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Anotace 

PAVL , Michaela. Bezpečnostní rizika p epravy a doprovodu divák  na sportovní 

utkání po železnici. Bakalá ská práce. Ostrava, 2018. 42 s. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí bakalá ské práce 

Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

Tato bakalá ská práce se zabývá bezpečnostními riziky vznikajícími během 

p epravy a doprovodu divák  na sportovní utkání po železnici. V práci je uvedena 

deskripce současného stavu p epravy a doprovodu divák , doplněná o související právní 

p edpisy, a z ní vyplývající možná bezpečnostní rizika, která jsou následně zhodnocena 

pomocí analytických metod. Na základě hodnocení bezpečnostních rizik jsou stávající 

bezpečnostní ešení doplněna o inovativní návrh a stanovena nová, inovativní bezpečnostní 

ešení a doporučení, za účelem zvýšení úrovně fyzické bezpečnosti osob a majetku. 

Klíčová slova: bezpečnost, bezpečnostní riziko, analýza rizik, divák, sportovní 

utkání, železniční spoj 

Summary 

PAVL , Michaela. Security risks of transport and accompaniment of fans to the 

sports match by a train. Bachelor´s thesis. Ostrava, 2018. 42 p. VŠB – Technical 

University of Ostrava. Faculty of Safety Engineering. Bachelor´s thesis supervisor 

Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

The bachelor's thesis deals with security risks emerging during transport, and escort 

of fans of sporting events by train. The thesis contains description of current state of 

transport and escort of fans, related legal enactments, and following possible security risks 

which are evaluated by analytical methods. Evaluations of security risks have concieved 

innovative solutions that increase the overall level of security for people and property. 
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1 Úvod 

Bakalá ská práce na téma Bezpečnostní rizika p epravy a doprovodu divák  

na sportovní utkání po železnici identifikuje a zároveň reaguje na možná bezpečnostní 

rizika, která bezprost edně ohrožují životy a zdraví osob, majetek a ve ejný po ádek. Práce 

poskytuje informace za účelem minimalizace těchto rizik s orientací na davové chování 

osob, a to zejména ve spojitosti s ešením otázky diváckého násilí. To probíhá nejen 

v rámci stadion  a jejich bezprost edních okolích, ale také během p epravy divák . 

Zde vznikají rizikové situace, které vyžadují pozornost jak ze strany p ímo dotčených 

orgán , tak i společnosti jako celku. Tato bakalá ská práce se pokouší poskytnout 

informace pro efektivnější ešení diváckého násilí v rámci železniční p epravy divák , 

tedy tzv. rizikové p epravy, dále identifikovat aktuální rizika a poskytnout možná ešení 

v rámci fyzické bezpečnosti. 

Cílem této bakalá ské práce je zhodnotit stávající úroveň prováděných 

bezpečnostních opat ení, identifikovat a následně zanalyzovat možné kritické situace 

vznikající během p epravy a navrhnout inovativní změny a doporučení za účelem zvýšení 

úrovně bezpečnosti p epravy a doprovodu divák  na sportovní utkání po železnici v oblasti 

technické ochrany, fyzické ostrahy a režimové ochrany. Rozpracování tohoto tématu m že 

tedy být p ínosem v oblasti fyzické bezpečnosti z hlediska vytýčení rizik a následné 

aplikace bezpečnostních opat ení p i p epravě divák  po železnici a snížení ohrožení 

vznikajícího na základě diváckého násilí. 

První část bakalá ské práce se zabývá činností dotčených orgán , které reagují 

na vznikající bezpečnostní rizika p epravy divák  za pomocí vytvá ení bezpečnostních 

opat ení s cílem ochrany osob a majetku. Dále je zde uvedena deskripce současného stavu 

rizikové p epravy s vytýčením bezpečnostních rizik, která jsou v následujícím kroku 

hodnocena. V popisu současného stavu je rovněž odkazováno na aktuální právní p edpisy 

vymezující rozsah p sobnosti dotčených orgán  a upravující jednání p epravovaných osob. 

Jelikož se oblasti p epravy a doprovodu divák  na sportovní utkání po železnici týká velké 

množství p edpis , pokusí se tato bakalá ská práce odkazovat na ty, které jsou pravidelně 

využívány během činnosti dotčených orgán . 

V další části bakalá ské práce bude provedeno hodnocení bezpečnostních rizik, 

jež se během p epravy a doprovodu divák  na sportovní utkání po železnici vyskytují 
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a vychází z popisu současného stavu. Rizika budou nejprve znázorněna pomocí 

modelovací analytické metody a následně zvolenými analytickými metodami vyhodnocena 

podle jejich míry závažnosti za účelem výběru těch nejzávažnějších. Na základě této 

klasifikace rizik budou podána od vodněná doporučení a návrhy nových vhodných 

bezpečnostních opat ení, která budou efektivně snižovat identifikovaná rizika p epravy 

divák  na sportovní utkání. 

Tyto části bakalá ské práce vychází z informací, které souvisí zejména s činností 

Policie České republiky (dále jen Policie ČR) Oddělení hlavní nádraží Ostrava 

a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) pro oblast 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Další informace v této práci vyplývají z činnosti 

soukromé bezpečnostní služby Securitas ČR, s.r.o (dále jen Securitas ČR) 

a Českých drah, a.s. (dále jen ČD).  

Zajištění fyzické bezpečnosti je v oblasti dopravy divák  značně problematické, 

protože p i p epravě divák  na místo určení musí být dbáno jednak na technické aspekty, 

tak i na proměnlivý lidský činitel. Během p epravy divák  na sportovní utkání, potažmo 

p i stanovování bezpečnostních opat ení jako reakce na vzniklé nep íznivé situace, musí 

být akceptován také fakt neustálé provozuschopnosti dráhy, zajištění obslužnosti 

pro adové cestující a jejich bezpečnost, zajištění majetku t etích stran a ochrany ve ejného 

po ádku. Toto vše jsou požadavky, které musí být p i návrhu fyzické bezpečnosti 

zohledněny. 
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2 Vybrané orgány dotčené přepravou a doprovodem diváků 

Tato kapitola se zabývá vybranými dotčenými orgány, které se bezprost edně 

podílejí na bezpečnosti osob a majetku p i p epravě a doprovodu divák  na sportovní 

utkání po železnici. Dotčenými orgány z hlediska bezpečnosti osob a majetku jsou 

Policie ČR a soukromá bezpečnostní služba Securitas ČR. Spolupráce těchto orgán  

zajišťujících bezpečnost na železnici probíhá ve spolupráci se SŽDC a ČD. Ti zajišťují 

p edevším provozuschopnost, obslužnost a plynulost provozu po železnici.  

2.1 Policie České republiky 

Policie ČR p edstavuje hlavní bezpečnostní orgán během p epravy a doprovodu 

divák  na sportovní utkání po železnici.  

V rámci své celostátní p sobnosti zajišťuje bezpečnost osob a majetku p i p epravě 

osob po železnici Policie ČR zejména prost ednictvím krajských specializovaných 

oddělení železniční policie, kterými jsou v rámci České republiky Místní oddělení 

Wilsonovo nádraží; Oddělení METRO (obě Praha); Oddělení hlavní nádraží Ostrava 

a Oddělení hlavní nádraží Brno (d íve nazývány jako Oddělení železniční policie 

a doprovodu vlak ). Tato oddělení spadají pod odbor služby po ádkové policie daných 

krajských editelství Policie ČR. V rámci své p sobnosti vykonávají mimo jiné ochranu 

bezpečnosti osob a majetku v železniční dopravě, provádí doprovody vlak  osobní 

p epravy a dohlíží na dodržování právních p edpis  souvisejících s železniční dopravou 

a provozem. Aktivně spolupracují s ČD a dalšími subjekty v železniční dopravě. [17] 

Policie ČR dále prost ednictvím Služby kriminální policie a vyšet ování 

(dále jen SKPV), která se zabývá p epravou rizikových skupin fanoušk , extremismem 

a diváckým násilím, získává ově ené informace pro tvorbu tzv. kvalifikovaných odhad . 

Popis kvalifikovaných odhad  je více p iblížen v kapitole 3.2.2 Informace zpracovávané 

Policií České republiky. Policisté SKPV bývají p ítomni v železničních stanicích, kde spoj 

p epravující diváky zastavuje a mohou být p ítomni také p ímo ve spojích s diváky, pokud 

toto, na základě svých zkušeností a p imě enosti situace, považují za nezbytné. 

Dále Policie ČR realizuje svou činnost za pomoci Služby po ádkové policie 

a speciálních po ádkových jednotek (dále jen SPJ), kterých je využíváno k posílení 
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p ímého výkonu služby po ádkové policie a v situacích, jež vyžadují nasazení většího 

počtu sil a prost edk  (mj. sportovní a kulturní akce). SPJ jsou tedy p ítomny 

v železničních spojích, v nástupních a výstupních stanicích, kde je riziko vzniku situace 

ohrožující bezpečnost osob a majetku značné z d vodu soust edění větší skupiny divák  

na jednom místě. Ve stanicích, kterými spoj projíždí a zastavuje zde pro nástup a výstup 

divák , je využíváno také spolupráce s Antikonfliktním týmem Policie ČR (dále 

jen AKT Policie ČR) a Obecní policií. [15] 

AKT Policie ČR je využíván p i bezpečnostních opat eních na r zných ve ejných 

akcích, včetně sportovních, aby p edcházel agresivnímu jednání osob, pop . davovému 

jednání, za pomocí komunikace. P íslušníci AKT Policie ČR vysvětlují smysl a účel 

použitých bezpečnostních opat ení, dle aktuální situace, a upozorňuje na práva 

a povinnosti Policie ČR v p ípadech, kdy jsou ze strany divák  porušovány právní 

p edpisy. [18] 

Během p epravy a doprovodu divák  na sportovní utkání po železnici je v rámci 

organizace Policie ČR určen velitel p epravy. Zpravidla se jedná o vedoucího p íslušníka 

Policie ČR Oddělení hlavní nádraží Ostrava (pop . Praha, Brno), který je p ítomen 

po celou dobu p epravy divák  v železničním spoji. V rámci svých kompetencí koordinuje 

p íslušníky Policie ČR s ohledem na reálnou situaci a aktivně spolupracuje nap íklad 

s velitelem p ítomné SPJ. Velitel p epravy je také oprávněn požádat o záložní jednotky 

či p edem dohodnuté posilové jednotky z jiného Krajského editelství Policie ČR a vyžádat 

k součinnosti Securitas ČR, aby byla zajištěna fyzická bezpečnost osob a majetku. 

