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Bakalářská  práce  popisuje  aktuální  rizika,  která  se  mohou  vyskytnout  při  pořádání 

kulturní  akce.  Je zde provedena analýza  rizik s následným vyhodnocením nejrizikovějších 

prvků. Dále se zde nalézá přehled techniky, která může být přínosná při samotném zajištění 

bezpečnosti. Také je v bakalářské práci uveden návrh na zabezpečení takové akce. 
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Baccalaureate work subscribes actually hazards, which can locate on culture event. In 

this work is make analysis of hazards with following results of he most hazard items. Here is 

summary of instruments, which can be useful for security settings. In baccalaureate work is 

project on security culture event.
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1. Úvod

Bezpečnost, toto slovo je dnes velice skloňovaný pojem. V dnešní moderní a rychle se 

vyvíjející době se společnost stává sama sobě nebezpečím. Bezpečnost by z tohoto hlediska 

měla  být  vždy o krůček napřed,  avšak  ne vždy je  to  možné.  Tyto  a  mnohé  jiné  faktory 

přispěly k novému náhledu na ochranu jak jednotlivce, tak i samotné společnosti.

Všude tam kde se shromažďuje velké množství lidí, narůstá potenciál pro nebezpečné 

situace. Toto bylo v historii již několikrát zřetelně prokázáno, ať už pohromou na stadionu 

v Hilsborough roku 1989, nebo na stadionu Bradford v roce 1985. Tyto dvě události daly 

podklad  pro  zvýšení  bezpečnosti  na  sportovištích  a  kulturních  akcí.  Ať  tak  nebo  onak, 

i v dnešní době je mnoho veřejných událostí nekryto příslušnými pravidly, které mají za úkol 

řídit bezpečný průběh celé akce a často se konají bez konzultací s bezpečnostními odborníky 

a místními úřady. Je potřebné podniknout kroky, které tento výskyt minimalizují na únosnou 

míru.

Technické zabezpečení a zajištění hladkého průběhu kulturní či sportovní akce, konané 

v otevřeném prostoru, tudíž není jednoduchý úkol.

Cílem této bakalářské práce je objasnit všechny aktuální rizika, s kterými se může setkat 

na kulturních akcích, ať už v roli pořadatele či jako návštěvník. Celá problematika je dělena 

do třech dílčích částí. První část se zabývá právními předpisy a normami, které jsou závazné 

a je  nutné  je  brát  v potaz  při  tvorbě  samotných  plánů.  V druhém  části  jsou  seskupené 

informace  o  faktorech,  které  odlišují  jednotlivé  akce  a  také  rozčlenění  samotného  plánu. 

Součástí tohoto oddílu je analýza dat s následným vyhodnocením. V poslední fázi je uveden 

návrh  zabezpečení  dané  typové  události  s přehledem  trendů  a  novot,  které  se  pro  účely 

zabezpečení tohoto typu osvědčily a začínají se využívat.

Pro lepší pochopení situací, které mohou vznikat při návštěvě takové akce, je nutné se 

aspoň okrajově seznámit se základy teorie chování davu.

V běžném smyslu znamená slovo dav shromáždění jakýchkoliv jedinců bez ohledu na 

jejich národnost, povolání nebo pohlaví a bez ohledu na náhodu, která je svedla dohromady.
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1.1. Pojem a znaky davového chování

Dav  je  obecně  zato  specifické  seskupení  jedinců,  které  postrádá  strukturující  prvky 

skupin.  Dav  sám  od  sebe  neprojevuje  tendence  směřující  k  vytváření  určitého  řádu 

a struktury.  Spočívá v situačně podmíněném, neorganizovaném seskupení lidí.  Psychologie 

davového (hromadného) chování vychází z poznání, že za určitých okolností se ve skupinách 

či  situačně  vzniklých  seskupení  (dav)  prosazují  zvláštní  způsoby  prožívání  a  chování. 

Jednotlivec v davu může projevit  chování, které u něj nelze pozorovat v jiných situacích. 

