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ANOTACE 
 
Flanderová, K. Způsoby identifikace výtržníků na sportovních akcích. Diplomová práce. Ostrava: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 

 

 Diplomová práce obsahuje všeobecnou charakteristiku a historii sportovního chuligánství 

jeho význam a nebezpečí pro společnost jako celek. Dále obsahuje podrobné vymezení právního 

rámce České republiky v oblasti  sportovního chuligánství.  Autor ve svém textu vymezuje  

sportovní chuligánství jako prvek zatěžující společnost, ale zároveň zdůrazňuje, že se nejedná 

pouze o fenomén dnešní doby, ale že tento jev prochází celou historií lidstva s uvedením 

konkrétních příkladů z historie. Jako stěžejní výstup diplomové práce je autorem detailně 

provedena analýza  právního rámce v našem státě, která jak zdůrazňuje autor má vést k omezení – 

zabránění tohoto jevu. Podrobně jsou definována veškerá možná zákonná opatření, kterými  se 

musejí řídit jak fanoušci, ale především ukazují pořadatelům, městské policii, státní policii, ale       

i obyčejným lidem jaké možnosti zákonodárce v této oblasti poskytnul na  pacifikaci jevu 

sportovního chuligánství. V posledních kapitolách se autor zabýval další stěžejní otázkou a to 

možností identifikace výtržníků na které by bylo možno užít výše specifikovaný zákonný rámec.  

Práce jako celek podává ucelený přehled o příčinách, historii, aktuálním stavu sportovního 

chuligánství s vymezením možností a způsobů inviduální identifikace  výtržníků pomocí 

kamerového systému  a biometrických prvků. Jejich možného postihu v České republice.  

 
 
Klíčová slova: 
 
Policie ČR, Soukromá bezpečnostní služba, identifikace, verifikace, kamerové systémy, sportovní 

chuligánství,  výtržníci na stadionech, identifikace sportovních výtržníků, právní postih 

sportovních chuligánů,  biometrické prvky 
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ANNOTATION 
 

 This diploma thesis  contains a general characteristics and the history of sport 

hooliganism, its meaning and the danger it represents for the society as a whole. Further, it 

includes a detailed description of the Czech Republic law governing the issue of sport hooliganism.  

The author defines sport hooliganism as an element which is a burden on the society. 

Simultaneously, the point is made that this phenomenon is not exclusively tied to our 

contemporary era, but is present throughout the entire history of mankind and specific historical 

examples are listed. A detailed analyses of the CR legal framework was carried out as the key 

output of this bachelor’s paper. It, as the author points out, could lead to minimizing/preventing 

this phenomenon. Similarly, all the potential legal measures binding for the sports fans are defined. 

These measures are also important for the sporting event organizers, city police forces but also 

common people in terms of providing the legal force to neutralize the phenomenon of sport 

hooliganism. The concluding chapters are devoted to another key issue: the possibility to identify 

individual hooligans so that the aforementioned measures could be applied.  The paper as a whole 

provides a comprehensive overview of the causes, history and the current problems concerning 

sport hooliganism and defines the possibilities and ways in which individual hooligans may be 

identified via camera systems (CCTV) and biometrics  and the potential disciplinary actions 

against them which can be applied in the Czech Republic.  

 

 

Key words:  The CR police, Private Security Service, identification, verification, CCTV, sport 

hooliganism, hooligans at the stadiums, sport hooligan identification, legal actions against sport 

hooligans, biometrics 
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Úvod 
 
 Při výběru tématu mé diplomové práce jsem měla v úmyslu věnovat se problematice, 

která je aktuální a v rámci jejího zpracovávání může obohatit mě s mými zájmy a představami       

o mém budoucím životě.  Po dlouhé úvaze jsem se rozhodla psát o problematice související 

s mými zájmy, s městem kde žiji, Ostravou a též s mým záměrem pracovat v bezpečnostních 

službách. Vybrala jsem si tedy fenomén dnešní doby a to výtržnictví  na sportovních akcích.  Tento 

stále silnější jev ve společnosti, který se určitě týká i Ostravy s jejími fotbalovými „fanoušky“         

a k jehož agregaci jistě dojde při očekávaném Mistrovství Evropy ve fotbale, které bude 

uskutečněno v roce 2012 v Polsku a na Ukrajině, je odrazem lidských emocí a možná i podstatou    

a klíčem k poznání některých skupin a jednotlivců. Tito jednotlivci kteří se formují do skupin, 

nemají dle mého názoru odraz v uplatnění sebe sama ve společnosti a  v kombinaci s přemírou 

volného času dělají z těchto jednotlivců problém pro společnost.  V anonymitě davu a při převzetí 

a prosazování „cíle“ – obrana a prosazení svého klubu dávají bez strachu z trestu  prostor pro 

průchod svých emocí a za odměnu dostávají ocenění svých blízkých, svých kamarádů, své klubové 

rodiny.  Každé vítězství ve rvačkách, nasazení svého „života a zdraví“ ve prospěch celku v klamné 

představě že toto žádá klub a věrnost k němu jim je opláceno vnitřním pocitem, že nežijí 

osamoceně a marně.  Bohužel se jedná především o mladé lidi, kteří v hierarchii společnosti 

doposud nenašli svoje místo – svoje uplatnění.  

 Vzhledem k ekonomickým a sociálním výhledům  naší společnosti – zvláště Evropy , kdy 

propad reálného hrubého domácího produktu, stagnace ekonomiky jistě povede k větší 

nezaměstnanosti, větší zadluženosti osob, k nižším platům, kdy nejvíce bude zasažena skupina lidí, 

která ukončila školu a nemá ještě pevné zaměstnání ani pevné rodinné sociální vazby, myslím si že 

téma výtržnictví při sportovních akcích a zvláště objasňovaní jejich příčin a tvorba koncepce 

předcházení těmto negativním jevům včetně předcházení těchto jevů pomocí osobní identifikace 

výtržníků je a bude velice aktuální.  

 Z popsaných důvodů si myslím, že zpracovaná práce může obohatit nejenom mě, ale 

může pomoci při nastavení nových metod a postupů v boji s tímto negativním společenským 

jevem.                   
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1 Rešerše 
 

 FRANTIŠEK VRABEC. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství Public 

History, 2001. ISBN 80-86445-04-06.  

 

Publikace má přispět k ujasnění základních otázek zajištění a prohlubování bezpečnosti občanů       

a jejich nezadatelných práv a svobod, vycházejících a proklamovaných  „ Listinou základních práv 

a svobod“  a následných právních a společenských norem, a naznačit možnou organizaci                

a prostředky i nástroje pro zvýšení bezpečnosti podniku, organizace či instituce. 

 

DRAHANSKÝ, Martin a Filip ORSÁG. A KOLEKTIV. Biometrie. 1. vydání. Brno: Computer Press 

a.s., 2011. ISBN 978-80-254-8979-6.  

 
Kniha nás seznamuje terminologií v oblasti biometrie s její historií. Osvětluje teoretické poznatky 

ke zpracování signálů a informací. Věnuje se konkrétním biometrickým vlastnostem jako jsou 

např. otisky prstů, geometrie ruky, obraz obličeje. U konkrétních biometrických vlastností se 

věnuje jejich popisu a motivaci k používání. 

 
SPURNÝ,  Joža. Psychologie násilí. Vyd. 1. Praha : Eurounion, s.r.o., 1996. 134 s. ISBN 80-

85858-30-4. 

 

Tato knížka hledá způsoby jak porozumět násilí, jak poznat psychologickou podstatu, projevy         

i příčiny vzniku.  Seznamuje s prostředky a postupy, které k  předcházení a řešení konfliktních 

situací existují. 

 
Zákon  č.40 / 2009 Sb., trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů 

 

Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva          

a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. 

 

Zákon č. 141 / 1961 Sb. o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánu činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byli 

náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.Pomáhat k dosažení účelu 

trestního řízení je právem a podle ustanovení toho zákona i povinností občanů. 
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Zákon č. 273 / 2008 Sb. o policii České Republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 

Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti, plnit úkony podle trestního řádu. 

 

RAK, Roman, Václav MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. A KOLEKTIV. Biometrie a identita člověka: ve forenzních   

a komerčních aplikacích. Havlíčkův Brod: Tiskárna Havlíčkův Brod, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2365-5.  
 

Kniha ukazuje technické možnosti biometrických metod a jejich využití na úrovni současného 

poznání. Nechává pak na každém čtenáři, aby si o aplikovatelnosti metod udělal svůj úsudek 

včetně přijatelné a rozumné míry nasazení biometrie pro identifikaci a verifikaci v současném světě 

 

 

1 Historie 
 

Sport je v dnešní  společnosti jednou z důležitých oblastí života. Je jevem, který se odráží do 

kultury, ekonomiky i dalších součástí lidské činnosti. Sportem se zabývá široká vrstva naší 

společnosti v různých věkových kategoriích, někteří aktivně jiní pasivně. Právě toto pasivní 

sportování - sportovní diváctví je zdrojem negativních jevů. Tyto jevy sahají až do středověku. 

Nejedná se tedy o jev zcela nový. V posledních letech  v České republice nabývají jeho projevy na 

větší intenzitě. V dnešní uspěchané době se problémy s diváky stávají bohužel součástí mnoha 

sportovních odvětví. Fenomén fotbalového chuligánství je ten o kterém se nejvíce hovoří a píše. 

Výtržnosti se dějí nejen během utkání samotných, před nimi, při dopravě „fanoušků“ na místo 

konání  fotbalového zápasu, ale i  po nich. Narůstá počet situací, kdy se tyto násilné projevy při 

sportovních utkáních vymykají kontrole, přičemž takovéto narušení veřejného pořádku mívá 

negativní dopady na společenský život.  

 Historie fotbalového diváctví je  stará jako kopaná sama. Ke vzniku sportovního diváctví 

přispěla i změna životního tylu, volný čas, snadná doprava a rychlý přenos informací  o konaných 

zápasech.  

Obliba fotbalu však neustále roste. V roce 1863 vznikla „Fotbalová asociace“, která vytvořila 

pravidla fotbalu a fotbal se stal konečně mírnějším. V roce 1888 byla založena anglická fotbalová 

liga. 

 

V 70. a 80. letech 19. století začaly vznikat dělnické fotbalové kluby. Se stoupajícím zájmem         
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o finálová utkání fotbalového poháru anglické fotbalové ligy stoupal i počet diváků. V letech 1895-

1897 Anglická fotbalová asociace uzavřela 21 hřišť a napomínala 23 klubů pro špatné chování 

diváků. 

