
Způsoby identifikace výtržníků na sportovních akcích 
Bc. Kamila Flanderová 

 
 

 

Příloha číslo 1. 
 
 
 

Dohoda 
mezi 

Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky 
 
 
Policie České republiky - Policejní prezidium ČR 
kontaktní adresa: Praha 7, Strojnická 27, 
zastoupená policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Oldřichem Martinů 
(dále jen „policie“) 
 

a 
 
Českomoravský fotbalový svaz, o. s. 
sídlo: Praha 1, Kozí 7, 
zastoupený předsedou svazu panem Ing. Pavlem Mokrým 
(dále jen „svaz“) 
 
 

uzavírají tuto dohodu 
 
 

Čl. 1 
Předmět dohody 

Předmětem této dohody (dále jen „dohoda“) je v souladu s rezolucí Evropské 
rady č. 2002/C-22/01, ve znění novely Evropské rady č. 2006/C-322/01 vymezení 
některých zásad a forem činnosti a spolupráce při konání mezinárodních fotbalových 
utkání a utkání v rámci svazu. Dohoda upravuje zejména spolupráci policie a svazu, 
požadavky na stavebně technické vybavení stadionů první fotbalové ligy a druhé 
fotbalové ligy a na zajištění bezpečnostních standardů, spolupráci pořadatelských 
služeb klubů a policie, výcvik a činnost pořadatelské služby klubů a společné 
mediální politiky. 
 

Čl. 2 
Činnost vlastníka sportovního zařízení a delegáta svazu 

(1) Vlastník sportovního zařízení má zejména povinnost dát podnět hlavnímu 
rozhodčímu k přerušení zápasu, pokud dojde k závažnému porušení návštěvního 
řádu stadionu a bezpečnost osob nebo majetku je závažným způsobem ohrožena 
(např. dále dochází k používání zábavní pyrotechniky a dýmovnic, ke vhazování 
předmětů na hrací plochu, k neoprávněnému vstupu osoby na hrací plochu, 
k vzájemnému napadání osob) a přes veškerá opatření učiněná hlavním 
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pořadatelem zápasu nedojde k obnovení pokojného stavu. 

(2) Delegát svazu má zejména povinnost 

a) dát podnět hlavnímu rozhodčímu k pokračování v zápasu až poté, co velitel 
policejního zákroku sdělí, že zákrok byl ukončen, 

b) podílet se na přípravě klidného průběhu fotbalového zápasu a na vyhodnocení 
účinnosti přijatých bezpečnostních opatření v rámci celé sportovní akce, 

c) nedoporučit konání fotbalového zápasu na stadionech, které nesplňují 
požadavky na technické vybavení stadionu. 

 
Čl. 3 

Činnost svazu a fotbalových klubů 

Svaz a fotbalové kluby nejpozději do 1. července 2009 zajistí 

a) vybudování řídící místnosti s odpovídajícím výhledem na divácké sektory 
stadionu pro štáb velitele opatření a bezpečnostního pracovníka fotbalového 
klubu; tyto prostory vybaví monitory pro záznam a vyhodnocování kamerového 
systému s výstupem zpracovaného materiálu pro další činnost orgánů činných v 
trestním řízení a technickým zařízením umožňujícím využití místního 
rozhlasového zařízení k přímému oslovení přítomných diváků, a to všech nebo 
jen v určitých prostorách,  

b) infrastrukturu stadionu tak, aby v případě potřeby došlo k účinnému oddělení 
fanoušků obou klubů jak u vstupů, tak na samotném stadionu; při použití pevných 
překážek zabezpečí jejich odolnost proti tlaku, 

c) bezpečnostní kamerový systém k monitorování a záznamu všech diváckých 
sektorů a jeho napojení do řídící místnosti s možností jeho ovládání z těchto 
prostor tak, aby kamery umožňovaly záznam všech incidentů a určení jejich 
původců, 

d) v prostorách fotbalového stadionu lékařskou stanici první pomoci s dostatečným 
zdravotnickým vybavením, není-li první pomoc na stadionu zajišťována vozidly 
zdravotnické služby, 

e) pravidelnou údržbu stadionu a opravu nebo odstranění všech uvolněných a 
poškozených částí jeho zařízení, odstranění veškerého odpadu nebo předmětů, 
které by mohly být použity k vrhání, či jako zbraň, 