V rámci spolupráce za účelem ochrany osob a majetku Policie ČR vytvá í dohodu 

s Generálním editelstvím ČD o posílení určitého železničního spoje o posilové vozy nebo 

o vytvo ení speciálního železničního spoje, vedeného mimo pravidelný jízdní grafikon, 

pro zajištění p epravy a doprovodu divák  na sportovní utkání po železnici. [33], [34] 

2.2 Securitas ČR 

Soukromá bezpečnostní služba Securitas ČR zajišťuje fyzickou ostrahu 

ve vybraných vlakových spojích, zejména mezinárodních a nočních spojích, kde je vyšší 

riziko odcizení osobních věcí či dalšího ohrožení cestujících. Securitas ČR dále provádí 

v rámci železniční dopravy asistenci vlakvedoucím p i výběru jízdného a pokut, 
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napomáhají p i vykazování závadových osob z vlakových souprav na žádost vlakové čety 

či revizor  jízdného, spolupracuje s vlakvedoucími po celou dobu doprovodu a zajišťuje 

ochranu zdraví a života vlakových čet, revizor  jízdného a infrastruktury železničních 

stanic. Securitas ČR rovněž spolupracuje s dalšími dotčenými subjekty p epravy divák  

na sportovní utkání po železnici, zejména s Policií ČR a SŽDC. [22] 

Ze strany Securitas ČR probíhá spolupráce s Policií ČR na základě žádosti ze strany 

policie, která je dle §18 zákona o Policii České republiky, ve znění dalších p edpis , 

oprávněna požadovat osobní nebo věcnou pomoc a to v rozsahu pot ebném pro splnění 

konkrétního úkolu policie. Této možnosti m že a nemusí být ze strany policie využito, 

protože pokud velitel p epravy dozná, že nepot ebuje další síly a prost edky, není nutné 

vyžadovat osobní či věcnou pomoc od Securitas ČR. Securitas proto obvykle bývá, 

po dohodě s velitelem p epravy p ítomna ve vozech s adovými cestujícími, zatímco 

Policie ČR zajišťuje bezpečnost ve vozech určených pro diváky. Securitas ČR je ve spojích 

p ítomna na základě smluvního vztahu mezi Securitas ČR a ČD. [29] 

Spolupráce se SŽDC probíhá na základě smluvního vztahu v oblasti zajišťování 

bezpečnosti infrastruktury vybraných pr jezdních stanic a osob v nich se nacházejících. 

Na základě smluvního vztahu je vypracována interní směrnice pro ostrahu konkrétního 

objektu, která zahrnuje práva a povinnosti ze strany Securitas ČR a SŽDC. 

Je zde stanoveno mj. také jak se zachovat p i mimo ádných událostech (požár, živelní 

pohroma, nález podez elého p edmětu apod.). Součástí směrnice jsou také p ílohy, které 

slouží pro zefektivnění ochrany osob a majetku. Pracovníci Securitas ČR jsou navíc 

v současnosti informováni o tzv. rizikové p epravě divák  prost ednictvím svého 

vedoucího pracovníka, kterému poskytne nezbytné informace o p epravě 

Manager regionální bezpečnosti, Odboru bezpečnosti a krizového ízení, Generálního 

editelství SŽDC. Na základě těchto informací, které obsahují nap íklad počty a skladbu 

divák , jsou následně po trase železničního spoje – ve stanicích, kde vlak zastavuje 

a zejména pak ve výstupních stanicích - p ijímána konkrétní bezpečnostní opat ení 

dle interních směrnic Securitas ČR. [22], [33], [34] 
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2.3 Správa železniční dopravní cesty 

Státní organizace SŽDC byla ke dni vzniku akciové společnosti ČD z ízena 

Ministerstvem dopravy a spoj  České republiky jako provozovatel a vlastník železniční 

trati, s ní souvisejících za ízení a vybraných nádražních budov. SŽDC provozuje železniční 

dopravní cestu ve ve ejném zájmu a dle souvisejících právních p edpis 1
 je určena 

p edevším k zajišťování trvalé provozuschopnosti železniční dráhy. Zabezpečuje tedy 

takový technický stav dráhy, který zaručuje její bezpečné a plynulé provozování. [28], [26] 

Pro ochranu osob a majetku (v rámci běžného provozu i rizikové p epravy divák ) 

SŽDC aktivně spolupracuje na základě smluvního vztahu se Securitas ČR, která poskytuje 

služby v oblasti fyzické bezpečnosti v dohodnutých železničních stanicích. Dále 

pak s Policií ČR, zejména s oddělením železniční policie, a dopravci, kte í využívají 

železniční trať pro své účely. 

Během p epravy divák  na sportovní utkání po železnici mj. prost ednictvím 

Managera regionální bezpečnosti, Odboru bezpečnosti a krizového ízení, Generálního 

editelství SŽDC informuje ostatní dotčené subjekty. To napomáhá nejen p i p ijímání 

bezpečnostních opat ení ze strany Policie ČR a Securitas ČR, jak bylo popsáno výše, 

ale také ve vztahu k vlakovým četám, ídícím provozu, p ednost m stanic, revizor m 

a všem pracovník m na dráze, pokud jsou určeni k tomu, aby tento druh informací 

obdrželi. [33], [34] 

2.4 České dráhy 

Akciová společnost ČD, z ízená státem prost ednictvím Ministerstva dopravy 

a spoj  České republiky, zejména provozuje železniční dopravu. Provádí tedy činnosti, 

kterými poskytuje p epravní služby t etím osobám. A to v oblasti osobní, nákladní 

a mezinárodní p epravy, p ičemž ČD stanovují smluvní p epravní podmínky pro konkrétní 

druh p epravy. Smluvní p epravní podmínky stanovují práva a povinnosti pracovník  

ČD a cestujících (v p ípadě osobní, mezinárodní p epravy) a vlastník m p epravovaného 

nákladu (v p ípadě nákladní, mezinárodní p epravy). 
                                                 
1
 Nap íklad Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších p epis ; Zákon č. 77/2002 Sb., 

o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších p edpis , a zákona č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku, ve znění pozdějších p edpis , ve znění pozdějších p edpis . 
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Pro ochranu bezpečnosti osob a majetku ve vlastnictví ČD, kontrole dodržování 

p epravních podmínek dopravce a tím i právních p edpis  České republiky2
 je využito 

smluvní spolupráce se Securitas ČR. V rámci tohoto vztahu napomáhají zaměstnanci 

Securitas ČR vlakovým četám a revizor m jízdného, nap íklad p i vykazování závadových 

osob ze železniční p epravy.[20], [28], [26] 

P i p epravě divák  na sportovní utkání po železnici zajišťují ČD železniční spoj. 

O poskytnutí železničního spoje je obvykle žádá Policie ČR, aby zajistila bezpečnost osob 

a majetku a také ve ejný po ádek. Je možnost vypravení spoje i na základě žádosti 

ze strany vedení sportovního klubu, kterého se sportovní utkání týká, ovšem toho není 

p íliš využíváno, z d vodu finanční náročnosti zajištění spoje. Policie ČR, pop . sportovní 

klub, p edkládá požadavek a vytvá í dohodu s Generálním editelstvím ČD, Odborem 

provozu osobní dopravy o poskytnutí železničního spoje. Na základě této dohody je určen 

i druh spoje – posílený běžný vlak, speciální vlak (viz kapitola 3.2.2 Informace 

zpracovávané Policií České republiky - Zp sob dopravy divák ) pro zajištění p epravy 

divák  na sportovní utkání po železnici. Rovněž ČD poskytují služby prost ednictvím 

svých zaměstnanc  – vlakové čety, revizor  jízdného. Vlaková četa se skládá 

z vlakvedoucího, pr vodčí a vlakového manipulanta. 

 

 

Dle charakteru konkrétního sportovního utkání, obslužnosti místa konání utkání 

či vytíženosti jednotlivých železničních spoj  jsou následně zapojovány další subjekty, 

nap íklad Obecní policie (pop . Městská policie; pokud jsou tyto v místě z ízeny), 

Fotbalová asociace České republiky, vedení jednotlivých sportovních klub , soukromí 

dopravci RegioJet, a.s., LEO Express, a.s. Tyto subjekty rovněž aktivně spolupracují 

s Policií ČR a dalšími dotčenými orgány uvedenými výše. 

                                                 
2
 Nap íklad Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví p ed škodlivými účinky návykových látek, 

ve znění pozdějších p edpis ; Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších p edpis . 
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3 Popis současného stavu přepravy a doprovodu diváků 

V této kapitole je uveden popis stávajícího procesu p epravy divák , včetně 

probíhajících p íprav p ed samotnou realizací doprovodu a p epravy fanoušk . Jsou zde 

zahrnuta také bezpečnostní rizika, která v současné době během p epravy vznikají 

a stávající opat ení vytvá ená dotčenými orgány. 

Informace uvedené v následujících podkapitolách, týkající se p ípravy na rizikovou 

p epravu a realizace doprovodu divák , vychází zejména z informací získaných 

absolvováním odborných konzultací SŽDC. [33], [34] 

3.1 Členění přepravy diváků na sportovní utkání 

Proces p epravy a doprovodu fanoušk  lze rozdělit na dvě části, a to: 

1. P ípravu na p epravu divák  na sportovní utkání 

2. P eprava divák  na sportovní utkání 

Část p ípravy na p epravu divák  je úzce spjata se samotnou realizací p epravy 

a proto nelze ani jednu část pod adit druhé, či jedné z těchto fází věnovat méně pozornosti 

p i stanovování opat ení vycházejících z bezpečnostních rizik. 

