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Anotácia  

Mikoláš, Matej. Zajištění bezpečnosti při fotbalových zápasech: bakalárska práca, Ostrava: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2014. 

 

Predmetom bakalárskej práce je komplexné zhrnutie bezpečnostných rizík, ktoré 

vznikajú pri usporadúvaní futbalových zápasov. Je v nej vymedzený pojem futbalové 

chuligánstvo, rozdelenie jednotlivých futbalových fanúšikov a domáce aj európske zákony 

súvisiace s touto problematikou. V ďalšej časti je rozoberaná politika proti futbalovému 

chuligánstvu vo Veľkej Británii, najväčšie futbalové tragédie, história a súčasná situácia 

futbalového výtržníctva v Českej republike, požiadavky na infraštruktúru štadiónov 

a činnosti jednotlivých zložiek podieľajúcich sa na zabezpečení bezpečnosti. V závere sú 

analyzované najväčšie riziká vznikajúce pri usporadúvaní futbalových zápasov a navrhnutý 

inovatívny spôsob zabezpečenia.      

Kľúčové slová :  

Futbal, chuligánstvo, futbalové chuligánstvo, futbalové štadióny, bezpečnosť  

 

Summary  

Mikoláš, Matej. Ensuring safety at football matches: bachelor thesis, Ostrava: VSB - 

Technical University, 2014. 

 

A subject of the bachelor thesis is a complex summary of the security risks which originate 

within helding the football matches. There is defined a term football hooliganism, deviding 

individual football fans and domestic and European laws that are relevanted with this topic. 

In another part, there is defined a politics against the football hooliganism in Great Britain, 

the worst football tragedies, a history and a current situation of football’s riotious conduct 

in Czech republic, the requirements on infrastructure of the stadiums and the activities of 

individual components that are participated on ensure safety. In the end there are analyzed 

the biggest risks arising from helding the football matches and there is offered an 

innovative way of ensuring safety. 

 

Keywords:  

Football, hooligans, football hooliganism, football stadiums, safety 
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Úvod 

Divácke násilie je významným spoločenským javom súvisiacim so športom. Keďže 

futbal je najrozšírenejším a najpopulárnejším športom sveta, najviac sa prejavuje hlavne 

v tejto oblasti. Problematika futbalového násilia neobišla ani Českú republiku, tu však 

nedosahuje ani zďaleka takých rozmerov, ako je tomu v krajinách bývalej Juhoslávie, 

v Južnej Amerike, prípadne Poľsku, Grécku, či Turecku. Ani u nás však túto problematiku 

rozhodne nemožno podceňovať a keďže som od malička futbalovým fanúšikom a aktívne 

sa zúčastňujem aj na futbalových stretnutiach, rozhodol som sa, že sa vo svojej bakalárskej 

práci zameriam práve na ňu. 

V jej úvode sa venujem hlavne zákonom, ktoré u nás a v Európe upravujú túto 

problematiku, ďalej v nej porovnávam bezpečnostné opatrenia a infraštruktúru futbalových 

štadiónov vo Veľkej Británii so štandardmi, ktoré sú bežné v Českej republike, a zaoberám 

sa históriou a počiatkami futbalového chuligánstva. V neposlednom rade v nej tiež 

popisujem činnosť jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na udržiavaní bezpečnosti pri 

futbalových zápasoch.  

Bezpečnostné opatrenia prijímané pri organizovaní futbalových zápasov u nás sú 

často postavené na zbytočnej represii a násilí, namiesto toho, aby sa viac myslelo na 

prevenciu a výchovu, ktorá by viedla k znižovaniu počtu takýchto udalostí. V záverečnej 

časti sa teda venujem vlastnému návrhu, ktorý je zameraný predovšetkým na prevenciu 

a skultúrňovanie prostredia na futbalových štadiónoch. 
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1 Rešerše 

Futbalové násilie a bezpečnosť na futbalových štadiónoch je v dnešnej dobe veľmi 

diskutovaná téma, ktorou sa zaoberajú nielen odborníci na bezpečnosť a sociológovia, ale 

je dosť často diskutovaná aj v médiách. Preto existuje veľké množstvo, či už knižných 

alebo internetových zdrojov, z ktorých som vychádzal pri tvorbe tejto bakalárskej práce. 

Tie, ktoré mi najviac pomohli a je v nich táto problematika preberaná najpodrobnejšie, sú 

nasledujúce. 

Mareš, Miroslav, Smolík, Josef a Suchánek, Marek. Fotbaloví chuligáni. Brno : Centrum 

strategických studií, 2004. ISBN 80-903333-0-3. Kniha, v ktorej odborníci na 

problematiku futbalového chuligánstva kemplexne zhrnuli výskum v tejto oblasti. 

Nikl, Jaroslav a Volevecký, Petr. Divácke násilí. Praha : Policejní akademie České 

republiky, 2007. ISBN 978-80-7251-249-2. Jedná sa o skriptum Policajnej akadémie, 

v ktorom je dopodrobna rozobraná právna úprava tejto problematiky a úlohy jednotlivých 

subjektov. Keďže sa jedná o staršie skriptum, niektoré informácie a zákony v ňom už nie 

sú platné. 

Smolík, Josef. Fotbalové chuligánství "Historie, teorie a politizace fenoménu". Karlovy 

Vary : Zdeněk Plachý - vydavatelství a nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-903556-3-7. 

Hlavnou náplňou tejto publikácie je vymedzenie futbalového chuligánstva a jeho 

prepojenie s extrémizmom. Taktiež je tu rozobraná európska politika proti futbalovému 

chuligánstvu a mnoho iných užitočných informácií, z ktorých som často čerpal.  

Slepička, Pavel. Divácká reflexe sportu. Praha : Univerzita Karlova v Prahe 

Nakladateľstvo Karolium, 2010. ISBN 978-80-246-1838-8. V knihe sa autor venuje 

problematike futbalového chuligánstva zo sociologickej stránky. Rozoberá v nej správanie 

jednotlivých fanúšikov a príčiny ich správania.   

Zámek, David. Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR. Plzeň : 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeně, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-429-9. Je kniha, 

ktorá mi pri tvorbe bakalárskej práce pomohla asi najviac. Autor sa v nej zaoberá 

hromadným narušovaním verejného poriadku a je v nej vyčlenená veľká kapitola, v ktorej 

sa zaoberá práve problematikou športových stretnutí. Je tu popísaná činnosť polície, 

usporiadateľskej služby a ich súčinnosť pri zabezpečení poriadku na zápasoch.  
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2 Právna úprava  

V Českej republike neexistujú právne normy, ktoré by samostatne upravovali 

činnosť súvisiacu s futbalovými stretnutiami. Vybrané právne normy, ktoré riešia 

jednotlivé priestupky a trestné činy, som uviedol v tejto kapitole.  

Zákon číslo (ďalej len č.) 40/2009 Zb., trestný zákonník, v znení neskorších predpisov 

Trestný zákonník zohľadňuje možnosť skutočného trestania futbalového výtržníctva tak, že 

zavádza nový druh trestu, a to zákaz vstupu na športové, kultúrne a iné spoločenské akcie. 

Podstatou nového alternatívneho trestu je súdom vyslovený zákaz vstupu na tieto podujatia 

až na dobu desiatich rokov. Účelom zákazu vstupu je zabrániť známym výtržníkom 

v páchaní ďalších výtržností na určených akciách. Odsúdený má po dobu výkonu trestu 

zakázané zúčastňovať sa na určených športových, kultúrnych a iných spoločenských 

akciách a vzniká možnosť uložiť mu povinnosť dostavovať sa podľa pokynov probačného 

úradníka v období bezprostredne súvisiacom s konaním zakázanej akcie k Polícií Českej 

republiky (ďalej len Polícia ČR). Štatistiky uloženia zákazu vstupu na športové podujatia 

sú zobrazené v tabuľke 7-2 prílohy. (Príloha č.7) [21] 

Zákon č.141/1961 Zb., trestný poriadok, v znení neskorších predpisov 

V problematike futbalového výtržníctva sa tiež môže využiť postup podľa § 307 

trestného poriadku, ktorý upravuje podmienené zastavenie trestného stíhania. Obvinenému 

je možné uložiť, aby v skúšobnej dobe dodržiaval povinnosti a obmedzenia, smerujúce 

k vedeniu riadneho života. Podmienené zastavenie trestného stíhania je viazané len na 

konanie o prečine, podľa nového trestného zákonníka sú to všetky nedbalostné trestné činy 

a úmyselné trestné činy, pri ktorých trestný zákonník stanový trest odňatia slobody 

s hornou hranicou trestnej sadzby, do piatich rokov. [7] 

Zákon č.200/1990 Zb., o priestupkoch, v znení neskorších predpisov 

V súvislosti s futbalovými stretnutiami často dochádza k páchaniu priestupkov proti 

verejnému poriadku (§ 47). Do úvahy väčšinou prichádzajú sankcie za znečistenie verejne 

prístupného objektu, či verejného priestranstva, alebo za poškodenie, znečistenie alebo 

neoprávnené zamenenie, pozmenenie, zakrytie alebo odstránenie orientačného označenia.  

Pokutu v rozmedzí 1 000 – 3 000 korún českých (ďalej len Kč) môže dostať ten, kto poruší 

podmienky na ochranu verejného poriadku pri konaní verejných športových, 

telovýchovných, alebo kultúrnych podnikov. Novela tohto zákona tiež umožnila 
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postihovať návštevníkov, ktorí pred zahájením organizovaného športového stretnutia, 

v jeho priebehu, alebo pri jeho zakončení majú tvár zakrytú spôsobom, ktorý sťažuje, alebo 

znemožňuje ich identifikáciu. Ďalším priestupkom, ktorého skutková podstata býva 

naplnená v súvislosti s futbalovými stretnutiami, je priestupok proti majetku (§50 – 

krádež). [3] 

Zákon č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov 

Za spracovanie osobných údajov sa považuje akákoľvek operácia, ktorá je s nimi 

systematicky prevádzaná, ide hlavne o zverejňovanie, šírenie, odovzdávanie, 

zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií a tak ďalej (ďalej len atď.). 

K spracovaniu osobných údajov pri usporadúvaní futbalových zápasov dochádza 

v prípadoch, kedy usporiadateľ vyžaduje od diváka, aby sa pri vstupe do priestorov 

štadiónu legitimoval, a tiež vtedy, keď je na štadióne nainštalovaný kamerový systém, 

ktorý sníma časti, v ktorých sa pohybujú diváci. Keď chce usporiadateľ budovať zoznamy 

nežiaducich osôb, uchovávať ich podobu, ktorú zaznamenal kamerový systém alebo 

odovzdávať informácie o nich iným klubom, je nutné aby: 

 stanovil účel, pre ktorý budú osobné údaje spracovávané, tým bude pravdepodobne 

zaistenie bezpečnosti osôb a majetku na štadióne, 

 splnil si oznamovaciu povinnosť voči Úradu pre ochranu osobných údajov, 

 informoval osobu prečo a ako bude s údajmi naložené, podľa zákona súhlas osoby 

so spracovaním osobných údajov nie je nutný v prípade, pokiaľ je to nevyhnutné 

pre ochranu práv a právom chránených záujmov. [22] 

Zákon č.37/1989 Zb., o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, v znení 

neskorších predpisov 

Tento zákon zakazuje predávať alebo podávať alkoholické nápoje, či inak 

umožňovať ich podávanie pri športových podnikoch. Na základe zákona je možné obciam 

zakázať alebo obmedziť v stanovených hodinách alebo na určených miestach podávanie 

a predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov v predajniach potravín, 

zariadeniach verejného stravovania, či iných verejne prístupných miestach. Obce toto 

ustanovenie využívajú napr. k zákazu a postihovaniu toho, že v letnom období sú 

personálom pohostinských zariadení roznášané alebo hosťami vynášané alkoholické 
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nápoje pred vlastnú prevádzku či mimo povolenú letnú záhradku a tam konzumované. 

Toto opatrenie je možné použiť aj v spojení s futbalovým stretnutím, pokiaľ sa pohostinské 

zariadenia nachádzajú v blízkosti štadiónov, na ktorých sa stretnutie koná. [3] 

Zákon č.84/1990 Zb., o práve zhromažďovacom, v znení neskorších predpisov 

Na území obce, v ktorej sa hrá futbalová liga, môže za určitých okolností dôjsť 

k tzv. spontánnemu zhromaždeniu fanúšikov pred alebo po zápase. Tento zákon reguluje aj 

zhromaždenia, ktoré neboli dopredu oznámené a ani zvolané. Za predpokladu, že nastali 

okolnosti, ktoré by inak odôvodnili jeho zákaz (násilie, popieranie osobných a politických 

práv a pod.), môže byť také zhromaždenie rozpustené, a to buď zástupcom obce alebo za 

určitých okolností tiež Políciou ČR. [3] 

Zákon č.273/2008 Zb., o Polícií ČR, v znení neskorších predpisov a zákon        

č.115/2001 Zb., o podpore športu, v znení neskorších predpisov 

V snahe o odbúranie tzv. policajnej činnosti a v súvislosti s reformou Polície ČR 

nastalo v právnej úprave týkajúcej sa diváckeho násilia množstvo zmien. Po prijatí nového 

zákona o Polícií ČR, a hlavne novelizácií zákona o podpore športu,  prestala Polícia ČR na 

štadiónoch takzvane (ďalej len tzv.) suplovať prácu usporiadateľskej služby. [7] 

Novelizácia zákona č.115/2001 Zb., o podpore športu stanovila nové povinnosti 

prevádzkovateľa športového zariadenia. Vlastník športového zariadenia je povinný, pokiaľ 

je to nevyhnutné pre bezpečnosť osôb a majetku v športovom zariadení, vydať a zverejniť 

návštevný poriadok, ktorý môže špecifikovať podľa svojich miestnych podmienok. 

Návštevný poriadok obsahuje hlavne pravidlá pre vstup návštevníkov do športového 

zariadenia a pravidlá správania sa návštevníkov a osôb vykonávajúcich usporiadateľskú 

službu v športovom zariadení. Pokiaľ je závažným spôsobom ohrozená bezpečnosť osôb 

alebo majetku v športovom zariadení, a aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam, 

ktoré boli učinené vlastníkom, nedôjde k obnoveniu pokojného stavu, má vlastník 

povinnosť prerušiť alebo ukončiť prebiehajúci športový podnik a požiadať o spoluprácu 

Políciu ČR. [7] 

Za zaistenie poriadku na štadióne je zodpovedný jeho vlastník, teda usporiadateľ 

akcie. Polícia pôsobí predovšetkým mimo štadióny pri presune divákov na štadión a ich 

odchode. Bezpečnosť na štadióne je teda zaisťovaná usporiadateľskou službou. Zo strany 
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polície, sú pri rizikových stretnutiach prítomní len tzv. spoterri. V prípade, že je vážnym 

spôsobom ohrozená bezpečnosť osôb a majetku a napriek všetkým opatreniam sa nedarí 

obnoviť poriadok, môže majiteľ športového zariadenia požiadať o zásah polície. Úloha 

polície je v súčasnej dobe sústredená hlavne na zaistenie ochrany verejného poriadku 

a ochranu osôb a majetku v súvislosti s príchodom a odchodom divákov. Konkrétnu 

činnosť polície špecifikujú interné akty riadenia, jeden z najzásadnejších je pokyn 

policajného prezidenta č.110/2008 o plnení úloh služby poriadkovej polície a služby 

železničnej polície. V tomto záväznom pokyne je uvedená hlavne činnosť železničnej 

polície,  obvodných oddelení a oddelenia sprevádzania vlakov. [7] 

Vyhláška Českého banského úradu č.174/1992 Zb., o pyrotechnických výrobkoch 

a zachádzaní s nimi 

Jedným s častých javov na futbalových štadiónoch je aj používanie pyrotechniky. 

Fanúšikovia tvrdia, že pyrotechnika je súčasť ich kultúry a dotvára atmosféru fandenia, §8 

vyhlášky banského úradu, o pyrotechnických výrobkoch však stanovuje, že používanie 

pyrotechnických predmetov triedy II a III a podtriedy T1 pri športových akciách je 

zakázané. Do týchto tried spadajú tiež bengálske ohne, dymovnice a stroboskopy, ktoré sa 

radia medzi futbalovými fanúšikmi najčastejšie používanú pyrotechniku. Používanie 

pyrotechniky na štadiónoch nepovoľuje ani Európska futbalová asociácia (ďalej len 

UEFA), napriek tomu sú v Európe krajiny, kde je možné pyrotechniku na štadióne 

používať legálne. Medzi ne patrí aj Nórsko, ktoré legalizovalo regulovaný odstrel 

pyrotechniky po dohode s klubom a bezpečnostnými zložkami. V Českej republike sa 

zatiaľ o takomto kroku neuvažuje. [19,39] 

Obrázok 2-1: Fanúšikovia Spartaka Trnava bojujúci za legalizáciu pyrotechniky [zdroj: southsidetrnava.sk] 
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3 Európska politika proti futbalovému chuligánstvu 

Keďže výtržnosti futbalových divákov už dávno prekročili hranice jednotlivých 

štátov a stali sa problémom celej Európy je nevyhnutné zmieniť aj snahy koordinovať 

reguláciu bezpečnostných trendov v celoeurópskom rozsahu.  

