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ANOTACE 
 
SLABÝ, Martin. Bezpečnost na mistrovství Evropy v kopané Euro 2008. Ostrava, 
2009, 35 s. VŠB-TUO Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí bakalářské 
práce Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 
 
 
Klíčová slova 
 
Bezpečnost na fotbalových stadionech, Bezpečnostní strategie, pořádkové složky, 
bezpečnostní hrozby, fotbalové chuligánství, mezinárodní spolupráce. 
 
 
Práce popisuje bezpečnostní opatření a spolupráci jednotlivých složek pořádkových a 
bezpečnostních sil během Mistrovství Evropy v kopané Euro 2008, konané ve Švýcarsku a 
Rakousku. Najdete zde popisy jednotlivých pořadatelských stadionů a výčet 
bezpečnostních hrozeb a v souvislosti s nimi opatření, která byla prováděna pořadateli 
turnaje. Dále je uveden stručný seznam chuligánských skupin jednotlivých zúčastněných 
států, nastiňuje problematiku bezpečnosti na fotbalových stadionech, popisuje společnou 
bezpečnostní strategii zemí pořádajících šampionát a zmiňuje charakteristiku jednotlivých 
pořádkových složek a jejich spolupráci na státní i mezinárodní úrovni. 
 
 
 
ANNOTATION 
 
SLABÝ, Martin.  Safety by European championship  in football  2008.  Ostrava,  2009, 
35 p. VŠB-TUO Ostrava. Faculty of Safety Engineering. Supervisor of the bachelor thesis 
is Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 
 
 
Key words 
 
Safety at football stadium, security strategy, security forces, security threats, football 
hooliganism, international cooperation 
 
 
The work describes the security measures and cooperation between the different 
components of the police and security forces during the European football championship 
Euro 2008, held in Switzerland and Austria. You will find descriptions of the various 
stadiums and organizing a list of security threats in connection with the measures that were 
implemented the tournament organizer. Furthermore, a brief list of groups of hooligans 
individual participating states, outlines the security at football stadiums, describes common 
security strategy for the organizing country championship, and refers to the characteristics 
of individual components of the police and their cooperation at national and international 
level. 
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1 Úvod 
 
 Problematika bezpečnosti na fotbalových zápasech získává u nás i ve světě stále 
větší pozornosti. Každé utkání se může stát místem mimořádné události či katastrofy. 
Riziko vzniku nepředvídané situace se zvyšuje s příchodem turnajů celosvětového či celo-   
evropského měřítka. Mistrovství Evropy se pořádá jednou za čtyři roky a je to bezesporu 
druhý největší svátek pro každého sportovního fanouška celého kontinentu. Fotbal je ve 
světě stále sportem číslo jedna, proto je důležité zajistit ochranu a bezpečí každého 
účastníka. Rakouští a švýcarští pořadatelé, jak bude patrno i v textu, při tvorbě bezpečností 
strategie vycházeli v mnoha ohledech z dobře připravené a implementované německé 
verze použité na mistrovství světa v roce 2006. Využívání praktických zkušeností 
z předchozích ročníků se ukazuje jako nejlepší způsob k zabezpečení bezproblémového a 
klidného průběhu akce.  
 
 Cílem této bakalářské práce je popsat průběh příprav a vypracování postupů a 
opatření vycházejících z přijaté společné bezpečnostní strategie obou zemí. Aby čtenář 
získal představu o přípravách stadionů, pořádkových složkách, každodenní práci 
pořadatelů či soukromých subjektů. Také popisuje možné hrozby, které mohli nastat 
v souvislosti s šampionátem, a protiopatření zavedená oběma pořádajícími zeměmi. 
 

Mnoho cenných informací a dat k práci mi poskytl Mgr. Maxmilián Prinz, ředitel 
rakouského Sportovního centra při Spolkovém ministerstvu vnitra Rakouska, zejména 
informace a písemnosti z bezpečnostní strategie Rakouska.. Zdroje byly přeloženy 
z německého jazyka do češtiny.  
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2 Rešerše 
 
Při tvorbě této bakalářské práce jsem se seznámil s touto literaturou: 
 
Kolektiv autorů: XIII. Mistrovství Evropy ve fotbale Euro 2008. Praha, 2008, Olympia, 
136 s., ISBN 978-80-7376-099-1 
 
Kniha je oficiálním vydáním Českomoravského fotbalového svazu ČMFS. V úvodu je 
znázorněna cesta českých fotbalistů kvalifikací, s jejich protihráči, výsledky jednotlivých 
kvalifikačních zápasů a vítězové  jednotlivých ročníků mistrovství Evropy od jeho vzniku. 
Slovem i obrazem jsou zde přehledně popsány všechny pořadatelské města a 
charakteristiky pořádajících stadionů Rakouska a Švýcarska. Najdeme v ní také průběh 
šampionátu den po dni, od prvního výkopu až k finálovému zápasu. V závěru jsou uvedeni 
nejlepší střelci, brankáři a mužstva loňského ročníku. 
 
 
MAREŠ, Miroslav, SMOLÍK, Josef, SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni. Brno, 
2004, Barrister&Principal, 184 s., ISBN 80-903333-0-3  
 
Tato publikace popisuje vznik, vývoj a současnost chuligánského dění v Evropě. Autoři 
v ní shromáždili mnoho informací, o těchto skupinách fotbalových fanoušků, seřazené dle 
jednotlivých evropských států. V rámci těchto zemí se autoři zaměřili na vývoj, počet a 
způsoby chování chuligánských skupin. Je zde také několik kapitol o situaci v České 
republice a taktika boje proti těmto problémovým skupinám v ČR i v rámci EU. 
 
 
ADAMEC, Vilém, ŠENOVSKÝ, Michail, HANUŠKA, Zdeněk. Integrovaný 
záchranný systém. Ostrava, 2005, SPBI, 157 s., ISBN 80-86634-65-5 
 
V knize je popsán integrovaný záchranný systém, jeho složky a koordinace při 
záchranných a likvidačních pracích v případě vzniku mimořádné události. Z této publikace 
jsem vycházel při vyhledávání a popisu struktur v rakouské a švýcarské bezpečnostní 
politice.  
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3 Základní fakta 
 
3.1  Mistrovství Evropy   

[1, 5] Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2008, spíš známé pod názvem EURO 
2008 bylo 13. ročníkem tohoto turnaje ve čtyřletých intervalech. Oficiální logo tohoto 
šampionátu můžete vidět na obrázku č. 1. Po úspěchu s evropským mistrovstvím 
v Portugalsku v roce 2004 se vkládaly obrovské naděje do mistrovství, které pořádaly 
společně Švýcarsko a Rakousko ve dnech 7. – 29. června. Bylo to podruhé v historii, kdy 
jej pořádaly dvě země najednou. Naposledy se tak stalo v roce 2000, kdy byl spolupořádán 
Belgií a Holandskem. Pořadatelství dalo jak Švýcarku tak Rakousku přímý postup na tento 
turnaj. Dalším přímým postupujícím účastníkem bylo Řecko, které vyhrálo předchozí 
ročník. Ostatní týmy se museli na šampionát probojovat v kvalifikaci, která začala v srpnu 
2006. Trojici přímých postupujících doplnilo těchto 13 evropských týmů: Česká republika, 
Chorvatsko, Francie, Itálie, Německo, Holandsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, 
Španělsko, Švédsko a Turecko.  
 
 

 
 Obr. č. 1 Oficiální logo šampionátu ME Euro 2008 

(www.euro2008.uefa.com, 2008) 
 

3.2  Stadiony na Euru 2008 

Turnaj byl pořádán na 8 stadionech pořadatelských zemí (viz obr. č. 2). Z toho čtyři 
jsou v Rakousku a čtyři ve Švýcarsku. Každý ze stadionů má kapacitu větší než 30 000 
míst. Největší stadion byl Ernst Happel Stadion ve Vídni, s kapacitou 53 295 lidí. Také 
proto to byl stadion, který hostil finále celého šampionátu. Fotbalové arény byly vybírány 
dle složitých kritérií, stanovených komisí UEFA. [ 1,5 ] 

 
Obr. č. 2  Rozmístění stadionů ve Švýcarsku a Rakousku 

(www.euro2008.uefa.com, 2008) 
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RAKOUSKO    
 
Stadion Tivoli NEU 
 
          Stadion Tivoli leží v Insbrucku, srdci tyrolských Alp mezi olympijským stadionem a 
automobilovou dráhou ve výšce 575 metrů. K stadionu je dobrý přístup díky snadnému 
přístupu a je také vzdáleno jen několik kilometrů od innsbruckého letiště.  V roce 2000 
byla jeho kapacita 17 400 míst, ale kvůli šampionátu bylo nutné ji zvýšit na 30 000 míst, 
po skončení turnaje měla být opět snížena na původní počet, ale k této změně už nedošlo. 
Celý objekt má plochu 10000 metrů čtverečních a najdete zde fanshopy, restaurace, 
obchody se sportovním zbožím či fitness centra. Stadion je zobrazen na obrázku č. 3. 
[1,7,8] 
 
