dvě 

pokladny, čtyři vstupní koridory) 

S1, S2, S3 – ochozy na středu: 5988 míst (vchod 5 – dvě pokladny, 10 vstupních 

koridorů) 

L1, L2  – ochozy nalevo:  3848 míst (vchod 5 – dvě pokladny, 10 vstupních 

koridorů) 

V2 – vlajkonoši hosté:  526 míst (vchod 6 – jedna pokladna, jeden vstupní 

koridor) 

Součástí stadionu jsou dále dvě travnaté tréninkové hřiště. [24] 

 

 

 

7 Popis současného stavu zabezpečení 

V této kapitole je popsané současné řešení a prvky zabezpečení na stadionu Bazaly. 

Na následujícím obrázku (obrázek č. 7) se nachází pro orientaci jednoduchý plánek stadionu.  

 

 

 

Obrázek č. 7 – Orientační plán stadionu Bazaly [16] 
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7.1 Mechanické zábranné systémy a sektorování 

Sektor vlajkonošů domácích (V1) 

Sektor vlajkonošů domácích (na následujícím obrázku č. 8 vymezen červeným 

ohraničením) je od hrací plochy oddělen dvojitým mřížovým plotem s ostnatým drátem 

zamezující přelezení. Od sousedního sektoru P1 je oddělen klasickým drátěným plotem  

bez vrcholové zábrany. Z bezpečnostních důvodu se zde nenachází sedačky. 

 

 

Sektor vlajkonošů hostů (V2) 

Sektor vlajkonošů hostů je od hrací plochy taktéž oddělen dvojitým mřížovým 

plotem s ostnatým drátem. Zde je již bezpečnosti věnován větší důraz. Sektor disponuje 

dvěma tzv. bezpečnostními zónami (dále jen BZ), které pomoci oplocení vytvářejí “volné 

sektory” pro zamezení případných konfliktů mezi fanoušky. Zóna V2 je od BZ1 oddělena 

pouze klasickým drátěným plotem s ostnatým drátem. BZ1 je od zóny L3, případně BZ2 

oddělena pevnějším mřížovým plotem s ostnatým drátem, taktéž je oddělena L3/BZ2  

se sousedním sektorem. Jestliže například zóna BZ1 zůstane neobsazená, vytvoří se tak 

volný bezpečnostní několika-metrový vzdálenostní rozdíl mezi hostujícími a domácími 

fanoušky, případně zde může zasáhnout pořadatelská služba a bezpečnostní agentura, 

v krajním případě pak povolaná pořádková jednotka Policie ČR. 

Obrázek č. 8 – Sektor vlajkonošů domácích (V1) [autor] 



 

 26   

 

 

 

Hlavní tribuna - administrativní budova (sektory T1, T2, T4, T5) 

Jedná se o zastřešenou část Bazalů, kde se nachází mimo standardní místa pro diváky 

VIP zóna, novinářské prostory, press centrum, prostory pro delegáta, policejního velitele 

apod. Tato část je od hrací plochy oddělena pouze jednoduchým zábradlím. 

 

Obrázek č. 9 – Sektor vlajkonošů hostů (V2) včetně bezpečnostních zón [autor] 

Obrázek č. 10 – Hlavní tribuna (sektory T1, T2, T4, T5) a další důležité prostory (prosklená 

část) 

[autor] 
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Nekrytá část - ochozy (sektory L3, L2, L1, S3, S2, S1, P2, P1) 

Hrací plocha je od všech nekrytých části oddělena mřížovým plotem s ostnatým 

drátem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupy na Stadion 

Všechny vstupy na stadion jsou řešeny formou mřížových branek. Většina disponuje 

nízkými turnikety, které jsou přes 25 let staré a bohužel neumožňují napojení na čtečky 

vstupenek a permanentek ani na případné jiné technologie. Na následujících obrázcích jsou 

ukázky dvou těchto vstupů. 

 

Obrázek č. 11 – nekrytá část stadionu (sektory L3, L2, L1, S3, S2, S1, P2, P1) [autor] 

Obrázek č. 13 – vstup 5 [autor] Obrázek č. 12 – vstup 1 [autor] 



 

 28   

 

7.2 Kamerový systém 

Stadion je vybaven celkem šesti kamerami umístěnými na hlavní tribuně, z toho dvě 

jsou otočné 360° a čtyři stacionární. Rozmístěny jsou následovně: 

- Levý kraj hlavní tribuny – především monitoring prostoru vlajkonošů hostů    

   stacionární + 360° otočná (obr. č. 14) 

- Pravý kraj hlavní tribuny – především monitoring prostoru vlajkonošů domácích  

   stacionární + 360° otočná (obr. č. 15) 

- U levého středu hlavní tribuny – monitoring stadionu  stacionární (obr. č. 16) 