3.2 Příprava na přepravu diváků na sportovní utkání 

V rámci p ípravy na doprovod a p epravu divák  na sportovní utkání po železnici 

je nutné provést několik na sebe navazujících krok , které vedou k zajištění bezpečnosti 

v samotném procesu p epravy: 

1. Rozlosování sportovní soutěže 

2. Informace zpracovávané Policií ČR 

a. Počet divák  

b. Skladba divák  

c. Zp sob dopravy divák  

d. Určení rizikovosti sportovních utkání 

Během procesu p ípravy, hraje významnou roli spolupráce jednotlivých dotčených 

orgán  s Policií ČR, která zde p sobí jako hlavní bezpečnostní složka disponující státní 

mocí. 
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3.2.1 Rozlosování sportovní soutěže 

Základním bodem pro zpracování informací podstatných pro další kroky je znalost 

rozlosování sportovní soutěže. Stěžejní je tato informace zejména proto, že na jejím 

základě jsou určeny termíny, místa a časy, kde a kdy budou jednotlivá sportovní utkání 

odehrána, což je velmi d ležité pro stanovení dostačujících bezpečnostních opat ení. 

Tyto informace by měly být dále p edkládány všem dotčeným subjekt m. 

Rozlosování sportovní soutěže s sebou nese bezpečnostní riziko v podobě časté 

změny termín  jednotlivých utkání. Zejména se jedná o p ípady, kdy se na dané sportovní 

utkání vztahují práva televizních společností a jejich termíny konání jsou dodatečně 

upravovány. Tomuto riziku je v současnosti p edcházeno operativní komunikací dotčených 

orgán , zejména s Policií ČR, která p edstavuje hlavní bezpečnostní orgán, a to nejen 

p i doprovodu a p epravě divák  na sportovní utkání po železnici. 

3.2.2 Informace zpracovávané Policií České republiky 

Informace zpracovávané Policií ČR utvá ené operativními pracovními prost edky 

jsou rozhodné pro stanovení bezpečnostních opat ení v rámci celé problematiky doprovodu 

a p epravy divák  na sportovní utkání po železnici. Tyto informace, nazývané 

též kvalifikované odhady, jsou součástí policejního opat ení, jež policie vydává p ed 

každým výjezdem divák  na sportovní utkání a jejichž součástí je určení počtu a skladby 

divák , zp sob p epravy a také určení rizikovosti jednotlivých utkání. 

Kvalifikované odhady p edstavují bezpečnostní riziko v p ípadě, že dojde 

k nevhodnému zhodnocení situace a tím i ohrožení života a zdraví osob, majetku 

a ve ejného po ádku. Pro p edcházení těmto situacím jsou policejní opat ení v současnosti 

vytvá ena na základě ově ených informací získávaných SKPV, která se zabývá p epravou 

rizikových skupin fanoušk , extremismem a diváckým násilím. Informace získávané 

policií pocházejí z prost edí fanoušk  a internetových stránek klub , vedení sportovních 

klub , od bezpečnostních agentur zajišťujících ve ejný po ádek na stadionech a z dalších 

osvědčených zdroj . Kvalifikované odhady jsou také tvo eny pomocí p edchozích 

dlouholetých zkušeností a povědomí o rivalitě jednotlivých sportovních klub , potažmo 

jejich fanoušk .  
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Počet diváků 

Stanovení počtu divák  je velmi d ležitým krokem pro proces p epravy 

a doprovodu fanoušk  na sportovní utkání, protože podle tohoto kritéria je dále určována 

míra bezpečnostních opat ení, množství sil a prost edk  dotčených orgán  či je toto bráno 

v potaz p i výběru vhodného druhu dopravy. 

Současné kvalifikované odhady kalkulují i s rizikem, že by celkový počet divák  

p esáhl p vodní odhady. Toto je ovšem výjimečná situace a Policie ČR disponuje 

dostatečnými silami a prost edky, aby došlo k efektivní ochraně osob, majetku a ve ejného 

po ádku. V takovýchto p ípadech je využíváno policist  ze zálohy, které velitel p epravy 

podle pot eby operativně p esune nebo musí mít dohodnuto posílení z jiných Krajských 

editelství Policie ČR. Naopak v situacích, kdy je množství divák  nižší, než stanovil 

kvalifikovaný odhad, je vyčleněno pot ebné množství policist  a ostatní jsou p esunuti 

na jiné policejní akce. To ovšem neznamená, že policisté nejsou p ipraveni na p ípadný 

zásah p i změně aktuálních podmínek. 

Skladba diváků 

Skladba p epravovaných divák  je stěžejní pro určení míry rizikovosti 

a tím i tvorbu bezpečnostních opat ení a rovněž souvisí se samotným počtem, protože 

čím vyšší je množství divák , tím vyšší je také riziko výskytu osob, které r znými zp soby 

vytvá ejí konfliktní situace. 

Osoby, které jsou p epravovány na sportovní utkání po železnici lze rozdělit 

do dvou skupin, které se v rámci dopravy vzájemně setkávají a ovlivňují se svým 

jednáním: 

1. Diváci, jejichž primárním zájmem je sportovní utkání 

2. Diváci, jejichž primárním zájmem není pouze sportovní utkání, 

ale i vytvá ení konfliktních situací 

První kategorie divák  cestuje na utkání za sportovním zážitkem. Ačkoliv se tato 

skupina primárně nejeví, jako nebezpečná je t eba zde dbát pozornosti, protože je vysoká 

pravděpodobnost vzniku konfliktní situace vyvolané divákem, který jedná v domnělé 

anonymitě. Tito fanoušci jsou negativně ovlivněni davovým jednáním, často také 
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alkoholem nebo jinými návykovými látkami a svým chováním mohou ohrožovat zdraví 

a životy osob ve svém okolí a zp sobovat majetkové škody. 

Druhá kategorie zcela jednoznačně označuje diváky, kte í necestují na sportovní 

utkání jen s cílem sledovat a podporovat sv j oblíbený tým, ale také vyhledávat či vytvá et 

konfliktní situace, a to i během p epravy, zpravidla pod vlivem alkoholu či jiných 

návykových látek. V této skupině se vyskytují tzv. hooligans (česky: chuligáni; nazývaní 

také jako ultras či tvrdé jádro) vykazující mimo jiné značný odpor v či policii nebo lidem, 

kte í jednají s policisty kladně, p ičemž svou nevoli dávají najevo nejen svým chováním 

(pohrdání autoritou policisty, neuposlechnutí p íkazu policisty a další), ale i vzez ením, 

kde nechybí prvky označené heslem A. C. A. B. („All cops are bastards.“, česky: „Všichni 

policajti jsou parchanti.“). Tato skupina divák  svým jednáním významně ovlivňuje 

své okolí, které strhává k davovému jednání, a ohrožuje zdraví a životy osob, včetně sebe 

navzájem, zp sobuje majetkové škody a narušuje ve ejný po ádek.[24] 

P i tvorbě kvalifikovaných odhad  skladby divák  je nutno počítat i s družbami 

neboli p átelskými uskupeními fanoušk  sportovního týmu. Družby bývají často zahraniční 

a zpravidla také necestují na utkání jen s cílem podpory, ale vytvá ejí konfliktní situace 

v rámci své pomyslné nad azenosti nad fanoušky protivníkova klubu a policií. 

Díky vazbám na zahraničí se diváci z této skupiny domnívají, že nemohou být trestně 

postižitelní za nezákonné chování vedené v či jejich okolí, jako je tomu u domácích 

fanoušk , a proto bývají v domnělé anonymitě mnohem agresivnější. 

Z výše uvedeného je z ejmé, že existují bezpečnostní rizika spojená s poměrem 

konfliktních a bezkonfliktních osob, tak i rizika vznikající na základě omezených 

informací o aktuálním stavu, nap íklad situace, kdy počet konfliktních divák  p esáhne 

p vodní odhady. V současnosti jsou tyto situace ešeny operativně velitelem p epravy. 

Způsob dopravy diváků 

Diváci mohou na sportovní utkání dorazit buď pomocí svého dopravního 

prost edku, nebo využitím hromadné dopravy – autobusy, vlakem, apod. V rámci 

této práce se budu zabývat pouze bezpečnostními riziky spojenými s p epravou 

a doprovodem divák  po železnici. 

P i p epravě po železnici jsou diváci pod stálým dozorem Policie ČR, 

která zde p sobí jako hlavní bezpečnostní složka a orgán státní moci. 



12 

 

Během p ípravy na p epravu divák  zpravidla p edkládá požadavek a vytvá í dohodu 

s Generálním editelstvím Českých drah, a.s., Odborem provozu osobní dopravy o druhu 

železničního spoje. Tyto spoje rozlišujeme na: 

1. Běžný železniční spoj 

2. Speciální železniční spoj 

Běžného vlakového spoje je využíváno p i menším počtu p epravovaných divák  

a v p ípadě, kdy se jedná o méně rizikové utkání. Diváci jsou v tomto p ípadě p epravováni 

za běžného provozu, zpravidla odděleně od ostatních cestujících. Pro rozdělení 

konfliktních a nekonfliktních fanoušk  s adovými cestujícími je možné využít uzamykání 

pr chod  mezi jednotlivými vagony železničního spoje. Od tohoto zp sobu je ovšem 

postupně upouštěno, protože kv li bezpečnosti p epravovaných osob by měl být spoj zcela 

pr chozí. Oddělení konfliktních a nekonfliktních divák  je tedy prováděno Policií ČR, 

která svými p íslušníky vymezuje prostor určený pro danou skupinu cestujících. Cestující 

jsou rovněž informováni vlakovou četou o p epravě fanoušk  v daném spoji a je jim 

doporučováno p esunutí do té části vlaku, kde se konfliktní sportovní diváci nevyskytují. 

Minimalizuje se tímto riziko, že by nap íklad matka s dítětem cestovala v kupé s diváky 

pod vlivem alkoholu. Je však na svobodném rozhodnutí každé konkrétní osoby, zda rizika 

spojená s p ítomností sportovních divák  považuje za p ijatelná či nikoliv. V p ípadě 

ohrožení života a zdraví cestujícího m že p íkaz k p esunutí vydat pouze p íslušník 

policie. Pro zajištění dostatečné kapacity železničního spoje se v současnosti využívají 

posilové vozy, které je ovšem možno zapojit do p epravy pouze v omezeném množství, 

proto aby nedocházelo k nadměrnému p etěžování a tím zpožďování vlak  či vzniku 

mimo ádných událostí. Posilové vozy také omezuje konečná délka železničního spoje, 

protože vlak musí být uzp soben nástupu a výstupu cestujících na nástupištích 

v železničních stanicích, kde spoj zastavuje. Posilových voz  se obvykle nevyužívá 

u mezinárodních spoj , které územím státu pouze projíždí. A to opět zejména z d vodu 

zpožďování spoje a jeho celkové délky. 

