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Zajišťování bezpečnosti kulturních akcí pod širým nebem v České republice 
 
Anotace 
 
Tato studie se zabývá tématem zajišťování bezpečnosti kulturních akcí pod širým nebem 
v České republice. Pro uvedení do problematiky se první část studie věnuje významu 
eventové bezpečnosti v České republice a vykládá několik souvisejících pojmů. Dále 
předkládaný text rozebírá význam spolupráce všech zainteresovaných subjektů při 
zajišťování bezpečnosti akcí tohoto druhu, se všemi potřebnými souvislostmi a exkurzem do 
aktivit Ministerstva vnitra České republiky v rámci ochrany míst s velkou koncentrací osob. 
Další část studie věnuje pozornost bezpečnostním výzvám, prioritám a incidentům ve 
sledované oblasti prostřednictvím zmapování nešťastné praxe v pořádání open-air festivalů. 
Text studie jako celek identifikuje slabá místa v předmětné problematice a předkládá 
doporučení, jak uspořádat bezpečný open-air festival. 
 
Klíčová slova 
 
Bezpečnostní opatření, místa velké koncentrace osob, hudební a kulturní akce, doporučení. 
 
Abstract 
 
Ensuring the Security of the Open Air Actions in the Czech Republic 
 
The study deals with a topic of providing safety in the open air cultural events in the Czech 
Republic. The first part is an introduction into the topic and it is focused on safety at events. 
Then several related terms are interpreted. Furthermore, the importance of cooperation 
between all stakeholders is discussed, together with all necessary connections and 
excursions into the activities of the Ministry of the Interior of the Czech Republic under the 
protection of places with large concentration of people. The next part deals with safety 
challenges, priorities and incidents in the monitored area by mapping the unfortunate 
experience in organizing open-air festivals. In conclusion, the weaknesses in the studied area 
are indentified and several recommendations on how to organize a secure open-air festival 
are presented. 
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ÚVOD 
 
V České republice je pořádání kulturních akcí pod širým nebem již už samozřejmostí  
a nepostradatelnou součástí letních měsíců. Každý rok se v dubnu naplno rozbíhá čas open-
air událostí (events). Tento druh zábavy zaznamenává nebývalý rozvoj napříč celou Českou 
republikou (ČR) a jeho potencionální příznivci a návštěvníci jsou takřka všichni. Otázky 
nastavení organizace a bezpečnosti na těchto místech, by měly být na denním pořádku všech 
zainteresovaných subjektů.  
 
Eventová bezpečnost představuje v návaznosti na celou řadu rizik s nimi spojenými velmi 
citlivé téma, které získává s ohledem na současnou celosvětovou bezpečnostní situaci stále 
více na důležitosti.  
 
Předkládaná studie je rozčleněna na čtyři hlavní části. A právě významu eventové 
bezpečnosti, spolu s vymezením souvisejících důležitých pojmů, se budu věnovat v první 
části této studie. Zaměřím se na označení „měkký cíl“ a na aktuálnost této problematiky.  
 
Druhá kapitola bude poukazovat na důležitost spolupráce všech zainteresovaných subjektů 
při zajišťování kulturní akce pod širým nebem. Definuji aktéry, odpovědné za bezpečnost akcí 
tohoto druhu a zmapuji dosavadní aktivity a konkrétní činnosti Ministerstva vnitra České 
republiky v rámci této problematiky. 
 
Výzev eventové bezpečnosti je nespočet. Navíc kvůli rychle se rozvíjejícím moderním 
technologiím a fenoménu terorismus se objevují stále nová rizika a hrozby. V třetí kapitole 
provedu exkurz za dlouholetou tradicí pořádání open-air hudebních festivalů s důrazem na 
jejich charakteristiku, specifika a vývoj a se zaměřením na nešťastnou praxi ve sledované 
oblasti.  
 
Cílem této studie je na základě zmapování průběhu a příčin těch nejznámějších tragédií na 
hudebních festivalech identifikovat rizikové faktory a slabá místa v zajišťování open-air 
festivalů a rovněž definovat nejběžnější incidenty a problémy narušující chod open-air 
festivalů. Celkový obsah studie poslouží organizátorům k uspořádání dobře zorganizovaného 
a bezpečného open-air festivalu. 
 
Problematice, jež je předmětem mé studie, není v současné odborné literatuře věnována 
adekvátní pozornost. Pro zorientování se v tématech  a definování problémů jsem v rámci 
všech kapitol využila zejména elektronické zdroje. Poznatky jsem zpracovala a utřídila. 
 
K získání praktických informací a k splnění cíle studie mi byla nejvíce nápomocna má účast na 
vůbec první konferenci o eventové bezpečnosti. Tato zcela nová platforma pro shromáždění 
se všech zainteresovaných se konala v listopadu loňského roku v Praze pod záštitou 
Ministerstva vnitra České republiky. 
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1. Event jako současný fenomén 

 
Následující text první kapitoly je úvodem do problematiky zajišťování bezpečnosti kulturních 
akcí pod širým nebem a představuje základní teoretický rámec pro zkoumání tohoto tématu. 
Skutečnost, že trh zábavy a eventů je celosvětově jedna z nejrychleji se rozvíjejících oblastí 
s sebou přináší nejen to pozitivní pro odvětví businessu, ale zejména nespočet výzev 
v oblasti bezpečnosti. A právě kulturní akce pod širým nebem, vzhledem ke svému 
charakteru a jejich zařazení do tzv. měkkých cílů, vyžadují obzvláště důslednou a specifickou 
bezpečnostní přípravu. 

 

1.1  Atraktivnost měkkých cílů 
 
Akce pod širým nebem (open-air akce) jsou vůbec jedním z nejpopulárnějších typů eventů 
v České republice. Zejména letní hudební festivaly se staly fenoménem. A právě tyto kulturní 
akce jsou charakteristické velkou koncentrací osob v místě jejich konání, často v atraktivním 
přírodním prostředí. To ovšem také znamená prostor a působiště s velmi nízkou úrovní 
zabezpečení. Spolu s mediální atraktivností těchto akcí jsou uvedené charakteristiky open-air 
festivalů typické pro měkké cíle – cíle, které jsou natolik svázané s fenoménem, který hýbe 
dneska celým světem, s terorismem. Téma zajišťování bezpečnosti měkkých cílů nabývá stále 
většího významu.1 

 

1.2 Význam eventové bezpečnosti 
 
Příprava a realizace nejnáročnějších open-air festivalů v České republice má celou řadu 
bezpečnostních výzev. V případě krádeží, vnášení nedovoleného zboží, vstupu bez placení, 
násilné kriminality se jedná v podstatě o incidenty běžné kriminality ve sledované oblasti  
a nastavení bezpečnostních opatření v těchto případech bývá samozřejmou součástí příprav 
akce. Ovšem vzhledem ke stupňující se křivce teroristických útoků na měkké cíle se 
bezpečnostní situace nebývale zhoršuje a zabezpečení akcí toho typu je velmi prioritním 
bezpečnostním tématem. Tyto útoky přesahují standardní zabezpečení, při jejichž 
naplňování je obvykle kladen důraz pouze na základní pořadatelské služby a dodržování 
organizačních pravidel. Hrozba teroristických útoku vyžaduje maximální pozornost 
a intenzivní spolupráci všech zainteresovaných subjektů.2  
 
Faktor, že v České republice není známa přítomnost žádné extremně radikalizované buňky, 
tedy takové, která by neváhala použít násilí pro prosazení svých politických, případně 
náboženských cílů a fakt, že naše území nebylo dosud cílem žádné teroristické akce 
a zjednodušeně řešeno tedy nějaká praktická zkušenost chybí, to vše může nasvědčovat 
tomu, že tato hrozba je především ze strany občanů podceňována a jakási ostražitost 

                                                           
1
 KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 

places“ a jeho praktické využití. Sbp.sv.cuni.cz [online], s. 9-10.[2017-03-04]. Dostupné z: 
http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-xwp_18.pdf 
2
 FÁBEROVÁ, Veronika. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 

společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
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a vnímavost není běžnou součástí jejich životů tak, jako je to u obyvatel zemí teroristickým 
útokem již zasažených.  
 
Pohled občanů České republiky na bezpečnost měkkých cílů a jejich priority  a požadavky 
v rámci této oblasti přiblížila anonymní internetová anketa, realizována společností 
Doverville, která pořádala již v úvodu zmiňovanou konferenci Bezpečný event, kde kromě 
jiného prezentovala právě výsledky tohoto průzkumu týkající se bezpečnosti na veřejných 
akcích. 
 
Z odpovědí 140 respondentů vyplynulo, že bezpečnost jen zkrátka důležitá a její špatné 
zajištění nenahradí ani sebevíc zajímavý program. Jinými slovy, 90 % dotazovaných by se na 
akci se špatně nastaveným organizačním a bezpečnostním opatřením nevrátila. Pokud by si 
měli vybrat mezi akcí se zajímavým programem, ale organizačním a bezpečnostním 
zajištěním, kterému předchází špatná pověst a akcí třeba s o něco méně atraktivním 
programem, ale za to s dobře promyšlenou organizací poskytující určitý komfort a s náležitě 
zajištěnou bezpečností, tři čtvrtě respondentů by se zúčastnilo raději jiné akce i za cenu 
méně zajímavého programu. Panika, tlačenice a teroristický útok, vzniku těchto hrozeb se 
obávají lidé nejvíce. Navigace v prostoru, hygienické zázemí, kvalita organizace 
a informovanosti pořadatelů, jsou faktory, kterých si návštěvníci všímají a jsou s nimi ve 
většině případů nespokojeni. To logicky vyčítají a dávají za chybu pořadatelům. Většina 
respondentů svou bezpečnost před návštěvou akce neřeší a ve věci organizace a bezpečnosti 
spoléhají právě na pořadatele.3 Eventovou bezpečnost a řešení problémů s ní souvisejících 
nelze ovšem chápat jen v souvislosti s činností pořadatelů, ale jako kombinaci řady přístupů, 
opatření a bezpečnostních prvků, na jejichž plánování, přípravě  a realizaci se podílí řada 
subjektů. A právě tato problematika – spolupráce všech zainteresovaných stran při 
zajišťování bezpečnosti na akcích pod širým nebem – bude rozebírána v další kapitole. 
 

                                                           
3
 FÁBEROVÁ, Veronika. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 

společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
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2. SPOLUPRÁCE VŠECH ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ KULTURNÍCH 
AKCÍ POD ŠIRÝM NEBEM 

 
Eventová bezpečnost je nyní jednou z hlavních priorit bezpečnostní politiky České republiky. 
Vzdělávání se ve spojení s výměnou zkušeností a vzájemnou komunikací mezi všemi 
odpovědnými je předpokladem pro dosažení nejlepších výsledků v této oblasti. Prostor pro 
odbornou diskuzi a sdílení impulsů vytvořila konference uspořádána společností Doverville. 
Listopadový první ročník této konference o ochranně měkkých cílů zaštítil odbor 
bezpečnostní politiky  a prevence kriminality a programu akce se zúčastnila řada zástupců 
měst a obcí, městských a obecních policií, složek integrovaného záchranného systému, 
pořadatelé a organizátoři festivalů, produkční agentury, pracovníci Ministerstva vnitra, 
bezpečnostní agentury či dodavatelé bezpečnostních zařízení pro eventy.4 
 
Jak obrovský význam a vliv má spolupráce zainteresovaných a odpovědných stran na 
uspořádání bezpečného eventu, zaznělo z úst přednášejících během konference Bezpečný 
event nespočetněkrát.  
 
Prvního vystoupení se ujal Mgr. David Chovanec, ředitel odboru bezpečnostní politiky 
a prevence kriminality Ministerstva vnitra. Vyjádřil se, že Ministerstvo vnitra se začalo 
problematikou ochrany měkkých cílů intenzivněji zabývat po teroristických útocích v Paříži 
provedených v listopadu roku 2015. Vize, ambice, činnosti a nástroje Ministerstvo vnitra 
v této oblasti, jakým způsobem do ní zasahuje, například zda něco reguluje a nařizuje, tím se 
bude zabývat následující podkapitola. 
 
2.1. Aktivity Ministerstva vnitra v oblasti měkkých cílů 
 
„Jde nám o to, samozřejmě ve spolupráci s experty, vyvinout jakýsi modelový standard 
zabezpečení měkkých cílů, který bude účinně regulovat riziko útoku  a tento standard včetně 
nějaké cílené metodické pomoci nabídnout provozovatelům měkkých cílů a bude jen a jen na 
nich, zda ji využijí či nikoliv,“ říká David Chovanec.5 
 
Ministerstvo vnitra si klade za cíl vytvořit produkt pro komplexní řešení tématu měkkých cílů. 
Jeho dosavadní aktivity v rámci ochrany měkkých cílů se soustředily především na spolupráci 
s židovskými institucemi v rámci ochrany židovských měkkých cílů či na kooperaci 
s organizátory velkých sportovních akcí. Jedním z výsledků činností Ministerstva vnitra v roce 
2016 je „Bezpečnostní standard k ochraně jednoho z měkkých cílů“. Jedná se  o metodiku či 
doporučení pro řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. 

                                                           
4
 KONÍČEK, Tomáš. Úspěšná konference Bezpečný event. Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. [cit. 2017-

01-05]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22037870&doctype=ART 
5
 CHOVANEC, David. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 

společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
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Norma nabyla účinnosti v září 2016 a jejím základním cílem je posouzení rizik kriminálního 
antisociálního chování, včetně návrhu  a implementace bezpečnostních opatření.6   
 
Dokument zabývající se obecně ochranou měkkých cílů již existuje.  „Základy ochrany 
měkkých cílů“ je metodika zpracovaná týmem bezpečnostních expertů ze společnosti Soft 
Targets Protection Institute, který v rámci svých činností mimo jiné spolupracuje právě 
i s Ministerstvem vnitra České republiky. V červnu 2016 byla vydána první verze metodiky,  
a jak je v ní uvedeno, slouží k ochraně před závažnými násilnými útoky, primárně k ochraně 
fyzických osob. Zdůrazňuje potřebu měkkých cílů vytvářet preventivní postupy pro závažné 
bezpečnostní incidenty. Zjednodušeně řešeno se tedy metodika zaměřuje na prevenci útoků 
a omezování jejich dopadů vzhledem nedostatku kapacit měkkých cílů zasahovat přímo proti 
takovým útokům. Dobrovolné přijetí doporučených bezpečnostních opatření a postupů 
samotnými vlastníky, provozovateli, organizátory přispěje k efektivní a účinné spolupráci 
s činiteli systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a systému krizového řízení České 
republiky v rámci zajišťování měkkých cílů, aplikovatelné právě například při zabezpečování 
kulturních akcí pod širým nebem. 
 
„Ta naše snaha, činnost, má takové dvě roviny. Jedna je operativní a jedna strategicko-
koncepční,“ dodal David Chovanec.7 
 
V rámci činnosti operativní byla zřízena na Policejním prezidiu nepřetržitě fungující speciální 
telefonní linka 800 255 255, na kterou se mohou obracet provozovatelé měkkých cílů či 
organizátoři různých eventů a konzultovat úroveň zabezpečení svých objektů.8  
 
Chovanec upřesnil, že na krajských ředitelstvích policie existují specialisté, kteří jsou 
průběžně školeni a po kontaktu provozovatele či organizátora akce, v případě potřeby, se 
s ním spojí, sejdou, projdou areál či místo konání akce, vyhodnotí plánované zabezpečení 
akce, případně doporučí, jak opatření posílit. Totéž platí i pro provozovatele objektů jako 
jsou obchodní centra, hudební kluby a podobně, s tím rozdílem, že se jim věnují experti 
z Ministerstva vnitra.9 
 
Praktické poznatky, jak z krajských ředitelství, tak z Ministerstva vnitra, sbírá  a vyhodnocuje 
pracovní skupina založena pod vedením Národní centrály proti organizovanému zločinu 
a jejím úkolem je příprava návrhu Koncepce ochrany měkkých cílů v České republice. Na té 
koncepční úrovni má tedy Ministerstvo vnitra ambici předložit vládě kolem první poloviny 
letošního roku takzvanou Národní koncepci ochrany měkkých cílů. Podle slov Davida 

                                                           
6
 KONÍČEK, Tomáš. Bezpečnostní standart k ochraně jednoho z měkkých cílů. Ministerstvo vnitra České 

republiky. [online]. [cit. 2017-01-05]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-standard-k-ochrane-jednoho-z-mekkych-cilu.aspx 
7
 CHOVANEC, David. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 

společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
8
 Ochrana měkkých cílů. Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. © 2017 [cit. 2017-01-05]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx 
9
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Chovance bude její obsah rozdělen pravděpodobně na dvě hlavní části. Z nichž se ta první 
bude věnovat ochraně veřejných objektů, kam zařazujeme například nemocnice, školy, 
nádraží a další. A co se týče části druhé, ta se zaměří na ochranu ostatních měkkých cílů, 
zjednodušeně řečeno, na ochranu komerčních objektů a sportovních, kulturních a jiných akcí 
pořádaných komerčními subjekty.10 
 
Pro veřejné objekty provozované státem či nějakou státní institucí se zvažuje existence 
dotačního titulu, který by pomohl financovat zvýšení bezpečnosti nad rámec toho, na co 
běžně nemocnice a podobná zařízení mají ve svých rozpočtech peníze. K motivování 
komerčních objektů či komerčních subjektů pořádajících akci k zajištění adekvátní 
bezpečnosti, by sloužil systém certifikace, typu: „Toto je bezpečný event“. David Chovanec 
dodal, že by tato osvědčení návštěvníkům prokazovala, že se tam provozovatel bezpečností 
zabýval, že mu na ní nějakým způsobem záleží, a že cíleně a vědomě udělal něco pro to, aby 
příslušná rizika minimalizoval.11 
 
„Vždy se bude jednat o metodiku, nebo možná chcete-li, o nějaký standard opatření. Vše by 
mělo fungovat na dobrovolné bázi. V této chvíli neplánujeme žádnou formu legislativní 
úpravy. Žádnou regulaci, že bychom někomu něco nařizovali. Našim cílem je aktéry, hlavní 
hráče v této oblasti propojovat, inspirovat, obohacovat a společně vyvíjet nějaký efektivní 
a funkční model zabezpečení,“ upřesnil Chovanec.12 
 
Chce-li kdokoliv zorganizovat jakoukoliv kulturní akci a bude zkoumat legislativní rámec akce 
typu event, bude odkázán na dokument metodického charakteru vydaný Ministerstvem 
vnitra v roce 2011, na jehož tvorbě se podílela řada rezortů. Jedná se o typovou činnost 
složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu – Opatření k zajištění 
veřejného pořádku při shromážděních a technoparty.  
 
Tato metodika vznikla v návaznosti na problémy minulých letech vzniklých v souvislosti 
s pořádáním technoparty, zejména při technoparty CzechTek na Tachovsku, kde situace 
došla tak daleko, že akci musela ukončit Policie České republiky rozehnáním návštěvníků. 
Předmětem dokumentu jsou tedy technoparty, ovšem aplikovat ho lze i na jiné akce, na 
kulturní akce pod širým nebem, na festivaly. Což samo o sobě vyplývá i přímo z obsahu 
definice technoparty, kterou předkládá metodika. Technoparty vymezuje jako shromáždění, 
pro něhož je charakteristické, že se ho zúčastní velký počet lidí (v řádu stovek až tisíců)  
a bývá s ním spojena řada rizik, převážně v oblasti ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, 
života a zdraví, majetku a životního prostředí. Jde převážně o akce hudební a taneční, 
organizované obvykle soukromými osobami a to na pozemcích, které k tomuto účely nejsou 
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primárně určeny vzhledem k absenci základních hygienických a bezpečnostních podmínek 
(zelené plochy pod širým nebem často mimo veřejné prostranství).13 
 
Předmětem typové činnosti je specifikace postupů složek integrovaného záchranného 
systému při odezvě (reakci) na vznik mimořádné události v místě konání technoparty, 
pravidla spolupráce při záchranných a likvidačních pracích a preventivní příprava. Rovněž je 
ale tato typová činnost kvalitním nástrojem či pomůckou pro organizátory a pořadatele akcí. 
Ti jsou dle metodiky odpovědnými za dodržování pravidel veřejného pořádku při akcích, 
které pořádají a samozřejmě nesou odpovědnost za splnění předpokladů pro realizaci akce. 
Typová činnost obsahuje shrnutí výchozí právní situace před konáním kulturní akce spolu 
s odkazy na související metodické materiály, včetně odkazů na webové stránky.14  
 
Pořadatel se může dočíst, že právní prostředí při konání kulturních akcí může být v každé 
obci odlišné. Obce pro regulaci a stanovení pravidel pro konání akcí s větším počtem osob 
využívají formu obecně závazných právních předpisů. Všude platí, že konání akce je povinen 
organizátor písemně oznámit příslušnému úřadu a pokud se akce má konat pod širým nebem 
mimo veřejné prostranství, je nutné přiložit k oznámení souhlas toho, kdo je vlastníkem, 
případně uživatelem pozemku. Typová činnost odkazuje na Metodickou pomůcku pro 
starosty obcí k postupu při konání akcí typu technoparty a rovněž na vzorové obecně 
závazné vyhlášky k úpravě pořádání těchto akcí, jejichž prostřednictvím se dozví organizátor 
podrobnosti k tématu přípravy kulturní akce.15 Obecně závazné vyhlášky stanovují podmínky, 
které musí organizátoři v rámci pořádání akce splnit. Pokud tak učiní, dojde k eliminaci 
negativních vlivů s akcemi tohoto typu souvisejících. V opačném případě, kdy organizátor 
poruší povinnosti stanovené vyhláškou, má veřejná správa právo zasáhnout a provést 
zákonná opatření.  Jinými slovy, právní úprava, k níž jsou oprávněny samy obce formou 
obecně závazných vyhlášek, rozšiřuje legální důvody pro možnost zásahu ze strany orgánů 
veřejné správy v případech nesplnění podmínek  a porušení povinností stanovených 
vyhláškou a tím je posilována ochrana veřejného pořádku. 
 
