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Úvod 

Problém trestného činu výtržnictví je možno vidět v několika rovinách. Někteří ho mohou 

spatřovat v nejasné dělící lince mezi trestným činem a přestupky s obdobným zněním 

skutkových podstat, kdy není možné uplatnit hledisko způsobené škody. Pro druhé je 

problematické samotné znění § 358 trestního zákoníku. Výtržnictví bývá označováno jako 

nafukovací paragraf a bývalo zneužíváno zejména praxí v minulosti.  

Skutková podstata tohoto přečinu je široká a proto bych se rád zaměřil na jedno z jednání 

vyjmenovaných v § 358 trestního zákoníku. Díky tomu bude možné, jak věřím, zasáhnout 

do větší hloubky problému a podat plastičtější přehled zmíněného fenoménu.     

  

Diplomová práce se má věnovat problematice trestného činu výtržnictví se zaměřením na 

rušení přípravy a průběhu organizovaného sportovního utkání. Toto jednání bývá také 

označováno jako divácké násilí.  

V nedávné době můžeme sledovat celospolečenskou diskuzi na toto téma, která je 

akcelerována pravidelnými incidenty v rámci naší nejvyšší fotbalové soutěže a nedávno 

uskutečněného mistrovství Evropy ve fotbale v Polsku a na Ukrajině.  

Pojem diváckého násilí je různě používán a není přesně definován. Většinou se pod něj 

zahrnuje násilné nebo nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovními zápasy. 

Účelem práce je kromě popisu tohoto fenoménu a jeho příčin i zaměření na jeho pachatele 

a především na kontrolu a prevenci. 

Prostředkem k tomu je zhodnocení současné legislativy regulující chování diváků 

s přihlédnutím k možnosti uložení alternativního druhu trestu zákazu vstupu na sportovní 

akce. 

 

Prostor bude věnován i činnosti Fotbalové asociace ČR, jako organizátora soutěží, na poli 

bezpečnosti fotbalových stadionů. Stranou pozornosti nezůstanou ani opatření jednotlivých 

fotbalových klubů ve vztahu ke svým příznivcům.  
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Ve spolupráci s fotbalovým klubem AC Sparta Praha se hodlám věnovat uvádění 

jednotlivých norem do praxe. Stejně tak i mezerám v právním stavu, jak se jeví z jejich 

každodenní činnosti. 

 

Důraz přikládám komparaci „fotbalové“ legislativy z hlediska českého a anglického práva. 

Anglické právo obsahuje komplexní systém právních předpisů věnovaných fotbalovým 

utkáním, jejichž rozboru se bude diplomová práce též věnovat 

 

Cílem práce je podat komplexní analýzu a objektivní zhodnocení platné legislativy, kterou 

je možné aplikovat na problém diváckého násilí. Po komparaci se zahraničními normami 

bych se také rád zamyslel nad otázkami, které se z tohoto srovnání nabízejí. V nedávné 

době například proběhla společenská diskuze na téma vstupu na hrací plochu jako nového 

trestného činu. Je toto správná cesta nebo je třeba klíč k problému hledat někde jinde? Je 

pro tento problém lepší obecná úprava či přijetí zvláštních právních norem? Jakou měrou 

může legislativa přispět k vyřešení nežádoucího chování diváků spojených s fotbalovým 

prostředím? 

Odpovědi na tyto a další otázky spolu s navržením konkrétních opatření s ambicí zkvalitnit 

současný stav de lege ferenda budou závěrem této práce.  
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1. Trestný čin výtržnictví 

Pojem trestného činu výtržnictví upravuje ustanovení § 358 odstavce 1 zákona číslo 

40/2009 Sb. trestního zákoníku (dále jen TZ) takto: 

§358 

Výtržnictví 

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti 

nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo 

kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh 

organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 

Toto jednáni je zařazeno do hlavy X. nazvané „Trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných“ v díle šestém „jiné rušení veřejného pořádku.“  

Systematickým výkladem tohoto zařazení můžeme lehce dovodit, že hlavním objektem 

trestného činu je ochrana veřejného klidu a pořádku. Tato hodnota společná pro určitou 

komunitu lidí přesahuje parciální zájmy jednotlivců. Teprve až sekundárním objektem 

může být ochrana zdraví, majetku, cti a důstojnosti lidí. 

Pojem pořádku ve věcech veřejných je termín značně neurčitý a tím pádem je dán značný 

prostor pro posouzení konkrétního jednání veřejnou mocí. Za nedostatečně určitou 

považuje definici výtržnického jednání i odborná literatura.
1
 Posouzení se samozřejmě drží 

základního principu právní jistoty a předvídatelnosti rozhodnutí orgánů veřejné moci jako 

jednoho ze základních pilířů právního řádu. Pomůckou k výkladu může být i judikatura 

soudů, avšak v žádném právním předpise není obsažena jiná bližší konkretizace. Z toho 

důvodu záleží na flexibilitě či rigiditě uvažování státního orgánu jestli čin postihne jako 

                                                
1
 Např. NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P., a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. Vydání, 

Praha; Wolters Kluwer, ČR, a.s., 2010, s. 469.  
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výtržnictví ve smyslu § 358, jako jiný trestný čin, přestupek nebo neshledá-li ho 

protiprávním vůbec.  

V období komunistického režimu před rokem 1989 bylo velmi časté, že trestný čin 

výtržnictví byl využíván/zneužíván k pronásledování jednotlivců stavějících se jakýmkoliv 

způsobem na odpor diktatuře proletariátu. Ač byla ústavně deklarována svoboda 

shromažďování, bylo v praxi běžné, že k postihu jedinců stačila jen samotná účast na 

demonstraci, aniž by se člověk jinak aktivně angažoval. Za výtržnost považoval Nejvyšší 

soud ČSSR i „samotnou účast na demonstraci, při které se hrálo na hlučné nástroje, byly 

stahovány kladky elektrických dopravních prostředků či byla jakkoli záměrně rušena 

doprava a podobně, neboť každým účastníkem takové demonstrace je značnou měrou 

narušován veřejný klid a pořádek, tím se tedy každý účastník demonstrace dopouští 

výtržnosti, tedy i ten který nestrhává kladky elektrické dráhy, nehraje na hlučné hudební 

nástroje a podobně.“
2
  

Rušení veřejného pořádku ve smyslu § 358 hlavy X. trestního zákoníku je jakýmsi středním 

druhem zásahu do veřejných záležitostí. 

Je nutné porovnat zejména se zákonem číslo 200/1990 Sb. přestupkovým zákonem (dále 

jen Přest.zák.). Tento zákon obsahuje pod obdobným titulem přestupky proti veřejnému 

pořádku především § 47. V něm je mimo jiného zahrnut taxativní výčet méně závažných 

jednání sankcionovaných podle tohoto zákona.  Krom citovaného ustanovení může pro 

postih jednání blízkého výtržnickému přijít v potaz použití i § 48, 49 Přest. Zák.  

Tím není dotčeno ani použití a trestání podle zvláštních zákonů postihující přestupky lehčí 

povahy podobné výtržnictví. Například obsažené v zákoně shromažďovacím č. 84/1990 Sb.  

Mezi formálními znaky trestného činu výtržnictví a citovaných přestupků panuje do velké 

míry shoda, není přehnané konstatovat, že se částečně překrývají. Co je tedy určující jestli 

se na jednání použije trestní zákoník nebo přestupkový zákon? U majetkové kriminality je 

rozhodující výše způsobené škody, v současné době je to hranice 5.000 Kč tedy škody 

                                                
2
 Srov. PAVLÍČEK, V., NOVOTNÝ, O., Ke vztahu ústavní svobody pouličních průvodů a manifestací a 

trestného činu výtržnictví. Právník 1967, č. 9, str. 874 
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nikoliv nepatrné. V situaci, kdy je objektem ochrany veřejný pořádek, je rozhodující míra 

společenské škodlivosti (závažnosti jednání). Odlišnost je také v případě postihu pachatele. 

Za tyto přestupky lze pachateli uložit trest finanční sankce. Mimo pokuty v úvahu připadá i 

potrestání formou napomenutí nebo propadnutím věci. Spolu se sankcí je možno uložit i 

omezující opatření spočívající v zákazu návštěvy určitých míst ve smyslu ustanovení § 17 

Přest.Zák. U trestných činů je škála možných opatření daleko širší a tvrdší, ovšem 

analogický zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce umožňuje uložit 

taktéž. 

„Zároveň je nezbytné srovnáni i s dalšími částmi trestního zákoníku. O kategorii 

závažnějšími činy se zabývá hlava IX. nazvaná Trestné činy proti České republice, cizímu 

státu a mezinárodní organizaci.  Pokud by útok na orgán veřejné moci nebo úřední osobu 

byl veden s cílem poškodit či dokonce rozvrátit samotné ústavní zřízení, územní celistvost, 

obranyschopnost nebo samostatnost republiky, bylo by takové jednání sankcionováno 

některým z ustanovení zařazených do této hlavy. 

Jednání spadajícího pod trestný čin výtržnictví je možné se dopustit dvěma formami. Právní 

předpis výslovně uvádí pojem hrubá neslušnost a výtržnost. Přičemž není vyloučeno, aby 

jednání naplňovalo znaky obou z nich.  

Hrubou neslušností je jednání, jímž jsou hrubě porušována pravidla občanského soužití 

a zásady občanské morálky. Ze slov hrubá neslušnost plyne, že musí jít o závažnější 

neslušnost příčící se pravidlům občanského soužití a zásadám občanské morálky. Hrubý 

charakter neslušnosti nelze dovozovat pouze z charakteru osobnosti pachatele a jeho 

pohnutky, ale je třeba zejména hodnotit vlastní projev pachatele, a to i ve vztahu 

k prostředí, kde k němu došlo.“
3
  

Občanskou morálkou je myšlena úroveň vnímaná a přijatá konsenzuálně napříč celou 

společností. Jakousi morálkou obecnou. Nejde tedy o stupeň morálních imperativů 

přijatých konkrétním jednotlivcem či státním úřadem v rámci své činnosti. 

                                                
3
 ŠÁMAL, P., a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, 1267s 
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„Výtržností se rozumí jednání, které závažným způsobem (hrubě) narušuje veřejný klid 

a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám 

občanského soužití. Na rozdíl od hrubé neslušnosti jde zpravidla o fyzické nebo psychické 

násilí, které je namířeno proti osobám i věcem (bezdůvodné napadání personálu 

v restauraci, hrubé rušení průběhu taneční zábavy apod.).  

Typickým příkladem výtržnosti je vandalství (ničení laviček a přístřešků na stanicích 

veřejné dopravy, převracení popelnic a vysypávání jejich obsahu, chození po karoseriích 

zaparkovaných automobilů, rozbíjení telefonních budek, veřejného osvětlení apod.). 

Povahu výtržnosti mohou mít i jednání svévolná, která význačněji narušují veřejný klid 

a pořádek, jako např. působení hluku narušujícího v nočních hodinách klid občanů.“ 
4
 

Trestní zákoník uvádí pouze demonstrativní výčet skutků spadajících k těmto formám. 

Jde o  

- napadení jiného (= útok proti lidem nebo majetku fyzického, případně i 

verbální ataky osob) 

- hanobení hrobu, historické nebo kulturní památky (= pomalování či 

pokreslení hanlivými nápisy, poškození výzdoby) 

- rušení hrubým způsobem přípravy nebo průběhu organizovaného sportovního 

utkání, shromáždění nebo obřadu lidí 

Chování naplňující znaky výtržnictví může být také za určitých okolností i střelba 

malorážkou z okna do veřejných prostor, onanování či obnažování se na veřejnosti, 

napadení zdravotního záchranáře během zákroku nebo již zmíněné ničení například laviček 

a přístřešků veřejné dopravy. Škála činů spadajících pod pojem výtržnictví je natolik 

široká, že sem můžeme zařadit i známé přemalování sochy sovětského tanku růžovou 

barvou jako výraz uměleckého vyjádření. 

                                                
4
 ŠÁMAL, P., a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, 1267s.  



7 

Aplikační praxe dovodila, že pod pojem výtržnictví lze podřadit i jednání pasivní 

spočívající v blokování vstupu do soudní síně.   

Z rozsudku krajského soud: „Výtržnosti se lze dopustit i velmi pasivním chováním, které 

založí protiprávní stav, k jehož odstranění je nezbytné užití takových prostředků, jejichž 

aplikace naruší veřejný pořádek.“
5
  

Ministerstvo vnitra rozlišuje 4 kategorie jednání spadající do § 358 TZ. Statistika 

kriminality rozlišuje položky: Výtržnictví, Výtržnictví na sportovních a veřejných akcích, 

Výtržnictví - útoky na záchranáře a také jako Ostatní pohlavní úchylky.
6
 

 

Jak bylo výše již nastíněno, závisí kvalifikace skutku jako výtržnictví do značné míry na 

uvážení orgánu veřejné moci. Odborná veřejnost ve shodě s judikaturou dospěla k závěru, 

že pří posuzování je třeba brát v úvahu tyto aspekty: 

„a) uvážit intenzitu, rysy a průběh útoku (slovní či jiné, nebezpečnější projevy), 

b) posoudit okolnosti, za nichž byl čin spáchán (na pracovišti, na ulici, v restauraci, na 

shromáždění občanů, dále denní či noční doba, počet pachatelů), 

c) zjišťovat pohnutku činu (arogance vůči ostatním občanům, vyprovokování), 

d) zhodnotit následky (poranění osob, poškození věcí), 

e) zhodnotit osobu pachatele (dosavadní způsob života, povahové vlastnosti, kriminální 

minulost).“ 
7
 

Ovšem na prvním místě pro posuzování zdali došlo k trestnému činu výtržnictví je potřeba 

vzít v úvahu zdali, byl spáchán na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném. 

 Definici pojmu veřejně najdeme mezi výkladovými ustanoveními trestního zákoníku (§ 

117) Ten říká, že čin je spáchán veřejně před nejméně 3 osobami současně přítomnými. 
8
 

                                                
5
 Rozsudek KS v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 2008, sp. zn. 4 To 700/2008    

6
 Statistika kriminality za rok 2011 - dostupná na http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-

dokumenty.aspx ; Příloha 1 
7
 ŠÁMAL, P., a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, 1267s. 

8
 § 117 - Veřejné spáchání trestného činu –  

Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je spáchán 
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K tomu, je nutný předpoklad, že tyto osoby jsou schopny jednání pachatele vnímat.  Útok 

může bezprostředně směřovat proti širšímu okruhu osob nebo i proti jednotlivci v případě, 

že ho vzhledem k způsobu jeho provedení jsou schopny současně zaregistrovat i další 

osoby, jejichž morálního cítění by se mohlo dotknout.  

Naproti tomu „místem veřejnosti přístupným je každé místo, kam má přístup široký okruh 

lidí individuálně neurčených a kde se také zpravidla více lidí zdržuje, takže hrubá 

neslušnost nebo výtržnost by mohla být postřehnuta více lidmi, i když tam v době činu 

nejsou. Takové místo však nemusí být přístupné bez omezení komukoliv a kdykoliv, nýbrž 

postačí, že je přístupné jen některým osobám určeným např. povahou jejich zaměstnání 

nebo v určitou dobu apod.“
9
  

Není nutné, aby byly osoby současně přítomné. Postačí, že existuje možnost, aby se zde 

blíže neurčený počet osob měl možnost zdržovat. Plně postačí, že veřejnost bude moci 

postřehnout následky jednání pachatele. Přístupností je myšlena schopnost vnímat jednání 

pachatele zrakem, sluchem i za předpokladu, že místo není volně přístupné každému. 

Příkladem takových míst mohou být školy, restaurace a dokonce jak dovodila judikatura i 

čekárna zdravotnického zařízení. 

Tyto definice jsou dostatečně relativně konkrétní. V situace kdy se částečně překrývají, je 

možno aby se výtržnického jednání člověk dopustil i na místě ryze neveřejném například ve 

svém bytě. Za předpokladu, že jeho konání jsou přítomny nejméně 3 další osoby, tedy se ho 

dopustil veřejně, už o výtržnictví půjde. 

Ovšem ne všechna násilná napadení osob na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném 

jsou výtržnictvím. Mohlo by se jednat o trestný čin proti zdraví upravený v hlavě I. druhé 

časti TZ. Obecně je objektem ochrany právním předpisem u těchto jednání lidské zdraví tj. 

normální tělesné a duševní funkce organizmu. Zatímco postih výtržnického jednání má za 

                                                                                                                                               
a) Obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo 

b) před nejméně třemi osobami současně přítomnými. 
9
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2006, sp. zn. 8 Tdo 1131/2006 
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cíl bránit veřejný pořádek před cizím narušením nikoliv individuální zájmy jednotlivých 

osob.  

Podmínkou, aby mohly být projevy agrese trestány podle § 358 TZ, je že oběť či následky 

mají spojitost s výše nastíněným pojmem veřejného pořádku. Bezdůvodné napadení 

jednotlivce na ulici, v parku či dopravním prostředku pravděpodobně nebude posuzováno 

jako skutek výtržnické povahy. Naproti tomu v situaci, kdy se obětí fyzické agrese stane 

obsluha restaurace, záchranář zdravotní služby během zásahu nebo stewardka v autobuse, 

může se mezi obviněními objevit i přečin výtržnictví.  

Ustálená judikatura v této oblasti dovozuje, že tyto osoby plní role v rámci veřejného 

pořádku a útok na ně je posuzován jako útok na samotný veřejný pořádek, aniž by ony 

samy byly nositeli veřejné moci nebo zvýšené ochrany. Za všechny zmiňuji usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 25. Srpna 2004: „Fyzický útok proti osobě, která přijela 

poskytnout rychlou zdravotní pomoc, pokud k němu došlo veřejně nebo na místě veřejnosti 

přístupném, je třeba zpravidla posoudit – vedle trestného činu ublížení na zdraví či jeho 

pokusu – též jako výtržnost ve smyslu § 202 odst. 1 TrZ , protože ho lze obecně považovat 

za neslučitelný s obecnými pravidly lidské slušnosti a morálky. To platí bez ohledu na 

skutečnost, že trestní zákon výslovně neposkytuje zdravotnickému personálu zvýšenou 

ochranu.“
10

 Zákon a soudní soustava tímto chrání poklidný „každodenní“ život v rámci 

mantinelů standardního běhu civilizované společnosti. 

Trestného činu výtržnictví se může dopustit každý. Právní předpis nevyžaduje zvláštní 

požadavky na pachatele. 

Jelikož trestní zákoník nestanoví, že postačí zavinění z nedbalosti, nejedná se o přečin 

nedbalostní. Proto je v každém případě vyžadováno úmyslné jednání. 

 

                                                
10

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. srpna 2004 č.j.  5 Tdo 946/2004, [T 729] 

K útoku na jiné profese také Nejvyšší soud České soc. rep., 8 Tz 30/76, [R 40/1977 tr.]: „Výtržnost na rozdíl 

od hrubé neslušnosti spočívá zpravidla v takovém násilném jednání, jakým je bezdůvodné napadání personálu 

restaurací, vyhrožování zlým nakládáním, v rušení průběhu taneční zábavy, v hrubém rušení nočního klidu 

apod. 
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2. Vztah trestného činu výtržnictví a diváckého násilí 

 

Jak již bylo naznačeno dříve, můžeme považovat trestný čin výtržnictví v určitém ohledu za 

zbytkový, jímž je postiženo jednání, jež nelze lehce zařadit pod znaky trestného činu 

jiného, ale zároveň jednání natolik společensky škodlivé, že není adekvátní postižení jako 

přestupek.  To lze vyvodit ze systematického umístění v zákoně v rámci  kategorie „jiná 

rušení veřejného pořádku“ a s předpokladem subsidiarity zmíněného trestného činu v rámci 

systému trestního práva operuje i literatura.   

 

Formální znaky tohoto přečinu jsou širokým spektrem jednání nechávající prostor výkladu. 

Jedním ze závažných útoků výslovně definovaných v tomto ustanovení je narušení 

přípravy nebo průběhu organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí 

hrubým způsobem.  

Skutečnost, že je tento čin speciálně vymezen vedle demonstrativního výčtu hrubé 

neslušnosti a výtržnosti v textu zákona svědčí o jeho významu v rámci trestního práva. 

 

Pod pojem organizovaného sportovního utkání je možno zařadit utkání kolektivních sportů 

jako je fotbal, hokej nebo třeba kriket. Stejně jako zápasy sportů individuálních, jimiž je 

například tenis, lyžování, veslování a jiné. 

Definice, co jest sportovní utkání, je poměrně jasná. Naopak významem pojmu 

„organizovaného utkání“ si nejsem příliš jistý. Jistě nebude v praxi problém považovat za 

organizovaný zápas uskutečněný v rámci ligové soutěže pod hlavičkou některého 

z občanských sdružení jako je Fotbalová asociace České republiky, případně Český svaz 

ledního hokeje. Bude ovšem z hlediska interpretace práva organizován i basketbalový 

turnaj školních tříd? Dohnáno ad absurdum každé sportovní soupeření včetně lítých bojů 

tzv. na žízeň vyžaduje jistou míru organizování.  
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Shromáždění může být v souladu se Shromažďovacím zákonem myšleno dobrovolné 

setkání nejméně dvou osob na veřejném místě za účelem vymezeným v § 1 odst. 2 tohoto 

zákona.
11

 Pod tuto charakteristiku lze zahrnout zároveň i diváky účastnící se kulturních, 

společenských a dobročinných akcí. Za shromáždění ovšem není považováno neplánované 

srocení, shluk lidí. 