V p ípadě, kdy je sportovní utkání označeno za rizikové s vyšším počtem fanoušk  

konkrétního týmu, jsou vypravovány speciální spoje. Tímto je p edcházeno situacím, 

ve kterých p eprava divák  v běžném provozu p edstavuje nep ijatelné bezpečnostní riziko 

pro adové cestující. Tento typ spoj  je obvykle za azen do grafikonu jízd vlak  jako 
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tzv. p edsled nebo násled vlaku běžné frekvence – speciální spoj jede několik minut 

p ed spojem běžné frekvence, nebo naopak po něm. Fanoušci jsou zde pod stálým dozorem 

policist  z oddělení zabývajícího se p epravou a doprovodem divák , protože zde dochází 

k velmi častým konflikt m, p i nichž jsou ohrožovány životy a zdraví osob a vznikají 

majetkové škody. Ke konfrontacím dochází jednak mezi fanoušky navzájem, tak i mezi 

fanoušky a policií, vlakovou četou či revizory jízdného. 

Určení rizikovosti utkání 

Určení rizikovosti utkání vychází z informací získaných operativními pracovními 

prost edky policie, které jsou zaznamenány do policejního opat ení vydávaného 

p ed uskutečněním p epravy divák  na sportovní utkání po železnici. Rizikovost 

je v současné době určována také na základě dlouhodobé zkušenosti a znalosti prost edí 

divák  jednotlivých sportovních klub , jejich vystupování na ve ejnosti, zp sobu jednání, 

mí e agresivity konkrétních osob a dalších faktorech. Svou roli p i určování rizikovosti 

utkání hraje také vzdálenost a dopravní dostupnost místa konání. 

Stálým rizikem p i určování rizikovosti utkání je nevhodné vyhodnocení aktuální 

situace. Podhodnocení m že vést ke vzniku konfliktních situací, během kterých nemohou 

policisté bez dalších sil a prost edk  okamžitě efektivně zajistit bezpečnost osob a majetku. 

Jako bezpečnostní opat ení je v současnosti využito práv velitele p epravy, který m že 

požádat o posilové jednotky i z p edem dohodnutého Krajského editelství 

Policie ČR a jednotky, dle svého úsudku, koordinovat. 

3.3 Přeprava diváků na sportovní utkání 

P epravu divák  na sportovní utkání m žeme podobně jako p ípravu rozdělit 

na čty i samostatné části, které na sebe ovšem navazují a ani jedna z nich nesmí 

být opomenuta p i hodnocení bezpečnostních rizik a následném vytvá ení náležitých 

bezpečnostních opat ení. P epravu divák  lze rozdělit na: 

1. Vstup divák  do prostor  nádraží p ístupných ve ejnosti 

2. Nástup divák  do železničního spoje 

3. Doprovod a p eprava divák  

4. Výstup divák  v cílové stanici 
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3.3.1 Vstup diváků do prostorů nádraží přístupných veřejnosti 

Diváci vstupují do prostor nádraží p ístupných ve ejnosti obvykle bez doprovodu 

bezpečnostních orgán , p ičemž prostory nádraží jsou chráněny fyzickou ostrahou 

Securitas ČR, pokud se v dané stanici nachází. V rámci bezpečnostních opat ení spojených 

s rizikovou p epravou divák  na sportovní utkání je fyzická ostraha doplněna o policisty 

z oddělení specializujícího se na železniční doprovody, obvodních oddělení, SPJ, SKPV 

Policie ČR či Obecní policii (Obrázek č. 1). 

 

Obrázek č. 1: Diváci čekající na železniční spoj ve stanici Ostrava – Svinov pod dohledem 

Policie ČR [11], [autor] 

Diváci cestující na sportovní utkání po železnici jsou povinni si zakoupit jízdné 

pro zvolenou trasu dle aktuálních tarifních podmínek p epravce, i v p ípadě p epravy 

speciálním spojem. Rizikovou p epravu divák  zpravidla provádí ČD, které nevyžadují 

povinnou rezervaci míst k sezení ve spojích, kterými jsou p epravováni diváci na sportovní 

utkání, jak v p ípadě běžného spoje posíleného o další vozy, tak v p ípadě speciálního 

spoje. [20] 

Dle aktuálního počtu a chování divák , kte í chtějí cestovat na sportovní utkání 

železničním spojem, je jim buď umožněn pr chod prostory nádraží volně p ístupných 

ve ejnosti – vestibul, nadchody či podchody vedoucí k nástupišti, nebo je na základě výzvy 

Policie ČR divák m zajištěn pr chod p es služební p echod. Pr chodu p es služební 
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p echod je možno využít pouze v p ípadě, kdy je o tomto informován pově ený pracovník 

dráhy, který zajistí bezpečný p echod divák  za doprovodu policist  p es služební p echod. 

M že nastat i situace, kdy Policie ČR diváky vyzve k p esunu p es služební p echod 

a ti výzvy neuposlechnou. V takovém p ípadě velitel p epravy provede rozhodnutí, 

zda p i pr chodu ve ejnosti p ístupným částem nádraží vedoucích k nástupišti zp sobí 

dav divák  větší škody na zdraví osob a majetku, než které by vznikly na ízením p esunu 

divák  p es služební p echod za využití donucovacích prost edk  a dalších oprávnění 

Policie ČR. P i provádění rozhodnutí musí být zohledněno zejména bezprost ední ohrožení 

života a zdraví osob nacházejících se v prostorách nádraží a majetku vlastníka nádraží 

i t etích stran (nájemc  prostor v místech p ístupných ve ejnosti). 

3.3.2 Nástup diváků do železničního spoje 

Nástup divák  do železničního spoje, ať vedeného jako běžný či speciální spoj, 

je prováděn stejně jako nástup běžných cestujících, ovšem za dohledu policist  

(Obrázek č. 2). Dohled Policie ČR zahrnuje koordinaci davu divák  nastupujícího 

do železničního spoje, tipování závadných osob a jejich prohlídky, omezení nevhodného 

nebo nezákonného jednání, které ohrožuje ostatní osoby, majetek a ve ejný po ádek, apod. 

a je prováděn zejména policisty z oddělení zamě ujícího se na doprovod vlak . 

Ti jsou v nástupních stanicích doplněni o p íslušníky obvodních oddělení, SPJ, SKPV 

Policie ČR a/nebo o strážníky Obecní policie, zaměstnance Securitas ČR. Tyto pomocné 

síly obecně zabezpečují ochranu života a zdraví osob, majetku a ve ejného po ádku 

v prostorech p ednádraží, vnit ní a vnější části nádraží. 

 

Obrázek č. 2: Nástup diváků do železničního spoje [14], [autor] 
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Bezpečnostní rizika jako jsou nevhodné či nezákonné chování osob (nap íklad 

použití zábavní pyrotechniky (Obrázek č. 3), kou ení na nástupištích, závadné chování v či 

p ítomným policist m, pop . strážník m) a ohrožení života a zdraví adových cestujících, 

vlakové čety, divák  navzájem i policist , resp. strážník , p i nástupu divák  

do železničního spoje jsou v současnosti minimalizovány právě díky neustálému dohledu 

ze strany policie. Počet policist  p ítomných p i nástupu divák  do železničního spoje, 

jejich sil a prost edk , je p ímo závislý na počtu divák . Policie je oprávněna zasáhnout 

v či p vodc m nevhodného nebo nezákonného jednání dle interních p edpis  policie 

či právních p edpis  České republiky3, a využít tak nap íklad donucovacích prost edk  

pro zadržení jedinc  nebo usměrnění davového chování. Jako p ípravu na tyto situace 

Policie ČR, v rámci výcviku jednotek, které p ichází do styku s diváky sportovních utkání 

p epravovaných po železnici, ve spolupráci s ČD provádí tzv. námětová cvičení 

(Obrázek č. 4). Jedná se o praktický výcvik s vy azenými železničními vozy a figuranty 

pro trénink vzájemné koordinace a aplikaci teoretických znalostí a zkušeností policist . 

Policisté dále provádí dohled pro ochranu majetku, zejména infrastruktury železniční 

stanice a železničních spoj . Infrastruktura nástupní stanice je zabezpečena 

prost ednictvím rozhodnutí velitele p epravy o využití trasy na nástupiště (možnost využití 

služebního p echodu) a spolupráce se Securitas ČR. 

 

Obrázek č. 3: Nevhodné chování diváků na nástupišti p ed nástupem do železničního spoje [16] 

                                                 
3
 Nap íklad p i naplnění ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších 

p edpis ; zákona č. 251/2016, o některých p estupcích, ve znění pozdějších p edpis ; apod. 
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Obrázek č. 4: Námětové cvičení Policie ČR [9] 

3.3.3 Přeprava a doprava diváků 

Během p epravy divák  na sportovní utkání po železnici bezpečnost osob a majetku 

zajišťují policisté z oddělení zamě ujícího se na doprovod vlak , SPJ, p ípadně policisté 

SKPV pokud, dle svých zkušeností a aktuální situace, uznají za nutné doprovázet diváky 

p ímo v železničním spoji. P ípadné nezákonné jednání je ihned po zjištění zaznamenáno 

a dále ešeno podle postup  Policie ČR. P estupky či trestné činy, kterých se cestující 

v železničním spoji dopustí, dále eší oddělení policie v místě, kde je tato osoba ze spoje 

vykázána. Osoba je vykázána ze železničního spoje zpravidla Policií ČR (Obrázek č. 5), 

buď p ímo z jejího rozhodnutí, nebo na žádost vlakové čety či revizor  jízdného4
. Ačkoliv 

vlaková četa a revizo i jízdného, jako pově ené osoby dopravcem, mají také právo vykázat 

osobu z p epravy, v p ípadě doprovodu divák  na sportovní utkání p enechávají tuto 

kompetenci Policii ČR z d vodu omezených pravomocí a také ochrany vlastního života 

a zdraví. V železničním spoji, zejména v běžných spojích doplněných o posilové vozy, 

je p ítomna i Securitas ČR, která po dohodě s velitelem p epravy Policie ČR zajišťuje 

bezpečnost osob a majetku ve vozech s adovými cestujícími. [28] 

                                                 
4
 Právo pově ené osoby dopravcem plynoucí z ustanovení § 37 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

ve znění pozdějších p edpis . 
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Obrázek č. 5: Vykázání diváka ze železničního spoje [25], [autor] 

Hlavním bezpečnostním rizikem p i p epravě je chování konfliktních jednotlivc  

a skupin ovlivněné zdánlivou anonymitou získanou v davu p epravovaných osob, 

návykovými látkami, výsledkem sportovního utkání a dalšími vlivy, které nep íznivě 

zvyšují riziko vzniku konfliktních situací, kdy je ohrožován majetek, zejména 

infrastruktura vlaku; život a zdraví ostatních fanoušk , běžných cestujících, policist , 

vlakové čety a revizor  jízdného. Mezi toto chování lze v současnosti za adit to, které 

je podle podmínek dopravce zakázáno, jako je kou ení cigaret ve vlaku, včetně 

elektronických, vyhazování p edmět  z vozu, znečisťování a poškozování majetku 

dopravce, otevírání dve í, vyklánění z oken během jízdy, používání zábavní pyrotechniky 

a bezd vodné zastavení vlaku zatažením záchranné ruční brzdy. Dále je velmi časté 

užívání vulgarism , pohrdání autoritou pracovník  dopravce a nenávist v či Policii ČR. 