- U pravého středu hlavní tribuny – monitoring stadionu  stacionární (obr. č. 17) 

 

Obrázek č. 14 – stacionární + 360° otočná kamera 

(levý kraj hlavní tribuny) [autor] 
Obrázek č. 15 - stacionární + 360° otočná kamera + 

tlakový reproduktor (pravý kraj hlavní tribuny) 

[autor] 

Obrázek č. 16 – stacionární kamera u pravého 

středu hlavní tribuny [autor] 
Obrázek č. 17 – stacionární kamera u levého 

středu hlavní tribuny [autor] 



 

 29   

 

 

 

Kamery během utkání nepřetržitě obsluhují 2 operátoři z tzv. monitorovacího centra, 

umístěném na hlavní tribuně. Všechny kamery jsou se záznamem na vyžádání do 3 dnů. 

Monitorování se podle rizikovosti účastní i zástupci Policie ČR, kteří můžou záznamy využít 

pro identifikaci původců protiprávního jednání. 

7.3 Organizace a důležité dokumenty 

Mezi nejdůležitější dokumentaci stadionů patří návštěvní řád a organizační řád 

pořadatelské služby, jejichž význam a obsah bude rozveden v následujících podkapitolách. 

Nesmírně důležitým dokumentem z pohledu bezpečnosti je evakuační plán. Případná 

evakuace bude řízena ustanoveným Bezpečnostním štábem (dále BŠ), jehož členové se řídí 

pokyny velitele BŠ. Členy BŠ jsou vždy zástupci Policie ČR, Městské policie, bezpečnostní 

manažer klubu, hlavní rozhodčí, hlavní pořadatel, vedoucí bezpečnostní agentury, zástupce 

HZS MSK (zásahové jednotky), hlasatel, případně zástupci dalších složek. Členové 

Obrázek č. 18 – pohled na všechny kamery [autor] 
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bezpečnostní agentury, pořadatelské služby rozmístěni v jednotlivých sektorech jsou 

podřízeni vedoucím těchto sektorů. Všechny osoby podílející se na organizaci fotbalového 

utkání jsou podřízeni veliteli BŠ.  

Pro možnost pořádat prvoligová utkání je povinností klubu mít v rámci “Projektu 

ligové stadiony 2012” řádně vyplněný a platný “Doklad o bezpečnosti a způsobilosti 

stadionu pro Gambrinus/FNL FAČR“ s minimální platností po celý soutěžní ročník. 

Maximální platnost je na dva roky. Doklad je pro názornou ukázku uveden v příloze č. 2. 

7.3.1 Návštěvní řád 

Jedná se o nejzákladnější nástroj zajištění bezpečnosti a jiných důležitých záležitostí 

související s hladkým a bezpečným průběhem utkání. Jelikož zde vstupuje divák  

do neveřejného prostoru, uplatňuje se zde vlastnické právo “pána domu., Divák při koupi 

vstupenky vyjadřuje souhlas s podmínkami návštěvního řádu. Povinností diváka je seznámit 

se s návštěvním řádem, což je taktéž napsané na samotné vstupence. Při nedodržení 

některých z jeho náležitostí nebo porušení nemusí být vůbec na stadion vpuštěn, pokud  

se na stadionu již nachází, může být pořadatelskou službou vyveden. Na základě žádného 

zákona není účast na sportovním utkání vymahatelným právem. Pořadatel má právo 

požadovat po návštěvníkovi při vstupu legitimaci, taktéž kontrolu přítomnosti nežádoucích 

předmětů a materiálů. Toto právo zaniká, pokud se návštěvník již nachází v útrobách 

stadionu. Pořadatel může diváka vyvést ven a o zjištění totožnosti následně požádat 

příslušníka Policie ČR. 

Návštěvní řád stadionu Bazaly se skládá z následujících částí rozdělených  

do paragrafů: 

- § 1 Obecná ustanovení 

- § 2 Stadion Bazaly 

- § 3 Pobyt v areálu Stadion Bazaly 

- § 4 Vstupní kontrola  

- § 5 Chování v areálu stadionu Bazaly 

- § 6 Zákazy 

- § 7 Prodej a reklama 

- § 8 Práva pořadatele/dohled 
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- § 9 Odpovědnost za škody 

- § 10 Jednání proti předpisům 

- § 11 Účinnosti 

V jednotlivých paragrafech jsou obsaženy všechny důležité náležitosti, od obecných 

informací a podmínek, přes vstupní kontrolu a zakázané jednání, až po následky  

při nevhodném chování a porušení zákazů. [19] 

7.3.2 Organizační řád pořadatelské služby 

Organizační řád stadion Bazaly je základním závazným dokumentem, který určuje 

koordinační stránku a organizaci pořadatelské služby, personální obsazení, typy, počty, 

rozmístění a povinnosti pořadatelů a přestupkový sazebník při porušení jejich povinností. 