Obřadem je pak myšlena jakákoliv ceremonie náboženského nebo jiného charakteru, jež 

nesleduje nemorální cíle a hodnoty. Soulad s právním řádem je pak požadavkem 

samozřejmým. Proto nepožívají ochrany rituály spojené s fašistickou či satanistickou 

tématikou. 

 

Právní předpis ani blíže nedefinuje, co je myšleno přípravou organizovaného sportovního 

utkání. Pod přípravu organizovaného sportovního utkání lze zahrnout i kropení trávníku, 

rozcvičení hráčů před utkáním, jejich přepravu do místa sportovního utkání a podobně. 

Z hlediska trestního práva se bude pravděpodobně jednat o jednání, které směřuje, byť i 

vzdáleně k možnosti uskutečnění samotného podniku. Hrubý způsob rušení přípravy by 

měl být v bezprostřední souvislosti místní či časové s následkem ohrožení pořádání akce ve 

stanoveném termínu a zamýšleným způsobem. Ovšem definice tohoto pojmu je úkolem 

soudní praxe. 

 

Pasáž přímo zmiňující narušení přípravy nebo průběhu organizovaného sportovního utkáni 

je v českém právním řádu relativně novým institutem. Její výslovné uvedení mezi 

typickými případy výtržnického jednání je výsledkem zákona číslo 343/2006 Sb. jímž byl 

novelizován § 202 tehdejšího trestního zákona. 

 

                                                
11 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím § 1 

(1) Občané mají právo pokojně se shromažďovat. 

(2) Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, 

k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů 

a stanovisek. 

(3) Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též pouliční průvody a manifestace. 

Dále srovnání s ČERNÝ, P., LEHKÁ, M. Zákon o právu shromažďovacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2010, 18 s 
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Z důvodové zprávy k tomuto zákonu plyne, že má být přímou reakcí na stupňující se agresi 

některých fanoušků fotbalových utkání.  

Předkladatelé napříč politickým spektrem doslova konstatují: „Nastává doba, kdy je 

potřeba přijmout přísná pravidla, která budou co nejvíce eliminovat projevy násilí, vulgarit 

a rasismu v hledištích i mimo něj. Je třeba, aby státní orgány a kluby měly nástroje, které 

jim umožní dostatečně rychle a efektivně zasáhnout.“
12

  

 

Tvůrci v další časti, hovoří o poučení z tragického vývoje násilí na fotbalových stadionech 

ve Velké Británii a nutnosti přijmout tvrdá opatření, aby se takové jednání neopakovalo 

v České republice. 

 

I přesto, že je proklamována tvrdost a efektivita přijatých opatření, stejně jako rychlost 

postihu pachatelů, dle mého názoru ani jedno nenachází odraz v přijatých opatřeních. 

Tvrdost opatření znamená pouze výše citované rozšíření skutkové podstaty trestného činu 

výtržnictví. Doplněné novým použitím vyšší trestní sazby při opakovaném spáchání. 

Kromě tohoto je právní řád ještě doplněn o trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce. V současné úpravě trestního zákoníku ho můžeme najít v § 52 odstavci 

prvním písmenu j). Více pozornosti mu bude věnováno na jiném místě. 

 

V době přípravy této práce navíc Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila další 

novelu trestního zákoníku. Zákonodárce navrhuje ještě rozšíření skutkové podstaty na ty 

kdo “ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání.” 

Z pozměňovacího návrhu plyne, že zakončením je autory myšlen časový usek od ukončení 

utkání hvizdem rozhodčího až po odchod všech návštěvníků z tribun a uzavření areálu 

stadionu. 

Jsem toho názoru, že jde jen snahu o větší určitost definice výtržnického jednání. 

Pravděpodobně s ohledem na incidenty, kdy skupiny fanoušků po zápase vtrhly na hrací 

                                                
12

  Důvodová zpráva k zákonu č. 343/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
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plochu.
13

 Reálný dopad na činnost soudů nepovažuji za významný, jelikož i v současné 

době mohl soudce tyto incidenty posoudit (nejen) jako narušení průběhu sportovního 

utkání. 

 

Násilí nebo nebezpečné chování na fotbalových utkáních bývá v současné době odborně 

označováno jako divácké násilí.
14

  

Konkrétně je okruh jednání, odborníky řazenými, pod tento pojem velmi široký. Nespadá 

sem pouze jednání na stadionu, ale násilné projevy fanoušků v souvislosti s celým 

průběhem návštěvy fotbalového utkání.  Navíc se můžeme setkat i „s rasistickými projevy, 

poškozováním majetku či chováním ohrožujícím jiné osoby na stadionu i mimo něj, včetně 

například hráčů nebo rozhodčích (rvačky, vrhání předmětů na hrací plochu, vstup na hrací 

plochu apod.)“
15

 

Toto jednání může naplňovat znaky i jiných trestných činů. Kromě klasického výtržnictví 

konkrétně například: poškozování cizí věci (§ 228), ublížení na zdraví (§ 146), rvačky (§ 

158), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355) a jiné.  

Přesto, že si zákonodárce musel být takové heterogenity konání vědom, necítil potřebu 

přijmout další doplňující opatření.  

Z toho lze vyvodit, že jestliže se zabýváme fenoménem tzv. diváckého násilí, musíme 

primárně použit úpravy skutkových podstat trestných činu proti zdraví, svobodě, majetku a 

jiných výše uvedených. Jestliže skutek nedosáhne jejich intenzity, připadá v úvahu 

subsumování pod přečin výtržnictví.  

Přesto, že diváckou agresi lze postihnout pestrou paletou trestných činů, má dle mého § 358 

v tomto směru významné postavení i jako signál pro společnost. 

                                                

13 Viz Násilí na stadionu. Finále fotbalového poháru poznamenalo řádění fandů. In: IDNES [online]. 

26.5.2011 [cit. 2012-7-30]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/nasili-na-stadionu-finale-fotbaloveho-poharu-

poznamenalo-radeni-fandu-1zi-/fot_dsouteze.aspx?c=A110526_000735_fot_dsouteze_par 
14

 Např. NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3.vyd., Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 

298 
15

 JANKŮ, L. K problematice diváckého násilí. Kriminalistický sborník. 2009, Roč. 53, č. 3. s. 47-48 
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Pro tuto hypotézu svědčí absence jakéhokoliv odkazu na sport či projev divácké agrese 

napříč předpisy trestního práva. Tedy, i když nejde o jednání nejzávažnější, půjde o projevy 

na sportovních akcích běžné a velmi často tolerované bez jakéhokoliv trestu.  Zákonodárce 

posílá jasný vzkaz směrem k fotbalovým chuligánům, že projevy výtržnosti a hrubé 

neslušnosti zvláště ve spojení se sportovní zápasy nehodlá tolerovat a tato jeho potřeba se 

odráží v tomto rozšířeném znění skutkové podstaty trestného činu výtržnictví. 
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3. Divácké násilí – Objekt a okolnosti činu 
 

Definici pojmu diváckého násilí v našem platném právu nenalezneme. I přesto je tento 

pojem běžně používán napříč prostředím odborné veřejnosti. Jako jednou ze svých agend se 

jím zabývá Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.  

Diváckým násilím je myšlen „negativní společenský fenomén, který znamená významnou a 

znepokojující formu narušování veřejného pořádku. Nejčastěji je chápáno jako násilné či 

jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovním utkáním nebo jinou 

společenskou akcí.”
16

 Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při 

sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech definuje divácké násilí jako 

„jednání osob v souvislosti se sportovní akcí, které může způsobit nebo působí fyzickou 

újmu osobám, škodu na majetku nebo narušuje veřejný pořádek.”
17

 

 

Toto jednání se může uskutečňovat přímo na sportovním stadionu či v místě konání. 

Ovšem i v jeho okolí, případně cestou či v souvislosti s touto událostí. Pro posouzení je 

podstatný věcný, časový a místní vztah k určité sportovní události. Užší věcnou souvislost 

lze dovodit například z vlastnictví vstupenky na zápas, sezónní permanentky. Časová 

souvztažnost je dána dobou blízkou konání zápasu. Například judikatura Spojeného 

království, daná dlouhodobou praxí, za ni považuje 24 hodin před a po utkání. Vztah k 

místu může být dán okolím stadionu nebo cestou na něj prostředky hromadné dopravy. 

Jednotícím hlediskem, abychom mohli používat pojem diváckého násilí je spojitost se 

sportovním utkáním či sportovním klubem. Jedná se zejména o příslušnost relativně 

ohraničené skupiny osob hlásící se k fotbalovému klubu či reprezentaci určité země, kteří 

se tohoto jednání dopouštějí. 

 

                                                
16

 webové stránky Ministerstva Vnitra, Odbor bezpečnostní politiky - http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalita-

146433.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
17

 Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při 

fotbalových zápasech (Rada Evropy; 1985) - k dispozici: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/120.htm  
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Často má toto jednání charakter plánované činnosti, na kterou se může nabalit řada osob 

chovajících se značně impulzivně. 

Dalším atributem jest opakovanost počínání či manifestační ráz. 

 

Jak bylo výše uvedeno, nejedná se o spojitost s konkrétním sportovním odvětvím. V České 

republice se ale nejběžněji vyskytuje v souvislosti s fotbalovými utkáními. Proto se také 

tato práce bude většinou omezovat na projevy diváckého násilí fanoušky fotbalových 

klubů. Ovšem s nejrůznějšími projevy agrese se můžeme setkat i u ostatních sportů 

například ledního hokeje a basketbalu, ale ne v tak časté míře. 

 

3.1 Objekt diváckého násilí 

Divácké násilí je velmi heterogenní pojem projevující se širokou paletou činů. Stejně tak 

rozsah společenských vztahů a hodnot jím ohrožených je značně rozsáhlý a rozmanitý. 

Druhovým objektem, který je nutné uvést na prvním místě, jak je v právu obvyklé, je život, 

zdraví, bezpečí a svoboda osob.  

 

Dále mohou být projevy fanouškovské agrese napadeny hodnoty cti a lidské důstojnosti.  

Formou urážek a skandování s rasovým, národnostním či jiným podtextem nebo jinak 

dehonestujícím obsahem. V této souvislosti je možno zmínit například popěvek “Wenger to 

je pedofil” od příznivců soupeřova mužstva narážející na úspěšnou práci s mládeží 

trenérem jejich rivala. 

 

Kromě těchto osobnostních hodnot je na dalším místě ohrožen majetek. Přímé poškozování 

zařízení nejen na stadionu je velmi častým následkem řádění fotbalových fanoušků.  

 

Přejdeme-li k hodnotám o něco abstraktnějším, považujeme za objekt i veřejný pořádek 

jako takový. S tím se můžeme konkrétně setkat u trestného činu výtržnictví § 358, kdy je 

veřejný pořádek narušen v případě hrubého narušení přípravy či průběhu organizovaného 

sportovního utkání. Nejen to, ale výtržnosti všeobecně jsou nejčastějším trestným činem 
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páchaným v souvislosti se sportovními utkáními. Ať už se jedná o výtržnosti na stadionu 

nebo mimo něj v podobě ničení laviček, telefonních budek, poškozování automobilů nebo 

vozů hromadné dopravy. 

 

Stejně tak může být narušen druhový objekt, který trestní právo nazývá jako soužití lidí. 

Jde o trestné činy obsažené v hlavě X. 
18

 

 

3.2 Způsob provedení a okolnosti činu 

 

Způsob provedení činu stejně jako jeho okolnosti jsou kategorií kriminologickou, nauka 

trestního práva používá výraz objektivní stránka trestného činu. Trestní právo dělí 

objektivní stránku trestných činů na několik částí. Jsou jimi jednání, následek a příčinná 

souvislost mezi předchozími dvěma. Mimo těchto obligatorních náležitostí můžeme 

rozlišovat ještě místo a čas jednání, následek, hmotný předmět útoku, použitý předmět činu. 

 

Jednání je charakterizováno jako projev vůle ve vnějším světě.
19

 To může být učiněno jak 

formou konání, tak i opomenutí.  

V případě diváckého násilí je podoba jednotlivých jednání značně variabilní. Proto se 

pokusím o demonstrativní výčet forem, jež může nabývat.  

 

 Násilí proti fanouškům nepřátelského klubu 

Tato forma je v očích většiny veřejnosti asi nejčastěji vnímaným projevem fenoménu 

diváckého násilí. Avšak samotné bitky dvou táborů fanoušků uprostřed fotbalových tribun 

jsou v současné době jevem nepříliš častým. To je výsledkem práce na poli architektury a 

zabezpečení stadionů. Dojde-li výjimečně ke střetu mezi dvěma nepřátelskými tábory je to 

v důsledku porušení stanovených norem či selhání lidského faktoru.  

                                                
18

 zejména Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§352), Hanobení národa rasy, etnické nebo jiné 

skupiny osob (§ 355 TZ), Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 

(§ 356 TZ)  
19

 JELÍNEK, J a kol.: Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, 161 s (dále jen Jelínek)   
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Ze zmíněných důvodů se násilné střety mezi fanoušky přesunuly mimo stadiony do ulic, ale 

hlavně a především do izolovaných lokalit. Tyto střety bývají z obou stran dopředu 

organizovány s cílem vyhnout se policejnímu dohledu a „dopřát si” nerušený fyzický zápas 

dle vlastních pravidel. Není neobvyklé, aby se odehrávaly i v jiný den než samotné utkání 

obou klubů. 

 

 Násilí proti rozhodčím, funkcionářům, policii a ostatním 

Nemohou-li si během utkání vybít svou agresivitu s podobně smýšlejícími příznivci druhé 

strany, směřují agresivní diváci svůj hněv vůči ostatním. Běžně vůči pořadatelské službě či 

příslušníkům policejních jednotek pověřených dohledem nad bezpečností. V průběhu let 

byly zaznamenány i incidenty proti rozhodčím řídícím dané utkání. 

Kapitolou samu pro sebe je výraz agrese proti funkcionářům i hráčům a trenérům svého 

klubu. 

Zatím naštěstí u nás nedošlo k přímo fyzickému napadení, ale množí se případy 

nátlakových akcí vůči „vlastní straně.” Nejdříve docházelo maximálně k „blokování” 

autobusu s hráči a trenéry jako výraz frustrace po prohraném zápase. Postupem času se 

nátlak stupňoval a agrese diváků dosáhla až vtrhnutí na hrací plochu a řádění uprostřed VIP 

tribuny.
20

 

 

 Ničení zařízení stadionu a okolních objektů 

Tento projev vychází z předchozích bodů. V momentě kdy není možno ventilovat své 

násilné sklony jiným způsobem, stávají se předmětem agrese fotbalových výtržníků 

sedačky, ploty a jiné části stadionu. Vytrhávání, pálení nebo vhazování sedaček je 

typickým projevem vandalismu části diváků. Často bývají tyto předměty použity i jako 

zbraň v následných střetech.  

Destrukce vybavení stadionu může být i projevem nesouhlasu obce fanoušků s politikou 

klubu. 

                                                
20

 Zápas Gambrinus ligy: Slavia Praha  - Sigma Olomouc, 5. května 2011 - http://fotbal.idnes.cz/slavia-

olomouc-1-1-kvuli-vytrznostem-domacich-fanousku-nedohrano-phf-

/fot_dsouteze.aspx?c=A110505_181200_fot_dsouteze_vl  
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Mimo stadiony tradičně bývají oběťmi nájezdů zařízení spojená s cestou na utkání. 

Nejčastěji železniční soupravy či čerpací stanice.  

 

 Vhazování cizích předmětů  

Tento jev je v zápasech v České republice velmi frekventovaný a neblahý.  

Ať už se jedná o útoky směrem k účastníkům hry s cílem zranit je či jen „osvěžit” 

chladivým nápojem. Nejedná se o výlučnou záležitost hrstky chuligánů, ale s podobnými 

projevy je možno se setkat napříč spektrem i tzv. běžných diváků vyjadřujících nesouhlas 

se situací na hrací ploše. 

 

Předměty bývají vrhány i bez pohnutky zranit některou z osob. Házení nejrůznějších 

odpadků jako reakce na sporné situace. Motivem mohou být také různé choreografie či 

oslavy gólových situací. Tyto projevy však ve výsledku znamenají minimálně přerušení 

zápasu i na desítky minut a v nejhorších případech mohou mít následky na zdraví. 

Zkušenosti v této oblasti vedly k zpřísnění opatření na tribunách projevující se například v 

oblasti konzumace balených nápojů.  

 

Toto chování je možné dobře pozorovat v prostředí ledního hokeje, jež se vyznačuje nároky 

na čistotu hrací plochy s ohledem na zdraví všech hráčů. Je možno uvést, že proslulí 

rušením průběhu hokejových utkání vhazováním nejrůznějších objektů jsou fanoušci 

Komety Brno.
21

 

 

Nejzávažnější formou tohoto nevhodného chování je ale házení zakázané pyrotechniky na 

hrací plochu. Jedná se o dýmovnice, dělbuchy a jiné, které mohou ovlivnit zdraví všech 

zúčastněných. Toto jednání je v současnosti jedno z nejzávažnějších provinění, s kterým se 

můžeme na fotbalových stadionech setkat. I přes snahu příslušných orgánů tyto projevy 

vymýtit, jde stále o velkou hrozbu všem hráčům i divákům sportovních utkání. 

                                                
21

 Zápas Tipsport extraligy: Slavia Praha - Kometa Brno, 8. ledna 2012 - http://hokej.idnes.cz/fandove-

komety-na-slavii-vykopli-sklo-pospisil-at-se-zavrou-do-klece-1ij-/hokej.aspx?c=A120108_171846_hokej_cig 
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 Průniky na hrací plochu 

Nedovolené vniknutí na trávník s cílem upozornit a zviditelnit sebe či obchodní společnost. 

V horším případě snaha o útok na některou z osob. 

 

 Projevy spočívající ve vyhrožování smrti či újmy na zdraví 

 

 Rasistické projevy 

Verbální i nonverbální útoky na hráče či fanoušky jiné barvy pleti, etnicity, národnosti či 

vyznání jsou bohužel součástí fotbalového prostředí dodnes. Postupem času se z mnoha 

důvodů situace velmi výrazně zlepšuje.  

V současnosti lze projevy rasismu najít mezi fotbalovými fanoušky zřídka oproti stavu v 

devadesátých letech, kdy byli i důvodem častého sankcionování ze strany Unie Evropských 

fotbalových asociací (UEFA). Přesto se však tento problém nepodařilo odstranit a stal se 

jednou z palčivých otázek letošního Evropského šampionátu ve fotbale na Ukrajině a v 

Polsku. 

 

Toto je přehled nejčastějším projevů diváckého násilí v České republice. Krom toho ještě 

autoři knihy s názvem Divácké násilí J. Nikl a P. Volevecký 
22

 zmiňují přeshraniční prvek a 

napojení na organizovaný zločin. „Chuligánské party při výjezdech do zahraničí pašovaly 

drogy či jiné ilegální zboží, byly využívaný pro majetkovou či násilnou kriminalitu 

(vydírání, výpalné apod.)”  

Důvodem k tomu bylo obstarávání prostředků na vlastní působení. Toto ovšem není častý 

typ fotbalového chuligánství a ani autoři jej za něj nepovažují. 

 

K těmto jednáním musí dojít v souvislosti se sportovním utkáním. Nejlépe v jeho průběhu, 

ale i v době přípravy či po jeho skončení.  

Pachateli patřícími nebo hlásícími se k určitému družstvu.  

                                                
22

 NIKL, J a VOLEVECKÝ P.: Divácké násilí. 1. vydání. Praha: Vydavatelství PAČR, 2007, 8 s. (dále jen 

Nikl/Volevecký)  
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4. Divácké násilí - Pachatelé 

4.1 Osoba pachatele 

Jistě nemůžeme za agresivní a násilnicky se chovající považovat všechny návštěvníky 

sportovních utkání. Kdo tedy jsou ti problémoví? Jaký je jejich skutečný počet v hledišti? 

Co je pro ně příznačné? 

Na tyto a další otázky spojené s profilem osob fotbalových výtržníků se pokusím odpovědět 

v této části práce. Jelikož se jedná o otázky multidisciplinární, nevyhnu se ani přesahu do 

ostatních vědních disciplín. Pomocníkem mi k tomu nejen z hlediska dat a statistiky bude 

publikace Pavla Slepičky - Divácká reflexe sportu. 
23

  

 

Obecně se obecenstvo fotbalových zápasů skládá z několika kategorií diváků. Nikl a 

Volevecký
24

 je nazývá termíny Fotbalový divák, Fotbalový fanoušek a Fotbalový chuligán. 