Vlaková četa a revizo i jízdného jsou ohrožováni zejména v situacích, kdy diváci odmítají 

uhradit jízdné a p irážku k jízdnému za jeho včasné nezakoupení, dle tarifních podmínek 

p epravce. [20], [28] 

Dalším bezpečnostním rizikem je během p epravy divák  uložení nástražného 

výbušného systému (dále jen NVS) do prostor železničního spoje. Rovněž i p epravování 

zbraní, jako jsou zejména chladné a st elné zbraně. 
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Obrázek č. 6: Chování diváků během p epravy [13], [autor] 

Výše uvedená bezpečnostní rizika je v současnosti možné minimalizovat dohledem 

policist  obdobně jako tomu je u nástupu divák  do železničního spoje. V rámci prevence 

kriminality navíc policisté z oddělení specializujícího se na doprovody divák  po železnici 

prochází vagony spoje, čímž dohlíží na jednotlivé skupiny divák  a mohou tak okamžitě 

reagovat na nevhodné a nezákonné chování cestujících. Policie ČR rovněž využívá 

p i p epravě divák  p edchozích zkušeností, znalostí prost edí železničních spoj , 

technického vybavení ručními kamerami, p ístupu k databázi rizikových fanoušk  

a výcviku Policie ČR zamě eného na konfliktní situace během p epravy, čímž lze snáze 

odhalovat viníky p estupk , pop . trestných čin , a zvyšovat účinnost prevence lépe 

než tomu bylo v minulosti. Vlaková četa a revizo i jízdného jsou p i výkonu svých 

pracovních činností doprovázeni Policií ČR z d vodu ochrany jejich života a zdraví. 

P i nálezu podez elého p edmětu, kdy policisté situaci vyhodnotí, že se pravděpodobně 

jedná o NVS, je postupováno podle Katalogu typových činností Integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS). Tento katalog zahrnuje činnosti IZS, které spočívají 

ve vymezení prostoru pro minimalizaci následk  p i p ípadném výbuchu NVS, práci 

policejních kynolog , vizuální kontrolu, bezpečnostní prohlídky a další činnosti. V p ípadě 

odhalení zbraně jsou podniknuty další kroky k ešení dané situace. Jedná-li se o st elnou 

zbraň, je vyžadován zbrojní pr kaz. [3] 

3.3.4 Výstup diváků v cílové stanici 

Pro výstup divák  jsou up ednostňovány stanice s nižší koncentrací osob, 

s p ehledným prostranstvím pro výstup fanoušk  a ty, které jsou nejblíže místu, 

kde probíhá sportovní utkání. Z hlediska minimalizování bezpečnostních rizik 
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jsou nejvhodnější stanice, které splňují alespoň dva z výše uvedených požadavk . 

P íkladem takové situace je výstup fanoušk  ve stanici Brno – Slatina, namísto Brno hlavní 

nádraží, protože je zde nižší míra rizika ohrožení ostatních osob, majetku a ve ejného 

po ádku i dostatečné prostranství pro kontrolovaný výstup divák . Ve výstupních stanicích 

lze také využít služebních p echod  po dohodě s dotčenými pracovníky dráhy, podobně 

jako je tomu p i p esunu divák  na nástupiště p ed nástupem do železničního spoje. 

Koordinace p i výstupu divák  v cílové stanici je prováděna policisty z oddělení 

specializujícího se na doprovod vlak  ve spolupráci s po ádkovými jednotkami Policie ČR, 

SPJ (Obrázek č. 7) a strážníky Obecní policie. Počet policist  je v cílové stanici navýšen, 

aby bylo dosaženo lepší koordinace p i p ípadném zásahu v či nevhodnému 

či nezákonnému jednání divák  za účelem ochrany života a zdraví osob, majetku 

a ve ejného po ádku. Pro tyto účely je využíváno i spolupráce s oddělením služební 

kynologie a hipologie Policie ČR, pop . Obecní policie, pokud tímto v místě výstupu 

disponuje.[20] 

 

Obrázek č. 7: Jednotky SPJ čekající na p íjezd diváků do výstupní stanice [10], [autor] 

Policisté v cílové stanici usměrňují diváky v nekontrolovatelném pohybu v místě 

výstupní stanice (Obrázek č. 8). Pokud se železniční stanice nachází v bezprost ední 

blízkosti místa konání utkání, jsou diváci doprovázeni k tomuto místu policisty pěšky. 

V p ípadech, kdy se sportovní utkání koná na vzdálenějším místě od výstupní stanice 

a také pro snazší kontrolu chování fanoušk  bývá využíváno autobusové p epravy zajištěné 

dopravním podnikem města a Policií ČR. Policisté v tomto p ípadě chrání 

i majetek dopravního podniku. 



21 

 

 

Obrázek č. 8: Policejní dohled ve výstupní stanici [18] 

U výstupu divák , stejně jako p i nástupu a jejich p epravě, existují bezpečnostní 

rizika spojená s ohrožením života a zdraví osob, majetku a ve ejného po ádku. Rizika jsou 

zde spojována s konfliktními jednotlivci či skupinami, které se dopouštějí nevhodného 

či nezákonného chování ovlivněného nap íklad davovým jednáním, vlivem návykových 

látek, zdánlivou anonymitou a pohrdáním autoritou policist . Pro minimalizaci těchto rizik 

se v současnosti využívá stejných postup  jako p i ešení rizikových situací během nástupu 

divák  a jejich p epravě. 
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4 Analýza rizik přepravy a doprovodu diváků 

Analýza rizik je založena na identifikaci bezpečnostních rizik, která vyžadují 

stanovení bezpečnostních opat ení za účelem minimalizace ohrožení osob a majetku 

za pomocí analytických metod. Proces analýzy rizik spočívá v prvotní identifikaci rizik, 

určení míry rizika vzniku nežádoucích situací vyvolaných prvotně zvolenými riziky 

a jejich konečným vyhodnocením pro stanovení vhodných bezpečnostních opat ení. 

Ve své bakalá ské práci jsem jako metodu modelace bezpečnostních rizik zvolila 

Ishikaw v diagram. Pro následnou analýzu rizik pak metodu CARVER doplněnou 

o Paretovu analýzu zahrnující využití Paretova principu 80/20 a grafické znázornění 

Lorenzovou k ivkou. Následně pro verifikaci výsledk  získaných z analytické metody 

CARVER a grafické znázornění identifikovaných rizik, včetně jejich nebezpečnosti, jsem 

použila Analýzu souvztažnosti. 

Identifikace jednotlivých rizik a jejich následná analýza nejsou založeny 

na statistice protiprávního jednání, a to z d vodu, že protiprávní jednání vztažené 

pouze na p evozy a doprovody divák  na sportovní utkání po železnici, není evidováno. 

4.1 Ishikawův diagram 

Ishikaw v diagram, známý také jako diagram p íčin a následk  či diagram rybí 
kosti, je analytická metoda modelování rizik, která neslouží k definování zp sobu ešení 
vybraného problému (následku), ale zobrazuje pravděpodobné p íčiny jeho vzniku. 
Za zakladatele diagramu rybí kosti je považován japonský profesor a inovátor v oblasti 

ízení kvality Kaoru Ishikawa.  

Diagram p íčin a následk  zobrazuje hlavní následek a dále na něj navazující 
p íčiny, protože vychází z p edpokladu, že každý následek má svou p íčinu či kombinaci 
p íčin. Pro snadnou orientaci jsou jednotlivé p íčiny rozděleny do kategorií, které úzce 
souvisí s ešeným následkem a jejich struktura se od něj odvíjí. Ishikaw v diagram 
je sestaven pro účely této práce společně pro procesní rizika, tedy ta zp sobená lidským 
faktorem, a strukturální, vycházející z technických nedostatk  a závad.[1], [7], [8] 

Pro účely své bakalá ské práce jsem jako hlavní následek zvolila 
„Narušení bezpečnosti osob a majetku rizikovou p epravou divák “.  

Ishikaw v diagram je znázorněn v P íloze I.  
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4.2 Analytická metoda CARVER 

Metoda CARVER byla vyvinuta americkou armádou pro analýzu vojenských cíl . 