Na začátku 20. století docházelo k neorganizovaným vpádům na hřiště. Tyto vpády byly vyvolány 

rozhodčími, kteří dle útočníků  rozhodovali špatně nebo hráči, kteří špatně hráli. V této době byly 

zprávy o násilnostech fanoušků uváděny v tisku jen výjimečně. [11] 

 V bývalém Československu na sebe hoooligans  upozornil v červnu 1985, kdy fanoušci 

pražské Sparty při cestě rychlíkem do Banské Bystrice zdemolovali vlak a tím způsobili škodu přes 

půl milionu korun. V dalších letech postupně vznikaly různě organizované skupiny fanoušků při 

největších fotbalových klubech, kterými v té době byly Sparta Praha, Baník Ostrava a Slovan 

Bratislava    

 

 

2 Definice 
 

Identifikace (z latiny) je porovnání nezaměnitelných charakteristik předmětu s následným určením 

nebo vyloučením shodnosti. [16] 

 

Verifikace (z verum facere, činit pravdivým) je ověřování, kontrola pravdivosti výroku, hypotézy, 

argumentu, logického systému, nebo funkce přístroje konfrontací s fakty, nebo ověřování platnosti 

úsudku formální analýzou. [16] 

 

Biometrické vlastnosti jsou důležitým kritériem při rozhodování o nasazení konkrétního 

biometrického systému. Mezi základní charakteristiky biometrických vlastností patří : 

 

univerzalita – každá osoba by měla mít tuto vlastnost 

jedinečnost – žádné dvě osoby nesmí vlastnit stejnou biometrickou vlastnost 

konstantnost – daná biometrické vlastnost zůstává neměnná s časem 

získatelnost -  biometrické vlastnost je kvantitativně měřitelná 

výkonnost – biometrické vlastnost se nesmí změnit a ani zestárnout, což mívá vliv na                          

                    výkonnost systému 

akceptace – ochota lidí nechat si snímat biometrickou vlastnost 

odolnost proti falšování – snadnost vytvoření falsifikátu dané biometrické vlastnosti 

finanční náklady na pořízení – cenové náklady na pořízení daného systému. [1] 
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Skupiny fanoušků se rekrutují z různých sociálních skupin, různého věku.  

 

Agresí rozumíme destruktivní chování, směřující k fyzickému ( brachiálnímu ), slovnímu  nebo 

symbolickému útoku vůči jinému jedinci. 

 

Zdrojem agresivního chování bývá afekt ( zloba, hněv, vztek ), neuspokojená ( frustrovaná ) 

potřeba, ale i zvyk ( naučená , instrumentální, sociálně odměňovaná agrese ),  vždy ve spojení  

s podmětovou situací ( např. svévolné  a nesmyslné jednání druhých, útok, obtěžování ). 

Psychologie vysvětluje konfliktní situaci jako zvláštní druh mezi osobního styku mezi dvěma   

(popřípadě více ) jedinci, v němž dochází ke střetu jejich představ, zájmů, postojů, cílů či hodnot. 

Vzniklý interpersonální konflikt se promítá do jednání účastníků, je základem konfliktní situace. 

Spouštěcí faktory jsou takové situace, slova nebo projevy chování, jejichž výskyt způsobuje            

„ nastartování „  násilného chování, vznik konfliktní situace. Pod jejich vlivem se mění vztahy 

mezi účastníky situace, potenciální nebezpečí násilí se mění v reálné. [3] 

 

Je třeba rozlišit dva druhy agrese: 

- zlobnou, je zřejmě pudovou reakcí na frustraci, s pocitem vzteku, nenávisti, nepřátelství, s cílem 

 poškození, zničení svého objektu 

- instrumentální, naučená sociální technika, bez uvedených pocitů, s cílem vyvinutí tlaku na svůj 

objekt 

U každého člověka je agrese dána nejen pudově, to dokladují některé charakteristické výrazové 

projevy, ale je to i naučená sociální technika. Agresivita je součástí lidské existence a míra agrese 

je dána na samotném jedinci, jak se sám dokáže s agresivitou vypořádat. 

 

Skupinové násilí představuje společnou násilnou aktivitu dvou a více jedinců vůči jejich okolí. 

Násilí může být cílem nebo prostředkem skupinových aktivit. Může být produktem skupinové 

ideologie, skupinových potřeb a cílů, nebo prostředkem k dosažení cílů vlastních či cizích.  

 

Fotbalový divák pasivně pozoruje hru, nesleduje ji jenom na stadionech, ale sleduje hru 

prostřednictvím medií. Diváka zajímá děj a výsledek kopané. Není spjat s konkrétním klubem         

a nenosí jeho symboly. Fotbalový divák není zaujatý, objektivně hodnotí hru i jednotlivé výkony. 

Sleduje hru nejen na fotbalových stadionech, ale často i „pasivně“, pomocí nejrůznějších médií. 
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Fotbalový fanoušek je spjat s oblíbeným klubem nebo oblíbeným hráčem. Svoji příslušnost ke 

klubu prezentuje symboly klubu, především oblečením. Fotbal je převážně jeho jediným 

oblíbeným sportem. Pro fotbalového fanouška je již charakteristické dělení na „MY“ ( fanoušci 

klubu, dresu, barvy) a „ONI“ ( fanoušci jiných klubů ). [11] 

 

Fotbaloví chuligáni jsou převážně mladí militantně orientovaní lidé sdružení ve skupinách. 

Přicházejí na zápas s cílem vyvolat konflikt či bitku s obdobnými skupinami soupeře. Jsou dobře 

organizovaní , sjednocuje je nenávist, politické, rasové, náboženské, národnostní regionální a také 

sociální motivy. Svoji totožnost zdůrazňují především streetwearové oblečení oblíbených 

odlišujících značek, vlajkami, šálami i vydáváním svých časopisů nebo webových stránek. 

Fotbalové chuligánství ovlivnilo i texty hudebních skupin. Fotbalová utkání jsou také místem 

rasistických, antisemitických a nacionálně-šovinistických projevů propojených v určitých 

 případech s organizovaným zločinem, např.  skupina fanoušků FC Baník FUERZA ARMA.  

Nejedná se pouze o fotbalové chuligány,  jejich aktivity se totiž neomezují pouze na fotbalová 

utkání. Oblast jejich činnosti se dá jen těžko přesně definovat.  Nejpřesnější by asi bylo je nazvat  

gangem, ale i toto označení není přesné neboť tato skupina postrádá organizační a vůdcovskou 

strukturu, tak jako  u jiných skupin.  Na veřejnosti se prezentují jako hudební skupina, ale z jejich 

středu byl útočník, který v loňském roce pobodal několik dětí v Ostravě - Hrabůvce.  

 

Nejčastějšími formami chuligánského chování na fotbalových stadionech jsou následující projevy: 

- vniknutí na hrací plochu 

- házení předmětů na hrací plochu 

- výtržnosti 

- vandalismus 

- konflikty s užitím verbálního i fyzického násilí vůči hráčům vlastního i soupeřova týmu, vůči 

chuligánům, fanouškům a divákům soupeřova týmu, vůči rozhodčím, pořadatelům, policii.  

 

3.1 Vymezení fotbalového chuligánství  
 
Samotné slovo chuligán vzniklo v 19. století v Londýně, zřejmě podle irské imigrantské rodiny 

jménem Hooligan a pojem chuligánství se začal používat pro označení kriminálního či 

výtržnického chování a byl vhodný pro označení některých negativních jevů spojených s fotbalem.  
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Můžeme vymezit tři skupiny návštěvníků fotbalu: 

1. fotbalové diváky 

2. fotbalové fanoušky 

3. fotbalové chuligány 

V tabulce č.1 uvádím jejich podrobnější rozlišení. 

                 

                   Tabulka č. 1  Rozlišení sportovních diváků, fanoušků a chuligánů 

Rozlišení sportovních diváků, fanoušků a chuligánů 

Kritérium diváci fanoušci hooligans 

stabilita skupiny nízká vysoká vysoká 

integrace skupiny nízká vysoká vysoká 

koheze nízká střední vysoká 

aktivnost skupiny nižší střední vysoká 

stálost skupiny nízká střední vysoká 

autonomie skupiny nízká střední vysoká 

velikost skupiny velká střední malá 

míra intimity skupiny nízká střední vysoká 

propustnost skupiny vysoká střední nízká 

homogenita / heterogenita heterogenní homogenní homogenní 

orientace skupiny nízká střední vysoká 

hodnotová orientace nízká střední vysoká 

míra uspokojení nízká střední vysoká 

stupeň libosti nízká střední vysoká 

míra kontroly nízká střední vysoká 

násilné chování nízké nízké vysoké 

projevy nacionalismu nízké vysoké vysoké 
projevy xenofobie a 
rasizmu neexistence výjimečně vysoká 

stupeň ideologie skupiny neexistence neexistence vysoká 
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hodnocení zápasu objektivní subjektivní subjektivní 

klubismus nízký vysoký nízký 

 

 

 

4 K násilí dochází na cestách k utkání i po nich  
 
K násilí páchanému fotbalovými „fanoušky“ dochází už během cesty na utkání, kdy je jejich 

terčem  civilní obyvatelstvo. Téměř pravidlem se stává, že si hooligans soupeřících klubů, pomocí 

internetových stránek domluví střetnutí „ souboj“ na předem domluveném místě, ke kterému dojde 

po skončení zápasu.  Některé zápasy jsou Policií ČR označeny jako rizikové a proto dochází ke 

zvýšené pohotovosti bezpečnostních složek před i po zápase, např. na zápas Baník Ostrava – 

Sparta Praha v roce 2010, kdy přijelo 300 Sparťanských fanoušků a došlo k narušení veřejného 

pořádku. Bylo nasazeno 250 těžkooděnců ze tří krajských velitelství ( Pořádková jednotka 

Moravskoslezského kraje,Pořádková jednotka Olomouckého kraje,Speciální pořádková jednotka 

Brno ) a množství dalších policistů a Městských strážníků ( jízdní oddíl Městské policie Ostrava na 

koních ), vodní stříkač, vrtulník a Mobilní monitorovací centrum. Poprvé byl zde použit v rámci 

zákroku pod jednotným velením Taser ( elektrický paralizátor ). Vlivem moderních  

komunikačních prostředků však nelze zabránit střetům jednotlivých chuligánských skupin, které se 

po domluvě odehrávají mimo fotbalové dění. 

 Fotbaloví chuligáni se prezentují na svých webových stránkách, kde zveřejňují svou 

činnost, své názory a jednotlivé členy skupiny. V současné době Ministerstvo vnitra ČR schválilo 

restriktivní opatření proti nejagresivnějším chuligánům, které vede v policejní databázi. 

 

Některé negativní postoje  chuligánů v ČR  vůči policii, hráčům tmavé pleti, vedení fotbalových 

klubů atd. souvisí s diskriminací ostatních skupin a s předsudky. Typickým příkladem předsudků, 

které jsou spojovány s fotbalovým chuligánstvím, jsou rasistické předsudky. 

 

Část radikálních fotbalových fanoušků v České republice,  se v této struktuře označuje jako ultra. 

Tito radikální členové se snaží o utváření choreografií. Choreografií se rozumí pózování s šálami 

klubu, s barevnými papíry, házení papírových rolí apod.  tzv. pyroshow ( viz obrázek č.1), které 

mají upozornit na jednotu, uniformitu, solidaritu a prožitek co největšího počtu návštěvníků 

fotbalového zápasu. Význam ultra produkce není pro všechny chuligány stejný, z hlediska 

kategorizace ji ale můžeme umístit na úroveň násilného střetu, jako jeho nenásilnou formu. Pro 
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mnoho českých chuligánů je povedená ultra produkce na stejné úrovni jako dobrý střet. Pro některé 

není „úspěšný den“ pokud nedojde ke sloučení obou aktivit. Ultra produkce je v rámci dané 

subkultury důsledně sledována, a je předmětem podrobného hodnocení. [11] 

V tabulce č.2 uvádím přehled vybraných chuligánských skupin. 