 

Fotbalový nebo také sportovní divák navštěvuje zápasy, ale zajímá se o objektivní kvalitu 

hry. Od návštěvy stadionu očekává jakýsi divadelní zážitek. Oceňuje úroveň předvedených 

sportovních výkonů a projevuje se v rámci společensky přijímaných standardů. 

Neztotožňuje se do větší míry s žádným z klubů a je v pozici neutrálního pozorovatele. Jak 

z mé osobní zkušenosti, tak i z výzkumu Slepičky
25

 vyplývá, je tento segment zastoupen na 

stadionech v značné menšině.  

 

Většinu v ochozech naopak tvoří takzvaný sportovní fanoušek. U nejnavštěvovanějších 

sportů, fotbalu a hokeje, je jejich podíl až 90%.  

Jde o jedince, kteří se ve větší míře identifikují s konkrétním klubem a prožívají zápasy o 

poznání emotivněji. Od svého mužstva očekávají vítězství, případně výkon odpovídající 

jejich představám. Sportovní střetnutí vnímají optikou “MY” versus “ONI” s čímž souvisí i 

přiměřené snížení objektivity vnímaní.  

                                                
23

 SLEPIČKA, P a kol.: Divácká reflexe sportu. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010 (dále jen 

Slepička) 
24

 viz Nikl/Volevecký - strana 7 
25

 viz Slepička - strana 50 
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Tento běžný druh fandovství se vyznačuje i výraznějšími projevy podpory na tribunách a 

nošením klubových barev ve formě dresů, šál, triček na výraz ztotožnění se s ideály 

příslušného klubu. 

 

Fotbaloví chuligáni jsou poslední kategorií návštěvníků sportovních střetnutí. Chuligán 

nebo také hooligan pochází ze jména irské imigrantské rodiny žijící v 19. století v 

Londýně. Členové této rodiny se vyznačovali nepřizpůsobivým chováním a později se 

slovo chuligánství stalo synonymem pro kriminální či výtržnické jednání.  

Projevy chuligánů jsou nejviditelnější a nejaktivnější. Je možné je nazývat také extrémní 

fanoušci, do jejichž segmentu se řadí. Ve skutečnosti jsou v jasné menšině a jejich počty se 

podle různých pramenů pohybují okolo 3 - 5%
26

 

Tato kategorie se může ještě členit na tzv. ultras a hooligans. Tyto pojmy bývaly a ještě 

dnes někdy bývají považovány za synonyma. 

Ultras jsou pojem spojující fanoušky, kteří se nejaktivněji podílejí na atmosféře na 

stadionu. Připravují rozličné choreografie, vymýšlejí popěvky a chorály a snaží se strhnout 

ostatní „běžné” fanoušky k aktivním projevům podpory jejich mužstva během zápasu. Do 

značné míry odpovídají staršímu českému slovu „Vlajkonoši” 

 

Zatímco členové skupiny hooligans se projevují především negativním způsobem. Jejich 

cílem je střet, konflikt, násilí. Charakteristika této skupiny je poměrně složitá a k jejich 

definici je možné použít řadu teorií.  

Fenomén hooligans je České republice typický pro fotbal a v jiných sportech se s jeho 

projevy setkáváme jen zřídka. 

Jádro skupiny holigans je poměrně malé, ale vlivem okolností se na něj nabalují další 

podporovatelé. Skupině je vlastní specifický žebříček hodnot a vlastních pravidel boje. S 

tím souvisí i uzavřenost skupiny a vnímaní vlastní svébytnosti, jež se dosti často projevuje 

vlastním názorem na to, jak by měl být klub správně spravován. Tento jejich pohled se 

nezřídka dostává do konfliktu s managementem klubu, jenž pro ně může představovat 

dalšího protivníka.  

                                                
26

 viz Nikl/Volevecký - strana 9 a Slepička stana. 47, Tab 15 
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Použijeme-li analýzu medií s chuligánskou tématikou,
27

 vychází nám ideální prožitek 

spojený s fotbalovým zápasem takto: nejdůležitějším prvkem přinášející členům skupiny 

hooligans největší uspokojení je střet, fyzické násilí buď mezi fanoušky klubů navzájem či 

vůči jinému zástupnému objektu. Projevy agrese pro ně představují rituál s předem 

stanovenými pravidly. 

Až za ním, pro některé na podobné úrovni, je prožitek z fandění, atmosféry na stadionu, 

povzbuzování vlastního mužstva. Samotný výsledek zápasu nebo předvedená hra ustupuje 

do pozadí, když je takzvaně plný dům a v kotli nebo před/po zápasem se to mele. 

 

Samotná scéna hooligans není jednolitá masa, ale dělí se na jednotlivé skupiny podle věku, 

místa původu, lokace na stadionu a podobně.  

Identifikace přímo se svým klubem je v této části diváckého spektra velmi silná. Stejně 

jako segment ultras nosí vlastní oblečení se symboly klubu, ale i své skupiny. Příslušnost 

ke klubu vnímají velmi silně a považují ji za jakousi válečnou standardu, pod kterou se bijí. 

Jen na okraj, vrcholem potupy a pokoření je ukořistění dresu nebo ještě lépe šály soupeře a 

následné rituální spálení. 

I přes tyto klubové animozity je všem chuligánům společný odpor vůči příslušníkům 

pořadatelské služby a bezpečnostních složek obecně. Tento všeobecný vzdor je vyjádřen 

zkratkou a pokřikem ozývajícím se často ve vzácně shodě z obou táborů nejtvrdších 

chuligánů - A.C.A.B.
28

 

 

Dělítko mezi skupinami ultras a hooligans není ostré, dochází k prolínání obou a záleží i na 

konkrétní zemi do jaké míry se aktivní fanoušci odlišují od agresivních, násilných.  

Zjednodušeně se dá říci, že ultras se projevují nápaditými choreografiemi až na pomezí 

karnevalového fandění zatímco hooligans mají za cíl vybít své agresivní pudy. Toto dělení 

se budu také snažit zejména v této kapitole dodržovat.  

                                                
27

 VOCHOCOVÁ, L.:Třetí poločas – fotbaloví chuligáni v ČR a násilí, Rexter | Časopis pro výzkum 

radikalismus, extremismu a terorismu 02/2007 (dále jen Rexter) - k dispozici: 

 http://www.rexter.cz/treti-polocas-–-fotbalovi-chuligani-v-cr-a-nasili/2007/11/01/#more-327 
28

 A.C.A.B. = zkratka z anglického originálu all cops are bastards , http://cs.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B. 
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Příručka Evropské Rady s doporučeními pro mezinárodní policejní spolupráci a opatřeními 

k předcházení násilí a výtržnostem a jejich zvládání při mezinárodních fotbalových 

zápasech, které se týkají alespoň jednoho členského státu (tzv. Handbook) aktuálně dělí 

diváky na rizikové a nerizikové. Kritériem je potenciál k ohrožení veřejného pořádku či 

možnost přispět k násilnostem spojených s fotbalovou událostí.  

4.2 Charakteristiky pachatelů 

Po rozdělení návštěvníků podle vlastností přichází na řadu atributy jednotlivých kategorií 

jako je pohlaví, věk, vzdělání, politická orientace. 

 

Pohlaví 

Není překvapivé, že v ochozech sportovních arén najdeme většinu příslušníku mužského 

pohlaví. Konkrétně 71,9% návštěvníků sledovaných sportovních utkání je mužů. Přičemž 

podíl u fotbalu a hokeje je ještě vyšší. 
29

 

Do jaké míry je to dáno přirozenou soutěživostí, neblahou pověstí atmosféry na sportovních 

zápasech a dalšími vlivy by bylo jistě zajímavé zjistit, ale není to podstatou této práce. 

Preference agresivního chování (nespecifikovaného druhu od vulgárních nadávek až po 

násilnické jednání a vandalismus) je v dané studii u mužů 47% a u žen 36%. 
30

 Jde však jen 

o toleranci agresivního chování, ne jeho aktivní páchání jak bude nastíněno dále. 

 

Věk 

Věkové složení návštěvníků sportu je velmi rozmanité, ale platí, že většinou jde o lidi 

mladšího či středního věku.  

Velmi zajímavé je srovnání oněch agresivních diváků z hlediska věkové struktury. Ze 

Slepičkova šetření vychází, že agresivita s postupem věku klesá. Největší poměr mezi 

agresivními a neagresivními diváky najdeme ve skupině do 15 let. Podíl agresivních zde 

tvoří plných 64,3%. Ve věkové skupině 15-18 let je to stále ještě 58,2%.  

                                                
29

 viz Slepička - str. 33, Tab 1 
30

 viz Slepička - str. 79 
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Teprve od plné zletilosti přestává převažovat poměr agresivních fans nad těmi 

neagresivními. Tyto závěry dle autora studie potvrzují i zahraniční výzkumy a zkušenosti s 

praktickými projevy v hledištích.
31

 

 

Vzdělaní a zaměstnání 

S předchozím atributem souvisí i míra dosaženého vzdělaní. Jestliže agresivita se projevuje 

v segmentu nejmladších fanoušků, převažuje tím pádem i nižší vzdělání. Konkrétně 

převažují agresivní jedinci ze 72,5% u učňů v závěsu za nimi s 52,9% podílem je kategorie 

studenti.  

U dospělé populace můžeme nejvíce agresivním fanoušků najít mezi osobami 

nekvalifikovanými případně nezaměstnanými. 
32

 V těchto skupinách ovšem netvoří většinu. 

 

Politická orientace 

Všeobecné přesvědčení vnímá fotbalové chuligány jako příznivce extrémních politických 

myšlenek. Nejčastěji jako členy krajní pravice a hnutí skinheads. S tímto hodnocením 

korespondují i názory Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování „tak jako v zahraničí, i 

v České republice došlo k vzájemnému ovlivňování subkultury skinheads a fotbalových 

chuligánů. Propojování obou subkultur proběhlo na přelomu osmdesátých a devadesátých 

let. Skinheadská subkultura byla důležitou součástí chuligánské scény, což v důsledku 

znamenalo postupnou změnu problému hooligans na problém politický s ohledem na 

rasistické postoje hooligans té doby.” 
33

 

Druhý autor citovaného článku zejména na poznatcích ze zahraničí poukazuje na jinou 

skutečnost. Nepovažuje příslušníky subkultury hooligans za skutečně krajně pravicově 

orientované. Jejich projevy považuje jen za snahu zviditelnit se. Dospívá k názoru, že 

provoláváním rasistických pokřiků na sebe mohou, nejen v mediích, upoutat větší 

pozornost než pouhými vulgárními pokřiky. 

 

                                                
31

 viz Slepička - str. 80, Tab. 32 
32

 viz Slepička - str. 81, Tab. 33  
33

 viz PROTIVINSKÝ, M: Násilí při sportovních podnicích (ze švýcarské kazuistiky). Kriminalistický sborník 

4/2008 
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Na odlišnost mezi skupinou hooligans a skinheads, tedy neonacistickými skupinami obecně 

upozorňují i další autoři. Lenka Vochocová po analýze fanouškovských medií dochází k 

závěru, že značná část subkultury hooligans snahy o politizaci jejich hnutí odmítá.
34

 

Jejich ideálem je pouze brachiální konflikt s podobně smýšlejícími jedinci. Fotbalové 

utkání je jim v tomto pouze záminkou stejně jako některým pravicovým extrémistům 

politické postoje. Jedná se tak o různé formy téže „hry”.  

 

Z druhé strany odmítá rovnítko mezi fotbalovým chuligánstvím a krajní pravicí Miroslav 

Mareš. Autor publikace o fotbalových chuligánech zdůrazňuje, že velká část krajní pravice 

i krajní levice se od „chuligánského primitivismus” distancuje.
35

 

Je to dáno paradigmatem nacionalismu, že perspektivou krajní pravice jsme všichni jeden 

národ. Z jejich úhlu pohledu bychom se měli bít za vlast a národ. Nikoli se napadat mezi 

sebou navzájem kvůli primitivní klubové příslušnosti, která z pohledu národa nemá 

význam.  

K provázání mezi skupinami hooligans a pravicovými extremisty docházet může, ale jde 

jen o účelová spojení s cílem docílit fyzické agrese. 

 

V zahraničí se můžeme setkat i s pohledem na fotbal jako prostředkem národního 

sebeuplatnění. Příkladem budiž Španělsko a lokální specifika Katalánska projevující se v 

týmu Barcelony. 

Případně rivalitou několika týmů danou náboženskou orientací jejich hráčů a fanoušků v 

historii. Typicky Skotsko a týmy z Glasgow Celtic a Rangers. 

 

Ekonomická situace 

„Parametr hodnocení ekonomické situace agresivních diváků vychází čistě z jejich 

subjektivního hodnocení vlastního postavení. Většinu agresivních najdeme překvapivě na 

obou pólech pomyslné křivky. Mezi bohatými (i když nepříliš početná skupina) bylo 57,5% 

                                                
34

 viz Rexter - http://www.rexter.cz/treti-polocas-–-fotbalovi-chuligani-v-cr-a-nasili/2007/11/01/#more-327 
35

 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M.: Fotbalový chuligáni: Evropská dimenze subkultury. 1. 

vydání. Brno: Centrum strategických studií, 2004 (dále jen Mareš) – s. 14. 
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agresivních a mezi chudými se k nim hlásí 54,8%.“
36

  To potvrzuje závěry i dalších studií, 

nastíněných například Niklem a Voleveckým, že není možné najít přímou korelaci mezi 

fotbalovým chuligánstvím a sociální situací. 

4.3 Motivace návštěvníků sportovních akcí 

Po popisu vlastností a kvantitativních hodnotách diváků je třeba zaměřit se na to, za jakým 

účelem se sportovních zápasů účastní. Motivů k návštěvě je celá řada a slouží k 

uspokojování nejrůznějších potřeb lidské osobnosti.  

 

V prvé řadě ona většina slušných diváků a běžných fanoušků. Jejich motivem k výletu na 

stadion je dle Slepičky primárně zábava. Na dalších místech se umístila „podpora 

fanděním”, atmosféra a odreagovaní. 
37

 To jen potvrzuje charakter sportu jako volnočasové 

aktivity. 

Tento typ diváků hledá na stadionu atraktivní produkt - předvedenou hru nebo dění mimo 

hrací plochu - který mu pomůže se vytrhnout od stereotypu všedních dní. Jestliže tato jeho 

touha není naplněna, roste u něj jen frustrace, agresivita a po opakování podobných 

nenaplněných očekávání může hlediště opustit.  

Nakonec bych ještě poukázal na toleranci agresivního chování ze strany této části 

příznivců. Divácké výtržnosti vadí a jsou odsuzovány velkou většinou fanoušků (konkrétně 

78,3% fotbal a 73,7% hokej.) 
38

 To považuji za dobrý signál, ale zároveň prostor pro 

zlepšení. 

 

Pro tuto práci významnější je nepochybně skupina diváků hledající v návštěvě sportovního 

utkání důvody ke konfliktům. Na tu připadá 3,7% u fotbalu respektive 4,4% u hokejových 

fanoušků.
39

 Samotnou účast na výtržnostech během přítomnosti na stadionu přiznává velmi 

podobné procento diváků. 
40

 

                                                
36

 viz Slepička – str. 82, Tab. 34 
37

 viz Slepička - str. 47, Tab. 15 
38

 viz Slepička – str. 72, Tab. 30 
39

 viz Slepička - str. 47, Tab. 15 
40

 viz Slepička – str. 72, Tab. 30  
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Mezi těmito fanoušky je možno hledat ty, kteří se chovají na tribunách agresivním 

způsobem. Zmiňovaná studie ovšem nepracuje s intenzitou jednotlivých jednání. Věnuje se 

pouze té nejběžnější jako vulgární pokřiky a vhazování předmětů na plochu. 

 

Na otázku: „vhodil/a jste již někdy nějaký předmět na hrací plochu?“ Odpovědělo kladně z 

celkového souboru respondentů 12,3%. 
41

  I když je to číslo relativně vysoké lze i z vlastní 

zkušenosti prohlásit, že se v drtivé většině nejedná o jednání s úmyslem kohokoliv zranit, 

ale o snahu vyrovnat se s nahromaděnými emocemi. Ostatně do této skupiny by patřila i 

řada sportovních hráčů, trenérů a funkcionářů. 

 

Hodnoty obsažené v následující tabulce jsou neméně zajímavé. Tazatelé se ptali, zda 

návštěvníci nosí předměty do hlediště s vědomím, že mohou sloužit jako zbraň. Výsledkem 

byla odpověď „vždy” u 2,4% fotbalových a 1,5% hokejových fanoušků a možnost „občas” 

u 4,3% fotbalových a 3,6% hokejových fanoušků.
42

 Tyto výsledky naznačují plánovitost v 

chování fotbalových fanoušků a prostor pro činnost odpovědných orgánů dohledu nad 

bezpečností. 

Za zmínku jistě stojí, že u odpovědi „vždy” byl 90% podíl diváků do 22 let. 

To v souvislosti s pasáží o věku agresivních fans ilustruje, jaké subjekty se nechovají v 

souladu s pravidly. 

Tito mladí, připravující se a emočně nestabilní jedinci se následně mohou stát zdrojem 

dalších konfliktů a problémů, které se mohou rozšířit v ochozech. „Mohou sloužit jako 

spouštěcí moment hromadnějších reakcí v situacích negativního emočního vyladění větších 

diváckých skupin, kdy se mnohdy uplatňuje princip následovnictví.”
43

 

 

Jak již bylo řečeno výše, sociální postavení jednotlivých diváků účastnících se násilnosti je 

různorodé. 

                                                
41

 viz Slepička – str. 70, Tab. 28 
42

 viz Slepička – str. 71, Tab. 29 
43

 viz Slepička – str. 72 
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Většinou se jedná o jedince, kterým je společná tíživá sociální situace. Nejsou schopni 

dosáhnout hodnot uznávaných společností, tyto hodnoty následně odmítají a snaží se je 

nahradit měřítky, které uznává uzavřená fanouškovská subkultura. Ve stavu kdy nejsou 

schopni nebo neumí ovlivnit svůj vlastní život, si vytvářejí tzv. zástupné situace, které 

přinášejí konkrétní a okamžité výsledky. „V nich mohou svůj osud přeneseně spíše ovlivnit. 

Je tedy jednodušší házet sedačkou na stadionu nebo zbít cizího člověka, než se úspěšně 

nebo aspoň snesitelným způsobem etablovat a adaptovat v běžné společnosti.” 
44

  

 

Z většiny literatury plyne, že v kotli fotbalových hooligans můžeme nalézt i jedince v 

normálním životě úspěšné. Pravda v menší míře dané nejspíš i větší inteligencí a 

pravděpodobností se nechat „chytit.” 

Ti mohou v této skupině působit v roli organizátorů tzv. lídrů. „Toto vedení agresivní 

skupiny fandů je o to nebezpečnější a může saturovat i daleko zásadnější problémy se 

společností. A to především ve smyslu popírání hodnot, destrukce, skutečné záliby v násilí a 

ovládání druhých.” 
45

  

Jiní autoři vidí motiv také v odtržení od běžné životní reality a snaze po dosahování 

extrémních, adrenalinových zážitků.
46

 V situaci, kdy jsou jejich životní potřeby plně 

uspokojeny, se potřebují uspokojit za hranicemi standardních mantinelů. Zásady, které si 

nedovolí překročit za normálních okolností, jsou pro ně snáze překonatelné v prostředí 

fotbalovém, které je všeobecně k projevům revolty benevolentnější. 

 

Aspektem, který hraje v dynamice vývoje zásadní úlohu, je přítomnost davu se všemi 

svými charakteristikami. Dochází ke změnám v prožívání jako samotných jedinců a členů 

anonymního davu směrem ke stoupající násilnosti. Jedná se o proces tzv. deindividuace. 

„Ta je vymezována jako proces měnící, utlumující nebo dokonce až ničící jedincův prožitek 

vědomí sebe sama ve skupinových podmínkách. V důsledku sníženého sebeuvědomění 

                                                
44

 PTÁČEK, R., SPURNÝ, J., ŽUKOV, I. - FISHER, S., KAMÍN, T. Agresivní chování fotbalových 

fanoušků - psychologické souvislosti. Kriminalistika. 2009,  roč. 42, č. 3. s. 172-177 (dále jen Kriminalistika 

3/2009) 
45

 viz Kriminalistika 3/2009  
46

 Mimo jiné Slepička i Nikl a Volevecký 
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vzniká tendence k nedodržování všeobecně platných norem, a tím i ke snížení morální 

odpovědnosti.  

Pod vlivem skupinových fenoménů přítomných v podmínkách hromadného chování dochází 

u jedince, v tomto případě již člena skupiny, k oslabení pocitu individuální identity a to při 

současné maximalizaci prožitku identity sociální.  

Oslabením pocitu individuální identity se narušují mechanismy tlumení agrese, jedinec 

snadno ztrácí kontrolu nad agresivním chováním, které by jinak bylo potlačeno ze strachu 

před sankcemi nebo ze sociálního souhlasu.“
47

 

Pachatel je tedy chráněn vědomím davu a anonymitou, kterou to přináší. 

