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1 Úvod 

Rok od roku se na fotbalových stadionech zvyšují rizika ohrožující majetek, ale 

především lidské zdraví. Tento jev je zapříčiněn zejména novým fenoménem současné 

doby, fotbalovým chuligánstvím. Jde o velmi nebezpečný jev, který se dříve projevoval 

pouze v zahraničí. Po čase se dostal i k nám, naštěstí ne v tak agresivní formě, jako je tomu 

právě v zahraničí. Následky takového projevu násilí mohou být až tragické (kapitola (dále 

jen kap.) 3.4.6 Hooligans). 

Bezpečnost na fotbalových stadionech se dynamicky rozvíjí. Je nutné neustále 

kontrolovat situaci na stadionech a zajišťovat bezpečnostní prvky k minimalizaci rizik, 

která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo majetek. 

Cílem této práce je seznámení se systémy řízení rizik při provozu fotbalových 

stadionů v ČR, analýza a vytipování nejslabších článků systému rizik a návrhy na jejich 

minimalizaci. V teoretické části popisuji základní pojmy rizika na fotbalových stadionech, 

jednotlivé druhy ochrany zajišťující bezpečnost na fotbalových stadionech, právní předpisy 

a standardy státu i organizace, které upravují ochranu objektu. V praktické části práce jsem 

zpracoval analýzy rizik, které mohou vzniknout při fotbalových zápasech a návrhy na 

jejich minimalizaci a zvýšení bezpečnosti. 
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2 Rešerše 

Ščurek, R. Aktuální bezpečnostní hrozby plynoucí z násilných činů, terorismus, 

extremismus a organizovaný zločin. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 142 s. 

Z tohoto dokumentu jsem čerpal především informace o hrozbách terorismu a extremismu, 

které se mohou v určitých formách vyskytovat i na fotbalových stadionech. 

Ščurek, R., Holubová, V. Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob. 

Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2008, 113 s. Tento dokument obsahuje obecný popis 

ochrany objektu, který jsem, u některých druhů ochrany, rozvedl i na současný stav 

bezpečnosti na stadionech. 

Ščurek, R. Základní právní normy upravující ochranu objektů. Ostrava, 2007, 45 s. Zde 

jsem použil některé právní normy a zákony, které se vztahují k ochraně objektu. 

Šenovský, M., Adamec, V. Základy krizového managementu. Ostrava: Edice SPBI, 2004, 

102 s. ISBN 80-86634-44-2. Z této knihy jsem vycházel kvůli základním pojmům 

vztahujících se k minimalizaci rizika. 

Trepeš, J. Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních 

utkáních, zvláště při fotbalových zápasech. Praha: Koordinační k problematice diváckého 

násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních při MV ČR, 1996. Tato příručka 

vznikla jako reakce na projevy diváckého násilí. Díky této knize jsem získal bližší pohled 

na problematiku, kterou v práci řeším. 

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

[online].  11. 5. 2007 [cit. 1. 4. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.fotbal.cz/assets/files/16235/Projekt_2012.pdf>. Projekt popisuje 

bezpečnostní prvky, které by měli fotbalové kluby zajistit na svých stadionech. Jedná se o 

jeden z dokumentů, z kterých jsem vycházel při tvorbě Kontrolního seznamu. 

Ministerstvo vnitra České republiky. Odbor bezpečnostní politiky. Divácké násilí [online].  

8. 12. 2010 [cit. 1. 4. 2011]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalita-

146433.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d>. Na této stránce se nachází hned několik 

dokumentů ČMFS, MV nebo PČR, které řeší bezpečnost na stadionech.

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=001A871ADC&L=00&KDE=017&RET=80%2D86634%2D44%2D2
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3 Základní pojmy 

Tato kapitola je věnována základním pojmům, které jsem používal a se kterými 

jsem pracoval. Jedná se zejména o pojmy jako riziko a nebezpečí. 

 

3.1 Riziko 

Riziko znamená pravděpodobnost vzniku negativních jevů a jeho důsledky. Vždy je 

nutné počítat s určitou mírou rizika, jelikož riziko nelze nikdy zcela odstranit, pouze 

minimalizovat (zbytkové riziko). Je závislé na četnosti výskytu negativních jevů a závisí 

také na rozsahu a následcích negativních jevů. 

Pravděpodobnost vzniku rizika narůstá v období tak zvaného (dále jen tzv.) 

prerizika. V tomto období dochází k odchýlení funkce systému od standardu. 

Pravděpodobnost pak klesá v období tzv. postrizika, kdy dochází již ke ztrátám a 

obnovovacímu procesu. Přijatelnost rizika je vysoce individuální. Riziko nelze zcela 

odstranit, tudíž musíme počítat se zbytkovým rizikem. U přijatelnosti rizika záleží 

především na finančních prostředcích, které je podnik ochoten vynaložit na minimalizaci 

zbytkového rizika. Díky tomu musíme brát v úvahu společensko-ekonomickou přijatelnost 

rizika. [10] 

Cílem předcházení rizika (prevence) je vytvořit účinný monitorovací systém určený 

pro sledování rizika, který ve správný čas rozpozná nárůst rizika a adekvátně na něj 

zareaguje. Monitorování může probíhat například (dále jen např.) ve formě kontroly 

dokumentace a technologického postupu, prohlídky objektu, porovnání dokumentace se 

skutečností a porovnání skutečného stavu s právními normativy. Represe spočívá 

v aktivaci ochrany v okamžiku, kdy selže prevence a dojde k mimořádné události. Pokud 

ovšem dokážeme předvídat (hodnotit) riziko, může být ochrana mobilizována s určitým 

časovým předstihem. Samotné řízení rizika spočívá v zorganizování rozhodovacího 

procesu, kde pomocí technických, sociálních a legislativních opatření v oblasti prevence a 

represe dokážeme minimalizovat (a tím tedy řídit) riziko na sociálně přijatelnou úroveň. 

Důležitou úlohou řízení rizika je skutečnost, aby vždy na prvním místě byla ochrana 

lidského života a zdraví. [10]  
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3.2 Nebezpečí 

Nebezpečí znamená možnost způsobení nebezpečné, latentní vlastnosti objektu 

negativním jevem. Můžeme tomu rozumět např. tak, že objekt je nebezpečný tehdy, když 

v průběhu jeho existence může vzniknout neočekávaný, negativní jev. S tím souvisí 

především termín ohrožení, které vyjadřuje možnost aktivace nebezpečí. [10] 

Z výše uvedených definic tedy vyplývá, že nebezpečí vytváří zdroj ohrožení a 

riziko vyjadřuje potenciál ohrožení. Na obrázku (dále jen obr.) číslo (dále jen č.) 3.1 níže 

můžete vidět zjednodušené blokové schéma vazby mezi nebezpečím, ohrožením a rizikem.  

 

 

Obr. č. 3.1: Blokové schéma vazby mezi nebezpečím, ohrožením a rizikem [zdroj: autor] 

 

3.3 Základní druhy rizik 

Rizika environmentální - záplavy, blesky, zemětřesení, pády kosmických těles, dopravní a 

průmyslové havárie.  

Rizika způsobená závadou technického charakteru - únik nebezpečných látek, nebezpečné 

předměty, přerušení dodávky vody, elektrické energie, poškození technických zařízení, 

ztráta dat, selhání bezpečnostních prostředků.  

Rizika související s násilnými činy - bombový útok, falšování, vloupání žhářství, 

ekonomická špionáž, přepadení, únosy a rukojmí, vydírání, podvody, sabotáž.  

Rizika sociální – zahrnují selhání lidského faktoru, úrazy, stávky personálu, občanské 

nepokoje, terorismus, vojenský konflikt.  

Rizika systémově procesní – nedostatky v řízení a plánování, slabé kontrolní mechanismy, 

neefektivní využití nových technologií, špatná personální politika, systémové chyby, ztráta 

důvěry, ztráta klíčových zaměstnanců, únik informací. [7] 

 

3.4 Druhy možných rizik při provozu fotbalových stadionů v ČR 

Závažnější a reálnější rizika vzniklá při provozu fotbalových stadionů jsou rizika 

související s násilnými činy, rizika sociální a v neposlední řadě rizika spojená se slabými 
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kontrolními mechanismy. Níže uvedený výčet základních pojmů jsem sestavil na základě 

literatury zabývající se diváckým násilím a bezpečností na stadionech (např. [12]). 

 

3.4.1 Vandalismus 

 Vandalismus je široký pojem páchání negativní činnosti, která má za následek 

téměř vždy materiální a finanční škody. V těch horších případech se můžeme setkat i 

s ublížením na zdraví. Projevy vandalismu při fotbalových utkáních je celá řada. Mohu 

vyzdvihnout ty nejčastější, jakými jsou vhazování předmětů na hrací plochu, vhazování 

předmětů na aktéry hry, vniknutí na hrací plochu, vniknutí do nepřípustných prostor, 

nepovolené překročení kapacity stadionu, narušení veřejného pořádku, ničení majetku 

stadionu a používání zakázané pyrotechniky.  

 

3.4.2 Extremismus 

Když mluvíme o extremismu, jedná se především o skupinu lidí, jdoucích mimo 

hlavní proud společnosti. Tito lidé neuznávají základní etnické, právní a jiné důležité 

společenské standarty. Extremismus dělíme zpravidla na levicový a pravicový. Na 

fotbalových utkáních se nejvíce setkáváme s extremismem pravicovým. Tato větev 

extremismu vychází ze silného rasismu a myšlenky biologické a etnické nadřazenosti. 

 Příčiny extremismu mohou vycházet z několika zdrojů, tím mám na mysli např. 

xenofobii, rasismus, antisemitismus nebo neonacismus. Xenofobie je sociální termín, který 

znamená nedůvěru nebo přímo strach z cizinců. Rasismem rozumíme nenávist k ostatním 

rasám (většinou s tmavou barvou pleti). Antisemitismus je konkrétnější případ rasismu a to 

jako nenávist zaměřovanou na židovskou komunitu. Jako poslední případ extremismu 

spojeného s fotbalovými utkáními u nás uvádím neonacimus. Je to současný projev 

ideologie odvozené od nacismu, jehož základem je stejná rasová politika. 

 

3.4.3 Organizovaný zločin 

 Organizovaný zločin obecně znamená velké bezpečnostní riziko ohrožující 

ekonomiku i politiku celého státu. Je složený z více členů, kde každý člen skupiny má svou 

specifickou roli a úkoly, které jsou synchronizovány a řízeny pozičně vyššími členy 

organizace. Organizovaný zločin na fotbalových utkáních představuje ne zcela významné 

riziko, ale je nutné s ním počítat. Ušlé zisky a případná rizika vycházejí z padělání 

vstupenek, s čímž souvisí nepovolené překročení kapacity stadionu a tím zvýšení rizika 
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ublížení na zdraví návštěvníků. Dále se pak vyskytuje zvýšený počet krádeží, ať už 

kapesních, nebo přímo vykrádání prostor stadionu nebo dopravních prostředků před 

stadionem. [6] 

 

3.4.4 Terorismus 

 Terorismus je charakterizován jako hrubé zastrašování společnosti, především 

násilnými metodami. Podněty k teroristickým útokům jsou jednak z politických důvodů tak 

i z důvodů náboženských. Cílem teroristického útoku není zabít, ale zastrašit okolí. Heslo 

je zabít jednoho a vystrašit deset tisíc ostatních. Terorismus je velice závažné riziko, ale 

vzhledem k našim zeměpisným šířkám a politickému systému nepravděpodobný. 