Pořadatelskou službu tvoří profesionální bezpečnostní agentura, která obsazuje 

všechna klíčová stanoviště. Při nerizikovém utkání je na pozicích 102 pořadatelů + hlavní 

pořadatel (HP) a Zástupce hlavního pořadatele (ZHP) a jsou doplněni o 48. stewardů, kteří 

zajišťují ostrahu parkovacích ploch a kontrolu vstupenek. Při rizikovém utkání je na pozicích 

122. pořadatelů + hlavní pořadatel (HP) a jeho zástupce (ZHP) a jsou doplněni  

o 52 stewardů, kteří zajišťují ostrahu parkovacích ploch a kontrolu vstupenek. Rozmístění 

pořadatelské služby je uvedeno v obrazové části tohoto dokumentu.  

Všichni, kteří se spolu s pořadatelem utkání podílejí na jeho organizaci, mají  

v průběhu produkce svého zástupce v centru velení - v bezpečnostním štábu (umístěným  

na hlavní kryté tribuně), a jejich součinnost je zajištěna nejen smlouvou mezi Policií ČR  

a FAČR a dohodami s ostatními složkami záchranného systému, ale především Evakuačním 

plánem stadionu Bazaly. 

Na základě losu fotbalové ligy se vždy před zahájením podzimní a jarní části soutěže 

organizuje bezpečnostní porada všech složek. Na této poradě se ustanoví, mimo jiného, 

členění utkání na riziková a neriziková. Obvykle 5 – 6 dnů před konkrétním utkáním probíhá 

jednání a stanovení jeho rizikovosti  

Spojení všech složek na stadionu Bazaly je zajištěno vysílačkami. 

Vždy 75 minut před zahájením utkání je organizována schůzka rozhodčích, delegátů, 

bezpečnostních složek a zástupců obou zúčastněných klubů, na které se doladí detaily 
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pořádání zápasu. Pokud nedojde během utkání k narušení jeho průběhu, pak se po zápase 

sejde Hlavní pořadatel s delegátem utkání a podepíší zápis o utkání bez připomínek. Pokud 

dojde k narušení veřejného pořádku, pak přichází doplnit informace o incidentu Velitel 

opatření. 

Pořadatelský sbor je sestaven z osob starších 18-ti let, proškolených v oblastech: 

bezpečnost práce, požární ochrana a evakuace stadionu, subordinace a davového chování 

(školení provádí zástupce Policie ČR). 

7.3 Zabezpečení parkovacích míst a šaten hráčů 

Šatny hráčů se nachází v prvním nadzemním podlaží hlavní budovy, kde u každých 

dveří hlídkuje člen pořadatelské služby tzv. oblekář. Ten má klíč ve svém držení a otevírá 

hráčům a členům realizačního týmu, případně na základě dohody s vedoucími mužstev mají 

určeného klíčníka z vlastních řad, bez kterého není šatna zpřístupněna. 

K hlídání vozidel na parkovištích v přímém sousedství stadionu Bazaly jsou 

vyčleněni členové pořadatelské služby (stewardi), kteří na parkovištích P1 a P2 zabezpečují 

ostrahu celý den zápasu a P3 a P4 dvě hodiny před začátkem zápasu až půl hodiny po jeho 

skončení.  

P1 - horní parkoviště před restaurací 

P2 - parkoviště o patro níž u hlavní budovy 

P3 - část prostranství pod mostem Pionýrů  

P4 - komunikace podél tréninkové plochy za světelnou tabulí. 

7.4 Současná Certifikace stadionu na základě kategorizace Union  

of European fotball Associations 

Stadion Bazaly je v současnosti certifikován do kategorie 3, tedy můžou se na něm 

pořádat prvoligová utkání. I přes některá více či méně závažná nesplněná kritéria UEFA byla 

stadionu udělena výjimka od FAČR do 30. 6. 2014. Případnou přestavbu a rekonstrukci  

pro splnění všech kritérií bohužel brzdí dispozice, samotné umístění a omezené finance, 

budoucnost stadionu je v tuhle chvíli ve hvězdách. 
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8 Analýza bezpečnostních rizik v průběhu fotbalového utkání 

 V této kapitole bude pomocí zvolených metod nejprve provedena identifikace rizik, 

následně analýza a vyhodnocení. 

8.1 Identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Ishikawův diagram - Diagram příčin a následků nebo též “Diagram rybí kosti“  

je jedna z metod pro řešení složitějších systémů v oblasti bezpečnosti pro vyhledávání  

a identifikaci příčin daného problému (následku). Možné označení diagramu “Rybí kost”  

se odvíjí od jeho grafického znázorňování, kdy se při určování jednotlivých příčin daného 

následku postupuje pomocí větví od vyšších do nižších úrovní - od základních kategorických 

příčin až po příčiny dílčí. Základní schéma a princip diagramu Příčin a následků je zobrazeno 

na následujícím obrázku. [3] 

Pro bakalářskou práci byl jako následek označeno jakékoliv narušení bezpečnosti  

na stadionu v průběhu utkání, ať už se jedná o jakékoliv ohrožení zdraví návštěvníků, 

pořadatelů, hráčů a dalších zúčastněných osob, nebo jednání vedoucí k poškození majetku 

stadionu.  