Násilí se projevuje bez schopnosti jedince regulovat vlastní jednání. S touhou po uznání od 

ostatních členů skupiny.  

 

Z pohledu trestního práva se skupinovost, která je i pro návštěvu utkání typická promítá do 

forem účastí na páchání trestného činu. Dopouštějí se jednání jako spolupachatelé (§23 

TZ), účastníci (§24 TZ) nebo může být jejich jednání kvalifikováno i jako „Některé další 

formy trestné součinnosti”(§§364 - 368. TZ)  

 

Podobný vliv na schopnost jedinců zhodnotit a regulovat své jednání má také intoxikace 

alkoholem. „Zvyšuje se tak možnost propuknutí agresivních reakcí, konfliktů s okolními, 

jinak emočně vyladěnými diváky.” 
48

 Frustrovaný jedinec s násilnickými sklony posilněný 

alkoholickým nápojem je velkým rizikem pro dění na stadionu. 

V oblasti distribuce alkoholických nápojů při sportovních kláních dochází pozvolna ke 

změnám směrem k omezení jejich prodeje v ochozech. Naproti tomu regulace se netýká 

omezení prodeje či pití před samotným zápasem nebo v okolí stadionu.  

Konzumace, zejména piva, před nebo v průběhu samotného sportovního utkáním je běžná u 

téměř poloviny diváků, což dokládají i údaje ze studie.
49

 

 

                                                
47

 viz Kriminalistika 3/09  
48

 viz Slepička - str. 74 
49

 viz Slepička - str. 73, Tab. 31 
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S negativními projevy fotbalového chuligánství se v České republice na rozdíl jiných států 

nesetkáváme během utkání národního mužstva. Příčinou toho může být orientace 

fotbalových hooligans jen a pouze na „svůj” klub. Stejně jako jistá rozdílnost mezi 

příznivci podporujícími a cestujícími s českou reprezentací a diváky navštěvujícími 

klubové soutěže. 

S dalším vysvětlením přichází Synecký: „Při zápasech národního mužstva nedochází k 

výtržnostem ze strany českých fanoušků z důvodu, že i hooligans mají při těchto zápasech 

vyhlášený mír.”
50

 

 

                                                
50

 viz Protivinský, M: Násilí při sportovních podnicích (ze švýcarské kazuistiky). Kriminalistický sborník 

4/2008 
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5. Regulace projevů diváckého násilí v české republice 
 

Po stručném definování toho co je obsahem pojmu divácké násilí je na čase uvést normy, 

které upravují postih chování řadící se pod tento pojem.  Nejedná si čistě o předpisy trestně 

nebo veřejnoprávní, ale část pravidel je obsažena i v pramenech práva soukromého a 

dokumentech neprávních. Toto dělení bude základní kostrou 5. kapitoly a bude ještě dále 

rozvíjeno do několika podoblastí. 

 

Oblastí organizace sportu a jeho diváků se dotýká řada právních předpisů. Část z nich se 

vztahuje k regulaci a případnému postihu chování fanoušků. Předmětem úpravy druhé z 

nich jsou oprávnění a povinnosti pořadatelů fyzických a právnických osob.  

Mám na mysli zákon číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Ten v § 7a stanoví povinnosti 

vlastníka případně provozovatele sportovního zařízení na úseku organizace sportovního 

podniku
51

. 

Při jejich nesplnění přichází v úvahu celá řadu přestupků a správních deliktů. Krom toho 

dává tato norma oprávnění ministerstvu vnitra rozhodnout o tom, že se v případě provinění 

uskuteční sportovní podnik bez účasti diváků a to na dobu až jednoho roku.
52

 

 

Z důvodů zaměření práce se budu obšírněji věnovat kategorii předpisů upravujícím vztah 

návštěvníka utkání a klubu (provozovatele) pořádajícího sportovní podnik popřípadě složek 

zasahujících v okamžiku konfliktu se zákonnými normami.  

 

 

                                                
51

 zákon č. 115/2001 Sb. § 7a (1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) nebo osoba oprávněná 

vlastníkem využít sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále jen „provozovatel“) jsou 

povinni, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k 

zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních 

podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících 

pořadatelskou službu ve sportovním zařízení. 
52

 zákon č. 115/2001 Sb. § 7b (1) Pokud vlastník nebo provozovatel závažným způsobem poruší povinnost 

podle § 7a, může Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního úřadu nebo z vlastního podnětu 

rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků, a to až na dobu 1 roku 
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5.1 Právní předpisy - Trestní právo 

Prvním právním odvětvím, jehož optikou na daný problém nahlédnu, jsem zvolil trestní 

právo hmotné. Z důvodu celkového zaměření práce a zároveň závažnosti forem jednání 

upravených trestním zákoníkem. 

Vyjdeme - li z projevů diváckého násilí popsaných výše v kapitole (4.) naplňují tato jednání 

skutkové podstaty celé řady trestných činů. 

 

„Nejčastěji se setkáváme s kvalifikací skutku jako přečin výtržnictví (§ 358 TZ) “
53

 K němu 

může docházet na veřejných místech, cestou směrem na zápas či z něj nebo přímo v jeho 

průběhu jak výslovně stanoví znění této skutkové podstaty. Vandalské jednání, násilné 

projevy lze shledat výtržností, hrubou neslušností nebo také rušením přípravy či průběhu 

sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu, jak o tom hovoří trestní zákoník. 

Statistiky Policie České republiky odlišují zvlášť skutky páchané jako „běžné” výtržnosti a 

skutky nazvané jako „výtržnosti na sportovních a veřejných akcích.” Druhé jmenované 

tvoří jen zlomek z celkového počtu zjištěných trestných činů. Přesná statistika za rok 2011 

hovoří o 3490 výtržnostech a pouze o 68 případech výtržnosti na sportovních a veřejných 

akcích.  

V této souvislosti lze mít pochyby o aktivitě policejních složek a reálném počtu 

uskutečněných výtržností na fotbalových stadionech. I přesto jde v meziročním srovnání let 

2010 a 2011 o nárůst o 70%. 

 

Pokud má činnost fotbalových násilníků závažnější následky zejména na fyzické integritě 

člověka přichází v úvahu jeden z trestných činů, jejichž druhovým objektem je život nebo 

zdraví a jsou obsaženy v hlavě I. zvláštní části TZ. Konkrétně to může být v případě 

úmyslného usmrcení TČ Vraždy (§140). Dojde-li k usmrcení v silném rozrušení ze strachu, 

úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného je tento čin kvalifikován jako Zabití (§141). 

                                                
53

 viz MOŠNA, D. Přehled fotbalové legislativy z hlediska anglického a českého práva. Kriminalistika. 2004, 

roč. 37, č. 3. s. 219-238  
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 Z dílu druhého téže hlavy jde zejména o některou z forem Ublížení na zdraví (§§145 - 

148). Jedná se o situace kdy je postiženo zdraví lidí úmyslným nebo nedbalostním útokem 

ze strany pachatele. 

Je-li navíc obětí agrese příslušník Policie ČR nebo strážník obecní policie může být toto 

jednání posouzeno jako Násilí proti úřední osobě (§325). Jedná se o případy kdy je užito 

násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo pro výkon pravomoci 

úřední osoby.  

 

V případě zapojení několika (minimálně tří) osob a současného ohrožení jejich života nebo 

zdraví lze toto jednání charakterizovat jako Rvačku ve smyslu § 158 TZ. Typické pro tento 

trestný čin je, že všichni pachatelé jsou v postavení útočníků. Žádný z nich není v pozici 

jen bránící se oběti. 

 

Odhlédneme-li od ohrožení nebo škod na zdraví člověka bude nejfrekventovanější obětí 

řádění sportovních diváků majetek. Jde o trestné činy obsažené v hlavě páté TZ. 

Přichází v úvahu postižení skutku jako Poškozování cizí věci (§228). Počínání, jež má za 

následek zničení, poškození nebo učinění cizí věci neupotřebitelnou a způsobení tak na 

cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji 

postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou. 

 

Za určité situace je možné si představit i spáchaní přečinu Krádeže, v souvislosti například 

s útokem bandy chuligánů na čerpací stanici, jak už se v minulosti nejednou stalo. Jednání, 

kdy si útočník přisvojí cizí věc, tím že se jí zmocní a naplní přitom jeden z předpokladů 

daných prvním odstavcem § 205. 

Zákon v obou skutkových podstatách používá sousloví škody nikoli nepatrné. Ta je 

definována v příslušném ustanovení (§138) jako vyšší než 5000,- Kč. 

 

Hlava VII. trestního zákoníku v sobě zahrnuje činy, kdy se v nebezpečí ocitá jak život a 

zdraví, tak i majetek osob. Jde o činy obecně nebezpečné. Můžeme je charakterizovat jako 

ohrožovací činy. K jejich dokonání postačí, že jsou ve stavu ohrožení životy a zdraví lidí 
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případně cizí majetek. Typickým příkladem takového jednání je vyvolání paniky na 

stadionu. 

Ten, kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí na zmíněných objektech tím, že zapříčiní 

požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 

nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo 

kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění je také 

postižen podle § 272 TZ. 

Kdo se takového jednání dopustí z nedbalosti, na něj pamatuje § 229 TZ. 

 

Je-li motivem k trestnému činu příslušnost k národu, rase, etnické skupině, vyznání nebo 

politická příslušnost, může dojít k spáchání některého z trestných činů narušujících soužití 

lidí. Namátkou Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§352), Hanobení národa, 

rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§355), Podněcování k nenávisti vůči skupině osob 

nebo k omezování jejich práv a svobod (§356). Hovoříme o tzv. Hate crimes. Toto 

označení původem z USA je překládáno jako zločiny z nenávisti. Důvody nenávisti mohou 

být rozličné. Tudíž si lze představit podněcování k nenávisti nebo výhrůžky usmrcením, 

ublížením na zdraví nebo způsobením škody vůči skupině příznivců druhého mužstva 

postižené podle § 352 respektive § 356. 

 

Organizovanější činy směřující proti srovnatelným objektům se mohou dostat do konfliktu 

s ustanoveními §§403-405. Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení 

práv a svobod člověka nebo hnutí, jež hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či 

třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob je trestné podle § 403.  Stejně tak jsou 

nezákonné jen projevy sympatií k takovému hnutí (§ 404). Speciální skutkovou podstatou k 

těmto činům je podle § 405 postižen ten kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo 

se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny 

nacistů a komunistů proti lidskosti. 

  

Nedopustí-li se fotbalový fanoušek ani jednoho z výše jmenovaných trestných činů stále 

přichází do úvahy jedna z dalších forem trestné součinnosti obsažená v ustanoveních § 364 
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až 368 jako je namátkou Podněcování, Schvalování nebo Neoznámení trestného činu. 

Společným objektem je jim zájem na potírání trestné činnosti. Jde o zvláštní trestné činy, u 

kterých na rozdíl od forem účastenství není nutná akcesorita s pachatelem základního 

trestného činu. Právní řád trestá přípravu podmínek a nálad pro páchání trestných činů (§§ 

364 a 365). Obdobně postihuje maření trestního stíhání, odhalování a potrestání pachatelů 

(§ 366). Možnost sankce je i za nesplnění povinnosti překazit či oznámit těžký trestný čin 

(§§ 367, 368). 

Na závěr jsem si ponechal ještě Trestný čin podle § 337 (1d) TZ - Maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání. Toho se dopustí pachatel, který navštíví akci, na kterou se vztahuje 

trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného 

závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu. 

 

To je pro představu výčet nejzávažnějších forem trestných činů, které můžeme mezi 

fotbalovými fanoušky nalézt. Zároveň je to pokus o kvalifikaci projevů nazývaných jako 

divácké násilí v aktuálně platném trestním právu. 

5.1.1 Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce  

Od 1. ledna 2010 je český právní řád v boji proti diváckému násilí obohacen o nový druh 

alternativního trestu. Tímto důležitým nástrojem je zákaz vstupu na sportovní, kulturní a 

jiné společenské akce na dobu až deseti let podle § 52 odstavec 1 písmeno i), jež je dále 

rozveden ustanoveními § 76 a § 77 TZ (dále jen “zákaz vstupu”). 

 

„Funkce tohoto druhu trestu je především zábranná, tj. zamezit odsouzenému v dalším 

páchání trestné činnosti”, jak nedávno judikoval Nejvyšší soud. 
54

 

Naproti tomu odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra nenahlíží na zákaz vstupu na 

stadion jako na sankci, ale vnímá jej jako „preventivní opatření, které má pachateli pomoci 

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

                                                
54

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 6 Tz 57/2011, také jako TR 

3/2012 
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podle uložených pravidel.” 
55

 S tím také souvisí možnost podmíněného upuštění od zbytku 

trestu za splnění podmínek v § 90 TZ. 

Jak už jsme uvedli výše, mají jedinci navštěvující sportovní podniky zvláštní žebříček 

hodnot. Tato sankce je má odříznout od skupiny většinou podobně násilnicky 

orientovaných osob a zabránit jim v návštěvě prostředí, ve kterém se chovají agresivně. 

Zároveň nemá jít o tak závažný trest, aby je negativně ovlivnil v ostatním soukromém a 

profesním životě. 

 

V definici tohoto druhu trestu můžeme spatřovat prvky obdobných opatření v trestním 

zákoníku. Mám na mysli zákaz činnosti (§ 74 TZ), který se vztahuje na omezení výkonu 

zaměstnání, povolání, funkce nebo činnosti, jejichž výkon upravují zvláštní předpisy. Jde o 

sankci za čin uskutečněný v souvislosti s ní. Nezbytnou náležitostí je současně potřeba 

zvláštního povolení nebo jiných náležitosti nutných k výkonu takovéto profese či aktivity.  

 

Určitou duplicitu je možno najít i v institutu podmíněného upuštění od potrestání s 

dohledem a přiměřených omezeních a povinnostech s tím souvisejících. Jedním z těchto 

omezení v případě dohledu může být povinnost zdržet se návštěv nevhodného prostředí, 

sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami (§ 48 (4e) 

TZ). Tento právní nástroj se však uplatní jen v případě pachatele, který spáchal přečin, 

jehož spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě. Vzhledem k povaze a 

závažnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že 

již pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti.
56

     

   

„Příčinou vzniku duplicity byla pravděpodobně skutečnost, že trest zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebyl zahrnut do původního předkládaného 

návrhu, ale byl do trestního zákoníku začleněn až v pozdější fázi legislativního provozu; 

zdvojení se zmíněným přiměřeným omezením tak zřejmě bylo prostě přehlédnuto.”
57

 

                                                
55

 viz JANKŮ, L. K problematice diváckého násilí. Kriminalistický sborník. 2009, Roč. 53, č. 3. s. 47-48  
56

 § 46 (1) TZ  
57

 Viz ŠČERBA, F. Právní úprava nových alternativních trestů. Bulletin Advokacie. 2009, roč.-, č. 10. s. 86-

89. 
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Na druhou stranu je patrný zásadní rozdíl v tom, že zákaz vstupu je možno ukládat bez 

dalšího pokud se pachatel dopustil úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou 

takové akce. Dále je takto omezován v běžných činnostech, ke kterým není nutné zvláštní 

oprávnění. Tudíž jde duplicitu pouze zdánlivou. 

 

Nejde pouze o sportovní podniky, ale i o hudební produkce a další společenské akce. 

Podmínkou pro uložení tohoto trestu je prostorová, časová a věcná souvislost s návštěvou 

takové akce. Tento pojem je třeba vykládat poněkud volněji. Nejenom návštěva samotná, 

ale i cesta v souvislosti s utkáním. Naopak souvislostí není napadení člověka z důvodu jiné 

klubové příslušnosti v hospodě či organizovaná bitka dvou part chuligánů den před utkáním 

jak dovozuje Nejvyšší soud. Definice souvislosti s konaným utkáním byla definována 

v jedné z předchozích kapitol. 

 

Zákon stanoví, že výkon trestu probíhá ve spolupráci Probační a mediační služby (PMS) s 

Policií ČR. Činnost Policie se soustředí na schvalování probačního plánu a především 

poskytnutím prostor a personálních kapacit pro kontrolu výkonu trestu. 

Úkolem PMS pak je vytvoření probačního plánu, hodnocení jeho plnění, psychologické 

poradenství a podobně. Významnou pravomocí PMS je stanovit odsouzenému povinnost 

dostavovat se podle pokynů v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce 

k určenému útvaru Policie České republiky.
58

 O této povinnosti by měl být  také v daném 

předstihu náležitě informován. 

Pro další zefektivnění spolupráce mezi oběma subjekty byla vypracována metodická 

příručka. 

 

                                                
58

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

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

stanoveného probačního plánu, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy, programy 

psychologického poradenství, a považuje-li to probační úředník za potřebné, dostavovat se podle jeho pokynů 

v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie České republiky., 

 Srov. § 350i TŘ  
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Klíčovou otázkou při ukládání tohoto trestu je formulace výroku soudu o uložení sankce. 

„Příliš úzké vymezení nebude zaručovat dostatečnou ochranu společnosti před opakováním 

trestného činu ze strany pachatele, příliš široký zákaz může bezdůvodně omezovat 

společenské potřeby pachatele.“
59

  

Přesto v konkrétním případě po zvážení všech souvislostí případu Nejvyšší soud souhlasí s 

naprosto obecným výrokem zákazu vstupu na sportovní akce (na dobu jednoho roku) bez 

jakékoliv bližšího upřesnění.  

Nejvyšší soud konstatuje, že „s ohledem na konkrétní okolnosti trestného činu, zejména pak 

vzhledem k osobnosti obviněného, lze mít důvodně za to, že i jiné sportovní akce než je ta, v 

souvislosti s níž se obviněný trestného činu dopustil, tj. fotbalové utkání klubu Bohemians 

1905, mohou pro obviněného skýtat stejnou příležitost a stejné možnosti pro páchání 

totožné či obdobné trestné činnosti. Uložený trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a 

jiné společenské akce v podobě zákazu vstupu na sportovní akce tak v daném případě 

bezdůvodně neomezuje společenské potřeby obviněného“
60

.  

 

S tímto názorem Nejvyššího soudu se nemohu ztotožnit. Konkrétně v Praze, odkud tato 

kauza pochází, v letošním roce hrálo nejvyšší fotbalovou soutěž 5 klubů. Při způsobu 

rozlosování to znamená, že se fotbalové zápasy na území Prahy konají 3 - 4 dny v týdnu. 

Nemluvě o nižších soutěžích ani o ostatních sportech. V situaci, kdy by se odsouzený při 

konání každého sportovního utkání musel dostavit k určenému útvaru Policie ČR, by se 

jednalo o podstatný zásah do jeho osobnostních práv.  

Zákonodárce jistě umožnil soudu volnou úvahu při ukládání trestů, aby při svém rozhodnutí 

mohli zohlednit všechny roviny případu.    

   

V situaci kdy je omezována lidská svoboda garantovaná článkem 14 Listiny
61

, by dle mého 

názoru, byla na místě větší preciznost autoritativního výroku soudu. Jedná se o omezení 

                                                
59

 viz ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 846–

849). 
60

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 6 Tz 57/2011, také jako TR 

3/2012  
61

 čl. 14 zákona č. 2/1993 sb. (1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 
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běžné soukromé aktivity člověka. K návštěvám sportovních akcí není potřeba zvláštní 

oprávnění prokazující fyzické a psychické schopnosti nebo technické znalosti. Porovnáme-

li například se zákazem řízení motorových vozidel.  

 

Cílem trestu je zabránit odsouzenému v kontaktu s rizikovým prostředím, ve kterém se 

pohyboval doposud. Při úvaze nad uložením trestu je třeba přihlédnout k atmosféře lišící se 

sport od sportu. Jiný stupeň rizikovosti je například na fotbale a šachovém turnaji nebo 

mistrovství v curlingu. Použiji-li opět srovnání se zákazem řízení motorových vozidel, 

může být člověk rizikem na silnici za volantem jakéhokoliv vozu. Společenská 

nebezpečnost fanouška je dle mého názoru kromě osobnostních předpokladů daná i 

prostředím akce, jež k eskalaci jeho jednání přispívá a od které by nemělo být odhlédnuto.  

Dále je otázkou, co je bez bližší určitosti, z pohledu soudce považováno za sportovní 

utkání.  

 

Z těchto důvodů se domnívám, že by bylo pro budoucí případy vhodnější rozhodnutí soudu 

v jiném znění. Lze si například představit omezení na zápasy určitého klubu, v určitém 

místě, určité soutěže, určitého sportu a tak podobně. V souladu mimo jiné s preventivní a 

výchovnou úlohou samotného potrestání. 

 

Nehledě na to, že ani pro orgány dohlížejícími nad odsouzeným není jednoduché sledovat 

často se měnící termíny sportovních zápasu a zajistit dostatečný dohled nad odsouzeným. 

Stejně tak zpravit ho v dostatečném předstihu o tom kdy se má dostavit na příslušné místo 

výkonu trestu. 