3.1 Aktivity Rady Európy 

S európskych medzinárodných organizácií sa najčastejšie problematikou 

futbalového násilia zaoberá Rada Európy.  V rámci Rady Európy bolo doposiaľ 

zjednaných viac ako 170 medzinárodných zmlúv. Pre boj proti futbalovému chuligánstvu 

má najväčší význam:  

Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, 

a najmä na futbalových zápasoch 

Táto dohoda bola podpísaná 19.augusta 1985 v Štrasburgu a  reagovala 

predovšetkým na tragédiu pri finále pohára európskych majstrov (ďalej len PEM) 

v Bruseli, ktorej sa budem podrobnejšie venovať v nasledujúcich kapitolách. Jednotlivé 

strany dohody sa v nej zaviazali zaistiť, aby kluby, organizátori akcií, majitelia štadiónov 

a štátna správa prijali zvonka aj zvnútra štadiónov také opatrenia, aby bolo možné 

zabraňovať diváckemu násiliu. Jedná sa predovšetkým o stavebné a technické riešenie 

štadiónov, oddelenie súperiacich fanúšikovských skupín, zákaz vstupu výtržníkom 

a osobám pod vplyvom drog alebo alkoholu, zákaz vnášania alkoholu, pyrotechniky 

a iných nebezpečných predmetov atď. Medzi ďalšie opatrenia patria napr. úzka spolupráca 

a vzájomná výmena informácií medzi policajnými zložkami, ktoré prevádzajú dohľad nad 

športovými stretnutiami, zaistenie primeraných verejných prostriedkov na zabránenie 

násilnostiam a protiprávnym incidentom na štadiónoch a v ich okolí. Ďalej sa zaväzujú, že 

prijmú zákony, ktoré stanovia tresty pre osoby dopúšťajúce sa trestných činov spojených 

s diváckym násilím. K dohode v súčasnej dobe pristúpilo 38 európskych štátov. Česká 

republika ju prijala v roku 1995 a text bol publikovaný v Zbierke zákonov č.118/1996, 

v časti 37. [5] 

Ďalšie odporúčania Rady Európy 

Vzhľadom k spoločenskej závažnosti diváckeho násilia vypracovala a prijala Rada 

Európy mnoho ďalších opatrení, okrem iného aj Odporúčanie 1434 (1999) o futbalovom 

násilí, Odporúčanie č.1/1999 o usporiadateľskej službe, Odporúčanie č.1/2002 o predaji 
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vstupeniek na medzinárodné zápasy a Odporúčanie č.1/2003 o úlohe sociálnych 

a vzdelávacích opatrení pre prevenciu násilia v športe. Česká republika je plnohodnotný 

člen Rady Európy a tak musí plniť všetky svoje záväzky, ktoré plynú z týchto odporúčaní. 

[4] 

3.2 Aktivity Európskej únie 

Česká republika sa v máji 2004 stala členom Európskej únie (ďalej len EÚ), a tak 

sa aj na jej území stalo záväzné Rozhodnutie Rady EÚ z roku 2002, ktoré sa týka 

bezpečnosti pri medzinárodných zápasoch (2002/348/JHA) a tiež uznesenie Rady EÚ 

z roku 2001 o odporúčaniach týkajúcich sa medzinárodnej policajnej spolupráce 

a opatreniach pre predchádzanie násiliu a výtržnostiam v súvislosti s medzinárodnými 

futbalovými zápasmi (2002/C22/01). [4]  
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4 Trestnoprávne aspekty diváckeho násilia 

V súvislosti s diváckym násilím pri futbalových zápasoch sa stretávame aj s takým 

jednaním, ktoré viac či menej závažným spôsobom porušuje alebo ohrozuje záujmy 

chránené trestným zákonníkom. Toto jednanie je potom orgánmi činnými v trestnom 

konaní kvalifikované ako trestný čin. Medzi typické prejavy diváckeho násilia, ktoré môžu 

napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu, patrí napríklad (ďalej len napr.): 

 použitie násilia proti priaznivcom znepriateleného klubu priamo v areáli 

futbalového štadiónu, 

 dopredu dohodnuté bitky medzi fanúšikmi znepriatelených futbalových klubov, ku 

ktorým dochádza mimo areálov futbalových štadiónov, 

 prepady reštaurácií, barov či klubov spojené s útokmi na ich návštevníkov 

a vybavenie, 

 fyzické napádanie usporiadateľskej služby a príslušníkov Polície ČR, 

 prieniky na hraciu plochu, 

 poškodzovanie vybavenia futbalových štadiónov, 

 poškodzovanie vecí pri presune na miesto konania futbalového zápasu, 

 hádzanie predmetov na hraciu plochu s úmyslom zasiahnutia účastníkov 

športového stretnutia, 

 verbálne prejavy, ktoré spočívajú vo vyhrážaní smrťou či ťažkej ujmy na zdraví,  

 rasistické prejavy voči hráčom, divákom alebo rozhodcom, atď. 

Tieto a ďalšie iné prejavy potom napĺňajú znaky skutkových podstát trestných 

činov, ktoré som uviedol v ďalšej časti. [3] 

Ublíženie na zdraví § 146 trestného zákonníka 

Skutková podstata trestného činu ublíženie na zdraví (ťažkej ujmy na zdraví) je 

spolu s ďalšími, pre divácke násilie typickou skutkovou podstatou trestného činu ruvačka 

(§158 trestného zákonníka). Pri násilných stretoch futbalových chuligánov často dochádza 

k ublíženiu na zdraví a k ťažkým ujmám na zdraví (zmrzačeniu, poškodeniu dôležitého 

orgánu, ochromenie údu atď.). Niektoré následky spojené s násilnými prejavmi v rámci 

diváckeho násilia nedosahujú intenzity ublíženia na zdraví, môžu však byť napr. 

priestupkami proti občianskemu súžitiu podľa ustanovenia § 49 priestupkového zákona. [3] 
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Ruvačka § 158 trestného zákonníka 

Ruvačkou sa z pohľadu trestného práva rozumie vzájomné napádanie minimálne 

troch osôb, ktoré sa vzájomne ohrozujú na zdraví alebo na živote. V súvislosti s diváckym 

násilím býva táto skutková podstata naplnená hlavne pri dohodnutých stretoch 

znepriatelených fanúšikovských skupín mimo futbalové štadióny.  Všetci účastníci ruvačky 

sú navzájom útočníci. Práve z  tohto dôvodu tu žiadna osoba alebo skupina osôb 

nevystupuje v postavení napadnutého (obrancu). Od tejto situácie je nutné odlíšiť prípady, 

pri ktorých je jednotlivec alebo skupina osôb fyzicky napadnutá inou skupinou a za 

splnenia podmienok nutnej obrany použije fyzickú silu proti útočníkovi. V takomto 

prípade je možné rozdeliť zúčastnené osoby na dve strany, z ktorých jedna je v úlohe 

útočníka a druhá v úlohe obrancu. Útočníkom taktiež nie je ten, kto zasiahne do ruvačky 

s úmyslom jej zabrániť, ukončiť alebo inak prekaziť. [3] 

Poškodenie cudzej veci § 228 trestného zákonníka 

Skutková podstata trestného činu poškodzovanie cudzej veci slúži k ochrane 

vlastníckych práv, konkrétne chráni neporušiteľnosť a použiteľnosť veci. Cudzia vec sa 

v zmysle tejto skutkovej podstaty myslí akákoľvek vec, hmotná alebo nehmotná, ktorá 

vôbec nenáleží páchateľovi alebo mu náleží len z časti. V súvislosti s diváckym násilím ide 

hlavne o poškodzovanie vybavenia štadiónov, sedačiek, plotov, hygienických zariadení 

alebo pri presune na miesto konania zápasu poškodzovanie hromadných dopravných 

prostriedkov, mestského majetku atď. [3]  

Násilie proti úradnej osobe § 325 trestného zákonníka 

Úradné osoby sú ľudia so špeciálnym postavením, ktorí zastupujú štát a vykonávajú 

jeho úlohy. V súvislosti s diváckym násilím ide hlavne o príslušníkov Polície ČR 

a strážnikov mestskej polície. Futbaloví chuligáni veľmi často a radi vyhľadávajú strety 

s policajnými zložkami. Podstatou tejto skutkovej podstaty je ochrana riadneho výkonu 

právomoci úradnej osoby pred niektorými druhmi útokov. [3] 

Marenie výkonu úradného rozhodnutia a vykázania § 337 trestného zákonníka 

Prijatím nového trestného zákonníka došlo k zmenám aj v skutkovej podstate 

marenie výkonu úradného rozhodnutia a vykázania. Marenia výkonu sa dopúšťa aj ten, kto 

navštívi akciu, na ktorú sa vzťahuje trest zákazu vstupu na športové, kultúrne a iné 

spoločenské akcie alebo sa dopustí iného závažného jednania, aby zmaril účel tohto trestu. 
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Prvého človeka, ktorý nerešpektoval tento zákaz v súvislosti s návštevou futbalového 

zápasu sa podarilo odhaliť v septembri roku 2011 pri ligovom zápase Bohemians 1905 na 

ihrisku Hradca Králové. Fanúšik Bohemians, ktorému bol vyslovený zákaz návštevy 

všetkých futbalových zápasov usporadúvaných Futbalovou Asociáciou Českej republiky 

(ďalej len FAČR.) vrátane zápasov reprezentácie, si zakúpil vstupenku do sektoru hostí, 

prešiel turniketmi a pokračoval na štadión. Pritom ho však spoznal jeden z prítomných 

policajtov. Do dnešnej doby sa odohrala rada podobných incidentov. [25] 

Hanobenie národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny osôb § 355 trestného zákonníka 

Hanobením je myslený hlavne taký urážlivý prejav, ktorého následkom môže byť 

napr. hrubé zneváženie národa, jeho jazyka, rasy, etnickej skupiny alebo tiež istej skupiny 

obyvateľov republiky. V súvislosti s diváckym násilím ide hlavne o prejavy typu 

skandovania, hanlivé pokriky či gestá. [3] 

Podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu jej práv a slobôd        

§ 356 trestného zákonníka 

Objektom tejto skutkovej podstaty je hlavne právo človeka na rovné postavenie 

v spoločnosti bez ohľadu na príslušnosť k národu, rase, etnickej skupine, náboženstvu, 

triede alebo inej skupine osôb. Konkrétne prejavy páchateľa naplňujúce znaky skutkových 

podstát spočívajú napr. v rôznych rasistických nadávkach, v prejavoch, ktoré majú za cieľ 

znevážiť vybraných aktérov futbalového zápasu (typické je vydávanie zvukov, ktoré majú 

predstavovať opičie škreky a ktoré sú adresované futbalovým hráčom tmavej pleti), 

vykrikovanie rasistických hesiel, spievanie chorálov obsahujúcich rasistické pasáže, atď.. 

[3] 

Výtržníctvo §358 trestného zákonníka 

Je jedna z dvoch skutkových podstát, ktorá sa zaoberá fenoménom diváckeho 

násilia, a to takým spôsobom, že vo svojom znení uvádza medzi príkladmi hrubej 

neslušnosti alebo výtržnosti aj hrubým spôsobom rušenie prípravy alebo priebeh 

organizovaného športového stretnutia. [3] 
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5 Futbalové chuligánstvo 

Z anglického prostredia, v ktorom futbalové chuligánstvo vzniklo, pochádza aj 

vymedzenie niektorých základných pojmov. Slovo chuligán vzniklo v 19.storočí 

v Londýne, podľa neadaptívnej írskej rodiny menom Hooliganovci. Pojem chuligánstvo sa 

začalo používať na označene výtržníckeho či kriminálneho chovania. Tento pojem sa tak 

javil ako vhodný aj pre vymedzenie negatívnych javov spojených s futbalom. [2] 

Dôležité je odlíšiť futbalových chuligánov od ďalších osôb, ktoré navštevujú 

futbalové zápasy. V tomto kontexte je možné odlíšiť tri veľké skupiny = futbaloví diváci, 

futbaloví fanúšikovia a futbaloví chuligáni, pričom sa dá uvažovať aj o ďalšej skupine, 

ktorú tvoria tzv. ultras. [5] 

Futbalový divák  

Je pasívny pozorovateľ hry, ktorý stretnutie sleduje z neutrálneho pohľadu. 

Väčšinou sleduje aj iné športy a zúčastňuje sa aj na iných športových podujatiach. Diváka 

zaujíma výsledok a dej zápasu, je to preňho ako divadelné predstavenie. Divák nie je spätý 

s konkrétnym klubom, nenosí jeho symboly a nestotožňuje sa s ním. Nie je zaujatý, čo 

zvyšuje jeho objektívnosť pri sledovaní zápasu. [5] 

Futbalový fanúšik  

Je viazaný k futbalu prostredníctvom klubu, ktorému fandí. Od svojho obľúbeného 

klubu požaduje výhru, prežíva jeho víťazstvá aj prehry. Futbal je väčšinou jeho jediným 

športom. Príslušnosť k futbalovému klubu prezentuje prostredníctvom oblečenia, ako napr. 

klubové šály, repliky dresov, tričká, šiltovky atď. Je preňho charakteristické MY 

fanúšikovia klubu a ONI fanúšikovia iného klubu. [5] 

Ultras  

Sú skupiny futbalových priaznivcov, ktoré sú veľmi špecifické v každej krajine. 

V niektorých krajinách, ako napr. v Nemecku, ale aj u nás sa tieto skupiny profilujú ako 

fanúšikovské, v iných, ako napr. Taliansko sa v nich môžu profilovať radikálnejšie 

zoskupenia, či priamo futbaloví chuligáni. Pre ultras je typické vytváranie atmosféry na 

štadiónoch, tvorba choreografií a používanie pyrotechniky. [6] 
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Futbaloví chuligáni 

Sú združovaní v skupinách. Na štadióny chodia s úmyslom vyvolať konflikt alebo 

bitku s fanúšikmi súpera. Tieto skupiny majú vlastné názvy, sú dobre organizované 

a nezjednocuje ich len klubová rivalita, ale aj politické, národnostné, rasové, náboženské, 

regionálne či iné motívy. Na rozdiel od fanúšikov sa často ani neidentifikujú s futbalovým 

klubom, ale len so svojou skupinou. [5] 

Divácke chuligánstvo sa priamo prekrýva aj s problematikou pravicového či 

ľavicového extrémizmu. Niektorí členovia najrizikovejších chuligánskych skupín sa často 

zúčastňujú na protestných demonštráciách a pochodoch, ktoré sú organizované 

extrémistickými skupinami. Ide o osoby, ktoré sympatizujú alebo podporujú anarchizmus, 

antisemitizmus, fašizmus, nacionalizmus, nacizmus, radikalizmus, rasizmus, šovinizmus 

a xenofóbiu. Futbaloví chuligáni sa okrem vandalizmu a výtržností na štadiónoch 

prezentujú aj prejavmi (napr. zástavy, pokriky, transparenty atď.), ktoré podporujú skupiny 

potláčajúce základné ľudské práva a slobody. Spoločným cieľom týchto skupín je tiež 

poškodzovanie majetku (poškodzovanie sedadiel, plotov, hádzanie pyrotechniky, atď.) 

a boj proti bezpečnostným zložkám. [6] 

Príklady pravicového extrémizmu 

Jeden z prejavov pravicového extrémizmu sa odohral na zápase FC Senec – Slovan 

Bratislava v slovenskej futbalovej lige. Zápas sa odohrával v deň narodenín Adolfa Hitlera 

a skalní priaznivci Slovana Bratislava na ňom rozvinuli transparent s nápisom „Alles gute 

Adi“, vedľa ktorého bol vyobrazený nemecký vodca v podobe smajlíka a tiež sa 

prezentovali tričkami s nápisom 88 – v ktorom je zakódovaný pozdrav Heil Hitler! [26] 

Obrázok 5-1: Extrémistický nápis na zápase FC Senec - Slovan Bratislava [zdroj: sme.sk] 
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 Fanúšikovské skupiny, ktoré sympatizujú s pravicovým extrémizmom na svojich 

vlajkách či oblečení, tiež často používajú známe nacistické znaky či nápisy písané 

runovým písmom alebo staronemeckým písmom švabach. [26] 

 

Obrázok 5-2: Najznámejšie nacistické znaky [zdroj: sme.sk] 

Takouto vlajkou sa prezentovali aj fanúšikovia Spartaku Trnava pri pochode 

Bratislavou na zápas proti Artmédii Petržalka. Táto zástava vychádza z oficiálnej bojovej 

zástavy Hitlerovho nacistického Nemecka. Je na nej vymenený len hákový kríž za symbol 

klubu a železný kríž sa symbol päste. Anglický nápis „Fight Flag Spartak“ hovorí 

o bojovej vlajke a je písaný písmom, ktoré pripomína staronemecké písmo švabach. [26]   

 

Obrázok 5-3: Porovnanie vlajky fanúšikov Spartaka Trnava s bojovou zástavou tretej ríše [zdroj:sme.sk] 
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Príklady ľavicového extrémizmu 

S prejavmi ľavicového extrémizmu sa na futbalových štadiónoch stretávame 

podstatne menej ako s pravicovým. Ultraľavicové gangy pôsobia predovšetkým na území 

Nemecka a Talianska, v našich zemepisných šírkach pôsobia najznámejšie ultraľavicové 

gangy pri kluboch Bohemians 1905 a AS Trenčín. Najznámejším svetovým 

ultraľavicovým gangom je skupina pôsobiaca pri nemeckom klube St.Pauli. Chuligáni 

ostatných futbalových klubov práve proti ultraľavicovým skupinám skandujú pokriky typu 

„Ľavicové svine“ a „Feťáci“. [5] 

Na vlajkách či oblečení ultraľavicových gangov  môžeme často vidieť rôzne nápisy 

či znaky. Medzi najčastejšie patrí znak „Good Night White Pride“ – Dobrú noc biela 

hrdosť,  ktorý zobrazuje ležiaceho fašistu a nad nim stojaceho antifašistu.   

Obrázok 5-4:  Znak vytvorený fanúšikmi Bohemians 1905 - Good Night White Pride [zdroj: idnes.cz] 

Osoby sympatizujúce s krajnou ľavicou sa netaja svojím kladným vzťahom 

k drogám, naproti tomu sympatizanti krajnej pravice proti drogám tvrdo bojujú.  