Originální název: Tivoli Neu  
Vlastník: město Insbruck 
Umístění: Insbruck, Rakousko 
Rok výstavby: 2000 
Náklady na rekonstrukci: 30,3 milionu eur 
Rok otevření: 2006 
Povrch: tráva 
Kapacita: 31600 míst (z toho krytých 31600 míst) 
Domácí klub: Insbruck Wacker 
Veřejná doprava: městský autobus 
 
 

 
Obr. č. 3 Stadion Tivoli Neu (www.euro2008.cz, 2008) 

 
 
Program zápasů na stadionu: 
 
Skupina D: 10.6. 18:00 Španělsko – Rusko 
Skupina D: 14.6. 18:00  Švédsko – Španělsko 
Skupina D: 18.6. 20:45 Rusko – Švédsko 
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Worthersee Stadion 
 
          Stánek leží v hlavním městě Korutan Klagenfurtu nedaleko jezera Worthersee. 
Klagenfurt je nejjižněji položenou rakouskou spolkovou metropolí. Nachází se na pomezí 
střední a jižní Evropy, jen 30 kilometrů od slovinských hranic. Worhersee stadion je 
multifunkční stadion, který byl v roce 2007 rekonstruován podle stadionu St. Jakob Park 
v Basileji. Od sezóny 2007/2008 je domovem rakouského klubu FC Korutany. Původně 
nejmenší stadion, kde kapacita byla pouhých 11 000 lidí byl rozšířen na 30 000 míst. 
Stadion Worhersee můžete vidět na obrázku č. 4. [1,8] 
 
Originální název: Hypo Arena Klagenfurt 
Vlastník: město Klagenfurt 
Umístění: Klagenfurt, Rakousko 
Rok výstavby: 2006 
Náklady na rekonstrukci: 66,5 milionu eur 
Rok otevření: 2007 
Povrch: tráva 
Kapacita: 31957 míst  
Domácí klub: SK Korutany 
Veřejná doprava: městský autobus 
 
 

 
Obr. č. 4 Stadion Worthersee (www.euro2008.cz, 2008) 

 
Program zápasů na stadionu: 
 
Skupina B:   8.6. 20:45 Německo – Polsko 
Skupina B: 12.6. 18:00 Chorvatsko – Německo 
Skupina B: 16.6. 20:45 Polsko – Chorvatsko 
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Wals-Sienzenheim Stadion 
 
           Stadion se nachází v Salzburku, rodišti W. A. Mozarta, který byl v roce 1996 zapsán 
na seznam kulturního dědictví UNESCO. Salzburk je čtvrté největší rakouské město, ležící 
nedaleko hranic s Německem. Název arény je odvozen od čtvrti, ve které leží. Před 
šampionátem byla jeho kapacita kolem 18 000 míst, po rekonstrukci se zvýšila na 31 895. 
Oficiálně byl otevřen v roce 2003 a jeho domácím týmem je Red Bull Salzburg. Pohled na 
stadion je zobrazen na obrázku č. 5. [1,7] 
 
Originální název: Red Bull Arena  
Vlastník: město Salzburk 
Umístění: Salzburk, Rakousko 
Rok výstavby: 2003 
Náklady na rekonstrukci: 66,5 milionu eur 
Rok otevření: 2003 
Povrch: umělá tráva (Polytan Lygaturf 240) 
Kapacita: 31895 míst (z toho krytých 31895 míst) 
Domácí klub: Red bull Salzburg 
Veřejná doprava: městský autobus, vlak 
 
 

 
Obr. č. 5 Stadion Wals-Sienzenheim (www.euro2008.cz, 2008) 

 
 
Program zápasů na stadionu: 
 
Skupina D: 10.6. 20:45 Řecko – Švédsko 
Skupina D: 14.6. 20.45 Řecko – Rusko 
Skupina D: 18.6. 20.45 Řecko – Španělsko 
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Stadion Ernst-Happel 
 

Stadion leží v rakouském hlavním městě Vídni. Historické centrum bylo v roce 
2001 zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Bývalý název stánku byl 
PraterStadion. Název získal po smrti rakouského trenéra Ernsta Happela. Je největším 
fotbalovým stadionem v Rakousku. Patří mezi tzv. pětihvězdičkové stadiony evropské 
fotbalové asociace UEFA. Tento stadion také už několikrát hostil finále ligy mistrů a to 
v letech 1964, 1987, 1990 a 1995. Kapacita stadionu se zvýšila, vybudovalo se vytápění 
trávníku a dvě obří videostěny, které slouží divákům ke sledování záznamů z hřiště. Pod 
tribunami bylo vybudováno obrovské tiskové centrum pro TV štáby a novináře. 
V současné době zde nehraje žádný domácí klub, stadion se používá výhradně na zápasy 
rakouské fotbalové reprezentace. Někdy je také využíván ke konání koncertů a jiných 
sportovních akcí. Fotky stadionu jsou vidět na obrázku č. 6. [1,8] 
 
Originální název: Ernst Happel Stadium 
Vlastník: město Vídeň 
Umístění: Vídeň, Rakousko 
Rok výstavby: 1929 
Náklady na rekonstrukci: 37 milionů EUR 
Rok otevření: 1986 
Povrch: tráva 
Kapacita: 53008 míst (z toho krytých 53008 míst) 
Velikost: 105x68 m 
Domácí klub: Rakouská fotbalová reprezentace 
Veřejná doprava: městský autobus 
 

 
  Obr. č. 6 Stadion Ernst-Happel (www.euro2008.cz,2008) 
 
Program zápasů na stadionu: 
 
Skupina B:   8.6. 18:00 Rakousko – Chorvatsko 
Skupina B: 12.6. 20:45 Rakousko – Polsko 
Skupina B: 16.6. 20:45 Rakousko – Německo 
Čtvrtfinále: 20.6. 20:45 Chorvatsko – Turecko 
Čtvrtfinále: 22.6. 20:45 Portugalsko – Německo 
Semifinále: 26.6. 20:45 Rusko – Španělsko 
Finále:  29.6. 20:45 Německo - Španělsko 
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ŠVÝCARSKO   
 
 
Stadion St. Jakob-Park 

Stadion se nachází v Basileji, městě švýcarské kultury, viz obrázek č. 7. Ve městě 
žije multikulturní obyvatelstvo, díky blízké poloze Německa a Francie. St. Jakob-Park je 
největším fotbalovým stadionem ve Švýcarsku a je domovem prvoligového klubu FC 
Basilej. Původní kapacita stadionu byla 38500 míst, ale díky mistrovství byla zvýšena na 
42 500. Kromě stadionu se zde nachází 32 obchodů na třech podlažích a dvě stylové 
restaurace. Stadion byl oceněn 4 hvězdičkami UEFA, což je maximum z hlediska velikosti 
stánku. [1] 

Originální název: St. Jakob-Park  
Vlastník: město Basilej 
Umístění: Basilej, Švýcarsko 
Rok výstavby: 1998 
Náklady na rekonstrukci: 220 milionů švýcarských franků 
Rok otevření: 2001 
Povrch: tráva 
Kapacita: 42500 míst  
Domácí klub: FC Basel 
Veřejná doprava: městský autobus, tramvaj 
 
 

 
Obr. č. 7 Stadion St. Jakob Park (www.euro2008.cz, 2008) 

 
 
Program zápasů na stadionu: 
 
Skupina A:   7.6. 18:00 Švýcarsko – Česká republika 
Skupina A: 11.6. 20:45 Švýcarsko – Turecko 
Skupina A: 15.6. 20:45 Švýcarsko – Portugalsko 
Čtvrtfinále: 19.6. 20:45 Portugalsko – Německo 
Čtvrtfinále: 21.6. 20:45 Nizozemsko – Rusko 
Semifinále: 25.6. 20:45 Německo - Turecko 
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Stadion Stade de Suisse 

Tento stadion leží v hlavním městě Švýcarska Bernu, vidět jej můžete na obrázku  
č. 8. Původně byl stadion znám pod jménem Wankdorf Stadium. Je domácím prostředím 
pro klub BSC Young Boys Bern. Stadion Wankdorf byl zdemolován v roce 2001 a na jeho 
místě byl vystaven nový, určený právě pro fotbalový svátek Euro 2008. S kapacitou 32000 
sedadel je považován za největší celokrytý stadion ve Švýcarsku. [1,8] 