 

3.4.5 Požár 

 Tento jev může vzniknout nejčastěji při používání zakázané pyrotechniky při 

fotbalových utkáních. Může dojít k zapálení majetku stadionu např. sedaček, nebo vlajek, 

šal a jiných transparentů, které mohou ohrožovat zdraví a životy nejen diváků, ale i 

samotných aktérů hry.  

 

3.4.6 Hooligans 

S diváckým násilím jsou nejčastěji spojováni fotbaloví výtržníci tzv. hooligans. 

Slovo má původ buď z irského hooley, označující divokost, nebo z příjmení jedné rodiny 

z Londýna, Hooliganů, která proslula svým terorem ve městě. Počeštěný název je fotbaloví 

chuligáni. Je to označení pro radikální fanoušky, kteří na zápas nejezdí za fotbalem, ale 

obvykle za účelem střetu s chuligány hostujícího týmu. Často jsou za hooligans označováni 

i členové tzv. „ultras“ skupin, kteří často nemají s násilím na stadionech nic společného a 

starají se pouze o fanouškovské choreografie během zápasu. První náznaky fotbalového 

chuligánství se datují do 60. let 20. Století v Anglii. Tehdy se ale ještě nejednalo o 

hooligans, jak je známe teď. Šlo pouze o ventilaci nespokojenosti vyplývající ze hry a 

nezvládnutí emocí. Později se z náhodně vytvořených skupin fanoušků přímo na stadionu 

stávaly organizované skupiny, které začaly navštěvovat fotbalová utkání jen kvůli tzv. 

třetímu poločasu (označení pro střet mezi hooligans domácích a hostí). Často kvůli třetímu 

poločasu dokonce samotní hooligans ani nedorazili na stadion. Střety mezi jednotlivými 

radikálními fanoušky probíhá již zpravidla mimo prostory stadionu na předem 

domluveném místě. [13] 
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Ve druhé polovině 90. let se po západním vzoru vytvořily i u nás stabilnější gangy s 

vlastními názvy, symbolikou, ziny (časopisy), webovými stránkami a podobně (dále jen 

apod.). S tím také vzrostlo riziko na stadionech a dokonce i mimo něj. Důkazem takového 

násilného chování a výtržnictví jsou tragické události z roku 1984 a 1995. V roce 1984 

došlo ke zdemolování vlaku příznivci Sparty Praha, kteří se vraceli z utkání z Bánské 

Bystrice. O 11 let později byla spáchána vražda vojáka základní služby, který byl po slovní 

potyčce brněnskými ,,fanoušky‘‘ vyhozen za jízdy z vlaku. Nic z toho se ale ani zdaleka 

nepřibližuje k tragédii, která se stala v roce 1985 v Bruselu. Na evropské scéně se hrál 

prestižní zápas mezi FC Liverpool a Juventusem Turín, při kterém po ataku fanoušků 

anglického klubu zahynulo 30 příznivců Juventusu. [13] 

Členové takovýchto skupin bývají z pravidla lidé, kteří se nemohou začlenit do 

společnosti. Většinou jsou nezaměstnaní, nevzdělaní, v některých případech i společností 

neoblíbení, či nenávidění. Podobné extremistické skupiny tyto osoby přijímají k sobě, 

jelikož jsou tito lidé snadno zmanipulovatelní. Najednou mají pocit, že je někdo ,,bere‘‘, že 

už někam patří. To zapříčiňuje především uznání ze strany ostatních členů těchto (často 

extremistických) skupin z páchání různých násilných činností.  

 

 

Obr. č. 3.2: Řádění fotbalových chuligánů [zdroj: telegraph.co.uk] 

 

 

Obr. č. 3.3: Řádění fotbalových chuligánů [zdroj: ua-traveling.com] 
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4 Právní předpisy upravující ochranu objektů 

Níže uvedený seznam předpisů se zabývá ochranou objektů, především pak 

ochranou fotbalových stadionů. 

 

4.1  Základní právní předpisy 

 

- Listina základních práv a svobod 

Popisuje základní práva a svobody člověka žijícího v ČR. Garantuje např. právo na 

život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a osobní svobodu, právo na 

zachování lidské důstojnosti, osobní cti, právo vlastnit majetek, nedotknutelnost 

obydlí, právo na informace. 

 

- Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (č. 110/1998 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). Píše se zde o povinnosti státu chránit demokratické základy, 

životy a zdraví občanů a majetku. 

 

- Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů). Uvádí práva občana vlastnit majetek a jak s ním nakládat v mezích 

zákona. 

 

- Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších 

předpisů). V trestním zákoníku se setkáváme s termínem okolnosti vylučující 

protiprávnost. Jedná se o jinak trestné činy, které ovšem za daných okolností 

trestnými činy nejsou. [9] 

 

Krajní nouze (§28):  

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněného tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek 

je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten. 
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Nutná obrana (§ 29):  

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-

li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

 

Svolení poškozeného (§ 30): 

Je dovolené jednání pouze v případě, pokud se jedná o zájmy, o kterých 

může poškozený sám rozhodovat a pokud se netýká zájmu společnosti a ostatních 

občanů. 

 

Přípustné riziko (§ 31): 

V tomto případě se nejedná o trestný čin, pokud osoba vykonává 

společensky prospěšnou činnost v rámci svého povolání nebo funkce a ohrožuje 

zájem chráněný zákonem, pokud společensky prospěšného zájmu nelze dosáhnout 

jiným způsobem. 

 

 Oprávněné použití zbraně (§ 32): 

Oprávněná osoba je povinna dbát opatrnosti, aby zejména nedošlo k ublížení 

na zdraví či na životech jiných osob. Neznamená, že v každém případě použití 

zbraně musí oprávněná osoba usmrtit osobu, proti které je útok mířen. Musí co 

nejvíce šetřit zdraví a životy osob, proti kterým zákrok provádí. [9] 

 

V České republice se problematika řídí obecně závaznými předpisy, 

speciální zákon neexistuje. Některé projevy diváckého násilí jsou postihnutelné dle 

trestního zákona: 

- Teroristický útok  

- Útok na státní orgán  

- Útok na veřejného činitele  

- Obecné ohrožení  

- Násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci  

- Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení  

- Šíření poplašné zprávy  

- Ublížení na zdraví  
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- Rvačka  

- Vydírání  

- Poškozování cizí věci  

- Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka [9] 

 

- Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 

předpisů). Spojení s ochranou objektu je především se zadržením osoby, která byla 

přistižena při páchání trestné činnosti. Kdokoli může zadržet osobu k zajištění 

totožnosti, důkazů nebo k zabránění jejímu útěku. Je ale povinen ji okamžitě 

odevzdat vyšetřovateli, orgánu policie nebo příslušníku ozbrojených sil. 

 

- Zákon o ochraně utajovaných informací a personální bezpečnosti a o změně 

některých zákonů (č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zákon popisuje 

základní pojmy týkající se ochrany utajovaných informací, jejich rozdělení a 

manipulaci. 

 

- Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zde jsou 

uvedeny veškeré povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance a základy bezpečnosti 

na pracovišti, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo majetku při práci. 

 

- Zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. a o změně některých 

zákonů). V zákoně je uvedeno kdo smí s utajovanými informacemi pracovat. Dále 

pak povinnosti s jejich manipulací a dalším nakládáním tak, aby nedošlo k jejich 

zneužití. [9] 

 

4.2 Další vybrané předpisy ochrany objektů 

 

- Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (č. 240/2000 Sb., krizový 

zákon, ve znění pozdějších předpisů). Popisuje základní spolupráci koordinačních 

složek státu, fyzických i právnických osob při přípravě na krizové situace. 

 

- Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (č. 

239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zde je popsána spolupráce složek 
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integrovaného záchranného systému. Dále pravomoci a povinnosti jednotlivých 

složek integrovaného záchranného systému, fyzických i právnických osob, státních 

orgánů a orgánů územně samosprávních celků při mimořádných událostech. 

 

- Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Popisuje povinnosti a práva fyzických a právnických osob týkající se 

ochrany veřejného zdraví. 

 

- Zákon o prevenci závažných havárií (č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Zde je zpracována metodika řízení rizik, analýz, jejich postupy a 

hodnocení. 

 

- Zákon o Policii České republiky (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů). Vymezuje její povinnosti, prostředky, 

oprávnění, úkoly a řídící organizaci. 

 

- Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů (č. 238/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Základními úkoly 

hasičského záchranného sboru je především ochrana lidských životů a majetku a 

poskytovat pomoc při mimořádných situacích. [9] 

 

4.3 Vybrané technické normy ochrany objektu 

 

- ČSN EN 50136-2-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení: 1999.  

 

- ČSN EN 50136-2-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 2-2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené 

přenosové cesty: 1999. 

 

- ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v 

bezpečnostních 

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky: 2001.  

http://www.policie.cz/soubor/zakon-o-policii-cr-273-2008-sb.aspx
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- ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci. Část 2: 

Aktivační zařízení: 2003. 

 

- ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a 

vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky: 1999, Změna Z1: 2000.  

 

- ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy. Část 6: 

Napájecí zdroje: 1999.  

 

- ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v 

bezpečnostních 

aplikacích. Část 7: pokyny pro aplikaci: 2000.  

 

- ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1 

Systémové požadavky: 2003.  

 

- ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery: 1999.  

 

- ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci: 1999.  

 

- ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy: 1999. 

 

- ČSN EN 50136-1-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové 

přenosové cesty: 1999. 

 

- ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení: 2000. 
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- ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné 

vniknutí: 2000. 

 

- ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště. Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem: 2002. 

 

- ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání: 1991. 

 

- ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace: 2000. 

 

- ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení: 2000. 

 

- ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a 

metody zkoušené odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové 

dveře a komorové trezory: 1998. [9] 

 

4.4 Interní dokumenty organizace 

Bezpečnostní politika 

Jedním ze základních dokumentů sloužících k ochraně osob a majetku je 

bezpečnostní politika organizace. Současný právní systém České republiky (dále jen ČR) 

ukládá povinnost zpracování bezpečnostní politiky zejména ve dvou zákonech. Jde o zákon 

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. V tomto 

dokumentu jsou popsány požadavky na bezpečnost, postupy a zásady dosahování 

bezpečnosti. [4] 

 

Bezpečnostní analýza 

 Cílem bezpečnostní analýzy je rozbor rizik, která mohou vzniknout při provozu 

organizace. Základem je rozčlenění celku na menší části a jejich následná studie za účelem 
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prevence a minimalizace možných rizik. V další části mé bakalářské práce jsem použil 

některé metody analýzy a rizik, které jsem i stručně popsal. 

 

Bezpečnostní projekt 

 Dalším důležitou částí bezpečnostní dokumentace je bezpečnostní projekt. Vychází 

ze závěrů bezpečnostních analýz a musí být v souladu s bezpečnostní politikou, kde 

konkretizuje její jednotlivé principy a navrhuje konkrétní postupy její realizace. 