Zpravidla  jde o chování,  které  se z pohledu nezávislého pozorovatele  jeví jako primitivní 

a ovládané spíše emocemi než rozumem.

Popisné znaky davu

Nejnápadnější jev, kterým se projevuje psychologický dav, je tento: ať jsou jedinci, ze 

kterých se skládá jacíkoliv, ať jejich způsob života,  jejich zaměstnání,  jejich povahy nebo 

inteligence se jakkoliv shodují nebo liší, nabývají prostě tím faktem, že jsou přetvořeni v dav, 

jakousi kolektivní duši. Tato duše způsobuje, že cítí, myslí a jednají naprosto odlišně, než by 

každý z nich cítil, myslil a jednal, kdyby byl sám.

Obecné znaky davu:

- zúžení až absence komunikace uvnitř davu

- citlivost na chování okolních osob (unifikace)

- nízká soudržnost

- pocit síly, bezstarostnosti nebo naopak pocit ohrožení

- převaha neuvědomovaných procesů

- ztráta či potlačení pocitu zodpovědnosti

- deindividuace

- emocionální nákaza

Shora uvedené body bych shrnul v podstatě rčením, že „všichni mají pocit, že dělají vše 

správně, vše ve prospěch kolektivu, umocňující silou davu, spoléhajíc na skutečnost, že nikdo 

za nic neodpovídá“
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Pro chování člověka v davu jsou asi nejdůležitější tři procesy: 

• proces sociální facilitace - přítomnost jiných napomáhá výskytu jistého chování, 

vzájemné posilování členů

• proces deindividualizace - člověk se ztrácí v anonymitě davu a snižuje se jeho 

odpovědnost a sebekontrola

• proces  emocionální  nákazy  -  přenášení  prožitků  z  jednoho  člena  davu  na 

druhého, vzájemné ovlivňování 

Tyto tři procesy hrají nejvýznamnější roli v chování člověka v davu. Ovšem ne v každé 

situaci se promítají  stejnou měrou. Například při koncertu lze předpokládat,  že se největší 

měrou  podílí  proces  emocionální  nákazy a  člověk  je  stržen  klidem a  zaujetím ostatních. 

Naproti tomu při demonstraci převládá proces deindividualizace a účastník snadno podlehne 

dojmu  anonymity  a  je  schopen  například  dlažební  kostkou  vysklít  výlohu,  což  by  jako 

osamocen pravděpodobně neudělal.

Hromadné chování a masové psychické jevy jsou součástí lidského života a stále budou 

společnost provázet. Jako každá část lidského konání budou i ony nadále studovány a lidstvo 

se pokusí o to, aby nenastávala  jejich násilná forma, ale převažovala  forma poklidná,  pro 

společnost  bezpečná.  Vzhledem  k  tomu,  že  ve  světě  je  ještě  spousta  sociálních 

a ekonomických těžkostí, tato doba je zatím v nedohlednu.

Davy nikdy nežízní po pravdě; odvracejí se od skutečností, které se jim nelíbí a zbožňují 

klam, když je oslňuje. Kdo v nich umí vzbudit iluze, ovládne je velmi snadno. Kdo se je snaží 

iluzí zbavit, stane se vždy jejich obětí.
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2. Rešerše

Při řešení problémů se zabezpečením kulturních akcí byly jako hlavní prameny použity 

následující publikace.

Her Majesty’s Stationery Office.  The event safety guide. 2nd compl. edition. Sudbury : 

[s.n.], 1999. 222 s. ISBN 0 7176 2453. [2]

Tato publikace se specializuje na všechny složky spojené s pořádáním kulturních akcí 

jakýchkoliv  rozměru  se  zaměřením  na  akce  konané  pod  širým  nebem.  Je  tvořena  jako 

příručka a jsou v ní uvedeny veškeré body, kterými je nutné se zabývat.

Bebčák, P. Požárně bezpečnostní zařízení, 2. vyd. Ostrava; Edice SPBI, 2004, 130 s. 