V současnosti je tato metoda také stále více využívána v bezpečnostní praxi. Pro hodnocení 

stanovených rizik využívá analytická metoda CARVER šesti faktor  – d ležitost, 

p ístupnost, obnovitelnost, zranitelnost, vliv na obyvatelstvo a rozpoznatelnost. Faktory 

jsou hodnoceny číselnými hodnotami, kde nejvyšší hodnota je velmi žádoucí z útočníkova 

pohledu a naopak nejnižší hodnota je nežádoucí. Výsledná míra rizika, vyplývající 

z bodového hodnocení jednotlivých faktor , je dána jejich součtem: 𝑅 = 𝐶 + 𝐴 + 𝑅 + 𝑉 + 𝐸 + 𝑅         (1), [12] 

Pro účely této bakalá ské práce byla metoda CARVER zvolena jako primární 

pro hodnocení rizik. P i zpracování analýzy byla použita rizika identifikovaná za pomocí 

Ishikawova diagramu s následným výběrem významných rizik. Výběr významných rizik 

byl bodově ohodnocen pomocnými faktory. Z výsledných dat byla poté vytvo ena matice 

CARVER, která určuje výslednou míru závažnosti jednotlivých rizik. Analytickou metodu 

CARVER dále doplňuji o Paretovu analýzu (v literatu e uváděné také pod názvem Paret v 

diagram), která využívá Paretova principu 80/20 a grafického znázornění za pomocí 

Lorenzovy k ivky. Paret v princip vychází z tvrzení: „80% následků je způsobeno 

20% p íčin.“5, na základě kterého napomáhá určit, jakým rizik m je t eba věnovat 

okamžitou pozornost a které je možné ešit později, protože bezprost edně neohrožují 

vybraný proces. Výsledek Paretovy analýzy je zanesen ve výsledném grafu. [1], [7], [8] 

Kompletní postup zpracování metody CARVER je uveden v P íloze II. 

Seznam nep ijatelných rizik, určených na základě výsledk  metody CARVER, 

doplněné o Paretovu analýzu, je uveden v Tabulce č. 1. Rizika jsou azena sestupně 

dle jejich nebezpečnosti. 

  

                                                 
5
 Paret v diagram. VEBER, Jaromír. ízení jakosti a ochrana spot ebitele. 2., aktualiz. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2007, s. 146-148. ISBN 978-80-247-1782-1. 
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Tabulka č. 1: Metoda CARVER – Nep ijatelná rizika [autor] 

Č. Nepřijatelná rizika 

26 Neoprávněné držení a/nebo použití zbraně - St elné zbraně 

30 
Násilí v či spolucestujícím divák m, adovým cestujícím, pracovník m ČD, Securitas 
ČR - Fyzická zranění za použití zbraní 

8 Technické nedostatky spoje - Nefunkční osvětlení 
19 Použití pyrotechnických výrobk  ve spoji a prostorách nádraží 

29 
Násilí v či spolucestujícím divák m, adovým cestujícím, pracovník m ČD, Securitas 
ČR - Fyzická zranění za použití hmat , chvat , úder  a kop  

4 Rizikovost utkání - Vyšší počet divák  

27 Neoprávněné držení a/nebo použití zbraně - Chladné zbraně 

5 Rizikovost utkání - Skladba divák  

11 Davové jednání 
12 Vyšší míra agresivity 

25 Vandalismus - Poškození / odcizení majetku adových cestujících, divák  mezi sebou 

10 Návykové látky - Vliv alkoholu 

21 Vandalismus - Poškození infrastruktury spoje 

22 Vandalismus - Poškození prostor nádraží - Fyzické poškození majetku 

28 Maskování obličeje zp sobem ztěžujícím/znemožňujícím identifikaci osoby 

1 Securitas ČR - Nedodržení vnit ních p edpisů a pokynů vedoucího pracovníka Securitas ČR 

13 Špatná komunikace s dotčenými orgány - Nenávist v či Policii ČR 

17 Vyklánění se z oken spoje za jízdy - Vyhazování p edmět  z oken voz  během jízdy 

20 Neoprávněné použití ruční záchranné brzdy 

2 ČD - Nedodržení vnit ních p edpisů a pokynů vedoucího pracovníka ČD 

3 SŽDC - Nedodržení vnit ních p edpisů a pokynů vedoucího pracovníka SŽDC 

14 Špatná komunikace s dotčenými orgány - Pohrdání autoritou pracovník  ČD, Securitas ČR 

4.3 Analýza souvztažnosti 

Pro verifikaci výsledk  analytické metody CARVER byla zvolena Analýza 

souvztažnosti. Jedná se o metodu, která umožňuje vyhledávání a zároveň hodnocení 

bezpečnostní rizik. Aplikace této metody je vhodná pro posouzení celých objekt , systém  

či hodnocení činnosti konkrétní služby. Výhodou použití Analýzy souvztažnosti 

je vytvo ení nástinu vazeb mezi jednotlivými bezpečnostními riziky, včetně jejich interakcí 

na chráněný objekt. 

Analýza souvztažnosti, která je vhodná pro znázornění p ijatelnosti, 

resp. nep ijatelnosti zvolených rizik, je složena z několika částí – určení potencionálních 

zdroj  rizik, ohodnocení vzájemných interakcí zdroj  rizik, vytvo ení matice zdroj  rizik, 

výpočet koeficient  KAR a KBR a pomocných os O1, O2, grafické znázornění získaných 

hodnot a konečná charakteristika výsledných rizik. Analýza souvztažnosti pracuje s riziky 
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určenými Ishikawovým diagramem s následným výběrem významných rizik, tj. s riziky, 

která byla využita p i hodnocení rizik analytickou metodou CARVER. Pomocné osy 

O1, O2 rozdělují výsledný graf do čty  kvadrant : 

I. kvadrant – Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. kvadrant – Sekundárně nebezpečná rizika 

III. kvadrant – Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. kvadrant – Relativní bezpečnost [7], [23] 

Kompletní postup aplikace metody Analýzy souvztažnosti je uveden v P íloze III. 

Na základě výsledk  Analýzy souvztažnosti byla jako nep ijatelná rizika určena 

ta, která se vyskytují v I. a II. kvadrantu (Tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2: Analýza souvztažnosti – Nep ijatelná rizika [autor] 

Č. Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

1 Securitas ČR – Nedodržení vnit ních p edpisů a pokynů vedoucího pracovníka Securitas ČR 

11 Davové jednání 
12 Vyšší míra agresivity 

13 Špatná komunikace s dotčenými orgány – Nenávist v či Policii ČR 

14 Špatná komunikace s dotčenými orgány – Pohrdání autoritou pracovník  ČD, Securitas ČR 

19 Použití pyrotechnických výrobk  ve spoji a prostorách nádraží 
21 Vandalismus – Poškození infrastruktury spoje 

22 Vandalismus – Poškození prostor nádraží – Fyzické poškození majetku 

25 Vandalismus – Poškození / odcizení majetku adových cestujících, divák  mezi sebou 

26 Neoprávněné držení a/nebo použití zbraně – St elné zbraně 

27 Neoprávnění držení a/nebo použití zbraně – Chladné zbraně 

28 Maskování obličeje zp sobem ztěžujícím / znemožňujícím identifikaci osoby 

29 
Násilí v či spolucestujícím divák m, adovým cestujícím, pracovník m ČD, Securitas 
ČR – Fyzická zranění za použití hmat , chvat , úder  a kop  

30 
Násilí v či spolucestujícím divák m, adovým cestujícím, pracovník m ČD, Securitas 
ČR – Fyzická zranění za použití zbraní 

Č. Sekundárně nebezpečná rizika 

2 ČD – Nedodržení vnit ních p edpisů a pokynů vedoucího pracovníka ČD 

6 Zpoždění železničního spoje 

17 Vyklánění se z oken spoje za jízdy – Vyhazování p edmět  z oken voz  během jízdy 

Celkové rozdělení hodnocených bezpečnostních rizik do jednotlivých kvadrant , 

a tím určení výsledné míry rizika, je uvedeno v Tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Výsledné určení nebezpečnosti rizik [autor] 

Kvadrant Výsledná míra rizika Hodnocená rizika 

I. Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 
1, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 

22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

II. Sekundárně nebezpečná rizika 2, 6, 17 

III. Žádná primárně nebezpečná rizika 3, 4, 5, 8, 10, 20 

IV. Relativní bezpečnost 7, 9, 15, 16, 18, 23, 24 

4.4 Vyhodnocení bezpečnostních rizik 

V závěru procesu hodnocení bezpečnostních rizik je, za účelem vyhodnocení 

nejzávažnějších rizik, provedeno porovnání s následným vyhodnocením výsledk  

jednotlivých použitých analýz (CARVER a Paretova analýza, Analýza souvztažnosti). 

Výsledky hodnocení jsou uvedeny v Tabulce č. 4. Celkový p ehled nejzávažnějších rizik, 

která vyžadují ošet ení, je poté uveden v Tabulce č. 5. 

Dle komparace výsledk  analytické metody CARVER a verifikační Analýzy 

souvztažnosti lze konstatovat, že během hodnocení vybraných rizik nedošlo k významným 

rozdíl m. Konečné výsledky zvolených metod je tedy možno považovat za správné 

a je tak možné na jejich základě stanovit vhodná bezpečnostní opat ení k minimalizaci 

nejzávažnějších rizik. 

Tabulka č. 4: Komparace hodnocených bezpečnostní rizik [autor] 

Riziko č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CARVER + 

Paretova 

analýza 

X X X X X   X  X X X X X  

Analýza 
souvztažnosti X X X X X X  X  X X X X X  

Vyhodnocení X X X X X   X  X X X X X  

Riziko č. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

CARVER + 

Paretova 

analýza 

 X  X X X X   X X X X X X 

Analýza 
souvztažnosti  X  X X X X   X X X X X X 

Vyhodnocení  X  X X X X   X X X X X X 
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Tabulka č. 5: P ehled nejzávažnějších rizik [autor] 

Č. Identifikované riziko 

1 Securitas ČR - Nedodržení vnit ních p edpisů a pokynů vedoucího pracovníka Securitas ČR 

2 ČD - Nedodržení vnit ních p edpisů a pokynů vedoucího pracovníka ČD 

3 SŽDC - Nedodržení vnit ních p edpisů a pokynů vedoucího pracovníka SŽDC 

4 Rizikovost utkání - Vyšší počet divák  

5 Rizikovost utkání - Skladba divák  

8 Technické nedostatky spoje - Nefunkční osvětlení 
10 Návykové látky - Vliv alkoholu 

11 Davové jednání 
12 Vyšší míra agresivity 

13 Špatná komunikace s dotčenými orgány - Nenávist v či Policii ČR 

14 Špatná komunikace s dotčenými orgány - Pohrdání autoritou pracovník  ČD, Securitas ČR 

17 Vyklánění se z oken spoje za jízdy - Vyhazování p edmět  z oken voz  během jízdy 

19 Použití pyrotechnických výrobk  ve spoji a prostorách nádraží 
20 Neoprávněné použití ruční záchranné brzdy 

21 Vandalismus - Poškození infrastruktury spoje 

22 Vandalismus - Poškození prostor nádraží - Fyzické poškození majetku 

25 Vandalismus - Poškození / odcizení majetku adových cestujících, divák  mezi sebou 

26 Neoprávněné držení a/nebo použití zbraně - St elné zbraně 

27 Neoprávněné držení a/nebo použití zbraně - Chladné zbraně 

28 Maskování obličeje zp sobem ztěžujícím/znemožňujícím identifikaci osoby 

29 
Násilí v či spolucestujícím divák m, adovým cestujícím, pracovník m ČD, Securitas 
ČR - Fyzická zranění za použití hmat , chvat , úder  a kop  

30 
Násilí v či spolucestujícím divák m, adovým cestujícím, pracovník m ČD, Securitas 
ČR - Fyzická zranění za použití zbraní 

Z hodnocení rizik, a tím stanovením nejzávažnějších z nich, vyplývá, že je nutné 

se zamě it jak na rizika zp sobená selháním lidského činitele, tak na ta, která vznikají 

vlivem technických či systémových poruch. Je proto d ležité provádět nejen okamžitý 

zásah proti již vzniklému riziku, ale také kroky prevence u obou kategorií rizik. 