Obrázok 5-5: Posmešná karikatúra loga Bohemians 1905 vytvorená fanúšikmi hlásiacimi sa ku krajnej pravici 

[zdroj:idnes.cz] 
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6 Vzor Veľkej Británie 

Veľká Británia býva často uvedená ako príklad štátu,  ktorý sa najlepšie vysporiadal 

s problematikou diváckeho násilia. Je pravdou, že prijaté opatrenia eliminovali výtržnosti 

na futbalových štadiónoch, chuligánske akcie sa však presunuli do okolia štadiónov a do 

ulíc, kde sú mimo dosah polície a kamerových systémom.  

6.1 Právna úprava 

V oblasti násilia na športových zápasoch má Veľká Británia najdokonalejšie 

spracovanú právnu úpravu zo všetkých štátov EÚ. Medzi najdôležitejšie zákony 

upravujúce túto problematiku patria: 

Zákon o futbalových divákoch z roku 1989  

Zákon upravuje kontrolu vstupu divákov na futbalové zápasy, zriaďuje futbalový 

licenčný úrad a stanovuje trestné činy súvisiace s futbalom, vrátane vydania zákazu vstupu 

na zápas. Umožňuje súdu nariadiť chuligánom zákaz vycestovať na zápasy konané 

v zahraničí a v súvislosti s týmto zákazom tiež možnosť odobrať cestovný doklad. [24] 

Zákon o futbalových trestných činoch z roku 1991  

Umožnil postihnúť tri nové priestupky v súvislosti s futbalovým chuligánstvom: 

podieľanie sa na rasových útokoch či na rasistických choráloch behom futbalového zápasu, 

vniknutie na hraciu plochu bez povolenia, vrhanie predmetov na aktérov hry alebo na 

hraciu plochu. [24] 

Zákon o futbalovej trestnej činnosti a výtržníctve z roku 2000  

Zrušil rozdiel medzi domácim a zahraničným zákazom vstupu na štadióny.  

Umožnil tiež uložiť zákaz účasti na športových podujatiach osobe, ktorá nebola 

právoplatne odsúdená za športový delikt, avšak spáchala alebo sa zúčastnila násilných 

aktov alebo narúšania verejného poriadku. [24] 

6.2 Úrady zaoberajúce sa diváckym násilím 

V súvislosti s bojom proti diváckemu násiliu vznikli vo Veľkej Británii úrady, ktoré 

sa zaoberajú neustálim zlepšovaním infraštruktúry štadiónov a tiež trestaním futbalových 

výtržníkov. 
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Futbalový licenčný úrad   

Je zákonom vytvorený úrad. Je stanovené, že všetky štadióny, na ktorých sa hrajú 

regulované zápasy, musia získať licenciu od obce, na ktorej území pôsobia. Túto licenciu 

je potrebné každoročne obnoviť. Aby klub dostal licenciu, musí splniť niekoľko 

podmienok. Jedná sa napr. o stavebno-technické riešenie štadiónov, podmienky pasívnej 

a aktívnej bezpečnosti, zabezpečenie priestorov pre zdravotnícke a bezpečnostné zložky 

atď. [7] 

Úrad pre zákazy vstupov na futbalové zápasy  

Vedie evidenciu osôb, ktoré dostali zákaz vstupu na futbalové zápasy a určuje, na 

ktorej policajnej stanici sa bude chuligán v čase konania zápasu hlásiť. Pokiaľ tak neučiní, 

dopúšťa sa trestného činu. Vo Veľkej Británii sú zákazy vstupu udeľované na základe 

rozhodnutia klubov, alebo na základne súdneho rozhodnutia v občianskom konaní. Zákaz 

vstupu z rozhodnutia klubu platí len pre daný klub a vychádza z princípu vlastníckeho 

práva. Zákazy sú vynucované napr. osobnou znalosťou usporiadateľskej služby, 

nevydaním klubových kariet alebo sezónnych vstupeniek, tvrdými sankciami pri zadržaní 

na štadióne. Na niektorých štadiónoch sú tiež vyvesené plagáty s menami a fotografiami 

fanúšikov so zákazom vstupu. [24] 

6.3 Štadióny 

Ako už bolo spomenuté, všetky štadióny, na ktorých sa hrajú profesionálne 

futbalové zápasy, musia získať licenciu od obce, na ktorej území sa nachádzajú. Táto 

licencia podrobne upravuje bezpečnostnú infraštruktúru a musí sa obnovovať každý rok. 

Tunajšie štadióny sú tak vo veľmi dobrom stave. Samozrejmosťou sú miesta len na 

sedenie, kvalitný kamerový systém, ktorý často monitoruje aj okolie štadiónu, operačné 

centrum pre riadenie bezpečnostných opatrení s dobrým výhľadom na celú oblasť štadiónu, 

úprava vnútorných priestorov štadiónov (farebné riešenie rôznych úsekov), špeciálne 

rodinné sektory a v neposlednej rade tiež kvalitné reštauračné a sociálne zariadenia. Kluby 

majú povinnosť na každý zápas zabezpečiť kvalitnú usporiadateľskú službu (tzv. 

stevardov). Každý klub tiež na plný úväzok zamestnáva bezpečnostného manažéra, ktorý 

je v pravidelnom priamom kontakte s bezpečnostnými zložkami štátu. Kluby majú 

zavedený prepracovaný systém klubových kariet či celoročných vstupeniek, ktoré 
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zabezpečujú, že fanúšik má pridelené konkrétne sedadlo na štadióne a môže tak byť lepšie 

stotožnený. [24] 

6.4 Úloha polície a stevardov 

V rámci britskej polície existujú špecialisti na divácke násilie, ktorí majú právomoc 

infiltrovať sa do chuligánskych skupín. Každý profesionálny futbalový klub má 

prideleného jedného kriminalistu, ktorý je zodpovedný za zhromažďovanie a predávanie 

informácií o zámeroch rizikových fanúšikov. Výstupy sú zhromažďované v rámci tzv. 

Futbalovej spravodajskej siete, ktorá identifikuje a vymieňa informácie o nebezpečných 

futbalových chuligánoch. Anglické kluby sú povinné uhradiť náklady na každého policajta, 

prítomného na futbalovom zápase. Kluby tak majú motiváciu, aby čo najmenej využívali 

služby policajtov a bezpečnosť na štadiónoch zabezpečili prostredníctvom stevardov, 

ktorých služby sú ďaleko lacnejšie. Vo väčšom rozsahu sú policajné zložky nasadzované 

len na najviac rizikové zápasy. [24] 

 

Obrázok 6-1: Stevardi oddeľujú skupiny domácich a hosťujúcich fanúšikov [zdroj: zimbio.com] 
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7 Najväčšie tragédie v súvislosti s diváckym násilím 

V histórií sa už mnohokrát stalo, že pri zanedbaní bezpečnostných opatrení došlo 

k vzniku udalostí, ktoré si vyžiadali aj obete na životoch. Tie najvýznamnejšie, ktoré tvorili 

medzník v dejinách diváckeho násilia, podrobnejšie rozoberiem v tejto kapitole. 

7.1 Heysel stadion Brusel 1985 

Nič nevykresľuje fenomén futbalového násilia dramatickejšie ako udalosť, ktorá sa 

odohrala počas finále PEM v roku 1985. Stretli sa v ňom anglický FC Liverpool 

a taliansky Juventus Turín. UEFA vybrala za miesto konania bruselský štadión Haysel. 

Štadión z 30. rokov bol v dezolátnom stave. Ešte väčší prešľap UEFA urobila pri predaji 

lístkov. Fanúšikom Juventusu vymedzila celú jednu stranu za bránkou, fanúšikom 

Liverpoolu však len 2/3 tribúny na opačnej strane. Zostávajúci sektor Z, teda 1/3 tribúny 

chcela obsadiť neutrálnymi fanúšikmi z Belgicka. Obrovský dopyt však spôsobil, že cez 

priekupníkov sa takmer všetky lístky dostali k Talianom a tak naraz stáli úhlavní 

nepriatelia tesne vedľa seba. Angličanov a Talianov od seba delil len plot a slabá ochrana 

podľa dostupných údajov len piatich policajtov. [31] 

Hodinu pred zápasom sa začali fanúšikovské skupiny na oboch stranách plotu 

vzájomne provokovať, začali padať drsné slová a lietať kusy betónu odrobené 

z rozpadávajúceho sa štadiónu.  O pol hodinu neskôr Liverpoolčania plot prelomili 

a v obrovskej presile sa valili do sektoru, kde nestáli len Taliani, ale aj neutrálni 

fanúšikovia. Ľudia pochopili, že ide o život a začali utekať, nebolo však kam. Po chvíli sa 

pod vplyvom obrovskej tlačenice  zrútila stena oddeľujúca sektor Z od ihriska. 39 ľudí 

tento incident neprežilo, niektorých usmrtil zrútený múr, ale väčšina sa udusila v tlačenici 

či bola ušľapaná. Ďalšie stovky ľudí boli vážnejšie či ľahšie zranené. Absolútnu 

nepripravenosť usporiadateľov dokumentoval fakt, že nebol k dispozícií takmer žiadny 

zdravotnícky materiál a komunikácia záchranných zložiek bola takmer nulová. Mŕtvi 

a zranení na ploche a totálny chaos, ktorý korunovali talianski fanúšikovia z druhej strany 

štadiónu, ktorí zahájili protiútok, obrovské množstvo sa ich vyrútilo na hraciu plochu 

a bežalo smerom k Britom. Až v tej chvíli konečne zasiahli usporiadatelia a na štadióne 

zrazu začali bojovať všetci proti všetkým. Keď sa situáciu podarilo dostať aspoň čiastočne 

pod kontrolu, UEFA rozhodla, že sa zápas odohrá, dôvod bol, že zrušenie zápasu by 

vyvolalo vojnu v uliciach. Po skončení zápasu už k žiadnej vážnejšej udalosti nedošlo. [31] 
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Po zápase bola vina za tragédiu pripísaná anglickým fanúšikom, z ktorých 14 šlo do 

väzenia. Všetky anglické kluby boli na 5 rokov vyradené zo všetkých európskych súťaží, 

FC Liverpool na 6 rokov. [31] 

 

Obrázok 7-1: Plán štadiónu Heysel [zdroj: worldpress.com] 

7.2 Sheffield 1989 

Jedná sa o najväčšiu športovú tragédiu v britských dejinách. Odohrala sa pri 

semifinále poháru medzi Liverpoolom a Nottinghamom Forest, ktorý sa hral na neutrálnej 

pôde v Sheffielde na futbalovom štadióne Hillsborough. V tomto prípade neboli na príčine 

chuligáni, ale totálne zlyhanie usporiadateľov a polície. Priaznivcom Liverpoolu, ktorých 

bolo mnohonásobne viac, bola vyčlenená menšia tribúna s kapacitou 14 600 osôb, otvorené 

boli len niektoré brány štadiónu a pri zdĺhavých vstupných prehliadkach vznikal chaos. 

Desať minút pred začiatkom zápasu sa pred tribúnou vyhradenou pre fanúšikov Liverpoolu 

tiesnilo 5 000 ľudí. Veliaci dôstojník podal viackrát požiadavku, aby usporiadatelia otvorili 

brány a diváci tak mohli obísť turnikety. Povolenie na to dostal 8 minút pred začiatkom 

zápasu. Obrovské množstvo ľudí sa tak naraz jedným vchodom snažilo dostať na tribúnu. 

To malo tragické následky, keďže tunel odvádzal návštevníkov len do jednej časti tribúny. 

Plot oddeľujúci tribúnu od ihriska a obrovský nával ľudí vytvorili pascu. Diváci, ktorí stáli 

v spodnej časti tribúny sa snažili preliezť plot a uniknúť smrti. Tu opäť zlyhali 

usporiadatelia, ktorí neskoro otvorili bránu, ktorou bolo možné uniknúť na ihrisko. 

Množstvo ľudí tak v dôsledku udusenia či utlačenia zahynulo. Táto tragédia si vyžiadala 

95 obetí, ďalších 766 ľudí bolo zranených a 300 prevezených do nemocnice.  [20] 
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8 Futbalové chuligánstvo v Českej republike 

Vo vývoji futbalového chuligánstva na českom území rozoznávame dve základné 

etapy. Prvú z nich je možné nazvať, ako „pre-chuligánsku etapu neorganizovaného 

futbalového násilia, výtržníctva a vandalizmu “. Táto etapa trvala od začiatku futbalu na 

českom území, až do polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia. V ich druhej polovici pri 

niekoľkých kluboch začali vznikať organizované gangy so špecifickými názvami a začala 

tak druhá „etapa moderného futbalového chuligánstva organizovaných gangov“. [2] 

8.1 Začiatky futbalového násilia v Československu 

Počiatky futbalového násilia spojené s organizovaním futbalových zápasov, sa na 

našom území začali objavovať už začiatkom 20. storočia. Najčastejšie šlo o častovanie 

vulgárnymi výrazmi hráčov súpera, rozhodcov a iných divákov, či o menšie strkanice, 

alebo potýčky, ktoré však neboli nijak závažné a reagovali predovšetkým na dianie na 

ihrisku. [32] 

Jedným sa najdôležitejších medzníkov vo futbalovom výtržníctve u nás sa stal rok 

1975 a obdobie tzv. normalizácie. V tomto čase sa o násilie na štadiónoch starala hlavne 

mládež z robotníckych profesií, ktorá bola imúnna voči komunistickej propagande, ale 

zároveň nebola schopná protirežimového protestu a tak našla útočisko v hlásení sa 

k futbalovému klubu, kde si často vybíjala svoju frustráciu. Na zápasoch prvej 

Československej ligy začalo dochádzať k prvým závažnejším násilnostiam hlavne na 

zápasoch tímov z veľkých miest – Prahy, Bratislavy, Brna, Trnavy a Ostravy. [32] 

V období 80. rokov začína aj v Československu vznikať subkultúra hooligans. 

Výrazným medzníkom pri jej rozvoji sa stal incident z júna 1985, kedy priaznivci Sparty 

Praha cestovali na zápas do Banskej Bystrice. Značná časť fanúšikov pod vplyvom 

alkoholu zdemolovala niekoľko vagónov, bili a obťažovali spolucestujúcich a dokonca sa 

pokúsili vyhodiť z vlaku osamelú sprievodkyňu. Škoda bola vyčíslená pracovníkmi 

Československých dráh na pol milióna korún. Po tomto incidente sa začali problematikou 

diváckeho násilia detailnejšie zaoberať aj predstavitelia štátu, ktorí sa rozhodli ukázať, že 

podobné záležitosti nebudú tolerovať. Na všetkých štadiónoch prvej ligy vznikli oddelené 

sektory pre fanúšikov domáceho a hosťujúceho mužstva a usporiadatelia dostali právomoc 

kontrolovať divákov pri vstupe na štadión. [32] 
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Aj napriek týmto zvýšeným opatreniam a snahe štátu o potlačenie násilia na 

štadiónoch sa nepodarilo zabrániť nárastu diváckych výtržností a počet násilností na konci 

80.rokov stúpal. Vonkajšie zápasy svojich tímov začali navštevovať chuligánske skupiny

Sparty Praha a Baníka Ostrava, ktoré mali v tej dobe na svedomí najväčšie výtržnosti na 

štadiónoch. Formovať sa začali ale aj ďalšie veľmi agresívne skupiny spojené s klubmi 

Slovan Bratislava, Zbrojovka Brno, Spartak Trnava, Sigma Olomouc či Škoda Plzeň. [32] 

Ďalším dôležitým medzníkom pre vývoj chuligánstva bol rok 1989. Príval slobody 

a sebavedomia po páde totalitného režimu umožňuje vznik nových chuligánskych skupín. 

Výrazne sa tiež zvýšila organizovanosť ľudí v tzv. kotloch (miesta pre najhlučnejších 

a najvernejších fanúšikov). Dochádza tiež k vyššej frekvencií fanúšikov na zápasoch 

svojho tímu vonku a nárastu počtu stretov fanúšikov mimo futbalové štadióny. [32] 

8.2 Od druhej polovice 90. Rokov po súčasnosť 

V druhej polovici deväťdesiatych rokov vznikali podľa anglického vzoru pri 

niekoľkých kluboch chuligánske gangy, ktoré sa vymedzili, ako súčasť chuligánskej scény 

a pravidelne sa zúčastňovali futbalových zápasov a bitiek. Prvým pomenovaným gangom 

na českom území je Brigáda Drábek z Lasičky, ktorý pôsobí pri Sparte Praha. V súčasnej 

dobe má takmer každý prvoligový a druholigový klub z väčšieho mesta časť svojich 

fanúšikov, ktorých môžeme označiť ako futbalových chuligánov. Na futbalových 

štadiónoch je vďaka bezpečnostným protiopatreniam ich akcieschopnosť obmedzená a tak 

sa najväčšie bitky odohrávajú mimo štadióny. Často sa jedná o dohodnuté potýčky, kedy si 

hlavy znepriatelených gangov dohodnú miesto stretnutia, počty zúčastnených, povolené 

zbrane a prípadne ďalšie pravidlá. Zriedkavé však nie sú ani náhodné stretnutia či 

prepadnutia jednej skupiny druhou skupinou. K rozšíreniu rozsahu bojov prispieva tiež 

pribúdanie družobných a priateľských vzťahov s medzinárodným rozmerom predovšetkým 

s gangmi z Poľska a Slovenska. [2] 

Medzinárodná spolupráca medzi fanúšikovskými skupinami je založená na: 

 diváckej podpore pri ligových a pohárových zápasoch,

 podpore pri utajených bitkách so znepriatelenými tábormi,

 podpore pri výtržnostiach priamo na štadiónoch počas zápasov,

 vzájomnej finančnej podpore atď. [18]
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Názov klubu Skupiny Družby a priateľské vzťahy 

FC Baník Ostrava Apple Commando GKS Katowice 

FC Spartak Trnava 

 
Silesian Hunters 

Barabi 

Ultramaniacs 

AC Sparta Praha Rafani MFK Košice 

Falanga 

Prague Boys 

City Boys 

SK Slavia Praha Gang of Slavia Ultras Górnik Walbrzych 

Youngsters 

Red white supportem 

Brigade 97 

FK Viktoria Žižkov Division Drunk Debils KS Crakowia Krakow 

Viktoria Red Rebels 

FC Slovan Liberec Death Boys Slovan KSZO Ostrowiec 

Border Brigade 

Supras Core 

FC Zbrojovka Brno Johny Kentus gang, ŠK Slovan Bratislava 

Torcida 

Kohouty gang 

Orthodox fans Brno 

Slezský FC Opava Opavští chalupáři Slask Wroclaw 

Santa fe 

SK Sigma Olomouc NS Commando 88  

Hooligans hovada zubr 

Second Wave 

Bohemians Praha 1905 Barserk Górnik Walbrzych 

Tornado Boys 

Banditos 

Rozors Edge 

FC Viktoria Plzeň Service Squad SSV Jahn Regensburg 

Ultra Side 

Klatováci 

Tabuľka 8-1: Chuligánske skupiny v Českej republike [13] 

Zrejme najväčšia chuligánska bitka s medzinárodným rozmerom, ktorej sa 

zúčastnili české gangy sa odohrala v roku 2005 v bratislavskej Petržalke na Slovenku. 