Rozebírané problémy je dobré si rozdělit do jednotlivých oblastí: 

- Informační systémy 

- Technické 

- Personální 

- Administrativní 

- Objektové 

- Organizační a provozní 

Vypracování bezpečnostního se dělí do dvou etap, kde se první etapa zabývá 

definováním problému, návrhem řešení a zdůvodněním doporučení nejvhodnější varianty. 

Ve druhé etapě se zpracovává prováděcí projekt, který zahrnuje např. návrh 

technologického řešení proveditelnosti, časový harmonogram, nebo výběr a doporučení 

dodavatele. [4] 

 

4.5 Předpisy upravující bezpečnost na fotbalových stadionech v ČR 

U nás jsou vydány kromě právních předpisů a norem i zvláštní dokumenty, které se 

vztahují přímo na fotbalové stadiony. Cílem těchto dokumentů je upozornit na možná 

rizika, stanovit pevné normy a zvýšit tak bezpečnost při provozu fotbalových stadionů. 

 

Zákon o podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Zákon obecně formuluje povinnosti při pořádání sportovních podniků a stanoví 

sankce za jejich nedodržení. Popisuje, že základní povinností vlastníka nebo provozovatele 

je přijmout bezpečnostní opatření a vydat a vystavit návštěvní řád. Sankce jsou dvojího 

typu. Prvním způsobem je trest Ministerstva vnitra (dále jen MV), kdy trest probíhá 

prostřednictvím zákazu vstupu fanoušků na utkání až po na dobu 1 roku. Druhým 

způsobem je finanční náhrada Policii ČR (dále jen PČR) za obnovení veřejného pořádku, 

ale to jen v případě, že se vlastník, či provozovatel nesnažil eliminovat vzniklá rizika. [21] 
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Zákon o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 Zde je uveden souhrn přestupků a jejich sankce. S fotbalovým násilím souvisí 

především tehdy, kdy následky násilností návštěvníků fotbalových utkání nelze 

klasifikovat jako trestné činy. [21] 

 

Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních 

utkáních, zvláště při fotbalových zápasech 

 Úmluva byla přijata v roce 1985 jako reakce na zvýšený výskyt nevhodnému 

chování, vandalismu a jiných negativních jevů doprovázejících fotbalová utkání. ČR 

přijala úmluvu v roce 1995. Úmluva má přispět ke kvalitnímu sportovnímu zážitku a větší 

bezpečnosti přihlížejících diváků. Apeluje hlavně na členy, aby přiměly hráče i diváky 

k větší úctě jeden ke druhému. Další cíl je přesvědčit mladé občany o nesmyslnosti páchání 

vandalismu a jiných negativních jevů při fotbalovém utkání a to prostřednictvím kampaní 

fair play. [11] 

 

Projekt Ligové stadiony 2003; Projekt Ligové stadiony 2012 

 V těchto dokumentech se uvádí nutná opatření pro fotbalové kluby, hrající nejvyšší 

fotbalovou soutěž u nás. Je zde výčet bezpečnostních prvků, popis preventivních opatření a 

popis práv pravomocí pořadatelů.  

 

Dohoda Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS) a PČR 

 Dohoda se vztahuje k vzájemné spolupráci PČR a ČMFS především při rizikových 

zápasech a obecně k prevenci násilí při fotbalových utkáních. Ale také určuje, že PČR 

nadále nesupluje pořadatelskou službu. Stane se tak pouze v případě, že na daný problém 

pořadatelská služba stačit nebude a je nutný zásah PČR. Uvádí se také požadavky na 

stavebně - technické vybavení stadiónů či se upravuje výcvik a činnost pořadatelské 

služby. V březnu 2005 bylo podepsáno Organizační ujednání mezi Českomoravským 

fotbalovým svazem a PČR, nahrazující dosavadní Dohodu. Obsah je téměř totožný s tím 

rozdílem, že Organizační ujednání lépe identifikuje náplň činnosti a spolupráci ČMFS a 

PČR. [21] 
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Manuál pro fotbalové kluby 

Manuál je vypracován ve spolupráci MV, PČR, fotbalových klubů, ČMFS. 

Obsahem manuálu je zejména vymezení postavení členů pořadatelské služby a určení 

jejich práv a povinností, problematika nakládání s osobními údaji a vymezení základních 

bezpečnostních standardů infrastruktury fotbalových stadionů. 

 

Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV 

Usnesení o národních fotbalových informačních střediscích (NFIP), které řeší 

možnosti a způsoby předávání informací a osobních údajů mezi policejními složkami 

jednotlivých členských států. [21] 

 

Rozhodnutí Rady 2006/C-322/01 

Jedná se o aktualizovanou příručku o mezinárodní spolupráci při sportovních akcích. 

Popisuje doporučení pro mezinárodní policejní spolupráci a opatření k předcházení násilí a 

výtržnostem a jejich zvládání při mezinárodních fotbalových zápasech, které se týkají 

alespoň jednoho členského státu (handbook). [21]
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5 Druhy ochrany objektů 

Základem bezpečnosti na stadionu nejsou pouze jednotlivé typy ochrany, ale jejich 

součinnost a spolupráce. Současný stav bezpečnosti na fotbalových stadionech je dle mého 

názoru uspokojivý. Ale chtěl bych zdůraznit, že uspokojivý je pro normální fanoušky, 

nepočítá s extrémy.  

 

5.1 Základní druhy ochrany objektů 

Základní druhy ochrany objektu můžeme rozdělit na dva. Formální ochrana objektu 

slouží k prosazení bezpečnostních standardů právními nástroji státu nebo objektu. 

Materiální druh ochrany spočívá v konkrétních opatřeních, které mají zajistit bezpečnost 

objektu. V každém objektu (podniku, organizaci) je nutné dodržovat tzv. komplex ochrany 

objektu, kde je při zajišťování bezpečnosti vždy na prvním místě bezpečnost osob. Tento 

model priority ochrany v objektu je zobrazen na obr. č. 5.1 níže. [7] 

 

 

Obr. č. 5.1: Komplex ochrany objektu [zdroj: autor] 
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5.2 Základní druhy ochrany objektu z pohledu zabezpečovacích 

systémů 

 Zabezpečovací systémy bychom měli v každém podniku volit tak, aby cena za 

jejich pořízení nepřesáhla 10% ceny chráněného majetku. Dále si musíme uvědomit fakt, 

že celková ochrana objektu je tak silná, jako je silná její nejslabší část. Veškeré zmíněné 

prvky bezpečnosti můžeme shrnout do jednoho grafického vyjádření a to do pyramidy 

ochrany objektů. Na obr. č. 5.2 je 7 políček seřazených vzestupně dle důležitosti. 

 

 

Obrázek č. 5.2: Pyramida ochrany objektů [zdroj: přednášky z předmětu Ochrana objektu] 

 

Zabezpečovací systém jsou nedílnou součástí při zajišťování bezpečnosti v objektu. 

Z pohledu zabezpečovacích systémů můžeme rozdělit základní typy ochrany na 4 druhy: 

- klasická ochrana 

- fyzická ochrana 

- režimová ochrana 

- technická ochrana 
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5.2.1 Klasická ochrana 

 Jde o nejstarší typ zabezpečení objektu, které spočívá v užití různých mechanických 

zařízení k zajištění bezpečnosti. Mezi prvky klasické ochrany patří např. různé mechanické 

zábranné systémy od dveří, oken, plotů až po zdi, které mají za úkol zabránit nepovoleným 

osobám vstupu do objektu. 

 Klasickou ochranu dělíme na obvodovou, plášťovou a prostorovou. Prvky 

obvodové ochrany jsou především ploty, zdi, turnikety vyskytující se v kolem obvodu 

chráněného objektu. Plášťová ochrana zabraňuje vstupu nepovoleným osobám do objektu 

pomocí např. různých typů dveří a oken. Prvky prostorové ochrany monitorují dění 

v prostoru objektu. Na obr. č. 5.3 můžete vidět popis výše zmíněných typů ochrany objektu 

na fotbalový stadion SK Slavie Praha – Eden. 

 

 

 

Obr. č. 5.3: Klasická ochrana multifunkčního areálu Eden [zdroj: autor] 

 

 

5.2.2 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je soubor činností, které mají za úkol ochranu osob a majetku 

v objektu. V minulých letech se ukázalo, že přítomnost PČR na fotbalových utkáních není 
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tak efektivní, jak se počítalo. Došlo ke změně zákona č. 115/2001 Sb., O podpoře sportu ve 

znění pozdějších předpisů, která byla provedena jako součást balíčku reformy PČR. Na 

průběh fotbalových utkání to má vliv takový, že PČR už není přítomna přímo na 

stadionech. Došlo k ,,odbřemenění‘‘ PČR od výkonu nepolicejních činností, tedy od 

činností, které může vykonávat či je schopen plnit jiný subjekt. Důvodem byl zejména fakt, 

že nyní PČR může efektivně užívat své síly především tam, kde je to třeba. Ze zkušeností 

je potvrzeno, že přítomnost uniformovaných policistů nebo těžkooděnců na stadionech 

diváky neuklidňovala, ale spíše zvyšovala agresi (často i přímo proti PČR). Celá 

bezpečnost uvnitř stadionu je tedy v rukou vlastníka a pořadatelů. Takovýto model 

využívají již všechny vyspělé evropské země. [21] 

 

5.2.3 Režimová ochrana 

Režimovou ochranu tvoří soubor administrativně-organizačních a věcných opatření, 

jejichž úkolem je bezproblémová funkce zabezpečovacího systému v objektu. Náplní 

vnější režimové ochrany je kontrola vstupů a výstupů osob a vozidel do a z objektu. 

Přidělování, evidence, manipulace s klíči, identifikačními a jinými přístupovými 

prostředky patří do režimové ochrany vnitřní. Do režimové ochrany patří jistě i zamezení 

vstupu osobám, viditelně pod vlivem alkoholu nebo drog. Tito lidé bývají právě velmi 

často zdrojem rizik, se kterými se na stadionu můžeme setkat. [7] 

 

5.2.4 Technická ochrana 

Do kategorie technické ochrany řadíme především elektrické zabezpečovací 

systémy (dále jen EZS) sloužící k minimalizaci násilnému vstupu do zakázaných prostor 

objektu, elektrickou požární signalizaci (dále jen EPS) k signalizaci požáru, který může 

v objektu vzniknout. Dalšími prvky jsou rozhlasová zařízení sloužící s nouzovým 

osvětlením, např. při vzniku mimořádné situace na stadionu, k napomáhání a usnadnění 

evakuace ven z objektu. EZS jsou v současnosti nedílnou součástí většiny zabezpečovacích 

systémů objektu. Hlavním důvodem je fakt, že zefektivňují činnost jak klasické tak i 

fyzické ochrany. Další prvek technické ochrany užívaných v praxi při provozu fotbalových 

stadionů je tzv. uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television - CCTV), který slouží 

k monitorování situace na stadionu. Monitoring je důležitá činnost související s identifikací 

možných násilníků, která může vést k jejich vyvedení z objektu. 

.
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6 Současný stav bezpečnosti 

Stav bezpečnosti na fotbalových stadionech u nás je vysoce individuální. Záleží 

především na finančních možnostech jednotlivých klubů. Je prokázáno, že nejúčinnější 

bezpečnostní opatření mají převážně velké kluby, které mají logicky dostatečné finanční 

možnosti jak samy pokrýt bezpečnost osob a majetku při fotbalových utkáních. 