 

Jistě by bylo také vhodné, aby o samotném zákazu vstupu na sportovní akce byly 

informovány samotné kluby a provozovatelé sportovních akcí. Otazník se vznáší nad tím, 

jestli soud vzal v úvahu proveditelnost informování o takto širokém zákazu vstupu 

                                                                                                                                               
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení 

veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z 

důvodu ochrany přírody. 
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provozovatele veškerých sportovních podniků na území ČR. Je možné si představit, že by 

takovým zásahem byla porušena i jiná osobnostní práva než jen svoboda pohybu. 

 

V situaci, kdy kterýkoliv odsouzený poruší zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce vystavuje se možnosti postihu z důvodu maření výkonu úředního 

rozhodnutí (viz § 337 odstavec 1 písmeno d) TZ)  

5.2 Právní předpisy - Správní právo 

Není-li jednání agresorů z řad fanouška natolik závažné, aby naplňovalo znaky některé ze 

skutkových podstat trestných činů, avšak zároveň není v úplném souladu s právními 

normami, může přicházet do úvahy potrestání formou přestupku. 

„Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za 

přestupek označen v Přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde - li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“
62

 

V situaci kdy konání naplňuje shodně znaky přestupku a zároveň trestného činu je 

rozhodující výše škody. Menší než nepatrná je považována za přestupek. Nedojde-li ke 

škodě na majetku je rozhodná společenská škodlivost útoku. 

 

Činy v souvislosti s děním okolo sportovních podniků mohou v největší míře dosahovat 

skutkových podstat z části druhé přestupkového zákona nazvané Přestupky proti veřejnému 

pořádku. Jednání popsané v §§ 47, 48, 49. 

 

Povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení veřejně přístupných sportovních a kulturních 

podniků může na základě své samostatné působnosti ukládat vyhláškou i obec. K tomu ji 

opravňuje ustavení § 10 odstavce 1 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.  

V návaznosti na ustanovení § 46(2) přestupkového zákona může být fyzická nepodnikající 

osoba za porušení povinností uložených vyhláškou postižena podle přestupkového zákona. 
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 § 2 (1) Přest. zák. 



42 

Za spáchání přestupku v §§ 47 až 49 hrozí pachateli sankce v podobě napomenutí, pokuty, 

zákazu činnosti nebo propadnutí věci a k tomu zároveň možnost uložení omezujícího 

opatření spočívajícího v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa a místnosti, v 

nichž se podávají alkoholické nápoje nebo se konají veřejné tělovýchovné, sportovní nebo 

kulturní podniky.
63

  

Nevýhodou tohoto opatření je horší vymahatelnost a především územní omezenost na 

správní obvod orgánu, který o uložení rozhodl.  

Tento postup však dle zprávy Policie nenachází v praxi širšího uplatnění.
64

 

5.3 Role Policie České republiky 

Dlouhé roky bývalo pravidlem, že záležitosti bezpečnosti na sportovním stadionu byly v 

kompetenci a úkolem Policie ČR. Policie takto suplovala úlohu pořadatelské služby. Tato 

role se změnila novou koncepcí od 1. ledna 2009.  

Předmětem koncepce je snaha o větší zainteresovanost všech zúčastněných subjektů na 

zajištění klidné přípravy a průběhu sportovních podniků.  

V rámci odbřemeňování úkolů policie se počítalo s větším zapojení klubů respektive 

pořadatelských služeb, tak jak je tomu v západních státech.  

Spolu s touto koncepcí byl zároveň novelizován citovaný zákon o podpoře sportu, do nějž 

byly začleněny nové povinnosti provozovatelů sportovních zařízení. Stejně jako nové 

sankce zmíněné dříve a také povinnost uhradit náhradu vynaložených nákladů zasahujícím 

složkám. 

 

Celá snaha byla neprávem zjednodušována do tvrzení, že policie opouští stadiony a bez ní 

na nich zavládne nikým neorganizovaný chaos.  

V racionální sféře probíhala polemika do jaké míry má stát zajišťovat ochranu soukromým 

podnikům, jako je pořádání fotbalových zápasů. 

                                                
63

 § 17 Přest zák.  
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 Zprava o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření, 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky, Praha 2010, (dále jen Zprava o situaci v oblasti 

diváckého násilí) - str. 24 
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Do opozice proti návrhu se postavil Pavel Kučera s argumenty odkazujícími na ustanovení 

zákona o policii. Hlavním úkolem Policie ČR je chránit bezpečnost osob a majetku a 

veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti atd. „V případě ohrožení nebo porušení 

vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve 

službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci své 

pravomoci nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil“.
65

 

 

„Již z tohoto vymezení úkolů vyplývá, že Policie ČR, resp. její příslušníci mají zákonnou 

povinnost vyhledávat ohniska násilí, resp. násilí, kterým je ohrožen nejen majetek, ale 

zejména zdraví fyzických osob, předcházet a dojde-li již k násilnostem, přijmout opatření, 

která jsou předpokládaná zákonem. Tato povinnost platí obecně. Není omezena jen na 

určité případy. Proto z tohoto pohledu není rozdíl, zda policie zasahuje na ulici (veřejném 

prostranství), v divadle či soukromém bytě. Existují-li okolnosti, za nichž má povinnost 

jednat (např. je páchán přestupek či trestný čin), jednat musí. 

Pokud by byl přijat opačný závěr, rezignovali bychom na zákonem vymezené úkoly Policie 

České republiky, ale zejména bychom rezignovali na její faktický účel - předcházení, 

vyhledávání a vyšetřování trestné činnosti.”
66

 

 

Ve skutečnosti nejde o odchod ze stadionu úplně, ale o přechod od „hard profile policing” k 

principům „low profile policing”, jejichž podstatou je neprovokující monitoring. To 

znamená vystupování Policie na veřejnosti v takovém počtu a takové výstroji, aby její 

přítomnost nevzbuzovala negativní emoce a nedeklarovala očekávání střetu. Pořádkové 

jednotky jsou mimo vizuální kontakt s veřejností, ale na vhodném místě z hlediska 
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 Zák.č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky § 2 Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit 

bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a 

další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.  

a § 10 (1) V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do 

úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci 

své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil. 
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  KUČERA, P. a PTÁČEK, M. K možnostem řešení násilí na fotbalových utkáních. Trestní právo. 2008, 

roč. 12, č. 5. s. 3-5 
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možného zásahu. Na principy low profile policing navazuje tzv. strategie 3D, která značí 

dialog, deeskalaci a důrazný zákrok (determination).
67

 

 

V praxi je tak na stadionu k vidění méně policejních těžkooděnců, kteří dle názoru policie, 

působili negativním a výhružným dojmem na běžné diváky. Naopak při sportovních 

podnicích působí antikonfliktní týmy a tzv. spotteři. Spotteři jsou policisté z řad kriminální 

policie, kteří se v civilu pohybují mezi fanoušky. Základem jejich činnosti je monitoring 

rizikových fanoušků a doprovázení těchto osob při fotbalových zápasech. Jejich činnost má 

výrazně preventivní charakter.
68

 

O bezpečnost samotných diváků se tedy snaží klub prostřednictvím pořadatelské služby. 

A ani po přijetí této koncepce nedošlo k nějakému markantnímu zhoršení situace.  

Jelikož je bezpečnost na stadionu věcí všech stran, je logické, že se o své povinnost musí 

podělit jak klub tak i stát při ochraně veřejnosti.  

 

Policie už nenahrazuje pořadatelskou službu, ale stále se zabývá ochranou záležitostí mimo 

stadiony. 

Nezastupitelná je podpora Policie při doprovodu fotbalových fanoušků na a ze stadionu.  

„Ochrana veřejného pořádku a zajištění bezpečnosti osob při doprovodech fanoušků 

představují v současné době jednu z nejproblematičtějších oblastí boje proti diváckému 

násilí a také jednu z nejnákladnějších činností Policie ČR v boji s diváckým násilím.“
69

 

Po přesunu z nitra stadionu je její role v této úloze doprovodu nenahraditelná a měla by 

působit i preventivním účinkem. V situaci, kdy se někteří fanoušci chovají nevhodným 

způsobem, jsou podnapilí a hrozí, že by se takto negativně mohli chovat během utkání, měli 

by zasahující složky využít svých zákonných instrumentů a v návštěvě stadionu jim 

zabránit. Vhodným prostředkem k tomu je institut zajištění osoby dle § 26 zákona o Policii. 

70
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 Zprava o situaci v oblasti diváckého násilí str. 13 
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 Zprava o situaci v oblasti diváckého násilí str. 13 
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 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí str. 16 
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 z.č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky§ 26 (1) Policista je oprávněn zajistit osobu, která 

a)svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek, 
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Kromě aktivní úlohy se činnost Policie zaměřuje na spolupráci s občanskými sdruženími 

organizujícími soutěže a sdružujícími sportovní kluby (např. FAČR, ČSLH). Vypracovává 

metodické příručky pomáhající klubům v organizaci bezpečnostních opatření. Spolu s 

předchůdcem dnešní Fotbalové asociace ČR byla uzavřena dohoda o spolupráci, jež 

obsahuje oboustranná práva a povinnosti směrem k zajištění klidného průběhu zápasů. 

 

Ostatně spolupráce napříč všemi subjekty v oblasti diváckého násilí je podtrhována ve 

všech materiálech Policie České republiky. Zdůrazňována je i dlouhodobá kooperace s 

obecní (městskou) policií a představiteli měst a obcí na přípravě a průběhu zápasů.    

5.4 Mezinárodní spolupráce 

V dnešním globalizovaném světě problematika diváckého násilí není izolovaný jev 

projevující se pouze na území jednoho státu. Stejně jako se český fotbal zúčastňuje 

mezinárodních soutěží, cestují s ním i jeho fanoušci. Do České republiky naopak přijíždějí 

příznivci zahraničních mužstev. 

Na mezinárodním fóru probíhá spolupráce při bezpečnostních opatřeních a výměně 

informací spojených s fotbalovými chuligány. 

Česká republika je nedílnou součásti Evropské unie, a proto je vázána některými jejími 

normami.  

                                                                                                                                               
b)v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně uráží policistu nebo 

jinou osobu, 

c)má být předvedena podle jiného právního předpisu, 

d)utekla z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy, předběžného opatření 

nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence, 

e)při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk, 

f)byla přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním 

jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci, 

g)není trestně odpovědná a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného činu, je-li důvodná obava, že 

bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci, nebo 

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

zástupci. 

(2) Policista po pominutí důvodu zajištění osobu neprodleně propustí, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li pro 

to právní důvod, předá osobu příslušnému orgánu nebo zařízení pro výkon ochranného opatření. 

(3) Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. 
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Na prvním místě zmiňuji rozhodnutí Rady č. 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s 

fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru. Tento dokument ukládá členským státům 

zřídit Národní fotbalové informační středisko policejní povahy. To se má podílet na 

koordinaci opatření a předávání informací a osobních údajů v rámci evropských zemí. 

Usnesení Rady č. 2006/C-322/01 aktualizuje příručku s doporučeními v oblasti 

mezinárodní policejní spolupráce. Obsahuje také opatření k předcházení násilí a jeho 

zvládání při mezinárodních fotbalových zápasech a turnajích. Z této příručky vychází 

dohoda mezi Policií ČR a ČMFS (dnes FAČR). Doporučení obsažená v usnesení Rady jsou 

také základem manuálu pro fotbalové kluby „Bezpečí na fotbalových stadionech.” 

 

Po tragických událostech na Heysel stadionu v Bruselu v roce 1985 přijala opatření v boji 

proti násilí na fotbalových utkáních i Rada Evropy. Výsledkem byla Evropská úmluva o 

diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových 

zápasech. V Českém právním řadu pod číslem 118/1996 sbírky. 

Rada Evropy se v této oblasti nadále angažuje formou řady doporučení a mezinárodních 

konferencí eg. doporučení č.2/1999 o odstranění plotů ze stadionů. Posledním je 

doporučení č. 1 z června 2011. Jeho předmětem je zajištění stejně vysoké úrovně kvality 

pořadatelských služeb v signatářských státech, k čemuž je připojen i příslušný manuál. 

 

Od EURA 2004 v Portugalsku se na bezpečnosti sportovních akcí s mezinárodním 

přesahem podílí i Interpol. Na pomoci při odhalování potencionálních teroristických útoků, 

chuligánských výtržnosti a další závažné kriminality se účastní jeho týmy pomoci při 

velkých akcích (INTERPOL Major Events Support Teams = IMEST). Zároveň probíhá 

prostřednictvím INTERPOLU co nejrychlejší výměna informací mezi jeho členy v rámci 

databází otisků prstů či databáze odcizených nebo ztracených osobních dokladů. 

Krom násilných projevů diváckého násilí se aktivity této organizace zaměřují i na boj s 

nelegálním sázením nebo boj proti dopingu ve sportu. 

 

Stejně tak mezinárodní fotbalové asociace (FIFA, UEFA) vydávají vlastní předpisy. Tyto 

dokumenty sjednocují standardy bezpečnosti a pořádání zápasů v jednotlivých zemích. V 
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případě porušení obsahují disciplinární řády některé sankce směrem k účastníkům a 

provozovatelům, jež jsou obdobné těm veřejnoprávním. Tím může být pokuta nebo 

uzavření stadionu po určitou dobu apod. Krom nich disponují celou řadou sankčních 

opatření zvláštních jako odečet bodů, kontumační výsledek, opakování zápasu či uzavření 

jen části tribun. 

5.5 Para-právní normy 

Regulace sportovních akcí není zajištěna jen právními normami, ale především pravidly 

soukromými. V této souvislosti bych se jednak zaměřil na činnost Fotbalové asociace ČR 

(dále jen FAČR, dříve Česko-moravský fotbalový svaz - ČMFS) a pak také na opatření 

jednotlivých klubů. 

5.5.1 FAČR 

FAČR je občanské sdružení vzniklé na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, které zastřešuje a organizuje fotbalové soutěže konané na území České republiky. 

Z této pozice uzavřelo i dohodu s Policií ČR. „Dohoda upravuje zejména spolupráci 

policie a svazu, požadavky na stavebně technické vybavení stadionů první fotbalové ligy a 

druhé fotbalové ligy a na zajištění bezpečnostních standardů, spolupráci pořadatelských 

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

politiky.“ 
71

 

Činnost asociace v souvislosti s diváckým násilím se projevuje stanovením kvalitativních 

požadavků na architekturu a zařízení stadionů pro konání zápasů profesionálních soutěží. 

Projekt Stadiony 2012 po spolupráci s policií obsahuje mimo jiné normy týkající se 

velikosti sektorů pro fanoušky, jejich zabezpečení, únikové východy, minimální počty 

pořadatelů či osazení kamerovým systémem (realizované zvláštním materiálem) a dalších 

nutných náležitostí k udělení licence pro pořádání zápasů. 

 

Společně s policií vypracovala FAČR manuál Bezpečí na sportovních utkáních, jež má 

sloužit klubům v lepší orientaci v boji proti diváckému násilí.   
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 Dohoda mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky, článek 1  
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Dalším plodem spolupráce je vzor návštěvního řádu stadionu, který je k dispozici 

jednotlivým klubům a dle něhož se řídí práva a povinnosti provozovatele sportovního 

podniku a jeho návštěvníků. 

 

Dojde- li k porušení některé povinnosti klubem nebo jeho diváky, za což v rámci objektivní 

odpovědnosti odpovídá téže klub, může být potrestán v rámci disciplinárního řízení. FAČR 

může sankcionovat celek formou důtky, pokuty až po uzavření hřiště či sehrání utkání bez 

přítomnosti diváků jak se již několikrát stalo.
72

 

5.5.2 Kluby 

Poslední rovinou, na kterou zaměřím svou pozornost, jsou jednotlivé sportovní kluby. Ve 

vztahu fanoušek - klub dochází k největšímu počtu interakcí a kluby jsou těmi, kterých se 

divácké násilí přímo dotýká. 

Nejprve je třeba se podívat na samotný základ tohoto vztahu. Tím je typické 

soukromoprávní ujednání formou inominátní smlouvy mezi fanouškem kupujícím si 

vstupenku opravňující ho k návštěvě určitého podniku a klubem jako prodávajícím.  

Povahu obchodních podmínek stanovující práva a povinnosti obou stran představuje 

Návštěvní řád, který by měl být při koupi na viditelném místě, aby se s ním každý mohl 

seznámit. Policie také doporučuje výňatek z něj umístit na zadní stranu lístku. Povinnost 

provozovatele sportovního podniku vydat a zveřejnit návštěvní řád je zakotvena v § 7a 

zákona o podpoře sportu. 

Koupí vstupenky divák projevuje se zněním návštěvního řádu souhlas a vůli se jeho 

ustanoveními řídit.  

Uplatňuje se zde tzv. koncepce pána domu, který může prostřednictvím těchto pravidel 

regulovat chování na své akci.  

Klub nemůže omezit právo nákupu vstupenky a tedy právo navštívit utkání aniž by se 

dostal do konfliktu s právem na ochranu spotřebitele. Takové spory řeší Česká obchodní 
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 Výtržnosti po zápase Gambrinus ligy AC Sparta Praha x Dynamo České Budějovice, 13. května 2012 - 

http://fotbal.idnes.cz/fotbalova-sparta-pred-disciplinarni-komisi-fe3-
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inspekce a ve svém uvážení bere ohledy i na bezpečnost všech diváků zápasu. Typicky v 

případě omezení prodeje lístků do sektorů domácích příznivcům hostujícího mužstva. 

Ovšem v situaci kdy kupující vyjádří s pravidly pořadatele souhlas koupí vstupenky, má 

tento pořadatel právo ho vykázat či nevpustit na stadionu dostane-li se do konfliktu s 

návštěvním řádem. Je možno si představit jednoduchý příklad, kdy si podnapilý fanoušek 

zakoupí vstupenku na utkání. Během kontroly při vstupu na stadion je mu zamezen přístup 

z důvodu jeho intoxikace alkoholem, která je v rozporu s pravidly chování diváků 

stanovených mu návštěvním řádem. 

 

Tím se dostávám k dalšímu prostředku prevence násilí na stadionu a tím jsou předzápasové 

prohlídky. 

Je stanoveno, že osobní prohlídce při vstupu do areálu se musejí podrobit všichni 

návštěvnicí bez rozdílu. Zákaz vnášení platí především pro veškerou pyrotechniku, 

alkoholické nápoje, zbraně a další předměty, které by mohly být jako zbraně použity. 

Stejně tak by mělo být kontrolováno požití alkohol před vstupem na stadion.  

Otázkou je samotná realizace této povinnosti.  Kontrola a vymáhání zákazu alkoholu je 

příslovečnou Sysifovskou prací v situaci, kdy návštěvníkům nic nebrání zakoupit si alkohol 

přímo na tribuně. 

Pečlivost pořadatelské služby při osobních prohlídkách může být též ovlivněná 

(ne)profesionalitou či tlakem na plynulost pohybu a množstvím diváků.  

Je třeba si přiznat, že ani sebe důkladnější kontrola nemůže odhalit veškeré zakázané věci 

proti důmyslnosti a vynalézavosti výtržníků, kteří je propašovávají například ve spodním 

prádle či obuvi.  

Určitým zlepšením by mohla být instalace bezpečnostních rámů u vstupu. Ani tento 

instrument není samospasitelný, jak vidíme na situaci v pražské O2 aréně, kde jsou již tyto 

rámy instalovány a přesto zde dochází významným k incidentům v hledišti.
73

 

Také je třeba uvažovat nad technickou a především finanční náročností takového projektu.  

                                                
73

 viz již zmiňované utkání mezi HC Slavia Praha X Kometa Brno,8. ledna 2012 nebo řádění fanoušků během 

finálového turnaje volejbalové Ligy mistrů, 4. dubna 2009 - http://sport.idnes.cz/recti-fandove-dobyli-

nedobytnou-arenu-a-dotlacili-solun-do-finale-pyy-/volejbal.aspx?c=A090404_154858_vol_pohary_ber 
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K této věci bych podotknul, že například v Anglii se u vstupu na stadionu s bezpečnostními 

rámy ani žádnou jinou formou prohlídky návštěvník nesetká vůbec. 

 

Předcházet problémům v řadách návštěvníků by měl i adresný ticketing. Česky řečeno 

prodej vstupenek tzv. na jméno. „Jeho hlavní výhodou je ztráta anonymity jedince, což má 

samo o sobě výrazný preventivní účinek, protože odrazuje od koupě vstupenky ty osoby, 

které chtějí na stadionu páchat výtržnosti.“
74

 

Důležitá je správná prezentace tohoto prostředku a nediskriminační uplatňování na všechny 

návštěvníky. 

Při správné aplikaci a propojení s technickými prvky infrastruktury stadionu má v sobě 

potenciál být důležitým prostředkem při odhalování nepravostí na tribunách. Zejména 

důsledným zavedením kamerových systémů ve spolupráci s elektronickými turnikety. 

Teprve elektronické turnikety spolu s vytvořením databáze fanoušků umožňují klubům 

realizovat pravý adresný ticketing se všemi jeho výhodami.  