Zúčastnili sa jej koalícia BKS (Brno (55), Klatovy (12) a Slovan Bratislava (90)) 

a družobný partneri Baník Ostrava (54) a Spartak Trnava (70).  Výsledkom bitky bolo 149 

zadržaných z oboch strán. Občania Českej republiky boli prepustení až po zásahu českej 

ambasády po viac ako 26 hodinách. (V zátvorkách sú uvedené počty osôb, ktoré sa 

zúčastnili bitky). [16] 
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9 Požiadavky na infraštruktúru futbalových štadiónov 

Každá časť štadiónu, ktorá je sprístupnená divákom, musí plne vyhovovať 

miestnym a medzinárodným bezpečnostným predpisom a normám. Požiadavky na 

infraštruktúru futbalových štadiónov sú v Českej republike spracované v projekte štadióny 

2012,  ktorý vychádza z požiadaviek UEFA. 

9.1 Bezpečnostné štandardy futbalových štadiónov 

 Vonkajšie hranice futbalových štadiónov sú vymedzené plotom, ten bráni 

nekontrolovateľnému prenikaniu osôb, látok alebo predmetov. 

 Všetky turnikety, bezpečnostné bariéry, evakuačné dvere a núdzové východy musia 

byť plne funkčné a bez akýchkoľvek prekážok. Musí existovať dostatok núdzových 

východov, ktoré zároveň neslúžia ako vstupy. Tieto východy musia poskytovať 

dostatočné bezpečnostné záruky v prípade, že dôjde k evakuácií osôb von zo 

štadióna,  prípadne na hraciu plochu. 

 Štadión musí spĺňať požiadavky ohľadom protipožiarnych predpisov, konštrukčnej 

stability a odolnosti. 

 Konštrukcia štadióna musí zahŕňať kontrolné miestnosti a zasadačky pre 

bezpečnostných pracovníkov, ako aj zodpovedajúce zázemie pre políciu a prvú 

pomoc. Okrem toho musia byť zabezpečené opatrenia pre ľahký priamy prístup 

vozidiel záchrannej služby.  

 Na štadióne je umiestnené riadiace stredisko, to slúži bezpečnostným zložkám 

(predovšetkým Polícií ČR), záchranným službám a usporiadateľom ako 

koordinačné miesto počas priebehu zápasu. Zo strediska by mal byť čo najlepší 

pohľad ako na tribúny, tak aj na ihrisko. Vybavenie riadiaceho strediska pozostáva 

z technických zariadení uzavretého bezpečnostného okruhu, systému 

bezpečnostných kamier a PA systému (miestneho rozhlasu). Bezpečnostné kamery 

musia zabezpečiť záznam všetkých incidentov a určenie osôb, ktoré ich vyvolali. 

 Všetky štadióny musia byť vybavené PA systémom, ktorý s vysokou kvalitou 

vysiela oznamy pre divákov na verejných priestranstvách a toaletách. Okrem 

odovzdávania všeobecných informácií zo zápasu je tiež nevyhnutnou súčasťou 

bezpečnostnej stratégie v núdzových situáciách, pri ktorých poskytuje prostriedky 
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pre jasné a stručné inštrukcie k davu v prípade, že je nutná evakuácia. Tento systém 

by nemal byť náchylný k výpadku napájania.  

 Väčšina moderných štadiónov má tiež veľké video steny alebo digitálne

výsledkové tabule, ktoré sa používajú na vysielanie zápasu a ďalšie oznámenia.

Okrem toho však majú zásadný účel aj pokiaľ ide o bezpečnosť, pretože môžu byť

použité pre prenos video textových pokynov na štadión verejnosti v prípade núdze.

 V priestoroch štadióna musí byť umiestnená stanica lekárskej pomoci

s dostatočným zdravotníckym vybavením zodpovedajúcim kapacite štadiónu.

 Fanúšikovské skupiny súperiacich tímov sú od seba oddelené primeranými

prostriedkami ako na samotnom štadióne, tak aj pri vchodoch na štadión, aby sa

zabránilo násilným stretom. Každý sektor na štadióne musí byť sebestačný pokiaľ

ide o sociálnu vybavenosť, prístup, a evakuáciu.

 V súlade s bezpečnou kapacitou štadiónu musí byť určená maximálna kapacita

jednotlivých sektorov.

 Na štadióne musia byť viditeľne umiestnené piktogramy a nápisy, ktoré dovedú

návštevníkov do sektoru, do ktorého majú vstupenku alebo k núdzovému východu.

 Technické, plynové a elektrické zariadenia sú inštalované a udržiavané podľa

platných obecných predpisov.

 Na štadióne sa musí vykonávať pravidelná údržba a všetky poškodené a uvoľnené 

časti, odpad alebo predmety, ktoré by sa dali použiť ako zbraň, musia byť opravené 

prípadne odstránené. [22,38]

Obrázok 9-1: Princíp činnosti bezpečnostných prvkov na štadióne [33] 
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9.2 Turnikety a prístupové systémy 

Sú ideálnym riešením pri vstupe do priestorov štadiónu, kedy usporiadateľ 

potrebuje získať kontrolu nad vstupom osôb a vyriešiť evidenciu osôb bez toho, aby sa 

výrazne spomalil vstup osôb na štadión. Turnikety a vodiace zábrany majú rozmanité 

povrchové úpravy a tvary a z architektonického hľadiska sú tak vhodným riešením do 

vstupných priestorov futbalových štadiónov. Usporiadateľ v spolupráci s prístupovým 

systémom na princípe čiarového kódu na vstupenkách získava kontrolu nad vstupom 

a priechodmi na štadión bez možnosti vstupu viacerých osôb na jednu vstupenku. [8] 

 

Obrázok 9-2: Proces prechodu cez turnikety s prístupovým systémom [zdroj: steelarena.sk] 

Požiadavky na turnikety 

Fanúšikovia prejdú na svoj lístok alebo pernamentku len cez turniket, označený ako 

vstup do sektoru štadiónu, ktorý je totožný so sektorom vyznačeným na vstupenke. 

Vytvárajú sa tzv. technické zóny a turnikety sú naprogramované tak, aby neumožnili 

prístup do iného sektoru. [23] 

9.3 Kamerové systémy  

Ako už bolo spomínané pri právnej úprave, problematika využívania kamerových 

systémov na štadiónoch podlieha zákonu č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov 

a o zmene niektorých zákonov. Táto súčasť bezpečnosti sa neustále posúva dopredu 

a dokáže čoraz efektívnejšie odhaľovať a identifikovať futbalových chuligánov. 

V nasledujúcej časti sa preto zameriam na tri veľmi moderné kamerové systémy vyvinuté 

práve pre problematiku futbalového výtržníctva.  
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Kamerový systém Slovak Telekom 

Moderný kamerový systém spoločnosti Slovak Telekom je určený pre zabezpečenie 

trvalého monitoringu všetkých sedadiel na štadióne a vstupov na štadión. Tento systém 

zahŕňa inštaláciu vonkajšieho aj vnútorného systému bezpečnostných kamier. Kamerový 

systém pre svoju funkciu využíva najmodernejšiu optický sieť. Prípadné riešenie trestnej 

činnosti umožňuje záznamová kvalita, ktorá dosahuje až 360 bodov na meter snímanej 

plochy. Systém je kompatibilný s celou radou ďalších bezpečnostných prvkov, ako sú 

napríklad biometria, či možnosť pripojenia databázy nežiaducich osôb.   Vstupy na štadión 

sú monitorované IP kamerami, ktoré majú rozlíšenie až 3,1 megapixlov (ďalej len Mpx.). 

Na monitorovanie situácie priamo na tribúnach sú využívané IP otočné kamery, tie majú 

vysoké riadkové rozlíšenie a možnosť prepínania medzi čiernobielym a farebným módom 

snímania. V prípade, že je zvolený čiernobiely mód obrazu, kamery dokážu zachytiť obraz 

aj v tme. Kamery sú tiež schopné zachytiť detail tváre človeka na ľubovoľnom mieste 

štadiónu, umožňuje im to 30 násobný zoom. Okrem toho tribúny monitorujú aj statické IP 

kamery, ktoré majú rozlíšenie 3 Mpx. [29] 

Vigilant Eye System 

Je jeden z najmodernejších kamerových systémov súčasnosti, v roku 2013 ho začali 

testovať a používať všetky kluby nemeckej Bundesligy. Tento systém poskytuje plne 

automatický monitorovací systém so špeciálnymi kamerami a pokročilým softvérom, ktorý 

dokáže okamžite zistiť, či sa na štadióne deje niečo neobvyklé s využitím pevných 

bezpečnostných kamier, ktoré pokrývajú určitú časť štadióna a ďalších aktívnych kamier, 

ktoré dokážu veľmi rýchlo zachytiť a priblížiť udalosti, ktoré sa odohrávajú v sledovanej 

oblasti štadióna. Systém navzájom synchronizuje kamery, v prípade, že si prevádzkovateľ 

zvolí určité miesto v prehľadovej snímke pomocou dotykového displeja, kamery ihneď 

zablokuje na tejto pozícií. Pomocou správneho umiestnenia kamier môžu byť zachytené aj 

situácie, ktoré nie sú spredu viditeľné v prípade zakrývania výhľadu vlajkami alebo davom 

ľudí. Inými slovami, keď operátor ručne nastavuje jednu aktívnu kameru, druhá aktívna 

kamera sa pohybuje podľa nej s cieľom poskytnúť čo najkvalitnejší obraz. Vigilant Eye 

System automaticky rozpoznáva neobvyklé situácie na štadióne a upozorní na ne 

operátora,  je schopný tiež automaticky identifikovať pyrotechniku. Všetky obrazové dáta 

sú zaznamenávané vo vysokom rozlíšení pri 12 snímkach za sekundu. Rozlíšenie obrazu 

spĺňa všetky požiadavky na preukázanie totožnosti a uchovanie dôkazov. [9] 
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Obrázok 9-3: Vigilant Eye systém pri detekcií pyrotechniky [zdroj: kckrs.com] 

Systém Canex cWatch 

Tento systém využíva tzv. „kamerové hniezda“. Ide o špeciálne stojany s 

kamerami, ktoré sú umiestnené na miestach pred hracou plochou. Práve do týchto miest sa 

diváci počas zápasu prirodzene pozerajú, a tak sa jedná asi o najvhodnejší spôsob 

umiestnenia. Kamerové hniezda umožňujú osadenie rôznych kombinácií kamier, a tak je 

možné tento systém ľahko aplikovať na rôzne veľkosti štadiónov a výšky tribún. Ako 

najvhodnejšie sa ukázalo skombinovanie otočnej Full HD kamery s dvomi alebo tromi 

ďalšími IP kamerami, ktoré majú rozlíšenie minimálne 5 Mpx. Toto rozlíšenie je 

nevyhnutné pre bezpečnú identifikáciu osôb. Bežný návštevník štadiónu nemusí kamery 

vôbec vnímať, keďže konštrukcia kamerového hniezda umožňuje, aby bolo použité aj ako 

reklamný pútač. [40]  

Obrázok 9-4: Kamerové hniezda [zdroj: svet-it.sk] 
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Systém cWatch je ovládaný dotykovými displejmi s využitím vysoko intuitívneho 

rozhrania. Dve pevné kamery vytvárajú panoramatický obraz vybraného sektoru tribúny 

a operátor si v ňom môže označiť veľkosť scény, ktorú chce pozorovať. Otočná kamera sa 

potom už sama zameria daným smerom a podľa označeného výrezu zobrazí požadovanú 

scénu. Veľmi dôležitá funkcia, ktorú tento systém používa, je tiež postupné skenovanie 

sektoru s divákmi s maximálnym rozlíšením. Táto funkcia pracuje trvalo na pozadí 

systému a vytvára priestorovú maticu snímok, ktorá umožňuje všetky zachytené  osoby 

bezpečne identifikovať.  Záznam z kamier je počas zápasu ukladaný na priemyselné 

servery, na ktorých je ho možné uchovať podľa zákona až 7 dní. Po uplynutí tejto doby je 

záznam automaticky vymazaný. [40] 

Obrázok 9-5: Princíp sledovania tribúny [zdroj: masiny.sk] 
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10 Zložky podieľajúce sa na bezpečnosti na futbalových zápasoch 

Na zabezpečenie bezpečnosti v danej oblasti je potrebné zapojenie viacerých 

orgánov. Verejné, ale aj nezávislé organizácie majú rôzne navzájom sa doplňujúce 

povinnosti pri potlačovaní násilia a neslušného chovania medzi divákmi. Ja sa v tejto 

kapitole zameriam hlavne na činnosť Polície ČR a usporiadateľskej služby.  

10.1 Polícia Českej republiky 

Úloha Polície ČR je sústredená predovšetkým na zaistenie ochrany verejného 

poriadku, tiež bezpečnosti osôb a majetku v súvislosti s príchodom a odchodom fanúšikov. 

[7] 

Činnosť služby poriadkovej polície pri sprievode fanúšikov 

Bezpečnostné opatrenia spravidla začínajú už na území hosťujúceho tímu, odkiaľ 

fanúšikovia vyrážajú do miesta konania zápasu. Fanúšikovia spravidla cestujú spoločne 

vlakmi, prípadne aj autobusmi. Pokiaľ je predpoklad veľkého počtu fanúšikov, bývajú 

vypravované aj tzv. špeciálne vlaky, v ktorých cestujú len fanúšikovia. Pri tomto type 

spojenia je často nevyhnutný sprievod, ktorý zabezpečuje oddelenie sprevádzania vlakov. 

Pokiaľ fanúšikovia cestujú autobusmi, sú väčšinou sprevádzaní dopravnými hliadkami. 

V prípadoch menej rizikových zápasov je táto oblasť posúvaná až do blízkosti samotného 

futbalového štadiónu. Pokiaľ je podozrenie na vznik výtržností už počas cesty, 

monitorovanie sa prevádza počas celej cesty. [7] 

Činnosť služby poriadkovej polície pri príjazde fanúšikov 

Činnosť služby poriadkovej polície sa najviac sústreďuje do miest predpokladaného 

príjazdu fanúšikov. Prevažne sa jedná o vlakové alebo autobusové stanice. Pri príjazde 

fanúšikov sa spravidla vyskytujú dve situácie, ktoré je potrebné riešiť.  

1. Je vytvorenie veľkej skupiny fanúšikov, ktorá vznikne pri príjazde fanúšikov . Tu 

je nutné nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov a túto skupinu odprevadiť na 

štadión. Pri tomto druhu sprevádzania sa využíva poriadková jednotka, ktorá má 

dostatočný počet síl a prostriedkov na jeho zvládnutie.  

2. Je postupný príjazd fanúšikov a ich rozpŕchnutie. Tu je možné buď skupinky 

monitorovať pomocou mobilných hliadok. Ako druhý variant je možnosť 

rozdelenia územia na menšie časti a ich neustále monitorovanie. Ako ideálna sa 

javí  kombinácia týchto metód, tá je však veľmi náročná na potrebný počet síl. [7] 
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Činnosť služby poriadkovej polície na štadiónoch 

Ako už bolo spomínané, na štadiónoch je bezpečnosť osôb a majetku zaisťovaná 

usporiadateľskou službou. Až pokiaľ je bezpečnosť ohrozená závažným spôsobom a nie je 

možné obnoviť pokojný stav bežnými opatreniami, vlastník požiada o spoluprácu Políciu 

ČR. Samotný zákrok Polície ČR je závislý na počte osôb, ktoré sa dopúšťajú protiprávneho 

jednania a tiež miestom, kde k nemu dochádza. Pre zásahy na štadiónoch je nevyhnutné 

poznať infraštruktúru a možnosť prístupu k jednotlivým sektorom. Pre tieto situácie sú 

vypracovávané modelové plány, ktoré zahŕňajú možnosti prevedenia zákrokov 

v jednotlivých častiach štadiónu. [7] 

Činnosť služby poriadkovej polície pri odjazde fanúšikov 

Pri odjazdoch futbalových fanúšikov zo štadiónu platí, že je tu väčšie 

nebezpečenstvo vzniku možných stretov,  pretože zo štadiónu naraz odchádza veľká masa 

ľudí, a tak je zložitejšie ich monitorovanie. Je vhodné rozdeliť okolie štadiónu na menšie 

celky, v ktorých je prevádzaná hliadková činnosť. Pri odchode fanúšikov je rovnako 

používané takzvané pozdržanie problémovej časti fanúšikov. Jeho účelom je zamedzenie 

premiešania znepriatelených fanúšikov a následný vznik stretov. [7] 

Spottery 

Sú vyškolení policajní experti špecializovaní na divácke násilie. Sú jedinými 

policajtmi, ktorí sú priamo na štadióne. S preukazom delegáta futbalového zväzu sa 

pohybujú medzi fanúšikmi a  majú za úlohu sledovať chuligánov, včasne vyhodnotiť 

nebezpečnú situáciu a varovať usporiadateľa, že na štadióne sa schyľuje k násiliu. Spottery 

sú v spojení s bezpečnostným pracovníkom klubu a odovzdávajú mu informácie 

a požiadavky dôležité pre predchádzanie a riešenie diváckeho násilia. [36] 

Antikonfliktný tím   

Hlavnou úlohou antionfliktného tímu je podieľanie sa na zmierňovaní napätia pri 

hromadných akciách, v tomto prípade pri futbalových zápasoch, sprostredkovávanie 

kontaktu medzi účastníkmi akcie a poriadkovými jednotkami (napr. upozorňovanie 

účastníkov na protiprávne jednanie). Antikonfliktný tím sa svojou činnosťou zameriava 

tiež na nezúčastnenú verejnosť, ktorej vo väčšine prípadov popisujú situáciu, vysvetľujú 

prijaté opatrenia a  upozorňujú ju na prípadné obmedzenia. Špecifikom českých 

antikonfliktných tímov spočíva hlavne v tom, že sú nasadzované aj pri doprovodoch 
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fanúšikov, a to ako vo vlakoch, tak aj v prostriedkoch verejnej dopravy a tiež samotných 

sprievodoch. [41] 

Nový prístup polície k riešeniu problémov s diváckym násilím 

Tento nový prístup sa opiera o využívanie zásady „low profile policing“ 

(neprovokujúci monitoring), čo znamená, že polícia vystupuje na verejnosti v takej výstroji 

a počte, aby nevzbudzovala negatívne emócie. Oproti tomu pri zásade „hard profile“ 

vystupuje poriadková jednotka v plnom nasadení s kuklami, helmami a ťažkou výstrojou. 