f) zabezpečení vnějších obvodových stran stadionu plotem, zdí nebo jiným 
podobným zařízením, které zabraňuje jakémukoliv nekontrolovanému vniknutí 
osob a vnášení předmětů nebo nebezpečných látek do prostoru stadionu, 

g) dostatečný počet turniketů pro plynulou kontrolu diváků při vstupu do prostorů 
stadionu, 

h) na stadionu dostatečný počet nouzových východů, které nemohou zároveň 
sloužit jako vstupy, a které poskytují dostatečné bezpečnostní záruky v případě 
evakuace osob ven ze stadionu nebo na hrací plochu, 

i) viditelné umístění návštěvního řádu při vstupech, případně jeho hlavních částí, 
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j) stadion a jeho základní části tak, že budou splňovat nezbytné požadavky 
stanovené požárními předpisy a požadavky na odolnost a konstrukční stabilitu, 

k) vybavení stadionu nezbytnými nápisy a piktogramy, které dovedou diváky 
spolehlivě jak do sektoru, pro který mají vstupenku, tak i k nouzovým východům 
v případě potřeby rychlého vyklizení stadionu, 

l) dodržování maximální bezpečné kapacity počtu diváků v každém sektoru 
stadionu, 

m) před každým zápasem provedení bezpečnostní prohlídky stadionu a prostor 
souvisejících s jeho provozem, s možností ověřit platnost revizních zpráv 
elektrických a elektronických zařízení, plynových zařízení a statického posouzení 
tribun, 

n) dodržování nezbytných požadavků stanovených požárními předpisy a požadavky 
na odolnost a konstrukční stabilitu stadionu, 

o) vyčlenění vhodných prostor a souvisejícího zázemí pro orgány činné v trestním 
řízení nebo pro správní orgány (mobilní trest), dále potom prostory pro osoby 
omezené na osobní svobodě pořadatelskou službou a tyto prostory vybaví 
sociálním zařízením, 

p) vymezení parkovacího místa pro příjezd zasahující jednotky policie a zajistí jim 
vstupy na stadion, zejména do jeho rizikových částí (sektory vlajkonošů), 

q) v případě přítomnosti policie na stadionu, kterou si vyžádá vlastník sportovního 
zařízení, vyčlení pro policejní jednotku místnost se sociálním zázemím. 

 
Čl. 4 

Zásady spolupráce pořadatelské služby a policie 

(1) Policie a pořadatelská služba při plnění svých úkolů vzájemně 
spolupracují, poskytují si nezbytnou pomoc v rámci svých oprávnění a povinností. 

(2) Bezpečnostní pracovník klubu je začleněn do štábu velitele opatření. 

(3) Policie předává průběžně před zápasem a v jeho průběhu bezpečnostnímu 
pracovníkovi klubu informace a předkládá mu požadavky potřebné pro předcházení a 
řešení diváckého násilí pořadatelskou službou. 

(4) V případě přípravy k zákroku a v průběhu jeho provádění bezpečnostní 
pracovník klubu zajistí činnost pořadatelské služby dle požadavků velitele štábu 
opatření. 

(5) Při zápasech, které byly vyhodnoceny jako rizikové, se předpokládá užší 
forma spolupráce policie a pořadatelské služby při ochraně veřejného pořádku, 
ochraně zdraví a majetku; forma spolupráce bude konkretizována v místních 
ujednáních.  
 

Čl. 5 
Výcvik a činnosti pořadatelské služby 

Svaz a fotbalové kluby zajistí, aby hlavní pořadatel zápasu byl povinen 
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a) určit v rámci všech stadionů bezpečnostního pracovníka, který bude průběžně 
zajišťovat kontakt fotbalového klubu s policií a bude vybaven potřebnými 
rozhodovacími pravomocemi, 

b) zajistit pořadatelskou službu v potřebném počtu a kvalitě podle kategorie zápasu 
či rozpisu příslušné soutěže, a to tak, aby byla funkční od doby soustřeďování 
diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu; k tomu stanovit začátek a 
ukončení činnosti pořadatelské služby a osoby odpovědné za zajištění klidu a 
pořádku v jednotlivých sektorech stadionu,  

c) dbát pokynů hlavního rozhodčího a delegáta svazu a zajistit, aby činnost 
pořadatelské služby probíhala v souladu s předpisy svazu, které upravují 