Dílčí příčiny jsem zařadil do 6 hlavních kategorií podle následujícího výčtu: 

o Technické závady 

- Zřícení části konstrukce stadionu 

- Výpadek elektrické energie 

- Požár 

o Divácké násilí 

- Konflikty mezi fanoušky hostů a domácích 

- Konflikty mezi fanoušky a pořadatelskou službou/bezp. agenturou 

- Použití pyrotechniky  

 házení na hrací plochu 

 házení po fanoušcích/pořadatelích 
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- Extremistické projevy 

 extremistické motivy na oděvech 

 extremistické transparenty 

- Vběhnutí na hrací plochu 

o Závažná trestná činnost diváků 

- Teroristický útok 

 použití NVS 

 použití zbraně 

- Úmyslné založení požáru 

o Průnik fanoušků do zázemí stadionu 

- Průnik do šaten hráčů 

- Průnik do VIP prostorů 

o Ničení majetku 

- Ničení a vytrhávání sedaček 

- Ničení bezpečnostního oplocení 

- Ničení technického vybavení stadionu 

o Vnější vlivy 

- Pád letadla 

o nehoda 

o teroristický útok 

- Živelné pohromy 
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                                                Obrázek č. 19 – Ishikawův diagram [autor] 
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8.2 Analýza příčin a následků poruch 

Analýza příčin a následků poruch (FMEA) funguje na principu rozboru způsobu 

selhání a jejich následků, což na základě systematicky a strukturovaně vymezených selhání 

zařízení vede k hledání dopadů a příčin. Metoda slouží převážně ke kontrole prvků projektu, 

jakožto jeho návrhu systému a provozu. Jedná se tvrdou metodu, kde se využívá kvantitativní 

přístup řešení nejčastěji pro vážná rizika. [9] 

Postup zpracování analýzy 

Na základě použití Ishikawova diagramu jsem identifikoval rizika a vytvořil tak 

jejich seznam. 

Pomocí následujícího vzorce jsem provedl výpočet rizikového čísla: 

R = P . N . H                                                 (2) 

Hodnoty příslušící jednotlivým parametrům pro výpočet výsledné míry rizika jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka č. 2 – Parametry pro výpočet míry riziky [9] 

 

  

Dále byla vytvořena tabulka, kde jsem jednotlivé hrozby pro následnou přehlednost 

v Paretovém diagramu označil písmeny abecedy. Následně pomoci brainstormingu byly 

přiřazeny hodnoty jednotlivým parametrům a vypočtena hodnota míry rizika R dle 

předchozího vzorce. 
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Tabulka č. 3 – Hrozby a výpočet míry rizika [autor] 

Označení Hrozba P N H R 

A Zřícení části konstrukce stadionu 1 5 1 5 

B Výpadek elektrické energie 1 3 1 3 

C Požár 2 4 2 16 

D Konflikty mezi fanoušky hostů a domácích 4 4 2 32 

E Konflikty mezi fanoušky a pořadatelskou 

službou/bezp. Agenturou 

4 4 2 32 

F Použití pyrotechniky – házení na hrací plochu 4 4 2 32 

G Použití pyrotechniky – házení po 

fanoušcích/pořadatelích 

4 4 2 32 

H Extremistické projevy – motivy na oděvech 3 3 2 18 

I Extremistické projevy – transparenty 3 3 2 18 

J Teroristický útok – použití NVS 2 5 2 20 

K Teroristický útok – použití zbraně 2 5 2 20 

L Úmyslné založení požáru 3 4 2 24 

M Průnik fanoušků do šaten hráčů 2 4 2 16 

N Průnik fanoušků do VIP prostorů 2 4 2 16 

O Ničení a vytrhávání sedaček 4 3 2 24 

P Ničení bezpečnostního oplocení 4 4 2 32 

Q Ničení technického vybavení stadionu 4 3 2 24 

R Pád letadla – teroristický útok 1 5 1 5 

S Pád letadla – nehoda 1 5 1 5 

T Živelná pohroma 1 4 1 4 
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Sestrojení Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

Nejprve se pomocí následujícího vzorce spočítala kumulativní četnosti míry rizika 

pro každou hrozbu. 

                  (3) 

Ni  - kumulativní četnost daného parametru 

n1 – ni  – hodnoty daného parametru 

Pomocí následujícího vzorce se pak pro každou hrozbu spočítala relativní 

kumulativní četnost míry rizika. 