Co se týče přímo legislativního rámce upravujícího pořádání kulturních akcí pod širým 
nebem, jeho souhrn zpracoval v roce 2006 a zaktualizoval v roce 2011 Odbor dozoru 
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.  Konkrétně se jedná o Přehled právní úpravy 
vztahující se k pořádání akcí typu technoparty. V úvodu tohoto dokumentu se jeho 
zpracovatelé vyjadřují, že zákon o právu shromažďovacím se na pořádání akcí typu 
technoparty sice nevztahuje, ovšem tuzemský právní řád stanovuje pro pořádání akcí tohoto 
typu řadu podmínek či omezení. Dále komentují, že i přes svou nekomplexnost, nabízí 
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současná právní úprava poměrně dostatek mechanismů i oprávnění příslušných orgánů, 
aplikovatelných s cílem zamezit negativním dopadům těchto akcí. Text materiálu poskytuje 
ucelený přehled souvislostí mezi veřejnou správu a akcemi typu technoparty. Věnuje se 
postavení obcí v případě konání akce na jejím území, dále rozebírá působnost Policie České 
republiky a obecní policie v této oblasti. Rovněž rozebírá součinnost všech těchto subjektů.  
A v neposlední řadě poskytuje přehled předpisů práva soukromého a veřejného, jež obsahují 
povinnosti, které se různým způsobem dotýkají pořádání a průběhu předmětných akcí.16 
 
Z přehledu právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technoparty vychází další 
materiál, užitečný konkrétně pro starosty obcí k postupu v případě, že se na území jejích 
obce pořádá akce typu technoparty. O Jeho zpracování  a aktualizaci se opět postaral odbor 
dozoru a kontroly veřejné správy, taktéž v roce 2006 a 2011. Metodická pomůcka k postupu 
starosty obce v případě konání akce typu technoparty na území obce je nápomocný 
dokument zejména pro nejmenší obce, kde chybí potřební odborníci. Tato metodika 
obsahuje jednotlivá doporučení pro obce a jejich postupy před konáním akce, v jejím 
průběhu a postup obcí po skončení akce. 
 
Nejasnosti provázejí nová pravidla vyplývající z novely přestupkové zákona, jež vstoupila 
v účinnost 1. října loňského roku. Ministerstvo vnitra prosadilo změnu ustanovení paragrafu 
§ 47 odst. 3. (Přestupky proti veřejnému pořádku). To pevně stanovuje dobu nočního klidu 
na dobu mezi 22 a 6. hodinu, na čem novelizace nic nezměnila. Nové znění ale stanovuje, že 
pořádané akce, při nichž obec výjimečně upraví dobu nočního klidu na dobu kratší nebo 
žádnou, musí být nyní nově přímo vyjmenovány v obecně závazné vyhlášce. Dle Ministerstva 
vnitra tato komplexní úprava zamezí obcházení zákonu, kterého se obce dopouštěly, když 
v případě vydání výjimky pro pořádání kulturní či společenské akce na základě žádosti 
organizátora nevydávaly rozhodnutí ve správním řízení.17 
 
Příprava a realizace bezpečného eventu se neobejde bez participace soukromých 
bezpečnostních agentur. Komerční bezpečnost představuje v České republice velmi 
oblíbenou oblast podnikání – na tuzemském trhu působí několik tisíc podnikatelských 
subjektů nabízejících bezpečnostní služby. Jiná věc ovšem je kvalita bezpečnostních agentur 
a s tím spojená úroveň jejich služeb. Ta se velmi liší a rovněž poskytované služby jsou velmi 
rozmanité.  
 
Služby většiny bezpečnostních agentur jsou spíše na informační a monitorovací úrovni. Jsou 
zde však i takové privátní bezpečnostní podniky, jejichž zaměstnanci jsou oděni do uniforem, 
disponují obrannými prostředky a zasahují do soukromí osob včetně shromažďování 
a zpracování osobních a citlivých údajů. Rozlišit činnosti soukromých bezpečnostních agentur 
od činností obecních policií či dokonce Policie České republiky je pro běžného občana dost 
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obtížné a často není vůbec jednoduché zaměstnance bezpečnostní agentury od příslušníka 
obecní policie či Policie České republiky odlišit vizuálně. Hrozí zde možnost zneužití služeb 
vůči návštěvníkům eventu či v neprospěch organizátora.  
 
Soukromé bezpečnostní služby sice v rámci eventové bezpečnosti zastávají řadu 
nepostradatelných činností. Ovšem nemají zdaleka taková oprávnění jako policie, nejsou 
například ozbrojeným bezpečnostním sborem, takže jim nepřísluší nosit viditelně střelnou 
zbraň a při jejím použití jim náleží stejná práva jako běžnému občanovi. Pravdou je, že 
přebírají stále více oblastí, ale s nižší mírou kompetencí oproti policii, jsou vybaveni jinými 
pravomocemi a odlišnými povinnostmi. Z toho vyplývá, že podobnost uniforem soukromých 
bezpečnostních agentur se stejnokrojem příslušníků policie je nepřípustná. Vyslovil se takto i 
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ve svém stanovisku 
k možné zaměnitelnosti oděvů užívaných bezpečnostními agenturami s policejními 
stejnokroji při akcích hromadného charakteru, který na základě důvodů, uvedených ve 
stanovisku, vyjádřil požadavek zajištění spolehlivého a jasného vizuálního odlišení pracovníků 
soukromých bezpečnostních agentur a příslušníků policie.18 
 
Participace privátních bezpečnostních služeb na zajišťování bezpečnosti, jak obecně, tak 
konkrétně při akcích s velkou koncentrací osob, s sebou přináší do oblasti bezpečnosti nejen 
to pozitivní, ale rovněž je s tím spojena řada rizik  a nebezpečí. Například již zmiňované 
kolísání profesní kvality zaměstnanců soukromých bezpečnostních agentur nebo scénář 
představující bezpečnostní službu jako potenciální útočiště či nástroj teroristických živlů. To 
vše a ještě mnohem víc jsou důvody opodstatňující přijetí zákona, který by stanovil právní 
postavení činností privátních bezpečnostních služeb. 
 
Některé právní předpisy (živnostenský zákon, zákon o ochraně osobních údajů, občanský 
zákoník, trestní zákoník, trestní řád, zákon o přestupcích) se oblasti privátního 
bezpečnostního sektoru dotýkají, ovšem současná bezpečnostní situaci a pravděpodobnost, 
že státní bezpečnostní složky kapacitně vše samy plnohodnotně nepokryjí a nevyřeší, povede 
k nárůstu nakupování bezpečnostních služeb v soukromém sektoru a k stále větší poptávce 
po kvalitních a připravených bezpečnostních pracovnících.  
 
Potřeba zpracovat zákon upravující činnost soukromých bezpečnostních služeb komplexním 
způsobem se jeví jako nezbytná. Tento úkol byl uložen Ministerstvu vnitra vládou České 
republiky již před šest lety a dosud není o podobě zákona o bezpečnostní činnosti 
dojednáno. Ministerstvo vnitra připravilo zákon o soukromé bezpečnostní činnosti, který 
vychází z usnesení přijatého v březnu loňského roku podvýborem pro obecní policie  
a soukromé bezpečnostní služby.  
 
Návrh nové úpravy výkonu bezpečnostních služeb na území České republiky má ambice 
vyjmout oblast soukromých bezpečnostních služeb z režimu živnostenského zákona 
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a podmínit podnikání v této oblasti udělením státní licence. Zákon stanovuje podmínky pro 
získání této licence a dále určuje předpoklady, například odbornou a zdravotní způsobilost či 
spolehlivost, jejichž splnění opravňuje zaměstnance agentur k výkonu bezpečnostní činnosti. 
Kromě toho je v zákoně provedeno rozdělení bezpečnostních služeb do pěti kategorií 
(ostraha majetku  a osob; činnost soukromých detektivů; převoz hotovosti a cenin; technická 
služba k ochraně osob a majetku; bezpečnostní poradenství) a stanovení jejich specifik.19 
 
Výsledkem projednání návrhu zákona bylo několik pozměňovacích návrhů. Upozorněno bylo 
mimo jiné na nedostatečné zajištění ochrany měkkých cílů a na absenci nastavení podmínek 
pro kvalitní bezpečnostní agentury, které by mohly předcházet neštěstím na místech, kde by 
Policie s ohledem na dojezdové časy nemusela zakročit včas. Jednalo by se tak o příležitost, 
jak zlepšit celkovou bezpečnostní koncepci státu.20 
 
„Předložili jsme návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. Některé zásadní věci 
vyhozeny. Připravili jsme komplexní pozměňovací návrh, do kterého jsme některé ty náměty, 
připomínky, pozměňovací návrhy zapracovali. Nyní je návrh projednáván ve Výboru pro 
bezpečnost. Objevují se různé názory na to, jak by zákon o soukromé bezpečnostní činnosti 
měl vypadat. Nevíme co s tím. Uvidíme, jak to na Výboru dopadne,“ vyjádřil se David 
Chovanec.21 
 
2.2. Spolupráce s bezpečnostními agenturami při bezpečnostních opatřeních Policie 

České republiky 
 
Právně upravit postavení nestátních bezpečnostních služeb samostatným zákonem, vymezit 
a regulovat jejich činnosti včetně podchycení dalších výše zmíněných problematik, by vedlo 
k redukci otázek a problémů, vznikajících právě z důvodu možných nesrovnalostí v oblasti 
komerční bezpečnosti a ve vztahu k oblasti zkoumané v předkládané kapitole, by se rovněž 
mohlo jednat o účinný nástroj ke zlepšení vzájemné spolupráce aktérů podílejících se na 
zajišťování bezpečnosti akcí a zpřesnění některých elementů této vzájemné koordinace.  
 
Každá spolupráce s sebou nese jak klady, tak zápory. Co se týče té policejní se soukromými 
bezpečnostními službami, bez ní se realizace nejnáročnějších eventů v České republice 
neobejde. Participace bezpečnostních agentur na zajišťování bezpečnosti akcí je běžnou 
a účinnou praxí. Konkrétní příklad – Dny Severoatlantické aliance – uvedl v rámci svého 
vystoupení na konferenci Bezpečný event plk. Tomáš Kužel, ředitel Ředitelství Policie České 
republiky Moravskoslezského kraje.  
 

                                                           
19

 NOVÁK, Pavel. Ministerstvo vnitra dokončuje zákon o soukromé bezpečnostní činnosti. Ministerstvo vnitra 
České republiky. [online]. [cit. 2017-01-07]. Dostupné z:  
http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-dokoncuje-zakon-o-soukrome-bezpecnostni-cinnosti.aspx 
20

 O podobě zákona o bezpečnostní činnosti se bude ještě jednat.Securitymagazin.cz [online]. 
[cit. 2017-01-07]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx 
21

 CHOVANEC, David. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
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Uspořádání akce takového formátu, s dvousettisícovou návštěvností, představuje pro Policii 
České republiky z hlediska zajištění ochrany a bezpečnosti všech přítomných osob každý rok 
velkou výzvu. Tomáš Kužel se vyjádřil, že Dny Severoatlantické aliance jsou jednou 
z největších akcí pořádaných na našem území a její zajištění by bez participace 
bezpečnostních agentur nebylo možné. „Bez symbiózy s bezpečnostní agenturou, která 
odvede jakoby tu nejdrobnější, nejméně zábavnou, ale nejvíce namáhavou práci, si zajištění 
takové akce s velkou koncentrací osob nedovedeme přestavit“, konstatoval Kužel.22 
 
Samozřejmě s tím, jak se v Evropě i ve světě stupňují a zintenzivňují útoky na nechráněná 
místa s vysokou koncentrací osob (tzv. měkké cíle) a jak se zvyšuje sofistikovanost těchto 
hrozeb – osaměli vlci, organizace, skupiny lidí – tak je nezbytné přijímat opatření této situaci 
odpovídající. Jedním z nástrojů k naplnění stále rostoucích požadavků na bezpečnost je 
vytvoření základu pro vzájemnou spolupráci všech odpovědných stran. Společně si ujasnit 
priority, hledat úspěšné prostředky a nastavit efektivně opatření pro naplnění cílů. 
 
Různé kulturní akce vyžadují různá opatření a aktivity, která vedou k zajištění jejich 
bezpečnosti. Nároky na bezpečnost akce vyplývají z jedinečného charakteru každé akce  
a místa konání.23 S tím souvisí i rozsah činností bezpečnostních agentur, které participují na 
bezpečnostních aktivitách nebo tyto záležitosti primárně zajišťují. Škála činností, při nichž se 
soukromé bezpečnostní agentury uplatňují v rámci konání open-air festivalů je široká.   
Obhospodařují návoz cateringu, materiálu, dojíždění účinkujících. Mají na starosti pořádek 
v areálech a stanových městečkách, zajišťují poradenskou a organizační pomoc návštěvníků  
a pravděpodobně to nejpodstatnější z hlediska bezpečnosti – provádějí vstupní 
a bezpečnostní kontroly, zabraňují přístupu (vstupu) nepovolaných osob, zamezují výtržnictví 
a fyzickému násilí.24 Výkon jejich služby je rovněž často posílen o psovody a doplněn 
o bezpečnostní výstrojní součásti  a nejmodernější technologické vybavení (technologická 
vyspělost soukromých subjektů komerční bezpečnosti ve srovnání s policejními složkami 
bývá zpravidla podstatně větší). Nesoustředí se tedy pouze na hospodářskou ztrátu  
a poškozování majetku organizátora akce, který si jejich služby najal. V součinnosti s policií 
jsou nezanedbatelným aktérem při prevenci a odhalování protiprávních jednání s cílem 
minimalizovat hrozby a rizika spojená s realizací festivalů a zajistit maximální bezpečnost 
všech zúčastněných. Toto vzájemné partnerství, ať už je na jakékoliv úrovni (vyplývá z nároků 
na bezpečnost akce), vyžaduje pečlivé naplánování, správně procesně nastavenou činnost  
a koordinaci. K tomu je ovšem potřeba v první řadě, aby participující bezpečnostní agentura 
byla kvalitní a zkušená, s ověřenými zaměstnanci, kteří jsou řádně organizováni, vedeni 
a vzděláváni – znají základní bezpečnostní principy a určité povinnosti upravené obecně 
platnými právními předpisy, které by měly být dodržovány.  
 

                                                           
22

 KUŽEL, Tomáš. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
23

 Pořadatelská služba. Rp-security.cz [online]. 
[cit. 2017-01-07]. https://www.rp-security.cz/sluzby/poradatelska-sluzba 
24

 Soukromé bezpečnostní služby a spolupráce se státní správou.Securitymagazin.cz [online]. 
[cit. 2017-01-07]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx 
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Tomáš Kužel se vyjádřil, že v případě zajišťování akcí, kde je shromážděno velké množství 
osob a je s nimi spojen vznik specifických zátěžových situací, velmi pečlivě policie diskutuje 
s organizátorem akce, s jakou bezpečnostní agenturou navázat spolupráci. „Co si budeme 
povídat, úroveň bezpečnostních agentur se velmi liší. My tu úroveň velmi dobře známe za ty 
léta spolupráce při zajišťování masových akcí“, vyjadřuje se Kužel a zdůrazňuje, jak je 
důležité pracovat s agenturou dávno před konáním akce. „Několik týdnů před pořádáním 
akce už máme soupis všech pracovníků bezpečnostní agentury. Prověřujeme je. Skutečně 
studujeme jejich minulost, zda tam není podezření spáchání trestného, teroristické známky 
nebo jestli nejde o lidi zařazené v radikální sféře. Pokud ano, vylučujeme je z opatření. 
Nemůžeme vědět, jak se zachovají v určitých situacích“, dodal Kužel.25  
  
Výběr pracovníků musí odpovídat plánu zabezpečení akce a následně je obzvlášť důležité 
zaměstnance bezpečnostních agentur poučit, podrobit speciálnímu školení. Bezpečnostní 
agentura by měla mít rovněž zastoupení přímo ve štábu, jehož členové (příslušníci složek 
integrovaného záchranného systému, velitel městské police nebo jeho zástupce, organizátor 
akce či vedoucí pořadatelské služby a další) plánují  a řídí veškerá bezpečnostní opatření. 
Velmi důležitá je instruktáž celého štábu  a způsob předání informací, aby mohla vzniknout 
reakce na nastalou situaci během pár vteřin. „Vedoucí pracovník bezpečnostní agentury jako 
člen štábu musí být ve spojení se svými pracovníky, ať už například se zásahovými skupinami, 
tak rovněž s těmi, kteří jsou rozmístěni po areálu z důvodu organizace,“ zdůrazňuje Kužel.26 
 
Po vypracování samostatného plánu bezpečnostních opatření, který zohledňuje jedinečný 
charakter těchto akcí a případná možná bezpečnostní rizika, musejí často náklady na 
bezpečnostní agenturu stoupnout. Podle Tomáše Kužela jde o stovky tisíc korun nad rámec 
toho, s čím organizátoři v rozpočtech počítali. „To se organizátorovi vůbec nelíbí, ale v tomto 
případě nelze z požadavků ustoupit“, komentuje Kužel. Ale také konstatuje, že postupem 
času si i ti, co akce organizují a rovněž vlastníci bezpečnostních agentur a jejich výkonní 
pracovníci, uvědomují rizika a neberou nic na lehkou váhu. „My jako policie vytváříme 
opatření taková, abychom byli schopni reagovat. Máme připraveny mechanismy, postupy, 
máme rozmístěny jednotky, ale nejsme organizátoři. Ti jsou primárně odpovědní za zajištění 
svých akcí,“ uzavírá Kužel.27 
 
2.3. Příprava bezpečnostních opatření a spolupráce Policie České republiky 

s organizátory akcí – postavení organizátora  
 
Uspořádání jakékoliv akce a její zajištění po všech stránkách obnáší důkladné plánování  
a vytváření podmínek pro práci a součinnost všech zainteresovaných, a to na všech úrovních. 
Každý má svoji roli, svou zodpovědnost a priority.  

                                                           
25

 KUŽEL, Tomáš. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
26

 KUŽEL, Tomáš. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville. [cit. 2017-01-05 
27

 KUŽEL, Tomáš. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville. [cit. 2017-01-05 
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S rostoucí popularitou nejrůznějších festivalů se do jejich pořádání pouští řada subjektů 
– jednotlivci, zájmové skupiny, firmy a další. Bez debat jde o komerční aktivitu, z čehož 
vyplývají i priority na straně organizátorů. Zpravidla přitažlivý  a zajímavý program, sponzoři, 
příjem a rozpočet akce. Kolikátá v pořadí je bezpečnost a jaké objemy finančních prostředků 
připadají na jednotlivá opatření v rámci komplexního systému zajištění bezpečnosti, se 
pravděpodobně případ od případu různí. Veronika Fáberová, nezávislá poradkyně 
a bezpečnostní manažerka roku v oblasti komerční bezpečnosti, hovořila o svých 
zkušenostech v této oblasti. Podle Fáberové je často skutečně hluboce podceňované 
zdravotní zajištění akcí. Nedostatečný počet pracovníků bezpečnostní služby a hlavně jejich 
neodpovídající kvalita není rovněž nic neobvyklého. Fáberová dále podotýká, že v průběhu 
konání festivalu by měla být zajištěna bezpečnost všech zúčastněných, na prvním místě 
bezpečnost návštěvníků. Ve skutečnosti je ale hlavní prioritou zpravidla backstage 
(účinkující) a VIP návštěvníci, plynulý vjezd pro ně, sponzory a média. V některých případech 
se pro změnu točí veškerá bezpečnostní opatření kolem výběru vstupného pod heslem: 
Nikdo bez vstupenky.28 
 
Zajistit akci po všech stránkách představuje pro organizátora předmětné akce řadu výzev. 
Návštěvníci počítají s dobrým zabezpečením a zároveň s dostatkem volnosti k požitku. 
Atraktivita programu je pro organizátora jednou z nejvyšších priorit ovšem nelze ji věnovat 
pozornost a finanční prostředky na úkor bezpečnosti. Ze specifičnosti předmětné kulturní 
akce vyplývají jednoduše nejen pozitivní aspekty businessu ve formě ekonomického zisku 
organizátora, ale rovněž povinnosti, které jsou upraveny obecně platnými právními předpisy 
jak práva soukromého, tak práva veřejného. 
 