28 

 

5 Návrh bezpečnostních řešení 

Návrhy bezpečnostních ešení pro ošet ení rizik vznikajících během p epravy 

a doprovodu divák  na sportovní utkání po železnici vychází z poznatk  získaných během 

deskripce současného stavu a také z provedeného hodnocení bezpečnostních rizik, 

kdy byla určena nejzávažnější rizika, která je nutno minimalizovat s cílem navýšení úrovně 

fyzické bezpečnosti v rámci ešené problematiky. S ohledem na současný stav jsou návrhy 

bezpečnostních ešení rozděleny do dvou kategorií – stávající opat ení doplněná 

o inovativní návrh a inovativní opat ení. 

5.1 Stávající opatření doplněná o inovativní návrh 

V této kapitole jsou uvedena ošet ení bezpečnostních rizik, která navazují 

na stávající ešení a jsou tedy jejich vylepšením. Mezi tato opat ení pat í školení 

pracovník  dotčených orgán , informovaní o rizikové p epravě mezi dotčenými orgány, 

nasazení AKT Policie ČR a ošet ení neoprávněného držení a použití zbraní v železničním 

spoji.  

5.1.1 Školení pracovníků dotčených orgánů 

V návaznosti na odborné školení pracovník  Securitas ČR spojené s rizikovou 

p epravou divák , by měla být zavedena odborná školení zaměstnanc  ČD a SŽDC 

se zamě ením na krizové situace, které mohou během rizikové p epravy divák  nastat. 

Odborné školení pracovník , kte í p icházejí do styku s rizikovou p epravou divák  

na sportovní utkání po železnici, by vedlo k profesionálnějšímu zvládání krizových situací, 

které mohou během p epravy nastat. Ačkoliv nelze žádat, a to z d vodu pravomocí 

stanovených právními p edpisy a ochrany zdraví osoby, nap íklad po vlakových četách, 

aby aktivně zasahovaly proti protiprávnímu jednání, byli by tito pracovníci na dané situace 

lépe p ipraveni, čímž by došlo i ke zlepšení vzájemné koordinace a komunikace 

s Policií ČR, jež disponuje pravomocemi k ešení takovýchto situací. Školení pracovník  

by tedy vedlo ke snížení pochybení pracovník , ke kterým dochází nejen na základě jejich 

nevědomosti či nepozornosti, ale také díky jednání ve stresových situacích, které pracovník 

m že nevhodně vyhodnotit. Rovněž by bylo ošet eno i nedodržení pokyn  vedoucího 

pracovníka a vnit ních p edpis  konkrétního orgánu. 
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Ze strany Policie ČR budou i nadále podporována konání tzv. námětových cvičení, 

která p ipravují policisty na konfliktní situace, které mohou nastat během p epravy divák . 

Jedná se o praktický výcvik, kdy p íslušníci Policie ČR mohou aplikovat teoretické 

znalosti a zkušenosti. Podpora námětových cvičení bude jak ze strany Policie ČR, 

tak nap íklad ČD, které poskytují vy azené vozy pro výcvik. 

5.1.2 Informování o rizikové přepravě mezi dotčenými orgány 

Na základě p edchozích pozitivních zkušeností s poskytováním informací 

o rizikové p epravě mezi jednotlivými pracovníky dotčených orgán  by měla 

být tato komunikace podporována a zvyšována kvalita poskytovaných informací. 

Jedná se zejména o poskytování informací od Managera regionální p epravy 

(tedy pracovníka SŽDC) vedoucím pracovník m Securitas ČR o rizikové p epravě, 

vytipovaných železničních spojích, kterými diváci mohou cestovat, p ibližném počtu 

divák  a jejich skladbě. Informace ze strany SŽDC mohou být získávány 

nap íklad z internetových stránek sportovních klub . P ístup k tomuto druhu 

informací by měl být umožněn i vlakovým četám, ídícím provozu, p ednost m 

nástupních / pr jezdních / výstupních stanic, revizor m jízdného a dalším pracovník m 

na dráze, pokud jsou určeni k tomu, aby s takovou informací nakládali. P i poskytování 

informací o rizikové p epravě musí být dbáno na jejich ochranu, aby nedošlo ke zneužití, 

a také na obsah informací, protože jejich poskytnutím nesmí být narušeny postupy 

Policie ČR. Informováním o rizikové p epravě mezi jednotlivými dotčenými orgány 

by bylo ošet eno selhání jejich pracovník . 

5.1.3 Nasazení Antikonfliktního týmu Policie ČR do železničního spoje 

Na základě nasazování AKT Policie ČR v nástupních / výstupních stanicích 

by měly být podporovány tendence nasazovat AKT Policie ČR také do železničních spoj . 

Větší rozsah nasazování AKT Policie ČR povede k tomu, že nebude p ítomen 

pouze v nástupních / výstupních stanicích, jako je tomu v současnosti ve většině p ípad , 

ale i v železničních spojích pro prevenci protiprávního jednání. Využití sil a prost edk  

AKT Policie ČR vede ke snížení míry agresivity divák , nevhodného či nezákonného 

jednání divák  pod vlivem alkoholu a p ípadnému ešení davového jednání. P íslušníci 
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AKT Policie ČR navíc slouží jako „prost edníci“ mezi diváky a ostatními složkami 

Policie ČR, které jsou ve vozech p ítomni, čímž bude p íznivě ovlivňována nenávist 

divák  v či policist m a také pohrdání v či pracovník m ČD, Securitas ČR. Dalším 

pozitivním p ínosem AKT Policie ČR je, že se snaží p ípadné krizové situace ešit 

asertivním zp sobem, upozorňovat diváky na porušování právních p edpis  a vysvětlovat 

účel a smysl použitých bezpečnostních opat ení. 

5.1.4 Ošetření rizika neoprávněného držení a použití zbraní v železničním spoji 

S ohledem na současný stav p epravy a doprovodu divák  na sportovní utkání 

po železnici, právní možnosti a také na celkovou železniční osobní p epravu, je pro snížení 

rizika neoprávněného držení a/nebo použití st elných a chladných zbraní doporučeno 

provádět i nadále namátkové bezpečnostní prohlídky divák . 

Bezpečnostní prohlídky Policií ČR budou tedy vykonávané zejména u osob, 

u kterých je d vodné podez ení na neoprávněné držení st elné zbraně a tím porušení 

zákona č. 119/2002 Sb., o st elných zbraních a st elivu, ve znění pozdějších p edpis , 

ve smyslu nezákonného držení zbraně, kdy osoba nemá oprávnění držet zbraň či pochybí 

p i její p epravě, tj. zbraň není během p emisťování ve stavu, kdy je vyloučeno 

její okamžité použití a není uložena v uzav eném obalu. P eprava nabitých zbraní je navíc 

zakázána i Smluvními p epravními podmínkami dopravce. 

Bezpečnostními prohlídkami bude také ošet eno použití chladné zbraně v či 

ostatním osobám či majetku, protože ani tyto zbraně, dle Smluvních p epravních podmínek 

dopravce, nesmí být v železničním spoji p epravovány. 

Dále bezpečnostní prohlídky budou prováděny ve vyšší mí e namátkově, 

což má na p ípadné pachatele protiprávního jednání také psychologický efekt. [20], [32], 

[29] 

 

 

Pro ošet ení závažných bezpečnostních rizik bude během rizikové p epravy divák  

na sportovní utkání prováděn i nadále dohled ze strany Policie ČR. 
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5.2 Inovativní opatření 

Tato kapitola popisuje nově navrhnutá ešení, kterými je možno ošet it 

nejzávažnější bezpečnostní rizika vznikající během p epravy a doprovodu divák  

na sportovní utkání po železnici. Jedná se o nasazení novějších voz  železničních spoj , 

použití dohledového videosystému (dále jen VSS) ve vozech železničního spoje 

a vytvo ení statistiky protiprávního jednání vztaženého k rizikové p epravě. 

5.2.1 Nasazení novějších vozů železničních spojů 

Nasazení novějších voz  železničních spoj  by vedlo ke zkvalitnění p epravních 

podmínek pro cestující a také navýšení bezpečnostních standard  během rizikové 

p epravy. 

Vozy, které jsou v současné době nasazovány pro p epravu divák  na sportovní 

utkání, ať už pro sestavení speciálního železničního spoje nebo jako p ípojné vozy 

k běžnému spoji, sice splňují bezpečnostní podmínky pro osobní p epravu, ale vyskytují 

se u nich časté technické závady. Nasazením novějších voz  by byly sníženy mimo jiné 

i výskyty technických závad, které mohou vyvolat poruchu osvětlení. Novější vozy dále 

disponují zcela uzav enými okny nebo pouze malými výklopnými okénky, což snižuje 

riziko vyhození p emet  z okna vozu za jízdy, kterými mohou být zp sobeny nejen 

majetkové škody, ale i těžké ublížení na zdraví až smrt zasažené osoby. Pro úpravu 

vzduchu uvnit  železničního spoje je v novějších vozech instalována klimatizace. Novější 

vozy jsou také vybaveny centrálním zamykáním dve í, které zajišťuje ochranu proti 

otev ení dve í za jízdy vlaku. Některé vozy navíc disponují stranovým blokováním dve í, 

aby nebylo možné otev ít dve e smě ující do kolejiště p i zastavení vlaku ve stanici. 