                                                                                                       (4) 

Fi  - relativní kumulativní četnost daného parametru 

Ni  - kumulativní četnost daného parametru 

N – kumulativní četnost všech hodnot daného parametru [9] 

 Všechny vypočtené hodnoty jsou uvedené v následující tabulce. 
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Tabulka č. 4 – Výpočet kumulativní a relativní kumulativní četnosti míry rizika [autor] 

Označení Hrozba R Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R v % 

D Konflikty mezi fanoušky hostů a domácích 32 32 8,47 

E Konflikty mezi fanoušky a pořadatelskou 

službou/bezp. Agenturou 

32 64 16,93 

F Použití pyrotechniky – házení na hrací 

plochu 

32 96 25,40 

G Použití pyrotechniky – házení po 

fanoušcích/pořadatelích 

32 128 33,86 

P Ničení bezpečnostního oplocení 32 160 42,33 

L Úmyslné založení požáru 24 184 48,68 

O Ničení a vytrhávání sedaček 24 208 55,03 

Q Ničení technického vybavení stadionu 24 232 61,38 

J Teroristický útok – použití NVS 20 252 66,67 

K Teroristický útok – použití zbraně 20 272 71,96 

H Extremistické projevy – motivy na oděvech 18 290 76,72 

I Extremistické projevy – transparenty 18 308 81,48 

C Požár 16 324 85,71 

M Průnik fanoušků do šaten hráčů 16 340 89,95 

N Průnik fanoušků do VIP prostorů 16 356 94,18 

A Zřícení části konstrukce stadionu 5 361 95,50 

R Pád letadla – teroristický útok 5 366 96,83 

S Pád letadla – nehoda 5 371 98,15 

T Živelná pohroma 4 375 99,21 

B Výpadek elektrické energie 3 378 100 
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        Graf č. 1 - Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

  

    

 

Paretův princip vychází z pravidla 80/20, tzn. Většina problémů (80 – 95 %)  

je způsobena malým podílem příčin (5 – 20 %). [9] 

V mém případě bude navrženo opatření se zaměřením na minimalizaci rizik hrozeb 

s označením D, E, F, G, P, L, O, Q, J, K, H, a I (v předchozí tabulce označené červeně). 
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9 Návrh opatření 

V této kapitole bych si dovolil navrhnout vlastní řešení pro zvýšení úrovně 

bezpečnosti na stadionu Bazaly. Nejzávažnější hrozby dle provedené analýzy a její 

vyhodnocení jsou uvedeny v předchozí kapitole.  

Zajištění co nejvyšší úrovně bezpečnosti na stadionu v průběhu utkání není vůbec 

jednoduchou záležitost.  

Na základě vyhodnocení provedené analýzy, nastudovaných materiálů, konzultace 

s odborníky v této problematice a dalších zjištěných souvislostí bych považoval z obecného 

hlediska za základní zajištění následujících opatření: 

1. Fanoušky, diváky, problémové osoby vůbec nevpouštět na stadion (adresný 

ticketing a kontrola, jestli údaje souhlasí). 

2. Velice důkladné vstupní kontroly osob a vnášení nežádoucích a zakázaných 

předmětů. 

3. Pomocí kvalitního kamerového systému zajistit monitoring všech osob na 

stadionu s možností zpětného rozboru pro efektivní kontrolu situace, pro 

zamezení úniku jakýchkoliv incidentů a s možností dohledání a identifikaci 

problémových fanoušků. 

4. Při porušení jakéhokoliv zákazu dle návštěvního řádu, případně jakéhokoliv 

protiprávního jednání zařadit fanoušky do databáze problémových fanoušků  

a tím zamezit další vstupy 

Myslím si, že legislativní změny mohou obrovským způsobem přispět ke zlepšení 

aktuální situace nejen na Bazalech. Vzorem může být třeba Anglie, kde je např. házení 

pyrotechniky trestným činem. Na téma zákonů mezi sebou soupeří 2 tábory, přičemž jeden 

hlásá, že jsou dostačující, druhý, že je třeba změnu a zlepšení. Můj subjektivní názor je, že 

by stačilo využívat současné právní nástroje, ovšem maximální způsobem. Mnohem častěji 

udělovat zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce dle nového trestního 

zákoníku a celkově udělovat přísnější tresty. To by mělo preventivní účinek. Divákům  

se dostanou do podvědomí případné následky jejich jednání. V souvislosti s fotbalovým 

násilím v současnosti probíhají převážně pouze přestupkové řízení, kterými nelze iniciátory  
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a problémové fanoušky přísněji trestat, ani použít alternativní trest zákaz vstupu  

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.  