Mezi nejnebezpečnější utkání hrající se na našem území se řadí tzv. riziková utkání. 

Jedná se většinou o zápasy vysoké důležitosti. Jde o atraktivní derby mezi např. Spartou a 

Slávií, Baníkem a Olomoucí, Baníkem a Brnem nebo o zápasy důležité z pohledu možné 

konfrontace a měření sil fanoušků obou týmů. To pak hovoříme zejména o zápasech 

Baníku se Spartou. Při těchto zápasech je nutné zajistit zvýšenou bezpečnost na stadionu 

ale i mimo něj. 

Bezpečnost osob a majetku má za úkol zajistit organizátor, nebo vlastník objektu.  

Kromě bezpečnosti zajištěné organizátorem závisí také na faktu, zda-li stadion splňuje 

minimální standardy k jeho provozu. Další důležitou součástí ochrany osob a majetku na 

stadionu je lidská činnost a to především ve formě pořadatelské služby, PČR, nebo obsluhy 

kamerového systému. 

 

6.1 Návštěvní řád 

Návštěvní řád popisuje činnosti, které jsou v objektu zakázány. Jsou zde sepsána i 

pravidla, jimiž se návštěvník při vstupu do objektu zavazuje k jejich dodržování. Vzor 

návštěvního řádu fotbalového stadionu uvádím v příloze. 

 

6.2 Pořadatelská služba 

Členy pořadatelského sboru mohou být pouze osoby, které jsou poučeny o svých 

úkolech a povinnostech hlavním pořadatelem. Pořadatelskou službu na stadionu obvykle 

zajišťuje bezpečnostní agentura najatá organizátorem akce, ale může být složena i 

s dobrovolníků. Kritéria pro vstup do pořadatelské služby je věkové minimum 18 let a 

zdravotní a psychická způsobilost. [14] 

Platí zde nepsané pravidlo, že na 100 diváků by měl stačit 1 pořadatel. V případě 

rizikových utkání se počet diváků na pořadatele zmenšuje. V příloze jsem uvedl práva a 

povinnosti pořadatelské služby, které jsou také sepsané v dokumentu Projekt ligové 

stadiony 2012. Na níže uvedeném výčtu jsou popsána součastná práva a povinnosti 

pořadatelské služby. 



24 

 

 

Povinnosti pořadatelské služby: 

 Vpouštění diváků a dohled nad nimi. 

 Prohlídka stadionu před zápasem a po něm. 

 Poskytnutí všech informací divákům ohledně organizace, infrastruktury a 

záchranných služeb. 

 Provádění kontroly příchozích diváků. 

 Zabránění vstupu veřejnosti do zakázaných prostor. 

 Pomoc divákům při hladkém a snadném vstupu na stadion a při odchodu z něj. 

 Poskytnutí všech relevantních informací PČR týkajících se diváků, kteří mohou 

narušovat pořádek. 

 Provádění všech nezbytných opatření a vyčerpání všech existujících oprávnění před 

zásahem PČR. 

 Předcházení všem situacím, které by mohly ohrozit veřejný pořádek. 

 

Školení členů pořadatelské služby:  

 Organizování a bezpečnostní postupy týkající se fotbalových zápasů. 

 Základní platná legislativa a nařízení včetně základních předpisů. 

 Komunikační techniky. 

 Pozorovací a identifikační techniky. 

 Postupy při vstupních kontrolách. 

 Přístup ke konfliktům. 

 První pomoc a požární ochrana. 

 Postupy pro evakuaci stadionů. 

 Spolupráce se záchrannými službami a s PČR. 

Doporučení vhodné strategie při vstupních kontrolách návštěvníků: 

 Pořadatel divákům předem oznámí, kdo z nich bude vpuštěn na stadion a komu 

bude vstup odepřen. 

 Osobám, které mají zákaz vstupu na stadion, nelze v žádném případě vstup na 

stadion povolit. 

 Divákům, na kterých je jasně patrný vliv alkoholu, nelze povolit vstup na stadion, 
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 Vstup na stadion nelze povolit divákům, kteří mají předměty, které by ohrozily 

bezpečnost a pořádek na stadionu. 

 Vstupní kontroly musí být kvalitní, včetně prohledávání osob a prosazování zákazů 

vstupu na stadion. 

 Vstupní kontroly musí být plynulé, aby se zabránilo dlouhému čekání ve frontách. 

 U vstupních kontrol je třeba hlídat, aby nedocházelo k přeplnění sektorů stadionu a 

k promíchání rizikových fanoušků soupeřících týmů v jednom sektoru. [14] 

 

6.3 Pořádková jednotka PČR 

Chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajištění vnitřního pořádku a 

bezpečnosti a provádí bezprostřední opatření k jeho obnově. Přítomnost pořádkové 

jednotky je důležitá právě i při sportovních utkáních. Pořádková jednotka např. posiluje 

hlídkovou nebo jiné služby, zajišťuje ozbrojené doprovody a v případě, kdy by nestačil 

zákrok pořadatelské služby, zasahuje pořádková jednotka PČR přímo i na stadionu.  

Policie si také stanovila podmínku upozornění pro diváky, že police byla požádána 

o zákrok a v jakém sektoru bude zákrok proveden. Tímto je oproti minulosti dostatek 

prostoru pro fanoušky, kteří se chtějí od problému distancovat opustit sektor. 

Zásah proti agresivním jedincům usnadňuje policistům tzv. Institut zajištění. Jedná 

se o preventivní opatření, které dovoluje zasáhnout policii proti jimi vytipovaným 

jedincům, kteří páchají nebo mohou páchat přestupky či trestné činy. [25] 

 

 

Obr. č. 6.1: Pořádková jednotka PČR [25] 

Systém 3D 

 Tento systém je nyní využíván při vzniku rizikových situací, které je nutno 

okamžitě řešit. Zkratka 3D značí dialog, deeskalaci a důrazný zákrok, tedy 3 po sobě 

jdoucí procesy při řešení rizikových situací. Dialog má na starosti pořadatelská služba nebo 
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AKT. Je to důležitá činnost uvolňující (deeskalace) napjatou situaci mezi fanoušky a 

příslušníky PČR. Pokud se ovšem stane, že pouhý dialog a deeskalace nestačí, nastupuje 

důrazný zákrok těžkooděnců. Podstatou nového přístupu k řešení problémů při 

hromadných akcích je také nově využívaný neprovokující monitoring, tzv. Low profile 

policing. Obecně to znamená, že se příslušníci PČR na stadionu pohybují v menším počtu 

a v méně nápadných uniformách, aby nedocházelo ke zbytečným provokacím fanoušků. 

Pořádkové jednotky jsou mimo vizuální kontakt s fanoušky, ale jsou připraveni na 

okamžitý zásah. Takovému nasazení těžkooděnců se potom říká Hard profile policing. [21] 

 

6.4 Spotteři 

Spotteři se pohybují v komunitě fotbalových fanoušků a jejich hlavním úkolem je 

preventivní činnost. Jedná se o policejní specialisty na divácké násilí. Základem je 

monitoring rizikových fanoušků, osobní znalost fanoušků, odhadovat a usměrňovat jejich 

chování. Důležitá je i spolupráce a poskytování informací mezi jednotlivými spottery na 

mezinárodní úrovni. Výsledek práce spottera je tedy informace důležitá k zajištění 

bezpečnosti nejen při zápase, ale i před a po něm. 

 

6.5 Antikonfliktní tým 

O vytvoření antikonfliktních týmů (dále jen AKT) na našem území se začalo mluvit 

po zákroku policie na technoparty Czechtek  v roce 2005 a zejména pak po následném 

mediálním ohlasu. Důvodem byl zejména fakt, že policie v té době neměla žádnou složku, 

která by se zabývala komunikací mezi policií a organizátory veřejných akcí.  

Členové AKT jsou vybíráni z řad policie a musí projít vstupními kurzy a školením. 

Hlavní náplní činnosti AKT je doprovod fanoušků na utkání, ale i samotný doprovod ve 

vlacích a prostředcích hromadné dopravy. Členové AKT zmírňují napětí při hromadných 

akcích, komunikují s pořádkovou službou a s davem a upozorňují jej na jejich případná 

jednání, která mohou přerůst v protiprávní činnost. Součinnost AKT s dalšími složkami je 

dána tak, že AKT podléhají veliteli bezpečnostního opatření, mají zastoupení ve štábu a 

jsou též přítomny výcviku pořádkových jednotek, kde se cvičí mimo jiné způsob jejich 

ochrany a komunikace mezi AKT a pořádkovou jednotkou, případně velitelem opatření. 

Koncept AKT byl převzat z Německa. [23]  
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Obr. č. 6.2: Vesta AKT [23] 

  

6.6 Školení velitelů opatření 

Tento pojem představuje školení managementu policejních složek v souvislosti 

s možným výskytem extremismu na fotbalových utkáních. Školení se zaměřuje zejména na 

komunikaci s médii, davem, ale i poškozenými osobami prostřednictvím pracovníků 

psychologických pracovišť kraje.  

V květnu 2010 proběhlo i první cvičení s cílem nácviku řešení problémových 

situací s názvem Městské násilí 2010. Cvičení bylo rozděleno do tří fází. První fáze se 

zabývala zvládnutím velkého množství fotbalových fanoušků. Druhá simulovala zákrok 

policistů proti fanouškům, kteří se přes jednotky PČR dostali k táboru fanoušků druhého 

týmu. Poslední cvičení přestavovalo bezpečnostní opatření při pochodu pravicových 

extremistů. [21] 

 

6.7 Přeprava fanoušků veřejnými dopravními prostředky 

V rámci plnění tohoto úkolu byla v březnu 2009 ustavena pracovní skupina složená 

z náměstka policejního prezidenta pro vnější službu, ředitele služby pořádkové policie, 

zástupců odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a zástupců Českých drah. 

Účelem vytvoření této skupiny byla analýza aktuálního problému a navrhnout vhodné 

řešení týkající se problematiky bezpečnosti při dopravě fotbalových fanoušků na zápasy.  

V mnoha případech se totiž stalo, že při cestách fanoušků docházelo pravidelně 

k jízdě ,,na černo‘‘, poškozování majetku ale i lidského zdraví. Proběhla analýza možných 

situací, kdy by České dráhy neposilovaly spoje (ve dnech rizikových fotbalových zápasů) 

určené právě pro fanoušky. Skupina došla k závěru, že pokud by se takto spoje 

neposilovaly, došlo by k rozdělení fanoušků do více skupin, které by se na zápasy 
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dopravovaly individuálně. Tím by došlo i k rozdělení sil PČR, která by měla provádět 

doprovod a celá akce by byla neefektivní. Proto se skupina rozhodla zachovat situaci tak 

jak je nyní, tedy provádět doprovody fanoušků příslušníky PČR v posilovaných spojích 

hromadné dopravy. [21] 

 

6.8 Adresný ticketing 

Adresný ticketing je obrovský krok vpřed. Tedy alespoň co se samotné bezpečnosti 

na stadionu týká. U některých fanoušků je tento systém velice neoblíbený. Jedná se 

zejména o fanoušky, kteří na zápasy nechodí na fotbal, ale provokovat a páchat protiprávní 

činy. Tento systém spočívá v prodeji vstupenek pouze na jméno (na občanský průkaz) a 

má především preventivní charakter. Potencionální nebezpeční jedinci totiž ztrácí 

anonymitu davu a na stadion se prostě nedostaví. V některých případech tak došlo 

k rapidnímu poklesu návštěvnosti oproti minulým letům (např. u Baníku Ostrava), ale na 

druhou stranu se zvýšila bezpečnost osob a majetku přímo na stadionu.  