Při současném technickém vybavení všech našich sportovišť však nemůže být o 

opravdovém adresném prodeji vstupenek na jméno řeč. 

 

Oblast prevence zahrnuje také dodržování architektonických standardů zařízení stadionu. 

Stejně jako možnost monitoringu návštěvníku kamerovým systémem, o čemž musí být 

zpraveni patřičným způsobem 

 

O samotnou bezpečnost na stadionu se stará pořadatelská služba klubu. Její povinnosti 

vystihuje Nikl a Volevecký takto: 

„- před a v průběhu utkání kontrolují stadion 

- vítají a usazují diváky 

- dbají o spokojenost diváků a řeší jejich případné stížnosti 

- zajišťují bezpečný příchod a odchod diváků, dodržování bezpečnostního řádu stadionu 

- spolupracují s policií a záchrannou službou 

                                                
74

 viz Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí strana 19 
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- zajišťují, aby nikdo nevnesl na stadion zakázaný předmět“ 
75

 

 

Provozovatel podniku na tyto subjekty přenesl část svých zákonných povinností. Jejich 

hlavní výhodou oproti běžným občanům je především možnost koordinace a informovanost 

o aktivitách chuligánů na stadionu.  

K tomu by měli procházet pravidelnými školeními v oblasti organizace, platné legislativy, 

komunikace a předcházení konfliktům. Naproti tomu mají povinnost být stanoveným 

způsobem viditelně označeni. 

 

V situaci, kdy dojde k porušení návštěvního řádu nebo dokonce k útoku na objekt chráněný 

trestním právem, mají členové pořadatelského sboru v současném hmotném právu řadu 

možností jak zareagovat. 

 

Na začátek bych zmínil možnost problémového návštěvníka vyvézt ze stadionu. Toto 

oprávnění vychází ze smluvních obchodních podmínek. Proviní-li se divák proti 

ustanovením návštěvního řádu, je možné, aby jej provozovatel sankcionoval vyvedením z 

místa konání akce.  

V soukromém právu jsou oprávnění provozovatele opřena o ustavení § 6 občanské 

zákoníku o svépomoci. V jejich prospěch svědčí i obecná povinnost odvracení škod. 
76

 

 

Právo trestní opravňuje všechny občany činit úkony k zabránění páchání kriminality a 

zjištění pachatelů trestné činnosti. Tyto prostředky samozřejmě mohou uplatňovat i osoby 

dbající o bezpečnost sportovních akcí, které za tímto účelem mohou být patřičně vybaveny 

pouty či vhodnými prostory. 

 

                                                
75

 Nikl/Volevecký  str. 15  
76

 viz zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník: § 6 Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, 

může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 

§ 417 (1) Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem 

ohrožení. 
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Při přistižení osoby při trestném činu nebo bezprostředně poté smí kdokoli omezit její 

osobní svobodu za účelem zjištění totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu. 

Poté je však povinen tuto osobu ihned předat policejnímu orgánu.
77

  

 

Trestní zákoník obsahuje ustanovení o okolnostech vylučujících protiprávnost. Jde o 

situace, kdy čin jinak trestný (v našem případě například omezení osobní svobody) není 

trestný, jelikož nedošlo ze strany zasahující pořadatelské služby k protiprávnímu jednání, 

tento úkon nebyl společensky škodlivý. 

Může jít o konání v Krajní nouzi.
78

 Odvracení přímého nebo bezprostředního nebezpečí, 

které hrozí zájmu chráněnému trestním zákoníkem, jež nemohlo být odvráceno jiným 

způsobem a způsobený následek nesmí být stejně závažný nebo závažnější než ten, který 

původně hrozil. 

Tento institut je použitelný především v situacích nevyvolaných člověkem, kdy příčinami 

nebezpečí jsou projevy přírodních sil, nikým nevyvolané poruchy technických přístrojů a 

podobně. 

Druhou okolností vylučující protiprávnost je Nutná obrana.
79

 Ta přichází v úvahu v 

situaci kdy přímo hrozící nebo trvající útok směřuje proti zájmu chráněnému trestním 

zákoníkem. Ovšem nejde o nutnou obranu, jestliže byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku. 

                                                
77

  viz zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (Trestní řád) - §76 (2) Osobní svobodu osoby, která 

byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění 

její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení 

osobní svobody bez odkladu oznámit.  
78

 § 28 TZ 

 (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, 

není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 

způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu 

nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 
79

 § 29 TZ 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním 

zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 
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Ve vztahu ke krajní nouzi je v kvalifikovaném postavení. Jde přímo o útok, tím je myšleno 

úmyslné protiprávní jednání člověka, na zájmy chráněné zákonem. Jiná je také intenzita 

jednání s jakou se může osoba bránit. Literatura doslova říká: „Vůči útočníkovi není třeba 

tolik ohledů a je spravedlivé, aby se především on podílel na škodě, která vzešla z jeho 

jednání. Jednání v nutné obraně není nebezpečné pro společnost, naopak je žádoucí, 

protože vlastně nahrazuje zásah veřejné moci.“
80

 

 

Nuance mezi těmito instituty, mezi přiměřeností a zjevnou nepřiměřeností by měli být 

přesně tím, s čím by se měly osoby zajišťující bezpečnost soukromých sportovních podniků 

zabývat v rámci svých školení.  

Tuto partii lze uzavřít konstatováním, že při řádných psychických a fyzických dispozicích a 

náležité organizovanosti pořadatelské služby má provozovatel dostatečný vliv na 

bezproblémový průběh fotbalového utkání.  

 

                                                
80

 viz Jelínek str. 250 
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6. Praktická část - AC Sparta Praha 

Po přehledu celkové situace v oblasti diváckého násilí spíše teoreticko-akademického rázu 

se pokusím přiblížit skutečnou praxi fungování „fotbalové” legislativy v českém prostředí. 

Pro toto exposé jsem zvolil zkušenosti fotbalového klubu AC Sparta Praha. Důvodem k 

tomu je velmi početná fanouškovská základna tohoto klubu, která v sobě zahrnuje i řadu 

agresivních jedinců. Pak také, že tento klub je průkopníkem v oblasti práce s fanoušky a má 

dlouholeté zkušenosti se zápasy nejprestižnějších evropských soutěží. Současně stadion, na 

kterém hraje, byl donedávna největším v České republice a splňuje přísná kriteria pro 

pořádání klíčových zápasů reprezentace i evropských pohárových soutěží.  

 

V samotné organizaci zápasů bezpečnostní manažer klubu rozděluje zápasy do tří kategorií 

podle rizikovosti. Vychází přitom z dřívější policejní praxe. Toto dělení se projevuje v šířce 

a četnosti opatření projevujících se po celém stadionu od důkladnosti vstupních prohlídek 

po počet členů pořadatelské služby.  

Do kategorie A jsou zařazovány utkání s nejvyšší mírou rizika. Spadají sem veškeré 

mezinárodní utkání stejně jako střetnutí s tradičními soupeři typu Slavie Praha, Baníku 

Ostrava nebo Bohemians 1905. 

Zbývající stupně B pro rizikové zápasy a C pro zápasy nepředstavující potencionální riziko. 

Pro zařazení do určité skupiny je rozhodující počet diváků navštěvujících zápas. V případě 

účastí více než 10 000 lidí jsou utkání vždy zařazována v B. Rozsáhlost bezpečnostních 

opatření není striktně určena a odvíjí se i od aktuální situace, dané například postavením v 

tabulce nebo dalšími okolnostmi. 

 

V případě konání utkání spadajícího do kategorie A je na stadionu s kapacitou 18 000 

diváků přítomno přibližně 300 členů pořadatelské služby. Toto číslo bývá i navyšováno 

jsou-li známy informace svědčící o nutnosti přijmout dodatečná opatření. 

Rozmístění pořadatelů je nerovnoměrné po stadionu a je dáno především rizikovostí 

sektorů.  
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Pořadatelská služba na stadionu je zajišťována prostřednictvím najaté bezpečnostní 

agentury. 

Klub pro své účely rozděluje pořadatele na 2 druhy.  

Pořadatel - uvaděč jeho úkolem je kontrola u vstupu na stadion, uvedení návštěvníků na své 

místo a ostatní servis pro diváky. Uvaděči jsou rozmístěni především v sektorech, kde se 

nepředpokládají rizikové situace. 

Druhou kategorií jsou stewardi, jejichž úkolem je zabezpečit majetek a život a zdraví lidí 

před agresí. Jsou umisťováni především do tzv. kotlů pro domácí a hostující návštěvníky 

nebo sektorů, kde se obvykle zdržují problémoví diváci.  

Klub má také dobrou zkušenost s pořadateli v civilu, obdobou spotterů, kteří vyhodnocují 

rizikovost a chování fanoušků během akce a napomáhají tak organizaci zbytku 

pořadatelského týmu. 

 

Na členy pořadatelské služby nejsou kladeny zvláštní fyzické ani psychické požadavky s 

ohledem také na naprosto minimální finanční ohodnocení, kdy zejména pro uvaděče je 

větší motivací atmosféra zápasu než peněžitý výdělek. 

  

Komplexní školení v duchu manuálu Ministerstva vnitra a FAČR probíhá jedenkrát ročně. 

Účastní se ho zástupci Policie ČR, klubu a vedoucí pořadatelské služby v počtu přibližně 

40 lidí. 

Před utkáním probíhá zjednodušené školení samotných členů pořadatelské služby od jejich 

vedoucích pracovníků pod dohledem zástupců klubu. Pro dlouhodobou a rozsáhlejší 

edukaci jednotlivých pořadatelů není prostor daný zejména častou fluktuací zaměstnanců a 

krátkodobostí jejich úvazku. 

Zároveň před úvodním výkopem probíhá porada mezi bezpečnostním manažerem klubu a 

zástupcem Policie ČR. Jejím cílem je zhodnotit průběh minulého utkání a vyhodnocení 

informací o současném utkání a přípravu na zápas. 

 

Dále jsem se zaměřil na kooperaci s ostatními hráči na poli bezpečnosti. Zástupci Sparty si 

velmi pochvalují spolupráci s Policií ČR.  
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I po změně koncepce a přesunu břemena na fotbalové kluby je stále policie velmi aktivní v 

této oblasti. Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření před zápasem a zároveň během 

samotného utkání. V koordinaci se zástupci policie probíhá i provádění komplexních 

opatření zajišťujících bezpečnost na stadionu a v jeho okolí během, v průběhu i po skončení 

samotného utkání. 

Účast policie při utkání se uskutečňuje na podkladě zákona o podpoře sportu.
81

 

 

I přesto tento pozitivní stav však klub provedenou změnu koncepce podrobuje silné kritice. 

Do budoucna by uvítal větší zapojení příslušníku policie na samotném stadionu. Jeden z 

argumentů o možném negativním vnímání „těžkooděnců” ze strany běžné veřejnosti 

považuje za úsměvný. Nic nebrání umístění policistů v zázemí areálu mimo dohled 

návštěvníků.  

Stejně tak zpochybňuje klub samotnou finanční úsporu proklamovanou tvůrci reformy. 

Argumentujíce účastí policie při příchodu a odchodu fanoušků ze stadionu a nutností 

obrazně řečeno sedět na chodníku před stadionem během akce.    

 

S ohledem na velikost a význam utkání konaných na Letné a tím pádem náročnost jejich 

organizace se do uspořádání nezapojuje Městská policie hlavního města Prahy. Policejní 

spolupráce probíhá jen na úrovní Sparty Praha a Policie ČR. Počítat se zapojením obecní 

policie lze především v menších územně-samosprávných celcích. 

Z lokálních samospráv se klub pokouší komunikovat s radnicí Městské části Praha 7. 

Úředníci příslušných odborů se ve spolupráci se sportovním klubem zaměřují a dohlíží na 

výkon obchodních činností v okolí a uvnitř areálu sportovního stadionu. Předmětem 

kontroly jsou zákonná oprávnění k obchodní činnosti, prodej alkoholu nezletilým apod. 

                                                
81

 viz zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu § 7a  

(2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes 

veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou vlastník 

a provozovatel povinni dát podnět k přerušení nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku a bez 

zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky. 

(3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku 

toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České 

republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů. 
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Prostřednictvím FAČR probíhá i vzájemný kontakt zástupců klubů předcházející 

vzájemnému utkání. Ti jsou povinni zaslat vyplněný formulář například s počtem 

předpokládaných autobusů/vlaků na stadion soupeře. Je třeba předeslat, že žádný český 

klub zájezdy svých příznivců na soupeřovy stadiony sám neorganizuje a proto se jedná o 

čísla neoficiální a neověřená. Příležitostně se o zastřešení výjezdu svých příznivců stará 

Baník Ostrava a výjimky je možné nalézt i na určité zápasy hokejové extraligy. 

Mimo tento oficiální dokument fotbalové asociace probíhá komunikace mezi pracovníky 

klubů především na bázi osobních kontaktů a zkušeností v daném prostředí.   

 

Představitelé Sparty se snaží i o dialog se zástupci fanoušků, především občanským 

sdružením Dvanáctým hráčem jsme my. Podpora se uskutečňuje prostřednictvím 

choreografií a uplatněním jejich námětů a podnětů na fungování organizace. 

Tato spolupráce, ale po nedávných incidentech nevedla k mnoha úspěchům. Brzdou je 

především homogenita fanouškovského tábora neschopná se jasně distancovat od 

problémových jedinců v jejich řadách. Klub v současné době neuvažuje o vstřícnějším 

postoji k zástupcům fanklubů, dokud oni sami nepřijmou jasná opatření k zamezení 

nepřístojností v tribunách. 

 

V současné době vidí fotbalový klub největší nedostatky v úsilí vymýtit divácké násilí ve 

dvou rovinách. 

Za prvé je jím technická kvalita zabezpečení stadionu. Především kvalitní a funkční 

bezpečnostní kamerový systém sloužící k monitorování a záznamu všech diváckých 

sektorů a s ním spojená řídící místnost (tzv. velín), jež by mapovala dění v celém prostoru 

stadionu. I přes proklamace a rozličné dokumenty je zatím realita taková, že na většině 

stadionů tato pomůcka schází. Pokud je, tak jen v naprosto nedostačeném provedení pro 

efektivní využití všech možností, jež umožňuje klubům takto vybaveným v zahraničí.  

Požadavkem na bezpečnostní technologie je jejich vzájemná kompatibilita a následná 

návaznost na režimová opatření a fyzickou ostrahu. Těmito opatřeními by v budoucnu 

mohlo být efektivní vytěsnění problémových fanoušků ze stadionu. 
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Druhou stranou mince je nefunkčnost/neefektivita současných právních norem a orgánů 

činných v trestním řízení a neschopnost FAČR řešit tuto problematiku. 

V legislativní oblasti je předmětem kritiky už zmiňovaná novela zákona o podpoře sportu.  

Mimo to zástupci klubu považují za komplikaci současné znění zákona číslo 101/2000 sb. o 

ochraně osobních údajů. Ve stávající podobě ho považují za příliš komplikované a jako 

překážku vytvoření evidence problémových návštěvníků ve spolupráci s policií. 

 

Mimo rovinu právních předpisů je to činnost samotných zúčastněných osob. Oslovený 

subjekt pociťuje nedostatky orgánů činných v trestním řízení dané neznalostí problematiky 

a samotného prostředí, jež mají za následek nedostatečné vymáhání práva. Stejně jako 

rozličné možnosti výkladu konkrétních situací.  

Sparta si tyto nedostatky uvědomuje a snaží se spolupracovat s místně příslušným státním 

zastupitelstvím formou instruktáží a účastí státních zástupců během samotných utkání. 

Cílem tohoto snažení je větší participace na daném problému a uvědomění si, že i obyčejná 

petarda, jež spálí jen pár stébel trávníku, může mít dalekosáhlejší dopad na dění a 

atmosféru průběhu sportovního podniku.  

 

Klub postrádá také rychlost a efektivitu potrestání pachatelů. V situaci, kdy dojde k 

zadržení osoby, nastává neúměrně dlouhá doba, než nastane sankce a pachatel do té doby 

může nadále navštěvovat rizikové prostředí. Rychlost a důraznost je i jedním z principů, 

kterými se zaštiťují policejní materiály a která by byla v dané subkultuře efektivní. 

 

Klub zpochybňuje i účinnost institutu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce. Toto kladivo na fotbalové chuligány má v praxi značné nedostatky. Je 

zarážející, že informace o tom komu je zakázáno navštěvovat sportovní akce se nedostávají 

směrem k fotbalovým klubům samotným. Jistě by bylo vhodné informovat minimálně klub, 

v souvislosti s jehož utkáním byl takový útočník přistižen o rozhodnutí soudu.  
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Právě spolupráce probační a mediační služby se subjekty, které dané prostředí znají, by 

měla být klíčem k problému. Nikoliv situace kdy provozovatelé sportovních podniků 

nemají informace o tom, koho pouštějí na svoje území. 

 

Fotbalový klub Sparta Praha si je vědom toho, že příjemná a bezpečná atmosféra během 

jeho utkání je v první řadě jeho zájmem a proto se nezdráhá převzít za ní odpovědnost.  

V současnosti zvažuje celou řadu kroků, které by napomohly již tak vysoký standart 

komfortu ještě zlepšit. Prvotním opatřením je účast stewardů klubu na utkáních hraných 

venku. Cílem je dokumentovat nevhodné chování vlastních fanoušků.  Dalším z celé řady 

diskutovaných opatření je zavedení elektronických turniketů a důslednější uplatňování 

adresného ticketingu na domácí a venkovní zápasy   

 

Teprve investice do dostatečné moderní infrastruktury (kamerový systém, velín, 

elektronické vstupy) spolu se zavedením vstupenky/karty na jméno umožňují důsledné 

uplatňování návštěvního řádu a ve svém důsledku i efektivní výkon trestu zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce dané soudem nebo obdobného opatření 

samotného klubu. 

 

Z vyjádření klubu vyplývá, že zná své možnosti jak vytlačit problémové fanoušky ze 

stadionu bez čekání na změny v legislativě či aktivním přístupu orgánů činných v trestním 

řízení a hodlá tyto kroky podniknout. 
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7. Komparativní část - Anglie  

Náplní této kapitoly je popsat situaci, která panuje v Anglii. Po tomto náhledu bude 

následovat srovnání se stavem v oblasti diváckého násilí panujícím v České republice. 

 

Anglie je zemí, která byla po léta proslulá řaděními fotbalových fanoušků. Fenomén 

chuligánství je také často označován jako „Anglická nemoc”, odkud se také rozšířil směrem 

na kontinent. 

 V posledních letech je naopak návštěva tamního prostředí vzorem velkého sportovního 

zážitku, který se rovná návštěvě proslulých kulturních domů. 

Slovy ministra pro prevenci kriminality lorda Henleyho: „Policejní zajištění bezpečnosti při 

fotbalových zápasech je opravdovým britským příběhem o úspěchu. Tam kde chuligánství 

bylo popisováno jako „Anglická nemoc”, jsme nyní příkladem, který ostatní následují” 
82

 

 

Při porovnání situace v této oblasti není možné neuvést rozdílný původ chuligánství ve 

Spojeném království a ve zbytku Evropy, tedy i České republice.  

V Británii vycházela podpora hooligans zejména z mladých příslušníků dělnické třídy. 

Subkultura byla považována za prostředek, jak řešit podstatné konflikty v životních 

situacích. Stav podřízenosti vůči dospělým a stav vyplývající z příslušnosti k těžce pracující 

dělnické profesi v prostředí s vysoce specifickým třídním rozvrstvením společnosti 

omezujícím se na vzorce chování přisuzované jedné společenské vrstvě.   

Mareš doslova říká: „V ostatních zemích zřejmě často došlo k pouhému převzetí 

manifestních vzorů jednání a hodnot britských hooligans bez příslušného sociálního, 

kulturního a historického podtextu, který naopak může být v mnoha směrech odlišný.“
83

  

 

Ze strany samotných klubů jsou markantní rozdíly znát hned na samotném vybavení 

stadionů. V důsledku tragedií na stadionech v Bruselu a Hillsborough byla už v průběhu 80. 

                                                
82
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let učiněna řada kroků směrem k lepší bezpečnosti stadionů. Investice učiněné do sedaček, 

odstranění plotů a tzv. členského principu při vstupu na stadionu, předchůdce současného 

adresného ticketingu. Propracovaný vnitřní kamerový systém s dostatečným množstvím 

kamer napojených na řídící místnost s moderním vybavením je standardem nejvyšší 

soutěže Premier league. Spolu s elektronickými turnikety umožňujícími adresnou kontrolu 

diváků navštěvujících sportovní podniky.  

Tyto a další technické prvky jsou prostředkem k uplatňování vlády práva na anglických 

fotbalových stadionech. 