1. vpouštění diváků do prostor stadionu a způsob nepřetržitého dohledu nad 
nimi, 

2. provádění bezpečnostních prohlídek stadionu před zápasem a po jeho 
ukončení či přerušení, neučiní-li tak v souvislosti s plněním svých úkolů 
policie, 

3. poskytování všech informací divákům, které potřebují ohledně organizace, 
infrastruktury a integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), 

4. provádění kontrol dodržování zákazu vnášení nebezpečných předmětů nebo 
nebezpečných látek, zejména při vstupu na stadion, 

5. kontrolu dodržování základních předpisů zamezování vstupu veřejnosti do 
zakázaných prostor, 

6. pomoc divákům při hladkém, snadném a bezpečném vstupu na stadion a při 
odchodu z něj, 

7. poskytování informací policii, které se týkají narušení veřejného pořádku 
diváky, či přípravy k tomuto narušení, 

8. provádění všech nezbytných opatření v době před zásahem policie nebo 
dalších složek IZS, 

9. účinné předcházení všem situacím, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, 

10. kontroly dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména pak ustanovení o zákazu prodávat nebo podávat alkoholické 
nápoje, anebo jinak umožňovat jejich podávání při sportovních podnicích, 

11. kontrolu podávání nápojů v plastových nebo papírových obalech, 

d) provádět před zahájením jarního kola a podzimního kola fotbalové ligy pravidelné 
proškolení všech členů pořadatelského sboru se zaměřením na 

1. organizování a bezpečnostní postupy týkající se fotbalových zápasů, 

2. příslušné právní předpisy a interní akty řízení svazu a fotbalových klubů, 

3. komunikační techniku, 
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4. pozorovací a identifikační techniku, 

5. postupy při provádění vstupních kontrol, 

6. přístupy k řešení konfliktních situací, 

7. první pomoc a požární ochranu, 

8. postupy při evakuaci stadionů, 

9. spolupráci s IZS, zejména pak s policií, 

10. výcvikový kurs základních prvků sebeobrany, 

e) za účasti zástupce policie provádět před každým rizikovým zápasem instruktáž 
všech členů pořadatelské služby s cílem poskytnutí nezbytných informací 
o zvláštních okolnostech rizikového zápasu a o způsobech spolupráce a 
komunikace s ostatními zúčastněnými subjekty, 

f) zajistit, že pořadatelský sbor před vlastním zápasem a v době celého jeho 
průběhu 

1. nevpustí do prostor stadionu osobu, která se neprokáže platnou vstupenkou 
nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 

2. nevpustí do prostor stadionu osobu, které má u sebe alkoholický nápoj, 
předmět zábavní pyrotechniky, dýmovnici nebo jiný předmět, který by mohl 
být použit jako zbraň; o osobě, které měla u sebe zbraň nebo zábavní 
pyrotechniku vyrozumí policii, 

3. provádí účinná opatření směřující k prevenci diváckého násilí vhodným 
rozmisťováním a konáním svých členů, 

4. ihned zasahuje proti všem osobám, které poruší návštěvní řád stadionu a 
účinně je vyloučí z další divácké účasti na daném zápasu,  

5. v případě páchání trestného činu či přestupku zadrží podezřelou osobu a 
neprodleně ji předá policii, které poskytne účinnou spolupráci a pomoc 
k opatření nezbytných důkazů, 

g) zajistit povinnost pracovníků pořadatelské služby být viditelně označeni reflexní 
vestou se zřetelně rozpoznatelným identifikovatelným číslem jako pořadatel po 
celou dobu opatření. 
 

Čl. 6 
Činnost policie 

(1) Policie nenahrazuje pořadatelskou službu. 

(2) Policie zajistí při rizikových zápasech první fotbalové ligy, při 
mezinárodních fotbalových zápasech a ve výjimečných případech i při jiných 
rizikových zápasech účast policisty pozorovatele (spottera). Tento policista se 
prokazuje pořadatelské službě případně příslušným služebním funkcionářům kartou 
s označením „Delegát“. Pořadatel musí těmto policistům umožnit volný průchod do 
všech veřejných prostor stadionu tak, aby mohli plnit služební úkoly. 