Pro open-air kulturní akce s velkou koncentrací osob (hudební festivaly) je typické, že se 
konají mimo veřejné prostranství, na pozemcích, které k tomuto účelu nejsou primárně 
určeny a jsou v soukromém vlastnictví. V rámci soukromého práva pak musí organizátor 
vyřešit otázku právního titulu pro užívání nemovitosti, na nichž se akce koná – musí 
disponovat povolením k užívání předmětného pozemku. Toto oprávnění, tzn. souhlas 
vlastníka, případně nájemce nemovitosti k jejímu užití, je nutné přiložit k oznámení  o konání 
akci, které podává organizátor příslušnému obecnímu či městskému úřadu (podle místa 
konání akce). Tato povinnost vyplývá z obecně závazných vyhlášek. Ty umožňují obcím, 
v rámci jejich samostatné či přenesené působnosti, upravovat některé problematiky jako 
např. místní záležitosti veřejné pořádku a pořádání sportovních a kulturních akcí.  
 
Z hlediska pořádání akcí typu open-air festivalů jsou vyhlášky konkrétními nástroji umožňující 
obci regulovat organizační důsledky předmětných akcí. Vzhledem k povaze těchto akcí, může 
být jejich konání spojeno s řadou činností, jež vedou k narušení veřejného pořádku v obci či 
jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví či majetku. Místní záležitost 
veřejného pořádku reguluje obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku. Festivaly rovněž splňují podmínku (jedná se 
o specifický případ „kulturního podniku – taneční zábavy“) pro využití obecně závazné 
                                                           
28

 FÁBEROVÁ, Veronika. Konference bezpečný event, 10.  11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
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vyhlášky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku.29 Významná je obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání 
a průběh akcí typu technoparty  a o zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku 
v souvislosti s jejich konáním, jejíž vzor zpracovalo Ministerstvo vnitra spolu s Metodickou 
pomůckou k postupu starosty obce v případě konání akce typu technoparty na území obce. 
Případně může obec též vydat obecně závaznou vyhlášku stanovující podmínky 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet lidí.  
 
V rámci oznamovací povinnosti organizátora o konání akce je třeba zdůraznit nová fakta, 
která vyplývají z již zmiňované novelizace přestupkového zákona účinné od 1. října loňského 
roku. Městům a obcím novela nařizuje všechny akce trvajících přes 22. hodinu produkujících 
slyšitelný hluk, zveřejnit rok předem v obecně závažných vyhláškách. Oznámit plánovanou 
akci je v zájmu organizátorů, jinak bude muset venkovní zábavu odbytím desáté ukončit. 
Povolené akce budou jen ty přímo vyjmenované ve vyhlášce, kterou musí schválit 
zastupitelstvo obce či města. Zákon přesně vymezuje proces přípravy  a schválení včetně 
termínů, které je nutné dodržet. Nová vyhláška s výčtem předmětných akcí musí být tedy 
zpracována do nejbližšího následujícího zasedání zastupitelstva, z čehož vyplývá, že je 
potřeba plánované akce nahlásit s dostatečným předstihem.30 Pokud tak organizátor neučiní 
(nesplní oznamovací povinnost vyplývající z obecně závazné vyhlášky), dopouští se 
přestupku. Nikdo mu sice nemůže zabránit v uskutečnění akce, jedná se ale o legální důvod 
pro možnost konkrétního zásahu (udělení sankce) ze strany oprávněných orgánů. 
 
V souvislosti s pořádáním předmětných akci vyplývá organizátorům z mnoha právních 
předpisů celá řada povinností. Například z hlediska soukromého práva, jednou ze základních 
povinností organizátora, jak už bylo zde zmíněno ve spojení s ohlášením o pořádání akce, je 
disponovat povolením k užívání pozemku, jiných nemovitostí a zařízení sloužících k účelu 
pořádání akce. Tato povinnost neužívat cizí majetek bez právních důvodů vyplývá 
z občanského zákoníku. Občanské právo dále upravuje povinnost zdržet se všeho, čím by nad 
míru přiměřenou poměrům došlo k obtěžování jiného nebo čím by došlo k vážnému ohrožení 
výkonu jeho práv31 Jednáním, které toto ustanovení zakazuje (nad míru přiměřenou poměrů 
obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, pachy, pevnými a tekutými 
odpady, vibracemi a jiné), může podle okolnosti dojít k naplnění skutkové podstaty 
přestupku proti veřejnému pořádku.  
 
Pořádání open-air festivalů se neobejde bez užití předmětů chráněných autorským zákonem 
(autorská díla, zaznamenané výkony účinkujících, zvukové a zvukově obrazové záznamy). 

                                                           
29

 Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technoparty. Ministerstvo vnitra České republiky. 
[online]. 2011, s. 8. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z:  
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx 
30

 Hlášení nočních venkovních akcí. Ceskatelevize.cz. [online]. 28. 8. 2016. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100828/obsah/490215-hlaseni-
nocnich-venkovnich-akci 
31

 Viz § 127 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 
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S předměty ochrany může být nakládáno pouze se svolením nositele práva chráněného 
autorským právem. Co dalšího z autorského zákona vyplývá, jsou informační povinnosti 
provozovatele či jiného prostoru a dodavatele živé veřejné hudební produkce kolektivním 
správcům práv32 Obec má právo k prověření, prostřednictvím dotazu na samotné nositele 
práv, nebo skrz vyjádření příslušných kolektivních správců (Ochranný svaz autorský /OSA/  
a Intergram) zastupujících ty nositelé práv, zda udělili provozovateli hudební produkce 
svolení k užití hudebního díla, uměleckého výkonu či zvukového záznamu a je tak oprávněn 
předmětnou hudební produkci provozovat33 
 
Pořádání a průběhu open-air akcí se dotýká skutečně mnoha oblastí. Jsou spojeny 
s významnými riziky nejen na úseku ochrany veřejného pořádku  a bezpečnosti, ale stejně 
tak na úseku ochrany přírody a krajiny, ovzduší, veřejného zdraví, ochrany vod, 
zemědělského půdního fondu, lesa a další. Tyto problematiky upravuje množství právních 
předpisů. Porušení z těchto norem vyplývajících zásad a povinností má za následky 
odpovědnost za přestupky či trestné činy, při jejichž postihu jsou kromě jiného uplatňovány 
peněžité tresty. Ve vlastním zájmu organizátorů je, aby jejich jednání či činnost konkrétních 
osob nevedlo ke spáchání jakéhokoliv správního deliktu a realizovaná akce tak splňovala 
všechny kritéria řádného eventu. Vyžaduje to peníze, čas, organizaci. Ovšem čím důkladnější 
příprava, opatření a spolupráce s orgány státu, tím menší pravděpodobnost vzniku hrozeb  
a rizik a nakonec i menší pravděpodobnost „prodražení se“ akce z důvodu vynakládaní 
finančních prostředků na pokrytí sankcí udělených za následky neoprávněných činností či 
nesplnění povinností. Nastavit správně organizační a bezpečnostní opatření a najít 
rovnováhu ve vztahu bezpečnosti a přitažlivosti akce je předpokladem úspěchu 
a spokojenosti všech zainteresovaných. 
 
2.4. Postavení obce v případě konání open-air kulturní akce na jejím území 
 
Postupy obcí před konáním akce na jejím území, v jejím průběhu a po skončení této akce se 
mohou lišit. V rámci územně samostatné působnosti má totiž každá obec právo regulovat 
místní záležitosti veřejného pořádku, včetně pořádání veřejnosti přístupných kulturních 
podniků, a to prostřednictvím několikrát zmiňovaných obecně závazných vyhlášek. V těch 
zpravidla nechybí ohlašovací povinnost organizátorů akci ohlásit, omezení doby konání 
těchto akcí, určení míst, na kterých je možné tyto akce pořádat a vymezení povinností 
pořadatelské služby. K pořádání akcí typu open-air festivalů se též mohou různým způsobem 
vztahovat povinnosti vyplývající z obsahu ostatních právních předpisů vydané obcemi podle 
zákona o ochraně ovzduší, podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákona o požární 
ochraně, podle lesního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a jiné.34 
 

                                                           
32

 Viz § 100 odst. 4 a 5 zákona č. 121/200 Sb. Autorský zákon. 
33

 Viz § 101 odst. 9 písm. a) a b) zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon. 
34

 Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technoparty. Ministerstvo vnitra České republiky. 
[online]. 2011, s. 5- 8. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z:  
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx 
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Projednávat přestupky a jiné správní delikty, to je další oprávnění, jímž obce (jejich orgány) 
v souvislosti s místními záležitostmi veřejného pořádku disponují. Nezákonné jednání 
organizátorů či účastníků open-air festivalu může naplňovat skutkové podstaty zejména 
přestupků: 

 
a) proti státní správě a samosprávě (§ 46); 
b) proti veřejnému pořádku (§ 47, § 47b a § 48); 
c) proti majetku (§ 50). 
 
V rámci těchto skupin se jedná konkrétně o následující vymezení přestupků: „Přestupkem je 
porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny 
zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů. Přestupkem proti 
pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně 
závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.“35   
 
„Přestupku se dopustí ten, kdo a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, 
b) poruší noční klid, c) vzbudí veřejné pohoršení, d) znečistí veřejné prostranství, veřejně 
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného 
prostranství, f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných 
tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci 
nebo turistice, g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný 
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky 
nebo odpady mimo vyhrazená místa.“36 
 
„Přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném 
pozemku tak, že naruší vzhled obce.“37 
 
„Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny 
v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.“38 
 
„Přestupku se dopustí ten, kdo a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, 
zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se 
o takové jednání pokusí, b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc 
nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo 
jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za 
takovou věc bylo opatřeno.“39 
 

                                                           
35

 Viz § 46 zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích. 
36

 Viz § 47 zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích. 
37

 Viz § 47b zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích. 
38

 Viz § 48 zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích. 
39

 Viz § 50 zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích. 
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Pokud je přestupek spolehlivě zjištěn, projednají ho příslušné orgány uložením pokuty 
v blokovém řízení.40 
 
Protiprávní činy organizátorů mohou vést i ke spáchání správních deliktů. Ty, k jejichž 
projednání jsou oprávněny orgány obce, jsou upraveny zákonem  o obcích v § 58. Může se 
jednat například o správní delikt, kdy právnická nebo fyzická osoba neudržuje čistotu 
a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. Osobě takto 
proviněné může obec uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Ještě vyšší sankci, až do výše 
200 000 Kč, je obec oprávněna stanovit osobě, která znečistí veřejné prostranství, naruší 
životní prostředí nebo odloží věc mimo vyhrazené místo a rovněž v případě pokud osoba 
poruší povinnost stanovenou předpisem obce.41  
 
Dalším oprávněním, kterým jsou obce prostřednictvím svých správních orgánů vybaveny, je 
možnost nařídit ve správním řízení předběžné opatření. Podle § 61 odst. 1 správního řádu lze 
předběžným opatřením (například za účelem zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti) 
účastníkovi správního řízení nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel 
nebo něco strpěl.42 
 
Zajištění open-air festivalů vyžaduje činnost několika orgánů veřejné správy či institucí. 
Pravidelně se konání akcí dotýká Policie České republiky, Krajských hygienických stanic, 
Hasičských záchranných sborů krajů a Zdravotnické záchranné služby. Nevyhnutelným 
krokem v postupu obce při zabezpečování místních záležitostí je využití možná toho 
nejvýznamnějšího oprávnění – požádat o působnost a součinnost všechny dotčené orgány  
a to jak před zahájením akce, tak i v průběhu. Preventivní činnost s cílem předejít vzniku 
nepříznivých jevů plynoucích z těchto akcí má zásadní význam v jejich zajišťování 
a zabezpečení.   
 
Jaký obrovský význam mají jednání a přípravy před zahájení akce, několikrát zdůraznil ve 
svém vystoupení na konferenci Bezpečný event JUDr. Tomáš Koníček, vrchní ministerský 
rada odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Vyjádřil se, že všichni by se měli 
v oblasti měkkých cílů podílet  a zamýšlet nad tím prvním krokem, zaměřit se na prevenci. 
„Základem všeho by mělo být to před, aby ta událost, hrozba, riziko vůbec nenastaly. Pokud 
už nastane, pak bychom měli postupovat podle metodických postupů, plánů. Tam už je to 
jasné. Budeme-li ovšem pracovat na té prevenci, zmenšíme pravděpodobnost vzniku možných 
následků a omezíme ty činnosti, kde vynakládání finančních prostředků bývá velké,“ 
konstatoval Koníček.43 
 
V metodické pomůcce k postupu starosty obce v případě konání akce typu technoparty na 
území obce je rovněž zdůrazněna potřeba reagovat velmi operativně. Jednoduše řečeno 

                                                           
40

 Viz § 84 zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích. 
41

 Viz § 58 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích. 
42

 Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád. 
43

 KONÍČEK, Tomáš. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
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obec by měla zahájit veškeré činnosti v okamžiku, kdy zaregistruje konání akce na jejím 
území, bez zbytečných odkladů. Doporučeným (preventivním) postupem obce pro realizaci 
okamžitého zkoordinování a součinnost všech zainteresovaných orgánů je mít vypracovaný 
seznam těchto orgánů i třeba včetně kontaktních odborů a kontaktů na odpovědné osoby, 
tak aby je bylo možné bezodkladně zkontaktovat a požádat je o spolupráci. Dohodnout bližší 
postupy nelze bez pracovních jednání jednotlivých zástupců. Pro jejich řádný průběh 
a efektivní závěr s výsledky je vhodné poskytnout ze strany obce zázemí, prostory pro konání 
všech koordinačních a operativních schůzek.44 
 
„Opravdu je důležitá ta spolupráce. Vidíme jasné partnery. Vždy se ta akce někde koná, to 
znamená, na území někoho. Bude to někde v obci, v nějakém objektu. Bude to někde, kde 
buď máme nějaké síly a prostředky nebo nemáme. Bez konkrétních bezpečnostních 
standardů (doporučení, normy, metodiky), organizačních a krizových scénářů, bez toho se 
nemůžeme obejít,“ pokračoval Koníček a na závěr neopomenul významnost zpětné vazby 
– vzít si z každé aktivity ponaučení. „Když dělám jakákoliv opatření, měl bych si na konci 
zjistit, jestli jsem všechno provedl tak, jak jsem měl a pokud ne, tak bych měl do systému 
nějakým způsobem zasáhnout,“ uzavřel.  
 
2.5. Policie České republiky a obecní policie – oprávnění, povinnosti, součinnost 
 
Posilovat ochranu veřejného pořádku k zmírnění negativních vlivů, které územní samosprávu 
v souvislosti s konáním akce na jejím území provázejí, může obec prostřednictvím své obecní 
policie (pokud je zřízená) a pomocí součinnosti Policie České republiky, kterou mají obce 
oprávnění požadovat k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Uvedené 
spolupráce se může domáhat starosta obce. 
 
Co se týče obecní policie, o jejím zřízení rozhoduje podle zákona o obcích zastupitelstvo obce 
a řídí ji starosta, ledaže by jejím řízením pověřilo zastupitelstvo obce jiného člena obecního 
zastupitelstva.45 Pokud obec nedisponuje obecní policií, může využít možnost v podobě 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí, která obecní policii zřízenou má, za účelem 
vykonávání úkolů prostřednictvím této obecní policie na svém území.  
 
Činnost obecní policie je upravena ve zvláštním zákoně, kterým je zákon  o obecní policii. Ze 
základních úkolů obecní policie vymezených v tomto zákoně lze vyvodit, že při zajišťování 
kulturních akcí pod širým nebem přispívá obecní policie k ochraně a bezpečnosti osob 
a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití a na dodržování obecně 
závazných vyhlášek  a nařízení obce, dále se podílí ve stanoveném rozsahu na dohledu na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, na dodržování právních 
předpisů o ochraně veřejného pořádku, podílí se v rozsahu svých povinností a oprávnění na 
prevenci kriminality v obci a odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je 

                                                           
44

 Metodická pomůcka k postupu starosty obce v případě konání akce typu technoparty na území obce. [online]. 
2011, s. 5. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-
typu-technoparty.aspx 
45

 § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích 
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v působnosti obce.46 Plnění úkolů v rámci pořádání akcí může být též předmětem případné 
veřejnoprávní smlouvy uzavřené o vykonávání úkolů obecní policie i na území jiné obce 
(nemá zřízenou obecní policii), která je smluvní stranou této smlouvy. 
 
Strážníci obecní policie mají právo při plnění svých úkolů použít donucovací prostředky. Ty 
jsou vymezeny zákonem o obecní policii a k jejich užití jsou strážníci oprávněni v případech 
provádění ochrany své vlastní bezpečnosti, zabezpečení jiné osoby či majetku, dále pokud 
zabraňují výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, které narušuje veřejný pořádek. K použití 
pout jsou strážníci kompetentní jen při omezení osobní svobody nebo pro potřebu 
předvedení osoby, která klade odbor.47 
 
Mezi povinnosti strážníků obecní policie patří povinnost vykonat zákrok nebo úkon, nebo 
učinit jiné opatření, a to v případech páchání trestného činu nebo přestupku či jiný správní 
delikt anebo v případě důvodného podezření z jejich páchání. Strážnici jsou povinni 
v rozsahu svých úkolů poskytnout požadovanou pomoc každému, kdo se na ně s žádostí 
o pomoc obrátí.48 Právo požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět 
k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného 
správního deliktu, je jedním z oprávnění, kterým strážníci disponují.49 Podle zákona  o obecní 
polici jsou rovněž strážnici oprávněni požadovat prokázání totožnosti (§12), předvést osobu 
(§ 13), odebrat zbraň (§ 14), zakázat vstup na určitá místa (§15), odejmout věc (§ 17). Další 
oprávnění obecní policie upravuje pro změnu zákon o přestupcích. Ten opravňuje obecní 
policii projednávat přestupky v blokovém řízení. Konkrétně se jedná o přestupky na úseku 
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, dále je v kompetenci obecní policie 
projednávat přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a nakonec přestupky proti 
pořádku ve státní správě spáchané v oblasti dopravy a užívání pozemních komunikací.50 
 
Z hlediska činnosti obecní policie v případě zajišťování kulturních akcí pod širým nebem je 
nutné upozornit zejména na povinnost spolupracovat při plnění svých úkolů s Policií České 
republiky. Spolupráce s Policií České republiky je vymezena v zákoně o obecní policii a rovněž 
tak s tím souvisejí oznamovací povinnost strážníků, v rámci níž je srážník povinen bez 
zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a pokud 
to situace vyžaduje zabránit též vstupu neoprávněných osob na místo trestného činu. 
V případě podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu má strážník 
povinnost oznámit tuto skutečnost orgánům, v jejichž působnosti je projednávání 
předmětných přestupků či jiných správních deliktů.51  
 
Podrobnosti součinnosti Policie České republiky s orgány obcí (a obecní policií) jsou 
stanoveny zákonem o policii. Ten upravuje možnost uzavřít dohodu mezi těmito institucemi. 

                                                           
46

 Viz § 2 zákona č. 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii. 
47

 Viz § 18 zákona č. 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii. 
48

 Viz § 7 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii. 
49

 Viz § 11 zákona č. 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii. 
50

 Viz § 86 zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích. 
51

 Viz § 10 zákona č. 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii. 
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Dohodou se pro účely tohoto zákona rozumí písemná koordinační dohoda uzavřená mezi 
útvarem policie a obcí (nebo městskou částí hlavního města Prahy) se záměrem společného 
postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.  
 
Problematika předmětných koordinačních dohod byla jedním z probíraných témat panem 
plk. Ing. Antonínem Kremlem, náměstka ředitele Ředitelství služby pořádkové policie 
Policejního prezidia České republiky. Antonín Kreml se ve svém vystoupení na konferenci 
Bezpečný event vyjádřil, že k organizačnímu a bezpečnostnímu zajištění akcí jsou uzavřené 
koordinační dohody významným a efektivním nástrojem a je třeba na ně klást velký důraz. 
V těchto dohodách lze specifikovat oblasti vzájemné spolupráce a úkoly dotčených orgánů 
při zajišťování bezpečnosti kulturních akcí a zhmotnit tak vícestrannou snahu o nejužší 
pracovní kontakt pří plnění společných úkolů za účelem dosažení společných cílů. 
 