 

 

 

              Obr. č. 1   Utkání FC Baník Ostrava – Sparta Praha  [15] 
 
                         

 

                       Tabulka č. 2  Přehled chuligánských skupin v ČR 

Název fotbalového klubu Skupiny fanoušků Tiskopisy 

Bohemians Praha Berserk Lalášek 

  Tornado Boys   

  Banditos   

Slavia Praha Brigade ´97 Fanatik 

  Slavia Hooligans Tima for You 

  Slavia Youngsters Výtržník 

  Tlupa Tzoma Sojera    

Sparta Praha Brigádě Drápek   

  z Lasičky Ultra 

  Red Pirates Sparta Pirát 

  Fracek rudý úder   

   Bezmozek 
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    Times 

Viktorie Žižkov Ultras Viktoria   

  Ultras Kladno   

Viktorie Plzeň Blue-Red Blue Red 

  Wolves Pilsen Wolves 

   Pilsen 

  Pilsen Fans Pilsen Fans 

  Pilsen bOils informátor 

  Radikálové Plzeň Alcohools 

FK Teplice Division Nord   

Baník Ostrava Chuligáni  

 Fuerza  Arma  
                         

 

 

  

 
                                           Obr. č. 2   Výtržnosti fanoušků při utkání Sparta Praha – Baník Ostrava ( 2007 ) 
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5  Politika proti fotbalovému chuligánství 
 

Vysoká intenzita chuligánského násilí a projevů rasismu a xenofobie v souvislosti s fotbalem si 

nejen v České republice, ale i v celé Evropě v posledních dvaceti letech vyžádaly protireakce 

vnitrostátních i mezinárodních vládních i nevládních institucí a organizací. 

 

V osmdesátých letech byla snaha o  potírání násilí, zabráněním střetů různých skupin fanoušků či 

masovému vandalismu na stadionech i mimo ně. V současné době je  větší pozornost zaměřena na 

rasistické prvky projevující se jak na hrací ploše, tak i v ochozech. Na fotbalový rasismus se kromě 

specializovaných antirasistických organizací soustředí i organizace, které se zaměřují  proti všem 

jevům rasismu. Jsou to vládní i nevládní organizace, včetně ultralevicových skupin  

napojených na některé rudé chuligánské gangy.  

 

Z hlediska úrovně protichuligánské politiky můžeme vymezit : 

*  lokální úroveň  –  místní správní orgány, lokální bezpečnostní složky, fotbalové kluby, některé 

pobočky antichuligánských a antirasistických organizací 

*  celostátní úroveň – centrální složky aparátu v oblasti vnitřní bezpečnosti, popř. specializované 

jednotky, orgány působící v rámci osvětové a mládežnické politiky, národní fotbalové svazy, 

celostátní antichuligánské a antirasistické organizace 

*  evropskou úroveň  –  evropské mezinárodní organizace, případně jejich specializované složky, 

evropská fotbalová federace, evropské nevládní protichuligánské a antirasistické sítě 

* globální úroveň  –  mezinárodní vládní i nevládní fotbalové organizace.  

 

V České republice odpovědnost za oblast sportu nese Ministerstvo školství, mládeže                        

a tělovýchovy, které je ústředním orgánem státní správy pro tělesnou výchovu, sport, turistiku         

a sportovní reprezentaci státu. Oblast diváckého násilí  spadá do působnosti Ministerstva vnitra, 

které je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci 

vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu. Ministerstvo vnitra také působí v oblasti 

předcházení páchání trestných činů a jiných deliktů. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy spolupracují v oblasti fotbalu a diváckého násilí především v rámci 

Koordinační komise k problematice diváckého násilí a nevhodného chování při sportovních 

utkáních. K dalším aktivitám patří delegace zástupce Ministerstva vnitra za Českou republiku ve 

Stálém výboru Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních utkáních,  

zvláště při fotbalových zápasech (dále Stálý výbor). 
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 Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních utkáních, 

zvláště při fotbalových zápasech (dále Úmluva) se pro Českou republiku stala závaznou od 1. 6. 

1995. Vzhledem  k tomu, že Parlament České republiky tuto úmluvu neratifikoval, neřadí se tato 

úmluva mezi mezinárodní smlouvy, které mají přednost před zákonem. Rada Evropy v rámci 

dalších opatření v boji proti diváckému násilí vypracovala a přijala rovněž Doporučení                  

č. 1434/1999 o fotbalovém násilí, Doporučení č. 1/1999 k pořadatelské službě - stewardingu, 

Doporučení č. 1/2002 o prodeji vstupenek na mezinárodní utkání  a Doporučení č. 1/2003 o úloze 

vzdělávacích a sociálních opatření při prevenci násilí ve sportu. Česko jakožto plnoprávný člen 

Rady Evropy a smluvní strana výše uvedené Úmluvy plní veškeré své závazky plynoucí z těchto 

Doporučení.  

 

 Se vstupem České republiky do Evropské unie v květnu 2004 se stalo  na našem území 

závazné Rozhodnutí Rady EU ze dne 25. dubna 2002 týkající se bezpečnosti v souvislosti                

s fotbalovými zápasy s mezinárodním rozměrem (2002/348/JHA) a také Usnesení Rady EU ze dne 

6. prosince 2001 o příručce s doporučeními pro mezinárodní policejní spolupráci a opatření pro 

předcházení násilí a výtržností a boji proti nim v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního 

rozměru, které se týkají alespoň jednoho členského státu (2002/C 22/01).  

 Na základě Rozhodnutí 2002/348/JHA byl v červenci 2002 ustaven na Policejním 

prezídiu České republiky Národní fotbalový informační bod, působící jako centrální kontaktní bod 

pro výměnu informací a pro usnadnění mezinárodní policejní spolupráce v souvislosti                      

s fotbalovými zápasy s mezinárodní účastí. Tento bod je začleněn do struktury Policejního prezídia 

České republiky, Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Národní informační fotbalový bod 

zejména zabezpečuje  spolupráci se zahraniční policií při přípravě a během mezinárodních utkání.  

 

Usnesením vlády č. 27 ze dne 11. ledna 1995 k návrhu na přístup České republiky k Evropské 

úmluvě k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště při 

fotbalových zápasech bylo ministru vnitra uloženo, aby ustavil Koordinační komisi v souladu          

s článkem 2 Úmluvy. Na základě tohoto usnesení vlády byla uzavřena Dohoda o zřízení 

Koordinační komise k problematice diváckého násilí a nevhodného chování při sportovních 

utkáních, zvláště při fotbalových zápasech mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. Dohoda mezi oběma subjekty byla uzavřena na dobu neurčitou. 

Koordinační komise je tak pověřena koordinací postupů v boji proti diváckému násilí                     

a nevhodnému chování na fotbalových zápasech.  
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Koordinační komise má celkem 8 členů, 6 zastupuje resort Ministerstva vnitra a 2 resort 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. K jednáním Koordinační komise jsou jako hosté 

přizváni zástupci Českomoravského fotbalového svazu, Asociace profesionálních klubů ledního 

hokeje a experti na danou problematiku.  

 

K činnosti komise patří zejména: 

 koordinace činnosti smluvních stran v oblasti dodržování Úmluvy v Česku, 

 spolupráce s občanskými sdruženími, zejména z oblasti tělovýchovy a sportu,                      

a hromadnými sdělovacími prostředky za účelem eliminace diváckého násilí, 

 iniciace preventivní, výchovné a informační činnosti, 

 podpora výchovné, informační a výzkumné programy mající za cíl snížit a eliminovat 

divácké násilí, 

 monitoring situace v oblasti diváckého násilí a nevhodného chování diváků při sportovních 

utkáních, zvláště při fotbalových zápasech, 

 každoroční zpracovávání národní zprávy pro Stálý výbor, 

 spolupráce prostřednictvím svého zástupce ve Stálém výboru s koordinačními orgány 

smluvních stran Úmluvy.  

 

 

Úkoly příslušníků Policie České republiky ( dále jen PČR ) na úseku diváckého násilí jsou přímo 

upraveny závazným pokynem policejního prezidenta č. 100/2002. Na základě čl. 16 si policie 

dohodne s dostatečným časovým předstihem se zástupci sportovního klubu, případně s přizvaným 

zástupcem obecního (městského, místního) úřadu, termín společného jednání. Na něm společně 

vytipují rizikové sportovní utkání, při kterém s ohledem na očekávaný počet diváků a s tím spojený 

možný výskyt násilí. Lze důvodně předpokládat, že dojde k výtržnostem a k možnému porušení 

zákona. Na základě vyhodnocení této situace dohodnou další společný postup. Na základě čl. 19 se 

provádí klasifikace jednotlivých fotbalových utkání z hlediska možného výskytu diváckého násilí 

 jsou stanoveny tři kategorie utkání: 

1. kategorie A :  nepředpokládají se potíže, poklidní bezkonfliktní fanoušci, 

2. kategorie B :  možnost potíží, mírně rizikoví fanoušci, určitá možnost konfrontace nebo   

             výtržností, 

3. kategorie C :  možné riziko potíží, výtržníci vyhledávající násilí nebo organizátoři násilí. [11] 
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 Policie České republiky a Českomoravský  fotbalový svaz uzavřeli dohodu, která 

upravuje spolupráci policie a svazu, požadavky na stavebně technické vybavení stadionů první 

fotbalové ligy a druhé fotbalové ligy na zajištění  bezpečnostních standardů, spolupráci 

pořadatelských služeb klubů a policie, výcvik a činnost pořadatelské služby klubů a společné 

mediální politiky  ( viz příloha č.1 ). 

 

6 Právní rámec  
 

Právní rámec , kterým lze řešit vzniklé situace při řešení diváckého násilí musíme rozdělit na 

oprávnění týkající se PČR, Městské policie a oprávnění pořadatelské služby. 

 

6.1 Oprávnění Policie České republiky 
 

PČR v případech násilí při sportovních utkáních a jiných kulturních akcí může zasahovat na 

základě zákona č. 273 / 2008 Sb. o policii České Republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle  

zákona č. 141 / 1961 Sb. o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů a dle zákon  č.40 

/ 2009 Sb., trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů 

 

6.1.1 Dle zákona č. 273 / 2008 Sb. o policii České Republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 2  

Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti, plnit úkony podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního 

pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony 

 

§ 25  Připoutání 
(1) Policista je oprávněn omezit možnost volného pohybu osoby, která fyzicky napadá policistu 

nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život, poškozuje majetek nebo se pokusí o útěk, připoutáním 

k vhodnému předmětu, zejména pomocí pout. 

 

§ 26 Zajištění osoby 
 (1) Policista je oprávněn zajistit osobu, která 

a) svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek, 

e) při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk, 
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f) byla přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude         

v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci, 

h) je nezletilá, je-li to nezbytné pro její navrácení do rodičovské nebo jiné obdobné péče jejímu 

zákonnému zástupci. 

 

 

§ 35  Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby 

 (1) Policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání zbraně, hrozí-li nebezpečí, že jí bude neoprávněně 

užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Po předchozí marné výzvě je policista oprávněn zbraň 

odebrat. 

(2) Policista je oprávněn provést prohlídku osoby a odebrat jí zbraň, pokud 

a) osobní svoboda osoby má být omezena, 

b) proti ní směřuje zákrok, nebo 

c) proti ní směřuje jiný úkon, hrozí nebezpečí, že osoba bude klást odpor, a je podezření, že má       

u sebe zbraň. 

 

§ 52 Donucovací prostředky 
Donucovacími prostředky jsou 

a) hmaty, chvaty, údery a kopy, 

b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, 

c) obušek a jiný úderný prostředek, 

d) vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně 

zneschopňujícími účinky, 

e) vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle § 56 odst. 5, 

f) zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo 

zabránění odjezdu vozidla, 

g) vytlačování vozidlem, 

h) vytlačování štítem, 

i) vytlačování koněm, 

j) služební pes, 

k) vodní stříkač, 

l) zásahová výbuška, 

m) úder střelnou zbraní, 

n) hrozba namířenou střelnou zbraní, 
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o) varovný výstřel, 

p) pouta, 

q) prostředek k zamezení prostorové orientace. 