Budu předpokládat, že se zákony nezmění. Při návrhu na stadionu Bazaly ve variantě 

1 se jedná o minimální nutná opatření pro zlepšení situace a minimalizaci možných incidentů 

v souvislosti s diváckým násilím. Varianta 2 bude finančně mnohem náročnější, s využitím 

nejmodernější techniky, za účelem co největší efektivity. 

9.1 Varianta 1 

V této variantě návrhu opatření budu vycházet z malých finančních možností majitele 

stadionu. Z pohledu kamerových systému ani MZS (oplocení apod.) nebudou provedeny 

žádné změny. Zaměřením se na fyzickou ostrahu (pořadatelskou službu) a režimovou 

ochranu (organizační stránku). 

Režimová ochrana (organizační stránka) 

Vycházím z předpokladu, že si Bazaly zavedou alespoň interní databázi 

problémových fanoušků. Při maximální spolupráci a předávání informací jiným klubům 

ohledně těchto nežádoucích fanoušcích může vzniknout perfektní nástroj pro zamezení 

vstupu těchto osob na jakýkoliv stadion. Velice důležité je splnit všechny stanovené 

požadavky dle zákona o ochraně osobních údajů. Pro fotbalový klub může být výborným 

vodítkem např. Manuál pro fotbalové kluby, který vydalo Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 

bezpečnostní politiky v roce 2008. Jak již bylo zmíněno, návštěvní řád stadionu stanovuje 

závazné “obchodní podmínky”, které vymezují pravidla smluvního vztahu mezi diváky  

a pořadateli a je na svobodné vůli potenciálního diváka, jestli do tohoto smluvního vztahu 

zakoupením vstupenky vstoupí. Musí však počítat s možnými opatřeními, které vymezuje 

právě návštěvní řád.  

Při maximální spolupráci mezi kluby, Policií ČR a určitou podporou státem může být 

v obecném měřítku finančně nenáročným řešením zřízení a vedení centrální databáze 

problémových fanoušků. Princip by byl jednoduchý. Do databáze budou jednotlivé kluby 

postupně přidávat takové fanoušky, kteří činili jakékoliv protiprávní jednání nebo jednání 

v nesouladu s návštěvním řádem (porušení zákazů apod.). Na databázi budou připojeny 

prodejny vstupenek i internetové prodejny. Při koupi bude muset kupující do systému zadat 
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jméno, příjmení a datum narození. Případnou shodu systém identifikuje a zamezí výtisk 

vstupenky. Každý fotbalový klub by měl v návštěvním řádu stanoveno, že jakékoliv 

zaznamenané protiprávní jednání a jednání v nesouladu s návštěvním řádem (porušení 

zákazů apod.) má za následek zařazení do databáze problémových fanoušků a tím zamezení 

vstupu na všechny zainteresované stadiony. Problémový fanoušek, přidaný do databáze, 

bude informován dopisem s přesnějším popisem důvodů jeho zařazení. Zde odpadá 

jakákoliv závislost na soudech, trestním a přestupkovém řízení a jejich verdiktech. V zájmu 

všech klubů bude do databáze přidávat svědomitě všechny problémové diváky, kteří se třeba 

již druhý den nedostanou na zápas. Tohle opatření ve spolupráci s Policií ČR může mít 

výborný preventivní účinek a zajistit lepší bezpečnost bez extrémních technických 

požadavků na jednotlivé stadiony. 

Fyzická ostraha (pořadatelská služba a bezpečnostní agentura) 

Pořadatelská služba a bezpečnostní agentura (dále jen pořadatele) se jeví jako 

nejproblematičtější prvek fyzické ochrany. Obrovskou úlohu zde hraje lidský faktor, který 

je ovlivněn spousty aspektů. Za nejdůležitější opatření bych považoval: 

 Zpřísnit kvalifikaci a zvýšit nároky na pořadatele. 

 Provádět častější a důkladnější školení s následným ověřením získaných 

znalostí. 

 Provádět opravdu důkladné prohlídky osob při vstupu na stadion (to souvisí  

se zmíněným školením, kde bude potřeba této části věnovat zvýšenou 

pozornost, poukazovat na rafinované způsoby pronášení nežádoucích 

předmětů jako je pyrotechnika, kukly, nevhodné transparenty apod.). Dále 

provádět dechové zkoušky na zjištění alkoholu u podezřelých osob  

i namátkově. 

 Celkově zvýšit počet členů pořadatele i při nerizikových utkáních, zejména 

v prostorech bezpečnostních zón, které plotem oddělují domácí a hostující 

fanoušky.  

 V menších rozestupech rozmístit členy pořadatelské služby kolem obvodu 

stadionu tak, aby nedocházelo k vnášení pyrotechniky a jiných nežádoucích 

předmětů přes plot a průchodu fanoušků mimo vstupy. 
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 Věnovat větší pozornost pohybu diváků a zamezit nedovoleným přesunům 

do jiných sektorů 

 Pozorně dohlížet na práci a činnosti pořadatelů a v případě zjištění 

jakéhokoliv zanedbávání a pochybení udělovat pokuty dle přestupkového 

sazebníku organizačního řádu.  