Originální název: Stade de Suisse  
Vlastník: Stade de Suisse, Wankdorf 
Umístění: Bern, Švýcarsko 
Rok výstavby: 2003 
Náklady na rekonstrukci: 350 milionů CHF 
Rok otevření: 2005 
Povrch: umělá tráva (FIFA 2-Star Synthetic: Polytan Ligaturf 240) 
Kapacita: 32000 míst  
Domácí klub: BSC Young Boys 
Veřejná doprava: městský autobus, tramvaj 
 

 
Obr. č. 8 Stadion Stade de Suisse (www.euro2008.cz, 2008) 

 
 
Program zápasů na stadionu: 
 
Skupina C:   9.6. 20:45 Nizozemsko – Itálie 
Skupina C: 13.6. 20:45 Nizozemsko – Francie 
Skupina C: 17.6. 20:45 Nizozemsko – Rumunsko 
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Stadion Stade de Geneve 

Stadion se nachází v švýcarském městě Ženeva, ve kterém sídlí mnoho světových 
organizací. Jednou z velkých mediálních akcí je pořádání ženevského autosalonu. 
Multifunkční sportovní aréna (viz obr. č. 9) nabízí kromě zápasů domovského klubu 
Servette FC a zápasů švýcarské fotbalové reprezentace, také obchody, restaurace a fitness 
centra. Stadion má dokonce svou vlastní vlakovou zastávku. [1,7]  

Originální název: Stade de Geneve  
Vlastník: město Ženeva 
Umístění: Ženeva, Švýcarsko 
Rok výstavby: 2001 
Rok otevření: 2003 
Kapacita: 30000 míst (z toho 30000 míst krytých) 
Domácí klub: FC Servette Ženeva 
Veřejná doprava: městský autobus, tramvaj, vlak 
 

 

 
Obr. č. 9 Stadion Stade de Geneve  (www.euro2008.cz, 2008) 

 

Program zápasů na stadionu: 
 
Skupina A:   7.6. 20:45 Portugalsko – Turecko 
Skupina A: 11.6. 18:00 Česká republika – Portugalsko 
Skupina A: 15.6. 20:45 Turecko – Česká republika 
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Stadion Letzigrund 

Je fotbalový stadion v největším švýcarském městě Curych. Tento stadion můžete 
vidět na obrázku č. 10. Curych byl v roce 2006 zvolen nejlepším městem pro život. Prošel 
velmi rozsáhlou rekonstrukcí, právě kvůli šampionátu Euro. Stadion se využívá také jako 
sportovní areál a pořádají se v něm hudební koncerty až pro 75000 lidí. Stánek je nyní 
využíván domácí klubem FC Zurych a navíc jej také, díky rekonstrukci, využívají 
fotbalisté Zurych Grasshoopers. Tyto týmy také nastoupili v premiérovém zápase při 
znovuotevření stadionu. [1] 

Originální název: Letzigrund  
Vlastník: město Curych 
Umístění: Curych, Švýcarsko 
Rok výstavby: 1925 
Náklady na rekonstrukci: 67 milionů švýcarských franků 
Rok otevření: 2007 
Povrch: tráva 
Kapacita: 30000 míst  
Domácí klub: Zurych FC 
Veřejná doprava: městský autobus, tramvaj 
 
 

 
Obr. č. 10 Stadion Letzigrund (www.euro2008.cz, 2008) 

 

Program zápasů na stadionu: 
 
Skupina C:   9.6. 18:00 Rumunsko – Francie 
Skupina C: 13.6. 18:00 Itálie – Rumunsko 
Skupina C: 17.6. 20:45 Francie – Itálie 
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4  Hodnocení hrozeb na Euru 

4.1 Bezpečnostní připravenost 

[5,6,7] Před samotným zahájením mistrovství Evropy ve fotbale zasedla zvláštní 
mezinárodní komise, ve které pro zajímavost byl jedním z pěti komisařů také Čech Radim 
Bureš, předseda stálého výboru evropské úmluvy k diváckému násilí při Radě Evropy.  

Členové komise: 
 
Radim Bureš (Česká republika) – předseda výboru evropské úmluvy k diváckému 
násilí při Radě Evropy 
Jurgen Mathies (Německo) – policejní ředitel, vedoucí pracovní skupiny „Operace 
a boj proti kriminalitě“ na Mistrovství světa v Německu v roce 2006 
Jo Wanhecke (Belgie) – Ředitel bezpečnosti během Mistrovství světa v Belgii 
v roce 2000 
John de Quidt (Velká Británie) – člen výboru evropské úmluvy k diváckému násilí 
při Radě Evropy 
Francisco Pedro Alfonso Teles (Portugalsko) – zodpovědný za bezpečnost na 
mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku [7]  

Tato komise kontrolovala dodržování koncepce vycházející v mnohém z dobrých 
zkušeností Eura 2004 v Portugalsku a mistrovství světa 2006 v Německu. Komisaři 
navštívili obě pořadatelské země v roce 2008 několikrát. „Podstatou této koncepce je 
nabízet veřejnosti přátelskou, vlídnou a spíše úsměvnou tvář policie a dalších 
bezpečnostních složek, přispívat k slavnostní atmosféře události, neprovokovat, 
nevyvolávat napětí hromadnou přítomností (na stadiónech bude například jen desetina 
přítomných policistů vidět), tlumit konflikty už v zárodku, ale zároveň být připraven i k 
razantnímu zásahu, pokud to bude potřeba.", uvedl Bureš. (Rakousko je z bezpečnostního 
hlediska na EURO 2008 připraveno [online]. 2008 , 2009 [cit.2009-04-29]. Dostupný z 
WWW: <www.fotbal.sport.cz>. [9]  

Rakouští a švýcarští pořadatelé a bezpečnostní sbory charakterizovaly tuto 
koncepci tzv. 3D, které označují 3 různé stupně zásahu. Prvním z těchto zásahů je dialog. 
Tento typ se snaží vyřešit případné problémy klidně, diskusí. Dalším je deeskalace, což je 
zásah bezpečnostních složek bez použití donucovacích prostředků, v případě že selhává 
první stupeň tedy dialog. Posledním z „déček“ je determinace, poslední možnost, když 
selhávají jakékoli jiná opatření. Jedná se o zákrok speciálních zásahových jednotek, kdy 
v případě že je to nutné, se použijí také nutné donucovací prostředky. [4]  

Ze závěrů komise vyšlo, že obě země jsou z bezpečnostního hlediska výborně 
připraveny a že přijatá opatření, včetně obnovení kontrol na hranicích Rakouska a 
Švýcarska s ostatními zeměmi, vyhovují. Ve zprávě také byl také uveden seznam možným 
nebezpečí a hrozeb, které se mohou objevit s příchodem šampionátu a během něj. [5,6]  
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4.2 Obecná charakteristika možných hrozeb 

4.2.1 Veřejná kriminalita 
            

S touto problematikou se bezpečnostní složky setkávaly neustále. S blížícím se 
šampionátem se mohla intenzita takových situací zvyšovat. Mezi nejznámější typy 
kriminality patřily zejména krádeže, krádeže vloupáním, krádeže aut a věcí z nich, 
porušování pravidel silničního provozu, kriminalita zločineckých organizací, 
kriminalita mládeže, počítačová kriminalita, vraždy a loupeže. [5,6]  

  
     

4.2.2  Divácké násilí 
 
Nejčastější charakteristika definuje jako násilné nebo nebezpečné chování diváků 
v souvislosti se sportovními zápasy. Odehrává se na stadionech, v jejich 
bezprostředním okolí nebo na trasách přesunu fanoušků. Divácké násilí je obvykle 
plánováno, má opakovaný či manifestační charakter a je realizováno relativně 
ohraničenou skupinou osob, jejichž jednotícím prvkem je sounáležitost s určitým 
klubem či národním týmem. Kromě vlastního násilí zahrnuje rovněž další formy 
rizikového chování. Jejich popis je uveden níže. [5,6]  

 
  

4.2.3   Terorismus 
 
Podle jedné z mnoha definic je terorismus soubor antihumánních metod hrubého 
zastrašování politických odpůrců hrozbou síly a užití různých forem násilí. 
Smyslem a pákou terorismu je vytvořit extrémní psychický nátlak na jednotlivce i 
skupiny obyvatelstva. Teroristé k těmto účelům využívají bomby, chemické, 
jaderné a biologické zbraně. Společně s organizovaným zločinem a šířením zbraní 
hromadného ničení patří terorismus, zejména jeho mezinárodní forma, 
k nejzávažnějším rizikům ohrožujícím celou lidskou civilizaci. [5,6]  
 
Rozdělení terorismu dle rozsahu: 
 