[14]  

Ďalším využívaným systémom je 3D- dialóg, deeskalácia a dôrazný zákrok. Jedná 

sa o systém postupných krokov: dialóg má za úlohu viesť hlavne usporiadateľská služba, 

prípadne policajné antikonfliktné tímy, ktoré sa tiež snažia ukľudniť situáciu (deeskalácia) 

a pokiaľ ani to nie je účinné, prichádza na rad dôrazný zákrok ťažkoodencov. [14] 

Obrázok 10-1: Systém 3D [33] 

Dohoda o spolupráci medzi FAČR a Políciou ČR 

FAČR a Polícia ČR podpísali v roku 2009 dohodu, ktorá reagovala na nový zákon 

o Polícií ČR. Dohoda upravuje ich vzájomnú spoluprácu pri zabezpečení bezpečnosti pri

futbalových zápasoch. Sú v nej tiež stanovené požiadavky na stavebne-technické 

vybavenie štadiónov prvej a  druhej futbalovej ligy, ako aj  vzájomná spolupráca 

usporiadateľských služieb s políciou. Táto spolupráca sa týka hlavne predávania informácií 

a spolupráce pri výcviku usporiadateľskej služby a jej činnosti a tiež spoločná mediálna 

politika. [1] 

V roku 2013 bola podpísaná obnovená dohoda. Tá stanovila, že Polícia ČR bude 

mať posledné slovo pri rozhodovaní o rizikovosti zápasov. Polícia by tiež mala 

dôslednejšie sledovať, či usporiadateľ spĺňa podmienky bezpečnosti, ktoré mu stanovuje 
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licenčná zmluva. Pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, polícia má právo zápas zakázať. 

Nová dohoda tiež stanovuje, že pri zásahu polície na štadióne má rozhodca povinnosť 

prerušiť stretnutie, prípadne na žiadosť Polície ČR môže dôjsť k predčasnému ukončeniu 

zápasu. [15] 

Rozdelenie zápasov podľa rizikovosti: 

 Kategória A: nepredpokladajú sa žiadne problémy, na zápase sa zúčastnia len

kľudní bezkontaktní fanúšikovia.

 Kategória B: možnosť problémov, mierne rizikoví fanúšikovia, existuje určitá

možnosť výtržností alebo konfrontácie.

 Kategória C: možné riziko problémov, výtržníci sú organizátormi násilia alebo

vyhľadávajú násilie. [4]

10.2 Usporiadateľská služba 

Hlavné oprávnenia usporiadateľskej služby vychádzajú spravidla z návštevného 

poriadku. Vznikajú však aj situácie, ktoré nie sú upravené v návštevnom poriadku . Sú to 

situácie, ktoré môžu vyvolávať u usporiadateľa obavu z následného razantného útoku. Pre 

takéto prípady sa používajú pravidlá obsiahnuté vo všeobecnejších normách. Pravidlá, na 

ktoré sa usporiadateľ môže spoliehať v takejto situácií sú: [22] 

 Obmedzenie osobnej slobody § 76 trestného poriadku: V prípade, že

usporiadateľská služba pristihne problémových divákov pri činnosti, ktorá napĺňa

znaky trestného činu (výtržníctvo, ruvačka, atď.),  je oprávnená obmedziť takúto

osobu na slobode a odovzdať ju Polícií ČR bez toho, aby sa musela obávať, že

prekročila právomoci bežného usporiadateľa. [22]

 Nutná obrana § 29 trestného zákonníka: V súvislosti s možnosťou usporiadateľa

zakročiť proti agresorovi na futbalovom stretnutí je najdôležitejším inštitútom

nutná obrana. Jej podstatou je odvracanie nebezpečenstva vzniknutého útokom na

spoločenské vzťahy, ktoré sú chránené trestným zákonom, v prípade futbalového

zápasu ide hlavne o zdravie a život. Nebezpečenstvo je odvracané činom

namiereným proti útočníkovi, ktorý by bol inak trestným činom. Jednanie

usporiadateľa však nesmie byť zjavne neprimerané spôsobu útoku. [22]

 Zaistenie totožnosti: Možnosť usporiadateľskej služby legitimovať návštevníkov 

pri vstupe na štadión nie je výkonom oprávnenia, ktoré by inak zákon zveroval za
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splnenia daných podmienok Polícií ČR, ale výkonom práva „pána domu“, ktorý 

vstup do súkromného priestoru, ku ktorému má vlastnícke právo, môže podmieniť 

podľa svojho uváženia. [22] 

 Krajná núdza § 28 trestného zákonníka: Podstatou krajnej núdze je, že každý má

právo porušiť niečie práva za účelom odvrátenia nebezpečenstva, ktoré hrozí

záujmu chránenému trestným zákonníkom. V tomto prípade sa jedná

o nebezpečenstvo vzniknuté inak ako útokom človeka. Môže sa jednať o nehody,

havárie, prírodné katastrofy, atď. [22] 

Povinnosti usporiadateľskej služby 

 dohľad nad divákmi a ich vpúšťanie do priestorov štadiónu,

 prevádzanie prehliadky a kontroly štadiónu pred a po skončení stretnutia,

 poskytovanie informácií divákom, týkajúcich sa infraštruktúry organizácie

a záchranných služieb,

 prevádzanie kontroly divákov pri ich vstupe na štadión,

 zamedzenie vstupu divákov do zakázaných priestorov,

 poskytovanie všetkých dôležitých informácií o osobách, ktoré môžu narušovať

poriadok Polícií ČR,

 prevádzanie nevyhnutných opatrení a vyčerpanie všetkých existujúcich opatrení

pred zásahom Polície ČR,

 predchádzanie situáciám, ktoré by mohli ohrozovať verejný poriadok. [22]

Stratégia pri vstupných kontrolách 

 usporiadateľ má povinnosť dopredu oznámiť, kto z divákov bude na zápas

vpustený a komu bude vstup zakázaný,

 povinnosťou usporiadateľa je tiež nevpustiť na zápas osoby, ktoré majú zákaz

vstupu na štadión,

 taktiež musí zamedziť vstup osobám, ktoré sú jasne pod vplyvom alkoholu, alebo

majú pri sebe predmety, ktoré by ohrozili bezpečnosť na štadióne,

 vstupné kontroly musia byť prevádzané kvalitne a musia byť plynulé, aby

nedochádzalo k dlhému čakaniu v radoch,

 pri vstupných kontrolách je potrebné dbať na to, aby nedochádzalo k premiešaniu

rizikových fanúšikov alebo k preplneniu jednotlivých sektorov štadiónu. [22]
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11 Analýza rizík 

Bezpečnostné opatrenia v ktoromkoľvek systéme by mali byť primerané veľkosti 

rizík a ohrození, ktorým tento systém môže byť vystavený. Aby boli tieto opatrenia 

dostatočné,  primerané, efektívne a v neposlednej rade aj finančne únosné, musia byť 

prijaté na základe využitia objektívnych podkladov. Proces slúžiaci k získaniu 

objektívnych podkladov využívaných pri projektovaní bezpečnostných opatrení nazývame 

analýza rizík.  Pri projektovaní bezpečnostného systému je potrebné analýzu rizík 

vykonávať ako jednu z prvých činností a na základe jej výsledkov môžeme stanoviť, ktoré 

riziká je potrebné pomocou ochranných opatrení minimalizovať a ktoré môžeme 

akceptovať. [12] 

11.1 Modelovanie rizík pomocou Ishikawovho diagram 

Pre vyhľadanie a modelovanie rizík, ktoré vznikajú pri organizácií futbalových 

zápasov, som si vybral metódu pomocou Ishikawovho diagramu, jej výsledky sú uvedené 

v prílohe. (Príloha č.8) 

11.2 Analýza Check list (kontrolný zoznam) 

Kontrolný zoznam je postup, ktorý je založený na systematickej kontrole plnenia 

dopredu stanovených podmienok a opatrení. Zoznamy kontrolných otázok sú spravidla 

vytvorené na základe zoznamu charakteristík sledovaného systému alebo činností, ktoré 

súvisia so systémom a potenciálnymi dopadmi, zlyhaním prvkov systému a vznikom škôd. 

[34] 

 Túto metódu som aplikoval na problematiku bezpečnosti na futbalových štadiónoch 

a vytvoril kontrolný zoznam, ktorý môže byť využitý napríklad FAČR, pri posudzovaní, či 

je štadión spôsobilý na ligovú súťaž, alebo taktiež môže byť použitý Políciou ČR, pri 

posudzovaní, či je na štadióne možné odohrať rizikový zápas. Vytvorený kontrolný 

zoznam je uvedený v prílohe. (Príloha č.10) 

11.3 Analýza pomocou metódy FMEA 

Metóda zlyhaní a ich dopadov Failure Mode and effect Analysis (FMEA) sa 

využíva pre kontrolu prvkov systému a identifikáciu jednotlivých porúch. Analýza je 

založená na výpočte pomocou vzorca:  

                                                               R= P x N x H                                                      [34] 
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R (MPR) Výsledná miera problému N Závažnosť následku 

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

4-10 Akceptovateľné riziko 2 
Väčší delikt, úraz s pracovnou 

neschopnosťou, väčšia škoda 

11-50 Mierne riziko 3 
Stredný delikt, úraz s prevozom do 

nemocnice, vyššia škoda 

51-100 Nežiaduce riziko 4 
Ťažký delikt, ťažký úraz s trvalými 

následkami, vysoká škoda 

101-125 Neprijateľné riziko 5 Smrť osoby, veľmi vysoká škoda 

P Pravdepodobnosť vzniku problému H Odhaliteľnosť problému 

1 Náhodná, veľmi nepravdepodobná 1 Riziko odhaliteľné v čase jeho spáchania 

2 Skôr nepravdepodobná 2 Ľahko odhaliteľné riziko 

3 Pravdepodobná, reálna hrozba 3 Odhaliteľné riziko do jedného dňa 

4 Veľmi pravdepodobný vznik 4 Ťažko odhaliteľné riziko (deň a viac) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhaliteľné riziko 

Tabulka 11-1: Metóda FMEA - jednotlivé parametre [34] 

Najskôr som si v tabuľke zostavil jednotlivé problémy, ktoré sa vzťahujú 

k problematike diváckeho násilia. Jednotlivé problémy som ďalej doplnil o ich príčiny 

a následky a navrhované opatrenia. V ďalšej fáze som jednotlivé problémy ohodnotil 

parametrami, ako je závažnosť následkov problému, pravdepodobnosť vzniku problému 

a odhaliteľnosť problému. Vynásobením všetkých parametrov daného problému som získal 

výslednú rizikovosť problému R. Všetko je znázornené v tabuľke 9-1 prílohy. (Príloha č.9)  

Aby bolo možné vytvoriť Paretov diagram, vytvoril som si tabuľku početnosti 

problémov. Vypočítané hodnoty sú uvedené v tabuľke 9-2 prílohy. (Príloha č.9) Výsledný 

Paretov diagram  je  zlúčený z dvoch grafov a to histogramu zostaveného z kumulovanej 

početnosti, výslednej rizikovosti R a Lorenzovej krivky, ktorá je tvorená relatívnou 

kumulovanou početnosťou a výslednou rizikovosťou R. Paretov diagram je znázornený na 

obrázku 9-1 prílohy. (Príloha č.9) 

Pomocou Paretovej analýzy a pravidla 80/20 som určil problémy, ktoré je potrebné 

čo najviac minimalizovať. Tam patria problémy pod označením O, D, R, P, 

T,U,F,G,I,J.L,B,S. 
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12 Vlastný návrh inovatívneho zabezpečenia bezpečnosti   

Ako som už spomínal v úvode, bezpečnostné opatrenia v Českej republike sú často 

postavené na zbytočnej represii a násilí. Práve preto som sa pri navrhovaní inovatívneho 

riešenia bezpečnosti zameral hlavne na preventívne opatrenia, ktoré by mali viesť k tomu, 

aby k výtržnostiam na futbalových štadiónoch dochádzalo čoraz menej.  

12.1 Práca s fanúšikmi 

Ako preventívne opatrenie v boji s diváckym násilím by som navrhoval uložiť 

klubom povinnosť zriadiť funkciu koordinátora styku s fanúšikmi (ďalej len KSF). Táto 

funkcia by mala byť akýmsi spojovníkom medzi klubom a jednotlivými skupinami 

fanúšikov, čím by sa zlepšila vzájomná komunikácia medzi klubom a fanúšikmi. KSF by 

mal rozvíjať vzťahy nielen s  jednotlivými fanúšikovskými skupinami, ale aj 

s bezpečnostnými predstaviteľmi a policajnými zložkami. Jedným z preventívnych 

opatrení by mohol byť tiež bezpečnostný míting, ktorý by sa uskutočňoval pred zápasom 

a prerokovávali by sa na ňom problémy, ktoré môžu vzniknú pri organizácií zápasu. Na 

tomto mítingu by sa mal zúčastňovať aj KSF, ktorý môže usporiadateľov a políciu 

informovať, aké medzi fanúšikmi aktuálne panujú nálady, či chystajú na zápas 

choreografiu, prípadne či sa chystá byť odpálená pyrotechnika atď.  

KSF by mal tiež intenzívne komunikovať s kolegami z iných klubov. Vzájomné 

vymieňanie si informácií môže slúžiť k tomu, že domáci klub bude mať informácie o tom, 

v akom počte sa na zápas chystajú fanúšikovia hostí, čo od nich môže očakávať, rovnako 

sa môže dozvedieť spôsob dopravy fanúšikov súpera na zápas a to, či títo fanúšikovia 

nemajú problémovú povesť, a tak sa bude môcť na zápas náležite pripraviť.  

V súčasnosti sú kluby povinné zriaďovať pozíciu bezpečnostného manažéra klubu. 

Jedná sa však o úplne inú pozíciu ako KSF, pretože bezpečnostný manažér klubu sa 

väčšinou zameriava už na konkrétne priestupky fanúšikov, naproti tomu KSF by sa mal 

snažiť spoznať pozadie, ktoré viedlo k tomuto priestupku a mal by komunikovať 

s fanúšikmi o ich potrebách a požiadavkách, aby k takýmto incidentom nedochádzalo. 

Podľa môjho názoru by na pozíciu KSF nemala byť dosadená neutrálna osoba, ale osoba 

spomedzi fanúšikov klubu, ktorá dôverne pozná prostredie a ostatných fanúšikov, tí ho tak 

budú viac akceptovať a dôverovať mu.   



38 

Predpokladám, že zavedenie tejto funkcie by malo nasledujúce prínosy: 

 priamejšia a otvorenejšia komunikácia medzi fanúšikmi, klubmi a FAČR,

 zlepšenie vzťahov medzi fanúšikmi a klubom,

 zlepšenie poznania štruktúry jednotlivých fanúšikovských skupín, vypočutie si ich

názorov, ktoré môžu uľahčovať riešenie množstva problémov,

 zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi fanúšikmi iných klubov,

 zlepšenie správania organizovaných fanúšikovských skupín a zníženie počtu

konfliktov.

12.2 Doprava fanúšikov 

Z analýzy rizík vyplýva, že jedným z najväčších problémov pri usporadúvaní 

futbalových zápasov je doprava fanúšikov hromadnými dopravnými prostriedkami, kedy 

dochádza k ničeniu ich vybavenia a obťažovaniu spolucestujúcich. Preto je potrebné, aby 

bola zabezpečená spolupráca medzi Políciou ČR a dopravcom, v tomto prípade Českými 

dráhami, ktoré by v prípade potreby zabezpečili pridanie posilových vlakových vozňov, 

určených výhradne pre futbalových fanúšikov presúvajúcich sa na miesto konania zápasu 

tak,  aby nedochádzalo k ich premiešaniu s bežnými cestujúcimi. Pri väčšom počte divákov 

by bolo tiež možné vypraviť špeciálne vlaky určené výhradne pre fanúšikov. Bezpečnosť 

v týchto vlakoch by mala byť zabezpečená policajným oddelením sprevádzania vlakov. 