9.2 Varianta 2 

V této variantě se pokusím navrhnout nový kamerový systém v součinnosti  

s turnikety, který by zajistily monitoring vstupu a monitoring všech osob na ochozech  

a tribunách s možností jejich identifikace. Jak jsem již zmiňoval, dle mého názoru kvalitní 

kamerový systém, který pokryje všechny prostory pohybu diváků, zajistí ve všech ohledech 

zlepšení bezpečnosti do budoucna. 

Jelikož Projekt ligové stadiony 2012 stanovuje stadionům zařazeným  

do 3. a 4. kategorie UEFA (pro pořádání prvoligových zápasů) vybavenost vnitřním  

i vnějším kamerovým systémem, současné 4 stacionární kamery, umístěné na hlavní tribuně 

bych přemístil pro monitoring vnějšího prostorů podle potřeby. 

V návrhu bude instalován profesionální systém Kanadských IP kamer AVIGILON – 

profi, kde nejvyšší model disponuje rozlišením 29 Mpx. Mezi největší výhody tohoto 

systému patří možnost využít digitální zoom nejen v živém obraze, ale i v záznamu, nebo 

možnost pracovat více operátorům na různých monitorech na stejné nebo jiné scéně. Díky 

bezproblémové kompatibilitě bude systém připojený a obsluhovaný ze stávajícího 

monitorovacího centra. Dále bude zakoupen od stejného výrobce software, který umožňuje 

číst snímané biometrické údaje a porovnávat je s databází nežádoucích fanoušků a upozornit 

operátory na přítomnost těchto nežádoucích osob. Celý systém lze propojit s turnikety, 

přičemž bude možné povolovat průchod na základě snímaných biometrických údajů a 

porovnávání s databází výtržníků a nežádoucích osob. Při nalezené shodě turniket nepovolí 

průchod. Monitorovací centrum bude třeba dovybavit záznamovým zařízením s interním 

úložištěm o vysoké kapacitě a 4 novými monitory. Taktéž bude potřeba pro 7 z 8 kamer 

snímajících vchody pořídit a nainstalovat betonové sloupky pro jejich upevnění. Kamera u 

vchodu č. 1 bude upevněna na konstrukci hlavní tribuny. Poslední záležitostí bude kabelové 

propojení, jehož náročnost je zohledněna v ekonomickém zhodnocení. 
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Pro snímání potřebných prostorů bude nově pořízeno celkem 15 kamer, z toho: 

- 5 kamer s rozlišením 29 Mpx (z toho 3 kamery na monitoring ochozů mimo 

sektor  vlajkonošů domácích a hostů a 2 kamery na monitoring hlavní 

tribuny),  

- 2 kamery s rozlišením 16 Mpx (monitoring sektorů vlajkonošů domácích  

a hostů), 

- 8 kamer s rozlišením 5 Mpx (3 kamery na monitoring vchodu č. 5  

a samostatně pro vchody č. 1, 2, 3, 4, 6). 

 

Legenda:    číslo vchodu  Kamera 

                                     Obrázek č. 20 - Návrh nového kamerového systému [autor] 

 

Díky tomuto modernímu sofistikovanému systému pořadatelům nic neunikne  

a jakýkoliv incident a nevhodné chování bude zaznamenáno s možností zpětné analýzy  

pro účely identifikace jejich iniciátorů. 

1 

6 

5 

3 

2 
4 
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Navrhnutý kamerový systém nevylučuje, naopak úzce navazuje na opatření v rámci 

varianty 1, tím maximálně zvyšuje efektivitu v souvislosti se zavedením centrální databáze 

problémových fanoušků. Z pohledu pořadatelské služby byl zmiňován onen podstatný  

a problémový lidský faktor. Pomocí kvalitního kamerové systému lze snížit nejen počty 

pořadatelů zabezpečujících obvod stadionu pro zamezení vnášení nežádoucích předmětů 

mimo vstup, ale taktéž zvýšit možnost kontroly práce a dodržování povinností členů 

pořadatelské služby a bezpečnostní agentury. 

9.3 Ekonomické zhodnocení 

Varianta 1 

Zhodnocení finančních výdajů pro navrhovaná opatření v rámci fyzické ostrahy  

je s ohledem na jejich využití pouze ve dnech konání utkání velice složité. Nejedná  

se o jednorázové výdaje, nýbrž dlouhodobé. Vytvoření databáze problémových fanoušků  

je otázka především problematiky zákona o ochraně osobních údajů. Pro naprogramování  

a splnění všech jeho náležitostí se může jednat o částku cca 100 000 Kč.  