Musíme ovšem brát v potaz, že bezpečnost sportovních podniků je věcí všech, tedy 

nejen státu a územních samospráv, ale i soukromoprávních subjektů. Sportovní podniky 

musí ale samy chtít. Velký vliv na tom má i ekonomická situace u nás, především ve 

fotbale. Další problém je v tom, že ČMFS a fanoušci vidí velkou nevůli v tom, že je tento 

sytém ,,diktován“ bezpečnostními složkami. Cílem každého podnikatele je zisk, musím ale 

opět apelovat na to, že bezpečnost osob, jejich zdraví a životy, jsou nejdůležitější a měli by 

být vždy na prvním místě. [21] 

 

6.9 Trest zákazu vstupu na stadion 

Od 1.1. 2010 je forma tohoto trestu součástí nového trestního zákoníku. Tento nový 

alternativní trest by měl také značně přispět k bezpečnosti na stadionu. Trest spočívá v 

(soudem vyslovenému) zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na 

dobu 10 let. Odsouzený má povinnost se, ve dne zápasu nebo společenské akce, dostavit na 

určitou hodinu na určený útvar PČR. Důležitou skutečností je také to, že fanoušek může 

tento trest dostat i v případě, že se na stadion vůbec nedostane. Důvodem může být násilné 

a negativní jednání už při přesunu na něj. Pokud se takto odsouzený občan nedostaví 

v době utkání na útvar PČR, aniž by měl důležitý důvod, vystavuje se nebezpečí trestního 

stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí s horní hranicí trestní sazby až tři roky. To 

platí i v případě, že fanoušek navštíví zakázanou společenskou akci. [21] 
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6.10 Bezpečnostní projekty MV 

V roce 2004 schválilo Ministerstvo vnitra sociálně preventivní projekt s názvem 

„Pozitivní fandovství“, zaměřený na mladé fotbalové příznivce ve věku 10 – 20. Cílem 

tohoto projektu je seskupit mladé fotbalové fanoušky a formou různých volnočasových 

aktivit a podpory fanouškovských akcí jim tak zamezit zařazení do chuligánských skupin. 

Tento projekt funguje v Liberci a je dotován částkou 100 000 Kč. 

V roce 2005 vznikly 2 projekty. První byl projekt s názvem „Fandíme slušně – 

bavíme se sportem“, jehož cílem je prevence školního násilí a jiných patologických jevů na 

školách. Cílem tohoto projektu je výchova potenciálních sportovních příznivců ke 

slušnému fandovství. Projekt je zaštítěn městem Opava. Snahou druhého projektu z roku 

2005 („Fandíme sportu, fandíme slušně“) je pochopení praktik, zvyků a organizace 

fotbalových fanoušků (tzv. ultras). Projekt probíhá v Ostravě. 

V roce 2006 vydalo Ministerstvo vnitra brožuru „Prevence diváckého násilí při 

sportovních utkáních. Role místních a regionálních orgánů veřejné správy v prevenci násilí 

při sportovních utkáních“. Brožura se zabývá problematikou diváckého násilí. Je zde 

několik přeložených rad, postupů a experimentů Rady Evropy vztahující se k diváckému 

násilí a jak tomuto fenoménu účinně čelit. 

Důležitými byly také projekty MV k vrcholovým fotbalovým událostem a to ME 

2004 v Portugalsku a MS 2006 ve Spolkové republice Německo. Tzv. ambasády pro 

fotbalové fanoušky měly především informativní charakter. Pomáhaly fanouškům 

s informacemi o bydlení, dopravě, stravování a zápasech a to v českém jazyce. Podobné 

projekty se dají očekávat i při nadcházejícím ME v Polsku a Ukrajině v roce 2012. [21] 
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7 Vybrané metody analýzy rizik při provozu fotbalových stadionů v ČR 

Nezaměřoval na všechny stadiony u nás, jelikož rizika na stadionu s kapacitou 

10 000 diváků jsou značně vyšší, než na stadionu s návštěvností několika stovek diváků. 

Provedl jsem specifický výběr na základě počtu obyvatel města a pozice ligy, ve které 

fotbalový klub nastupuje. Zde jsem uvažoval skutečnost, že ve větších městech a na 

velkých stadionech jsou rizika, spojená s ohrožením lidského zdraví a majetku, vyšší. Do 

specifického výběru jsem tedy vybral města s počtem obyvatel vyšším než 100 000. Z 

pohledu pozice ligy jsem se zaměřil na kluby hrající nejvyšší fotbalovou soutěž – 

Gambrinus ligu.  

Kriteria splňují následující fotbalové týmy: AC Sparta Praha (7 688), SK Slavia 

Praha (5 907), FC Viktoria Plzeň (5 538), SK Sigma Olomouc (5 293), FC Baník Ostrava 

(4 804), FC Slovan Liberec (4 590) a Zbrojovka Brno (3 602). Jednotlivé kluby jsem 

seřadil sestupně, dle průměrné návštěvnosti za podzimní část Gambrinus ligy 2010/2011 

(průměrná návštěvnost je uvedena v závorkách). [17] 

Metody analýzy možných rizik na fotbalových zápasech jsem vybral analýzu 

Checklist – CL (Kontrolní seznam), analýzu příčin a následků (FMEA), analýzu stromem 

poruch (FTA) a analýzu stromem událostí (ETA). Poslední 3 metody jsem zvolil proto, že 

výsledkem těchto analýz jsou vždy přehledná a grafická vyjádření, která jednoznačně 

poukazují na problém, který je nutno dále řešit. 

 

7.1 Analýza Checklict – CL (Kontrolní seznam) 

Analýza kontrolním seznamem spočívá ve vytvoření otázek, týkajících se 

současného stavu procesu. Čím více úkolových otázek je zodpovězeno kladně, tím vyšší 

kvalita procesu je zajištěna. Kvalita a pracnost kontrolního seznamu záleží na dostupných 

podkladech a materiálech týkající se kontrolovaného procesu. Vytvořil jsem kontrolní 

seznam, který by měl, po splnění všech úkolů, zlepšit bezpečnost na stadionech v ČR. 

Kontrolní seznam je uveden v přílohách. 

 

7.2 Analýza příčin a následků poruch (FMEA) 

Metoda sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém nebo podnik. 

FMEA identifikuje jednoduché poruchy, které mohou významně přispívat k havárii, ale 

nehodí se na vyčerpávající seznam poruch. Je snadno použitelná při změnách a 

modifikacích procesu. Může být provedena jedním analytikem, ale měla by být 
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zkontrolována jiným. Výsledkem je kvalitativní systematický seznam zařízení, jejich 

poruch a následků, s možností kvantifikace. Zahrnuje i odhad nejhorších případů následků. 

Obvykle je dokumentována v tabulkové formě s doporučením pro zlepšení bezpečnosti. 

Hlavní nevýhodou je, že FMEA je vysoce individuální a výsledek tedy záleží na 

zhotoviteli. [2] 

Postup vytvoření samotné analýzy spočívá ve vyplnění jednotlivých buněk tabulky. 

Jako první se stanoví jednotlivá možná rizika, která mohou vzniknout. Jako další je nutné 

popsat projev problému, následek a příčinu vzniklého problému. Na závěr se stanoví 

kontrolní a doporučená opatření k minimalizaci rizika a výpočet čísla RPN (RPN je 

násobek hodnot významu, výskytu a odhalení). Tato čísla jsou důležitá k pozdějšímu 

výpočtu četnosti, kumulativní hodnoty a konečnému grafickému vyjádření jednotlivých 

rizik pomocí Paretova diagramu. 

Paretův diagram 

Jedná se o důležitý nástroj manažerského rozhodování, který umožňuje stanovit 

priority při řešení problémů. Napomáhá oddělit podstatné faktory řešeného problému od 

těch méně podstatných. Umožňuje názornou prezentaci problému, kde většina problémů 

(80 – 95 %) je způsobena pouze malým podílem příčin (5 – 20 %), jež se na nich podílejí. 

[zdroj: cvičení z předmětu Řízení jakosti] 

 

V tabulce (dále jen tab.) č. 7.1 je tabulka analýzy FMEA. V tabulce se 

vyskytuje popis jednotlivých scénářů a dále jejich projev, následek, příčina a 

doporučení. V tab. č. 7.2 je číselné vyjádření významu, pravděpodobnosti výskytu 

scénáře, pravděpodobnosti odhalení. V tab. č. 7.3 pak četnost a kumulativní hodnoty. 

Grafickou část této analýzy ukončuje Paretův diagram s Lorenzovou křivkou.
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Tab. č. 7.1: Analýza FMEA 

 

Scénář Projev scénáře Následek scénáře Příčina scénáře Kontrolní opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

1. VANDALISMUS 

Vhazování předmětů na hrací plochu 

Vhazování předmětů na aktéry hry 
Vniknutí na hrací plochu 

Vniknutí do nepřípustných prostor 

Nepovolené překročení kapacity 
stadionu 

Narušení veřejného pořádku 

Ničení majetku stadionu 
Pyrotechnika 

Panika 

Ublížení na zdraví 

Možné ztráty na životech 
Škody na majetku 

Přerušení/ukončení zápasu 

Omamné látky 

Alkohol 
Extremistické projevy 

Kamerový systém 
Pořadatelská služba 

Policie 

Vstup na občanský 
průkaz 

Spolupráce se 

zahraniční policií 

7 8 3 168 

Oplocení 

Instalace 
umělých sedaček 

2. EXTREMISMUS 
Cílený útok na osoby 

Některé projevy vandalismu 

 

Panika 

Ublížení na zdraví 
Možné ztráty na životech 

Škody na majetku 

Přerušení/ukončení zápasu 
 

 

Xenofobie 

Antisemitismus 

Rasismus 
Neonacismus 

Jiné politické motivy 

Omamné látky 
Alkohol 

 

Kamerový systém 
Pořadatelská služba 

Policie 

Vstup na občanský 
průkaz  

Spolupráce se 

zahraniční policií 

8 8 4 256 

Zákaz vstupu 

recividistů na 
stadion (Anglie), 

Oddělení 

diváckých 
sektorů 

mechanickými 

zábrannými 

systémy 

3. TERORISMUS 
Bombové, chemické, biologické útoky 

 

Usmrcení/zranění osob 

Panika  

Přerušení/ukončení zápasu 
 

 

Náboženství, politika 

Kamerový systém 

Pořadatelská služba 

Policie  
Spolupráce se 

zahraniční policií 

10 2 9 180 

Použití detektorů 

Bezpečnostní 
rámy 

4. ORGANIZOVANÝ 
ZLOČIN 

Padělání vstupenek 
Krádeže 

Překročení kapacity 

stadionu 

Škoda na majetku 

Nezákonné 

obohacování 
Špatné zajištění 

majetku 

Kamerový systém 

Pořadatelská služba 

Policie 

4 4 8 128 
Opatřit vstupenky 
jedinečnými kódy 

5. POŽÁR Požár Požár 

Nedopalky cigaret 

Pyrotechnika 

Otevřený oheň 

Kamerový systém 

HZS 

 

5 6 4 120 

Použití detektorů 

Bezpečnostní 

rámy 
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Tab. č. 7.2: Indexové vyjádření významu, pravděpodobnosti výskytu scénáře a 

pravděpodobnosti odhalení 

 

Význam (dopad) Index 

Pravděpodobnost 

výskytu 

problému 

Index 
Pravděpodobnost 

odhalení 
Index 

sotva 

postřehnutelný 
1 nepravděpodobné 1 vysoká 1 

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

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

závažný 7 – 8 mírná 7 – 8 velmi malá 9 

mimořádně závažný 9 – 10 vysoká 9 – 10 nepravděpodobné 10 

 

 

 

Tab. č. 7.3: Četnosti a kumulativní hodnoty  

Scénář Četnost Četnost v % Kumulativní hodnota 

2. 256 30,0 30,0 

3. 180 21,2 51,2 

1. 168 19,7 70,9 

4. 128 15,0 85,9 

5. 120 14,1 100 

celkem 852 100 
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Obr. č. 7.1: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [zdroj: autor]
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Pomocí analýzy FMEA a Paretova diagramu jsem určil 3 nejzávažnější scénáře, 

které mohou vzniknout při provozu fotbalových stadionů v ČR. Jedná se o scénáře 2, 3, a 1 

což jsou extremismus, terorismus a vandalismus.  