Obrázok 12-1: Špeciálny vlak fanúšikov Spartaka Trnava na zápas v Bratislave [zdroj:ultrasspartak.sk] 

Pri presune fanúšikov cez mesto na štadión alebo zo štadiónu často dochádza 

k výtržnostiam a stretom s fanúšikmi súpera. Je preto dôležité, aby pri väčšom počte 

fanúšikov bola presne určená trasa ich presunu a v prípade nutnosti táto trasa na 

nevyhnutnú dobu uzavretá pre verejnosť tak,  aby došlo k nerušenému presunu hosťujúcich 

fanúšikov na štadión a  nedochádzalo k násilným stretom. Fanúšikovia by mali byť 

sprevádzaní príslušníkmi poriadkovej polície a na trase ich presunu a v okolí štadióna by 

mal byť na nevyhnutne dlhú dobu zákaz predaja alkoholických nápojov.  
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12.3 Infraštruktúra štadiónov 

Požiadavky na infraštruktúru futbalových štadiónov v Českej republike, sú dané 

projektom Štadióny 2012 a normami UEFA, ja by som ich však navrhoval v niektorých 

prípadoch mierne upraviť prípadne doplniť nasledovne. 

Perimeter štadiónov 

Pri analýze rizík sa ako najzávažnejší problém ukázalo prenášanie nedovolených 

predmetov, zbraní a pyrotechniky na štadión. K tomu dochádza nielen cez vstupy štadióna 

pred začiatkom zápasu, ale tie najnebezpečnejšie predmety sú hlavne na staršie štadióny, 

prenášané aj deň alebo niekoľko dní pred zápasom cez nie vždy dostatočne zabezpečený 

perimeter štadiónu. Aby k takýmto udalostiam nedochádzalo,  je dôležité, aby bol 

perimeter vymedzený dostatočne odolným plotom vysokým minimálne 2,2 m, ktorý by bol 

zabezpečený proti prelezeniu a podkopaniu vrcholovými a podhrabovými zábranami.  

Často dochádza tiež k prehodeniu nebezpečných predmetov cez plot a k ich 

následnému vyzdvihnutiu v čase konania zápasu, je preto tiež dôležité, aby bolo 

kamerovými systémami monitorované aj okolie štadiónu. Ďalším riešením by bolo 

pravidelné kontrolovanie perimetra štadiónu súkromnou bezpečnostnou službou.  

Sektory vlajkonosičov 

Sú miesta, kde najčastejšie dochádza k vzniku nebezpečných incidentov. 

Fanúšikovia hostí musia byť oddelení od ostatných fanúšikov tak, aby nedochádzalo 

k žiadnym nebezpečným incidentom. Do sektora fanúšikov hostí musí byť tiež zriadený 

samostatný vstup oddelený od ostatných sektorov a samostatná prístupová cesta.  

Zo štadiónov v zahraničí v posledných rokoch miznú zamrežované sektory hostí 

a ploty oddeľujúce tribúny od ihriska. V Českej republike takéto riešenie ešte nie je úplne 

možné, keďže stále sa nepodarilo úplne odstrániť možnosť prípadných výtržností.  

Oddelenie hosťujúcich fanúšikov je však možné aj modernejším a menej provokujúcim 

spôsobom. Jeden zo spôsobov, ktorý sa osvedčil aj napríklad v Nemecku, je oddelenie 

sektoru hostí pomocou tepelne tvrdeného bezpečnostného skla.  Toto sklo je odolné voči 

úderom mäkkými, pružnými i tvrdými predmetmi a prípadné zranenie nehrozí ani pri jeho 

rozbití, keďže celá sklenená tabuľa sa roztriešti na malé časti, ktoré nie sú navzájom 

spojené a nemajú ostré hrany. Takéto riešenie nie je momentálne zavedené ani na jednom 
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prvoligovom futbalovom štadióne v Českej republike. Podľa môjho názoru sa jedná 

o najideálnejšie riešenie oddelenia hosťujúcich fanúšikov. Tento spôsob je omnoho menej 

iritujúci ako zamrežovaný sektor, nie je až tak finančne náročný a spĺňa všetky 

bezpečnostné požiadavky. Projekt Štadióny 2012 stanovuje, že minimálna výška plota 

oddeľujúceho sektor hostí by mala byť minimálne 1,8m. Táto výška je podľa môjho názoru 

dostačujúca aj v prípade použitia bezpečnostného skla. 

 

Obrázok 12-2: Oddelenie fanúšikov hostí bezpečnostným sklom a sektor bez sedačiek - Ventils aréna Nemecko  

[zdroj: stadionwelt.de]        

Projekt Štadióny 2012 a normy UEFA tiež určujú, že na štadiónoch musia byť 

umiestnené výhradne miesta na sedenie. Podľa môjho názoru  by sa v tomto mohla urobiť 

výnimka pre sektory vlajkonosičov hostí, ale aj domácich. V týchto sektoroch sa 

v prevažnej väčšine prípadov stojí a identifikovať výtržníka podľa miesta, na ktorom sa 

nachádza, je aj tak nemožné, pretože z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že v týchto 

sektoroch si ľudia vyberajú miesto spontánne a nie podľa údaju na vstupenke. Prítomné 

sedačky v sektoroch vlajkonosičov zbytočne provokujú k výtržníctvu a poškodzovaniu 

majetku. Už neraz sa stalo, že po vytrhnutí boli sedačky použité aj ako zbraň proti 

fanúšikom súpera či usporiadateľom.  Miesta na státie sú povolené napríklad v nemeckej 

Bundeslige. Problém tu však nastáva v prípade,  že klub sa zúčastňuje aj európskych 

súťaží, kde UEFA toto pravidlo prísne dodržuje, a tak nemecké kluby musia na tieto 

zápasy sedačky dodatočne namontovať. 

Kompromisom tohto riešenia môže byť vytvorenie tzv. bezpečných oblastí na 

státie, kde má každý fanúšik vyhradené svoje miesto  a je na ňom, či bude na zápase sedieť 
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alebo stáť. Tieto oblasti sú vybavené kovovým zábradlím, o ktoré sa môže divák opierať 

a v ňom sú inštalované sedačky, na ktoré si môže prípadne sadnúť. Takéto riešenie je 

omnoho menej provokujúce ako klasické plastové sedačky, ktoré sa dajú aj ľahším 

spôsobom poškodiť či vytrhnúť. 

 

Obrázok 12-3: Bezpečná oblasť na státie - Düsseldorf Nemecko [zdroj: bundesliga.de] 

Sektory vlajkonosičov hostí na státie prípadne s oblasťami bezpečného státia by 

som navrhoval zaviesť na všetkých prvoligových štadiónoch. V prípade zavedenia 

takýchto sektorov aj pre domácich fanúšikov by sa mohla využiť funkcia KSF, ktorý by 

s fanúšikmi domáceho tímu prebral, aké by pre nich bolo najvhodnejšie riešenie.  

Ďalší problém vzniká pri umiestnení a veľkosti sektora hostí. Pre fanúšikov hostí by 

malo byť vyhradených minimálne 5% z celkovej kapacity štadióna. V prípade, že KSF 

zistí, že sa na zápas chystá väčší počet hosťujúcich fanúšikov ako je kapacita sektoru hostí, 

mal by o tom informovať usporiadajúci klub, ktorý by mal prijať adekvátne opatrenia. 

V prípade, že sa neočakáva, že ostatné miesta na štadióne budú plne obsadené domácimi 

fanúšikmi,  je potrebné zväčšiť kapacitu sektoru hostí,  prípadne presunúť sektor hostí, 

alebo vyčleniť pre fanúšikov hostí celú jednu tribúnu, kde budú úplne izolovaní od 

domácich fanúšikov. Je v záujme bezpečnosti, aby nedochádzalo k premiešaniu 

fanúšikovských skupín a kupovaniu lístkov hosťujúcimi fanúšikmi do domácich sektorov 

v prípade nedostatočnej kapacity sektora hostí. V prípade rizikového zápasu je tiež 

potrebné, aby bola uzavretá časť tribúny v bezprostrednom okolí sektora hostí a táto časť 

tribúny využitá ako bezpečnostná zóna, aby nedochádzalo k hádzaniu predmetov zo 

sektora hostí na domácich fanúšikov a naopak.  
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Zo sektorov vlajkonosičov často prilietavajú na hraciu plochu predmety, ktoré tam 

nepatria a tak by tieto sektory mali byť patrične oddelené aj od hracej plochy. Zabránilo by 

sa tak prípadnému zraneniu usporiadateľov, hráčov, rozhodcov alebo zbytočnému 

prerušovaniu zápasov. Podľa môjho názoru sú pre takéto oddelenie najideálnejším 

riešením siete, visiace buď zo strechy štadióna alebo prichytené na stožiaroch.  

Pri svojich návštevách na prvoligových štadiónoch som sa tiež na niektorých z nich 

stretol s nedostatočným vybavením sektora hostí. V týchto sektoroch často nie sú 

umiestnené odpovedajúce bufety a sociálne zariadenia, a tak dochádza k zbytočnej 

nervozite v radoch fanúšikov. Usporiadateľ by mal teda dbať na to, aby aj fanúšikom 

súpera zabezpečil možnosť občerstvenia a zázemie rovnaké ako pre domácich fanúšikov.  

Vstupy na štadión 

V modernej futbalovej Európe sa stretávame s umiestnením bezpečnostných rámov 

či inteligentných turniketov na vstupy štadiónov. Tieto zariadenia dokážu detekovať 

prenášanie nedovoleného predmetu či identifikovať osobu, ktorá má zákaz vstupu na 

futbalové stretnutia.  V dnešnej ekonomickej situácií je však v Českej republike len veľmi 

málo klubov, ktoré by si mohli dovoliť takéto bezpečnostné vybavenie a dali by sa zrejme 

spočítať na prstoch jednej ruky. Aj dôkladnou prácou usporiadateľov je však možné 

zaistiť, aby nedochádzalo k prenášaniu neželaných predmetov do priestorov štadióna.  

Pred začiatkom futbalových zápasov sa tiež často stretávame s nervozitou, ktorá 

vzniká pred bránami štadióna hlavne na zápasoch s vyššou návštevou, kedy pri zdĺhavých 

vstupných kontrolách veľké množstvo ľudí nestihne úvod  zápasu a začínajú tak padať 

drsné slová na adresu usporiadateľskej služby a snahy o násilné vniknutie na štadión. Toto 

by sa dalo riešiť oznámením, že brány štadióna budú uzavreté v určitý čas pred začiatkom 

zápasu. Tak by sa docielilo toho, že fanúšikovia by boli nútení prísť na zápas včas a všetci 

by sa stihli dostať na svoje miesta ešte pred začiatkom zápasu.  

Rodinné sektory 

Jedným z  účinných opatrení pri oddelení problémových fanúšikov od tých,  ktorí si 

prišli vychutnať futbal,  slušne zafandiť a podporiť svoj klub, môže byť tiež budovanie tzv. 

rodinných sektorov. Pokiaľ je to možné, tieto sektory by mali byť umiestnené na hlavnej 
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tribúne, teda čo najďalej od jednotlivých sektorov vlajkonosičov. Rovnako by mali mať 

oddelené sociálne a bufetové zariadenia.  

Kamerové systémy 

Tejto problematike som sa už v tejto práci venoval dosť obsiahle.  Zabezpečenie 

futbalových štadiónov po tejto stránke je v dnešnej dobe na špičkovej úrovni a len ťažko sa 

na ňom dá ešte niečo vylepšiť. Čo by sa však mohlo zmeniť k lepšiemu je trestanie 

výtržníkov usvedčených podľa tohto systému. Je množstvo výtržníkov, ktorí boli na 

futbalových zápasoch pristihnutých pri páchaní trestnej činnosti,  no aj napriek tomu z toho 

často vyviazli bez trestu. 

12.4 Organizačné opatrenia 

Adresný ticketikg 

Často diskutovanou témou je tiež tzv. adresný ticketing, teda predávanie vstupeniek 

výlučne na meno. Podľa môjho názoru v Českej republike v súčasnej dobe tento spôsob 

predaja vstupeniek nie je potrebné zavádzať,  keďže väčšina zápasov,  ktoré sa odohrávajú, 

patria do kategórie A, takže sa na nich nepredpokladajú žiadne problémy. Kupovanie 

vstupenky na konkrétne meno by sa mohlo využívať v prípadoch, kedy Polícia ČR 

vyhodnotí,  že sa jedná o zápas kategórie C,  teda o vysoko rizikový zápas s predpokladom 

možných konfliktov. Adresný ticketing by v tomto prípade mohol odradiť potenciálnych 

výtržníkov od páchania trestnej činnosti. V prípade, že by sa aj napriek tomu dopustili 

protiprávneho konania, bola by výrazne uľahčená ich identifikácia. Postup pri 

vyhodnocovaní rizikovosti zápasu je uvedený v prílohe. (Príloha č.6) 

Jednou z foriem adresného ticketingu je tiež systém tzv. klubových kariet. Tento 

systém je využívaný napríklad klubmi v Poľsku, kde sa na štadióny bez tzv. karty kibica 

nie je možné dostať. Poliaci však ani tak nemajú problém s návštevnosťou na svojich 

štadiónoch,  pretože pre Poľsko je charakteristický silný klubizmus. To však nie je možné 

povedať o našich štadiónoch, kde až na niektoré výnimky fanúšikovia chodia tzv. na 

súpera a keďže je futbal v dnešnej dobe hlavne o peniazoch,  je len ťažko predstaviteľné, 

že by kluby s už aj tak nízkou návštevnosťou zaviedli tieto fanúšikovské karty. Ich 

zavedenie by zrejme odradzovalo k návšteve sviatočných divákov,  ktorí  by si zrejme 

kvôli návšteve jedného zápasu túto kartu nezakladali. Futbalovým klubom  by tak ešte viac 

klesli už aj tak slabé tržby z predaja vstupeniek. 
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Práve z tohto dôvodu sa mi ako najoptimálnejšie riešenie javí ponechať aktuálny 

systém predaja vstupeniek a zaviesť predaj vstupeniek na meno na vysoko rizikové zápasy, 

pri ktorých je predpoklad násilných stretov.     

Náhrada škody 

Za výtržnosti futbalových fanúšikov  sú kluby pravidelne postihované vysokými 

finančnými pokutami zo strany disciplinárnej komisie FAČR. Ďalšie vysoké náklady 

vznikajú pri oprave poškodených  častí štadióna či nákladoch na usporiadateľskú službu a 

prípadnú asistenciu Polície ČR. Podľa môjho názoru by sa v tomto prípade malo zákonne 

upraviť zlepšenie vymáhateľnosti finančných prostriedkov v okamihu, kedy dôjde ku 

konfliktu zo strany jednotlivca alebo skupiny a pokuta by nemala byť primárne uvalená na 

klub, ale na konkrétnu osobu alebo skupinu osôb, ktorá sa dopustila prečinu. Klub by 

v tomto prípade mal znášať len prípadnú pokutu za nedostatočnú usporiadateľskú službu. 

Zlepšenie vymáhateľnosti škody by podľa môjho názoru mohlo byť jedným 

z najúčinnejších nástrojov v boji proti diváckemu násiliu. V prípade, že by sa osobám 

podarilo preukázať ich podiel na výtržnostiach, mali by byť prípadné pokuty a škody na 

majetku uhradené spoločne všetkými výtržníkmi. Výtržníci by tak boli nútení uhradiť časť 

pokuty zo strany disciplinárnej komisie FAČR, náklady na asistenciu Polície ČR, zvýšené 

náklady na usporiadateľskú službu a navyše aj pokuty pre jednotlivých výtržníkov. Tieto 

náklady by museli všetci výtržníci znášať spoločne s tým, že by bolo jedno kým by bola 

pokuta uhradená. V tom prípade by sa mohlo stať, že v prípade neuhradenia týchto 

finančných prostriedkov by bola náhrada škody vymáhaná exekútorom. Menšie škody by 

mohli byť riešené zrážkami zo mzdy alebo dôchodku, väčšie zase predajom hnuteľných 

alebo nehnuteľných vecí. V tomto prípade by sa však samozrejme musel zmonitorovať 

a zablokovať majetok, prípadne rozhodnúť o tom, že až do vyriešenia veci nesmie osoba 

s majetkom nakladať. Samozrejmosťou by bol zákaz vstupu na športové akcie až do 

úplného splatenia škody  plus nejaký čas navyše podľa závažnosti prečinu. Ukladanie 

takýchto trestov by bolo aj veľmi dobrým preventívnym opatrením,  keďže súčet 

uložených pokút, vzniknutých škôd na majetku a finančné náklady na usporiadateľskú 

službu a zásah Polície ČR sa šplhajú do miliónových čiastok. Najvyššie pokuty v histórii 

českej futbalovej ligy, ktoré disciplinárna komisia FAČR uložila klubom do konca marca 

2014,  sú prehľadne zobrazené v tabuľke 7-3 prílohy. (Príloha č.7)  
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Uzatvorenie štadiónu 

Miliónové finančné straty na ziskoch zo vstupného môže pre klub znamenať aj 

uzatvorenie štadiónu na niekoľko zápasov. Najvyššie tresty v tomto ohľade, ktoré boli 

uložené českým klubom,  sú taktiež uvedené v tabuľke 7-3 prílohy. (Príloha č.7). Tento 

trest už v posledných rokoch nie je tak hojne využívaný ako v minulosti a podľa môjho 

názoru by sa mal úplne zrušiť, pretože namiesto toho,  aby trestal konkrétnych výtržníkov, 

tak trestá slušných futbalových fanúšikov, ktorí sa kvôli tomuto trestu nemôžu zúčastniť na 

zápasoch svojho klubu a ešte viac prehlbuje finančné straty klubov. Základnou myšlienku 

futbalu je, že by sa mal hrať pre divákov a v prípade, že by súčasťou bezpečnostných 

opatrení malo byť aj uzatváranie štadiónov, v takom prípade sa takéto stretnutia v podstate 

ani nemusia odohrať. 