ISBN 80-86634-34-5. [1]

Publikace se zabývá prostředky pro prevenci a případné zmírnění následků při vzniku 

požáru. Jejich dělením a vhodným výběrem pro danou situaci.
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3. Právní úprava

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod je deklarací  základních lidských práv a svobod. Byla 

přijata spolu s ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. Federálním shromážděním. Po zániku České 

a  Slovenské  Federativní  Republiky  byla  republikována  usnesením  předsednictva  České 

národní rady č. 2/1993. Podle Ústavy České republiky je součástí ústavního pořádku.

Práva  a  svobody  obsažené  v  Listině  jsou  přirozenoprávního  původu,  to  znamená, 

že nebyly  vytvořeny  zákonodárcem,  ale  jiným  způsobem  (přirozené  právo),  což  má 

za následek to, že není možné je zákonem zrušit nebo nadmíru omezit

Zákoník práce

Zákoník práce je základní  zákon upravující oblast pracovního práva. Současný platný 

český zákoník (č. 262/2006 Sb.) je  účinný od  1. ledna 2007; dnem své  účinnosti nahradil 

předchozí zákoník práce (č. 65/1965 Sb.). Tento dokument upravuje podmínky pro bezpečné, 

zdraví neohrožující  a nezávadné pracovní prostředí.  Jako prevence rizik jsou zde uvedeny 

podmínky pro zajištění BOZP.

Občanský zákoník

Občanský zákoník  je  základní  zákon upravující  oblast  soukromého  práva hmotného. 

Je jedním  z  nejdůležitějších  právních  předpisů  každého  právního  řádu.  Jeho  doplňkem 

v oblasti soukromého práva procesního je občanský soudní řád.

Přestože byly postupně přijímány další kodexy, upravující podrobněji další dílčí odvětví 

soukromého práva,  zejména  obchodní zákoník,  zákoník práce a zákon o rodině, občanský 

zákoník zůstává i pro tato odvětví subsidiárním předpisem, jehož právní normy se uplatní 

v případě,  že  zvláštní  úprava  o  dané  věci  mlčí.  Některá  obecná  ustanovení  občanského 

zákoníku (např. pravidla pro počítání času) nacházejí místo i v právu veřejném.
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Trestní zákon 

Trestní  zákonem je  zákon, který uceleným způsobem upravuje hmotné  trestní  právo. 

Vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky trestní 

odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uložit.

Současný trestní zákon

V České republice je aktuálně úprava trestního práva hmotného provedena zákonem č. 

140/1961 Sb., trestní zákon, který nabyl účinnosti 1. ledna 1962. Původní podoba zákona byla 

měněna a upravována pozdějšími zákony; do listopadu 1989 bylo 8 novelizací, v následujícím 

období do poloviny roku 2006 došlo k 61 novelizacím a do textu zákona rovněž 3 krát zasáhl 

svými nálezy Ústavní soud.

Současný trestní zákon lze považovat za kodex, byť některá ustanovení hmotněprávní 

povahy jsou obsažena i v jiných zákonech (např. zákon č. 165/1950 Sb. vymezuje trestný čin 

proti  míru,  ustanovení  dotýkající  se  promlčení  trestního  stíhání  jsou  obsažena  v  zákoně 

č. 184/1964 Sb.,  kterým se  vylučuje  promlčení  trestního  stíhání  nejzávažnějších  trestných 

činů  proti  míru,  válečných  trestných  činů  a  trestných  činů  proti  lidskosti,  spáchaných 

ve prospěch  nebo  ve  službách  okupantů,  a  v  zákoně  č.  198/1993  Sb.,  o  protiprávnosti 

komunistického režimu a o odporu proti němu).

Relativně ucelená kodifikace trestního práva hmotného byla dále podstatným způsobem 

narušena  zákonem  č.  218/2003  Sb.,  o  odpovědnosti  mládeže  za  protiprávní  činy  a 

o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže), který nabyl  účinnosti dne  1. ledna 2004. Tento zákon samostatně upravil otázky 

odpovědnosti  mládeže  za  protiprávní  činy,  jakož  i  odchylky  v  řízení  vedeného  proti 

mladistvým.