• Vnitřní 
• Státní 
• Revoluční 
• Mezinárodní 
• Separatistický 
• Globální 

 
Typologie terorismu dle motivace: 
 

• Terorismus kriminální – teroristické akce za účelem získání osobních či 
materiálních výhod 
 

• Terorismus patologický – teroristické akce za účelem psychického 
sebeuspokojení 
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• Terorismus politický – teroristické akce provedené z kolektivních pohnutek 
 

• Terorismus náboženský – teroristické akce provedené z náboženských 
důvodů 

 
 
4.2.4   Moderní teroristické zbraně a zbraně hromadného ničení 
 
S dnešním obrovským rozvojem biologických a genových manipulací a výzkumu 
v oblastech chemie a chemického průmyslu se vytváří veliké předpoklady 
k zneužití těchto nebezpečných látek pro teroristické cíle. Některé zbraně 
hromadného ničení nebo jejich účinné součásti se tak mohou stát velmi účinným 
nátlakovým prostředkem.  
Velkou hrozbou v současné technické době je také kybernetický terorismus. Útoky 
prostřednictvím počítačových sítí představují hrozbu srovnatelnou s účinky zbraní 
hromadného ničení. 
Klasický terorismus je ve srovnání s užitím chemikálií, bakterií nebo počítačových 
virů více viditelný. Stále je však předpoklad že teroristé zůstanou u klasických 
metod, které jsou hmatatelné, mohou zasáhnout přesně určený cíl a navíc okamžitě 
vyvolají pozornost sdělovacích prostředků. [5,6]  
 
4.2.5  Násilný extremismus 

  
Průvodním jevem extremismu je narůstající násilná trestná činnost a radikálnější 
postoj některých skupin obyvatelstva k určitým sociálním skupinám, speciálně pak 
k občanům s rozdílnou barvou pleti. Extremismus můžeme rozčlenit na fašismus, 
komunismus, radikalismus, anarchismus, rasismus, nacionalismus, antisemitismus, 
populismus, terorismus, náboženský fundamentalismus a fanatismus. Největším 
problémem z hlediska bezpečnosti je  určitě pravicové radikální hnutí Skinheads, 
kteří jsou známí svým bojem proti romskému, židovskému obyvatelstvu a 
skupinám obyvatel s rozdílnou barvou pleti (asijci, afričané, cizinci). Právě 
s blížícím se šampionátem, a s přihlédnutím k různorodosti národů kvalifikovaných 
do turnaje, patří extremismus společně s terorismem k jedné z největších hrozeb 
bezpečnostní situace ve Švýcarsku a Rakousku. [5,6]  

4.2.6  Masově psychologické hledisko (davová psychóza) 

Dav by se dal charakterizovat jako větší počet osob, které jsou ve stejném prostoru, 
a které spojuje postoj k určitému problému, osobě či skupině. Lidé v davu jsou více 
sugestivní, tzn. více ovlivnitelní, lidé mají tendenci kopírovat, hledat vůdce. 
Příslušnost k davu může u jedinců vyvolat pocit anonymity. Tento pocit anonymity 
většinou svádí ke spontánnosti a dokonce k destruktivnímu chování, podporuje 
davové násilí. Nejčastěji jsou viditelné tyto projevy davové psychózy právě na 
fotbalových utkáních, kdy nezřídka dochází právě k násilnostem kvůli příslušnosti 
k jednomu z týmů.  [5,6]  
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4.2.7 Problémoví fotbaloví fanoušci 

Zvláště důležité a divácky atraktivní zápasy, mezi něž mistrovství Evropy ve 
fotbale bezesporu patří, přitahují velké množství fanoušků jednotlivých klubů. Na 
každé fotbalové utkání doprovází tým skupina fanoušků, kteří  obvykle 
nepřizpůsobí své chování podmínkám a řádům stadionů. Mnohé ze světových 
stadionů mají tyto fanoušky zmapované. Tito fanoušci bývají označování jako 
ultras, hooligans nebo rowdies. Jsou to radikální skupiny fanoušků, kteří se 
organizují za účely střetů s fanoušky ostatních klubů. Smyslem hooliganských 
skupin často nebývá samotné fandění, ale právě bitka mezi gangy soupeřících 
fanoušků klubů. [5,6]     

 4.2.8 Ohrožené osoby 

Jak bylo zmíněno výše, zvláště důležité a divácky atraktivní zápasy jako Euro 2008 
přitahují nejen fanoušky, takříkajíc obyčejné. A takovýchto akcí se často účastní 
osoby významného společenského postavení nebo osoby světově známé. Ať už se 
jedná o hlavy jednotlivých států, vysoké státníky, mediální hvězdy nebo jejich 
příbuzní. Zejména když mluvíme o hlavách států, existuje vysoké riziko útoku na 
tyto osoby extrémistickými skupinami lidí. [5,6]  

4.2.9 Mimořádné události a katastrofy 

Ani takto významným událostem se nemusí vyhnout mimořádné události, které 
mohou ohrozit zdraví a životy osob účastnícím se tohoto fotbalového mistrovství. 
Do této skupiny můžeme zařadit zejména situace způsobené tzv. vyšší mocí. Patří 
zde například zemětřesení, vánice, povodně, zásahy bleskem, svahové pohyby, 
vichřice, bouře a jiné působení přírodních sil. Většina takových událostí se dá 
v současné době dobře předvídat a účinně s nimi bojovat. Tyto situace také 
naneštěstí přinášejí velké počty zraněných a obětí na lidských životech. [5,6]  
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5 Fotbalové chuligánství 
  V posledních desetiletích se tato otázka stala předmětem intenzivního mediálního, 
politického i akademického zájmu. Bezpečnostní hrozby jsem představil v předchozí 
kapitole. Otázka fotbalového chuligánství a násilí však znamenala pro bezpečnostní složky 
Švýcarska a Rakouska nejpravděpodobnější rizika. A i když množství ohrožených osob a 
tedy potenciálních zraněných u těchto incidentů nebyl tak velký jako například u možného 
útoku teroristické skupiny, právě míra rizika a možná frekvence těchto incidentů zvyšovala 
možný počet ohrožených osob. Také vzrůstající počet případů, kdy diváci přicházeli o 
život v důsledku vzájemných bitek a potyček v hledištích stadionů, donutil pořadatele brát 
zřetel zejména na problémy s těmito fotbalovými nadšenci. Proto Rakousko i Švýcarsko, 
s pomocí bezpečnostních složek sousedních států, vypracovali seznam problémových 
fanoušků jednotlivých zemí. Stadiony byly vybaveny operačními středisky, kompletně 
byly prošpikovány bezpečnostními kamerami, které umožňovaly rozeznat obličejové rysy 
fanoušků a v reálném čase je porovnávali s biometrickými údaji v databázi fotbalových 
chuligánů. Stadiony byly také vybaveny celami předběžného zadržení, kde putovali 
výtržníci vyvedení ze stadionů. Státní zástupce pak rozhodoval o zahájení procesu nebo 
vyhoštění ze země. [2]  

5.1 Chuligáni v ČR 

Největší rozmach fotbalového chuligánství u nás zaznamenáváme v druhé 
polovině devadesátých let, kdy se začaly tvořit gangy se stabilními názvy i členy. 
V současné době má v ČR téměř každý prvoligový a druholigový klub z větších 
měst fanoušky, které lze označit jako fotbalové chuligány. Při zápasech národní 
fotbalové reprezentace není jednotná fanouškovská základna. Hlavní chuligánské 
skupiny v ČR jsou uvedeny v tabulce č. 1 [2]  

 
 
Tab. č. 1  Chuligánské organizace jednotlivých českých klubů 
 
Fotbalový klub Název organizace Fotbalový klub Název organizace 

FC Baník Ostrava 

Apple Comamdo 

Sparta Praha 

Red Pirates Sparta 

Barabi 
Brigade Drápek z 
Lasičky 

Chachar Boys Ultras Sparta 

1. FC Brno 
Torcida Viktoria Plzeň Blue Red 
Johny Kentus Gang FC Opava Bulldog Corps 

Slavia Praha 
Brigate 97 Slovan Liberec Death Boys 
Slavia Hooligans Viktoria Žižkov Ultras Viktoria 
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5.2 Chuligáni evropských států 

Největším dějištěm fotbalového chuligánství je právě Evropa, proto bych rád 
představil skupiny nejnebezpečnějších fanoušků jednotlivých zemí, účastnících se 
mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2008. Zde je krátký seznam názvů těchto skupin, 
společně s příslušností k jednotlivým národním týmům. [2] 