 

§ 42 Zastavení a prohlídka dopravního prostředku 
 (1) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, 

a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo 

b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu 

pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících, 

má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází. 

(2) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné 

podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti         

s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin. 

 

§ 61  Podání vysvětlení 

(1) Policie může požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění 

skutečností důležitých pro 

a) odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele, 

b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo 

c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné podle tohoto zákona nebo 

jiného právního předpisu, 

a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li 

to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. 

 

§ 62  Pořizování záznamů 
(1) Policie může, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné 

záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo 

jiné záznamy o průběhu úkonu. 

  

§ 63  Prokázání totožnosti 

(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu 

a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu, 

b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez 

povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, 
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c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě,        

z něhož lze tento prostor účinně ohrozit, 

d) od níž je požadováno vysvětlení, 

e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby, 

f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou 

zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející, 

g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito   

k násilí nebo pohrůžce násilím, 

h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu,        

k požáru anebo jiné mimořádné události, 

k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která                 

o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání 

totožnosti požádala, nebo 

l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného 

pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti. 

 

(4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v dostupných 

evidencích, je policista oprávněn získat informace potřebné k jejímu ztotožnění snímáním 

daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním obrazových, 

zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků umožňujících získání informací     

o genetickém vybavení. 

 

(5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je policista oprávněn tento odpor 

překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby 

nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity. 

 

§ 64  

(1) Předvedení osoby nesmí překročit dobu nezbytně nutnou pro zjištění její totožnosti. 

Nezjistí-li policista totožnost osoby ani do 24 hodin od předvedení, je povinen ji propustit.7  

                                                 
7 . Zákon č. 273 / 2008 Sb. o policii České Republiky  ve znění dle pozdějších změn a doplňků 
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6.1.2  Dle zákona č. 141 / 1961 Sb. o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 76 Zadržení osoby podezřelé  

(1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některý z důvodů vazby , policejní 

orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání.           

K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení 

provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li ona 

osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena na útěku.  

(2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí 

omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil 

může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit.  

§ 78 Povinnost k vydání věci  

(1) Kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; je-li ji nutno pro účely trestního řízení zajistit, je 

povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat. Při vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-

li výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění .  

§ 79 Odnětí věci  

(1) Nebude-li věc důležitá pro trestní řízení na vyzvání vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být 

na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo policejního 

orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního 

zástupce.  

(2) Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí věci sám, provede je na podkladě 

příkazu policejní orgán.  

(3) Bez předchozího souhlasu uvedeného v může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, 

jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.  

(4) K odnětí věci se podle možnosti přibere osoba, která není na věci zúčastněna.  

(5) Protokol o vydání a odnětí věci musí obsahovat též dostatečně přesný popis vydané nebo 

odňaté věci, který by umožnil určit její totožnost.  



 

 

27 

(6) Osobě, která věc vydala nebo jíž byla věc odňata, vydá orgán, který úkon provedl, ihned 

písemné potvrzení o převzetí věci nebo opis protokolu.  

§ 82 Důvody domovní prohlídky a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků  

 (3) Osobní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že někdo má u sebe věc důležitou pro 

trestní řízení.  

(4) U osoby zadržené a u osoby, která byla zatčena nebo která se bere do vazby, lze vykonat osobní 

prohlídku též tehdy, je-li tu podezření, že má u sebe zbraň nebo jinou věc, jíž by mohla ohrozit 

život nebo zdraví vlastní nebo cizí. 6 

 § 350i  Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

Jakmile rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce, nabude právní moci, předseda senátu zašle jeho opis středisku Probační               

a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, a nemá-li stálé bydliště, 

v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje, a zároveň pověří opatřením probačního úředníka činného 

v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce. 

Probační úředník pověřený kontrolou výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce vyzve odsouzeného, aby se dostavil v jím stanoveném termínu na příslušné 

středisko Probační a mediační služby za účelem projednání podmínek výkonu trestu zákazu vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Ve výzvě jej upozorní i na následky nesplnění 

těchto povinností bez důležitého důvodu. 

Probační úředník pověřený kontrolou výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce s odsouzeným projedná podmínky výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce. Považuje-li za potřebné stanovit odsouzenému povinnost 

dostavovat se podle jeho pokynů k určenému útvaru Policie České republiky, stanoví konkrétní 

podmínky po dohodě s Policií České republiky. Při stanovení a kontrole podmínek výkonu tohoto 

trestu postupuje probační úředník v součinnosti s příslušným útvarem Policie České republiky,       

k němuž se má odsouzený v určené době dostavovat.6 

 

§ 350j 

Na řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní      

a jiné společenské akce, jakož i na řízení o nařízení výkonu zbytku tohoto trestu, se obdobně užijí 

ustanovení § 331 až 333.6  

                                                 
6. 

Zákona č. 141 / 1961 Sb. o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 
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6.1.3 Dle zákon  č.40 / 2009 Sb., trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 76 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

(1) Soud může uložit trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na deset 

let, dopustil-li se pachatel úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou takové akce. 

(2) Jako samostatný trest může být trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 

akce uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům  

pachatele uložení jiného trestu není třeba. 

(3) Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce spočívá v tom, že se 

odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na stanovených sportovních, kulturních 

a jiných společenských akcích. 

 

§ 77  Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

(1) Odsouzený je při výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

povinen spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu stanoví, zejména postupovat 

podle stanoveného probačního plánu, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku                 

a převýchovy, programy psychologického poradenství, a považuje-li to probační úředník za 

potřebné, dostavovat se podle jeho pokynů v období bezprostředně souvisejícím s konáním 

zakázané akce k určenému útvaru Policie České republiky. 

(2) Do doby výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce se doba 

výkonu trestu odnětí svobody nezapočítává.5 

 

6.2 Oprávnění pořadatelské služby 
 

Pořadatelská služba je oprávněna jednat v rámci Soutěžního řádu fotbalu  (dále jen „soutěžní řád“) 

stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutěží pořádaných v rámci Fotbalové asociace 

České republiky (dále jen „FA ČR“) a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, družstva, 

kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky, vykonávající při soutěžích 

příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány těchto soutěží. Členské kluby odpovídají za porušení 

řádů a předpisů svými členy, hráči, činovníky a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním 

funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních. 

                                                 
5
 Zákon  č.40 / 2009 Sb., trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů 
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K vydání soutěžního řádu je oprávněn Výkonný výbor FA ČR. Změny a doplňky soutěžního řádu 

mohou být provedeny zpravidla k 1. červenci běžného roku.9 

  

 

článek 21 

Pořadatelský klub má následující pořádkové povinnosti: 
 
Neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášejícím 

předměty, kterými by mohly ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání. 

Zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště (u neohraničených hřišť se za prostor 

hřiště považuje vzdálenost dvou metrů od pomezních čar a čtyř metrů od brankových čar) všem 

osobám kromě: 

a) rozhodčích a příslušníků družstev (čl. 53); 

b) pořadatelů, příslušníků policie či pořádkových služeb, podavačů míčů event. dalších osob 

oprávněných na základě řádu pořadatelské služby či jiných předpisů; 

c) fotoreportérů, rozhlasových, televizních a filmových pracovníků na příslušné povolení 

pořadatelského klubu; 

Umožnit vstup na hrací plochu v průběhu utkání jen hráčům a rozhodčím. Další osoby mohou 

vstoupit na hrací plochu jen se souhlasem rozhodčího. 

Pořadatelský klub odpovídá za to, že na hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že v hledišti 

nebude docházet k výtržnostem, rvačkám či k verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, 

národu, etniku či k jiným projevům porušování občanského soužití.9 

článek 22 

Hlavní pořadatel 
 

Hlavní pořadatel je orgánem pořadatelského klubu, který spolu s klubem je odpovědný za plnění 

povinností uvedených v čl. 20 a 21. 

Před utkáním, v jeho průběhu i po jeho skončení je povinen respektovat pokyny rozhodčího            

a delegáta svazu k zajištění pořadatelské služby a bezpečnosti účastníků utkání, a to až do jejich 

odjezdů z prostoru stadionu, event. na jejich požádání až na hranice obce. 

                                                 
 
9 Soutěžní řád fotbalu 
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Ve spolupráci s policií, případně dalšími pořádkovými službami, je hlavní pořadatel povinen učinit 

veškerá opatření ke zjištění totožnosti pachatelů, kteří porušili zákony  a omezení uvedená v čl. 21 

a nahlásit je řídicímu orgánu soutěže.9     

článek 24 

 
Odpovědnost 
 

5. Proti účastníkům utkání, kteří naruší veřejný pořádek a bude zjištěna jejich totožnost, musí být 

zavedeno disciplinární, přestupkové nebo trestní řízení podle charakteru a závažnosti narušení        

a právního postavení narušitele. Pokud se podaří zjistit totožnost osob, které se dopustily 

porušování občanského soužití nebo neoprávněně vnikly do hřiště či na hrací plochu, bude to mít 

jako polehčující okolnost vliv na posuzování disciplinárního provinění klubu. Jako polehčující 

okolnost budou posuzovány rovněž případy, kdy pořadatelská služba, policie či pořádková služba 

zasáhnou efektivně proti narušitelům pořádku.9 

 

 

6.3 Oprávnění  strážníků městské policie 

Dle zákon  č. 553 / 1991 Sb., o obecní policii , ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 1 
 (2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce2)       

a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. 

(3) Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním 

předpisem s Policií České republiky (dále jen „policie“), státními orgány a orgány územních 

samosprávných celků.8 

 

§ 2 
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů 

podle tohoto nebo zvláštního zákona 

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

                                                 
 
9 Soutěžní řád fotbalu 
8 Zákon č. 553/1991 Sb.,  o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
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d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost            

a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 

povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 

f) se podílí na prevenci kriminality v obci, 

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci, 

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, 

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) 

na požádání údaje o obecní policii. 

 
§ 4d   Odborná způsobilost 
 (4) Obec je povinna zabezpečit výcvik čekatele a strážníka k používání služební zbraně                

a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle tohoto nebo zvláštního zákona (dále jen 

„výcvik“). Výcvik se provádí v zařízeních podle odstavce 3. Na základě dohody mezi obcí a policií 

může výcvik provést policie. Zařízení podle odstavce 3 nebo policie vydá čekateli nebo strážníkovi 

potvrzení o vykonání výcviku, které je podmínkou, aby čekatel nebo strážník mohl složit zkoušku 

z odborné způsobilosti. Náklady výcviku hradí obec.8 

 
§ 8 
(1) Strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního 

zákona, jestliže 

b) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné 

vyškolení nebo vycvičení vyžaduje.8 

 

7 Zavedení trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 
 

Ministr vnitra Ivan Langer předložil vládě koncepční materiál „Návrhy opatření k řešení 

problematiky diváckého násilí“. Součástí tohoto materiálu byl také manuál pro fotbalové kluby 

„Bezpečí na sportovních utkáních“, který obsahuje řadu doporučení pro Českomoravský fotbalový 

svaz a jednotlivé fotbalové kluby.  

Dalším a významným krokem v boji s diváckým násilím se stál nový alternativní trest-zákaz 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Účelem zákazu vstupu je zabránit 

                                                 
8
 Zákon č. 553/1991 Sb.,  o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
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identifikovaným výtržníkům v páchání dalších výtržností na určených akcích. Tento trest postihuje  

problematiku diváckého násilí, lze si však představit jeho uplatnění i v dalších oblastech boje proti 

různým formám extremismu. Proto je tento trest formulován rozsáhleji než jen jako zákaz vstupu 

na sportovní akce.  