5.2.2 Dohledový videosystém ve vozech železničního spoje 

Instalace VSS („Video Surveillance System“, česky: „Dohledový videosystém“) 

ve vozech železničního spoje by vedla ke snížení protiprávního jednání, protože VSS kromě 

možnosti identifikace konkrétních osob, pachatel , má také psychologický efekt. 

 V současnosti jsou VSS instalovány také v jiných druzích dopravních prost edk , 

nap íklad ve vozech městské hromadné dopravy, kde efektivně snižují míru protiprávních 

činností. P i rizikové p epravě by tedy VSS mohl ošet it nejen rizika spojená 
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s vandalismem, ale také davovým jednáním, neoprávněným použitím ruční záchranné 

brzdy, maskováním osob zp sobem ztěžujícím / znemožňujícím identifikaci osoby, 

jednáním pod vlivem alkoholu, použitím zábavní pyrotechniky uvnit  spoje či násilím 

páchaným v či druhým osobám za pomocí zbraní či hmat , chvat , úder  a kop . 

V železničním spoji by pomocí VSS byly cíleně po izovány obrazové záznamy 

ze sledovaných prostor pro umožnění p ípadné identifikace pachatel  protiprávního 

jednání. Kamery, pomocí kterých jsou záznamy VSS po izovány, by měly 

být v železničním spoji umístěny tak, aby nebylo narušeno soukromí cestujících a zároveň 

bylo zajištěno monitorování prostor vozu. Byly by nap íklad rozmístěny po čty ech kusech 

v prostoru nástupu, na každé straně vozu dvě kamery, a v prostoru pr chozí uličky vozu 

další dvě. Během instalace by mělo být zajištěno umístění kamer takovým zp sobem, 

aby v p ípadě výpadku některé z nich, byla další kamera schopna zajistit plnohodnotné 

snímání prostor. Kamery by měly disponovat kvalitní tzv. antivandal úpravou, 

která zajišťuje ochranu v či mechanickému poškození či zničení. Zároveň by měly 

být pro instalaci v železničním spoji zvoleny menší rozměry kamer pro snazší umístění 

a složitější identifikaci p ípadným pachatelem. Pro okamžité zjištění p ípadného 

mechanického poškození či zničení některé z kamer, by měl být VSS navíc propojen 

se zabezpečovacím systémem železničního spoje. Jeho prost ednictvím by poté měla 

být odeslána informace o nefunkčnosti konkrétní kamery, a to buď p ímo veliteli p epravy 

Policie ČR anebo pově enému pracovníkovi, který by tuto informaci neprodleně p edal 

veliteli p epravy. Dále pro zajištění komplexní ochrany st eženého prostoru 

by měla v železničním spoji cestovat pově ená osoba, která by v aktuálním čase sledovala 

pomocí p enosného za ízení (nap íklad notebooku) záznamy VSS a mohla tak neprodleně 

informovat velitele p epravy o p ípadném nevhodném či nezákonném jednání divák . 

Tato osoba by měla také p ehled o aktuálním stavu kamer, zejména informace o p ípadném 

zamezení výhledu kamery, nap íklad posprejováním či polepením samolepkami. 

Tento p ípad totiž není schopen zabezpečovací systém vyhodnotit jako poruchu, protože 

kamera je stále funkční, tj. není mechanicky poškozena / zničena. V ideálním p ípadě 

by pro tuto osobu mělo být v rámci železničního spoje z ízeno externí pracoviště, 

jež by vzniklo nap íklad vyhraněním prostoru v části jednoho vozu, který by byl vybaven 

pot ebnou technikou. Pově ená osoba by tedy měla ještě větší p ehled o aktuálním dění 

v železničním spoji. Tento prostor by navíc mohl sloužit jako výchozí pro Policii ČR. 
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P i instalaci VSS by nemělo být opomenuto zálohování napájení všech částí tohoto 

systému, aby nedošlo k p ípadnému výpadku během nahrávání. 

Jelikož se jedná o VSS se záznamem, měla by být tato instalace oznámena 

Ú adu pro ochranu osobních údaj , a to se všemi náležitostmi stanovenými právními 

p edpisy6. Dále by měl být VSS ádně označen, aby byly osoby pohybující se ve st eženém 

prostoru informovány o po izování záznam . Po ízené záznamy by se během jízdy 

železničního spoje ukládaly na externí zálohované úložiště umístěné v železničním spoji 

zp sobem, který by zajišťoval p ístup pouze oprávněným osobám. V cílové stanici 

by tyto záznamy byly pově enou osobou p emístěny z externího úložiště na stálé 

zálohované úložiště, kde by byly uloženy po dobu 7 dní. Doba pro uchování záznamu 

je takto zvolena, aby pově ené osoby, p edevším pracovníci ČD, měli dostatečný prostor 

pro evidenci vzniklých škod na železničním spoji, p ibližné určení v jakém časovém úseku 

došlo k poškození majetku, tedy kontrolu záznam , a následné p edání záznam  

Policii ČR. Záznamy musí být rovněž zp ístupněny Policii ČR v p ípadě, kdy si jej vyžádá, 

nap íklad v situaci, kdy dojde k ublížení na zdraví osoby. Z výše uvedeného vyplývá, 

že po ízené videozáznamy by měly být zp ístupněny pouze pově eným pracovník m 

ČD, pop . SŽDC, a samoz ejmě Policii ČR. 

5.2.3 Statistika vynaložených prostředků 

Statistika vynaložených prost edk  ČD vztažená na rizikovou p epravu divák  

na sportovní utkání po železnici, by vedla k jednoznačnému zobrazení výše náklad  

pot ebných pro obnovení p vodního stavu. 

Tato statistika by zobrazovala výši finančních či jiných prost edk , které jsou 

pot ebné pro obnovení poškozené či zničené infrastruktury železničního spoje během 

p epravy divák  na sportovní utkání po železnici. Statistika by nebyla pouze obecně 

stanovena pro poškození cizí věci vztažené k voz m železničního spoje bez ohledu na druh 

p epravy, ale konkrétně aplikována na rizikovou p epravu, protože v současnosti takto 

specifická statistika neexistuje. Výsledky statistiky, tedy výše vynaložených prost edk  

                                                 
6
 Zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj  a o změně některých zákon , 

ve znění pozdějších p edpis . VSS musí také splňovat podmínky stanovené Obecným na ízením 

na ochranu osobních údaj  (GDPR) s účinností od 25. 5. 2018. 
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za dané období, by také měly být zp ístupněny dalším dotčeným orgán m, zejména 

SŽDC a Securitas ČR. 

Na základě výsledk  této statistiky, by mohla být následně navrhnuta inovativní 

bezpečnostní ešení, jež by zohledňovala, které konkrétní součásti infrastruktury 

železničního spoje jsou během p epravy divák  nejvíce poškozovány. Dále by také byla 

zlepšena spolupráce mezi dotčenými orgány, v p ípadě ČD zejména se Securitas ČR 

a Policií ČR, což by vedlo ke zvýšení úrovně bezpečnosti majetku a také osob. Statistika 

vynaložených prost edk  pro obnovení p vodního stavu by také mohla být podkladem 

pro tvorbu odborné literatury na téma rizikové p epravy divák  po železnici. 
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6 Závěr 

Tato bakalá ská práce se zabývala bezpečnostními riziky p epravy a doprovodu 

divák  na sportovní utkání po železnici, která ohrožují životy a zdraví osob, majetek 

a ve ejný po ádek. 

V rámci úvodní části této práce bylo poukázáno na činnost a vzájemnou spolupráci 

vybraných dotčených orgán , které během rizikové p epravy divák  zajišťují jednak 

bezpečnost osob a majetku, tak i provozuschopnost dráhy a drážní dopravy. Další část 

práce se zabývá deskripcí současného stavu rizikové p epravy, včetně popisu p íprav 

dotčených orgán  a určením kritických situací, které během ní mohou vznikat. P i popisu 

nynějšího stavu bylo využito i odkaz  na vybrané aktuální právní p edpisy, jež p ímo 

souvisí s touto problematikou. Identifikovaná bezpečnostní rizika byla v další části práce 

vyhodnocena za pomocí vhodně zvolených analytických metod. Na základě výsledk  

analýzy rizik byla poté stanovena ta nejzávažnější, která je nutno ošet it s cílem zvýšení 

úrovně bezpečnosti p epravy a doprovodu divák  na sportovní utkání po železnici. 

Pro ošet ení nejzávažnějších bezpečnostních rizik byly v závěrečné části 

práce vytvo eny od vodněné návrhy inovativních změn a doporučení vedoucí k jejich 

minimalizaci a zvýšení míry bezpečnosti osob a majetku. S ohledem na ešenou 

problematiku byla ošet ení rizik rozdělena, a to na stávající bezpečnostní ešení doplněná 

o inovativní návrh a nová, inovativní ešení. 

Cíl práce byl, dle názoru autora splněn, protože v této bakalá ské práci došlo 

ke zhodnocení stávajícího stavu bezpečnostních opat ení p i p epravě a doprovodu divák  

na sportovní utkání po železnici a dále na základě výsledk  analytických metod navrhnuta 

inovativní bezpečnostní opat ení z oblasti technické, režimové ochrany a fyzické ostrahy 

vedoucí k ošet ení možných kritických situací. 

Tato bakalá ská práce m že být také podkladem pro další odborné práce, 

které se zamě í na aktuální stav rizikové p epravy a doprovodu osob po železnici, 

a to nejen ve vztahu ke sportovním utkáním, ale i jiným hromadným společenským akcím, 

nebo mohou tyto práce navázat na navrhnutá inovativní bezpečnostní ešení. A to zejména 

z d vodu, že v současné době neexistuje komplexní a jednoznačný popis a ešení fyzické 

bezpečnosti v rámci této problematiky. 
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