Chorvatsko 
  Nejznámější skupiny chuligánů v Chorvatsku jsou Torcida – Hajduk Split, Bad 
blue Boys – Dynamo Zábřeh a Armada (Rijeka). Každá z těchto organizací registruje 
několik tisíc členů. Po rozpadu bývalé Jugoslávie se chorvatské skupiny zejména 
projevovaly výtržnostmi a násilnostmi proti srbským fanouškům. [2] 
 
Francie 

Je jednou ze zemí účastnících se šampionátu, kde riziko fotbalového chuligánství 
není tak vysoké. Počátkem osmdesátých let začaly vznikat první organizované skupiny 
příslušníků fotbalových klubů, označované jako „kops“ nebo „ultras“. Také se začaly 
objevovat rasistické chorály a symboly na francouzských stadionech. Nejznámější 
francouzští chuligáni jsou Boulogne kop – Paris St. Germain a chuligáni z příznivců 
Olympique Marseille, Mét, Nantes či Bordeaux. [2] 
 
Itálie 

Počátky italského fotbalového fandění se spojují hlavně s hnutím skinheads. Každý 
italský tým měl početnou skupinu těchto extrémistů v řadách svých fanoušků a zejména 
tyto skupiny pořádaly bitky mezi sebou.V současné době se nejvíce objevují skupiny 
„tifosi“ (fanoušci) a „ultras“. Druzí jmenovaní často pořádají pouliční bitky mezi 
znepřátelenými fanoušky jiných týmů. Nejvýznamnější skupiny v Itálii jsou Fighters – 
Juventus Turín, Vikings – Lazio Řím, Mods – Bologna, Boys, Ultras – Inter Milán. [2] 
 
Německo 

Němci jsou často považováni za největší konkurenty anglických „rowdies“. 
V Německu se často objevují projevy rasismu, zejména proti fotbalistům tmavé pleti.V 
dnešní době je divácké násilí považováno za vážný společenský problém a na německých 
stadionech platí přísné podmínky, které upravují chování návštěvníků. Nejznámější 
skupiny Streetfighters – FC Kolín, Gelsenszene – Shalke, Munich service crew – Bayern 
Mnichov, Blue Army – Bielefield, First class – Essen, Endsieg – Hertha Berlín, Karlsruhe 
offensive – Karlsruhe. [2] 
 
Holandsko 

Největší střety se objevují mezi chuligány fotbalových klubů v nejvyšší holandské 
lize. Mezi nejznámější chuligány v Nizozemí patří F-side – Ajax Amsterdam, Vak-P - Den 
Bosch, skupina Vak-S/Vak-R – Feyenord Rotterdam, Bunnik-Side – Utrecht. [2] 
 
Polsko 

V této zemi se tvoří skupiny těchto fanoušků nejen kolem velkých klubů, ale i u 
klubů z menších měst. Panuje zde velká nevraživost mezi gangy těchto klubů. Mnoho 
chuligánských akcí je předtím pečlivě naplánováno. V Polsku je známá, tzv. družba, tedy 
navazování kontaktů z fanoušky z jiných klubů, někdy dokonce z různých zemí. 
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Nejvyhlášenější fanoušci jsou chuligáni Cracovia – Krakow, Hutnik Fighters – Hutnik 
Krakow, White Wolwes – GKS Belchatow, Dragons – Wisla Krakow, Nygusy – LKS 
Lodź, Warriors – Legia Varšava. [2] 
 
Portugalsko 

První chuligány se zde začali objevovat v druhé polovině sedmdesátých let. 
Divácké násilí se objevuje zejména při utkáních týmů z jednoho města, např. Sporting 
Lisabon – Benfica Lisabon. Portugalští chuligáni se proto příliš neprojevují při utkáních 
národního mužstva. Nejznámější skupiny jsou Juventude Leonida – Sporting Lisabon, 
Pantera Negras – Boavista Porto, Diabos Vermelhos – Benfica Lisabon či Super Dragoes 
z FC Porto. [2] 
 
Rakousko 

V současné době není chuligánství v Rakousku nijak závažným problémem. Hodně 
se spojuje s rozvojem kultury skinheads. Při utkáních nejčastěji dochází k mírným 
projevům rasismu. Nejvýznamnější skupiny jsou Wiener Hooligans – Rapid Vídeň, dále 
skupiny u celků Sturm Graz, Tirol Insbruck nebo FC Linz. [2] 
 
Rusko 

Tito fanoušci patří k nejaktivnějším z evropských států, a to také co se týče 
násilností na stadionech, viz obrázek č. 12. Největší základny mají moskevské kluby, které 
v případech výjezdu mimo Moskvu utvoří jednotný celek proti všem protivníkům. Po 
rozpadu sovětského svazu zájem o fotbalová utkání značně ochabl, zároveň s tím se 
rapidně snížily násilnosti fanoušků. Vzestup těchto situací se objevil opět po roce 1994, 
kdy opět začaly vznikat tyto skupiny a konflikty se začaly znovu hojně objevovat. Při 
utkáních ruské fotbalové reprezentace vystupují chuligánské gangy jednotlivých klubů 
společně. Nejsilnější jádro mají tyto skupiny ruských chuligánů: Flint´s Crew, Gladiators – 
Spartak Moskva, Troublemakers firm – Torpedo Moskva, Red-Blue Warriors – CSKA 
Moskva, Blue – White Dynamite – Dynamo Moskva, Nevsky front – Zenit Petrohrad nebo 
Vikings – Lokomotiv Moskva. [2] 
 
Rumunsko 

Do roku 1989 zde neexistovalo žádné divácké násilí, kvůli tvrdému režimu a 
neexistenci sektorů na stadionech. Velký vliv na rumunské příznivce měli po roce 1989 
italští chuligáni, s kterými tvořili přátelské skupiny. Možná i díky tomu se začal 
v devadesátých letech zvyšovat počet násilností na rumunských stadionech. Na tuto 
skutečnost zareagoval fotbalový svaz a bezpečnostní složky zvýšenou bezpečností na 
fotbalových stadionech. Mezi nejznámější skupiny patří Ultras – Steaua Bukurešť, Brigade 
Pantelimon – Rapid Bukurešť, Comando Ultra Viola – Politehnica Temešvár či Legiunea 
Marina – Farul Konstanta. [2] 
 
Řecko 

Násilnosti na stadionech začaly vznikat až v osmdesátých letech dvacátého století. I 
přes vzrůstající angažovanost policie i organizátorů je tento trend na řeckých stadionech na 
vzestupu. Nejznámější chuligánské skupiny jsou Gate 13, Green Devils – Panathinaikos 
Atény, Gate 7, Originals – AEK Atény a další skupiny fanoušků klubů Olympiakos Pireus 
nebo Aris Soluň. [2] 
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Španělsko 
Dlouhou dobu bylo považováno za zemi s minimálním počtem chuligánských 

skupin, kdy jednotlivé týmy podporovaly jen organizované skupiny „slušných“ fanoušků, 
kteří se těšili velké podpoře ze strany vedení klubů. V současné době se fotbalové fandění 
velmi zpolitizovalo. Na transparentech se neobjevují jen hesla spojená s příslušností ke 
klubu, ale také vyjádření politických názorů a postojů. Také se výrazně zvýšily agresivita a 
násilnosti fotbalových chuligánů. Mezi nejznámější skupiny patří Boixos Nois – FC 
Barcelona, Frent Atletico – Atletico Madrid, Ultra Star – Real Madrid. [2] 
 
Švédsko 

Oproti ostatním skandinávským státům, kde je fotbalové fandění téměř bez projevů 
násilností, je švédská strana mnohem militantnější. Zejména v osmdesátých letech prudce 
stoupl počet výtržností. Nejvýznamnějšími skupinami švédských fotbalových fanoušků 
jsou Black Army – ALK Stockholm, Blue Saints – Djurgarden nebo Bajen Fans – 
Hammarby. [2] 
 
Švýcarsko 

Fotbalové chuligánství ve Švýcarsku je silně propojené s pravicovým hnutím 
skinheads, tím pádem se na stadionech hojně objevují prvky násilného rasismu. 
Nejradikálnější skupiny fotbalových chuligánů jsou City firm Ženeva – Servette Ženeva, 
East Side Supporters – FC Bern, Inferno Basel – FC Basilej a další chuligáni kolem týmů 
FC Thun, FC Lugano či FC Luzern. [2] 
 