 

Základní rozdíly se projevují i v oblasti zákonné úpravy. Ve Velké Británii se uplatňuje 

systém common law, který mimo jiné znamená uchování některých historických právních 

forem, technik a institutů.  Britská právní tradice je daleko kazuističtější, vycházející z 

uplatnění soudních precedentů. „V současnosti k specifickým diferencím patří, že rozsáhlá 

odvětví v kontinentálním typu bývají upravena kodexy, v zemích common law jsou kodexy 

spíše výjimkou a vyznačující se pestrostí právních norem upravujících konkrétní oblast.“
84

 

7.1 Fotbalová legislativa 

Zákony zabývající se organizací a postihem nezákonného jednání při fotbalových zápasech 

můžeme označit jako fotbalovou legislativu. Řadíme sem především zákon o fotbalových 

divácích (the Football Spectators Act 1989), zákon o fotbalových trestných činech (the 

Football (Offences) Act 1991), zákon o fotbalových výtržnostech (the Football (Disorder) 

Act 2000) a řadu dalších. 

 

Hovořím- li o fotbalové legislativě, mám na mysli úpravu Anglie a Walesu jako jedny z 

částí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Jeden z citovaných zákonů 

místní působnost zužuje. Stejně tak se platnost všech zákonů netýká veškerých sportovních 

podniků, ale pouze určitých fotbalových soutěží jako je například nejvyšší soutěž Premier 

league , druhá nejvyšší soutěž, pohár Fotbalové asociace a další.  
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Proto může docházet k situacím kdy se na fotbalový zápas na jednom stadionu a rugbyové 

utkání odehrávající se o pár stanic metra dál uplatňují rozdílné právní normy. 

7.1.1. The Football Spectators Act 1989 

První z řady zákonů nejprve stanovuje rámec, na která fotbalová utkání se opatření v něm a 

v souvisejících normách vztahují. Takzvané regulované zápasy, které jsou předmětem 

kontroly touto legislativou. Těmi jsou zápasy týmů, které jsou členy Premier League,  

Football League a dalších odehrávajících se na území Anglie, Walesu či jinde. Stejně jako 

zápasy národních mužstev obou zemí. 

 

Další část normy upravuje licenci pro stadiony na samotné pořádání zápasů pro diváky. 

Stadion musí splňovat náročné požadavky na architekturu, zabezpečení a technické 

vybavení. Pokud tomu tak není, může mu úřad místní obce licenci odejmout.  

 

Klíčová část zákona se zabývá zavedením zákazů vstupu na fotbalové zápasy. V angličtině 

nazvané banning order.  

Soud musí uložit zákaz vstupu na fotbalová utkání v situaci, kdy se pachatel dopustí 

trestného činu v souvislosti s fotbalovým zápasem. V případě, kdy soud shledá, že takový 

zákaz by mohl napomoci ochraně před násilnostmi a ochraně veřejného pořádku. Jestliže 

zákaz v této situaci neuloží je na místě, aby své rozhodnutí náležitě zdůvodnil. 

 

Soud má též právo udělit zákaz vstupu na žádost policie, tzv. civil banning order. Jako 

podklad pro tuto žádost postačí, že osoba v minulosti způsobila či přispěla k páchání násilí 

či narušení veřejného pořádku. Pokud soud zároveň dojde k názoru, že takový zákaz by 

mohl napomoci ochraně před výtržnostmi a ochraně veřejného pořádku toto opatření udělí. 

Osoba, které bylo toto opatření uloženo je povinna se hlásit na policejní stanici v době jí 

určené. Oprávněný orgán ji může též uložit povinnost odevzdat policii svůj cestovní pas. 

Toto opatření má za cíl omezit nezákonné jednání spojené s fotbalovými zápasy v 

zahraničí. 
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Krom toho je v pravomoci policie uložit další omezující opatření jako zákaz pohybovat se v 

okolí stadionu 2 hodiny před a po konání akce či zákaz cestování vlakem bez předchozího 

souhlasu. 

 

Administraci tohoto omezení má na starosti Football Banning Orders Authority - Úřad pro 

zákazy vstupu na fotbalová utkání (FBOA). Předmětem jeho činnosti je především vedení 

registru všech osob se zákazem vstupu (k 1. lednu 2011 to bylo 3100 osob). Dále kontrola 

osob, spolupráce s policií, fotbalovou asociací a jejím prostřednictvím i kluby. 

 

Na boji s fotbalovým chuligánstvím se dále podílí i zvláštní orgán zpravodajské služby. 

Sekce fotbalového zpravodajství shromažďuje informace a monitoruje jednání 

potencionálních rizikových fanoušků, lídrů chuligánských skupin nebo osob potrestaných 

zákazem vstupu. Každý fotbalový klub má přiděleného vlastního pracovníka, tzv. Football 

Intelligence Officer (FCO), který se zabývá monitoringem a analýzou aktivit problémových 

příznivců konkrétního klubu. Také před vzájemným zápasem dvou celků navazuje kontakt 

s kolegou v soupeřově táboře a projednává s ním případná bezpečnostní opatření. 

Informace shromážděné touto organizací jsou také podkladem při uložení tzv. „civilního” 

zákazu vstupu. 

 

Minimální délka trvání zákazu je 3 roky a jeho maximální výše může za určitých okolností 

trvat až po dobu 10 let. 

 

Ustanovení § 21A zmiňovaného zákona umožňuje policii v případě konání regulovaného 

zápasu mimo území Velké Británie zajistit nebezpečné osoby na dobu maximálně 6 hodin. 

Pokud se policista bude důvodně domnívat, že britský občan, který se pohybuje v jeho 

přítomnosti, způsobil, nebo se zúčastnil výtržnosti ve Velké Británii nebo v jiné zemi a že 

zákaz vstupu přispěje k prevenci násilí a výtržností. 

Shledá-li pro to dostatečné důvody, může této osobě předat „oznámení" s požadavkem 

dostavit se k soudu k projednání návrhu na uložení zákazu vstupu, případně povinnosti 

neopouštět území Anglie a Walesu a odevzdat cestovní pas.  
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Do 24 hodin od zadržení či vydání oznámení musí soud rozhodnout o tom, zda vydá zákaz 

vstupu na fotbalové zápasy či ne. 

 

Závěrečná pasáž je přehledem jednání, které britské právo spatřuje jako fotbalové trestné 

činy. Zákon o fotbalových divácích konkrétně vyjmenovává nošení, držení nebo použití 

útočné zbraně nebo palné zbraně, dále porušení zákazu vstupu nebo nedostavení se k 

projednání civilní policejní žaloby k soudu na základě „oznámení“. Krom toho ještě jednání 

v souvislosti s fotbalovými zápasy obsažené v navazujících zákonech.  

7.1.2. The Football (Offences) Act 1991 

Tento stručný zákon nejprve uvádí, na které zápasy se vztahuje. Obdobně jako Spectators 

Act se uplatní v časovém rozmezí 2 hodiny před avizovaným začátkem a hodinu po konci 

utkání. 

Následně vyjmenovává jednotlivé skutkové podstaty trestných činů. 

Těmi jsou vhazování předmětů na plochu nebo směrem k ostatním návštěvníkům. 

Ustanovení §3 zakazuje jakékoliv neslušné či rasové skandování během zápasu. Tohoto 

jednání se může pachatel dopustit sám či spolu s ostatními. Tato úprava vznikla na základě 

doporučení Taylorovy zprávy ke katastrofě v Hillsborough. „Soudce Taylor došel k závěru, 

že rasistické skandování na stadionech pravděpodobně nemá za cíl vzbudit rasovou 

nenávist a že nelze ani dokázat, že se k něčemu takovému schylovalo. Proto vznikla úprava 

§ 3, kdy není třeba dokazovat, že ke skandování docházelo v dohledu nebo doslechu osob, 

které by jím mohly být obtěžovány, vyděšeny či zahnány do úzkých.“
85

 

Poslední ze zvláštních skutkových podstat je porušení zákazu vstupu na hrací plochu či 

plochy s ní spojené, kam nemají, běžní diváci přístup bez zákonné omluvy či důvodu, které 

musí prokázat pachatel. 

7.1.2. The Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act 1985 

Tato norma upravuje držení a konzumaci alkoholických nápojů v prostředcích hromadné 

dopravy a během regulovaných sportovních zápasů. Zakázáno je držení alkoholu cestou na 
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utkání ve zvláště vypravených autobusech a vlacích. Stejně tak opilost a držení alkoholu v 

těchto dopravních prostředích se považuje za porušení zákona.  

Zákon postihuje i pokus o vstup na stadion v opilosti nebo s alkoholickými nápoji, držení 

nebo konzumaci alkoholu během zápasu (na dohled hřiště); nebo opilství v průběhu zápasu. 

 

Krom alkoholu předpis zapovídá i držení nebo použití světlic a dělbuchů na fotbalových 

zápasech. Již samotný pokus o vstup s pyrotechnikou je trestný. 

 

Pro dohled nad dodržováním těchto pravidel dává § 7 policii pravomoc k prohledání 

autobusů nebo vlaků, které vezou fanoušky na zápas nebo ze zápasu a také prohledávání 

fanoušků čekajících před vchodem na stadion nebo se na stadionu už pohybujících, kteří 

jsou důvodně podezřelí z porušování zákona. 

7.1.3. The Police Act 1996 

Neboli zákon o policii se § 25 mimo jiného vztahuje i na pořádání fotbalových zápasů. Na 

žádost kterékoliv osoby se policejní jednotky mohou podílet na bezpečnosti fotbalových 

zápasů. Jejich počet závisí na parametrech licence pro stadion a rizikovosti daného utkání. 

Klub následně hradí náklady policejních složek v souladu s dohodou uzavřenou mezi ním a 

policií před začátkem sezony. K vyčíslení nákladů pomáhá metodická příručka s 

podrobným popisem jednotlivých položek. 

7.1.4. The Football (Disorder) Act 2000 

Tato norma byla přijata jako reakce na události během mistrovství Evropy ve fotbale v roce 

2000 v Nizozemí a Belgie. „Doposud jde o nejdramatičtější pokus o právní zvládnutí 

fotbalového chuligánství.  Zároveň se jedná o jeden z nejzásadnějších prvků legislativy 

Spojeného království ovlivňující občanská práva, svobodu pohybu a ochranu soukromí v 

právním státě.“
86

 

Zákon novelizuje stávající právní předpisy, především Spectators Act 1989 a Public Order 

Act 1986. 
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Konkrétně norma stírá rozdíl mezi mezinárodním a tuzemským zákazem vstupu na stadion. 

Pokud je vydán vztahuje se na vstup na jakékoliv fotbalové utkání ve světě. 

Dále upravuje povinné odevzdání cestovního pasu v souvislosti s konáním 

některých regulovaných fotbalových zápasů. Toto opatření souvisí s předchozím bodem.  

 

Předpis nově opravňuje policejní konstábly k zajištění osob z důvodů návrhu na uložení 

zákazu vstupu na fotbalová utkání, tak jak je popsáno výše v části o zákonu o fotbalových 

divácích. 

 

Nejkontroverznější změna, kterou zákon do právního řádu přináší je možnost magistrátního 

soudu nově i na základě civilního řízení a žaloby podané policií uložit tzv. „civilní” zákaz 

vstupu. „Účelem nového opatření je přispět k prevenci diváckého násilí, zrychlit soudní 

řízení při nedostatku času podle tradiční trestní obžaloby a nedostatku informací o osobě, 

která chce vycestovat z Velké Británie.“
87

 

7.2 Civil banning order 

Zákon vlastně rozšiřuje podmínky, za kterých je možné zákaz vstupu uložit. Navazuje na 

snahu zakázat vstup fanouškům, kteří nebyli nikdy odsouzeni za fotbalové trestné činy a 

byli pouze podezřelí, že se zapletli do narušení veřejného pořádku s fotbalem souvisejícím. 

 

Tento zákaz je možno uložit dle § 14B (4) osobě, která se v minulosti dopustila násilného 

jednání či narušení veřejného pořádku na území Spojeného království či jinde nebo k 

takovému jednání přispěla. Zároveň musí být soud důvodně přesvědčen, že zákaz vstupu 

přispěje prevenci násilí a výtržností na nebo ve spojení s regulovaným fotbalovým 

zápasem. 

 

Tato definice umožňuje postih za činy spáchané v minulosti, aniž by měli jakoukoliv 

souvislost s aktuálním jednáním nebo fotbalovým prostředím vůbec.  

                                                
87

 viz Mošna 
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Zákon se zmiňuje o jakémkoliv násilném jednání či narušení veřejného pořádku bez 

souvislosti věcné, tedy fotbalovým zápasem.  

Druhou podmínkou je, že zákaz vstupu přispěje prevenci násilí a výtržností. Policejní 

terminologií řečeno, že je subjekt rizikovým fanouškem. To jest čistě na uvážení soudu a 

policejních orgánů. Příslušnost k tzv. chuligánskému profilu je zjišťována na základě 

podkladů shromážděných, již zmíněnou, sekcí fotbalového zpravodajství.  

Problémem zůstává, že o zařazení do rizikové skupiny diváků a ani o sledování zmíněnou 

organizací není dopředu nikdo informován. Britská média uváděla příklad člověka, jemuž 

byl zákaz vstupu uložen a „chuligánský profil” mu byl dokazován ze styků a návštěv v jeho 

oblíbeném restauračním zařízení.
88

 Avšak bez konkrétních osobních dat, která jsou tajná. 

Novináři se oprávněně tázali: Kdo vám zaručí, že spolu s vámi do téže hospody nechodí 

nebezpečné fotbalové osoby a vy tak zároveň nenavštěvujete rizikové prostředí? 

 

Mnoho odborníků zároveň neváhá v souvislosti s tímto institutem hovořit o prolomení 

presumpce neviny. Ve skutečnosti je osobě uložen zákaz vstupu, aniž by se doposud 

jakéhokoliv nezákonného činu dopustila. Dokonce není naplněno ani kritérium místní a 

časové souvislosti, protože podkladem pro zákaz vstupu může být jednání spáchané 

kdekoliv a kdykoliv v minulosti. Jedná se tak o postižení člověka za činy, kterých by se 

eventuálně mohl dopustit v budoucnosti. 

 

Další vlnu výtek vzbuzuje samotné systematické zařazení a procesní postup, který by měl 

dodržovat práva obviněného. Dle britského práva tento zákaz (civil banning order) není 

považován za trestní sankci a procesní postup vedoucí k jeho uložení je 

civilního/občanskoprávního charakteru.  

S tím souvisí i břemeno důkazů, které musí navrhovatel unést. V civilním řízení může soud 

rozhodnout pouze po zvážení všech pravděpodobností (on the balance of probabilities). 
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Naproti tomu v situaci, kdy by se jednalo o řízení trestní, měl by soud rozhodnout nade vší 

pochybnost (beyond a reasonable doubt).  

Toto opatření má proto sloužit v situaci, kdy zpravodajská služba nemá dost důkazů pro 

obvinění z fotbalových trestných činů. Což ostatně připouští i ministryně sportu Kate 

Hoeyová: „Ze sekce fotbalového zpravodajství máme informace, že některé osoby páchající 

trestné činy nebo se podílející na organizování násilností se dokáží důmyslně vyhýbat 

zatčení. Musíme, ale najít způsob jak s těmito lidmi zacházet.”
89

 

I přesto judikatura soudů dovodila, že v praxi musí důkazní břemene pro uložení civilního 

zákazu dosahovat takové míry, která bude těžko odlišitelná od trestního standardu 

dokazování.  

 

V precedentní kauze Gough and Smith v. Chief Constable of Derbyshire stěžovatelé dále 

namítaly nezákonnost zákazu vstupu na fotbalové zápasy a zároveň povinnost při určitých 

zápasech odevzdat cestovní pas, tedy zákaz cestovat do zahraničí. Šlo především o porušení 

svobody pohybu a práva opustit vlastní zemi, které jim garantují vnitrostátní a i některé 

mezinárodněprávní dokumenty. Například zákon o lidských právech (the Human Right Act 

1950) nebo Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Soud v daném případě judikoval, že právo opustit vlastní zemi není absolutní. Celkově při 

svém rozhodování použil kritérium proporcionality mezi zásahem do osobnostních práv 

daných nejen evropským právem a zájmem státu na ochraně před diváckým násilím na 

straně druhé. V testu proporcionality zákon obstál. 

 Soud ve svém rozhodnutí argumentoval „hrozbou” směrem i do zahraničí, kterou nákaza 

fotbalovým násilím trvale představuje. Dále doplňuje, že zákazy vstupu by měly být 

ukládány, tam kde je silný předpoklad, že je jedinec náchylný podílet se na fotbalovém 

chuligánství. 

Je přiměřené, že ti kdo mají tyto sklony, jsou předmětem opatření, jež jim v tom 

brání. 

 

                                                
89

 viz Pearson - str. 96 
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Na závěr se stěžovatelé spolu s některými žurnalisty pozastavují nad přísností dané sankce. 

Srovnávají potrestané fotbalové chuligány s jinými druhy pachatelů, jako jsou pedofilové či 

drogoví dealeři. V případě druhých jmenovaných při uložení trestu žádný zásah do svobody 

cestovat nenásleduje a nastává otázka, zda snad nejsou pro ostatní stejně nebezpeční? 

Osoba je přísněji postižena za to, že tráví volný čas určitým způsobem. Například v situaci 

kdy se obdobného jednání nižší míry společenské škodlivosti dopustí fotbalový fanoušek a 

„běžný občan” nebude poté pro oba následovat tvrdý trest v podobě několikaletého 

omezení osobních svobod.  

7.3 Fotbalová asociace a kluby 

Kluby se na bezpečnosti podílí především plněním kriterií pro licence na pořádání utkání. 

Stadion musí splňovat požadavky na sezení diváků. 100% míst pro diváky musí být k 

sezení. Je dáno 3leté přechodné období při vstupu do Premier league během něhož musí být 

celý stadion vybaven sedačkami. To přispívá ke komfortu diváků, zároveň však umožňuje 

lepší kamerový monitoring dění v ochozech.   

Další povinností je odstranění plotů mezi tribunami a trávníkem a oddělení sektorů pro 

fanoušky jednotlivých týmů. 

Z technických požadavků jde především o vnitřní kamerový systém s napojením na 

kontrolní místnost. Požadavky na tzv. velín dále zahrnují možnost spojení s příslušníky 

pořadatelské služby a policie a možnost přístupu do jejich důležitých databází. 

Tyto elektronické pomůcky jsou dále propojeny s inteligentními turnikety, které monitorují 

data o jednotlivých návštěvnících i jejich celkovém počtu. 

 

Pomocí těchto moderních prvků došlo k naplnění vládního plánu k 100% adresnému 

systému prodeje vstupenek na fotbalové zápasy. Zároveň toto opatření umožňuje 

jednotlivým klubům vydávat vlastní zákazy vstupu na zápasy svého týmu. Tyto opatření 

platí pouze pro určitý klub v situaci, kdy není provinění dostatečné vážné, aby ho postihl 

soud.  
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Samotné kluby iniciovaly vznik cestovních karet nutných pro účast na venkovních 

zápasech.  

Většina návštěvníků fotbalových utkání na britských ostrovech jsou držitelé permanentních 

vstupenek, někdy po několik dekád. Tudíž blokace jejich sezonní karty a minimálně 3letý 

zákaz sledování jejich týmu je pro ně dostatečnou motivací, aby kontrolovali své jednání. 

 

Za bezpečnost opatření odpovídá klubem jmenovaný bezpečnostní manažer. Většina klubů 

zaměstnává a cvičí vlastní pořadatele, ale přesto existují kluby, které si najímají 

bezpečnostní agentury.  

Součástí licence je podmínka, že členové pořadatelské služby budou proškoleni alespoň na 

úroveň 2 národního standartu.  Tedy budou splňovat nároky dané zákonem.  

Fotbalová asociace ve spolupráci s Premier league a Asociací bezpečnostních manažerů 

fotbalových utkání navíc zajišťuje školící program pro členy pořadatelských služeb, jehož 

se účastní všechny kluby ze 4 nejvyšších fotbalových soutěží. 

 

S pomocí těchto opatření na všech utkáních se podařilo značně redukovat problémy s 

nevhodným chováním diváků na tribunách. Problémy, které se dějí, jsou v současnosti 

převážně pouze mimo fotbalové stadiony, kde jsou pro změnu pod dohledem husté sítě 

kamer spravovaných policejními složkami.  

Současný stav hodnotí jeden z fotbalových chuligánů, když říká: „Bývali případy, že jste 

byli ráno před zápasem zatčeni a při výkopu už jste byli venku s pokutou £50 a plácnutím 

přes prsty. Nyní je nejdřív zatčení a k tomu minimálně 3letý zákaz vstupu na stadiony. Není 

to tak, že vyváznete ten samý den. Díky kamerovému systému vám i za 6 měsíců můžou na 

dveře zaklepat s obviněním.”
90
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8. Shrnutí práce a opatření de lege ferenda 

8.1 Legislativa 

Na podkladě poznatků obsažených v této práci si dovoluji považovat úpravu za 

uspokojivou. V současnosti český právní řád v oblasti fenoménu diváckého násilí 

neobsahuje zásadní mezery. Činy, kterých se agresivní návštěvníci sportovních zápasů 

dopouštějí je možno subsumovat i pod aktuální znění skutkových podstat trestných činů.  

Ani reforma činnosti policie přenášející více odpovědnosti na provozovatele sportovních 

podniků neznamenala dramatický nárůst projevů násilí v ochozech. 