(3) Velitel opatření je v kontaktu s hlavním pořadatelem.  
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(4) Mimo stadiony policie zajišťuje ochranu veřejného pořádku a bezpečnost 
osob a majetku při příchodu a rozchodu diváků v souvislosti s konáním fotbalového 
utkání.  

(5) Pokud policie zjistí při provádění opatření pachatele přestupku nebo 
trestného činu, poskytne fotbalovému klubu podklady pro uplatnění nároku na 
náhradu škody od těchto osob, pokud jimi byly klubu způsobeny. 
 

Čl. 7 
Spolupráce s dalšími subjekty 

Svaz zabezpečí, aby fotbalové kluby zajistily 

a) na zápasech s předpokládanou velkou návštěvou nebo s očekávanou účastí 
nedisciplinovaných diváků (rizikových fanoušků) vyžádání účasti zástupce obce 
ve štábu velitele opatření, který se bude podílet na přípravě klidného průběhu 
fotbalového zápasu a na společném vyhodnocení celé sportovní akce, 

b) vyžádání spolupráce obecní (městské) policie, k zajištění klidu a pořádku při 
pořádání fotbalových zápasů. 

 
Čl. 8 

Zásady společné mediální politiky svazu, fotbalových klubů a policie 

(1) V přípravném a prováděcím období a v období po ukončení zápasu bude 
dodržována zásada společné mediální politiky všech zúčastněných subjektů tak, aby 
byla objektivní, věcná, pružná a vylučovala zbytečné rozpory. 

(2) Cílem společné mediální politiky je poskytovat informace o bezpečnosti, 
informovat veřejnost o policejních opatřeních a o krocích, které svaz a policie 
podniknou v případě projevů diváckého násilí, s cílem odradit diváky od protiprávního 
jednání s tím, že toto jednání se nevyplácí. 

(3) Společná mediální politika bude prováděna tak, aby posilovala prvek 
důvěry v organizátory fotbalových zápasů, v policii a v jejich opatření, s důrazem na 
účinnost jejich kontrolní činnosti, a u veřejnosti posílila pocit bezpečí a přiměla 
potencionální výtržníky k potlačení jejich tendence k projevům diváckého násilí. 
Mediální politika bude zaměřena i na kritiku diváků dopouštějících se protiprávního 
jednání. 
 

Čl. 9 
Zápasy českého národního mužstva nebo českých fotbalových klubů hrané 

v zahraničí  

(1) Při organizaci zápasů budou obě strany využívat usnesení rezoluce 
Evropské Rady č. 2006/C-322/01. 

(2) Svaz a kluby budou předávat relevantní informace k zápasům neprodleně 
a výhradně národnímu fotbalovému informačnímu středisku1) (CZ-S.I.S.) úřadu 
služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky.  
                                                 
1) Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými 

zápasy mezinárodního rozměru (2002/348/SVV). 
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(3) V případě vyhodnocení potřeby přítomnosti policistů pozorovatelů 
(spotterů) na bezpečnostním opatření v zahraničí v souvislosti se zápasem českého 
národního týmu nebo klubu, zajistí svaz nebo klub jejich dopravu, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak; jejich účast si svaz nebo klub vyžádá cestou národního 
fotbalového informačního střediska (CZ-S.I.S.) úřadu služby kriminální policie a 
vyšetřování Policejního prezidia České republiky. 

 
Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

(1) Při mezinárodních utkáních a rizikových utkáních v rámci svazu uzavírají 
zainteresované subjekty místní ujednání o spolupráci s konkretizací úkolů, 
nasazených sil a prostředků a zabezpečení vyhodnocení prováděných opatření.  

(2) Strany dohody dále prohlašují, že vhodnou formou a bez zbytečného 
prodlení seznámí s obsahem této dohody všechny své organizační články a 
pracovníky zainteresované na jejím plnění. 

(3) Dohodou není dotčena možnost uzavírat místní ujednání mezi krajskými 
ředitelstvími policie a fotbalovými kluby tak, aby byla zajištěna pružná přizpůsobivost 
opatření s ohledem na rozdílné podmínky v jednotlivých krajích. 

(4) Veškerá činnost policie bude prováděna v souladu s oprávněními policie, 
jejích útvarů nebo policistů podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a 
v souladu s dalšími právními předpisy upravujícími její činnost. 