Jak dále zdůraznil Antonín Kreml, při plánování a přípravě bezpečnostních opatření je 
nezbytné vytvářet podmínky pro práci policistů a to na všech úrovních. Hlavní složkou, která 
se na všech bezpečnostních opatření podílí, je pořádková policie. Dále na průběh open-air 
festivalů s velkou koncentrací osob, pořádaných na zemí České republiky zpravidla dohlíží 
dopravní a cizinecká policie, Služba kriminální policie a vyšetřování a do bezpečnostních 
opatření jsou zapojeny také například oddělení služební kynologie a hipologie nebo letecké 
a pyrotechnické služby.  
 
Čelit bezpečnostním výzvám v této oblasti jsou připraveni i speciální pořádkové jednotky 
zřízené v roce 2011. Kromě toho, že příslušníci této speciální jednotky chrání bezpečnost 
osob a majetku, zajišťují ozbrojené doprovody a spolupůsobí při zajišťování veřejného 
pořádku, tak jsou také zřízeny za účelem nasazování v případech mimořádných událostí, 
podílejí se na pátracích akcích, a rovněž právě zakročují při sportovních či kulturních akcích.52  
 
„V současné době jsou v České republice zřízeny čtyři speciální pořádkové jednotky, a to v Ústí  
nad Labem, v Praze, Brně a Ostravě,“ vyjádřil se Kreml a dále pokračoval o významu 
takzvaných antikonfliktním týmů. Ty začaly fungovat v roce 2006 ve vazbě na tolik 
kritizované zákroky policie v rámci technoparty. „Nasadili jsme sílu, kterou jsme měli 
k dispozici a samozřejmě jsme neměli zkušenosti jakým způsobem přistupovat k těmto akcím. 
Nebyly to akce zaměřené na porušování veřejného pořádku. Ale byly to klasické eventové 
akce, kde se lidé chtějí bavit apod. My jsme reagovali nasazením tvrdých sil. Ovšem těmto 
zákrokům je nutné pokusit se předejít a k tomu slouží právě antikonfliktní týmy,“ dodal 
Kreml. Antikonfliktní týmy jsou tedy nasazovány na různých akcích za účelem předcházet 
agresivnímu i protiprávnímu jednání osob prostřednictvím komunikace s nimi a skrz 
upozornění na zákonné povinnosti policie v případě takového jednání. Rovněž například 
v případě nechápe-li veřejnost bezpečnostní opatření je antikonfliktní tým kompetentní 
vysvětlit, jaký je smysl a účel opatření a v případě potřeby pohovořit o aktuálních 
problémech.53  
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 HOLČÁKOVÁ, Gabriela. Speciální pořádková jednotka. Policie.cz  [online]. 2011. [cit. 2017-01-12]. Dostupné z: 
http://www.policie.cz/clanek/specialni-poradkova-jednotka.aspx 
53

 KUBÍN, Daniel. Antikonfliktní tým. Policie.cz  [online].[cit. 2017-01-12]. Dostupné z:  
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Své vystoupení na konferenci pan Kreml uzavřel informací o „informačním systému akcí“. 
„Máme tady několik druhů, několik skupin akcí, které se v naší republice pořádají, a my se 
k nim nějakým způsobem potřebujeme dostat. Vytvořili jsme systém, kde máme každý týden 
respektive 365 dní v roce tyto akce zmapovány a označeny barvami (červená, žlutám 
a zelená). Červené jsou akce s nejvyšším stupněm rizika a ty samozřejmě potom nějakým 
způsobem vyhodnocujeme a zabezpečujeme včetně velitele bezpečnostní akce, který má na 
starosti danou akci a kterého je možné zkontaktovat,“ vysvětlil Kreml  a apeloval na přítomné 
organizátory akcí, že v případě pořádání jakékoliv akce, je potřeba součinnosti s orgány obce 
a policií. „Na základě oznámení o pořádání akce se hodnotí, jestli zabezpečování předmětné 
akce bude vyžadovat řízení policejním prezidiem (panem policejním prezidentem přímo nebo 
jeho náměstkem) či například kýmkoliv jiným z pořádkové policie. Nebo bude krajským 
opatřením nebo opatřením územního odboru či lokálním opatřením, o kterém by policie měla 
vědět. Přípravná fáze bezpečnostních opatření je tou nejdůležitější fází, kdy soustřeďujeme 
informace od všech subjektů, které nám tyto informace poskytují. Systém hlášení je velice 
dobře fungující systém,“ zakončil Kužel. 
 
2.6. Organizátor akce, obec a Policie České republiky a jejich vzájemné povinnosti 

v souvislosti s pořádáním akce pod širým nebem 
 
Na závěr této kapitoly je třeba shrnout podstatné skutečnosti tykající se vztahu předmětných 
subjektů.  
 
Činnost Police České republiky je převážně upravena zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky. Podle tohoto právního předpisu jsou základními úkoly Policie České 
republiky především ochrana bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení 
trestné činnosti. K zajištění bezpečnosti všech osob (fyzických i právnických) nacházejících se 
na území České republiky a k ochraně jejich majetku je policie oprávněna použít prostředky 
stanovené zákonem o policii (příp. v jiném zákoně). Veškeré zákroky musí policie provádět 
v souladu se zásadou přiměřenosti, která se vztahuje jak na volbu prostředků, jejich časové 
uplatnění, tak na intenzitu jejich použití.  
 
Oprávnění a povinnosti stanovené zákonem o policii (či jiným právním předpisem) využívá  
a plní policie i v případě pořádání open-air akcí. V zákoně  o polici (ani v žádném jiném) 
nejsou vymezeny žádná zvláštní práva a povinnosti policie vůči organizátorům a účastníkům 
akcí a ani tyto subjekty nemají ve vztahu k policii žádné specifické povinnosti či oprávnění. 
Při pořádání open-air akcí, k zajištění jejich bezpečnosti, využívá policie oprávnění a plní 
povinnosti obecně stanovené tímto zákonem.54 
 
Za dodržování pravidel veřejného pořádku včetně místních záležitostí veřejného pořádku při 
kulturních akcích pod širým nebem jsou odpovědni jejich organizátoři a jimi určení 
pořadatelé. A co se týče zajišťování veřejného pořádku  a zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku, za to nese primární odpovědnost obec. Vyplývá to z § 35 odst. 2 zákona 
                                                                                                                                                                                     
http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-khk-o-nas-clanky-antikonfliktni-tym.aspx 
54

 Zákon č. 273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky. 
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o obcích, kde je stanovena zodpovědnost obce za záležitosti veřejného pořádku v rámci 
jejího obvodu. Pokud je v obci zřízena obecní policie, zabezpečuje obec místní záležitosti 
veřejného pořádku právě prostřednictvím této bezpečnostní složky. Odpovědnost Policie 
České republiky při zajišťování veřejného pořádku  a bezpečnosti je tedy obecná, subsidiární 
vůči působnosti jiných subjektů (obec), se kterými Policie České republiky spolupracuje na 
plánování a přípravě bezpečnostních opatření k zvládnutí možných (očekávaných) porušení 
veřejného pořádku a narušení bezpečnosti. Za účelem ukotvení této součinnosti s místně 
příslušnou obcí, konkrétně pro určení společných postupů při zabezpečování open-air akcí 
s velkou koncentrací osob, obzvlášť těch pravidelně se opakujících, je optimální uzavřít 
koordinační dohodu.55  
 
K předcházení nežádoucích jevů vzniklých v souvislosti s pořádáním předmětných akcí, 
k regulaci a stanovení pravidel pro jejich konání, využívá obec institutů, oprávnění a plní 
úkoly, které jsou stanovené zejména v zákonech. Navíc může obec aktivně pomáhat 
organizátorovi a pořadatelské službě akce či využít svého oprávnění jednorázově požádat 
Policii České republiky o nepřímou pomoc při zajišťování akce, např. v podobě řízení dopravy  
Postavení Policie České republiky ve vztahu k ostatním orgánům veřejné správy, 
v rámci veřejného pořádku či místních záležitosti veřejného pořádku, konkrétně například při 
zajišťování kulturních akcí, je ovšem takové, že zabezpečit veřejný pořádek, případně ho 
obnovit po jeho narušení v průběhu velkých kulturních akcí s rizikovými faktory, musí tato 
bezpečnostní složka i v těch případech, kdy právě odpovědná obec nebo jiné subjekty nejsou 
z jakéhokoli důvodu schopni své úkoly splnit a hrozí tak nebezpečí z prodlení.56  Jednoduše 
řečeno v rámci své pravomoci je příslušník Policie České republiky povinen provést takový 
úkon či přijmout takové opatření, aby ohrožení nebo porušení veřejného pořádku 
v souvislosti s pořádáním předmětných akcí odstranil a v případě bezprostředně hrozícího 
nebezpečí je rovněž tak povinen učinit bez ohledu na to, že odstranění předmětného 
nebezpečí je v kompetenci jiného orgánu veřejné správy.57 
 
Naplňovat svou odpovědnost a plnit povinnosti v rámci zajištění veřejného pořádku 
a bezpečnosti v souvislosti s pořádáním kulturních akcí pod širým nebem, by příslušníci 
Policie České republiky nebyli schopni bez příslušných nástrojů. K objasnění skutečností 
důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku je policista oprávněn požadovat 
potřebné vysvětlení od osoby, která může k takovému objasnění přispět (§ 61). A osobu 
podezřelou ze spáchání trestného činu nebo jiného správního deliktu může policista vyzvat 
k prokázání totožnosti (§ 63). Pokud někdo svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život 
či život nebo zdraví jiných osob anebo majetek, má policista právo zajistit osobu proviněnou 
tímto jednáním (§ 26). Dále je policista oprávněn odebrat zbraň a to následně po marném 
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 Typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu: technoparty. [online]. 
2011, s. 14. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: 
http://metodika.cahd.cz/stc/STC%2006-IZS%20Technoparty%202011-11.pdf 
56

 Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technoparty. Ministerstvo vnitra České republiky. 
[online]. 2011, s. 11. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z:  
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx 
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 Zákon č. 273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky. 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Zuzana Grunclová, Zajišťování bezpečnosti kulturních akcí pod širým nebem v České republice (2017_C_04) 

 

 
29 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

vyzvání k vydání zbraně, jež může být užita k násilí a její odebrání je tedy nezbytným krokem 
k ochraně veřejného pořádku, života, zdraví osob nebo bezpečnosti majetku (§ 35). 
V souvislosti s plněním svých úkolů je policista rovněž oprávněn k prohlídce dopravních 
prostředků (§ 42), k úkonům v souvislosti s řízením o přestupcích (§ 34) a dále je samozřejmě 
oprávněn použít tzv. donucovací prostředky, které jsou vymezeny v § 52 zákona o policii. 
Další oprávnění v rámci plnění úkolů orgánu činného v trestním řízení, stanovuje 
příslušníkům Policie České republiky trestní řád. Z hlediska konání open-air festivalů je 
podstatné oprávnění zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu (§ 76), dále 
oprávnění vyzvat k vydání a k odejmutí věci důležité pro trestní řízení (§ 78, § 79) a konečně 
oprávnění provést osobní prohlídku (§ 82).58 
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 Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technoparty. Ministerstvo vnitra České republiky. 
[online]. 2011, s. 11- 12. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z:  
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx 
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3. BEZPEČNOSTNÍ PRIORITY A DRUHY INCIDENTŮ  VE SLEDOVANÉ OBLASTI 

 
Open-air kulturní festivaly jsou skutečně specifickým případem z hlediska bezpečnosti. Konají 
se často na odlehlých místech, absolutně nezajištěných ze všech pohledů. Integrovat veškerá 
organizační a bezpečnostní opatření, nezbytná k realizaci řádného eventu, do festivalového 
prostředí, je nelehká záležitost. Taktéž vlivy počasí představují neopomenutelný faktor, který 
může náročnost prováděných činností značně ztěžovat. Navíc absence dokumentace 
(konkrétních bezpečnostních standardů), která by jasně definovala vzájemnou spolupráci 
a komunikaci všech zainteresovaných stran a rozhraní mezi nimi, postupy, úkoly a oprávnění, 
je zásadní odlišností ve srovnání s běžnou fyzickou ostrahou objektů, například fotbalových 
stadionů, kde zabezpečení, potřebná opatření a rovněž tak vymezení zásad, forem činnosti, 
spolupráce a výměny informací, k zajišťování bezpečnosti a pořádku při fotbalových 
utkáních, jsou předmětem tzv. místních ujednání uzavíraných mezi zainteresovanými 
subjekty za účelem specifikace spolupráce a konkretizace úkolů při zajištění bezpečnosti 
a veřejného pořádku v průběhu sportovních utkáních.  
 
V důsledku těchto skutečností vyžaduje festivalové prostředí flexibilitu vůči přizpůsobení se 
daným podmínkám. Přizpůsobovat své jednání vůči okolí musejí i subjekty zajišťující 
bezpečnost, pro něž je obvykle místo konání akce a jeho okolí doposud naprosto neznámým 
a ocitají se tak v situacích se značným množstvím nových vjemů a informací, které musejí 
často samostatně a na základě svých rozhodovacích schopností zpracovat a vyhodnocovat. 
V návaznosti na charakter a specifika plánované akce je nezbytné zhodnotit rizika a být 
připraven reagovat.  
 
a. Festivalové prostředí – nešťastná praxe ve sledované oblasti 
 
Hudební, divadelní, filmové, gastronomické, multižánrové a další – typy festivalů, menších, 
větších či masových rozměrů, open-air či krytých, které se konají každoročně po celé České 
republice a jejich příznivci jsou takřka všichni. Včetně dětí, žen, seniorů i celých rodin. 
Zmapovat přesně kolik festivalů a jakého druhu se na našem území během roku pořádá, není 
nic jednoduchého a není to ani cílem předkládané studie. Ovšem z dostupných internetových 
zdrojů, jež se tématikou festivalového prostředí zabývají a často nabízejí i obsáhlé přehledy 
pořádaných festivalů (festivaly.eu, festivaly.kdykde.cz, rave.cz, …) lze určit, že nejčastěji se na 
našem území konají festivaly hudební a z nich se těší největší oblibě právě ty, co se konají 
v letních měsících pod širým nebem. Kolik přesně návštěvníků tyto akce navštíví, nelze nějak 
ověřit. Organizátoři mají často tendenci poskytovat médiím nadhodnocené počty, aby se 
v dalším roce nemuseli potýkat s nedostatkem sponzorů. V případě těch nejmasovějších 
open-air hudebních festivalů se však bez debat jedná každoročně o desítky tisíc návštěvníků.  
 
Open-air hudební festivaly si získávají stále více příznivců. Pro svou neopakovatelnou 
atmosféru, sdílený prožitek z hudby a tance s davem lidí, pod širým nebem za příznivého 
počasí, se tento druh eventu stává snadno neodmyslitelnou součástí letních měsíců téměř 
pro každého. Jenže jak už bylo několikrát zdůrazněno, organizace takové zábavy není bez 
rizika. Kromě pohody a pozitivních zážitků jsou eventy spjaté s řadou nástrah a nebezpečí. 
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Navíc specifičnost akcí pod širým nebem s sebou přináší vedle tradičních problémů  i další 
rizikové faktory související právě s místem konání, lehkou dostupností a masovým 
charakterem. Svět se potýká s hrozbou teroristických útoků na takzvané měkké cíle a open-
air kulturní akce se pro svou charakteristiku mezi ně řadí. 
 
Když se téměř před padesáti lety (15. srpna 1969) skupině mladých amerických hudebních 
nadšenců zrodila v hlavě myšlenka, uspořádat hudební akci pod širým nebem, sužovaly svět 
možná jiné problémy a lidstvo mělo jiné priority než dnes, řada věcí se však s pokrokem doby 
nezměnila, a to platí i pro velkou část bezpečnostních hrozeb při open-air hudebních 
festivalech. Dnešní praxe ve sledované oblasti je dokonce častokrát horší v porovnání 
s legendárním Woodstockem, který éru popularity open-air festivalů v šedesátých letech 
minulého století odstartoval.59 Přitom rozvoj doby vedl k vytvoření škály prostředků 
a nástrojů, k rozšíření znalostí a zkušeností, což by logicky mělo vést k eliminaci rizik. Pravdou 
je, že porovnávat způsob organizace a míru zabezpečení dnešních hudebních akcí konaných 
pod širým nebem s vůbec prvním open-air hudebním festivalem na světě, není nijak 
optimální. A to z již už zmiňovaných důvodů, spočívajících v odlišném uspořádání světa 
včetně rozdílných problémů v řadě oblastí, převážně společenských.  
 
b. Nejslavnější Woodstock 
 
Převážná část účastníků Woodstocku byli příznivci „Květinového hnutí“ neboli hippies, tedy 
mládež propagující svobodu, lásku, mír a porozumění, netající se užíváním drog. 
Předávkováním došlo i k jednomu nešťastnému úmrtí. Druhou smrt, ke které došlo během 
festivalu, zapříčinilo přejetí traktorem. Výtržnosti, krádeže, ničení majetku, fyzické násilí čili 
hlavní problémy typické pro dnešní festivaly, organizátory slavného Woodstocku nijak 
nepotrápily. A s hrozbou teroristických útoků na takzvané měkké cíle, mezi které se svou 
charakteristiku open-air kulturní akce řadí, se svět tehdy nepotýkal.60 
 
Dvoudenní festival nese název podle města, ve kterém se měl původně konat. Vybrat 
vhodné místo byl pro organizátory úkol číslo jedna a nebylo to nijak zvlášť jednoduché. 
Obyvatelé Woodstocku protestovali a ani další varianta nevyšla. Městem Walkill byli 
organizátoři odmítnuti pro nedostatek mobilních toalet. Zrealizovat svou vizi, uspořádat 
slušný hudební festival, na který by přišlo alespoň 50 000 lidí, umožnil organizátorům farmář 
Max Yasgur. Festivalový areál vyrostl právě na jeho pozemcích 70 km od Woodstocku 
a open-air hudební událost mohla začít. Do té doby nikdy nic takého nebylo k vidění. 
Z Woodstocku se totiž nakonec stalo největší shromáždění lidí, které se kdy sešlo na jednom 
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místě. V předprodeji si koupilo lístky 180 000 lidí, do areálu se jich však začaly sjíždět další 
statisíce, což nasvědčovalo nemalým organizačním problémům. Spíše až katastrofě.61 
 
Celou oblast ochromily dopravní zácpy. Jindy poklidná louka byla okamžitě plná aut a lidí 
řítících se dírami v plotech do areálu. Policejních výzev k návratu domů uposlechl málokdo. 
Organizátoři museli jednat rychle. Pokusit se udržet davy mimo areál, by mohlo skončit 
velkým neštěstím, dokonce krveprolitím. Rezignace, zbourání plotů, vstup zadarmo, to zas 
znamenalo vynaložit mnoho set tisíc dolarů navíc na zajištění služeb pro takový dav lidí. 
I přes pravděpodobnou finanční ztrátu (ztráta činila nakonec 1,4 milionů dolarů)62, plynoucí 
z nečekaného nárůstu návštěvníků, zvolil osmdesáti členný organizační tým druhou 
variantu.63 V konečném důsledku, tento moment, který v přelidněném areálu vzbudí 
obrovskou vlnu solidarity, hodně pomůže legendě Woodstocku.  
 
Festival Woodstock změnil dějiny a stal se vzorem pro pořádání akcí tohoto typu. Skončil 
úspěchem i přes topení se v odpadcích, nedostatek jídla a pití (dobrovolná společenství 
zásobovala hladový dav pomocí helikoptér), nevyhovující hygienické zázemí (pouhých 600 
přenosných toalet)  a poznamenání nevyzpytatelným počasím (pršelo, svítilo slunko, prostě 
od té doby tyhle dva atributy patří ke každému festivalu)64. Vlivem obrovských bouřek 
hrozilo utopení lidí v bahně a strhnutí pódia. I tohle se zvládlo. Woodstock se proti všem 
předpokladům stává v rámci možností organizačně zvládnutou třídenní zábavou a oslavou 
porozumění, lásky a míru za doprovodu hudby pro téměř půl milionu lidí.65 
 
c. Festival v Altamontu 
 
Tendence navázat na úspěch praotce všech festivalů se objevily logicky okamžitě. Woodstock 
a festival v kalifornském Altamontu: Dělí je od sebe čtyři měsíce a vzdálenost 3 000 mil. 
Všichni očekávají vydařené pokračování oslav míru a lásky, ideálů zlatých 60. let a hnutí 
hippies, tentokrát na druhém konci Spojených států, nedaleko San Franciska, kde Květinové 
hnutí vzniklo. Ovšem mírumilovné shromáždění několika tisíc lidí se neopakovalo. Altamont 
byl pravým opakem, nečekanou tragédií a událostí, která éru hippies v podstatě ukončila. 
Nechvalný průběh tohoto festivalu s neslavným koncem vedl ale k tolik potřebnému 
prozření.66 Veřejnost si uvědomila, že festivaly pod otevřeným nebem nelze pořádat jen tak 
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bez náležité rozvahy a příprav. A že v případě Woodstocku se jednalo v podstatě jen 
o obrovskou náhodu, že při té neuvěřitelné anarchii nedošlo k větším neštěstím.67  
 
Hlavní hvězdou na programu plánovaného kalifornského festivalu v Altamontu jsou Rolling 
Stones. Ti právě objíždí USA s novým turné, v rámci něhož je snášena obrovská kritika na 
cenu vstupenek. Kapela se proto rozhodne, že poslední vystoupení z jejich série koncertů 
bude zadarmo. To, které má proběhnout právě na festivalu v Altamontu. Což s sebou nese 
předem nepředvídatelný počet návštěvníků (nakonec přes 300 tisíc), noční můru pro 
organizátory. Příprava je už tak naprosto chaotická a začínají první potíže, které se posléze 
sečtou do altamontské tragédie. 
 