Trestní řád 

Trestní řád je označení pro zákon, který uceleným způsobem upravuje normy trestního 

řízení.  Jde  o  kodex trestního  práva  procesního.  Tímto  právním  předpisem  se  zejména 

vymezuje postup a činnost  orgánů činných v trestním řízení při  zjišťování  trestných činů, 

jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů. Zákon také stanoví práva a povinnosti osoby, 

proti  které  se  řízení  vede,  a  dalších osob zúčastněných  na řízení  (svědci,  obhájci,  znalci, 

tlumočníci apod.).
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V České republice je aktuálně úprava provedena zákonem č. 141/1961  Sb., o trestním 

řízení  soudním  (trestní  řád),  který  nabyl  účinnosti dne  1.  ledna 1962.  Původní  podoba 

trestního řádu byla mnohokrát měněna a upravována pozdějšími zákony; do  listopadu 1989 

bylo  6 novelizací,  v  následujícím období  do poloviny roku 2006 došlo k 38 novelizacím 

a do textu zákona rovněž 6 krát zasáhl svými nálezy Ústavní soud.

Zákon o Integrovaném záchranném systému

Integrovaný  záchranný  systém  vymezuje  zákon  č.  239/2000  Sb.,  ve  znění  pozdější 

předpisů. Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného  systému  a  jejich  působnost,  pokud  tak  nestanoví  zvláštní  právní  předpis, 

působnost  a  pravomoc  státních  orgánů  a  orgánů  územních  samosprávných  celků,  práva 

a povinnosti  právnických  a  fyzických  osob  při  přípravě  na  mimořádné  události  a  při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Zákon o Policii České republiky

Zákon  České  národní  rady  č.  273/2008  Sb.,  o  Policii  České  republiky,  ve  znění 

pozdějších  předpisů.  Zřizuje  se  ozbrojený  bezpečnostní  sbor  České  republiky  s  názvem 

Policie České republiky (dále jen "policie"). Policie plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku 

a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Při plnění 

svých  úkolů  postupuje  policie  také  podle  Parlamentem  schválených,  ratifikovaných 

a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Zákon o Hasičském záchranném sboru

Zákon  č.  238/2000  Sb.,  o  Hasičském  záchranném  sboru  České  republiky,  ve  znění 

pozdějších předpisů. Zřizuje se Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen "hasičský 

záchranný sbor"), jehož základním posláním je chránit  životy a zdraví obyvatel  a majetek 

před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

Soukromé bezpečnostní služby

Soukromé bezpečnostní služby (dále jen SBS) patří mezi ostatní složky. Do roku 1991 

činnost SBS upravovala vyhláška Ministerstva vnitra (dále jen MV) č. 135/1983 SB. o ostraze 

majetku  v socialistickém  vlastnictví.  Tato  vyhláška  byla  v roce  1991  zrušena  a  nebyla 

nahrazena žádnou jinou právní normou, která by legislativně tuto problematiku řešila. SBS 
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fungují  plně  na  komerčním  základě,  hlavním  cílem  je  tedy  zisk.  SBS  poskytují  svým 

zákazníkům služby tam, kde státní ochrana chybí. Postavení pracovníků SBS se řídí Listinou 

základních práv a svobod, Občanským zákoníkem a Zákoníkem práce vše ve znění pozdějších 

předpisů.  Vliv na činnost SBS mají  interní normy,  zejména Statut  soukromé bezpečnostní 

agentury.
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4. Faktory určující typ akce

Kulturní  akce  konající  se  pod  širým  nebem  jsou  ovlivňovány  mnohem  větším 

množstvím faktorů, než události pořádané v halách a uzavřených prostorech. Všechny složky 

kooperující na vytvoření plánu akce musejí s těmito záludnostmi počítat. Při opomenutí jen 

sebemenších  detailů,  může  být  hladký  průběh  akce  značně  ovlivněn.  V následujících 

odstavcích  bude  uvedeno  základní  rozdělení  jednotlivých  událostí  a  faktory,  jež  k této 

problematice náleží.