(5) Tato dohoda je uzavírána na dobu neurčitou a může být písemně 
vypovězena, přičemž výpovědní lhůta činí šest měsíců ode dne doručení výpovědi 
druhé straně; strana vypovídající dohodu vždy uvede důvody, které jí k tomu vedly.  

(6) Tato dohoda může být měněna a doplňována jen formou písemných 
číslovaných dodatků.  

(7) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana 
obdrží po dvou.  

(8) Tato dohoda ruší Organizační ujednání mezi Českomoravským fotbalovým 
svazem a Policií České republiky uzavřené dne 14. března 2005. 

(9) Strany této dohody prohlašují, že se touto dohodou budou řídit počínaje 
dnem jejího podepsání s tím, že po skončení příslušného soutěžního ročníku bude 
vzájemná spolupráce vyhodnocena. 
 
 
V Praze dne:           V Praze dne: 
 
Za  svaz:           Za policii: 
 
____________________         ____________________ 

    Ing. Pavel Mokrý    brig. gen. Mgr. Oldřich Martinů 
        předseda        policejní prezident 
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Příloha číslo 2. 

 

 
Návštěvní řád stadionu Bazaly 

 
§ 1 Obecná ustanovení 

 
1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu Bazaly 
označovaného rovněž názvem stadion Bazaly, kterým je akciová společnost FC Baník 
Ostrava, se sídlem Bukovanského 4/1028, 710 00 Slezská Ostrava, která určuje základní 
závazná pravidla chování všech návštěvníků stadionu Bazaly vstupujících do areálu stadionu  
Bazaly a používající zařízení stadionu Bazaly. 
2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na 
stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se 
budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu stadionu Bazaly je též zajištění 
příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu a jeho podstatou je uplatnění principu 
práva Pána domu. Každý návštěvník zakoupením návštěvního dokladu (vstupenka) 
automaticky souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto Návštěvním řádu a následně svým 
vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu stadionu Bazaly vyjadřuje svůj souhlas být 
vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu. 
 
§ 2 Stadion Bazaly 
1. Stadion Bazaly slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu 
jiného druhu využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel, kterým je FC Baník Ostrava, 
a.s. 
2. Veřejnost může do areálu stadionu Bazaly vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto 
fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve 
výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s 
podmínkami stanovenými tímto Návštěvním řádem. 
3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou stadion Bazaly využívat 
pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností FC 
Baník Ostrava, a.s. jakožto i pro hosty těchto osob. 
4. Kromě majitele stadionu Bazaly je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním 
tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své 
zákonné pravomoci též Policie ČR. 
 
§ 3 Pobyt v areálu stadionu Bazaly 
 
1. V areálu stadionu Bazaly mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou 
vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou 
prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř stadionu Bazaly má povinnost na žádost 
pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu 
platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své 
oprávnění k pobytu, bude z areálu stadionu Bazaly vyveden. Při opuštění stadionu Bazaly 
ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně 
oprávnění vstupu na konkrétní hrací den. 
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2. Stadion Bazaly je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně devadesát minut před zahájením 
akce a do uplynutí třiceti minut následujících po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem 
stadionu Bazaly z organizačních důvodů jinak, je povinen návštěvník areál stadionu Bazaly 
opustit. 
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. 
Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném 
majiteli stadionu Bazaly pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat 
organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR. 
4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn 
pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na 
vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po 
zahájení dané akce. 
5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak 
jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu stadionu 
Bazaly nebo jinak obtěžující ostatní návštěvníky, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být 
pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR, kdykoliv 
vyvedeni z prostoru areálu. 
 