Místo festivalu je známé pouhé dva dny před jeho odstartováním.  O automobilovém 
závodním okruhu se rozhodne až v důsledku vyloučení několika jiných variant. Vyprahlá 
pustila, absolutně nezajištěná (nedostatek toalet a dalších infrastruktur), nepřipravená na 
nápor fanoušků, takové bylo prostředí tohoto festivalu. A to není atributem žádné vydařené 
akce takového typu. Stejně tak jako absence zábran mezi publikem a účinkujícími. 
V kombinaci s malým a nízkým pódiem to vede k řadě incidentů. Ovšem co se v rámci 
organizace festivalu v Altamontu považuje za největší problém či chybu, je výběr ochranky.68  
 
K zajišťování bezpečnosti a hladkého průběhu akce byli najati členové z řad motorkářského 
gangu Hell Angels, proslulého drsným přístupem a postupy.  O tom, že je pro ně skutečně 
běžnou praxí zakročit třeba železnými tyčemi  a noži, se přesvědčili i návštěvníci festivalu. 
Tato ochranka se rozhodně nerozpakovala zajišťovat pořádek tímto způsobem. A bylo to tak 
i v případě toho nejtragičtějšího a nejdiskutovanějšího momentu festivalu. Člen Hells Angels 
na nic nečekal a nožem zasáhnul a následně dalšími ranami ubodal osmnáctiletého fanouška 
(na cestě do nemocnice umírá), který se pod vlivem antifetaminu vrhl k pódiu a údajně při 
tom vytáhl revolver.69 
 
„Ochránce“ s vražedným nožem v ruce stanul před soudem za zabití. Jeho čin byl posouzen 
jako sebeobrana, což vedlo k jeho osvobození. A to, jak už tak bývá, rozdělilo společnost na 
dva tábory. Zvolit nejadekvátnější přístup (zásah) není pokaždé jednoduché. Obzvlášť 
v případě takovýchto incidentů. Je i možné, že nebýt těch radikálních přístupů členů 
kontroverzního motorkářského gangu, jejichž úkolem prostě bylo nějakým způsobem 
provádět ochranu, zvrtla by se panující situace na festivalu v ještě mnohem větší explozi 
násilí. Kombinace nehostinného prostředí a snadného přístupu všech možných drog 
a alkoholu působila jako rozbuška. Festival v Altamontu proslul nakonec leda vlnou 
násilností, na jehož konci byli čtyři mrtví (kromě již zmiňovaného případu úmrtí byli dva lidé 
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přejeti autem a jednomu se stal osudný zavlažovací kanál, v němž se utopil) Počet zraněných 
překročil 850. Altamont na Woodstock rozhodně úspěšně nenavázal a stal se spíš 
synonymem jeho pravého opaku. 70 
 
d. Tlačenice, panika a jejich smrtící potenciál 
 
To, co Woodstock odstartoval, to ani Altamonská tragédie nezastavila. Popularita open-air 
hudebních festivalů během dalších desetiletí jen rostla. Z původně příležitostních akcí pak 
v mnoha případech vznikly pravidelné hudební festivaly, z nichž řada existuje dodnes a těší 
se masové návštěvnosti. Obzvlášť lákavé jsou ty festivaly, které si vybudovaly celosvětové 
renomé  a pyšní se několikaletou tradicí. Desítky tisíc lidí se sjíždějí ze všech koutů světa, aby 
se sešli na jednom místě zábavy a společně s účinkujícími vytvořili neopakovatelnou 
atmosféru. To vše pod širým nebem a v průběhu několika dní.  
 
Vytvořit optimální podmínky pro davy mířící či nacházející se na festivalu musí být prioritou 
všech, kdo tyto akce organizují včetně těch, co se jakýmkoliv způsobem na realizaci podílejí. 
Tolik let zkušeností a znalostí a hudební festivaly pod širým nebem se i přesto ocitají 
poměrně často v situacích, zapříčiněných již známými či předvídatelnými incidenty a riziky, 
které v minulosti výrazně narušily průběh mnoha těchto eventů a zastínily je tolikrát 
tragédiemi. Ty největší neštěstí, které se dosud na festivalech odehrály a přinesly hned 
několik ztrát na životech, se nesou ve znamení smrtelného potenciálu nekontrolovatelného 
davu. 
 
Jedna z nejstrašnějších tragédií, navýsost alarmující potřebu bezpodmínečně aktivně ovládat 
a řídit dav návštěvníků (ať už směřujících do míst konání festivalu, shromažďujících se před 
areálem či již tančících uvnitř), jestliže se má předejít vyhroceným situacím a eliminovat 
možnost, aby k něčemu takovému vůbec došlo, se odehrála v dánském Roskilde. Místní 
hudební festival je jeden z nejvýznamnějších v Evropě. V roce 1971 se konal poprvé a od té 
doby se pořádá každoročně. Jako jeden z mála (možná jako úplně jediný) má na kontě nulový 
počet vynechaných ročníků a návštěvnost čítá zpravidla přes 100 000 lidí. 
 
Festival Roskilde a rok 2000. Na tento ročník vrhla stín tragédie v podobě několika ztrát na 
životech a kolem 30 osob utrpělo zranění. Příčinou neštěstí byla tlačenice před pódiem 
a rozbahněná půda po dešti z předchozího dne. Devíti návštěvníkům se stala osudnou právě 
kombinace těchto dvou faktorů. Neklidné chování diváků v davu před pódiem spolu 
s rozbahněnou zemí vedlo k řadě uklouznutí. Oběti v tlačenici padaly a při pokusech vstát 
stahovaly k zemi další. To vedlo k chaosu a násilnickému jednání. Úmrtí byla pak zapříčiněna 
udušením a takřka ušlapáním tlakem stísněným davem. Podrobná prozkoumání průběhu 
této události dovedla tehdy policejní experty k závěrům, že hlavní odpovědnost za tragédii 
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nese právě násilné chování návštěvníků. Organizátoři podle všeho učinili vše, jak měli 
a nebyla jim přiřknuta za neštěstí žádná vina.71  
 
Eliminovat možnost, aby k takovým situacím vůbec došlo, je jedna věc. Zaručit, že se něco 
podobného nemůže stát znovu a znovu, nemůže ale nikdo. Open-air hudební festivaly stály 
opět (a zdaleka ne naposledy) před otázkou, jak bezpečnostní standardy a systémy nastavit, 
aby při obdobných akcích už byly dostatečné a schopné okamžitě reagovat na vyhrocené 
situace. 
 
Tragédie vždy vedou ke vzniku a aplikaci propracovanějších bezpečnostních mechanismů. 
Nemělo by tomu být jinak ani v případě zajišťování bezpečnosti předmětných akcí. Poučení, 
zvyšující se ostražitost každého zainteresovaného a svědomitější bezpečnostní přípravy by 
měly být takovou zpětnou vazbou na každou tragédii. Vyhnout se opakování chyb 
a jednoduše prostě bezpečnost nepodceňovat. 
 
K neštěstím dochází dost často kombinací a zřetězením různých vlivů a rizik. Najít konkrétní 
mezery a nedostatky včetně jasného určení odpovědnosti za ně, je mnohdy problém.  
V případě jednoho z dalších festivalů, konfrontovaného dosud nejbrutálněji s tlačenicí 
a panikou, trvalo vyšetřování příčin katastrofy a zodpovědnosti za ni několik let. Na základě 
zhlédnutí 900 hodin videozáznamů z kamer a mobilních telefonů, výslechů kolem 3 500 
svědků a informací zpracovaných znaleckých posudků, došli vyšetřovatelé v roce 2014 
k závěrům. K smrtícím zmatkům na věhlasné Loveparade pořádané v roce 2010 v německém 
Duisburgu došlo z důvodu podcenění bezpečnosti. Ze smrti 21 návštěvníků akce bylo 
obviněno deset lidí. A to jak z řad organizátorů, tak pracovníků místní radnice.72  
 
Velká tradice Loveparada byla odstartována v roce 1989 v Berlíně, kde probíhalo 
i následujících čtrnáct ročníků. Slavný festival, pořádaný přímo v ulicích v rytmu techno 
hudby a pod heslem jako porozumění, sblížení, mír, štěstí atd., si získal miliony návštěvníků 
a status politické demonstrace, což pro organizátory znamenalo obrovskou finanční úlevu. 
Výdaje za záchranné služby, zajištění bezpečnosti a udržení pořádku, i za čištění ulic, přebíral 
stát. V roce 2001 byla však tato výhoda zrušena. Rostoucí negativní ohlasy veřejnosti, 
kritizující ničení okolního prostředí, stoupající spotřeba alkoholu a drog, stále větší výdaje za 
čištění města a na nápravu dlouhodobých škod, dovedly berlínský senát ke kroku Loveparade 
za politickou demonstraci již neuznat. Značné výdaje spojené s pořádáním akce tak připadly 
na starost organizátorům. Finanční zátěž spolu s rozpory mezi pořadateli vedla postupně 
k takovým problémům, které se v roce 2004 staly neúnosnými a neslučitelnými s konáním 
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akce. Loveparade se nekonala ani následující rok. Uskutečněna byla pouze menší alternativní 
akce, která přilákala pouhých (ve srovnání s návštěvností Loveparade) 7 000 návštěvníků.73 
 
Po dvouleté pauze se Loveparade do Berlína vrátila. Ovšem další ročníky, ty už byly pořádány 
mimo toto rodné město. Rok 2007 byl pro akci ve znamení stěhování se do Essenu a další rok 
se stal „vyvoleným“ Dortmund. V roce 2009 se příznivci Loveparade museli opět smířit 
s přestávkou, protože se nepodařilo najít vhodné místo konání.74 
 
Další rok je Loveparade zpět. Tentokrát ji přijalo s otevřenou náručí město Duisburg, jehož 
zástupci spolu s organizátory akce vybrali k uskutečnění festivalu bývalé nákladové nádraží 
na okraji města. Stavebním úřadem byla tato lokalita shledána bezpečnou a dostatečně 
připravenou na obrovskou návštěvnost a další aspekty související s Loveparade. To se 
bohužel ale ani trochu nepotvrdilo, ba naopak. Bylo to poprvé, co se Loveparade konala na 
oploceném prostranství místo volně v ulicích, jak tomu bylo dřív v minulosti.  A paradoxně se 
to stalo skutečně nešťastnou novinkou.75  
 
Uzavřenost, příliš malá plocha pro očekávané davy a naprosto nevhodně vyřešený přístup do 
areálu. Jednalo se o závažné bezpečnostní nedostatky zřetelné a jasné už během příprav. 
Ozvala se varování, že mohou nastat životu nebezpečné situace. Což vzali zainteresovaní 
nanejvýš na vědomí. Niv víc s tím ale neudělali.  Jednoduše bezpečnostní plány ignorovali, 
podcenili bezpečnostní opatření a nedostatečnou přístupovou cestu vyřešili tak, že ji pomocí 
plotů ještě více zúžili.76 
 
Součástí festivalové prostranství byla rampa. K té se mohli návštěvníci dostat po dvou 
přístupových cestách (tvořených tunely) a pouze z ní pak následně dovnitř areálu. Tatáž 
rampa byla zároveň i jediným východem.77  
 
Dne 24. července 2010, Duisburská Loveparade začala a statisíce lidí se vydalo k místu 
konání. Bezproblémově probíhaly pouze první hodiny festivalu. Pak ale začal houstnout 
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proud příchozích a přístup na Loveparade se začal blokovat. Situaci navíc ještě více 
komplikovaly tvořící se fronty u nevhodně umístěných stánků s občerstvením.78   
 
Za účelem dav zpomalit a nakonec úplně zastavit, se policie rozhodla vytvářet kordony. Ale 
lidí směřujících za zábavou do prostor Loveparade stále přibývalo. Policisté přestávali mít 
nad přílivem návštěvníků kontrolu a nakonec se rozhodli ochranné pásmo, chránící místo 
před přístupovou rampou, rozpustit. V tu chvíli se do tohoto prostoru (s kapacitou 250 000 
lidí) začal hrnout z obou směrů obrovský dav čítající údajně více než milion lidí. Každá malá 
chyba (jako zakolísaná nebo zakopnutí) byla v tak přehuštěném prostoru fatální. Najednou 
nebyla v podstatě možnost úniku. Pokojné oslavy lidí z mnoha zemí se změnily  v paniku 
a tlačenici s tragickými následky.79 
 
Dostat se do areálu už nebylo zdaleka největší prioritou přítomných. Náhle největší snaha 
připadala na uprchnutí pryč. Toho se někteří pokoušeli docílit užitím nouzového schodiště. 
Jiní šplhali do bezpečí po stožárech. Tunel se stal doslova smrtící pastí. Kolabování lidí kvůli 
vedru, které tam panovalo a pády na zem v nastalém zmatku. 21 obětí zemřelo na následky 
udušení či ušlapání davem a přes 500 dalších se zranilo.80  
 
Najít skutečné viníky a zjistit míru trestní odpovědnost jednotlivých lidí zabralo několik let. 
Kritika se snášela na organizátory, zastupitele města, i na samotnou policii. Svalovat vinu 
jeden na druhého. Takovou taktiku zvolili všichni, kdo se na pořádání akce nějak podíleli.  
 
Německá média tehdy informovala, že bezpečnost na místě mělo zajišťovat 150 policistů. 
Alespoň tak to požadovali organizátoři akce. Ve skutečnosti však příslušníků uniformovaných 
služeb dorazilo méně. Ovšem nedostatečný počet bezpečných vstupů či východů, obecně ze 
strany organizátorů tak špatně logisticky zabezpečenou masovou akci, by pravděpodobně 
nevzkřísilo ani požadované množství policistů. Z řad na místě zasahující policie nebyl nikdo 
obviněn. Podle vyšetřovatelů velitel zasahujících jednotek nic nepodcenil. Navíc byla to 
právě policie, kdo upozornil organizátory na nebezpečí a chybné předpoklady ohledně 
přístupové cesty. Že rychlost návštěvníků vzdalujících se od přístupové rampy nebude 
zdaleka taková, s jakou organizátoři počítají, a že do tunelu se ocitne najednou mnohem víc 
návštěvníků, které nebude schopen kapacitně pojmout. K čemuž nakonec skutečně došlo 
a přispěl k tomu podstatně i fakt, že se začalo do areálu vpouštět o dost později, než se 
původně plánovalo a rovněž následně i to, že pořadatelé ignorovali výzvu, v které po nich 
kolem třetí hodiny odpolední, když se začal tunel ucpávat, bylo ze strany policie požadováno, 
aby další návštěvníky zatím nepouštěli a předešli tak dalším návalům lidí směřujících 
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do tunelu. Organizátoři však zareagovali naopak ještě více nesvědomitě. A s argumentem, že 
je třeba dostat dovnitř sanitky, odstranili některé části plotu. Vzniklé mezery ale okamžitě 
využili návštěvníci a na kritické místo tak začaly proudit další davy.81  
 
V případě Duisburské Loveparade nebylo téma bezpečnost pro organizátory jednoduše 
prioritou. Zisk měl pravděpodobně přednost a i přes zkušenosti s akcemi tohoto typu, 
ponechali zainteresovaní tuto Loveparade napospas nedostatečné organizaci 
a nedostatečným bezpečnostním opatřením. V tom všem navíc podle všeho sehrál velkou 
roli fakt, že průmyslový Duisburg toužil získat titul Evropské město kultury. Z tohoto důvodu 
pro něj měla legendární Loveparade velký význam a cílem města bylo povolit akci za každou 
cenu.82  
 
Takový gigant a takové chyby. Ročník 2010 znamenal pro Loveparade jako takovou, jak ji 
fanoušci znali (v roce 2015 se Loveparade vrátila v podobě nového nástupce s názvem Vlak 
lásky) skutečně tragickou tečku. Nešťastný konec s nepříznivou bilancí úmrtí. Loveparade 
v německém Duisburgu zůstává dodnes tou nejtragičtější událostí spojenou s open-air 
hudebním festivalem. 
 
e. Nepříznivé počasí jako rizikový faktor pro open-air festivaly 
 
Pohoda, Indiana State Fair a Pukkelpop. Dva evropské letní festivaly a jeden americký. Jedny 
z největších a nejvýznamnějších, jaké se ve světě každoročně pořádají. Vzhledem k jejich 
masovému charakteru, s ohledem na jejich známost, typ běžného návštěvníka, s ohledem na 
fakt, že jsou to akce pořádané pod širým nebem, je s jejich realizací spjato velké množství 
rizik. A ty mohou vést k různým problémům s odlišnou závažností možných následků. 
V případě jmenovaných festivalů došlo v jejich minulosti bohužel i k takovým neštěstím, 
která si vyžádala hned několik ztrát na životech a dohromady stovky zraněných. Jednalo se 
o podobné tragédie způsobené přírodním vlivem – počasím, možnou přirozenou příčinou.  
 
Pro festival pořádaný u našich východních sousedů bylo tím nešťastným, léto roku 2009. 
Tento ročník slovenské Pohody zasáhla prudká bouře, která způsobila zřícení 
velkokapacitního stanu, v němž se právě před tímto živlem ukrývalo několik stovek 
návštěvníků. Dva z nich přišli o život a téměř sto utrpělo zranění. 
 
Píše se 18. červenec 2009, trenčínská Pohoda je v plném proudu. Slavný hudební festival 
pod širým nebem má za sebou už dva dny svého programu, které proběhly bez větších 
problémů a doprovázelo je ukázkové počasí. A protože zejména sobotní část Pohody se jeví 
jako mimořádně atraktivní, sjíždějí se na místo další návštěvníci (kterých je nakonec 
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dohromady 35 000)83, nicméně už za doprovodu prvních kapek. Po dvou dnech tropických 
veder, tuto drobnou změnu počasí stávající návštěvníci i vítají. Pouze ale do té doby, než 
přijde změna tak výrazná, v podobě silných poryvů větrů, která nedovolí vyvrcholit sobotní 
program a způsobí tragickou tečku za Pohodou. 
 
O tom, že se z nebe nad festivalem pravděpodobně spustí v odpoledních hodinných 
mnohem intenzivnější déšť a přižene se silný vítr, organizátoři věděli. Situaci diskutovali 
s meteorology a před blížící se bouřkou návštěvníky varovali  a vyzývali je, ať dbají pokynů 
ochranky. Účastníci se tak začali shromažďovat pod stany a zastřešenými pódii, aby tam 
přečkali v klidu a v bezpečí řádění živlů. Mezitím pořadatelský tým pracoval na tom, aby 
festival co nejlépe před bouří zabezpečil a eliminoval možné následky této situace. V tu chvíli 
padaly z nebe neškodné řídké kapky, program na dvou hlavních podiích byl v rámci 
bezpečnostních opatření ukončen a jejich prostory vyklizeny, většina zúčastněných byla 
přesvědčena, že nic moc horšího nepřijde a program bude zase co nevidět bez problémů 
pokračovat. Nevypadalo to nijak vážně.84  
 
Jenže silná bouře skutečně vypukla. Zvedl se prudký vítr, jehož nápor neměly šanci vydržet 
stany ve stanovém městečku. Bylo v podstatě okamžitě zdevastováno. Fatální se stalo ale 
opření větru do velkého stanu, u kterého se vůbec nepředpokládalo, že by ho mohla 
jakýmkoliv způsobem bouře ohrozit  a proto se právě v jeho prostorách před možným 
nebezpečím návštěvníci skrývali.  Toto ukrytí se stalo osudné hned dvěma osobám, které 
zemřely, když se na lidi uvnitř nečekaně zřítila konstrukce a plachta.  
 