V současné době lze ukládat zákaz vstupu na sportovní akce v oblasti trestně-právní či správně-

právní zejména jako součást omezujícího opatření. Český právní řád nenahlíží na zákaz vstupu na 

stadion jako na sankci, ale vnímá ho jako preventivní opatření, které má pachateli pomoci prokázat 

ve zkušebním období, na které je podmíněně odložen výkon trestu, že se choval podle uložených 

pravidel.  

 Využití institutu alternativního trestu se jeví jako velmi vhodné.  

Podstatou nového alternativního trestu je soudem vyslovený zákaz vstupu na sportovní, kulturní     

a jiné společenské akce a to na dobu až deseti let. Odsouzenému se po dobu výkonu tohoto trestu 

zakazuje účast na určených sportovních, kulturních a jiných společenských akcích a vzniká 

možnost uložit mu povinnost dostavovat se podle pokynů probačního úředníka v období 

bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce na PČR. 

Důležitým prvkem pro pozitivní dopad této sankce na potírání diváckého násilí je nastavení 

efektivního systému kontroly dodržování soudem vysloveného zákazu. Tedy navštíví-li odsouzený 

akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 

případně jiným způsobem maří účel tohoto trestu nebo nebude-li bez vážných důvodů 

spolupracovat s probačním úředníkem a dodržovat jeho pokyny, spáchá tak trestný čin maření 

výkonu úředního rozhodnutí s horní hranicí trestní sazby až tři léta. [13] 

 Důsledná aplikace tohoto trestu spolu s efektivní kontrolou jeho výkonu se měla stát 

jedním z významných nástrojů boje proti diváckému násilí. V současné době výkon tohoto 

alternativního trestu není důsledně dodržován. Jednotlivá oddělení PČR nejsou přizpůsobená 

k plnění tohoto úkolu, ať už z hlediska  personálního tak i z hlediska vhodného prostoru  pro výkon 

trestu na odděleních PČR. Dále je nutno poukázat na samotné znění tohoto paragrafu kde se uvádí, 

že „Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce spočívá v tom, že se 

odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na stanovených sportovních, kulturních 

a jiných společenských akcích.“, nikde se zde neuvádí, že se odsouzený musí dostavit na oddělení 

PČR a není mu zakázaná účast na doprovodu ostatních fanoušků na stadion. Během těchto 

pochodů dochází k výtržnostem, rušení pořádku a ke střetům s policií. 

 V roce 2010 policie evidovala 600 problémových fanoušků, trest zákazu vstupu na  

sportovní, kulturní a jiné společenské akce byl však udělen pouze v jednom případě.  
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Kolik těchto trestů bylo uděleno v roce 2010 se mi bohužel nepodařilo zjistit, neboť v době 

vyhotovení této práce ještě nebyly dostupné.  

V letošním roce byl tento alternativní  trest ve zrychleném řízení udělen poprvé po zápasu Baník 

Ostrava – Mladá Boleslav, které se hrálo 19.2.2012 

 Z jakého důvodu soudci nevyužívají tento alternativní trest se mohu pouze domnívat. 

Myslím si, že je k tomu vede obava, že dojde k uskutečnění výhrůžek, které jim přicházejí 

elektronickou poštou v případě udělení tohoto trestu. Mohu však konstatovat, že udělování tohoto 

výchovného trestu stoupá, což je v závislosti s negativními důsledky násilného chování diváků 

dobře. 

 

7.1  Zrychlené soudní řízení o kterém se hovoří  v souvislosti s fotbalem a 
problematikou diváckého násilí. 
 

Zrychlené neboli zjednodušené soudní řízení  se může konat o trestných činech, na které trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující tři léta, pokud ovšem podezřelý 

byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté. Policejní orgány přitom v rámci zkráceného 

přípravného řízení vyslechnou podezřelého a opatří důkazní materiály. Pokud státní zástupce 

nerozhodne o propuštění zadržené podezřelé osoby na svobodu, předá ji do 48 hodin soudu spolu 

s návrhem na potrestání. Soudce pak vyslechne podezřelého, přezkoumá povahu předloženého 

důkazního materiálu a spolu s označenými nespornými skutečnostmi rozhodne o případné vině      

a trestu. Případný výtržník tak může být ještě téhož dne, kdy proběhne konkrétní fotbalové utkání, 

ve zjednodušeném hlavním líčení odsouzen, pokud ovšem nebude potřeba objasňovat sporné 

skutečnosti.. 

 

8. Zajištění bezpečnosti na stadionech při fotbalových utkáních 
 

Zcela nejefektivnějším nástrojem udržení bezpečnosti uvnitř sportovního zařízení je možnost 

provozovatele podmínit vstup do zařízení splněním požadavků, zpravidla zveřejňovaných 

v návštěvním řádu. 

Vstup na stadion je vstupem do neveřejného prostoru, na který se podle základních principů 

vlastnického práva vztahuje tradiční soukromoprávní koncept pána domu, jenž rozhoduje o tom, 

kdo a za jakých podmínek bude vpuštěn do prostoru, nad kterým vykonává své právo.  Návštěva 

stadionu je zcela logicky založena na úplatném smluvním vztahu diváka a pořadatele, a záleží na 
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svobodné vůli obou stran smlouvy, zda budou ochotny do vztahu vstoupit. Neexistuje zákonem 

založené a tudíž vymahatelné právo účastnit se sportovního klání jako divák.  

Možnost pořadatelů legitimovat návštěvníka u vstupu a zkontrolovat, zda u sebe nemá nebezpečný 

materiál je výkonem práva „Pána domu“, který vstup do soukromého prostoru, k němuž mu svědčí 

vlastnické nebo obdobné, založené nájemní smlouvou apod. právo, může podmínit podle svého 

uvážení. Zakoupením vstupenky na utkání návštěvník vstupuje do smluvního vztahu, ve kterém 

návštěvní řád může figurovat jako součást závazných obchodních podmínek  

Pořadatel na druhou stranu není oprávněn zjišťovat totožnost takového návštěvníka, který již do 

prostoru stadionu vstoupil a provádí v něm činnost, která není slučitelná s představami pořadatele     

o bezpečném průběhu zápasu. Pořadatel však může nevhodně se chovajícího návštěvníka vyvést     

a požádat policistu o zjištění jeho totožnosti podle § 13 odst. 3 písm. c) Zákona o Policii ČR. Aby 

k tomu byl pořadatel oprávněn, je potřeba jediné – vymezit v návštěvním řádu druhy jednání, které 

budou mít za následek vyvedení ze stadionu.  

 

8.1. Pořadatelská služba  
 

Pořadatelský klub je povinen zajistit pořádek v prostorách stadionu, zajistit pořadatelský sbor 

v potřebném počtu a kvalitě. 

Hlavní oprávnění pořadatele vycházejí z Návštěvního řádu, ve kterém jsou stanovena pravidla 

chování návštěvníků a důsledky jejich porušení. 

 Výběr pořadatelské služby provádí  jednotlivé kluby.  Členové pořadatelské služby jsou ve většině 

případů pracovníci soukromých bezpečnostních služeb.  Jedná se o osoby, u kterých je smluvní 

vztah mezi zadavatelem tj. příslušným fotbalovým klubem a soukromou bezpečnostní agenturou. 

Základem toho smluvního vztahu je přenesení výkonu některých práv a povinností zadavatele na 

vybranou soukromou bezpečnostní agenturu. 

 

9. Kamerové systémy 
 

Kromě běžného nasazení v chráněných objektech a jejich okolí se kamerové systémy stále více 

prosazují při monitorování vytipovaných problémových míst ve městech. Státní  nebo Městská 

policie má tak možnost prostřednictvím kamer sledovat na těchto místech provoz a okamžitě 

reagovat v případě, kdy je narušen veřejný pořádek nebo spáchán trestný čin. V případě masových 

akcích pomáhají kamerové systémy koordinovat vzájemně postup při zvládání těchto akcí. 



 

 

35 

 V posledních letech vzniká problém s chováním agresivních diváků na fotbalových 

stadionech, proto se kamerové systémy stávají  běžným vybavením stadionů. Tam umožňují policii 

i pořadatelské službě sledovat vývoj  situace a případě potřeby včas reagovat na vzniklou situaci. 

Průmyslová televize pomáhá následně identifikovat pachatele násilných akcí na stadionu a tak 

slouží orgánům činným v trestních věcech. [4] 

 

9.1. Psychologický vliv kamerového systému 
 

Kamerové systémy jsou velmi progresivní prostředky zabezpečovací techniky a velmi účinně 

násobí schopnost člověka při výkonu ostrahy objektu. Mají i určitý psychologický vliv na 

potenciální pachatele a samotnou svou přítomností na místě mohou potencionálního pachatele od 

nežádoucího jednání odradit. 

 Jejich účinek spočívá v tom, že se jedná  o systémy, které přenášejí k obsluze 

nezkreslenou informaci v reálném čase v podobě obrazu a kterou je možno nezkresleně 

zadokumentovat. [4] 

9.2. Systém průmyslové televize  
 

Systémy průmyslové televize  (  PTV nebo CCTV = Closed Circuit Television ) jsou vysoce 

účinným prvkem zabezpečení objektů. Výrazným způsobem znásobují možnost fyzické ostrahy 

objektu tím, že jsou schopny monitorovat současně množství střežených prostor, umožňují obsluze 

vidět co se ve střeženém prostoru děje, a v případě jakéhokoli narušení je trvale dokumentovat.  

 Kamerové systémy se používají buď autonomně, nebo jako doplňková zařízení pro 

akustickou a vizuální kontrolu objektů. Celý kamerový systém je složen z několika částí :  

- část, která zajišťuje snímání obrazu 

- část, která zajišťuje přenos obrazu 

- část, která přenesený signál zobrazuje 

- část ovládací 

- příslušenství 

 

 Snímání obrazu zajišťují černobílé nebo barevné kamery. Kamery mohou být klasické,  

s prvky CCD nebo digitální. Požadované vlastnosti kamer jsou odlišné podle okolností, za kterých 

mají svou funkci plnit. Mezi rozhodující vlastnosti kamer patří jejich rozlišovací schopnost             

a citlivost. Kamery by měly zajistit dobré „ vidění“ v celém rozsahu běžných světelných podmínek 

a měly by si umět poradit i s nepříznivým efektem protisvětla. 
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 Přenos obrazu od kamery do zařízení určeného k zobrazování obrazu lze uskutečnit buď 

přenosem po drátu nebo bezdrátovým přenosem. U přenosu po drátu lze videosignál v analogové 

formě přenášet koaxiálními kabely, symetrickými dvojdráty nebo optickými kabely.                       

U bezdrátového přenosu lze použít mikrovlnný spoj nebo laser. Digitalizovaná forma jako 

nejdokonalejší signál šířený prostorem je vystaven mnoha, často předem neodhadnutelným vlivům, 

je určitým omezujícím faktorem.  K tomu přistupují i problémy administrativní, protože 

k zamýšlenému přenosu signálu na určitou vzdálenost je nezbytný souhlas Českého 

radiokomunikačního úřadu. 

Dalším problémem bezdrátového přenosu je schopnost zajistit přenesení signálu v reálném čase 

bez újmy na jeho kvalitě. Samotný přenos signálu bezdrátově může být záměrně napaden               

a vyřazen z provozu s cílem umožnit pachatelům proniknout do střeženého prostoru, nebo může 

být „odposloucháván“. Proti tomuto je možno přenášet obraz zakódovaný. 