Elektronické  náramky 

Jednou z možností, ako zamedziť výtržníkom vstup na futbalový zápas môže byť aj 

zavedenie elektronických monitorovacích náramkov. Ako už bolo spomínané, osoby,  

ktoré majú zákaz vstupu na športové podujatia,  sa musia v dobe konania zápasu hlásiť na 

polícii. Aj napriek tomuto opatreniu však došlo už k viacerým prípadom, kedy sa tieto 

osoby aj napriek zákazu zúčastnili zakázaného futbalového zápasu a  dopustili sa tak  

marenia výkonu úradného rozhodnutia. Zákaz vstupu na štadión je jednou z najúčinnejších 

zbraní v boji proti futbalovým chuligánom a má aj odstrašujúci účinok pre ostatných. Je 

však dôležité, aby bol striktne dodržovaný. Napomôcť k tomu by mohol práve systém 

elektronických náramkov, ktorý už úspešne funguje v Anglicku či Poľsku. Výtržníci by 

boli počas futbalového zápasu kontrolovaní pomocou systému GPS a v prípade, že by 

vstúpili na zakázané územie, ihneď by o tom bola informovaná Polícia ČR. Tento systém 

by sa mohol zaviesť u najproblémovejších fanúšikov,  ktorí už boli opakovane trestaní. 

Usporiadateľská služba 

Podľa môjho názoru by sa väčší ohľad mal brať aj na kvalitu usporiadateľskej 

služby. V jej radoch sa často objavujú bývalí kriminálnici, ľudia s pochybnou minulosťou 

či osoby s ultrapravicovým zmýšľaním, a tak by sa väčší dôraz mal brať aj na výber ľudí, 

ktorí budú túto funkciu vykonávať. Tí by mali prejsť školeniami, psychotestmi a 

odpovedajúcou prípravou v spolupráci s Políciou ČR. 
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Záver 

V poslednom období dochádza na futbalových štadiónoch k úbytku násilných 

stretov, k čomu prispievajú aj zvýšené bezpečnostné opatrenia zo strany usporiadateľov. 

V období komunizmu dochádzalo mnohokrát k oveľa horším excesom a  násilným 

situáciám, len sa o nich tak otvorene nehovorilo a ani nemohlo hovoriť. V dnešnej dobe 

vytvárajú bublinu okolo problému s futbalovým násilím hlavne bulvárne médiá,  ktoré 

častokrát zveličujú jednotlivé prípady, a tak vytvárajú u nezainteresovaných osôb skreslenú 

mienku o tejto problematike.   

Podľa môjho názoru v dnešnej dobe môžeme české futbalové štadióny považovať 

za bezpečné a len veľmi výnimočne na nich dochádza k výtržnostiam. Väčšinou sa jedná 

len o previnenia malých skupiniek alebo jednotlivcov, od ktorých sa dištancujú fankluby 

a jednotlivé ultras tábory. Mala by teda byť snaha dostať týchto ľudí zo štadiónov či už 

pomocou kamerových systémov, zákazov vstupov na futbalové zápasy alebo iných 

prostriedkov a  oproti minulosti trestať konkrétnych previnilcov toho ktorého incidentu 

a nedávať kolektívnu vinu všetkým fanúšikom klubu.  

V tejto práci som sa snažil komplexne zhrnúť problematiku futbalového 

chuligánstva a navrhnúť také opatrenia, ktoré by plnili všetky bezpečnostné štandardy, ale 

zároveň by boli aj moderné a nijak by neobmedzovali fanúšikov. Podľa môjho názoru je 

futbalový štadión miestom, kde síce treba zachovávať vysoké bezpečnostné opatrenia, ale 

aj miestom, ku ktorému neodmysliteľne patri vynikajúca atmosféra, a tak by tieto 

bezpečnostné opatrenia mali prihliadať aj na túto stránku. 
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Príloha č.1  

Výstroj a výzbroj poriadkovej jednotky Polície ČR 

Protiúderový komplet 

Je určený k ochrane proti tupým predmetom, dopadajúcim kameňom, dlažobným 

kockám a útokom z bezprostrednej vzdialenosti.  Váha tohto kompletu je cca 7kg. [27] 

Komplet obsahuje 

 Protiúderový chránič hrude a chrbta 

 Protiúderový chránič horných a dolných končatín 

 Chránič genitálií [27] 

Ochranná prilba 

Je určená na ochranu hlavy. Hlavné požiadavky, ktoré by mala prilba spĺňať, sú 

mechanická odolnosť, nízka hmotnosť a schopnosť kompenzácie nárazu. Súčasťou 

ochrannej prilby je aj tvárový ochranný štít, ten by mal byť farebne tónovaný tak, aby 

nebolo vidno do tváre policajta. [27] 

 

Obrázok 1-1: Protiúderový komplet [zdroj:policie.cz] 

Protiúderové rukavice 

Sú určené pre ochranu kĺbov ruky. Chránia pred pozeraním ostrými predmetmi.  

Dlane rukavíc sú vyrobené zo syntetickej kože s nekĺzavými žliabkami a výstupkami, ktoré 

zaručujú bezpečné uchopenie a dobré ovládanie zbrane. [27] 
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Taktická vesta 

Je vyrobená zo špeciálnej tkaniny NOMEX a je odolná voči ťahu a teplu. Vesta je 

opatrená vnútornými aj vonkajšími vreckami, ktoré obsahujú prvky aktívnej ochrany. 

Súčasťou výbavy taktickej vesty sú: hasiaci prístroj, súprava prvej pomoci, korenistý sprej, 

zásahová výbuška P1, jednorazové putá, teleskopický obušok alebo tonfa, identifikačné 

karty, služobný preukaz a osobné veci. Každá taktická vesta nesie prvky vedúce 

k identifikácií policajta,  ako sú: služobné číslo a nápis „POLICIE“ (žltej farby). [27]   

 

Obrázok 1-2: Taktická vesta [zdroj:policie.cz] 

Protiúderový štít 

Účinne tlmí údery a prenáša vibrácie na úchopnú ruku. Držadlá štítu umožňujú 

úchop pravou alebo ľavou rukou a zároveň pomocný úchop zostávajúcou voľnou rukou. 

[27] 

 

Obrázok 1-3: Protiúderové štíty [zdroj:idnes.cz] 
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Opasok s osobnou zbraňou CZ 75 D COMPACT 

Ide o zbraň ráže 9mm, ktorá je určená k osobnému vyzbrojeniu policajta. Táto 

zbraň spĺňa všetky súčasné nároky policajných jednotiek. Jej nízka hmotnosť 

a kompaktnosť ju predurčuje ako k osobnej ochrane,  tak aj k dlhodobému noseniu. [27] 

 

 

 

 

 

Zásahová výbuška P-1 

Slúži k rozohnaniu demonštrantov, futbalových fanúšikov a iných zhromaždení. Má 

ohlušujúce a oslňujúce účinky.  Dočasne vyradzuje z činnosti a obmedzuje možnosti 

aktívneho odporu osôb,  proti ktorým je zákrok vedený. [35]  

Teleskopický obušok 

Je vysúvací obušok, ktorý sa prudkým švihom rozloží do plnej dĺžky. Slúži hlavne 

k prekonaniu odporu,  ktorým sa osoba bráni donucovaniu k splneniu právnej povinnosti 

alebo k ochrane policajta proti fyzickému útoku. Údery obuškom je možné prevádzať len 

na svalnaté miesta na tele, kde sa nenachádzajú dôležité orgány. [35] 

Tonfa 

Oproti obušku je tonfa vďaka dlhšiemu úchytu variabilnejšia. Je možné kryť si s 

ňou predlaktie a zároveň rýchlo previesť úder. Tonfa existuje aj vo svojej teleskopickej 

vysúvacej podobe. [35] 

 

Obrázok 1-4: CZ 75 D COMPACT [zdroj:czub.cz] Obrázok 1-5: Opasok na zbraň [zdroj:armyas.cz] 

        Obrázok 1-6: Teleskopický obušok [zdroj:afg.sk]       Obrázok 1-7: Tonfa [zdroj:afg.sk] 



 

 

4 

 

Jednorazové putá  

Tieto putá využívajú vysoko odolný uzamykací systém, ktorý je odolný voči 

uvoľneniu aj veľmi fyzicky zdatnou osobou. Ich hlavnou prednosťou je hlavne nízka 

hmotnosť a veľmi dobrá skladnosť. [35]  

 

 

 

 

 

Ručný vrhač Heckler & Koch HK69 

Je nesmrtiaca zbraň ráže 40mm. Využíva sa pre vrhanie granátov so slzným 

plynom.  V súvislosti s futbalom bola táto zbraň v Českej republike prvýkrát využitá pri 

futbalovom zápase Ligy Majstrov v Prahe medzi Viktoriou Plzeň a FC Bate Borisov.  

Hosťujúci klub prišlo do Prahy podporiť aj 140 družobných priateľov z poľského Piastu 

Gliwice, ktorí robili výtržnosti a napádali fanúšikov Plzne. Už po prvých výstreloch si však 

Poliaci svoje jednanie rozmysleli a polícia zjednala rýchlo poriadok. [28] 

 

Obrázek 1-10: Heckler & Koch HK69 [zdroj: guns.ru] 

 

Obrázok 1-8: Plastové putá [afg.sk] Obrázok 1-9: Textilné putá [zdroj: armytop.cz] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch_HK69A1


 

 

5 

 

Dištančný paralyzér TASER X 26 

Ide o malý ručný paralyzér, ktorý pri stlačení spúšte vystrelí dve kovové šípky 

pomocou bezdymového strelného prachu. Za každou strelou odvíja kovové drôty, v 

ktorých vedie elektrický prúd. Dostrel je až 7m podľa dĺžky vodiča. Šípky sa pomocou 

hrotov cez odev zabodnú do teľa útočníka. Jedným drôtom postupuje prúd, ktorý 

prechádza telom a vychádza druhým drôtom naspäť do pištole. [28] 

 

Obrázek 1-11: Taser X 26 [zdroj: policista.cz] 

V zahraničí gumové projektily 

V zahraničí sú poriadkovými jednotkami polície pri zabezpečení futbalových 

zápasov využívané aj gumové projektily.  V Českej republike však polícia gumové 

projektily nepoužíva. Použite tohto typu zbrane nemá oporu v zákone a platia preto 

rovnaké kritéria ako pri použití zbrane s regulárnych strelivom. V zahraničí došlo 

v súvislosti s použitím gumových projektilov na futbale už k mnohým úmrtiam či vážnym 

zraneniam. Jeden z najčerstvejších prípadov je zo Španielska,  kde fanúšik Athletica Bilbao 

zomrel na následky ťažkého zranenia hlavy.  To utrpel pri zásahu práve gumovým 

projektilom,  ktorý mu spôsobil prerazenie lebky a  rozsiahle zranenia mozgu. [37] 

 

Obrázok 1-12: Poranenie spôsobené gumovým projektilom [zdroj: topky.sk]
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Príloha č.2 

Výstroj a výzbroj Antikonfliktného tímu 

Každý policajt antikonflikného tímu je do služby nasadený v civilnom odeve. 

Behom zákroku nosia jeho členovia žltú vestu s nápisom „ANTI KONFLIKTNÍ TÝM“ so 

služobným číslom. Ďalej sú vybavení nepriestrelnou podkošeľovou vestou, teleskopickým 

obuškom, korenistým sprejom, spojovacou technikou a malým taktickým svietidlom. 

Celkom výnimočne sú aj ozbrojení strelnou zbraňou. [11] 

Obrázok 2-1: Vesty Antikonfliktného tímu [zdroj: policista.cz] 
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Príloha č.3 

Jazdecká polícia a psovodi so psami 

Jazdecký oddiel polície a psovodi sú v rámci poriadkovej polície využívaní aj pri 

zabezpečení poriadku pri futbalových zápasoch. Obe zložky sú využívané k zastrašeniu 

davu a k demonštrácii policajnej sily. Policajné kone a psy sa musia byť schopné navzájom 

tolerovať. [42] 

Jazdecká polícia 

Služobný zásah prevádzaný koňmi je zákonom situovaný ako zákrok vytláčanie 

koňmi. Veliteľ zásahu môže jazdecký oddiel brať samostatne alebo ho môže zaradiť ako 

súčasť poriadkového družstva. Aby kone dokázali zvládať rizikové situácie, musia byť 

špeciálne cvičené. Zvykajú si na rušivé vplyvy, ako sú prechádzajúce autá, výbuchy 

pyrotechniky, či futbalovými fanúšikmi hojne využívané transparenty a vlajky. 

Z rovnováhy ich nesmie vyviesť ani krik, oheň či streľba. Musia byť pripravení 

prekonávať najrôznejšie prekážky, s ktorými sa môžu stretnúť ako napríklad chôdza do 

schodov, či zo schodov, atď. Pri futbalových zápasoch je kôň schopný nahradiť prácu až 

10 – 15 policajtov. [42] 

Obrázok 3-1: Jazdecká polícia na zápase Spartak Trnava – Slovan Bratislava [zdroj: supporters.cz] 
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Psovodi so psami 

Špeciálnym výcvikom prechádzajú aj služobné psy. Sú v ňom cvičené k poslušnosti 

a odolnosti voči útočiacim osobám, primeranej agresivite a tvrdosti. Pri výbere vhodných 

psov sa kladie dôraz na povahové vlastnosti, záujem o aport, reakciu na streľbu a veľa 

ďalších prvkov, ktoré ukazujú perspektívnosť či nevhodnosť jedinca pre ďalší výcvik. Pri 

zákroku je dôležitá súhra všetkých aspektov a predovšetkým tímová spolupráca medzi 

psom a psovodom. Jeden pes na dostatočne dlhej vôdzke dokáže na ploche zastať prácu     

4 – 5 policajtov. [43] 

 

3-2: Pes pri výcviku poriadkovej jednotky Polície ČR [zdroj: denik.cz]
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Príloha č.4 

Monitorovacie prostriedky 

Mobilné monitorovacie centrum 

Jedná sa o upravený Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI. Toto špeciálne vozidlo 

často nachádza uplatnenie aj pri monitorovaní návštevníkov futbalových zápasov. 

Technológie inštalované vo vozidle umožňujú operatívne zadokumentovať protiprávne 

jednanie páchateľov, a tak zrýchliť ich právny postih. Policajti obsluhujúci toto vozidlo 

majú k dispozícií rôzne druhy kamier. Priamo vo vozidle môžu potom vďaka 

nainštalovanému softwéru spracovávať audiovizuálny záznam z kamier a všetky 

zaobstarané záznamy ihneď ukladať na príslušné diskové pole. Súčasťou vozidla sú tiež 

infračervené reflektory, rádiostanica rádiokomunikačného systému Pegas a zariadenie pre 

príjem videosignálu z policajného vrtuľníka. [17] 

Obrázok 4-1: Upravený Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI/4325/XL [zdroj: policie.cz] 

Parametre a výbava: 

 Podlaha v pracovnom priestore s integrovanými koľajnicami pre sedadlá

 Elektrocentrála 5kW, zosilnený a zdvojený akumulátor 2x 100Ah

 Klimatizácia kabíny vodiča a pracovného priestoru

 Okná s bezpečnostnou fóliou

 Výkon 120kW, EURO 5, pohon 4x4, maximálna rýchlosť 120km/h

 Pneumatické pérovanie zadnej nápravy

 Cúvacia kamera, tempomat [17]
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Monitorovacia technika: 

 Termokamera (detekcia osôb 800m, objektov 2200m) na výsuvnom hydraulickom

stožiari

 2x autodoome kamery na výsuvnom hydraulickom stožiari

 Magepixelová kamera so smerovým mikrofónom v zadnej časti vozidla

 4x prenosné kamery pre umiestnenie v okolí vozidla – wifi prenos signálu do

vozidla

 2x mobilná kamerová sústava pre policajtov poriadkovej jednotky

 2x ručné kamery pre kriminalistov – wifi prenos signálu do vozidla

 3x LCD monitor 22“ pre sledovanie kamier

 1x 26“ monitor + TV analóg a digital + sledovanie kamier

 Záznam obrazu, uloženie a vyexpedovanie záznamu z kamier, okamžitá tlač

fotografií zo záznamu [17]

Obrázok 4-2: Monitorovacia technika [zdroj: policie.cz] 
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Vrtuľník – Eurocopter EC 135 T2 –OK-BYD 

Tento vrtuľník je využívaný Políciou ČR pri monitorovaní situácie pri konaní 

futbalových zápasov. Je vybavený pátracím svetlometom SX-16 a termovíznym 

kompletom UltraForce II-EP spoločnosti FLIR Systems, ktorý umožňuje pozorovanie 

v noci a vďaka vysokému priblíženiu poskytuje ostré obrázky tváre či poznávacích značiek 

áut, ktoré môžu byť použité ako dôkaz. Vďaka variabilnému usporiadaniu môže slúžiť aj 

ako sanitný. Za 10 minút je schopný prepátrať oblasť, ktorú by na zemi prečesávalo 400 

policajtov hodinu. Eurocoptery sú hojne využívané leteckými záchrannými službami 

a policajnými zbormi po celom svete. [10] 

 

Obrázok 4-3: Nasadenie vrtuľníku OK-BYD na zápase Baník Ostrava - Sparta Praha [zdroj: policie.cz] 

 

 

4-4: Pátrací svetlomet SX-16 a Termovízny komplet UltraForce II-EP 
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Príloha č.5 

Hromadné zásahové prostriedky 

Vodné delá 

Sú špeciálne alebo špeciálne upravené vozidlá pre vedenie zákroku prúdom vody. 

Sú typickou nesmrtiacou zbraňou. Majú mechanický, porážací a bolestivý účinok. Priame 

striekanie silným prúdom vody je príliš nebezpečné, a tak sa používa striekanie nepriamo 

odrazom od vozovky. Ďalšou možnosťou proti menej agresívnímu davu je kropenie 

studenou vodou. Pri tomto type zásahu môže voda obsahovať aj zmes dráždivých látok. 