 

Varianta 2 

Jedná se pouze o orientační částky, které se můžou měnit v závislosti na spousta 

faktorech, jako je potřebná délka kabelů pro napojení apod. Například cenu software, který 

umožňuje snímat biometrické údaje, značně ovlivňuje například počet použitých kamer  

a byla by potřeba sestrojit konkrétní projekt. 
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Tabulka č. 5 – Finanční náklady pro variantu 2 

Prvek Cena za kus (Kč) Počet kusů Cena za všechny 

kusy (Kč) 

Databáze 

problémových 

fanoušků 

  100 000 

IP kamera Avigilon 

29MP-HD-PRO-C 
230 000 5 1 150 000 

IP kamera Avigilon 

16MP-HD-PRO-C 
170 000 2 340 000 

IP kamera Avigilon 

5MP-HD-PRO-C 
20 000 8 160 000 

Betonové sloupky 

pro montáž kamer u 

vchodů 

5 000 7 35 000 

Záznamové 

zařízení s datovým 

úložištěm 

200 000 1 200 000 

Software Avigilon 

Control center 

400 000 1 400 000 

Instalační materiál 

(kabeláže apod.) 

  300 000 

Turniket CT-2.4 

kit, nerez 

40 000 30 1 200 000 

BenQ GW2760HM 5 000 4 20 000 

Celková Cena (Kč) 3 855 000 

 

 

 

 

 

 

 

http://lcd-monitory.heureka.cz/benq-gw2760hm/
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10 Závěr 

Cílem bakalářská práce bylo analyzovat a vytipovat slabé místa v bezpečnosti  

na stadionu Bazaly v Ostravě a na základě provedené analýzy a její vyhodnocení navrhnout 

nový inovativní způsob řešení. 

V poslední části byly vytvořeny 2 varianty inovativních řešení pro zvýšení 

bezpečnosti na stadionu Bazaly v průběhu fotbalového utkání na základě provedené analýzy 

a vyhodnocení. 

První varianta byla vytvořena s ohledem na malé finanční možností majitele a 

zaměřuje se především na pořadatelskou službu na Bazalech a organizační stránku fotbalu 

obecně. Vycházelo se z předpokladu, že nebudou provedeny žádné změny, ani vytvoření 

nového zákona jako nástroj pro boj s diváckým násilím na stadionech. Jako naprosto zásadní 

a zjevný problém se jeví nemožnost identifikovat problémové fanoušky nejen při vstupu, ale 

i při samotném řádění na stadionu. Pro tento účel bych navrhnul zavedení adresného 

ticketingu (vstupenky na jméno) a databázi problémových fanoušků, která by v ideálním 

případě fungovala na centrální úrovni mezi všemi kluby. Princip bude spočívat v tom, že 

problémovým fanouškům zařazeným v databázi, nebude vstupenka na stadion vůbec 

prodána. U vstupu pak bude probíhat kontrola shody osobních údajů z OP a na vstupence. 

Lidský činitel se jeví jako nejkritičtější součást fyzické ochrany na stadionu Bazaly, proto 

byly navrhnuty základní opatření pro zlepšení v této oblasti. 

V druhé variantě byl navrhnut nový kamerový systém, který zajistí monitoring všech 

vstupů a prostorů na stadionu a při kvalitní spolupráci s Policií ČR operátorům nic neunikne. 

Tímto lze minimalizovat riziko použití kukel nebo jiných maskovacích prostředků u 

fanoušků, jelikož od doby vcházení na stadion budou všichni pod dohledem kamer a pomocí 

záznamů dohledatelní. 

Skloubením adresného ticketingu, centrální databáze problémových fanoušků, 

důkladných vstupních kontrol a monitoringu stadionu kvalitním kamerovým systémem 

může vzniknout velice efektivní komplexní zabezpečení stadionu nejen na Bazalech. Na 

tomto by se dalo stavět.  

Lidskou mentalitu nelze tak jednoduše změnit. Dokud budou mít fotbaloví chuligáni 

dveře otevřené, nic moc se nezlepší. Všechny mnou navrhovaná opatření po technické 



 

 49   

 

stránce a stránce pořadatelské služby jsou pro aktuální situaci ve své podstatě represivní, 

jelikož pouze zmenšují “díru” v celkovém systému. V ideálním případě, udělování 

přísnějších trestů za protiprávní jednání nebo vytvoření komplexního zákona  

pro problematiku násilí na stadionech, by mělo efekt nejen ve zvýšení bezpečnosti,  

ale také efekt morální. 

Pouze aktivní opatření v rámci ČR, při spolupráci mezi kluby a Policií ČR, které 

zamezí vstupy problémovým fanouškům, můžou současnou situaci nadobro vyřešit. Je třeba 

myslet na to, že zničený plot a sedačky sice stojí peníze, ale hodnota lidského života a zdraví 

je nevyčíslitelná. 
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