Číslo RPN u možného rizika terorismu na fotbalovém utkání mi vyšlo jako druhé 

největší. Terorismus je obecně velice závažné riziko, které by se jistě mělo vyskytovat na 

první pozici. Příčinou druhé pozice v mé analýze je nízká hodnota u Výskytu rizika 

v tabulce (zvolil jsem index 2), podle kterého se pak vypočte číslo RPN. Dle mého názoru 

je dnešní situace v ČR klidná jak po politické tak i náboženské stránce a hrozí jen velmi 

malá možnost teroristického útoku, avšak ne nepravděpodobná, musí se s ní tedy vždy 

počítat. V případě zvolení hodnoty 1 by se v grafu scénář terorismu dostal dokonce až na 4. 

pozici, tedy i pozici, u které bychom neuvažovali další analýzu potřebnou k minimalizaci 

rizika. U třech nejzávažnějších rizik je nutno provést další analýzu s cílem jejich 

minimalizace. Podrobnější analýzu jsem zhotovil pomocí níže uvedených analýz. 

 

7.3 Analýza stromem poruch (FTA) 

Je deduktivní metoda, která vyhledává jednotlivé havárie nebo systémové poruchy 

a určuje příčiny těchto událostí. FTA je grafický model různých kombinací poruch zařízení 

a lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní systémovou poruchu nazývanou „vrcholová 

událost“. Dobře se hodí i na rozsáhlé systémy, může stanovit úplný výčet minimálních 

poruch. Model je založen na Booleovské algebře (hradla „a", „nebo“ a jiné) při 

vyhledávání minimální poruchy vedoucí k vrcholové události, výsledkem jsou typy poruch 

systémů. Studii může provádět jeden nebo více analytiků, kteří mohou doporučit 

bezpečnostní zlepšení procesu. Metoda se nehodí pro rané fáze projektování, je náročná na 

čas a náročnost se zvyšuje v závislosti na složitosti systému. [2] 

 

V následujícím grafickém znázornění jsem pominul možnost vzniku požáru. 

Soustředil jsem se pouze na výsledek analýzy FMEA, tedy na extremismus, vandalismus, 

terorismus. Jednotlivá rizika (top události) jsem konkretizoval na jejich (v souvislosti s 

násilným jednáním na stadionech) historicky známé a nejčastější formy a analyzoval po 

nejnižší možné příčiny jejich vzniku. 
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Obr. č. 7.2: Analýza stromem poruch (FTA) [zdroj: autor] 

 

Obr. č. 7.3: Analýza stromem poruch (FTA) [zdroj: autor] 

 

Obr. č. 7.4: Analýza stromem poruch (FTA) [zdroj: autor] 
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7.4 Analýza stromem událostí (ETA)  

Metoda graficky vyjadřuje možné výsledky havárie vyplývající z iniciační události. 

Výsledkem jsou havarijní sekvence, řada poruch a chyb vedoucích k havárii (posuzuje se 

úspěch nebo porucha funkce systému). Havarijní sekvence představují logickou kombinaci 

událostí, mohou být převedeny do modelu stromu poruch a dále kvantitativně hodnoceny. 

Je vhodná pro analýzu komplexního procesu, který má několik druhů bezpečnostních 

systémů. Analýza může být provedena jedním analytikem, ale 2 - 4 analytici jsou často 

preferování. Analytici mohou využít výsledky k doporučení pro snížení pravděpodobnosti 

a/nebo následků potenciálních poruch. Pro lepší orientaci je vhodné zdůraznit rozdíl mezi 

analýzou stromem poruch a stromem událostí. FTA postupuje od vrcholové události 

k jejím příčinám a vyhledává základní události, kterým je možné přiřadit pravděpodobnost. 

Naproti tomu ETA se nezabývá příčinami nežádoucí události, ale zvažuje další rozvoj 

události a tak poskytuje přehled o výši pravděpodobností možných výsledných událostí. [2] 

 

 Na níže uvedené analýze jsem namodeloval možný chod událostí po násilném nebo 

jinak negativním působení fanoušků. Jako první jsem zvolil monitorování situace 

kamerovým systémem na stadionu a následným hlášením k upuštění od nežádoucího 

jednání pomocí rozhlasového zařízení. Následné kroky k zajištění bezpečnosti na stadionu 

je práce pořadatelské služby. Pokud by se situace vyvinula tak, že by ochranu osob a 

majetku nedokázala zajistit pořadatelská služba, je nutný zásah policie. Pokud by selhaly 

všechny prvky ochrany na stadionu, vypukla by pravděpodobně panika, značné nepokoje a 

ohroženo by bylo lidské zdraví, životy a majetek. 

Z důvodu nezjistitelnosti dat a statistik týkajících se počtu případů monitorovaných 

kamerovým systémem a počtu zásahů pořadatelské služby na stadionech v ČR jsem 

v analýze ETA neuvedl pravděpodobnostní vyhodnocení. 
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Obr. č. 7.5: Analýza stromem událostí (ETA) [zdroj: autor]
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8 Budoucnost systémů řízení rizik 

V současné době se již podařilo, na rozdíl od minulých let, dostat bezpečnost na 

stadionu na přijatelnou úroveň. Avšak nové trendy v systémech řízení rizik se neustále 

vyvíjejí a dochází k aplikacím stále více nových bezpečnostních prvků nejen ve světě, ale i 

v ČR.  

 

8.1 Spolupráce klubů s fanoušky 

 Základem hladkého průběhu celého fotbalového zápasu, ale i pokojná situace před 

a po zápase je otázkou chování fanoušků. Pokud má klub snahu se svými fanoušky 

spolupracovat a podporovat je, měl by se, kromě snížení počtu násilností páchaných na 

fotbalových stadionech, značně zvýšit i samotný zážitek ze hry. Podporu k fanouškům 

vidím hlavně ve vzniku tzv. fanmanagementu. Tento by měl sloužit zejména ke vzájemné 

komunikaci mezi fanoušky a klubem a měl by podporovat fanouškovské choreografie. 

Podpora klubu by měla spočívat i ve tvorbě fanouškovských internetových stránek, 

fanklubů, fanshopů, organizování zájezdů na zápasy. Tento přístup doporučuje i Stálý 

výbor Rady Evropy jako prevence diváckého násilí na fotbalových utkáních (v níže 

uvedených bodech). 

 

Preventivní doporučení Rady Evropy: 

 přijmout preventivní sociální a výchovná opatření pro zlepšení práce 

s fanoušky, 

 vytvořit zásady práce s fanoušky, založit informační centra pro fanoušky, 

 motivovat sportovní kluby, aby navazovaly užší vztahy se svými fanoušky, 

podporovaly zakládání oficiálních fanklubů a umožňovaly jim stát se nedílnou 

součástí života fotbalového celku, 

 zvýšit povědomí klubů o úloze, kterou mohou hrát ve svém sociálním prostředí. 

[21] 

 

8.2 Systém předávání informací 

Podle výsledků mých analýz ale i dostupných materiálů, zabývajících se 

bezpečností na stadionech, vyplývá, že za většinu současných rizik při provozu 

fotbalových stadionů v ČR mohou fanoušci. K minimalizaci (a tedy k řízení) těchto rizik 
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by výrazně přispělo, kdyby se takto problémoví fanoušci na stadion vůbec nedostali. 

K tomuto nyní slouží pouze trest zákazu vstupu na stadion nebo zpřísněné bezpečnostní 

opatření při kontrolách u vstupu na stadion (prodej vstupenek na občanský průkaz). 

Výrazně by pomohlo i předávání informací prostřednictvím PČR o osobách, které páchají 

na stadionech výtržnosti. Zákon č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, umožňuje za tímto účelem předávání informací, avšak k realizaci 

takovéto spolupráce musí být nejdříve nastaven způsob předávání a nakládání s těmito 

informacemi zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů. [21] 

 

8.3 Bezpečnostní rámy 

Bezpečnostní rámy jsou již nedílnou součástí bezpečnostních opatření např. na 

letištích po celém světě. Funkce tohoto rámu spočívá v detekci nebezpečných prostředků či 

látek, které osoba může přenést do objektu (střelné zbraně, nože, atd.). Rámy pro detekci 

kovů fungují na bázi překrývajících se cívek a elektromagnetického vlnění. 

 

8.4 Licencovaný stewarding 

V současné době leží veškerá bezpečnost na stadionech v rukou pořadatelské 

služby. Jak již bylo zmíněno výše, současný stav bezpečnosti na stadionech se zlepšuje. 

Jsou zde ale záznamy o jistých pochybeních právě ze strany pořadatelské služby. Šlo např. 

o chybějící označení pořadatelské služby nebo dokonce o výskyt členů hooligans přímo 

v řadách pořadatelské služby, kteří záměrně provokovali fanoušky. 

 Jednou z aktualizací funkce pořadatelské služby by bylo vhodné zavést tzv. 

licencovaný stewarding. Jednalo by se obecně o systém vzdělávání pracovníků 

pořadatelské služby, který již úspěšně funguje např. ve Velké Británii nebo Holandsku. 

Dalším krokem ke zlepšení práce pořadatelské služby by bylo označení pracovníků 

pořadatelské služby identifikačními čísly a vést jejich seznam. [21] 

 

8.5 Mobilní soudy 

S mobilními soudy se do budoucnosti počítá především pro zrychlené trestního 

řízení a jako nástroj proti výtržnostem. Mobilní soudy by měly okamžitě na místě trestat 

výtržníky. Systém by mohl probíhat následovně: zpozorování násilného fanouška – 

zajištění fanouška – odsouzení fanouška. 

http://www.policie.cz/soubor/zakon-o-policii-cr-273-2008-sb.aspx
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9 Návrhy na zlepšení současné situace 

Z výsledků analýz (extremismus, vandalismus, terorismus) bych zvolil, jako 

závěrečný návrh na zlepšení systémů řízení rizik, důkladnější kontroly při vstupu na 

stadion a zpřísnění trestů za násilnosti páchané nejen během zápasu, ale i mimo stadion. 