[35] 

Obrázok 5-1: Zásah vodným delom [zdroj: idnes.cz] 

Obrnené transportéry 

Sú určené k vytláčaniu davu, môžu sa využiť aj ako súčasť policajných zátarás. [35] 

Obrázok 5-2: Mobilné zátarasy a obrnený transportér [zdroj: ultrasspartak.sk] 
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Mobilné zátarasy 

Pri futbalových zápasoch sa využívajú na zatarasenie ulíc, oddelenie 

znepriatelených fanúšikovských skupín či obvodovej ochrane okolo štadióna. [35] 

 

Obrázok 5-3: Mobilné zátarasy [zdroj: trnava-live.sk]
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Príloha č.6 

Postup pri vyhodnocovaní rizikovosti futbalového stretnutia 

Pri vyhodnocovaní rizikovosti futbalového stretnutia sa prihliada hlavne na: 

 Počet rizikových fanúšikov družobných tímov zo zahraničia (Poľsko, Slovensko, 

prípadne iné, pokiaľ sú informácie o účasti a podpore známe) 

 Celkový počet divákov 

 Aktuálne národnostné, etnické alebo historické spory  

 Rivalitu medzi klubmi, (historická, podľa pravicovej alebo ľavicovej orientácie, 

národnostné problémy, prípadne iné) 

 Predchádzajúce incidenty fanúšikov klubu (problémy mimo štadióna, alebo na 

štadióne) 

 Spôsob presunu fanúšikov (individuálna doprava, spoločná doprava, pochod cez 

mesto) 

 Násilnosti fanúšikov (poškodzovanie majetku, agresívne správanie, výtržnosti na 

predchádzajúcich stretnutiach, pálenie vlajok, šálov, transparentov) 

 Rasistické prejavy na predchádzajúcich stretnutiach, medzi ktoré zaraďujeme 

používanie zástav, znakov, transparentov, prípadne verbálnych pokrikov, ktoré 

smerujú k potláčanou základných ľudských prác a slobôd občanov 

 Pravdepodobnosť výskytu fanúšikov domácich v sektore hostí, alebo naopak 

(vzájomné napádanie sa fanúšikov) 

 Predchádzajúce vniknutia na hraciu plochu (agresívny charakter, alebo ako zábava) 

 Problémy s alkoholom (nadmerné používanie alkoholických nápojov u fanúšikov, 

ktorí nie sú rizikoví, ale sú hrozbou pre verejný poriadok z dôvodu nadmerného 

používania alkoholu) 

 Predchádzajúce správanie a vystupovanie fanúšikov voči usporiadateľskej službe  

 Aktuálne politické napätie (používanie rôznych transparentov) 

 Predchádzajúce používanie pyrotechniky (na štadióne, v okolí štadiónu, alebo 

počas presunu) 

 Účasť fanúšikov bez vstupeniek na podujatiach, falšovanie vstupeniek 

 Užívanie drog účastníkmi podujatia (zvyšovanie agresivity a páchanie trestnej 

činnosti), atď. [30] 
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Príloha č.7  

Štatistické údaje 

Štatistiky výtržností na verejných a športových podujatiach: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet zaistených osôb 50 106 75 47 59 46 63 40 68 41 53 

Percentuálna zmena oproti 

predchádzajúcemu roku 

+53% -29% -37% +20% -22% +27% -37% +41% -40% +22% 

 Tabuľka 7-1: Počet výtržností na verejných a športových podujatiach  [zdroj: policie.cz] 

Štatistiky uloženia zákazu vstupu na športové podujatia: 

2010 2011 2012 

Počet zákazov vstupu 8 41 50 

Percentuálna zmena oproti 

predchádzajúcemu roku 

+512% +18% 

 Tabuľka 7-2: Štatistiky zákazu vstupu [zdroj: policie.cz] 

- štatistiky za rok 2013 sa mi nepodarilo zohnať 
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Štatistiky finančných trestov a počtu zápasov s uzatvoreným štadiónom: 

POČET ZÁPASOV VÝŠKA PEŇAŽNÉHO TRESTU 

TRI ZÁPASY: 750 000 Kč: 

Bohemians Praha (máj 2003) – za inzultáciu 

asistenta rozhodcu domácim fanúšikom pri 

zápase so Spartou, ktorý bol predčasne 

ukončený. 

Slavia Praha (máj 2011) – za výtržnosti 

domácich fanúšikov v osemfinále Ondrášovka 

cupu proti Olomoucu, zápas musel byť 

predčasne ukončený. 

Slavia Praha (máj 2011) – za výtržnosti 

domácich fanúšikov v osemfinále Ondrášovka 

cupu proti Olomoucu, zápas musel byť 

predčasne ukončený. 

500 000 Kč: 

Bohemians Praha (máj 2003) – za inzultáciu 

asistenta rozhodcu domácim fanúšikom pri 

zápase so Spartou, ktorý bol predčasne 

ukončený. DVA ZÁPASY: 

Bohemians Praha (november 1996) – za 

zranenie brankára Jablonca delobuchom. 

Opava (september 2009) – za vniknutie 

divákov na hraciu plochu pri pohárovom zápase 

s Baníkom Ostrava. 

Sparta Praha (máj 2012) – za výtržnosti 

divákov v zápase s Českými Budejovicami, 

v ktorom nahádzali na ihrisko svetlice 

a dymovnice, a po konci zápasu vtrhli na 

plochu. 

300 000 Kč: 

Opava (september 2009) – za vniknutie 

divákov na hraciu plochu pri pohárovom zápase 

s Baníkom Ostrava. 

Ostrava (marec 2014) – za výtržnosti divákov 

a nezvládnutie usporiadateľskej služby na 

zápase so Spartou Praha (navyše podmienené 

uzavretie ihriska na dva zápasy). 

250 000 Kč: 

JEDEN ZÁPAS: Sparta Praha (marec 2009) – za zranenie 

podávača lôpt vhodeným delobuchom (najviac 

uzatvorenie sektorov za oboma bránkami na tri 

zápasy) 

Benešov (marec 1995) – za nedostatočnú 

usporiadateľskú službu v zápase so Spartou 

Praha, v ktorom hosťujúci vlajkonosiči vtrhli na 

plochu a zranili domáceho brankára. 

Liberec (august 1996) – za nedostatočnú 

usporiadateľskú službu na zápase s Brnom, 

v ktorom fanúšikovia hádzali na plochu 

dymovnice a traskaviny. 

Brno (november 1996) – za napadnutie trénera 

a hráča Viktorie Žižkov 

Opava (máj 2004) – za nedostatočnú 

usporiadateľskú službu na zápase s Baníkom 

Ostrava, ktorého fanúšikovia vyvolávali 

výtržnosti v hľadisku a vnikli na ihrisko. 

Bohemians 1905 (december 2009) – za 

výtržnosti divákov v zápase so Spartou. 

200 000 Kč: 

Slavia Praha (marec 2000) – za zasiahnutie 

delegáta zápasu hodeným zapaľovačom (navyše 

podmienené uzavretie ihriska na dva zápasy). 

Opava (máj 2004) –  za nedostatočnú 

usporiadateľskú službu na zápase s Baníkom 

Ostrava, ktorého fanúšikovia vyvolávali 

výtržnosti v hľadisku a vnikli na ihrisko. 

Liberec (január 2005) – za zasiahnutie 

rozhodcu fľašou po zápase so Slaviou. 

Bohemians 1905 (december 2009) – za 

výtržnosti divákov v zápase so Spartou. 

Tabuľka 7-3: Štatistiky trestov od disciplinárnej komisie FAČR 
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Príloha č.8  

Ishikawov diagram

Obrázok 8-1: Ishikawov diagram [zdroj: autor] 
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Príloha č.9 

Analýza pomocou metódy FMEA 

Zn. Problém Príčina problému Následok problému Doporučené opatrenia P N H R 

Š
ta

d
ió

n
 

V
st

u
p

y
 n

a
 š

ta
d

ió
n

 

A Nestihnutie úvodu zápasu 
Pomalé vstupné kontroly, neskorí 

príchod na zápas 

Nervozita, bitka, pokus dostať 

sa na štadión neoprávneným 

spôsobom 

Oznam, že brány zápasu budú 

uzavreté určitý čas pred 

začiatkom zápasu 

3 2 2 12 

B 
Vstup osoby, ktorá má zákaz vstupu 

na športové podujatia 
Slabé kontroly na vstupe na štadión 

Opätovné páchanie trestnej 

činnosti 

Hlásenie sa v čase zápasu na 

Polícií ČR, adresný ticketing, 

elektronické náramky, 

inteligentné turnikety, kamerové 

systémy 

2 2 4 16 

C 
Vstup viacerých osôb na jednu 

vstupenku 

Nedôslednosť usporiadateľov, 

chýbajúce technické zabezpečenie 

Preplnenie štadiónu, finančné 

straty 

Turnikety s prístupovým 

systémom 
2 1 3 6 

D Vnesenie zbrane, pyrotechniky Nedôsledné prehliadky Ublíženie na zdraví 
Bezpečnostné rámy, dokonalé 

prehliadky 
3 4 3 36 

E 
Vstup osoby, ktorá je zjavne pod 

vplyvom alkoholu 

Nedôslednosť a pochybenie 

usporiadateľskej služby 

Provokácie, výtržnosti, 

poškodzovanie majetku 

Dychová skúška osôb, u ktoré sú 

evidentne pod vplyvom alkoholu 
3 2 2 12 

S
ek

to
ry

 v
la

jk
o

n
o

si
čo

v
 

F Vytrhávanie sedačiek 
Mentalita, nespokojnosť s výsledkom, 

davová psychóza 

Ublíženie na zdraví, škody na 

majetku 

Sektory vlajkonosičov bez 

sedačiek, oblasti bezpečného 

státia 

3 4 2 24 

G 
Vniknutie fanúšikov hostí do 

domáceho sektoru, alebo naopak 

Nedostatočné oddelenie fanúšikov, 

chyba usporiadateľskej služby 

Ublíženie na zdraví, potýčky, 

škody na majetku 

Oddelenie sektorov hostí tepelne 

tvrdeným bezpečnostným sklom 
3 4 2 24 

H Nespokojnosť fanúšikov Nedostatočné vybavenie sektoru hostí Nervozita výtržnosti 
Odpovedajúce vybavenie sektoru 

hostí, bufet a sociálne zariadenia 
3 2 1 6 

I Hádzanie predmetov na hraciu plochu Nespokojnosť s výsledkom, mentalita 

Zranenie hráčov, rozhodcov, 

alebo podávačov lôpt, 

prerušenie zápasu 

Siete oddeľujúce sektory 

vlajkonosičov od hracej plochy 
3 4 2 24 

J 
Hádzanie predmetov na fanúšikov 

domáceho klubu 

Mentalita, provokácie, nedostatočné 

oddelenie sektoru hostí od domácich 

sektorov 

Ublíženie na zdraví, poškodenie 

majetku 

V prípade potreby uzavretie časti 

štadiónu a využitie tejto časti, ako 

bezpečnostnej zóny 

3 4 2 24 

O
st

a
tn

é 
se

k
to

ry
 

K 
Premiešanie problémových fanúšikov 

s bežnými návštevníkmi 

Nedostatočné oddelenie a značenie 

sektorov 

Ublíženie na zdraví 

Budovanie rodinných sektorov, 

teenagerovských sektorov, 

sektorov pre invalidov 

2 2 2 8 

L Preplnenie sektoru 

Predanie viac vstupeniek, ako je 

kapacita za vidinou zisku, vstup 

viacerých osôb na jednu vstupenku 

Turnikety s prístupovým 

systémom, 
2 3 3 18 
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M Vniknutie fanúšikov na hraciu plochu 

Nespokojnosť s výsledkom, 

neznášanlivosť hráčov súperovho 

tímu 

Ublíženie na zdraví hráčom, 

rozhodcom 

Oddelenie tribún o ihriska 

plotom, bezpečnostným tvrdeným 

sklom 

2 3 1 6 

N 
Kupovanie vstupeniek hosťujúcimi 

fanúšikmi do domáceho sektoru 
Nízka kapacita sektoru hostí 

Potýčky v hľadisku, ublíženie 

na zdraví 

Možnosť mobilného zväčšovania 

sektoru hostí, presunutie sektoru 

hostí na väčšiu izolovanú tribúnu 

2 3 2 12 

P
er

im
et

er
 

 š
ta

d
ió

n
u

 

O 

Prenesenie zbrane, pyrotechniky, 

nedovolených predmetov, deň alebo 

niekoľko dní pred zápasom 

Nedostatočná ochrana perimetru 

štadiónu, hlavne na starších 

štadiónoch 

Ublíženie na zdraví 

Perimeter štadiónu vymedzený 

plotom , vrcholové a podhrabové 

zábrany, kamerový systém 

snímajúci okolie štadiónu 

3 5 3 45 

M
im

o
 š

ta
d

ió
n

u
 M

es
to

 

P 
Výtržnosti pri presune na zápas, alebo 

zo zápasu 

Mentalita, nedostatočné bezpečnostné 

opatrenia zo strany Polície ČR 

Ničenie verejného majetku, 

ublíženie na zdraví 

Uzavretie časti mesta a ulíc, po 

ktorých sa budú fanúšikovia 

presúvať na štadión, policajný 

doprovod 

4 4 2 32 

R 
Stret znepriatelených fanúšikovských 

skupín 
Ublíženie na zdraví Policajný doprovod 3 4 3 36 

S Opitý fanúšikovia 
Výtržnosti, ničenie verejného 

majetku 

Zákaz predaja alkoholických 

nápojov v okolí štadióna, 

niekoľko hodín pred a po konaní 

zápasu 

4 2 2 16 

D
o

p
ra

v
n

é 

p
ro

st
ri

ed
k

y
 

T 
Ničenie vybavenia hromadných 

dopravných prostriedkov 

Škody na majetku, finančné 

straty 

Policajný doprovod dopravných 

prostriedkov 
3 3 3 27 

U Obťažovanie spolucestujúcich Ublíženie na zdraví 

Vyčlenenie špeciálnych 

vlakových vozňov, prípadne 

špeciálnych autobusov/vlakov 

3 3 3 27 

Tabuľka 9-1:  Problém, príčina problému, následok problému, doporučené opatrenia [zdroj: autor] 
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Problém Početnosť 
Relatívna kumulatívna 

početnosť 
Kumulatívna 

početnosť 

O 45 11% 45 

D 36 20% 81 

R 36 28% 117 

P 32 36% 149 

T 27 43% 176 

U 27 49% 203 

F 24 55% 227 

G 24 61% 251 

I 24 67% 275 

J 24 73% 299 

L 18 77% 317 

B 16 81% 333 

S 16 85% 349 

A 12 88% 361 

E 12 91% 373 

N 12 94% 385 

K 8 96% 393 

C 6 97% 399 

H 6 99% 405 

M 6 100% 411 

    Σ = 411 
Tabuľka 9-2: Početnosť [zdroj: autor]

Obrázok 9-1: Paretov diagram [zdroj: autor] 



Check list – kontrolný zoznam          
Hodnotenie štadiónu pred konaním zápasu 

1. Má štadión svoj návštevný poriadok?

Áno 

Nie 

2. Sú vonkajšie hranice štadióna vymedzené plotom?

Áno 

Nie 

3. Je štadión vybavený kamerovým systémom?

Áno 

Nie 

4. Umožňuje kamerový systém záznam všetkých incidentov a určenie ich
pôvodcov?

Áno 

Nie 

5. Je kamerovým systémom monitorované aj okolie štadiónu?

Áno 

Nie 

6. Je štadión vybavený turniketmi s prístupovým systémom?

Áno 

Nie 

7. Je na štadióne umiestnené riadiace stredisko?

Áno 

Nie 

8. Je z riadiaceho strediska dobrý výhľad na všetky sektory na štadióne a ihrisko?

Áno 

Nie

1 

Príloha č.10

Klub:
Názov štadiónu:
Adresa:



Check list – kontrolný zoznam          
Hodnotenie štadiónu pred konaním zápasu 

9. Je riadiace stredisko vybavené monitormi pre záznam a vyhodnocovanie
záberov z kamerového systému?

Áno 

Nie 

10. Je riadiace stredisko vybavené miestnym rozhlasovým zariadením slúžiacim
k oslovovaniu divákov?

Áno 

Nie 

11. Je na štadióne účinne oddelený sektor vlajkonosičov hostí?

Áno 

Nie 

12. Je na štadióne účinne oddelený vchod do sektoru vlajkonosičov hostí?

Áno 

Nie 

13. Sú sektory vlajkonosičov oddelené od ihriska sieťami?

Áno 

Nie 

14. Je každý sektor na štadióne sebestačný z hľadiska sociálnej vybavenosti,
prístupu a evakuácie?

Áno 

Nie 

15. Sú na štadióne vyhradené špeciálne rodinné sektory a sektory pre imobilných
fanúšikov?

Áno 

Nie 

16. Spĺňa štadión požiadavky ohľadom protipožiarnych predpisov, konštrukčnej
stability a odolnosti?

Áno 

Nie 

2 



Check list – kontrolný zoznam          
Hodnotenie štadiónu pred konaním zápasu 

17. Je v priestoroch štadiónu umiestnená stanica lekárskej pomoci s dostatočným
vybavením?

Áno 

Nie 

18. Podávajú sa na štadióne alkoholické nápoje?

Áno 

Nie 

19. Sú zabezpečené opatrenia pre ľahký, priamy prístup vozidiel záchrannej
služby?

Áno 

Nie 

20. Je maximálna kapacita každého sektoru určená v súlade s bezpečnou kapacitou
štadiónu?

Áno 

Nie 

21. Sú na štadióne viditeľne umiestnené piktogramy a nápisy slúžiace k orientácií
fanúšikov ?

Áno 

Nie 

22. Sú na štadióne opravené, alebo odstránené všetky uvoľnené a poškodené časti,
všetok odpad, alebo predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň?

Áno 

Nie 

23. Sú technické, elektrické a plynové zariadenia inštalované a udržiavané v súlade
s platnými predpismi?

Áno 

Nie 
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