Turecko 

Násilnosti k fotbalovému fandění v Turecku patří od začátku svého vzniku. Turečtí 
chuligáni se projevují násilnostmi a výtržnostmi zejména při utkáních národní fotbalové 
reprezentace, kdy fungují jako celek. Na tureckých stadionech jsou smrtelné úrazy 
fanoušků běžné, často se zde používali i střelné zbraně. I přesto je na ně zakázáno nosit 
třeba i klíče. Nejznámější turečtí chuligáni jsou ve skupinách Kill for You – Fenerbahce 
Istanbul či Ultraslan – Galatasaray Istanbul. [2] 
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6 Bezpečnostní strategie  
I když podmínky výběru jednotlivých stadionů u obou pořadatelských zemí byly 

stejné, každá ze zemí měla vypracovaný vlastní bezpečnostní program a souhrny postupů 
v případech mimořádných událostí či narušení bezpečnosti turnaje nebo bezpečnosti 
stadionu. Národní bezpečnostní strategie obou států byla založena na Rakousko-švýcarské 
spolupráci v oblasti bezpečnosti na EURO 2008, kterou oba státy přijali za své dne 28. září 
2005. Současná strategie reprezentovala úzkou spolupráci všech pořadatelských měst 
Švýcarska i Rakouska.  Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) zřídila dceřinou 
společnost EURO 2008 SA, a v jejím čele stanul Martin Kallen, který tuto funkci zastával i 
na šampionátu v roce 2004 v Portugalsku. Tato společnost měla zajistit každodenní hladký 
průběh šampionátu, bezpečnost národních mužstev, realizačních týmů a ostatních 
funkcionářů na mistrovství Evropy. Jelikož strategie obou pořadatelských zemí byly 
podobné, rád bych je tedy představil komplexně. [ 4,5,6 ]  

6. 1 Zajištění bezpečnosti 
 

Euro 2008 se stala největší sportovní událostí, která se kdy pořádala ve Švýcarsku a 
Rakousku. Bezpečnostní strategie popisovala postavení, úkoly a odpovědností jednotlivých 
aktérů na místní, kantonální, národní a mezinárodní úrovni s ohledem na bezpečnost a 
zabezpečení. [1]  
Konfederace 26 kantonů, 4 hostitelských měst Basilej, Bern, Curych a Ženeva ve Švýcarku 
a 9 rakouských spolkových zemí a 4 hostitelských měst Videň, Klagenfurt, Salzburg a 
Insbruck, měli povinnost zaručit bezpečnost všech účastníků EURO 2008 na veškerých 
veřejných místech. Tento úkol se bezpečnostní složky snažily plnit co nejúčinněji, ale 
zároveň co nejdiskrétněji. Zvládnutím bezpečnostních opatření se Švýcarsko, stejně tak i 
Rakousko, prezentovali jako země inovativní, bezpečné a schopné pořádat sportovní akce, 
tak obrovského rozsahu. [5,6] 
 
6.2  Státní bezpečnostní složky 

 
Policejní sbory – švýcarská policie je decentralizovaná, poslední slovo nemá 
švýcarská vláda ale jednotlivé kantony. Každý kanton má vlastní policejní sbor, 
které musí zvládat kompletní rozsah policejních činností. Celkový počet těchto 
sborů je 26. Dále zde existuje 29 komunálních sborů. Celkový počet policejní 
úředníků a úřednic je kolem 13900.  Rakousko již přešlo, z pojetí policejního 
systému a rozdělení pravomocí mezi policií ve větších městech a četnictvem 
v menších, na moderní federální policii. Vedle ní rakouská vláda disponuje moderní 
protiteroristickou jednotkou EKO Kobra, která byla připravena vypomoci i během 
konání Eura. Současná struktura policejních složek je více centralizovaná než ve 
Švýcarsku. Federální policie je přímo podřízená spolkovému ministerstvu vnitra. 
Během Eura bylo nasazeno minimálně 27 000 rakouských policistů.[5,6] 
    
Pohraniční stráž – jak jsem zmiňoval výše, z důvodu mistrovství Evropy Švýcarsko 
i Rakousko opět zavedly kontroly na státních hranicích. Pohraniční policie měla 
právo kontrolovat osoby překračující hranice, v ojedinělých případech také 
nepovolit vstup do země osobám, již dříve trestaným za přestupky spojené 
s výtržnictvím či násilím na stadionech. [5,6] 
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Zdravotnická a záchranná služba – zdravotní služby ve Švýcarsku a Rakousku jsou 
jedny z nejlepších, ale také nejdražších na celém světě. Švýcarská i rakouská 
zdravotní záchranná služba plní stejně jako ZZS ČR základní úkoly týkající se 
zejména ošetřování osob v ohrožení života, dále je to ošetřování nemocných a 
zraněných, ale také péče a ošetření osob, které svým jednáním mohou ohrožovat 
sebe či okolí. Významnou složkou ZZS Švýcarska je letecká záchranná služba, 
která se také podílela na zajištění bezpečnosti na šampionátu. Letecká zdravotnická 
péče má ve Švýcarsku jeden z nejpropracovanějších systémů. [3,5,6] 
 
Armáda – plnila velmi důležitou úlohu, ta se však omezila jen na určité klíčové 
úlohy, například na ochranu elektráren v případě přírodní katastrofy. Dále měla 
armáda na starosti ochranu budov, stadionů, městských center, vlakových nádraží, 
letištních budov a ploch a dalších. [5,6] 
 
Hasičský sbor – jednotky byly zodpovědné v oblasti protipožární ochrany, 
záchranných pracích a likvidačních pracích. Pokud bylo potřeba mohly podporovat 
provádění některých úkolů v hostitelských zemích, které zahrnovaly převoz 
pacientů na sběrné místa první pomoci v případě katastrof, zprovoznění a obsluhu 
dekontaminačních bodů [3,5,6] 
 
Letecká obrana – také vzdušný prostor při konání mistrovství byl předmětem 
ochrany. Tu zajišťovali příslušníci leteckých ozbrojených sil obou národů. Tyto síly 
zajišťovaly omezení průletů nad vzdušným prostorem stadionů dvě hodiny před a 2 
hodiny po utkání. Dále zajišťovaly omezení pohybu ve vzdušném prostoru celého 
Švýcarska i Rakouska během šampionátu. Také zabezpečovaly doprovod 
zahraničním delegátů a pomáhaly policejním složkám kontrolami ze vzduchu. [5,6] 
 
Soukromé bezpečnostní agentury – vlastníci stadionů jsou zodpovědní za zajištění 
bezpečnosti zejména uvnitř stadionů, k tomu tyto osoby využívají soukromých 
bezpečnostních agentur. [5,6] 
 

6.3 Výcvik a školení bezpečnostních složek 

Všechny bezpečnostní síly, které měly být rozmístěny v rámci Euro 2008 byly 
perfektně připraveny i díky mnoha školením a cvičením, které proběhly nad rámec 
základního a dalšího vzdělávání policejních sborů. Policejní příslušníci procházeli kurzy 
jako kurz chuligánství, cvičení pro spottery a bezpečnostní týmy, znalost měst, eskalace 
davu, mezikulturního managementu či znalostí systémů jako Hoogan. Příslušné orgány 
vydaly příručku pro všechny nasazené policisty v angličtině, francouzštině a němčině. 
[4,5,6] 

6.3.1 Spotteři 

Jednou  nejdůležitějších složek bezpečnostních sil byli spotteři. Slovo 
spotter pochází z anglického slova spotting, což znamená všímat si, sledovat. 
Pracovní náplň spottera je poměrně rozsáhlá. Dobrý spotter musí být nejen dobrým 
policistou, ale musí se také orientovat v oborech psychologie a sociologie. Musí být 
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schopen předvídat dynamiku davu i jedince a také mít dobrý vazby na odpovědné 
osoby a představitele z fotbalových stadionů. Mezi další úkoly patří prohlídka 
města, fan zón, stadionů a jejich okolí, nádraží, letiště popřípadě příchodové trasy 
ke stadionu. Práce spottera spočívá z devadesáti procent v prevenci. Spotteři byli 
nasazováni tam, kde se vyskytl nějaký problém s fanoušky jejich národnosti.  [4] 

6.4 Rozdělení zodpovědností 

6.4.1 Zodpovědnost civilních orgánů 
 
Každá z rakouských spolkových zemí a švýcarských kantonů byl zodpovědný za 
zajištění interní bezpečnosti na svém území pomocí bezpečnostních složek. Země, 
jednotlivé pořadatelské města i soukromé agentury vzájemně spolupracovaly na 
úkolech týkajících se bezpečnosti. Byla zřízena Organizace pro úkoly civilních orgánů 
(UEFA EURO 2008 Public Authorities Project Organization) pro koordinaci všech 
operačních úkolů spadajících pod civilní orgány. Hostitelská města byla všeobecně 
odpovědná za zajištění bezpečnosti a pořádku na veřejných prostranstvích mimo 
definované bezpečnostní zóny. Bezpečnostní zóny byly definovány ve spolupráci 
s osobami zodpovědnými za řízení bezpečnosti v hostitelských zemích. [5,6] 
 