Násilnosti páchané na stadionech bych zařadil do trestního zákona a nasadil bych za 

ně tvrdé postihy. Pokud by se tohle podařilo prosadit, pak by bylo jistě účinné na 

reklamních panelech, směrem k divákům, vyvěsit upozornění, že nepovolený vstup na 

hrací plochu, házení předmětů atd. jsou trestné činy a hrozí za ně tresty (podobně to 

funguje např. v Anglii). 

Novinka, která se má na stadionech objevovat již od jarní části 2011, je přítomnost 

státních zástupců přímo na stadionech. Státní zástupci mají pomoci PČR zjišťovat a 

dokumentovat projevy diváckého násilí, jelikož se v již mnoha případech objevily 

problémy s jejich dokazováním. Státní zástupci by takto měli pracovat zatím pouze v Praze 

7 a 10, jelikož se soudy nachází poblíž stadionů Sparty a Slavie a není tedy potřeba 

mobilních soudů. Pro zlepšení situace na našich stadionech bych, v případě krátkých 

vzdáleností mezi soudy a fotbalovými stadiony, zavedl přítomnost státních zástupců a 

v místech, kde je vzdálenost mezi stadiony a soudy větší, zavedl soudy mobilní. Šlo by tak 

v obou případech o krátké a efektivní vyřešení možných problémů. [18] 

Další krokem ke zvýšení bezpečnosti na stadionech je kontrola bezpečnostních 

prvků na stadionu pomoci Kontrolního seznamu. Výčet některých technicko-

bezpečnostních opatření z dokumentů [13, 14, 15, 20, 21, 30] by měl jednoznačně snížit 

možná rizika, která by ohrožovala lidské zdraví a majetek při provozu fotbalových 

stadionů. 

 Pokud by se pokračovalo v adresném ticketingu a zavedly by se výše zmíněné 

návrhy, došlo by k vymizení přítomnosti agresivních fanoušků a zvýšení bezpečnosti na 

stadionech. Stadion by opět navštěvovali pouze diváci, kterým jde jen o sportovní zážitek a 

o podporu svého klubu. Pokud by i přes všechna opatření došlo k různým projevům 

diváckého násilí, od toho by tu pak byli již zmínění státní zástupci a mobilní soudy, kteří 

by ve spolupráci s PČR, pachatele zajistili a ve zkráceném řízení potrestali. 



42 

 

10 Závěr 

V posledních letech se, v prostředí našich stadionů, setkáváme s novým 

fenoménem. Tímto fenoménem je divácké násilí. Jedná se obecně o projevy negativního a 

násilného jednání fanoušků, kteří obvykle na stadion nechodí se záměrem sledovat utkání, 

ale provokovat a prát se mezi sebou.  

Cílem mé práce bylo seznámení se systémy řízení rizik fotbalových stadionů na 

našem území, analýza slabých článků v bezpečnosti a návrhy na minimalizaci rizik na 

stadionech. V ČR je nesčetně mnoho fotbalových stadionů a z tohoto důvodu jsem se 

zaměřil pouze na užší počet stadionů. V první kapitole jsem podrobněji rozepsal samotný 

termín Riziko, jeho definici, základní druhy a formy, ve kterých se vyskytuje právě na 

fotbalových stadionech u nás. V následující části práce jsem uvedl výčet právních a jiných 

předpisů souvisejících s problematikou bezpečnosti osob a majetku při provozu 

fotbalových stadionů v ČR. Teoretická část pokračovala popisem základních druhů 

ochrany objektu a bezpečnostních prvků (současných, i se kterými se počítá do budoucna), 

které souvisejí se zachováním bezpečnosti na stadionech.  

V praktické části práce jsem vytvořil 4 analýzy možných rizik při provozu 

fotbalových stadionů v ČR. Jedná se jmenovitě o analýzy Checklist, FMEA, FTA, a ETA. 

Výsledky posledních 3 zmiňovaných analýz jsou grafická vyjádření s popisem a stručným 

shrnutím výsledků na závěr každé analýzy. Z analýz jsem tedy zjistil, že nejzávažnější 

rizika na fotbalových stadionech na našem území jsou násilné projevy extremismu, 

vandalismu a terorismus. Pomocí analýzy Checklist jsem vytvořil tabulku složenou z 36 

otázek, které by, po jejich splnění, měli značně zlepšit bezpečnost na stadionu. Jako další 

návrh, pro zajištění bezpečnosti při provozu fotbalových stadionů, bych zvolil uvedení 

jednotlivých forem diváckého násilí do trestního zákona a tresty za jejich páchání. 
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Příloha č. 1 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

fotbalového stadionu /název oddílu – klubu/…………………. 

 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Oddíl-klub………., IČ: …….. jako vlastník sportovního zařízení – fotbalového 

stadionu (dále jen zařízení) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou 

mu v tomto směru ukládá zákon. 

 

2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do 

prostor zařízení,  a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné 

sportovní akce. 

 

3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví 

a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se 

v jeho prostorách. 

 

4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen 

dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a 

zavazuje se je dodržovat. 

 

5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce 

bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení. 
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II. 

Vstup a pobyt v zařízení 

 

1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a 

předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a 

pobytu v zařízení. 

 

2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků PČR je 

návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným 

dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen 

bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude 

z prostor zařízení vyveden.  

 

3. Vlastník (provozovatel) si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo 

vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto 

návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, 

dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a 

rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

 

4. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany 

pověřených osob, případně PČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím 

vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do 

zařízení. 

 

 

III. 

Povinnosti návštěvníků zařízení 

 

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním 

neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či 

majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým 

jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem 

probíhající sportovní akce. 
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2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní 

služby, příslušníků PČR, hasičů, členů záchranné služby apod. 

 

3. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech 

k tomu vyhrazených a určených. 

 

 

IV. 

Zákazy 

 

V prostorách zařízení je zakázáno: 

 

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít 

b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky 

c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek 

d) vnášet natlakované nádoby 

e) vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha) 

f) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky 

g) kouření a používání otevřeného ohně 

h) ničit zařízení a jeho vybavení 

i) popisovat, polepovat  nebo pomalovávat zařízení  

j) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či 

obrazové záznamy probíhající sportovní akce 

k) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
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V. 

Pořadatelská služba 

 

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad 

dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, 

přísluší pořadatelské službě. 

 

2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení 

„pořadatel“ . 

 

3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro 

který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce. 

 

4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též 

bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž 

PČR. 

 

VI. 

Odpovědnost za škody  

a důsledky porušení návštěvního řádu 

 

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Vlastník 

(provozovatel) odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným 

nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. 

 

2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit jméno a funkce 

příslušné osoby…………………………. 

 

3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do 

budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu. 
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4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu 

s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení 

pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce). 

 

 

VII. 

Účinnost 

 

Tento návštěvní řád je účinný od 1.3.2009.
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Příloha č. 2 

 

Boj proti diváckému násilí (MV) 

 

 

 

Obr č. 2.1: Boj s diváckým násilím z pohledu MV [20] 
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Příloha č. 3 

 

Práva a povinnosti hlavního pořadatele (Projekt ligové stadiony 2012) 

 

Rozsah práv a povinností bezpečnostního referenta (hl. pořadatele), se řídí Soutěžním 

řádem ČMFS, dále podmínkami danými Licenčním manuálem a Rozpisem celostátních 

soutěží ČMFS. Mimo to je bezpečnostní referent povinen jednat podle „Organizačního 

ujednání mezi ČMFS a PČR. Kromě toho jsou jeho úkoly specifikované v „Metodické 

příručce – právní minimum pro členy pořadatelského sboru, vydané ČMFS v roce 2003“. 

 

Komise pro bezpečnost a výstavbu stadionu doporučuje, aby kromě uvedeného byla s 

ohledem na bezpečnost ligových stadionů v rámci „Projektu .... 2012“, věnována zvláštní 

pozornost těmto následujícím doporučením pro pořadatelský sbor: 

 

- na počátku roku uspořádat pro všechny pořadatele proškolení v oblasti bezpečnosti práce. 

Ze školení je třeba vypracovat zápis a jmenovitý seznam zúčastněných pořadatelů, 

 

- dvakrát do roka zabezpečit školení všech pořadatelů (leden, červenec) a to vždy před 

zahájením jarní a podzimní části soutěže, z právních základě min. v rozsahu textu 

metodické příručky, 

 

- zajistit zpracování studie (plánu) rozmístění jednotlivých stanovišť celého předmětného 

stadionu a očíslovat jejich umístění i popis důležitých úkolů stanovišť, 

 

- vytvořit detailní popisy výkonů pořadatelů jednotlivých stanovišť, ve všech modelových 

fázích, i v úvahu všech připadajících situacích, 

 

- ustanovit vedoucí pořadatele jednotlivých sektorů (nebo jejich zástupce v případě 

subsektorů) a detailně určit náplně jejich činností, 

 

- vypracovat vzor formuláře, na kterém bude před každým utkáním potvrzeno, že pořadatel 

příslušného stanoviště, je plně obeznámen s rozsahem všech úkolů, pro něj vyplývajících z 
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převzetí tohoto stanoviště a že stanoviště bez výhrad přejímá, (vzor návrhu zpracuje po 

schválení materiálu ve VV ČMFS, komise BVS), 

 

- na základě absolvovaných školení, ověřených v praktickém provozu a podle dosažené 

kvalifikace A – E vydat jednotlivým skupinám pořadatelů, „Certifikát pořadatele“, 

opravňující je podle této kategorizace zajišťovat výkon pořadatelské služby na příslušně 

tomu určeném stanovišti, Rozsah náplně kategorizace A–E, bude stanoven dodatečně a 

schválen LS, 

 

- různé úrovně důležitosti jednotlivých stanovišť pořadatel§, jednoznačně od sebe oddělit 

zbarvením i tvarem střihů oblečení všech stewardů. V tom se budou promítat jednotlivá 

odlišení důležitosti pořadatelského stanoviště. To popsat do návštěvního řádu a vystavit, 

jako důležitou informaci, na vývěsní tabule u vstupů do každého samostatného sektoru 

(subsektoru), 

 

- ve spolupráci s autory Evakuačního plánu a protipožárního zabezpečení stadionu, 

odstranit případné křížení jednotlivých únikových cest ap. a ve vzájemné shodě dopracovat 

společně výsledné postupy. Při jakékoliv změně bezpečnostních opatření okamžitě k 

tomuto problému uspořádat samostatné školení, 

 

- koordinovat všechna nová opatření s příslušnými územními útvary PČR, hasičů a 

příslušnou bezpečnostní službou i pořadateli, kteří jsou v této věci ve smluvním vztahu s 

provozovatelem stadionu. Výsledky každého nového rozdělení daných úkol_ zapracovat 

do jednotlivých smluv uzavřených se všemi jednotlivými partnery, 

 

- po ukončení zápasu zajistit sepsání protokolu v rozsahu přílohy dané „Organizačním 

ujednáním“, mezi ČMFS a PČR, kde budou popsány všechny odchylky proběhlých situací, 

lišících se od všech předem dohodnutých variant i plánovaných postup_ daných 

stanovenými pokyny. Závěrečné výsledky a dohodnutá stanoviska odeslat na předem 

určená hodnotící místa. 
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Příloha č. 4 

 

Práva a povinnosti delegáta ČMFS (Projekt ligové stadiony 2012) 

 

Delegát ČMFS je kromě předpisů vydaných ČMFS ( Soutěžní řád, Rozpis celostátních 

soutěží ČMFS) ještě plnit úkoly pro něho vyplývající z „Organizačního ujednání mezi 

ČMFS a PČR“. 