Doba trvání

Dobu můžeme považovat  za  jeden ze  základních  faktorů.  Akce  dělíme  na  koncerty, 

jednodenní a vícedenní festivaly. K sortování do těchto kategorií, nám napomáhají informace 

o  počtech  vystupujících.  Délka  události  ovlivní  systém  práce  jednotlivých  složek,  které 

pracují přímo na místě.  Také něco málo napoví o množství návštěvníků, na které je třeba 

se připravit.

Profil vystupujících

S informacemi o aktérech, kteří budou vystupovat, se můžeme dozvědět více užitečných 

informací,  které  nám mohou  být  dále  nápomocny.  Základním rysem může  být  umělecká 

orientace aktéra. Každý umělec publikující jakýkoliv hudební styl, si vytváří určitou image 

a s tím spojený osobitý projev. Znalost jistého osobitého stylu dané osoby, nám více napoví 

o jeho  publiku  a  fanoušcích.  Podle  stylu,  který  publikuje,  můžeme  rozeznat  myšlenkové 

a ideologické názory publika,  částečně také věk a množství  návštěvníků.  Jako diametrálně 

rozdílné  akce,  můžeme  uvést  vystoupení  zpěvačky publikující  tvorbu  především pro  děti 

a rockovou kapelu produkující hudbu s podtextem rasismu. V prvním případě, bude publikum 

složeno z řad dětí a jejich doprovodu. Neočekáváme zde žádné komplikace typu fyzického 

násilí způsobené publikem a z těchto důvodů zde bezpečnostní opatření nemusíme stavět na 

nejvyšší možnou míru. Naopak v případě rockového koncertu musíme brát v potaz alkohol, 

popřípadě i omamné látky, které se mohou projevit na jednání publika. Určitě se zde projeví 

větší míra rizika a s tím spojené přísnější bezpečnostní opatření.
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Profil místa konání

Místo, na kterém se bude akce pořádat je třeba si před začátkem plánování prohlédnout 

a do další činnosti vzít v potaz jeho vzezření. Mezi hlavní faktory, které daný prostor popisují, 

patří umístění v okolí, zda se jedná o místo v blízkosti pozemní komunikace, či zda je jeho 

okolí obydlené nebo ne. Další faktor je samotný vzhled místa.  Riziko spojené s výskytem 

stromů,  otevřené  vodní  hladiny  také  není  zanedbatelné.  K této  části  je  ideální  pomůckou 

samotný schematický plán, ze kterého lépe vyčteme kompozici v prostoru.

Čas konání

Údaje  typu  čas  a  doba  jsou  podstatné  z hlediska  materiálového.  Při  akcích,  které 

se budou  konat  v časech,  kdy  už  nepočítáme  s denním  světlem,  je  třeba  zajistit  umělé 

osvětlení.  To je podstatné z hlediska bezpečnosti  při samotném pohybu jednotlivých osob, 

ale také z důvodu monitoringu bezpečnostních služeb.

Počasí a jeho monitoring

Počasí  je  faktor,  který  nejsme  schopni  ovlivnit.  Na jeho veškeré  varianty  a  projevy 

se můžeme  pouze  připravit.  Velikou  výhodou  pro  vedení  akce  je  spolupráce 

s meteorologickými  stanicemi,  které  se  nacházejí  v blízkosti  pořádané  akce.  Tento  typ 

spolupráce  se  v minulosti  již  několikrát  osvědčil.  Meteorologické  stanice  poskytují 

vyhodnocená  naměřená  data  a  prognózy.  Řídící  tým  tak  má  v rukou  velice  přesnou 

předpověď, která  je neustále  aktualizována a jsou schopni v relativním předstihu reagovat 

na případné nevhodné scénáře.
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5. Bezpečnostní rizika

Akce  každého  typu  mají  většinou  společný  jeden  faktor  –  velké  množství  osob. 