Nepříznivé počasí po tragické nehodě přetrvávalo a to situaci ještě více komplikovalo. Aby 
s možným příchodem další bouřky nenastaly další škody  a nebyli návštěvníci znovu vystavěni 
přímému nebezpečí, bylo rozhodnuto  o okamžitém ukončení festivalu a evakuaci 
návštěvníků. Pohoda se konala v areálu trenčínského letiště, městský dopravní podnik posílil 
okamžitě z tohoto místa kyvadlovou dopravu a policie v jeho okolí zajišťovala a organizovala 
dopravu, aby se předešlo dopravním kolapsům. Do stavu pohotovosti byly uvedeny veškeré 
trenčínské taxi služby. Pro návštěvníky, kteří dorazili na festival vlastními dopravními 
prostředky, bylo však opuštění areálu o něco složitější, obzvlášť pro ty, co se zároveň 
zdržovali ve stanovém městečku. Parkoviště se totiž nacházelo přesně na opačné straně od 
stanového městečka. Pokud se návštěvník potřeboval dostat z jednoho místa do druhého, 
musel projít středem festivalového areálu. A protože se v těchto místech nacházelo zázemí 
záchranné služby, kam potřebovaly v průběhu krize proudit sanitky odvážející zraněné, 
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evakuaci to podstatně a zbytečně zpomalilo. Příslušníci ochranky toto území bedlivě střežili 
a bránili návštěvníkům po nezbytně nutnou dobu skrz něj procházet.85 
 
Neštěstí se sneslo na Pohodu odpoledne kolem půl čtvrté. Vnitřní festivalový areál 
s návštěvností 35 tisíc lidí se podařilo vyklidit po 18. hodině. To neplatilo ale pro jeho okolí 
včetně parkoviště. Odjezd z letiště byl ucpaný několik hodin  a vzhledem k tomu, že znovu 
přišla bouřka, byla tato situace pro posádky aut ještě míň příjemná. Někteří odhadovali, že 
v dlouhých kolonách uvízlo až šest tisíc vozidel.86  
 
I v případě této tragédie se okamžitě vynořila řada spekulací ohledně toho, kdo je za ni 
odpovědný. Část veřejnosti se přikláněla k verzi, že pochybili organizátoři, protože se 
problémy s možnými nedozírnými následky způsobené bouřkou ženoucí se na festival pod 
širým nebem včetně toho, že před jejími účinky nemusí ochránit ani ty největší stany, daly 
čekat a oni přesto včas nepřerušili program, stany nevyklidili a nevydali pokyn k okamžité 
evakuaci.  Podle další verze, kterou vyšetřovatelé prověřovali, nebyla předvídaná bouře 
a nápor větru takový, že by jejich účinky mohlo být zapříčiněno zhroucení železné konstrukce 
a pád stanu. Zodpovědný za nehodu by pak byl majitel stanu, protože stan měl dle svých 
technických parametrů bouřku bez potíží přečkat. V podstatě by i v prvním případě zřejmě 
směřovala zodpovědnost k německé firmě vlastnící stan. Na ten by měl totiž dohlížet jejich 
technik, odborník, schopný vyhodnotit, jestli je konstrukce stanu schopna předmětně silný 
vítr vydržet a v případě, že nikoliv či je počasí skutečně hrozivé  a nevyzpytatelné, měl by 
právě on doporučit evakuaci. Záleží však, co bylo přesně v nájemní smlouvě ujednáno. Jako 
poslední tu byla varianta, že bouře a vítr ženoucí se na festival nebyly opravdu tak silné 
a životu nebezpečné, a už vůbec ne, že by jejich působení mohlo zapříčinit až destrukci 
stanu. Nečekaně však mohl přijít opravdu silný poryv větru a to neštěstí způsobit. 
Odpovědnost by pak nenesl nikdo.87  
 
Organizátoři podali na majitele stanu žalobu o náhradu škody, která jim vznikla jako 
spoluúčast na odškodnění zraněných účastníků. V červenci roku 2010 soud rozhodl 
o povinnosti německé společnosti škodu zaplatit. Žalovaný se proti rozhodnutí odvolal. 
 
Železná konstrukce stanu a jeho plachty byly zajištěni jako důkaz za účelem prověření, zda 
nedošlo k zanedbání technických parametrů. Očitým svědkům se podle jejich vyjádření stan 
jevil, že je podivně postaven. Experti pak potvrdili několik pochybení. Plachta nebyla správně 
zajištěná, chyběly boční stěny, kotvící lano nebylo uchycené do země, ale pouze o sloup, 
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a ještě další prvky byly v rozporu s projektovou dokumentací k výstavě stanu. Ze 
všeobecného ohrožení tak policie obvinila německou firmu vlastnící stan.88 
 
Na srpnovém projednávání v roce 2015 předložili stavitelé stanu znalecký posudek, který 
vyvracel závěry dvou přecházejících. Vyplynulo z něho tedy, že téměř všechny technické 
skutečnosti, které byly v minulosti označeny za příčinu pádu stanu, nemohly mít naopak 
žádný vliv, a že destrukce stanu byla způsobena extrémně silným větrem o nárazové 
rychlosti překračující dovolené hodnoty, při kterých je stan povoleno (doporučeno) užívat. 
Právní zástupci německé společnosti rovněž poukázali na fakta stanovená v nájemní smlouvě 
uzavřené s organizátorem festivalu a přiložili vyjádření Slovenského hydrometeorologického 
ústavu, který obsahoval údaje o předpovědích počasí včetně hodnot rychlostí a nárazů 
silného větru v den tragédie.89  
 
Stan byl postaven technicky správně, hájí se obvinění majitelé a tvrdí, že se organizátor 
jednoduše neřídil nájemní smlouvou, ze které vyplývalo, jaké maximální rychlosti větru je 
stan schopen odolat, a protože hydrometeorologický ústav potvrdil, že varoval více než 
27 hodin před pádem stanu před větrem  o intenzitě přesahující limit odolnosti stanu, měla 
být podle jejich vyjádření ze strany organizátora okamžitě s příchodem nepříznivého počasí 
přijata potřebná opatření pro zajištění bezpečnosti návštěvníků včetně evakuace stanu.90 
 
Podle dostupných informací nebyl dosud vydán žádný právoplatný rozsudek ve věci 
odpovědnosti za tragédii.  
 
Na již nastalou krizovou situaci dokázali organizátoři podle všeho zareagovat operativně 
a řídit ji na profesionální úrovni. Sanitky byly na místě téměř ihned  a záchranářů dostatek 
(v čase neštěstí bylo v areálu 40 zdravotníků, čtyři lékaři  a šest sanitek).91 Ovšem 
z popsaného průběhu události vyplývá, že při evakuaci pak nastaly zbytečné prostoje 
způsobené pravděpodobně ne úplně vhodným uspořádáním festivalového areálu či jeho 
stanovišť, v tomto případě základny záchranné služby. Respektive ve vztahu k této tragédií 
a k záchraně obětí byla situována naprosto výhodně (jen 150m od místa neštěstí), nicméně 
vyklízení  a opuštění areálu návštěvníky to komplikovalo. 
 
Je však důležité poučit se z chyb. Následující ročník Pohody měl již nový východ pro evakuaci 
a přinesl další novinky. Podle tehdejšího vyjádření ředitele festivalu Michala Kaščáka nešlo 
pouze o jednorázovou reakci na tragickou událost, bezpečnostní opatření posilují každý rok. 
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Ředitel pokračoval, že se organizační tým Pohody každoročně řídí aktuálními poznatky 
o nových trendech na festivalech pod širým nebem. Velmi prospěšná jsou setkávání 
s organizátory jiných festivalů, na nichž probíhají vzájemné výměny informací a zkušeností. 
Nové poznatky se vždy snaží využít a aplikovat je do organizačního  a bezpečnostního 
zajištění nejbližší Pohody.  
 
Open-air festivaly se neobejdou bez takových staveb, jako jsou právě velkokapacitní stany. 
Jelikož Pohoda zažila tragédii způsobenou právě jedním z těchto stavení, pro následující rok 
hledal organizační tým novou dodavatelskou firmu. Na základě referencí jiných evropských 
festivalů navázali organizátoři spolupráci s anglickou firmou Kayam, jež se těší pověsti 
absolutní špičky v konstrukci a stavbě těchto specifických stanů. Co se rovněž festivalových 
staveb týče, organizační tým byl posílen o dva týmy odborníků, kteří právě například 
kontrolují statiku všech staveb.92 
 
Už tak nadstandardně personálně zajištěný festival z řad všech potřebných složek 
organizace, bezpečnostních i záchranářských složek, ještě posílil všem jejich personální 
zajištění o 20 procent.93 
 
V návaznosti na tragickou událost měl být Bezpečnostní systém navazujícího ročníku Pohody 
doplněn o chystané zajímavé novinky v podobě zřízení rizikového centra a pracoviště 
Slovenského hydrometeorologického ústavu přímo ve festivalovém areálu.94   
 
Neustále sledování počasí v rámci příprav a průběhu festivalu je pro organizační tým 
samozřejmostí a nezbytnou preventivní činností proti vzniku nežádoucích situací. Průběžně 
proto kontrolují systém Aladin, který slouží k mapování počasí a jeho výsledky jsou výchozím 
materiálem pro krátkodobou předpověď počasí hydrometeorologických ústavů. Zřízení 
stanoviště této organizace přímo v místě konání festivalu vede ke zvýšení jeho bezpečnosti. 
Přítomnost meteorologů zajistí operativní analýzu počasí, okamžité vyhodnocení možných 
rizik a následnou přímou konzultaci s organizátory, což urychlí odezvu na bezpečnostní 
hrozby a eliminuje nepříznivé vlivy na festival.95 
 
Pokud jde o centrum, organizátor festivalu se nečekaně rozhodl pro změnu původně 
plánovaných bezpečnostních opatření, což způsobilo právě i to, že ke spolupráci se 
sdružením Modrý anděl, které mělo centrum zabezpečovat, nedošlo. 
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Modrý anděl plní významnou preventivní úlohu v případě mimořádných událostí, podobných 
té, co se stala právě během festivalu Pohoda v roce 2009. Během této tragédie vznikla 
spolupráce mezi tímto sdružením a Pohodou. Modrý Anděl pomáhal zmírňovat následky 
tragického neštěstí.96  
 
Původně plánovaný projekt RISC (Recepčné, informačné a podporné centrum) měl řešit 
komplexně celý systém bezpečnosti Pohody a poskytovat psychosociální pomoc a informace 
lidem (zraněným či příbuzných obětí) zasáhnutých neštěstím v prvních hodinách po tragédii. 
RISC centrum mělo fungovat v průběhu celého festivalu a v případě potřeby (v krizové 
situaci) také zabezpečit a koordinovat komunikaci mezi všemi bezpečnostními 
a organizačními složkami – bezpečnostní agenturou, policií, městskou policií, hasičským 
a záchranným sborem, záchrannou zdravotnickou služnou, pořadateli a organizátorem. 
Evropská asociace YOUrope, která sdružuje desítky evropských hudebních festivalů, označila 
vytvoření RISC centra za výjimečný krok, který nemá v evropském festivalovém prostředí 
obdobu.97 
 
Společný bezpečnostní projekt se ale nakonec nezrealizoval. A to z důvodu rozdílných názorů 
a neshod v oblasti kompetencí. S žádnou navrhovanou podobou projektu se zainteresované 
strany současně nedokázaly ztotožnit.  Zároveň však ocenily vzájemně svou práci 
a spolupráci ukončily přátelsky.98  
 
Zástupci festivalu ihned ubezpečovali, že všechny záležitosti ohledně bezpečnosti budou 
nadále řešit a zajišťovat odborníci, které s rizikovými situacemi mají zkušenosti. A sdružení 
Modrý anděl, to na trenčínské Pohodě působilo na vlastní pěst. Členové jeho týmu byli na 
místě v pohotovosti, připraveni v případě krizové události pomoci.99 
 
Dalším klíčovým prvkem řádného a bezpečného festivalu je informovanost. A to jak všech 
subjektů, podílejících se jakýmkoliv způsobem na realizaci festivalu, tak návštěvníků. První 
skupina by nebyla bez kvalitních a aktuálních informací schopna zajistit dobře promyšlenou 
organizaci. A co se týče druhé kategorie, návštěvníkům poskytuje kvalitní informační systém 
určitý komfort. Speciální technologické služby, jsou nezbytnou a žádanou součástí 
moderního  a úspěšného festivalu. Například pro účastníci Pohody, pro ty je připraven  
a festivalový SMS servis. Stačí jej aktivovat přes svůj mobilní telefon  a technologická 
pomůcka je okamžitě připravena informovat o nastalých či plánovaných změnách 

                                                           
96

 Pohoda se neshodla s bezpečnostními odborníky. Aktualne.atlas.sk. [online]. 8. 11. 2010. [cit. 2017-02-16]. 
Dostupné z: https://aktualne.atlas.sk/pohoda-sa-nezhodla-s-bezpecnostnymi-odbornikmi/slovensko/ 
spolocnost/ 
97

 Pohoda 2010: stan dodá firma Kayam, SHMÚ priamo na letisku. Gregi.net. [online]. 11. 5. 2010. [cit. 2017-02-
16]. Dostupné z: http://gregi.net/clanky/pohoda-2010-stan-doda-firma-kayam-shmu-priamo-na-letisku/ 
98

 Pohoda se neshodla s bezpečnostními odborníky. Aktualne.atlas.sk. [online]. 8. 11. 2010. [cit. 2017-02-16]. 
Dostupné z: https://aktualne.atlas.sk/pohoda-sa-nezhodla-s-bezpecnostnymi-odbornikmi/slovensko/ 
spolocnost/ 
99

 Pohoda se neshodla s bezpečnostními odborníky. Aktualne.atlas.sk. [online]. 8. 11. 2010. [cit. 2017-02-16]. 
Dostupné z: https://aktualne.atlas.sk/pohoda-sa-nezhodla-s-bezpecnostnymi-odbornikmi/slovensko/ 
spolocnost/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Zuzana Grunclová, Zajišťování bezpečnosti kulturních akcí pod širým nebem v České republice (2017_C_04) 

 

 
44 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

v programu a organizačních novinkách. Velmi užitečný je rovněž takzvaný SMS Reminder, 
který upozorňuje na blížící se začátky koncertů a fanoušci se tak mohou v klidu, bez 
zbytečných tlačenic a paniky, s předstihem přesunout a shromáždit před pódiem. 100 
 
Bouře přicházejí rychle a náhle, což způsobuje problémy skutečně po celém světě. Podobná 
neštěstí způsobená zásahem silné vichřice, se odehrála v roce 2011 a to během pouhého 
jednoho týdne. Festivalem pod širým nebem v americké Indianě se prohnal najednou vítr tak 
silný, že jeho působení nedokázalo ustát ani pódium a pod jeho vlivem se sesunulo přímo do 
publika shromážděného pod ním. Tento ročník místního festivalu (Indiana State Fair) skončil 
předčasně a zanechal za sebou 7 mrtvých a několik desítek zraněných.101  
 
Jen o několik dní později si silný vítr vyžádal další oběti. K tragickému neštěstí došlo na 
belgickém hudebním festivalu Pukkelpop. Zřícená pódia, konstrukce obřích obrazovek, 
spadlé stany. Během pár minut zničený celý festivalový areál. Takové škody za sebou 
zanechala náhlá bouřková smršť a ohrozila 60 000 návštěvníků.  Z toho téměř 150 lidem 
způsobila zranění a 5 obětí bouřku nepřežilo.102 
 
Odezvou na takové katastrofy jsou téměř vždy nějaké žaloby. Většinou ze strany osob 
jakýmkoliv způsobem poškozených, dále účastníků, kteří utrpěli zranění či pozůstalých po 
obětech nehody. Co se týče žalovaných, to jsou obvykle organizátoři (pořadatelé). Tak to 
bylo i v případě neštěstí při americkém festivalu Indiana State Fair. Ovšem poměrně 
neobvyklé bylo, že kromě nich byla mezi žalovanými kapela, která na festivalu ani nakonec 
nevystoupila, protože právě těsně před jejím vystoupením došlo k předmětné tragédii. 
Žalující strana v dokumentu argumentovala, že kapela se provinila, protože nevyužila svých 
pravomocí odstoupit od smlouvy a zrušit vystoupení. Tvrdila, že kdyby kapela vystoupení 
dopředu odřekla, dalo by se tragickým následkům zabránit. Ano, účinkující možná věděli 
o povětrnostních podmínkách, ale předvídat, že technika nevydrží, to musí pořadatelé 
prostřednictvím profesionálů, techniků a odborných pracovníků.103  
 
Bouře se nevyhýbají ani našemu území.  Nejčastěji se s nimi můžeme setkat během období 
letních měsíců a jsou pak potenciální hrozbou i pro tuzemské open-air festivaly. Jak obrovsky 
ohromující sílu dokáže mít tento přírodní jev, se ve své minulosti na „vlastní kůži“ přesvědčil 
jeden z největších hudebních festivalů v Česku Rock For People. Bouře, přívaly deště 
a k tomu vítr s obrovskou razancí se prohnaly festivalem v roce 2012 a zanechaly za sebou 
několik desítek zraněných, poničenou techniku a zdevastované stany. Program byl vážně 
narušen, stánky v průběhu bouří uzavřeny a následující den zaznamenal festival značný 
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úbytek návštěvníků. To tedy navíc zapříčinilo pokles tržeb. Dohromady tak nepřízeň počasí 
napáchala několikamilionové škody a ztráty a festival se rázem ocitl ve finančních 
problémech. Pořadatelé se tehdy vyjádřili, že pro podobné události má Rock For People 
vytvořen takzvaný finanční polštář. Náklady vinou počasí vzrostly ale tak podstatně, že si 
nebyli jisti, zda k jejich pokrytí budou tyto finanční prostředky stačit. V těchto případech 
hraje velkou roli pojišťovna. Poškození účastníci hlásí pojistné události a výše finančních ztrát 
festivalů se pak odvíjí i od toho, co uzná pojišťovna za pojistnou událost.104 
 
Riziko silných lijáků a větrných smrští, to k open-air festivalům prostě neodmyslitelně patří. 
Ochrana chodu festivalu a jeho účastníků proti nepřízní počasí musí být pro organizátory 
jednou z priorit. Počasí je opravdu nevyzpytatelné a jeho extrémy mohou mí i ty nejhorší 
následky. K zajištění bezpečnosti a pohodlí účastníků festivalu navzdory jakémukoliv počasí 
existuje řada opatření. Téměř okamžitě po skončení nevydařeného ročníku Rock for People, 
poznamenaného právě kritickými momenty bouřek, se organizátoři pustili do jejich 
plánování. Cílem rozsáhlých příprav bylo vrátit festival následující rok posilněný, 
zorganizovanější a předejít jakýmkoliv katastrofických scénářů.  
 
Tehdy zavedl Rock For People řadu novinek a inovací a stal se tak ještě větším, 
propracovanějším a bezpečnějším. Za nejpodstatnější změny lze označit zpracování 
bezpečnostního manuálu a nové informační technologie. Velké LED obrazovky a aparatura 
společně s výkonným osvětlením, další technologie jištěny nezávislými energetickými zdroji 
a informační systémy jsou rozesety po celém areálu a slouží ke komunikaci s návštěvníky 
a označují například evakuační cesty. Mobilní a on-line aplikace jsou vyžívány k informování 
návštěvníků nejen po odstartování festivalu a pak po celém jeho průběhu, ale jejich 
prostřednictvím lze informovat ještě předtím, než dotyční vůbec do areálu vstoupí. Což je 
velice praktické. Účastníci se tak mohou obeznámit se vším potřebným v klidu z pohodlí 
domova nebo během cesty za festivalem a do areálu pak vstoupit již zorientovaní 
v organizaci, pravidlech, bezpečnostních opatření, poučení a rovněž například jaké 
informační kanály sledovat v případě extrémních projevů počasí a jiných mimořádných 
událostí či krizových situací.  A jak se mají návštěvníci při nich chovat, to popisuje také 
zmiňovaný stručný bezpečnostní manuál, který všichni zúčastnění obdrží.105  
 
Organizační tým Rock For People dále zapracoval na evakuačních plánech. Čas potřebný 
k potenciální evakuaci 30 000 lidí by se měl pohybovat kolem 15 minut. Spolu s opatřením, 
že data z meteorologických stanic sledují odborníci přímo z festivalu, lze pak docílit včasného 
rozhodnutí o evakuaci a jejího hladkého provedení i v případě náhlé extrémní nepřízně 
počasí.106   
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Nejviditelnějším prvkem a řešením z novinek týkající se bezpečnosti Rock For People se 
v roce 2013 stalo zastřešené pódium velkoprostorovým stanem pro dvanáct tisíc lidí. 
Organizátoři se zavázali lépe čelit větru a dešti a tak jednu ze dvou open – air scén nahradili 
právě tímto obřím stanem. Moderní audiovizuální technika navíc zaručuje plnohodnotný 
zážitek i pro další desítky tisíc návštěvníků nacházejících se v okolí stanu. Ještě další stan, 
o něco menší (se zastřešenou kapacitou 4000 lidí), je zakomponován v areálu festivalu.  Tyto 
zastřešené velké plochy s pódii a s vlastními agregáty dodávajícími elektrickou energii jsou 
odolnější než otevřené scény a zaručují tedy bezpečnost a požitek i za nepříznivých projevů 
počasí. Díky nezávislé rozvodné síti může program pokračovat i navzdory výpadku 
elektrického proudu.107  
 
f. Nejběžnější rizika a problémy narušující chod open-air festivalů                                                               
 
Existuje celá řada rizikový faktorů a různých incidentů s potenciálem narušit bezpečnost 
nějaké systému či ohrozit život, zdraví a majetek. Krádeže, násilná kriminalita, drogy – bez 
těchto fenoménů se bohužel obvykle open-air festivaly neobejdou. 
 