§ 4 Vstupní kontrola 
1. Každý návštěvník je při vstupu do prostoru stadionu Bazaly povinen bez vyžádání ukázat a 
na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo 
jiný opravňující průkaz. 
2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout - a to i 
při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření z předchozí konzumace 
alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných  
nebezpečných předmětů, či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou 
představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená 
zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. 
3. Do prostoru areálu stadionu Bazaly je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být 
jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu 
stadionu Bazaly. O zákazu vnášet takové předměty do prostoru stadionu Bazaly je z pověření 
majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v 
jednotlivých a výjimečných případech majitel. 
4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu stadionu 
Bazaly, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního 
řádu, nebude umožněn vstup do areálu stadionu Bazaly. To samé platí i pro osoby, kterým byl 
v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na 
obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného. 
5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se v případě podezřelého, či nevhodného 
chování před vstupem na stadion, legitimoval pořadatelské nebo bezpečnostní službě, což je v 
souladu s principem práva Pána domu. Pokud takový divák nebude akceptovat. tento 
požadavek pořadatelské nebo bezpečnostní služby, nebude na stadion vpuštěn. 
6. Při rizikových zápasech se prodej vstupenek a kontroly vstupu řídí mimořádnými 
opatřeními. Při nákupu vstupenky bude na vstupenku vytištěno jméno, příjmení a datum 
narození majitele vstupenky a následně při vstupu na stadion bude prováděna kontrola shody 
uvedených údajů předložením dokladu totožnosti majitele vstupenky. Dětí od 6-ti do 15-ti let 
předloží při kontrole údajů průkaz pojištěnce. V případě zjištění nesrovnalosti kontrolovaných 
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údajů bude návštěvníkovi odepřen vstup na stadion Bazaly bez nároku na vrácení vstupného. 
 
§ 5 Chování v areálu stadionu Bazaly 
1. Každý návštěvník stadionu Bazaly je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového 
stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně 
tak jako zařízení stadionu Bazaly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné 
osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu stadionu 
Bazaly právě probíhá. 
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby 
jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele. 
3. Návštěvníci stadionu Bazaly jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně 
závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a 
jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické 
nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být 
návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru stadionu Bazaly bez 
předchozího napomenutí okamžitě vyveden. 
4. Všechny vchody, východy, únikové trasy, a stejně tak i veškerá schodiště, je povinnost 
udržovat volné. 
 
§ 6 Zákazy 
1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru stadionu Bazaly zejména 
následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu: 
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, 
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, 
úderové či bodací zbraně, 
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví, 
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z 
lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu, 
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr, 
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně 
odpovídajících odpalovacích zařízení, 
g) tyče pro vlajky či transparenty, 
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk, 
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu, 
j) zvířata, 
k) laser ukazovátko, 
l) kufry, velké tašky, batohy nebo 
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku 
či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele stadionu Bazaly, 
n) hudební nástroje "vuvuzely" a všechny nástroje obdobného charakteru. 
2. Dále je návštěvníkům zakázáno: 
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým 
mravům odporující slogany či zobrazení, 
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, 
ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, 
sloupy jakéhokoli druhu a střechy, 
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní 
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prostory, místnosti funkcionářů), 
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky, 
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice, 
f) ničit zařízení a vybavení stadionu Bazaly, 
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FC Baník Ostrava 
nebo stadionu Bazaly, 
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty, 
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion Bazaly jinou cestou, 
zejména odhazováním věcí, 
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení, 
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či 
obrazové záznamy jak v prostoru stadionu Bazaly, tak z průběhu akce, 
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na 
stadionu. 
3. Majitel stadionu Bazaly je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené 
zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, 
vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též 
úhradu sankce v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti 
porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Majitel 
stadionu Bazaly je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, 
nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti 
provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu stadionu Bazaly. 
§ 7 Prodej a reklama 
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních 
prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř stadionu Bazaly je povoleno jen s výslovným 
písemným souhlasem oprávněného zástupce majitele stadionu Bazaly. 
 
§ 8 Práva pořadatele / Dohled 
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce majitele stadionu Bazaly a při 
akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie. 
 
§ 9 Odpovědnost za škody 
1. Vstup do areálu stadionu Bazaly a jeho užívání uskutečňuje každý návštěvník na vlastní 
nebezpečí. FC Baník Ostrava odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené 
úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném 
poměru závislé činnosti. 
2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit FC Baník Ostrava, a. s. 
 
§ 10 Jednání proti předpisům 
1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z 
areálu stadionu Bazaly a postihnuti zákazem vstupu do areálu stadionu Bazaly. To samé platí 
pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li 
podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení. 
2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti FC Baníku 
Ostrava, a.s., nebo pořadateli dané akce. 
3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena. 
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§ 11 Účinnost 
Tento Návštěvní řád stadionu Bazaly je účinný od 12. 9. 2008. 
 
 
 
 
 