 

I přesto se ve veřejném prostoru periodicky opakují volání po novém speciálním 

fotbalovém zákoně po vzoru Velké Británie. Za všechny hlasy Slepička: „České právní 

prostředí danou problematiku rozhodně neupravuje systematicky a dost často ani logicky. 

Pro optimální pokrytí široké škály zmiňovaných právních vztahů by byla výhodnější 

existence komplexní normy, která by i přes možné překrývání se s již platnými normami, 

exaktně popisovala a korigovala veškeré interakce mezi jednotlivými subjekty “
91

   

Tento názor nepovažuji za šťastný. Cesta zvláštní normy věnované jednomu fenoménu 

trestně právních vztahů je velmi nesystematická.  Pravděpodobně vycházející z neznalosti 

právní kultury typické pro náš právní řád, která je odlišná od té britské.  

Mám rovněž pochybnosti o obeznámenosti všech účastníků debaty s obsahem anglických 

norem. V samotném Spojeném království bývá jejich úprava vnímána jako drakonicky 

přísná. 

Institut civilního zákazu vstupu a jiná opatření jako sekce fotbalového zpravodajství 

jsou brána za minimálně hraniční zásah do osobních svobod a plíživý nástup „Velkého 

bratra”.   

 

Za realističtější bych považoval postup pomocí novelizace trestního zákoníku o zvláštní 

paragraf věnovaný konkrétním projevům diváckého násilí. Kupříkladu výslovná 

kriminalizace vstupu na hrací plochu, použití pyrotechniky při sportovní akci jako jasný 

                                                
91

 viz Slepička - s. 166 



72 

signál pro veřejnost jaká jednání společnost považuje za škodlivé. V situaci, kdy je 

takovéto jednání možné trestat již nyní, by šlo o důrazný vzkaz, že tyto projevy diváckého 

násilí na stadion nepatří.  

Jestliže by se zákonodárce rozhodl tímto způsobem doplnit úpravu, nepovažoval bych to za 

negativní zásah do stávajícího stavu.  

Mohu konstatovat, že více než novelizovat trestní předpisy bude zapotřebí věnovat 

pozornost využívání, již nyní fungujících opatření. 

 

Kde bych naopak hledal inspiraci na britských ostrovech, je přístup zainteresované právní 

veřejnosti k danému problému. Britský soud neváhá přistoupit k omezení svobod v pravdě 

preventivního rázu. Považuje je za přiměřenou reakci hrozbě možného chuligánského 

chování.  

Naproti tomu domácí justice, jak vyplývá i z vyjádření Sparty, váhá adekvátně stíhat a 

potrestat osoby přímo se účastnící nepravostí. 

Zároveň by stávající poměry zlepšila větší spolupráce mezi všemi stranami. Opět po vzoru 

Británie povinnost informovat klub či FAČR o uložení zákazu vstupu na sportovní, kulturní 

a jiné společenské akce podle § 76 TZ.   

8.2 FAČR 

Fotbalová asociace jako zastřešující subjekt nemá mnoho přímých nástrojů jak ovlivnit 

dění. Jako pozitivní impuls bych považoval důsledné prosazování přijatých opatření, 

zejména co se týká bezpečnostního vybavení stadionů a minimalizace politiky výjimek. 

 

Za velký nedostatek současné situace považuji stav pořadatelských služeb. Jsou primárně 

záležitostí provozovatele, který by svůj úkol neměl zanedbávat.  

FAČR by mohla dobře uplatnit svojí organizační roli formou hromadných školení pro 

jednotlivé kluby. V dlouhodobějším časovém horizontu pak zavedením licence či pasu 

pořadatele fotbalového utkání nejvyšších soutěží, jež ověřuje znalosti a schopnosti, který by 

získávaly osoby absolvující odborné kurzy a školení.  
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Tyto aktivity by mohly být financovány pomocí příspěvků jednotlivých klubů. Dalším 

možným zdrojem financováni, by byly pokuty, které již dnes FACŘ uděluje klubům, které 

nedostatečně zabezpečí průběh utkání.  

V úvahu by přicházela i zahraniční podpora z fondů EU nebo UEFA. 

8.3 Kluby 

Největší možnost aktivně ovlivnit projevy diváckého násilí mají jednotliví provozovatelé 

sportovních podniků. Kluby stojí v pomyslné první linii. Zároveň v jejich práci spatřuji 

největší prostor pro zlepšení. Mohou mít původ v neodbornosti nejvyššího vedení klubu a 

neznalosti bezpečnostní problematiky, ale i jinde. 

Proto stejně jako pro policii považuji za klíčové pro jednání klubu navenek uplatňování 

jasného principu 3D. Dialog, deeskalace a důrazný postup proti nepravostem. Tento princip 

je nutno uplatňovat důsledně a bez výjimek na všechny. Použiji pro změnu anglický 

policejní termín „fair but firm“, v překladu férový přístup ke všem, ale pevné trvání na 

svých zásadách. 

 

„Agresivní chování diváků je celospolečenský problém, který nelze řešit izolovaně, ale 

především ve smyslu vzdělávání a zvyšování socio-kulturního a právního povědomí. V 

druhé řadě je nutno přijmout systémová opatření, která asociální projevy a agresivitu na 

stadionech alespoň sníží na minimum.“
92

 

8.3.1 Systémová opatření 

Nejdříve bych se věnoval systémových opatřením proveditelným v kratším časovém 

horizontu. Především kultivaci nejproblémovějším částí stadionů tzv. kotlů fanoušků.  

Jak z výzkumu vyplynulo, nejneemotivněji se v hledištích projevují mladí diváci. 

Proto navrhuji omezit vstup do těchto sektorů věkovou hranicí 15 nebo lépe 18 let. 

Výsledkem by mělo být odtržení mladých aktivních fanoušků z rizikového prostředí. 

Přerušit přerod mladistvého výtržníka v dospělého chuligána. Zároveň zabránit využívání 

mladistvých a jejich omezené trestní odpovědnosti k páchání výtržností v kotli plně trestně 

odpovědnými dospělými. 
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Kotle jsou také sektory, kde je z pravidla nejlevnější vstupné. Dáno nižším komfortem, 

tradicí stání atd. Proto by dalším krokem mělo být vyrovnání cen vstupného se zbytkem 

stadionu. Podpořené naopak cenovým zvýhodněním pro fanoušky do 18 let věku do 

vybrané části stadionu jako kompenzace za nemožnost sledovat utkání v kotli.  

 

Zásadní otázkou je konzumace alkoholu během utkání, která zvyšuje potencionální riziko 

konfliktů. Jak bylo řečeno, není prodej alkoholických nápojů na stadionu výrazně omezen. 

Proto by byla minimálně v „kotlích” a na zvýhodněné tribuně pro mladistvé na místě 

regulace formou úplného zákazu prodeje.  

Cílem těchto kroků je pro začátek odradit konfliktní fanoušky od návštěvy stadionu. Za 

další rozmělnit rizikový prostor kotle na zbytek stadionu, kde by se začlenil mezi běžné 

fanoušky. 

 

V dlouhodobém hledisku považuji za nezbytné zavedení zmiňovaného plnohodnotného 

kamerového systému napojeného na kontrolní místnost a inteligentních turniketů u vstupů. 

S tím ruku v ruce souvisí uplatnění adresného ticketingu. Ten by se neměl omezovat jen na 

domácí, ale i venkovní zápasy.  

Přimlouval bych se i za větší zainteresovanost klubů při zápasech na půdě soupeře. 

Minimálně u distribuce lístků až po participaci na organizaci zájezdů. 

 

Z materiálů dále vyplynulo další opatření účinné především z psychologického hlediska. 

Tím je doplnit areál stadionu a zážitek z jeho návštěvy o další prvky. Dobré atmosféře 

mohou přispět přilehlé restaurace, obchody, muzea či zábavné akce.  

8.3.2 Prevence 

Na tomto místě se budu věnovat krokům, jež ovlivňují celospolečenské povědomí. Sanace 

problému tkví jednoznačně v přístupu „zdravé společnosti” vůči těmto asociálně se 

projevujícím jedincům.
93
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K tomu bych doplnil cílené kroky směrem k informování „nezdravé části” co je dovoleno a 

jaká jednání jsou již za hranou. Aby už na otázku jestli ví, co provedli, nezněla odpověď: 

„Nic, jenom fandím!“ Jako v kultovním filmu z roku 1987 Proč?, inspirovaném násilnostmi 

ve vlaku do Banské Bystrice. 

Fotbalový chuligáni vyznávají vlastní pravidla, hodnoty a rituály. Proto by klub při 

snaze o oslovení této subkultury měl využít i prostředky komunikace jim vlastní.  

V situaci, kdy během utkání dochází k násilnostem a používání pyrotechniky, není možné, 

aby hráči při pozápasovém rituálu šli odměnit své „fanoušky” potleskem. Vyjádření, že 

směřovala vůči „naprosté většině”, která se ničeho nedopouštěla, jsou naprosto nepřijatelná.  

Dříve bývala v případě neklidu v hlediště na prvním místě obvyklá promluva lídrů a 

osobností mužstva směrem k táboru vlajkonošů. Tento přístup v současně době postrádám. 

Nahrazení upozorněním pořadatele formou rozhlasu či rozhodčího je neúčinné, 

kontraproduktivní a místy až komické. 

 

Od těchto náznaků bych pokračoval směrem k osvětově-výchovným akcím. V minulosti 

podobná propagační kampaň organizovaná fotbalovou asociací proběhla. Zde bych naopak 

považoval za účinnější organizaci pod hlavičkou samotného klubu. Z důvodu silné 

sounáležitosti se symboly svého mužstva ze stran fanoušků.  

Tato mediální kampaň by nejen chuligánům, ale především běžnému fanouškovi, který 

chodí na sport, měla dát obraz pozitivního povzbuzování mužstva.  

Citovaný průzkum i osobní zkušenost dokládá, že většina diváků jednání chuligánů 

odsuzuje. V nedávné minulosti jsem zaznamenal nesmělé pokusy o odsouzení těchto činů, 

a proto by přijatá kampaň měla dodat sebevědomí a odvahu slušně se chovající většině.  

Je samozřejmostí, že by se této akce účastnili nejvýznamnější a nejpopulárnější osobnosti 

klubové historie i současnosti. 
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Závěr 

Na konec konstatuji, že cíle vytyčené v úvodu této práce byly naplněny. Za prvé jsem se 

pokusil podat co nejobjektivnější pohled na trestnou činnost páchanou v souvislosti se 

sportovními utkáními. Nejčastěji problém trestného činu výtržnictví, ale i dalších 

překročení zákona. 

Analýza se v dostatečné míře týkala samotných projevů diváckého násilí. Pomocí 

psychologických a sociologických charakteristik došlo k popisu osobností návštěvníků i 

agresivních chuligánů. Rozpracování těchto hodnot a motivací vyvrátilo některé vžité 

stereotypy spojující se s touto subkulturou.  

 

Rozbor právních norem ukázal na dostatečnost úpravy v této oblasti. Nicméně aplikace v 

praxi byla relativizována praktickou částí práce.  

Z komparace s právem Spojeného království vychází poznatek, že i v oblasti aplikace a 

výkladu orgány veřejné moci je možné nalézt prostor pro zlepšení. 

 

Z práce vyplývá, že největší nedostatky je možné pozorovat na straně FAČR a samotných 

provozovatelů sportovních podniků. Jsou dány kombinací nedostatku financí, odborných 

znalostí všech zainteresovaných subjektů i nedůsledností při plnění stávajících povinností. 

 

I přes výše řečené je situace v České republice v oblasti diváckého násilí bez větších 

incidentů. Ovšem je otázkou času, kdy při stávajícím stavu zajištění bezpečnosti na 

utkáních může dojít k závažným škodám na životě a zdraví osob.     

 

Uvědomuji si, že fenomén diváckého násilí nelze vymítit. Určité procento společnosti bude 

vždy vykazovat tendence osobnosti k asociálnímu chování. Proto bych považoval za 

úspěch, když by se jejich agresivní projevy podařilo ze stadionů vytěsnit.  

Bezpečnost na stadionu je věcí všech a proto všechna výše nastíněná opatření bez vzájemné 

provázanosti nemají smysl. 

Celý řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek. 
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Seznam zkratek  

 

TZ    zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;  

Přest. zák.  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích; 

TČ   trestný čin; 

FAČR   Fotbalová asociace České republiky; 

ČMFS   Českomoravský fotbalový svaz 
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Přílohy 

Příloha 1: 

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České 

republiky v roce 2011(ve srovnání s rokem 2010) 

Ministerstvo vnitra, Praha 2012 

 
Počet zjištěných a objasněných trestných činů v ČR v roce 2011a meziroční změna (vybrané 

Trestné činy) 
 

TSK § TZ Název Zjištěno Objasněno Změna oproti 

2010 

Zjištěno - 

fakticky 

Změna oproti 

2010 

Zjištěno 

231 § 358 Ostatní pohlavní úchylky 211 116 65 44,5% 

611 § 

358,359 

Výtržnictví 3 490 2 778 593 20,5% 

612 § 358 Výtržnictví na sportovních a 

veřejných akcích 

68 58 28 70,0% 

614 § 358 Výtržnictví - útoky na 

záchranáře 

3 2 -8 -72,7% 

 
* TSK - takticko-statistická klasifikace Evidenčně statistického systému kriminality PČR. 

Příloha 2: 

Tabulky z publikace SLEPIČKA, P a kol. Divácká reflexe sportu. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2010, ISBN 978-80-246-1838-8 

Tabulka 1 - str. 33 

Skladba sportovních diváků ve sledovaných sportech podle pohlaví (vybrané sporty) 

 

 fotbal hokej celý soubor 

žena  18,9% 25,7% 28,1% 

muž 81,1% 74,3% 71,9% 

 

Tabulka 15 - str. 47 

Důvody pro návštěvu sportovních utkání (vybrané sporty)   
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 fotbal  hokej 

Podpora fanděním 53,3% 60% 

Odreagování 33,8% 36,3% 

Zábava 55,3% 56,4% 

Individuality 10,2% 8,6% 

Dramatičnost 23,6% 27,6% 

Parta 4,2% 5,1% 

Atmosféra 30,6% 35,8% 

Konflikty 3,7% 4,4% 

 

Tabulka 28 - strana 70 

Vhodil (a) jste již někdy nějaký předmět na hrací plochu? 

 

 Fotbal Hokej Basketbal Volejbal Házená Florbal Celý soubor 

Ano 14,5% 16,4% 7,3% 5,8% 7,5% 11,3% 12,3% 

Ne 85,5% 83,6% 92,7% 94,2% 92,5% 88,7% 87,7% 

 

Tabulka 29 - strana 71 

Nošení předmětů do hlediště s vědomím, že mohou sloužit jako zbraň (vybrané sporty) 

 

 Fotbal Hokej Celý soubor 

Vždy 2,4% 1,5% 1,6% 

Občas 4,3% 3,6% 3,4% 

Nikdy 93,3% 94,9 95,0% 

 

 

Tabulka 30 - str. 72 

Názor na divácké výtržnosti na stadionech 

 

 fotbal hokej basketbal volejbal házená florbal celý soubor 

Vadí 78,3% 73,7% 85,8% 89,7% 87,7% 80,2% 80,3% 

Nevadí 18,4% 20,7% 11,7% 8,4% 10,2% 16,0% 16,1% 
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Aktivně se jich 

účastním 

3,3% 5,6% 2,5% 1,9% 2,1% 3,8% 3,6% 

 

Tabulka 31 - strana 73 

Konzumace alkoholu bezprostředně před utkáním či v jeho průběhu 

 

 Fotbal Hokej Basketbal Volejbal Házená Florbal Celý soubor 

Vždy 8,5% 7,6% 2,8% 2,6% 3,5% 4,7% 6,2% 

Občas 41,0% 42,2% 26,0% 32,2% 34,9% 32,1% 37,7% 

Nikdy 50,5% 50,2% 71,2% 65,2% 61,6% 63,2% 56,1% 

 

Tabulka 32 - str. 80 

Agresivně a neagresivně se projevující diváci z věkového hlediska 

 

Věk Neagresivní Agresivní 

Do 15 let 35,7 % 64,3 % 

15 - 18 let 41,8% 58,2% 

19 - 22 let 54,6 % 45,4% 

23 - 30 let 58,5% 41,5% 

31 - 40 let 64,4% 35,6% 

41 - 50 let 68,7% 31,3% 

51 - 60 let 70,8% 29,2% 

Nad 60 let 76,9% 23,1% 

Celý soubor 56,2% 43,8 

 

Tabulka 34 - str. 82 

Subjektivně vnímaná ekonomická situace diváků a agresivní chování 

 

Ekonomická situace Neagresivní Agresivní 

Bohatý 42,5% 57,5% 

Spíše bohatší 55,9% 44,1% 

Spíše chudší 58,7% 41,3% 
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Chudý 45,2% 54,8% 

Celý soubor 55,7% 44,3% 

 



 

Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje problematice trestného činu výtržnictví se zaměřením na rušení 

přípravy a průběhu organizovaného sportovního utkání. Toto jednání bývá také označováno 

jako diváckého násilí. 

Pojem diváckého násilí, někdy zjednodušován do termínu chuligánství, je různě používán a 

není přesně definován. Většinou se pod něj zahrnuje násilné nebo nebezpečné chování 

diváků v souvislosti se sportovními zápasy. 

Obsah práce je rozdělen do osmi kapitol, jejichž cílem je definovat tento pojem a podat 

jeho komplexní a přehlednou analýzu.  

 

Úvodní pasáže jsou věnovány trestnému činu výtržnictví jako takovému. Obsahují rozbor 

předpokladů, jež podmiňují spáchání trestného činu výtržnictví podle § 358. Slouží čtenáři 

jako pojmový základ pro další studium a pro pochopení vzájemné návaznosti na pojem 

diváckého násilí. 

 

Kapitola 3. se snaží o vlastní definici fenoménu diváckého násilí popisem hodnot a ideálů, 

které jsou tímto jednáním ohroženy a přehledem způsobů jakým k páchání skutku dochází.  

 

Profilem pachatelů pomocí kriminologických charakteristik se zabývá další část textu. 

Stranou pozornosti nezůstává ani psychologická motivace diváků k návštěvě stadionu.    

 

Kapitola 5. je rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá mapováním a zhodnocením 

platné české legislativy regulující chování diváků. Zvláštní prostor je věnován 

alternativnímu druhu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.  

Druhá část se zaměřuje na dokumenty Fotbalové asociace ČR stejně jako práva fotbalových 

klubů ve vztahu k divákům. 

 

V kapitole 6. ve spolupráci s fotbalovým klubem AC Sparta Praha dochází k porovnání 

teoretických zjištění z předchozího textu s jejich uplatňováním v praxi.  



 

Pohled fotbalového klubu relativizuje prohlášení v oficiálních dokumentech a přináší nové 

poznatky z každodenního fungování. 

 

Pozornost je věnována i zahraniční právní úpravě. Srovnání s anglickou fotbalovou 

legislativou, která je brána jako příklad úspěšného vytěsnění agrese ze stadionů. 

 

Závěrečné shrnutí je pokusem o navržení účinných kroků směrem ke zlepšení atmosféry v 

tribunách sportovních stadionů.  

 



 

Abstract 

The thesis deals with the topic of the criminal offense of disorderly conduct focusing on 

disruption of organised sport events. This action is also referred to as spectator violence. 

The term of spectator violence, sometimes simplified as hooliganism, is used in different 

ways and it is not strictly defined. It usually includes violent or dangerous behaviour of 

spectators during sport events. 

The content is divided into eight chapters, which aim at defining this term and offer a 

complex and clear analysis.  

 

Opening passages are dedicated to criminal offense of disorderly conduct as such. They 

include an analysis of prerequisites conditioning the committing of criminal offense of 

disorderly conduct according to the § 358 of penal code. It serves as a vocabulary of terms 

for further study and for understanding of the mutual interconnection with the term 

spectator violence. 

 

Chapter III is an attempt at a proper definition of the spectator violence phenomenon 

through the description of values and ideals that are threatened by this conduct and through 

the overview of the methods used while committing this crime.  

 

The next part deals with the profiles of the perpetrators established through the 

criminological characteristics. Psychological motivation of the spectators to visit the 

stadiums is also looked into.    

 

Chapter V is divided into two parts. First part maps and evaluates the valid Czech 

legislation regulating the spectator behaviour. Particular attention is paid to the alternative 

punishment of banning order in Czech legal system. 

Second part focuses on documents of the Czech Football Association, as well as, rights of 

the football clubs in relation to spectators. 

 



 

Chapter VI allowed for comparison of theoretical findings of the previous text with the 

actual practice thanks to the cooperation with AC Sparta Praha football club. 

The football club perspective relativises the official document statements and brings new 

knowledge from everyday operation. 

 

Text also pays attention to foreign legal variations. Comparison with English football 

legislation, which is considered as an example of successful elimination of aggression from 

stadiums. 

 

Conclusion is an attempt to suggest more effective steps towards improved atmosphere at 

sport stadiums. 
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