Pro vysokou koncentraci osob jsou festivaly lákavý a lehce dostupný cíl pro kapsáře a zloděje. 
Trestné činy proti majetku jsou tradičním problémem, který trápí festivaly. V průběhu akce 
se pohybují tisíce návštěvníků ale i mimo areál, v ulicích měst, v nichž se festivaly konají. To 
je pak pro pachatele snadná příležitost i k pouliční kriminalitě. Krádeže tedy postihují nejen 
návštěvníky, ale  i místní obyvatele. Většinou se jedná o odcizení peněženek a zejména věcí, 
které se dají rychle zpeněžit (mobilní telefony, fotoaparáty, tablety, šperky a další cennosti). 
Často v krádežích hraje velkou roli alkohol, který okradení vypili. Pod jeho vlivem ztrácejí 
ostražitost a mají tak tvrdý spánek, že v některých případech si pachatelé neváhají troufnout 
rozepnout nejen stany, ale i spací pytle  a prošacovat spící návštěvníky.108 Výjimkou nejsou 
ani vniknutí do aut a odcizení věcí uschovaných v přihrádkách či autorádií. 
 
Vykradené stany a automobily, jsou nejčastěji ty, které návštěvník postaví či zaparkuje mimo 
oficiální a k tomu určené plochy. Pořadatel sice neručí za bezpečnost věcí ve stanovém 
městečku, ani za automobily zaparkované na vyhrazených parkovištích. Tyto prostory jsou 
ale většinou hlídané pracovníky bezpečnostní agentury, lépe zabezpečené (oplocené) 
a osvětlené. Postavit stan či zaparkovat vůz na lehce přístupném místě namísto plochy 
k tomu vymezené, je od návštěvníků nezodpovědné. Právě odpovědný přístup všech 
zúčastněných může eliminovat rizika kapesních krádeží a výrazně přispět, aby v průběhu 
festivalu nedocházelo k odcizení věcí ze stanu a vozidel. Nejlepší prevencí je nenosit u sebe 
cenné věci a odkládat je do úschoven, které jsou k dispozici na každém řádném festivalu. 
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A dále je tedy nezbytné odpovědně přistupovat  i k parkování vozů a stavění stanů. To 
znamená postavit auto i stan na místě, které je k tomu určené. Vozidlo řádně uzamknout 
(nejlépe i stan) a nenechávat uvnitř žádné cennosti, které by mohly přilákat pozornost 
zlodějů. 
 
Další problémem, který trápí festivaly, je násilná kriminalita. S násilím se můžeme setkat 
kdekoliv a open-air kulturní akce s velkou koncentrací osob nejsou výjimkou. Rvačka, 
ohrožení ostatních návštěvníků, násilné projevy, napadení, poškození cizí věci, výtržnictví – 
násilná kriminalita má celou řadu projevů a forem. Jedná se o činnosti, které splňují znaky 
trestného činu a jejich potírání je úkolem pracovníků bezpečnostní agentury (pořadatelské 
služby)  a policistů. Je třeba si však uvědomit, že se jedná převážně o společenský problém 
a ve skutečnosti se tak řešení ze strany policie a organizátorů zmůže „pouze“ na redukci 
následků. Festivaly jsou navíc akce, kam lidé chodí za zábavou. A tu si mnoho z nich 
nedokáže představit bez alkoholu a někteří jedinci ji mají spojenou s dalšími návykovými 
látkami. Pod jejich vlivem se pak dopouštějí agresivnějších projevů násilí a udržet pořádek 
a bezpečnost v místech konání akce je pak o to složitější. 109   
 
Povinností návštěvníků je dodržovat návštěvní řád, podrobit se při vstupu bezpečnostní 
kontrole a nepokoušet se tedy o neoprávněný vstup či pronést zakázaný předmět. Rovněž 
nepřelézat ploty, zábrany, neničit zařízení, případně stojany pro kamery. Monitorování 
a potírání nejagresivnějších případů je jedním z úkolů Policie České republiky. Maximální 
součinnost jim při tom poskytují další aktéři podílející se na zajištění bezpečnosti (pořadatelé 
a bezpečnostní agentura)  a v podstatě i návštěvník, ten by se měl obrátit na nejbližší možné 
stanoviště ostrahy či pořadatele, stane-li se svědkem konfliktní situace mezi jinými účastníky 
festivalu či nějakého protiprávního jednání.  
 
Pro klidný, ničím nerušený a bezproblémový průběh akce je rovněž třeba respektovat 
pravidla slušného chování a dobrých mravů a zdržet se projevů mezilidské, rasové 
a náboženské nebo politické nesnášenlivosti. Návštěvník by se měl chovat tak, aby svým 
jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob  a majetku a neomezoval či neobtěžoval jiné 
osoby.  
 
Drogy – fenomén a nedílná součást dnešní společnosti a jeden z nejpravdě-podobněji se 
vyskytujících incidentů v souvislosti s realizací hudebních akcí. Ve festivalových areálech jsou 
v podstatě všudypřítomné. Může si je tam koupit člověk, který má s jejich užíváním již 
zkušenosti a dokonce jede na festival  i s tímto primárním cílem. Ovšem v prostředí letních 
festivalů mohou přijít do kontaktu s drogou mladí a zcela nezkušení uživatelé v konzumaci, 
kteří nemají  o těchto látkách a jejich účincích dostatek informací. Pak není nic neobvyklého, 
že tyto případy skončí s intoxikací na jednotkách intenzivní péče a záchytných stanicích.  
 
V posledních letech užívání nelegálních i legálních drog v prostředí open-air hudebních 
festivalů roste. Nejčastěji užívaným látkám kraluje stále alkohol a tabák. Z nelegálních látek 
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jsou to zejména marihuana, extáze a pervitin. Navíc se na festivalech zvyšuje výskyt také 
nových drog. Ty jsou obzvlášť nebezpečné, protože je u nich neznámá síla účinků a toxicity. 
Úplně nejhorší následky má bezpochyby jejich kombinování.  
 
Provádět důkladné preventivní prohlídky a zmařit tak pokusy o vnášení nelegálních 
omamných a psychotropních látek do areálu festivalu, to je nezbytné opatření. Zaměřit se na 
monitoring drogové situace přímo na místě rovněž tak. Ovšem v této oblasti je úplně 
nejdůležitější prevence a vytváření efektivních programů zacílených na skupinu mladých 
konzumentů drog během zábavy  a k zintenzivnění prožitku z ní.  Interaktivní workshopy jsou 
skvělým nástrojem k vzdělávání v této problematice užívání drog a rizikového chování s tím 
spojeným. Festival Rock For People má s projektem takového typu už několikaleté zkušenosti 
a to díky studentům z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ti od roku 2013 připravují na 
festivalu interaktivní stánek, kde diskutují s návštěvníky o různých zdravotnických tématech 
a o užívání drog a rizicích s nimi souvisejících. Účastníci festivalu se tak například mohou 
dozvědět, co se děje v mozku člověka, který užije návykovou látku, ověřit si své znalosti 
o první pomoci, a třeba si i vyzkoušet masáž srdce. Podobný projekt realizuje slovenská 
Pohoda. Působí zde organizace pro léčbu drogových závislostí, která poskytuje 
i poradenství.110  
 
To, že je prodej a konzumace drog na festivalech zakázána, na to upozorňuje snad každý 
festival ve svých návštěvních řádech, které určují pravidla chování všech účastníků. Slovenská 
Pohoda navíc realizuje opatření k předcházení, eliminaci nebo alespoň redukci negativních 
dopadů spojených se situacemi, kdy i přes zákaz k užití drogy dojde. Festival prostřednictvím 
svých internetových stránek na injekční uživatele drog apeluje, aby brali na vědomí, že 
festivaly obecně jsou prostředím ne dokonale hygienickým. Přijmout odpovědnost za své 
kroky, myslet na ostatní a chránit je před použitými pomůckami (injekčními stříkačkami) je 
v jejich případě obzvlášť na místě. Zlikvidovat použité nástroje například způsobem – vhodit 
je do plastové láhve či jakékoliv nádoby, uzavřít jej popřípadě sešlápnout a vyhodit do 
odpadkového koše (nikdy ne do koše na tříděný odpad, jelikož se ručně dotříďuje) – to jsou 
doporučená opatření. Dále festival vyzývá, aby se návštěvníci nebáli v případě dostavení 
problémů spojených právě i s užitím drogy (ať už se to týká jich nebo kohokoliv v jejich okolí), 
v zájmu zachování zdraví kontaktovat nejbližší osobu ať už z řad zdravotnické služby, lékařů 
v stanovištních sanitkách, pracovníků organice pro léčení drogových závislostí, pořadatelů či 
bezpečnostních pracovníků.111 
Dlouholetá praxe a zkušenosti s pořádáním open-air festivalů bohužel také dokazují, že tyto 
akce a řidiči pod vlivem návykových a omamných látek je běžné spojení. V rámci všech 
významných velkých festivalů provádějí policisté zvýšené kontroly zaměřené právě 
především na jízdu pod vlivem alkoholu a požití drog před jízdou. V souvislosti s festivaly jsou 
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 Info-drogy. Pohodafestival.sk. [online]. 2017. [cit. 2017-02-25]. Dostupné z:  
https://www.pohodafestival.sk/sk/info-drogy 
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během těchto policejních opatření zkontrolovány tisíce návštěvníků. Jde o významnou 
preventivní činnost s cílem odvrátit včas nebezpečí, které podnapilí a zdrogovaní řidiči 
představují pro sebe a ostatní účastníky silničního provozu. Každoročně jsou během těchto 
akcí evidovány stovky řidičů pod vlivem alkoholu a drog. Policejní represe je v této oblasti 
významná. Předchází tragickým událostem v podobě dopravní nehod způsobených řidiči 
odjíždějících z festivalu pod vlivem alkoholu či drog.  
 
Pro potírání problematiky „řízení pod vlivem“ je bez debat důležité působit na řidiče 
v preventivní rovině. Mladé nebo nepoučitelné řidiče je třeba „vychovávat“. Ministerstvo 
dopravy tuto skutečnost rozhodně neopomíjí a prostřednictvím svého oddělení BESIP pořádá 
různé kampaně a aktivity, jejichž cílem je soustředit se na řidiče, zejména na ty mladé, kteří 
způsobí většinu dopravních nehod právě pod vlivem drog a alkoholu. Seznámit je s riziky 
řízení pod vlivem alkoholu a návykových látek, poučit je o finanční a trestně právní 
odpovědnosti či spoluzodpovědnosti pokud jde o spolujezdce, který usedne vědomě do 
vozidla s podnapilým či zfetovaným řidičem. Jednoduše je varovat před nezodpovědným 
řízením.  
 
Je to na Tobě“ a Řídím, piju nealko pivo“, to jsou dva úspěšné projekty zaměřené na tuto 
problematiku, na varování mladých řidičů před nezodpovědným řízením, které BESIP 
realizuje i ve spolupráci s hudebními festivaly. S ohledem na to, kolik mladých lidí 
podnapilých či pod vlivem drogy se sdružuje na festivalech, jsou tyto akce ideálním místem 
pro tyto preventivní kampaně a příležitostí jak cílovou skupinu oslovit včas, ve chvíli, kdy lze 
ještě zvrátit jejich odhodlání sednou za volant pod vlivem.  
 
Potenciální hrozba teroristického útoku                                                      
 
Samotný teroristický útok, popřípadě situace aktivního střelce. Co se týče druhé jmenované 
bezpečnostní hrozby, tu už několikrát Česká republika na vlastní kůži zažila. Potvrzují to 
i události z posledních dvou let, jako například aktivní útočník v restauraci v Uherském 
Brodě, střelba v Ostravě při výkonu soudního rozhodnutí, napadení nožem v obchodním 
domě a v neposlední řadě přípravy napadení vlaku. Naopak s terorismem jako takovým, jaký 
je spojen především s islámským radikalismem a zejména v poslední době s útoky na měkké 
cíle, s tím Česká republika naštěstí přímou zkušenost dosud nemá. Ovšem existence 
potenciální hrozby v podobě teroristického útoku na našem území je naprosto zřejmá. Řada 
odborníků se shoduje, že je to už jenom otázka času.  
 
Mezi nejohroženější cíle patří i akce s velkou koncentrací osob, jak to potvrzují  i nedávné 
události. Německo, Francie a další země zasažené terorismem podléhají strachu z dalších 
útoků. V Německu byl dokonce proveden v loňském roce průzkum, z něhož vyplývá, že velká 
část místních obyvatel vnímá terorismus jako akutní hrozbu pro svou bezpečnost. Lidí mají 
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strach, že se stanou obětí teroristického útoku. Necítí se dobře v přeplněných místech 
a velká část německé populace se právě kvůli terorismu bojí chodit i na festivaly.112 
 
Aktivity Ministerstva vnitra v oblasti měkkých cílů, s možnou aplikací právě na open-air 
hudební festivaly s cílem zvyšovat jejich ochranu a odolnost, byly zde předmětem druhé 
kapitoly. A jak řekl na konferenci Bezpečný event David Chovanec: „Česká republika má 
vybudované určité nástroje a kapacity, aby riziko systémové, násilné bylo v čas podchyceno, 
odhaleno. Nicméně nelze tvrdit, že takové riziko nehrozí nebo neexistuje. Už jenom proto, že 
to nemusí být to riziko systémové, systémová skupina a můžou to být takzvaní šílení střelci, 
osamělí vlci.“  
 
Právě nezávislé velmi mobilní buňky nebo útočníci typu „osamělý vlk“ jsou schopni svou 
odhodlaností a momentem překvapení vyvážit i masivní bezpečnostní opatření a nejlepší 
bezpečnostní technologie. Jejich nepředvídatelnost – jak v čase, tak v místě – je nesmírně 
nebezpečná.  
 
Náhlé ozbrojené útoky nedokážeme potlačit, ale můžeme případné následky takového 
incidentu eliminovat nebo alespoň zmírnit. Je třeba se efektivně  a adekvátně připravovat. 
Bezpečnostní složky jsou schopny reagovat  a integrovaný záchranný systém funguje v České 
republice výborně, jak dokazuje v řadě jiných krizových situací (záplavy či různé havárie). 
Ovšem je nezbytné schopnosti neustále zlepšovat a prověřovat, což znamená například 
výcvikem, disciplínou, otevřenou komunikací a pořádáním velkých teroristických cvičení.  
 
Z výše uvedeného zcela jistě vyplývá, že stejně jako v případě všech předchozích probíraných 
hrozeb i u terorismu je nutné dbát na prevenci jak osobní tak objektovou. Naprosto 
nezbytná je příprava pracovníků bezpečnostních agentur.   
 
Řešením není ani tak výuka sebeobrany či vybavení neprůstřelnými vestami nebo obrannými 
prostředky, jako spíš předvídavost, obezřetnost a správná komunikace s přítomnými, tedy 
s potencionálními oběťmi.113 Přípravu a školení je třeba přizpůsobit prostředí pomocí 
modelových situací. Podmínky pod širým nebem jsou pochopitelně odlišně od podmínek 
v uzavřených nákupních centrech či úřadech apod. Bylo by určitě velmi prospěšně v rámci 
příprav open-air festivalů provádět cvičení zaměřená přímo na teroristické incidenty a útoky 
aktivního střelce, na zvládnutí zákroku proti němu, jehož cílem by bylo nastavit zkoordinovat, 
procvičit součinnost pracovníků bezpečnostních agentur a složek Integrovaného 
záchranného systému a ověřit postupy všech zúčastněných při vzniku mimořádných událostí 
tohoto typu a rozsahu. 
 

                                                           
112

 Strach v Německu: Lidé se kvůli terorismu bojí chodit na festivaly i do centra měst. Zahranicni.eurozpravy.cz. 
[online]. 27. 2. 2017. [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/183409-strach-v-
nemecku-lide-se-kvuli-terorismu-boji-chodit-na-festivaly-i-do-centra-mest/ 
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 Bezpečnost s profesionály. Bezpečnost na sportovních akcích. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti 
České republiky, 2016, s. 9. 
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Tak jak je prevence důležitá u osob zajišťujících bezpečnost, tak stejně tak významná (možná 
ještě mnohem významnější) je u veřejnosti, návštěvníků festivalu, tedy u potenciálních obětí 
předmětných incidentů. Umět se správně zachovat či si poradit a pomoci dalším je zcela na 
místě. Je důležité, aby přibývalo návštěvníků, kteří hledí na hrozbu teroristického útoku 
realisticky a bylo tak v areálech více obezřetných lidí. Veřejnost musí umět reagovat sama. 
Masové neštěstí je obrovský šok a nesmírná stresová zátěž. Je důležité zvládnout situaci co 
nejlépe psychicky, pokusit se správně zareagovat  a nepodléhat panice. Už první okamžiky 
jsou zásadní pro záchranu života.114 
 
Vzhledem k úspěšnosti různých projektů a kampaní zaměřených na prevenci  a hrozící rizika 
v souvislosti s probíranými nejběžnějšími problémy, které festivaly provází, by bylo jistě 
prospěšné, aby tyto podobné aktivity probíhali i za účelem potírání následků této potenciální 
hrozby. Správná informovanost, modelové situace, kde hlavní roli hraje panika apod., pak 
mohou při reálné situaci snížit riziko a jeho následky na možné minimum a k tomu i jistě 
významně poslouží na místě přítomná psychologická pomoc. 

                                                           
114

 Bezpečnost s profesionály. Bezpečnost na sportovních akcích. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti 
České republiky, 2016, s. 10. 
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4. JAK USPOŘÁDAT BEZPEČNÝ OPEN-AIR FESTIVAL 
 
Úroveň zabezpečení kulturních akcí je různá. Mění se to dle jejich charakteru, velikostí  
a oblastí, které potřebují speciální pozornost a jsou rozhodující pro fungování a úspěšnost 
eventu. A protože mnozí organizátoři považují za hlavní priority eventového businessu 
zejména program, sponzory, příjem a rozpočet akce, ostatní aspekty spojených s pořádáním 
akce ignorují nebo jim nepřikládají zdaleka takovou důležitost a vystavují tak akci a účastníky 
nebezpečí, které by je mohlo negativně ovlivnit.  
 
Organizační a bezpečností zajištění akce by se mělo v první řadě odvíjet od identifikovaných 
rizik s ní souvisejících. Odhalení možných rizikových faktorů  a nakládání s nimi v předstihu 
zajistí adekvátní bezpečnost pro zúčastněné. Za ni nesou odpovědnost organizátoři a jím 
určení pořadatelé stejně tak jako za celé dění na akci. A jsou tací, kteří nic nepodceňují, 
protože mají bohaté zkušenosti s pořádáním akcí různých formátů, ale pak i organizátoři, pro 
něž je to úplná premiéra nebo se chystají uspořádat svou první venkovní akci a ti obvykle 
zapomínají na řadu věcí. Neuvědomí si, že open-air akce má své vlastní specifické vlastnosti, 
a že se některé principy a pravidla chovají úplně jinak oproti uzavřeným akcí. Plánování, 
přípravy a řízení bezpečnostních opatření – zajistit bezpečnost na akci – musí být prioritou 
číslo jedna každého organizátora. Rizikové faktory nelze ignorovat.  
 
Znalost, dovednost, především zkušenost jsou obecně předpokladem úspěchu  a dosažení 
cíle každého realizovaného projektu. V případě problematiky rizik  a zabezpečení open-air 
festivalů, vzhledem k jejich charakteristice, se to prokazuje jako obzvlášť významné, lépe 
řečeno naprosto nezbytné. 
 
Řízení rizik je potřeba zařadit do celého procesu pořádání festivalu. Potenciální organizátor 
nemusí být dokonale znalý v této oblasti, dosáhnout profesionality lze prostřednictvím 
poučení se z chyb jiných, ze situací, kdy festivaly mnoho faktorů podcenily, nevěnovaly jim 
dostatečnou pozornost nebo jim dokonce nepřikládaly vůbec žádnou důležitost. Dlouholetá 
tradice pořádání open-air festivalů je naneštěstí plná případů s tou nejhorší praxí. Ty vedly 
k identifikaci nejběžnějších incidentů a slabých míst. Podělit se o praktické rady a novinky 
spolu s odpornými diskuzemi o všech opatřeních a aktivitách přispívá k lepšímu nastavení 
organizačních a bezpečnostních opatření. Inspirovat se ověřenými postupy i novými trendy 
v zajišťování bezpečnosti těch největších tuzemských festivalů s celorepublikovým 
významem včetně zkušeností ze zahraničí rovněž podporuje celkovou úspěšnost festivalu. 
 