 Velmi důležitou součástí kamerového systému jsou energetické zdroje. Zkušenosti 

z praxe hovoří ve prospěch napájení kamer z jednoho místa. Napájecí systém musí být zálohován, 

pro případ výpadku hlavního energetického zdroje. 

 Přenesený videosignál je zobrazován na zařízeních k tomu určených. V současné době se 

jedná  buď o  monitory nebo obrazovky počítačů. K zobrazovacím zařízením lze připojit různá 

záznamová zařízení. Klasickým záznamovým analogovým zařízením je videomagnetofon               

a dlouhou dobou nahrávání, na jeden videopásek lze nahrát alespoň 24 hodin záznamu. 

 Významným doplňkem monitorovacích zařízeních jsou různé přepínací jednotky nebo 

kvadrátory, které umožňují sledovat na jediném nebo několika monitorech obraz přenášený 

z většího počtu kamer. Obsluha také může ovládacím pultem volit zobrazení obrazu určité kamery 

podle svých požadavků a v případě, že záběr některé z kamer zobrazí důležitou akci, může obsluha 

kdykoliv vyvolat obraz z této kamery na celou plochu obrazovky. Tato doplňková zařízení výrazně 

zvyšují účinnost kamerových systémů v systému zabezpečení. 

 Kamery lze umísťovat tak, aby na sebe “viděly“ , aby v případě útoku byla kamera 

monitorována jinou kamerou a mohl být včas učiněn příslušný zákrok. 

 Nesmírně zajímavou oblastí je využití kamerových systému v inteligentních kontrolních 

přístupových systémech, které využívají biometrické identifikace osob. V případě průmyslové 

televize se jedná o inteligentní videoanalýzu. Základní myšlenkou biometrických metod je využití 

kromě základních průkazních identifikačních metod i specifické tělesné vlastnosti fyzických osob. 

Jde o znaky, které jsou natolik specifické pro daného jedince, že jej jednoznačně odlišují od 

ostatních jedinců ( obličej, otisky prstů, oční sítnice, hlas ). Současná generace „obličejové 
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biometrie“ dokáže již s vysokou přesností rozlišit obličej a dokáže spolehlivě rozpoznat živé tváře 

od neživých. [4] 

 

10. Rozpoznání obličeje 
 

Obličej je jedním z nejznámějších biometrických prvků. Nejsou dva lidé, kteří by měli naprosto 

stejný obličej, každý z nás je jiný. 

Způsoby rozpoznávání obličeje lze rozdělit : 

• Rozpoznávání na základě 2D snímku 

• Rozpoznávání na základě 3D snímku 

• Rozpoznávání na základě termosnímku 

Klasický systém rozpoznávání 2D obličeje je již zastaralý. Pro zvýšení spolehlivosti                        

a nepodvržitelnosti systému se v dnešní době používá 3D obličej. Jako ochranu před použitím 

falzifikátu např. fotografie obličeje, busty hlavy lze využít  termokamery.  Snímky z termokamery 

mohou  být použity jako samostatná rozpoznávací metoda. 

 

10.1  Rozpoznání obličeje 
Nejprve je nutné lokalizovat obličej v rámci snímku. Dále následuje proces identifikace 

jednotlivých částí obličeje. Tento proces můžeme znázornit v následujícím grafu viz. Obr.č. 3 

 

 

          Obr. č. 3 Blokový program obličejové analýzy [10] 

10.1.1 Detekce hlavy 
 

Detekce hranice hlavy je  prvním krokem v automatizovaných systémech rozpoznávání. Pozadí 

může být buď zaplněno celkovou scénou, nebo prázdné, jako např. u fotografií pasů, identikitu 
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nebo trojdílných fotografií známých pachatelů, u kterých je zároveň zajištěna  standardizace 

pohledů na obličej - čelní, boční a šikmý pohled spolu se standardním osvětlením a pozadím. 

Šablona metody a aktivní obrys obličeje bývají použity ve dvouúrovňové detekční proceduře: 

• rozpoznání oblasti hlavy (a její orientace),  

• zvýraznění hranice obličeje. 

V první úrovni se provádí hrubé rozpoznání možných kandidátů hlavy pomocí grafického vzoru. 

Poté následuje extrakce hranice možných tváří použitím aktivních hran. Pro grafickou reprezentaci 

obličeje je použito hybridní schéma geometrických rysů, kde vrcholy obrazců nesou informaci       

o aktivních lokálních částech obrazu vybraných z pozadí obrazu pomocí Gaborova filtru.10 

 

10.1.2 Detekce hranice obličeje  
 

Obličej lze detekovat při  znalosti jeho tvaru např. metodou "hadů" (snakes). Snakes jsou 

energeticky minimalizované křivky funkce obrazové hranové síly, obrazové intenzity a vnějšího 

omezení. Energetická funkce je definována: 

 

 
 

 

kde v(s) je parametrická křivka, 

 s je délka křivky,  

E internal je vnitřní energie křivky způsobená zakřivením jako její první derivace, 

 E image je síla obrazu - normalizovaný gradient magnitudy, 

 E constrain reprezentuje vnější omezení jako aproximaci křivky její druhou derivací. 

 

 Konečný výběr "hadů" odpovídá lokálnímu minimu energetické funkce. Tento složitý algoritmus 

lze pro zrychlení výpočtu zjednodušit dynamickými programovacími numerickými metodami. 10 

 
                                                 
10
 HINNER, Jiří. Kriminalistika. Http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_01/hinner.html 

[online]. Praha, 2008 [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_01/hinner.html  
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10.1.3 Detekce očí 
 

Obrysy očí a rtů jsou určovány pomocí poměrného umístění vzhledem k hranicím hlavy. Oči mají 

obecně stabilní strukturu a tvar skládající se z duhovky a víčka. Tento fakt nabízí možnost jejich 

modelování pomocí pevného vzoru, podobně jako u modelu hlavy. Toto je zajištěno skenováním. 

Pomocí rastru obličeje se provede prohledávací fáze v celém obrazu. V každém kroku 

prohledávání obrazového bloku je vybírán obraz a odpovídající grafický vzor pomocí neuronové 

sítě jejím trénováním podle známých vzorů očí a následně detekcí, jak je naznačeno na obr č.. 4.10 

 

 
Obr.č. 4  Diagram detekčního modulu očí [14] 

 
 
 
 
 

10.1.4 Detekce rtů 
 

Rty mají velmi poddajnou formu a určují emoční vyjádření jednotlivce. Proto je pro vygenerování 

modelu rtů většinou používán deformační model s hierarchickým adaptivním algoritmem. Běžné 

detektory hran nejsou schopny nalézt hrany takových přirozených útvarů, jako jsou např. rty. 

Deformační modely jsou pro takové úlohy vhodné, protože mohou být specifikovány nastavením 

parametrů z předem známého tvaru objektu. Globální informace lokálních hran může být 

uspořádána do celkového vjemu, který spolehlivě určí umístění obrysu. 

 Každý obličej je reprezentován vektorem rysů. Porovnání dvou obličejových obrazů je 

tedy kvalifikované srovnání a adaptace mřížky proložené z jednoho obrazu do rysů obrazu 

druhého.  

Metoda srovnávání pomocí mřížky sestává ze dvou kroků: 
                                                 
10
 HINNER, Jiří. Kriminalistika. Http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_01/hinner.html 

[online]. Praha, 2008 [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_01/hinner.html  
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1) minimalizace chyby funkce závislé na rozdílu reference a testování vektoru rysů pomocí 

převedení nedeformované mřížky v setříděné databázi a pokusného hledání nejlepší odpovědi mezi 

mřížkou a obrazem, který je verifikován;  

2) hledání individuálního minima každého vektoru rysů odděleně hledáním individuálního minima, 

tedy do výsledné deformované mřížky. Penalizační podmínka deformované mřížky je přidána        

k chybové funkci tak, aby byla zachována hrubá geometrie mřížky.10 

 

11. Modelování rizik vznikajících při dopravě fotbalových fanoušků na zápas 
pomocí Ishikawova diagramu  
 

Cílem modelování rizik je stanovení významných událostí, které mohou působit jako spouštěcí 

mechanismus při vzniku konfliktu mezi „ fanoušky“ a civilním obyvatelstvem, pořádkovou 

službou nebo fanoušky hostujícího mužstva,  při hromadném přesunu na stadion. 

Ishikawův diagram  je nazýván „ diagramem rybí kosti „ . Tento diagram se používá ke zjištění 

příčin vzniku určitého problému, proto se domnívám, že jej mohu aplikovat na daný problém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10
 HINNER, Jiří. Kriminalistika. Http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_01/hinner.html 

[online]. Praha, 2008 [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_01/hinner.html  
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Obr. č. 5 Uplatnění Ishikawova diagramu z hlediska analýzy rizik při dopravě fanoušků na stadion  
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11.1 Hodnoceni rizika při dopravě fanoušků na stadion 
 

K hodnocení rizika jsem zvolila metodu FMEA – Analýza selhání a jejich dopadů  ( Failure Mode 

and effect ). Tato metoda slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy.  

Vychází z výpočtu uvedeného ve vzorci  ( 2 ). 

 

R = P x N x H                                        (2) 

 

R – míra rizika     N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku     H – odhalitelnost rizika 

      a existence rizika 

 

Parametry metody FMEA jsou uvedeny v tabulce č. 3 . 

 

R ( MPH ) Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malá škoda, malý úraz 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, větší škoda, úraz s pracovní 
neschopností 

11-50 Mírné riziko 3 Střední delikt, vyšší škoda, úraz 
s převozem do nemocnice 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, vysoká škoda, těžký úraz 
s trvalými následky 

100-125 Nepřijatelné riziko 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda  

p Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice 
nepravděpodobná 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelní riziko během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko  

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

Tab.č. 3 parametry metody FMEA 
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Identifikace rizik z hlediska strukturálního 
 
Hodnoty míry strukturálního  rizika jsou vedeny v tabulce č.3 . Jelikož se jedná o společensky  

velmi nežádací činnosti je míra tolerance R je vypočtena na hodnotě 10,  tedy  všechna 

identifikovaná nebezpečí mající větší nebo hodnotu rovnou 10 by měla být řešena. 

 
 
Identifikace rizik z hlediska procesního 
 
Hodnoty míry procesního  rizika jsou vedeny v tabulce č.3 . Jelikož se jedná o společensky  velmi 

nežádoucí činnosti je míra tolerance R je vypočtena na hodnotě 10,  tedy  všechna identifikovaná 

nebezpečí mající větší nebo hodnotu rovnou 10 by měla být řešena. 

 

 

            
Strukturální 
pohled na 
rizika                         

 Procesní 
pohled na 
rizika       

1. Koordinovaný útok na PČR R= 12 1. 
Ničení dopravních 
prostředků R= 12 

2. Nejagresivnější jádro R= 16 2. Neuhrazené jízdné R= 10 

3. Použití chemické látky R= 32 3. Napadení cestujících R= 32 

4. NVS R= 25 4. Napadení průvodčí R= 12 

5. Rasové násilí R= 32 5. Napadení řidiče R= 15 

6. Napadení občanů R= 64 6. Vandalismus R= 30 

7. Výtržnosti R= 80 7. Výtržnosti R= 24 

8. vandalismus R= 64 8. Napadení MP R= 24 

9. Krádeže R= 12 9. Neuposlechnutí výzvy R= 6 

10. Ničení cizí věci R= 24 10. Provokace R= 12 

11. Rabování R= 8 11. 
Napadení fanoušků 
druhého týmu R= 40 

12. provokace R= 8 12. Útok velké skupiny R= 24 

13, Napadení MP R= 32 13. Agresivní jednotlivci R= 40 

14, Neuposlechnutí výzvy R= 12 14. Rasový podtext R= 32 
Tab.č. 4 Označení jednotlivých rizik vypočítaných metodou FMEA 
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Při konečném vyhodnocování míry rizika, byla vypočtena tzv. míra tolerance, která určuje hranici 

rizika vyhodnoceného jako přijatelné nebo nepřijatelné. Výpočet byl proveden pomocí Paterova 

principu 80/20. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl sestaven diagram a Lorenzova křivka. 

Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno od nejvyšších hodnot, až do celkového 

počtu 80 %. Identifikovaná nebezpečí, která spadají do stanoveného limitu 80 % byla vyhodnocena 

jako rizika nepřijatelná. 

 

 

Paterova analýza  strukturální hledisko
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      Obr.č.6 Grafický výstup rizik ze strukturálního hlediska řešeného metodou  FMEA 
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Paterova analýza  procesní hledisko
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      Obr.č.7 Grafický výstup rizik ze procesního hlediska řešeného metodou  FMEA 

 

 

11.2. Modelování rizik při vzniku nepokojů fanoušků na stadionu metodou FTA 
 

Cílem tohoto modelování je stanovení významných faktorů, které mohou ovlivnit agresivní 

chování fotbalových fanoušků na stadionu, které vedou k přerušení nebo předčasnému ukončení 

zápasu. Tato deduktivní metoda vyhledává jednotlivé mimořádné události a určuje příčiny těchto 

událostí. Schéma procesu ohrožení je na obrázku č.8 
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Obr.č.8  Návrh grafu stromu poruch událostí vedoucích k přerušení zápasu. 

 

 

11.3  Hodnocení rizika metodou FMEA 
 

Hodnoty míry rizika., která jsou vedeny v tabulce č.3 jsem použila i pro tuto analýzu . Jelikož se 

tedy jedná o společensky  velmi nežádací činnost ponechám míru tolerance R  na hodnotě 10. Tedy  

všechna identifikovaná nebezpečí mající větší nebo hodnotu rovnou 10 by měla být řešena. 

 

 

  RIZIKA            

1. 
Házení ostrých předmětů na 
plochu R= 8 

2. 
Házení hořlavých předmětů 
na plochu R= 24 

3. Házení výbušnin na plochu R= 32 

4. Demolování oplocení R= 6 

5. 
Demolování ostatního 
zařízení R= 24 

6. Ničení sedadel R= 24 

7. 
Vniknutí fanoušků na 
plochu R= 24 

8. 
Neuposlechnutí pokynů 
pořadatele R= 24 
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9. Střet s pořadateli R= 40 

10. Střet s PČR R= 40 

11. 
Střet s fanoušky druhého 
mužstva R= 40 

12. Napadení hráčů R= 8 

13, Napadení rozhodčích R= 18 
                                     Obr.č. 9 Označení jednotlivých rizik vypočítaných metodou FMEA 

 

 

 

Při konečném vyhodnocování míry rizika, byla vypočtena tzv. míra tolerance, která určuje hranici 

rizika vyhodnoceného jako přijatelné nebo nepřijatelné. Výpočet byl opět proveden pomocí 

Paterova principu 80/20. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl sestaven diagram a Lorenzova 

křivka. Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno od nejvyšších hodnot, až do 

celkového počtu 80 %. Identifikovaná nebezpečí, která spadají do stanoveného limitu 80 % byla 

vyhodnocena jako rizika nepřijatelná viz obr.č.10. 
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Obr.č.10 Grafický výstup rizik  řešeného metodou  FMEA 
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12. Výsledek analýzy 
 

Z analýzy vyplývá, že nejčastější a největší rizikové události vznikají při přesunu davu fanoušků na 

stadion, ať už je to během používání různých hromadných dopravních prostředků, jako jsou vlaky           

a autobusy, kde dochází k jejich poškozování nebo při pochodu davu městem. Zde dochází ke 

střetům s místními obyvateli a ničení veřejných prostranství. V  těchto situacích svou 

nezastupitelnou úlohu splňuje PČR a její pořádkové jednoty. Jejíž členové jsou speciálně vycvičeni 

a vybaveni ochrannými prostředky. K jejich vybavení také náleží nesmrtící prostředky  k regulaci 

davu. Součástí zasahujících jednotek bývají členové jízdních oddílů na koních, kteří při správné 

součinnosti koně a jezdce jsou schopni zatlačit agresivní jedince do požadovaného prostoru. 

 

12.1 Monitorování davu 
 

Jako nejúčinnější prostředek prevence vzniku nežádoucích jevů při těchto událostech považuji  

monitorování davu pomocí kamer. Tento systém zavedla a stále zdokonaluje Moravskoslezská 

policie.   

Pořádková jednotka Moravskoslezského kraje je vybavena speciálními monitorovacími vozy. 

Jedná se o dvě vozidla značky Mercedes, která jsou vybavena  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.  

Kamerový systém, kterým disponuje Mobilní monitorovací centrum ( viz obr.č. 11a 12 ) dále jen 

MMC, je jedinečný v rámci republiky. Policisté tak mohou přímo z vozidla díky kamerám 

monitorovat jakoukoli akci. 

 

          

Obr.č. 11 Mobilní monitorovací centrum [14]          Obr.č. 12 Mobilní monitorovací centrum [14] 
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 Do tohoto vozidla se soustřeďují informace z kamer umístěných na vrtulníku, který takovéto 

opatření monitoruje z ptačí perspektivy( viz obr.č. 13 a 14 ). Pomocí svých kamer a zvětšení 

záběru je obsluha schopna přesně určit  a označit osobu, která se dopustila nežádoucího chování.  

Následně dochází k zadržení této osoby. Tyto snímky mohou sloužit jako důkazný materiál 

v případě dokazování trestného činu. Díky pohledu z výšky je obsluha kamer vrtulníku schopna 

dříve lokalizovat místo vzniku konfliktu.  

Do  MMC jsou soustřeďovány i záběry ze stacionárních kamer, které jsou rozmístěny podél 

předpokládané trasy pochodu davu fanoušků. Dále sem přecházejí záběry z kamer umístěných na 

ramenou zasahujících policistů a policistů – kameramanů. Všechny tyto informace jsou dále 

posílány do Velitelského štábního monitorovacího pracoviště ( dále jen VŠMP ) což je také 

vozidlo, které je taktéž vybaveno speciálním kamerovým systémem, kde se tyto záběry 

zpracovávají a dále vyhodnocují. 

  

 Takto získané záběry by se dle mého názoru mohly stát podkladem pro vytvoření 

databáze agresivních členů skupin fanoušků. Záběry získané z těchto kamer by se mohly pomocí 

biometrických prvků srovnávat s touto databází a tak přesně identifikovat a následně lokalizovat 

vybrané jedince. Monitorováním chování těchto jedinců by mělo vést k předcházení vzniku 

nežádoucích jevů.  

Za účelem rozšiřování databáze by mělo docházet ke spolupráci mezi jednotlivými jednotkami 

nejen v rámci České republiky, ale i se sousedními státy.  Neboť fanoušci sousedních států 

přicházejí na „ pomoc „ domácím , např. fanouškům FC Baník Ostrava přicházejí fandit i fanoušci 

z Polska, jak bylo patrné při zápase Mladá Boleslav -  Baník Ostrava, které se hrálo 19.2.2012. 

Výsledkem bylo podmíněné odnětí svobody a zákaz vstupu na utkání Gambrinus ligy pro dva 

výtržníky z Polska. 
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Obr.č. 13 Kamery umístěné na vrtulníku                       obr.č. 14 Snímek z kamery z vrtulníku 

 

 

12.2  Znemožnění identifikace 
 

Jako velmi nežádoucí shledávám, že v současné době neexistuje žádný právní rámec, podle kterého 

nesmějí mít fotbaloví fanoušci zakrytý obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich 

identifikaci. Na toto téma se velmi diskutovalo, ale nakonec nedošlo k prosazení tohoto návrhu. 

Toto zákonné opatření se týká účastníků shromáždění v případě zásahu policejních jednotek dle 

zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., ale nevztahuje 

se na  dav fanoušků – v tomto případě se nejedná  o ohlášené shromáždění. Skutečnost maskování 

obličeje a tím znemožnění identifikace výtržníka velmi znesnadňuje práci policie v některých 

případech dokonce znemožní identifikaci a z tohoto důvodu   nedojde k  obvinění agresivního 

fanouška v případě spáchání protiprávního činu. 

12.3  Bezpečnost na stadionu 
 

Za bezpečnost na stadionu plně zodpovídá majitel stadionu. Veřejnost může na stadion vstupovat 

pouze se souhlasem majitele, ten uplatňuje své právo „ Pána domu „ prostřednictvím Návštěvního 

řádu stadionu, ve kterém jsou uvedeny podmínky vstupu návštěvníků na stadion. Na dodržování 

Návštěvního řádu dohlíží pořadatel, ten má právo při vstupu na stadion zkontrolovat, zda divák 

nevnáší na stadion zakázané  věci jako např. zbraně, výbušniny, ostré předměty nebo jiné 

nebezpečné předměty. Pořadatel má při pochybnostech právo požádat návštěvníka aby se 

legitimoval ( viz příloha č.2 ). Zde podle mého názoru vzniká prostor pro využívání již zmíněné 

databáze výtržníků a v případě shody využít princip práva Pána domu a tuto osobu na stadion 

nevpustit. Dále se domnívám, že by pořadatelská služba měla procházet speciálním výcvikem pod 

vedením policie, jehož cílem by mělo být zajištění součinnosti s PČR v případě nutnosti provedení 
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zásahu proti fanouškům na stadionu. Aby v případě vzniku nežádoucí situace dokázala 

pořadatelská služba rychle a adekvátně zasáhnout. Domnívám se, že z technicko – stavebního 

hlediska jsou prvoligové stadiony zabezpečeny dostatečně. Jsou zde vybudovány samostatné 

divácké sektory, které jsou od sebe odděleny. Sektory musí být střeženy, aby umožňovaly zásah 

policie. A další jiné technické vybavení např. turnikety, retardéry všechny tyto prvky přispívají ke 

zvýšení bezpečnosti diváků na stadionu.  

 

13 Návrh zvýšení bezpečnosti na stadionu při fotbalovém utkání 
 

V mém návrhu na zabezpečení stadionu jsem se nesoustředila na přesné rozkreslení umístění 

jednotlivých kamer v celém prostoru stadionu a  jeho nejbližším okolí. Neboď předpokládám, že 

rozmístění kamer a jejich množství bude dostatečné, tak byl zabrán celý prostor stadionu                  

i požadovaného okolí. Věnovala jsem pozornost další okolnosti a dosud nevyužívané možnosti 

související s identifikací problémových fanoušků.  

 Dle mého názoru by se měla pozornost týkající se zvýšení bezpečnosti na stadionu během 

utkání věnovat hned od začátku, to je v momentě kdy se fanoušek rozhodne zakoupit si vstupenku 

na utkání. Vstupenky by měly být prodávány na jméno. V tomto okamžiku vidím první možnost 

využití seznamu vytvořených PČR nebo pořadatelem utkání, který bude obsahovat biometrické 

prvky. Seznamu ve kterém budou uvedená jména a biometrické prvky návštěvníků, kteří mají 

zákaz vstupu na požadované utkání. Jako vhodnou biometrickou metodu bych navrhla  metodu 

rozpoznání tváře. Výhodou této metody je, že snímání tváře je jednoduché, je bezkontaktní lze jej 

provádět i na velkou vzdálenost, v dynamických podmínkách a bez vědomí snímané osoby. 