Komise pro bezpečnost a výstavbu stadionů doporučuje, aby z důvodu bezpečnosti 

stadionů zajišťoval delegát ČMFS, kromě uvedeného i rozsah následujících úkolů a 

opatření: 

 

1.) Delegát ČMFS má zejména tyto následující povinnosti: 

 

a.) dát podnět hlavnímu rozhodčímu k přerušení utkání, pokud dojde k závažnému 

porušení „Návštěvního řádu stadionu“ a pořadatelská služba zjevně nezajistí jeho 

dodržování. Hlavně se jedná o: 

- používání zábavné techniky a dýmovnic, 

- vhazování předmětů na hrací plochu stadionu, 

- neoprávněný vstup osoby na hrací plochu, 

- vzájemné napadání osob mezi sebou, 

(rozhodnutí o přerušení utkání je v souladu s pravidly fotbalu v kompetenci hlavního 

rozhodčího) 

b.) hlavnímu rozhodčímu dát podnět k přerušení utkání, požádá–li o to velitel policejního 

opatření v souvislosti s prováděním policejního zákroku, 

c.) dát pokyn hlavnímu rozhodčímu k pokračování v utkání až poté, co dojde k obnovení 

dodržování Návštěvního řádu a policejní velitel rozhodne o ukončení policejního zákroku, 

d.) společně s policií se podílet na přípravě klidného průběhu fotbalového utkání a na 

společném vyhodnocení výsledků celé sportovní akce, 

e.) neumožnit konání fotbalového utkání na stadionech, které nesplňují požadavky na 

technické vybavení stadionů. 

 

2.) Další úkoly vyplývající z hlediska dodržování stavebního stavu bezpečnosti stadionu: 

(hlavně se jedná o nové nedokončené akce, jež postrádají základní doklady nezbytné k 
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jejich provozování. O rozsahu povoleného užívání jednotlivých zařízení by se měl v 

budoucnu sepisovat protokol, který bude tvořit nedílnou součást „Certifikátu“ příslušného 

stadionu.) 

 

a.) nepřipustit provozování těch zařízení u nichž pořadatel utkání nemůže prokázat, že byly 

předmětem řádné „Certifikace stadionu“, (viz příslušný zápis z certifikace), 

b.) prověřit zda předepsané doklady jsou originály, či ověřené fotokopie. Pokud některý 

doklad není tímto způsobem ověřen, nelze jej uznat jako plnohodnotný a delegát z toho 

musí vyvodit příslušné závěry svěřené mu k tomuto účelu, 

c.) prověřit, zda všechna deklarovaná „Organizační opatření“ jsou způsobilá vykonávat 

náhradní funkce za chybějící a nenaplněná předepsaná vybavení, že jsou umístěna na 

označeném místě stadionu, v předepsaném rozsahu a požadované kapacitě, 

d.) zkontrolovat, zda vybavení jednotlivých hlavních prostorů sportovně technického 

zázemí (šatny pro hráče,rozhodčí, delegáta, ATD a ošetřovna) je zabezpečeno v plném 

rozsahu předepsaném Licenčním manuálem. To platí i pro místnosti a provozy umístěné v 

sektorech pro média (TV, píšící novináře, rozhlas i fotografy) a V.I.P.
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Příloha č. 5 

 

Donucovací prostředky PČR 

 hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany;  

 slzotvorné prostředky; 

 

Obr. č. 5.1: Použití slzotvorných prostředků [zdroj: zpravy.idnes.cz] 

 

 obušek; 

 

Obr. č. 5.2: Obušek [8]       Obr. č. 5.3: Obušek [8] 

 

 pouta;  

 

Obr. č. 5.4: Pouta [8]          Obr. č. 5.5: Pouta [8] 
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Obr. č. 5.6: Pouta [8]                            Obr. č. 5.7: Pouta [8] 

 

 

Obr. č. 5.8: Pouta [8]               Obr. č. 5.9: Pouta [8] 

 

 služební pes;  

 

Obr. č. 5.10: Služební pes [zdroj: policie.cz] 

 vytlačování koněm;  

 

Obr. č. 5.11: Vytlačování koňmi [zdroj: policie.cz] 
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 technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla;  

 

Obr. č. 5.12: ,,Botička‘‘ [zdroj: mppraha.cz] 

 

 zastavovací pás a jiné prostředky k násilnému zastavení vozidla;  

 

Obr. č. 5.13: Zastavovací pás [zdroj: policie.cz]  

 

 vodní stříkač;  

 

Obr. č. 5.14: Vodní stříkač.[zdroj: policie.cz] 

 

 zásahová výbuška; 

 úder střelnou zbraní; 

 hrozba střelnou zbraní;  

 varovný výstřel.
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Příloha č. 6 

 

Speciální technika PČR 

Vrtulník Bell 412  

Tento vrtulník je vybaven termovizní a světlometem. Slouží především při 

pátracích akcích, ale i monitorování situace při konání rizikových fotbalových zápasů. 

 

Obr. č. 6.1: Technické parametry Bellu 412 HP [28] 

 

 

Obr. č. 6.2: Bell 412 HP [28] 
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Obr. č. 6.3: Bell 412 HP [28] 

 

 

Obr. č. 6.4: Bell 412 HP [28]                               Obr. č. 6.5: Bell 412 HP [28] 

 

    

Obr. č. 6.6: Interiér Bellu 412 HP [28]                                Obr. č. 6.7: Jeřáb [28] 

 

 

Obr. č. 6.8: Světlomet [28]                                    Obr. č. 6.9: Termovize FLIR [28] 
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Eurocopter 135T2 OK-BYF 

U PČR  je používán od roku 2006. Jelikož byl dodán v plné policejní výbavě, slouží 

v dnešní době při policejních misích. Je vybaven systémem FLIR a světlometem. 

 

 

Obr. č. 6.10: Eurocopter 135T2 OK-BYF [27] 

 

Mobilní monitorovací centrum 

Jedná se o upravený Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI. Uvnitř je k dispozici 6 míst 

k sezení, má maximální rychlost 120 km/hod a pohon 4x4. Mezi další vybavení patří 

zesílený a zdvojený vozidlový akumulátor, couvací kamera a několikametrový hydraulický 

výsuvný stožár určený pro uchycení kamer a technického zařízení. Mercedes je dále 

vybaven monitorovací, dokumentační, záznamovou dorozumívací telekomunikační 

technikou a technikou pro připojení na internet. Jedná se o termokameru, dvě autodoom 

kamery pro sledování okolí vozidla, venkovní autodoom kamery pro rozmístění v okolí 

vozidla a megapixelová kamera se směrovým mikrofonem. Slouží především k plnění 

úkolů pořádkové a kriminální policie. 
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Obr. č. 6.11: Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI [30] 

 

 

Obr. č. 6.12: Interiér Mercedesu-Benz 516 CDI [30] 
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Příloha č. 7 

 

Statistické údaje 

 

Tab. č. 7.1: Statistiky výtržností na sportovních a veřejných akcích za rok 2010 

 
z toho Celkem Objasněno 

   
Spácháno 

skutků   

Stíháno, 
vyšetřováno 

osob 
    

Škody 
 

Zjištěno 
ukončeno 

prověřování 
v prově- 
řování 

Počet 
Doda- 
tečně 

Alko- 
hol 

Reci- 
divisté 

Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let 

Děti 
1-17 let 

Celkem 
Reci- 

divisté 
Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let 

Ţeny 
v tis. Kč 
Celkem 

Zajištěno 

                 

40 36 4 31 2 14 16 0 2 2 41 16 0 5 1 54 0 

 

Tab. č. 7.2: Počty nasazení pořádkové jednotky PČR a AKT za rok 2009 a 2010 

  2009 2010 Rozdíl 

Pořádková jednotka PČR 183 508 325 (178%) 

AKT 66 107 41 (62%) 

 

Tab. č. 7.3: Porovnání počtu asistencí PČR na fotbalových stadionech za rok 2009 a 2010 

  2009 2010 Rozdíl 

Na stadionu 12 15 3 (25%) 

Mimo stadion 931 1034 103 (11%) 

Celkem 943 1049 106 (11%) 
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Příloha č. 8 

 

Analýza Checklist – CL (Kontrolní seznam) 

Tab. č. 8.1: Kontrolní seznam 

 ANO NE 

Jsou vnější hranice stadionu chráněny zdí nebo plotem?   

Má zeď nebo plot v okolí stadionu velikosti nejméně 2,2 m?   

Jsou v okolí stadionu instalovány retardéry?   

Má stadion chráněné parkoviště?   

Je v okolí stadionu vnější bezpečnostní kamerový systém?   

Má stadion svůj návštěvní řád?   

Je vstup na stadion řešen adresným ticketingem?   

Jsou zabudovány turnikety u vstupů a výstupů?   

Jsou u vstupů instalovány bezpečnostní rámy?   

Má stadion minimálně 1 vedlejší vchod pro PČR?   

Jsou odděleny soupeřící skupiny fanoušků (u vchodu, na stadionu)?   

Je stadion chráněn pomocí EPS?   

Je stadion chráněn pomocí EZS?   

Je na stadionu vnitřní monitoring pomocí kamerového systému?   

Je zajištěno vnitřní ozvučení stadionu?   

Je zajištěno vnější ozvučení okolí stadionu?   

Je zajištěn systém místního rozhlasu?   

Je zajištěn náhradní zdroj osvětlení a nouzové osvětlení   



2 

 

Je na stadionu instalována interní telefonní síť?   

Jsou na stadionu instalovány hydrantové terminály?   

Jsou na stadionu bezpečnostní značení a piktogramy?   

Je důležité sportovně-technické zázemí v bezpečné zóně hlavní tribuny?   

Je na stadionu dostatečné zdravotnické vybavení odpovídající kapacitě stadionu?   

Je na stadionu vybudována ošetřovna pro diváky?   

Jsou opraveny nebo odstraněny všechny uvolněné a poškozené části na stadionu, veškerý odpad 

nebo předměty, které by mohly být používány k vrhání jako zbraň? 
  

Je na stadionu zábradlí k rozdělení schodiště, popřípadě k oddělení davu fanoušků?   

Jsou na stadionu minimálně 4 samostatné sektory pro diváky?   

Je maximální kapacita každého sektoru určena v souladu s bezpečnou kapacitou stadionu?   

Jsou sedadla pevně instalovaná?   

Jsou sedadla plastová?   

Je hrací plocha oplocena?   

Jsou u hrací plochy kbelíky s pískem a ohnivzdorné rukavice?   

Prodává se na stadionu alkohol?   

Jsou technická, elektrická a plynová zařízení instalována a udržována v souladu s platnými 

obecnými předpisy? 
  

Splňují základní části stadionu nezbytné požadavky ohledně požárních předpisů, odolnosti a 

konstrukční stability? 
  

Je na stadionu dostatek nouzových východů?   

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