6.4.2 Zodpovědnost soukromých agentur 
  
Vlastníci stadionů a odpovědní pracovníci byli zodpovědní za implementaci 
bezpečnostních opatření v prostorách stadionů, přijatých všemi hostitelskými městy. 
Byli také zodpovědní za zajištění dostatečného množství pracovníků zajišťujících 
bezpečnost a pořádek na stadionu. Ochrana účastnících se týmů na stadionech, hotelech 
nebo tréninkových hřištích přímo spadala a dostatek pracovníků tyto úkoly plnících 
zajišťovala společnost EURO 2008 SA. [5,6] 
 

6.5 Základní cíle  

 [5,6] Základní cíle a opatření, jež měla být provedena v souvislosti s Euro 2008 
provedena prostřednictvím spolkových republik, konfederace, kantonů a měst byly:  

- zajistit hladký a poklidný průběh EURO s využitím stávajících bezpečnostních 
opatření 

- provádět efektivní bezpečnostní opatření s maximální diskrétností 
- využívat systematická opatření pro problémovým skupinám fanoušků a fotbalovým 

chuligánům 
- prevence boje proti násilí, událostem obecné trestné činnosti, obchodu s lidmi a 

prostitucí 
- zajištění veřejné a soukromé dopravy 
- zajistit první pomoc pro zraněné   

Bezpečnostní opatření na EURO 2008 byla monitorována a vyhodnocována 
mezinárodními experty a vědeckými pracovníky s mnohaletými zkušenostmi s 
hodnocením opatření při mezinárodních fotbalových utkáních. Zjištění a závěry 
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z přípravy a implementace bezpečnostních opatření byla zaznamenávána 
v pravidelných reportech. [5,6] 

6.6 Postup bezpečnostních složek 

 Vedle policejních složek byly poprvé v historii evropských šampionátů na území 
hostitelských zemí nasazeny také mnohasetčlenné sbory bezpečnostních příslušníků cizích 
států. Každá ze čtrnácti účastníků mistrovství vyslala do Švýcarska a Rakouska malou 
skupinu policistů v civilu i uniformách. Tito policisté plnili funkci, jak správců pořádku, 
tak praktických rádců a informátorů. Veškeré bezpečnostní síly, včetně zahraničních 
příslušníků podléhali zákonům a pravomocím úřadů Švýcarska. Všechny švýcarské i 
rakouské bezpečnostní složky využívali strategii 3D, tedy jak bylo zmíněno výše. V první 
fázi dialogu, deeskalace a determinace neboli drastických opatření. [5,6] 

6.6.1 Dialog 

 Policejní úředníci i jiné bezpečnostní složky měli, na stadionech i mimo ně, působit 
jako zástupci zákona a pořádku. Fungovat jako podpůrné složky, které napomáhají 
prevenci formou pozorování a poskytováním pomoci. Toto měli zajistit zejména 
bezpečnostní síly v uniformách, hlídky policistů, ať už pěší nebo motoristické. [4,5,6] 

6.6.2 Deeskalace 
 
 Slovo eskalace znamená růst, zvyšování napětí, konfliktu. I druhý z principů 
strategie 3D se využíval v případech drobného narušení veřejného pořádku. To znamená 
v případech stupňovaného napětí, kdy dialog ztratil smysl a vzniklo tak riziko konfliktu. 
Zejména v situacích oslav z vítězství nebo frustrace z porážky jednoho z týmů, kdy mohla 
na jednotlivé účastníky začít působit dav. [4,5,6] 
 
6.6.3 Determinace 
 
       V případech kdy návštěvníci hrubě porušili právní řád nebo pravidla stadionu 
bezpečnostní složky přikročili k radikálnějšímu řešení problému. Při tomto zásahu tyto 
složky použili hrubou sílu k potlačení problémových situací. To znamenal systematický 
zásah proti problémovým fanouškům, narušitelům pořádku a násilných rowdies. Cíl byl 
vyřešení problémové situace, zajištění nebo zatčení nepřizpůsobivých násilnických osob, 
uchování informací o těchto skupinách fanoušků a ochrana zasažených míst policejními 
sbory. [4,5,6] 
 
 
 
6.7 Rizikové události 
  

6.7.1 Fotbalové chuligánství a výtržnictví 
  

 Základní faktory pro zhodnocení zápasu jako rizikového byly závěry 
z kvalifikačních zápasů, rozdělení skupin a týmů, hrajících mezi sebou v průběhu 
turnaje. Přístup bezpečnostních policejních sborů v hostitelských městech a na 
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státních hranicích byl různý. Tento přístup záležel na kvalifikaci rizika jednotlivých 
vzájemných zápasů. Toto rozhodnutí bylo znázorněno mezinárodně přijatými 
„bezpečnostními barvami“. Tak jako na semaforu byly červeně znázorněny zápasy 
s vysokým rizikem, žlutou barvou označovaly zápasy se středním rizikem a zápasy 
s nejnižším rizikem byly označeny zeleně. Mezi nejnebezpečnější zápasy s hlediska 
možných výtržností se ukázaly zápasy Německa, Polska, Chorvatska, Nizozemí a 
Itálie, kde je nejsilnější chuligánská scéna v Evropě. V zájmu ochrany běžných 
fanoušků a místních obyvatel byly problémoví fanoušci pohotově lokalizováni, 
izolováni, odvedeni a po identifikaci umístěni do provizorních vazebních cel. 
Pořadatelé turnaje počítali nejen s fanoušky, kteří se uchylují k násilnostem a 
výtržnostem spojených s fotbalovým kontextem, ale kteří mohli páchat tyto činy 
v souvislosti s konfliktem mezi zúčastněnými stranami. Tyto projevy se mohou od 
prvopočátečních verbálních napadení odklonit až k masivním násilným střetům. 
[5,6] 
 
 
6.7.2 Terorismus a násilný extremismus 
  
 Každá takto významná sportovní událost, kterou Euro 2008 bezesporu byla, 
se může stát potenciálním terčem teroristů. Ať už se jedná o teroristickou akci 
zaměřenou na vystrašení velkého počtu lidí nebo jako účel propagandy. Na 
šampionát se upírali miliony očí a shromáždily se na něm obrovské davy lidí, což 
mohlo být velkým lákadlem všech extremistických skupin, jež se tímto způsobem 
mohli zviditelnit ve světovém měřítku. Pořadatelé také očekávali před i během 
turnaje velké množství demonstrací a protestních akcí levicových skupin 
nesouhlasících s pořádáním a komercializací turnaje. Také pravicové skupiny 
extrémistů mohly chtít vyjádřit své často xenofobní a rasistické názory. Všechny 
tyto akce se též mohly stát místem násilných střetů mezi oběma skupinami. 
V současné době neexistuje žádný důkaz o konkrétních činech či hrozbách na 
mistrovství Evropy ve fotbale. [5,6] 
 
6.7.3 Veřejná kriminalita 
 

[5,6] Bezpečnostní orgány švýcarských měst očekávali, díky velkém přílivu 
návštěvníků, také růst veřejné kriminality. Nejpravděpodobnějšími místy výskytu 
krádeží, podvodů a falšování byly hotely, restaurace, bary, obchodní domy, okolí 
stadionů a v centrech měst. Kriminální policie se tedy zaměří zejména na oblasti: 
   
• loupeže a krádeže 
• krádeže na silnicích a čerpacích stanicích 
• krádeže v nákupních centrech 
• krádeže na stadionech 
• podvody  
• padělání(kreditní karty, pasy, peníze,vstupenky, letenky) 
• obchodování s drogami a alkoholem 
• softwarové pirátství 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


31 
 

 
6.7.4 Doprava 
 

Zajištění plynulého chodu dopravního systému bylo základním faktorem 
k hladkému průběhu takové megaakce. Dle předpokladu se mohutně zvýšil objem 
soukromých vozidel (osobních, nákladních), ale také železniční a kolejové dopravy. 
Proto pořadatelé zavedli soukromé linky, které využívali fanoušci k dopravě na 
jednotlivé stadiony k usnadnění orientace v cizích městech a k zabezpečení 
plynulosti městské dopravy. Ze zkušeností z minulých ročníků pořadatelé 
očekávali, že většina fanoušků opouští stadiony jednu až dvě hodiny po skončení 
utkání. To mohlo způsobit obrovský problém v plynulosti dopravy a vznikalo 
nebezpečí tvorby dopravních zácp. Z toho důvodu byla v místech konání odkloněna 
doprava a všechny příjezdové komunikace lemovaly informace o možných 
objížďkách. [5,6] 

  
 