V okamžiku kdy si fanoušek bude chtít zakoupit vstupenku na zápas bude snímám kamerou 

s biometrickým rozpoznáním obličeje a tento snímek bude porovnán s vytvořenou databází. 

V případě identifikace bude provedena také identifikace podle jména. V případě, že bude 

identifikace pozitivní, nebude tomuto fanouškovy  vstupenka prodána.  Tím dojde zamezení vstupu 

osob se zákazem vstupu na stadion. 

 Dalším krokem by bylo srovnání biometrických prvků  fanouška požadujícího prodej 

vstupenky se seznamem problémových fanoušků, ve kterém budou uvedeny biometrické prvky, 

získané z kamer umístěných v prostorách stadionu, vyhodnocením nežádoucí situace, která se 

odehrála při předešlých utkáních. Při prodeji vstupenky dojde ke snímání fanouška kamerou 

s biometrickým prvky a následnému porovnání se seznamem. V případě shody by byla vstupenka 

označená jménem.  A byla by prodána a na konkrétní sedadlo, do přesně vymezeného prostoru 

v hledišti se zvýšeným dohledem pořadatelské služby případně PČR. Tato vstupenky by měla být 
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zřetelně označena ( např. jinou barvou ), tak aby pořadatelská služba okamžitě věděla, že se jedná   

o problematického fanouška a při prohlídce by mu měla být věnována zvýšená pozornost. 

Označením vstupenky jménem ztratí fanoušek pocit anonymity, který je při páchání výtržností 

pohonem k nežádoucímu chování. 

 Myslím si, že by bylo užitečné nechat se inspirovat Anglickými orgány, které zavedly 

prodej tzv. permanentek. Držitel této permanentky by měl přednostní právo na prodej vstupenky na 

prvoligový zápas. Tato permanentka by byla vystavená na určitou osobu. Při prodeji vstupenky 

prostřednictvím permanentky by také došlo ke srovnání jména držitele permanentky se seznamem 

osob, které mají zákaz vstupu na stadion i se seznamem problémových osob. V případě, že by 

jméno držitele permanentky figurovalo na některém  ze seznamů, byla by mu permanentka 

odebrána a už nikdy by ji nezískal nazpět. Tento způsob prodeje vstupenek by přicházel v úvahu až 

ve chvíli kdy budou moci chodit  na zápasy i rodiny s dětmi a nebudou mít strach, že se jim něco 

nepříjemného stane. Až budou ochozy stadionu plné a mít rezervované místo na stadionu bude 

čest. Každý držitel permanentky nebude chtít o svou permanentku přijít a tím přijít o přednostní 

právo k zakoupení vstupenky, což by mohlo následně vést ke skutečnosti, že se na stadion vůbec 

nedostane. Tímto způsobem by docházelo k zamezení vstupu nežádoucích fanoušků na stadion. 

 Jednotlivé vstupy na stadion by měly být odděleny pro domácí, hosté , domácí ultra, 

hosté ultra. U vstupů na stadion by měly být umístěny informační cedule, že je objekt monitorován 

kamerovým systémem. Také by zde měl být umístěn Návštěvní řád, ve kterém budou přesně 

definovány nežádoucí činnosti diváků,  přesně stanoveny kompetence pořadatelské služby              

a podmínky vstupu na stadion, mimo jiné by zde měl být uveden zákaz zakrývání obličeje                 

a tím znemožnění identifikace fanouška.    

Vstupy na stadion by měly být opatřeny turnikety,  aby došlo ke zpomalení a rozdrobení davu. 

V tomto úseku by docházelo k monitorování jednotlivých průchozích diváků speciálními 

kamerami a srovnávání biometrických prvků osob uvedených v seznamu osob se zákazem vstupu   

a seznamem problémových fanoušků. Tím to by docházelo ke dvoustupňové kontrole zabraňující 

vstupu osobám se zákazem vstupu a k monitorování vstupu problémových fanoušků. 

 Dále by jednotliví diváci procházeli detekčním rámem vhodným pro kontrolu zda nevnáší 

do objektu zbraně nebo jiné nebezpečné zakázané předměty. Po průchodu rámem předloží divák ke 

kontrole platnou vstupenku případně i permanentku na daný zápas a umožní kontrolu zavazadel 

v případě, že je vnáší do objektu. Pokud se bude jednat o problematického fanouška nebo 

podezřelého fanouška, mělo by být možné podrobit ho osobní prohlídce z důvodů zabránění 

vnášení nebezpečných nebo zakázaných předmětů na stadion. 

V případě, že se divák nepodrobí požadovaným úkonům nebude vpuštěn na stadion. 
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 Majitel stadionu má právo vybrat si pořadatelskou službu na základě  svých požadavků, 

měl by však brát v úvahu kvality a odbornou způsobilost  zaměstnanců Soukromých 

bezpečnostních služeb, kteří budou vykonávat dohled nad dodržováním Návštěvního řádu a budou 

zajišťovat bezpečnost na stadionu. Zaměstnanci vybrané agentury by měly provádět cvičení zásahu 

v součinnosti s PČR vedoucí k zajištění pořádku a bezpečnosti na stadionu. Měli by být dostatečně 

psychicky i fyzicky způsobilí. Vybraná Soukromá bezpečností služba by měla zajišťovat pořádek 

na stadionu v průběhu celého utkání. Pokud by došlo k výtržnostem má právo pořadatelská služba  

zadržet a vyvést výtržníka na základě porušení Návštěvního řádu a dále dle § 76 Zadržení osoby 

podezřelé dle zákona č. 141 / 1961 Sb. o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů       

a v rámci okolností vylučující protiprávnost § 28 Krajní nouze § 29 Nutná obrana, zákona  č.40 / 

2009 Sb., Trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů. Pouze v případě, že by došlo k situaci, 

kdy už nebude v silách zaměstnanců dané agentury udržet nebo zajistit pořádek na stadionu by 

byla povolána k zásahu PČR. Tento zásah by v konečném důsledku uhradil majitel stadionu 

potažmo fotbalový klub. Když vezmeme v úvahu, že jedna letová hodina vrtulníku stojí  20 000,- 

Kč a hrubá mzda zasahujícího policisty v loňském roce činila 250 ,- Kč na hodinu, vynásobíme 

časem a počtem zasahujících policistů, tak se nejedná o zrovna  malou částku, která je  vyplacena 

z kapes nás daňových poplatníků.  

 

14 Závěr 
 

Diplomová práce ukazuje z jakých úhlů a pohledů lze definovat  sportovní chuligánství. Kde se 

tento jev ve společnosti bere.  Jedna s filozofických  definic říká že k cíli vede mnoho cest   a totéž 

lze říci o   příčinách proč se jedinec stane sportovním chuligánem a ne pouze fanouškem nebo 

návštěvníkem. Odpověď jsem hledala v různých psychologických a právních studiích kdy jsem 

zjistila, že i spořádaný a  inteligentní  jedinec může být okouzlen silou davu jeho homogenitou, ale 

již v raném dospívání  lze vysledovat rysy, které předurčují, že právě tento jedinec by se mohl stát 

příštím  chuligánem.  Příčiny lze hledat ve velké koncentraci osob v městech, v nadbytku volného 

času, v nadbytku potravin, kdy jen málo času potřebuje dnešní člověk k uživení se – naplnění 

prahu existenčního minima, v rodinách, ve výchově, v osobnostních rysech jedince – jeho upínání 

se na vzor, strachu se samostatně projevovat, z neúspěchu ve škole - v životě atd. Nevím a myslím 

si, že nikdy nebudou známy všechny příčiny, které vyvolávají následek – sportovní chuligánství, 

ale v rámci příprav na tuto práci a při jejím zpracovávání jsem nabyla dojmu, že by šlo již při 

školní docházce vytipovat rizikové jedince a tímto podchytit a účinně předejít tomu, aby všichni 
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tito jedinci se stali sportovními chuligány. Myslím si že by se tím naše školská soustava měla více 

zabývat, kdy jsem přesvědčena, že touto prevencí by se zvýšila bezpečnost v našem státě. 

  Práce dále jasně ukázala, že tento fenomén zde byl již v historii a společnost jej musela 

neustále řešit, kdy z tohoto řešení byly nalezeny postupy které jsou dnes účinně používány při 

eliminaci vzniklého nebezpečí.  

Analýzou právního rámce kterým je tato problémová oblast svázána a podchycena, bylo zjištěno, 

že i v dnešní době dochází k dynamickým změnám v této oblasti, kdy politici, nejvyšší 

představitelé státu, měst a sportovních klubů si uvědomují, že tento nepříznivý jev je třeba omezit, 

proto dochází k novelám zákonů, přenášení odpovědnosti na pořadatele, užší spolupráci silových 

složek atd.  Otázkou je proč až v dnešní době je to vnímáno jako větší problém a proč jsme se již 

nepoučili a nepřevzali systém například z Velké Britanie, která již přes dvacet let intenzivně 

eliminuje tento jev a při zápasech jejich soutěží již nevidíme ploty, házení dělbuchů a dýmovnic 

ani další excesy fanoušků.  Ač jsme nebyli v této oblasti nejrychlejší, naštěstí u nás nedošlo  

k neštěstí jako v Bruselu, které by razantnímu postupu po vzoru Velké Britanie dalo zelenou.  

 Při zpracování práce jsem zjistila jak málo jsou u nás uplatňovány tresty které naše 

současné zákony umožňují v této oblasti, a že tyto zákony nejsou zcela vyhovující.  Já vím není      

u nás historie těchto trestů, ale co lepšího a účinnějšího může být než zakázat násilníkovi vstup tam 

kde chce projevit toto násilí.  Není důsledně monitorováno  násilí těchto osob – skupin před a po 

zápasech, kdy jejich násilí eskaluje vzhledem k nepřítomnosti silových složek.  

 Práce se zabývá identifikací  jednotlivých osob,  v této oblasti jsou jak jsem zjistila určité 

možnosti, kdy u nás se používají kamerové systémy, které však jsou drahé a problémové. Dle 

mého názoru  je to však jedna klíčových z cest, která může vést k účinné prevenci proti 

sportovnímu násilí.  Myslím si, že je zde velký prostor pro zavedení dalších systémů,  například 

bych zavedla vedení kartoték více či méně problémových fanoušků klubů. Dále přidělení konkrétní 

sedačky na sezení, kde by se osoby musely během zápasu zdržovat, vstupenky na jméno a  jistě by 

se našlo spousta dalších opatření, aby se obyčejný fanoušek  nebál přijít s dětmi na sportovní 

utkání.  

Každé vydařené utkání, z pohledu skalních fanoušků je když se vydaří pyroshow a zdárně 

proběhne střet s fanoušky druhého klubu. Největší odměnou jim pak je, když se o jejich výkonech 

hovoří v médiích. Myslím si, že by nemělo docházelo ke zveřejňování jejich aktivit, tímto jim dát  

najevo, že o jejich výkony společnost nestojí a nebude je tolerovat.    

 Na závěr chci uvést jednu otázku, která mě napadla při zpracování práce jak daleko 

musíme jít v omezování osobní svobody abychom zabránili nepřizpůsobivým jedincům - 

fanouškům ubližovat jiným lidem. Demokracie je založena na svobodě jednotlivce, ale není to 
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anarchie, takže si myslím že jsou okamžiky kdy je třeba na určité období učinit mimořádná 

opatření abychom se následně  nemuseli bát ukázat dětem sportovní stadion.   
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