Té největší profesionality v systému řízení rizik lze dosáhnout prostřednictvím nezávislých 
odborníků na eventovou bezpečnost nebo navázáním spolupráce se společností, která se 
specializuje na takzvaný event management, to znamená, že sdružuje odborníky na všechny 
aspekty eventového businessu včetně bezpečnosti a spolupracuje se všemi potřebnými 
dodavateli (oblast bezpečnostní techniky a kontroly, hygienický servis, zabezpečení staveb, 
catering apod.)  
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Služeb profesionálů může organizátor využít v podobě těch poradenských v oblastech 
souvisejících s bezpečnostními aktivitami či k zajištění bezpečnosti festivalu komplexním 
způsobem ve všech oblastech adekvátně k hrozícím rizikům. K organizačnímu týmu se pak 
připojí bezpečnostní manažer, jehož cílem bude zadavateli (organizátorovi) zajistit vyvážené 
zabezpečení ve všech oblastech. Připraví a naplánuje bezpečností opatření a bude řídit 
bezpečnost návštěvníků a ochranu aktiv proti hrozícím rizikům a pak třeba zaškolí a předá 
práci někomu jinému. To vše ve spolupráci s ostatními subjekty zajišťujících bezpečnost. 
Součinnost všech potřebných a zainteresovaných stran  i zprostředkuje.115 
 
Organizátor je povinen spolupracovat s orgány státu. Tolik norem, povinností  a v případě 
porušení vyplývajících sankcí. Zorientovat se v podmínkách a povinnostech, které vyplývají ze 
specifičnosti předmětné kulturní akce, není pro nezkušeného organizátora neodborníka nic 
jednoduchého.  I v této úplně prvotní etapě procesu pořádání kulturní akce pod širým 
nebem může posloužit poradenství – poskytnout přehled právní situace před konáním akce  
i v jejím průběhu včetně zjištění povolení potřebných pro realizaci akce u příslušných úřadů 
a dalších podmínek (například dodržování obecně závažných vyhlášek), jejichž splnění je 
nezbytné k hladkému průběhu pořádané akce.  
 
Předpokladem bezpečného festivalu je jeho dostatečné personální zajištění s odpovídajícím 
počtem lidí k zajištění jednotlivých činností a následného přidělení klíčových aktivit těm 
zodpovědným, kompetentním a dobře informovaným. Z pohledu zajištění bezpečnosti open-
air festivalu je třeba věnovat největší pozornost event security, to znamená klást vysoké 
nároky na lidské zdroje festivalové ostrahy včetně obsluhy bezpečnostních technologií.  
 
Participaci bezpečnostních agentur na zajišťování kulturních akcí pod širým nebem, jejímu 
významu a celkově problematice komerční bezpečnosti byla zde věnována pozornost již 
v rámci druhé kapitoly. Na konferenci Bezpečný event poskytl své znalosti, rady i zkušenosti 
Ing. Suchoň, profesionální poradce v oblasti bezpečnosti, bezpečnostní konzultant a dále Jan 
Chodora, Branch Manager firmy s vedoucím postavením na trhu komerční bezpečnosti. 
Během svých vystoupení zdůraznili oba několikrát, že k docílení bezproblémového průběhu 
akce a jejího úspěšného zabezpečení je nebytné, aby ochranu všech účastníků a jejich 
majetku včetně významné vstupní bezpečností kontroly prováděly zkušené a kvalifikované 
osoby. Pokud se organizátor poptává úplně poprvé po dodavateli bezpečnostních služeb, 
vzhledem k tomu, že na českém trhu se pohybuje přes 6 000 bezpečnostních agentur, může 
být pro něj dost obtížné vybrat tu nejspolehlivější.116 A to i proto, že nemá přehled  
a zkušenosti jaká kritéria a požadavky by měl realizovat při výběru bezpečnostní agentury.  
I v tomto případě může využít služeb nějakého odborníka z oblasti bezpečnostního 
poradenství, který organizátorovi poskytne kvalifikovanou pomoc v přípravě a realizaci 
poptávkového (výběrového řízení) v oblasti bezpečnostních služeb a technologií. 
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 FÁBEROVÁ, Veronika. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville. [cit. 2017-01-05]. 
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 CHODORA, Jan. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville.  
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Lidské zdroje pro zajištění event security standardně tvoří vícero pracovních pozic 
zaměstnanců (obecněji strážci a pořadatelé). Potřebné kvalifikace, zkušenosti, dovednosti 
jsou požadovány v návaznosti na stanovení obsahu pracovní náplně. Například na osoby 
zajišťující ochranu určených prostor (parkoviště, stanové městečko, VIP-účinkující), 
kontrolující oprávněnost vstupu osob i vjezdu vozidel do takto vyhrazených míst a případně 
tomu zabraňujícím či na pořadatele s pracovní náplní úklid prostor před a po akci, se kladou 
trošku jiné nároky, odlišné know-how a jsou potřeba proškolení jiného typu, než je tomu pro 
příklad u operátorů kontrolní techniky, s kterou se váže více pravidel, nastavení a doporučení 
a společně tam jsou v podstatě od toho, aby byly takzvaným nárazníkovým pásmem (dovnitř 
se dostanou osoby jen takové, které s sebou nenesou žádné bezpečnostní riziko). Tito strážci 
by proto měli procházet přísnějšími kritérii výběru bezpečnostní agentury. Technika může 
být sebedokonalejší, ale pokud s ní nebude pracovat odpovídající kvalifikovaná osoba, může 
to mít naprosto opačný efekt (detekční zařízení není nastaveno odpovídajícím způsobem 
– špatně seřízená citlivost u kovového detektoru –  signalizuje každý kovový předmět a ne 
jen ty zakázané a skutečně nebezpečné předmět – zbytečně falešné alarmy – prodlužuje se 
odbavovací rychlost – tvoří se fronty).  Navíc bývají zpravidla prvními kontaktními osobami 
mezi návštěvníky a prostředím festivalu, je tedy velmi důležité, aby byli schopni rozpoznat 
hrozbu, konfliktům předcházet, ale i proti nim adekvátně zakročit. Dobře vyškolený, 
kvalifikovaný a zkušený tým tvoří základ pro prevenci. Svou angažovaností a zkušeností může 
rychle identifikovat a odradit potenciální problémy hned na začátku.117 
 
K výkonu svých úkolů potřebují všechny články festivalové ostrahy disponovat zejména 
zodpovědností, důsledností, rozhodností, asertivním jednáním, komunikativností, tělesnou 
a psychickou způsobilostí a bezúhonností, vědomostmi v zajišťování bezpečnostmi 
(legislativa), a znalostí základů první pomoci) a jak postupovat při vzniku mimořádných 
situací. Rovněž musí být vybaveni dostatečnými prostředky na tyto aktivity, například 
vysílačkami, mobilními telefony, jinými bezdrátovými komunikačními zařízeními, uniformami  
a reflexními vestami (jasná identifikace, návštěvník okamžitě ví, na koho se obrátit). Užitečné 
jsou také orientační plánky (rozkreslený areál s jednotlivými stanovišti, evakuačními cestami 
apod. – rychlé zorientování se a informační služby návštěvníkům). V případě strážců by 
neměly určitě chybět obranné slzotvorné spreje, teleskopický obušek, popřípadě střelná 
zbraň a z dovedností bojové umění. 
 
Jan Chodora radil organizátorům, co všechno by při hledání svého dodavatele event security 
neměli opomenout a co vypovídá o jeho profesionalitě, zkušenostech a zodpovědném 
přístupu. V první řadě jsou to reference společnosti a zkušenosti přímo z open-air akcí. Dále 
by se měl organizátor zajímat o to, jaké používá firma vybavení, kdo za jejich stranu bude 
festival řídit, jak mají vyřešeno spojení a přenos informací. Požadavek, aby všichni 
zaměstnanci měli profesní kvalifikaci, je samozřejmostí.118  

                                                           
117

 Bezpečnost na sportovních akcích. Bezpečnost s profesionály. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti 
České republiky, 2016, s. 7. 
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 CHODORA, Jan. Konference bezpečný event, 10. 11. 2016, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha, 
společnost Doverville. 
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Renomované tuzemské společnosti z privátního sektoru bezpečnosti (specializující se na 
event security) jsou schopny zajistit skutečně komplexní zabezpečení festivalu. Na základě 
zmapování místa konání, posouzení areálu, analýzy možných rizik atd. jsou klientovi 
navržena jistá bezpečnostní řešení, přímo zpracovaná pro daný měkký cíl, a nabídnuty 
profesionální služby (bezpečnostní, pořadatelské, úklidové) splňující jeho specifické potřeby. 
Chodora doporučuje odbornou firmu oslovit, spolupracovat a požadovat návrh zabezpečení. 
Zajišťování bezpečnosti musí provádět odborníci. Pokud jimi nejsou sami organizátoři, je 
třeba si služby koupit, pronajmout. Zajistí to maximální možné zabezpečení, minimalizaci 
hrozících rizik a jejich aktivní řízení. Bezpečnostní opatření budou nastaveny dle specifických 
nároků festivalu a jeho jedinečného charakteru (vysoká koncentrace lidi – vyšší riziko vzniku 
nebezpečných situací). Celá realizace včetně komunikace a součinnosti s ostatními subjekty 
podílející se na zajištění festivalu (městské a obecní úřady, městské a obecní policie, 
zdravotnické služby, Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky) 
prováděna dle legislativních požadavků a rovněž tak spolupráce s ostatními ověřenými  
a zkušenými dodavateli (produkční agentury, catering, dodavatelé hygienického servisu, 
zabezpečení staveb, technického vybavení, bezpečnostních komponentů apod.) 
Implementace takovéhoto kompletního systému řízení bezpečnosti založeného přesně na 
potřebách organizátora, hrozbách a rizicích doprovázejících pořádání festivalu, může 
v konečném důsledku vést k zefektivnění nákladů na organizační a bezpečnostní zajištění  
a celkovou realizaci akce.  
 
Strukturovaný výčet doporučených přístupů a opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti 

 
Co se týče doporučení, které z dosavadních zjištění vyplývají, ta jsou zejména následující: 
 

 Nezbytné naplnění litery zákona splněním podmínek a povinností (shrnutí právní situace 
pořádání kulturních akcí pod širým nebem je uvedeno v druhé kapitole. Stejně tak 
přehled metodických pomůcek a jiných dokumentů, užitečných organizátorovi akce při 
jejím plánování, přípravě a realizaci). 

 Získání nezbytných povolení u příslušných úřadů. 

 Kvalitní personální zajištění (bezpečnostní poradci, odborníci na event management, 
stavební technici, bezpečnostní manažeři, pořadatelská služba, bezpečnostní agentura, 
obsluha technických kontrolních prvků, dobrovolníci, úklidové služby apod.) včetně 
potřebných proškolení. 

 Součinnost všech zainteresovaných a odpovědných stran na uspořádání bezpečného 
festivalu (podrobnosti viz strana). 

 Zpracovat časový harmonogram (organizační tým a dodavatelé musí vše připravit 
s dostatečným předstihem). 

 Zřízení střediska pro koordinační jednání a řešení nastalých mimořádných situací 
(vybaveno nezbytným technickým vybavením popřípadě rozhlasem pro informování 
návštěvníků). 

 Bezpečné a funkční prostorové uspořádání festivalového areálu – integrace 
bezpečnostních prvků, podií, velkokapacitních stanů, občerstvení, hygienického zázemí, 
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stanovišť, stanic přítomných záchranných a bezpečnostních složek, pracoviště 
hydrometeorologického ústavu atd.). 

 Nepřekračovat maximální kapacitu areálu i jednotlivých sektorů. 

 Areál a jeho součásti musí splňovat požadavky ohledně požárních předpisů, odolnosti 
a konstrukční stability. 

 Dostatečné a pečlivě označené přístupové a evakuační cesty. 

 Vnější hranice festivalového areálu a i vnitřní plochy, které to vyžadují (parkoviště, 
stanové město, zóny pro účinkující, technické zázemí, pódia apod.) zabezpečit zařízením, 
které zabraňuje například nekontrolovanému vniknutí osob (mobilní a bezpečnostní 
oplocení, zábrany, nášlapné bariéry, kamerový systém k monitorování, osvětlení  a další). 

 Strategicky umístit a uspořádat kontrolní vstupní pracoviště a chránit ho proti vnějším 
vlivům (organizace pomocí party stanů má několik výhod – prostor pro bezpečnostní 
vstupní kontrolu je daleko větší, to znamená, že  není omezena vnitřním prostorem 
festivalového areálu. Pokud by došlo k incidentu u vstupu, pak neovlivní lidi již 
zkontrolované a pohybující se po festivalovém areálu. Navíc bezpečnostní technika, aby 
mohla spolehlivě pracovat, potřebuje vyhovující podmínky a tím je zásadně vnitřní 
prostředí). 

 zajistit bezpečnou a organizovanou kontrolu při vstupu (kontrola osob a zavazadel) 
– zahájit ji s výrazným předstihem v návaznosti na včasné otevření areálu, definovat, co 
je nebezpečným a nepovoleným předmětem, aby technika (detektory kovů, 
bezpečnostní rámy  a rentgenové kontrolní systémy, které dovedou zobrazit obsah 
kontrolovaných předmětů) byla nastavena odpovídajícím způsobem. 

 Kvalitní informační systém a servis před a po celou dobu akce – návštěvní řád (pravidla, 
důležitá upozornění, výčet nepovolených předmětů, součástí zadní strany vstupenky), 
informační brožury, příkazové, informační a naváděcí tabule po celém areálu, 
velkoplošné obrazovky  a aparatura, hlášení pomocí reproduktorů, mobilní a on-line 
aplikace, bezpečnostní manuál, plánek areálu). 

 Dostatečné hygienické zázemí – kompletní hygienický servis. 

 Stavební buňky, skladové a obytné kontejnery – umístění pokladen, vytvoření úschovny 
cenných věcí a zavazadel, uskladnění materiálu, zázemí pro odpovědné osoby za 
jednotlivé činnosti, první pomoc a další subjekty podílející se na zajištění festivalu. 

 Ochrana povrchu – zátěžové desky (efektivní rozmístění dokáže zabránit podmáčení 
povrchu a předejít zraněním, nástroj ke zpevnění povrchu pro automobily, drobnou 
stavební techniku a předcházení komplikací zásobování akce a promáčení příjezdových 
cest, výstavba dočasných parkovišť a stanových měst). 

 Kabelové můstky – slouží k ochraně a bezpečnému zakrytí kabelového vedení. 

 Interaktivní workshopy, projekty, kampaně – zaměřené na prevenci rizik, které festivaly 
provází. 

 Přítomnost posttraumatické a psychologickou péče a pomoci. 

 Mimořádná opatření – možnost zakoupit vstupenku pouze elektronicky s údajem čísla 
občanského průkazu, kontrola vstupenek a průkazu totožnosti při vstupu do areálu  
a uvnitř areálu formou namátkových kontrol, integrace účelově navržených prvků uvnitř i 
v okolí festivalového areálu (autobusové zastávky, lavičky, lampy apod. – nenaruší 
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přirozený vzhled a nebrání pohybu chodců, ale může zabránit například útokům  
a proniknutí vozidel s nástražným výbušným systémem.119 

                                                           
119

 KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 
places“ a jeho praktické využití. Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd University Karlovy. 
[online], s. 9-10.[2017-03-04]. Dostupné z: http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-xwp_18.pdf 
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ZÁVĚR 
 
Kulturní akce pořádané pod širým nebem přitahují mimořádný zájem. Těší se přízně 
skutečně širokého spektra návštěvníků, kteří za tímto oblíbeným letním prvkem eventové 
zábavy cestují napříč republikou a zdržují se pak v místě konání i několik dní. Těmi 
nejnavštěvovanějšími jsou open-air akce spojené s hudbou.  
 
Největší tuzemské hudební festivaly s několikaletou tradicí lákají každoročně desetitisíce 
návštěvníků. Atraktivní venkovní prostředí, rozptýlení, relaxace, nabitý program, jsou už 
samozřejmosti, které od nich jejich příznivci očekávají. Rovněž tak kvalitní služby  
a dostatečné zázemí (na těchto atributech řádného eventu naštěstí už tolik organizátoři 
nešetří). Ovšem tou nejžádanější vlastností festivalu se stává jeho bezpečnost. Jednoduše 
řečeno návštěvníci jsou vzhledem k současné nežádoucí světové bezpečnostní situaci, 
způsobené převážně vlivem terorismu a takzvaných aktivních útočníků, více ostražití, 
mnohdy až zastrašeni a při představě následků možného teroru a masové paniky si řada 
z nich dokonce návštěvu festivalu rozmyslí. Pocit bezpečí je prostě k nezaplacení a nenahradí 
ho ani sebelepší program a zábava.  
 
S ohledem na historii, návštěvnost, velikost a už tradiční incidenty a problémy doprovázející 
festivaly včetně tragických naturogenních i antropogenních událostí, které je výrazně 
v minulosti narušily, způsobily nespočet škod a ztrát na životech, se požadavky na 
bezpečnost v průběhu let zvyšovaly, bezpečnostní opatření vylepšovaly a spolupráce všech 
subjektů zodpovědných za zajištění bezpečnosti veřejných masových akcí se stala 
propracovanější a samozřejmou součástí příprav, realizace i ukončení akce. Ovšem z pohledu 
nových bezpečnostních výzev a hrozeb je zajištění festivalů nedostačující. Řada odborníků se 
shoduje, že to může být jen otázka času, kdy se ocitne i Česka republika tváří v tvář 
terorismu. Nejpravděpodobnějším cílem, jak dokreslují události nedávné doby, jsou právě 
měkké cíle. Open-air festival může být tím „nejideálnějším“. Proaktivní přístup k tomuto 
bezpečnostnímu konceptu musí být prioritou všech zainteresovaných. 
 
Z významu zabezpečení eventů obecně s důrazem na ty pořádané pod širým nebem vyšla 
potřeba vytvořit odbornou diskuzi na toto téma. Je nezbytné, aby ta první konference 
pořádaná v říjnu loňského roku nebyla zároveň tou poslední. Jedná se o užitečnou platformu 
k propojení mezi všemi subjekty a institucemi, jež hrají zásadní roli v zajištění bezpečnosti jak 
menších eventů, tak těch nejnáročnějších masových akcí. Odpovědnost za přijaté 
bezpečnostní kroky mají v podstatě všichni, co se jakýmkoliv způsobem na realizaci akce 
podílejí –  organizátoři, majitelé a bezpečnostní personál soukromých agentur, zástupci měst 
a místně příslušné záchranné složky a bezpečnostní složky, další ozbrojené síly s celostátní 
působností a v neposlední řadě bezpečnostní manažeři, jejichž znalosti si organizátoři 
pronajímají a dodavatelé produktů, technických nástrojů a dalších materiální podpory 
festivalů. Není to o tom akce rušit nebo jejich možnou realizaci podrobit splnění řady 
neadekvátních podmínek. V případě těch největších festivalů se jedná o akce 
s celorepublikovým významem, zvyšujících prestiž měst a jejich okolí, v nichž se konají. Jejich 
pořádání tak není jen o negativních jevech, které je provázejí, ale i o spoustě pozitivních 
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aspektů. Vzájemná komunikace je základ k správnému zhodnocení přiměřenosti reakcí, 
bezpečnostních opatření a k jakýmkoliv jiným podstatným krokům v řešení této 
bezpečnostní výzvy. Ta musí být chápána v celé své komplexnosti, z hlediska vztahu k místu 
konání, životům, majetku, přes rizika, až k pozitivním náležitostem, které přitahují 
návštěvníky. Ze subjektivního vnímání toho všeho ze strany jednotlivých aktérů (tak jako 
v případě jiných problematik) musí vzejít vzájemnou informovaností, výměnou zkušeností  
a spoluprací takzvaná optimální střední cesta uplatněného kompletního systému zajištění 
předmětných akcí. Implementace řízení rizik musí být něco, co musí brát potenciální 
organizátoři jako neodlučitelnou součást tohohle businessu, a protože v případě  open-air 
festivalů, míst s dočasnou koncentrací osob, je to vzhledem k jejich tolikrát rozebíraných 
specifik obzvlášť oříšek, je nezbytná podpora organizátorům ze strany odborníků a vládních 
subjektů v podobě metodické pomoci. Existuje řada dokumentů (za jeden z nich by se mohla 
považovat i tato studie) řešících či dotýkajících se různým způsobem problematiky eventů. 
Situace si však žádá vytvoření komplexního materiálu zaměřeného na open-air festivaly jako 
takové, s komplexem doporučených postupů a opatření k jejich organizačnímu 
a bezpečnostnímu zajištění s ohledem na nejnovější identifikované hrozby a rizika, 
a uceleným výčtem související dokumentace včetně přehledu právní situace konání masové 
akce pod širým nebem.  



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Zuzana Grunclová, Zajišťování bezpečnosti kulturních akcí pod širým nebem v České republice (2017_C_04) 

 

 
60 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Woodstock 1969 
 

 
 
zdroj: http://busites-www.s3.amazonaws.com/woodstockcom/2014/08/epic_slider.jpg 
 

 
 
zdroj: http://busites-www.s3.amazonaws.com/woodstockcom/2014/03/johnseb.jpg 
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Altamont 1969 
 

 
 
zdroj: https://cbswzlx2.files.wordpress.com/2014/12/ap691206080_4.jpg?w=600 
 

 
 
zdroj: http://songmango.com/wp-content/uploads/2014/11/Altamont-crowd-shot-
songmango.com_.jpg 
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