6.7.5 Obchod s lidmi a nucená prostituce 

 
  I když po zkušenostech z mistrovství světa v Německu nebylo dle 
expertů třeba věnovat této problematice tolik pozornosti, v bezpečnostních 
pokynech pro složky veřejného pořádku, bylo i toto riziko zohledněno. Jakákoli 
sportovní akce většího rozsahu vždy zvyšuje možnost nelegálního vstupu osob či 
obchodování s lidmi. Těmto možnostem se snažili nejen vládní, ale i vládní 
organizace zabránit celonárodními kampaněmi. Také bezpečnostní složky zvýšili 
pozornost a frekvenci policejních kontrol na hranicích, ale i v dějištích sportovního 
klání. [5,6] 

 
   

6.7.6 Veřejné sledování zápasů  
 

Zkušenosti z pořádání těchto masových sportovních událostí ukázalo, že 
jednou z rizikových oblastí bylo také sledování zápasů na obrovských obrazovkách 
umístěných mimo stadiony na veřejně přístupných místech, ukázku můžete vidět na 
obrázku č. 13. Tyto akce se mohou organizovat v městech, obcích i soukromých 
místech. Každé hostitelské město zřídilo oficiální Euro 2008 zóny, kde bylo možné 
sledovat zápas těm fanouškům, kteří neměli možnost dostat se přímo na tribuny 
stadionů. Pořadatelé předpokládali veliký zájem o tuto možnost sledování a 
používali tyto místa také jako záchytné body pro operace policejních sil a dalších 
agentur. Hlavní hrozby těchto setkání pořadatelé shledali v možnosti násilných 
střetů, které mohli vyvolávat zejména fanoušci, kteří se nedostali na vytoužený 
zápas nebo jim byl přístup z bezpečnostních důvodů odepřen (osoby, které mají 
zákaz vstupu na stadion, chuligáni). Ti mohli takové situace využít k působení 
potíží a výtržností. Kromě toho, jak sem již zmiňoval, tyto velké davy lidí se mohli 
stát cílem teroristických organizací. [5,6] 
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Obrázek č. 13 Fotbaloví fanoušci veřejně sledují utkání (www.euro2008.cz, 2008) 

 
6.7.7 Ochrana kritické infrastruktury 
 
 V bezpečnostních strategiích obou států musely být určeny objekty kritické 
infrastruktury, tedy objekty, jejichž poškození nebo zničení by mohlo mít klíčový význam. 
Například nemocnice, stadiony, hotely, média centra, veřejné budovy s hustým osídlením, 
elektrárny, plynárny apod. Tyto bezpečnostní opatření byla prováděna soukromými 
bezpečnostními agenturami s podporou státních pořádkových složek. V případě hrozby 
skutečné rizikové situace bylo připraveno posílení těchto složek. [5,6] 
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7 Mezinárodní spolupráce 
 

Mezinárodní policejní spolupráce se od roku 2002 řídí rezolucí EU č.2002/C-22/01, 
která byla novelizována v roce 2006 rezolucí 2006/C-322/01. V té jsou přesně popsány 
způsoby spolupráce, rozdělení pravomocí, povinností atd. Informace o problémových 
fanoušcích jsou v Evropě řízeny specializovanými pracovišti NFIP (z anglického National 
Football Information Point). Tyto místa jsou zakládána ve všech zemích EU. Principy, 
které vycházejí z této rezoluce jsou implementovány při většině sportovních zápasů 
s mezinárodní účastí, jako Liga mistrů, mistrovství světa v hokeji, tenisový Davis Cup či 
Fed Cup nebo olympijských hrách. [4] 
 
7.1 Spolupráce pořadatelských zemí 
   
 Rakousko i Švýcarsko uzavřely několik bilaterálních dohod týkajících se 
bezpečnosti a spolupráce na Euru 2008. Ministři obou zemí podepsali dne 17. února 2003 
prohlášení, ve kterém vytvořili společnou pracovní skupinu pro otázky bezpečnosti 
(SiAG). V tomto prohlášení se také shodli na základních úkolech rakouských a 
švýcarských orgánů. Mezi tyto úkoly patřilo zajištění koordinované struktury velení, 
vytvoření společné bezpečnostní strategie, zajištění toku informací, koordinovat 
bezpečnostní složky jednotlivých států a zejména vytvořit právní rámec pro provádění 
společných opatření. Díky této spolupráci a komunikaci obě země vytvořily organizační 
strukturu bezpečnostních sil prakticky totožnou. SiAG pořádalo několik pravidelných 
setkání zástupců obou států, kde se probíraly otázky týkající se například mezinárodní 
výměny informací, vysílání policistů či konzulární pomoc pro zahraniční návštěvníky. 
[4,5,6] 
 
7.2 Spolupráce evropských zemí 
 

Oba státy uzavřely dvoustranné i trojstranné dohody se sousedními státy – Francie, 
Itálie, Německo, Lichtenštejnsko, Česká republika, Slovensko nebo Slovinsko. Spolupráce 
mezi evropskými policejními sbory se ukázala jako klíčová k zajištění chodu mistrovství. 
SiAG vydala celou řadu doporučení a pokynů, které ostatní země, včetně obou 
pořadatelských, přijali za své. SiAG spustila informační systém HOOGAN, který sloužil 
registraci potenciálních chuligánů v celoevropském měřítku. Těmto osobám mohl být poté 
odepřen vstup do země. [5,6] 

 
 

7.3 Spolupráce s ČR 
 
  Ministerstva vnitra Švýcarska a Rakouska a MV ČR sepsaly ujednání o vzájemné                       

spolupráci. Vznikala také česko-polsko-slovensko-rakouská ujednání, která byla zaměřena 
na polské problémové fanoušky, kteří cestovali přes naše či slovenské území do Rakouska. 
V roce 2007 byl také zřízen koordinační štáb PČR. Hlavním koordinátorem byl jmenován 
plk. Mgr. Vladislav Husák. Podmínky pro výběr policistů byly náročné, byla požadována 
odborná způsobilost, výborná znalost anglického jazyka, dobré komunikační schopnosti a 
fyzická i psychická odolnost. Na základě pozváni Rakouska a Švýcarska přijelo do těchto 
zemí 18 policistů. [4,5,6] 
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8 Seznam zkratek 
 
ME    Mistrovství Evropy 

MS   Mistrovství Světa 

UEFA   Unie evropských fotbalových asociací 

FC   Fotbalový klub 

TV   Televize 

EU   Evropská Unie 

ČR   Česká republika 

ZZS   Zdravotní záchranná služba 

MV ČR  Ministerstvo vnitra ČR 

PČR   Policie ČR 

SiAG   Pracovní skupina pro otázky bezpečnosti 
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9 Závěr 
 

Záměr pořadatelů vycházet v otázkách bezpečnosti ze zkušeností z předchozích 
ročníků, ať už se jedná o mistrovství světa či mistrovství Evropy, přinesl velký pokrok 
v organizaci a zabezpečení turnaje. V jeho průběhu nedošlo k žádným závažným 
bezpečnostním hrozbám, neobjevila se žádná potvrzená zpráva o chystaném teroristickém 
útoku a k většině zranění docházelo jen mimo stadiony či pořadatelská města. 
 
   Za úspěchem bezpečnostních složek na šampionátu stála úzká spolupráce obou 
pořadatelských zemí. Veškeré bezpečnostní přípravy vycházely v mnoha ohledech 
z bezpečnostních strategií pořadatelských států. Všechny bezpečnostní síly, které působily 
na šampionátu, musely projít několika desítkami školení. Ať už se jedná o nácvik 
konkrétních rizikových situací, získání právních základů, zlepšení jazykových dovedností 
nebo výcvik speciálních dovedností a znalostí jako masová psychologie, práce 
s pyrotechnikou apod. Na těchto školeních se podílely také složky zahraničních 
bezpečnostních sil. 
 
 Závěrem lze říci, že bezpečnostní politika Švýcarska i Rakouska během mistrovství 
Evropy ve fotbale se ukázala jako velmi efektivní. Všechny složky podílející se na přípravě 
a průběhu turnaje plnili své povinnosti dle předpisů. Můžeme jen doufat, že tento trend 
snižujícího se násilí na takto obrovských akcích, díky vhodným strategiím a správným 
počtem nasazených sil a prostředků, bude pokračovat i nadále s dalšími ročníky těchto 
významných turnajů.  
 
Shrnutí: 

- 62 milionů návštěvníků a 1,3 miliardy zobrazení internetových stránek UEFA 
- Minimálně 155 milionů televizních diváků sledovalo každý z 31 zápasů v přímém 

přenosu 
- TV sledovanost ve Švýcarsku byla 29,9%, v Rakousku dokonce 33,9% 
- Ve Španělsku sledovalo finálový zápas 14,5 milionů lidí, což je televizní rekord 

historie 
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