To je spojeno  s jistým  výskytem  určitých  rizik  a  hrozeb,  které  je  třeba  vzít  v potaz 

a podniknout kroky k jejich minimalizaci.  Těchto faktorů může být nespočet, uveďme tedy 

aspoň ty základní.

Požáry

K nežádoucímu  vznícení  a  následnému  zahoření  materiálu  může  dojít  za  pomocí 

předmětů, které se do útrob areálu nemají dostat.  Mohou to být zapalovače a jiné zápalné 

předměty,  zábavná pyrotechnika,  atd. V každém areálu se nachází mnoho látek,  které jsou 

hořlavé, a tím se dané riziko ještě zvětšuje. Opatření, které toto riziko potlačují, mohou být 

režimová opatření u vstupů a samozřejmě prvky hasební techniky.

Krádeže

Krádež je obecně neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty.  Zákonodárství všech 

zemí ji hodnotí jako  trestný čin, přičemž ovšem v řadě z nich jsou vyčleněny jako zvláštní 

trestné  činy  různé  speciální  případy  přisvojení  si  cizích  věcí  či  hodnot,  jako  jsou 

např. zpronevěra či podvod.

S takovým  jednáním se  můžeme  setkat  u  věcí  osobních  (peněženka,  doklady,  atd.), 

či věcí jako například osobní automobil ponechaný na parkovišti. 

Tyto praktiky je třeba omezit.  K tomu mohou složit  kamerové systémy a pozorovací 

jednotky,  ale  velkou  měrou  můžeme  přispět  k bezpečnosti  pomocí  informací  publiku 

o zásadách chování a strážení majetku.

Nepřízeň počasí

Pořádání akcí pod širým nebem je velkou měrou závislé na ideálních meteorologických 

podmínkách. Při nepřízni počasí je třeba mít buď rezervní plán a prostory nebo prostředky, 

které umožní produkci i například v dešti. 

K dobré  a  hladké  organizaci  je  třeba  mít  co  nejčerstvější  informace  o meteo  situaci 

v okolí a mít k dispozici spojení na stanici, která je schopná tyto informace poskytnout.
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Porucha elektrické energie

S poruchami  elektrické  energie  může  souviset  vícero  scénářů.  Při  výpadku  dodávek 

energie,  to  je  ten  lepší  případ,  je  třeba  mít  k dispozici  záložní  zdroj  energie  o  potřebné 

kapacitě.  Při  tom  rizikovějším  scénáři  může  dojít  ke  zkratu,  ať  už  z důvodu  neodborné 

montáže anebo mechanického poškození,  a následnému vzniku újmy na zdraví či majetku 

důsledkem vlivu požáru.

Toto riziko je třeba ošetřit důsledným výběrem firmy a také kontrolou elektroinstalace 

celého  objektu.  Pro  případy  poruch  tohoto  typu  je  dobré  mít  na  místě  pracovníka, 

který je schopen v dané chvíli kvalitně a odborně zabezpečit hladký průběh akce.

Terorismus

Terorismus je taktika nekonvenčního útočného činu k dosažení politického cíle pomocí 

útoků či  případně  hrozbou útoky na civilní  cíl.  Klíčovým faktorem je  vyvolávání  strachu 

a paniky a upoutání pozornosti za pomoci násilí.

Pro takové jednání mohou být akce, kde se shromažďuje velké množství lidí ideální terč. 

Pro  zajištění  bezpečnosti,  je  třeba  odhadnout  rozměr  dané  akce.  Velké  protiteroristické 

opatření se vyplatí zajistit u akcí velkého rozměru, vystoupení interpretů světových rozměrů, 

sportovních událostí celosvětového měřítka, atd. Tyto opatření spočívají ve sběru informací 

již  před  samotným  pořádáním  samotné  akce  a  v dostatečném  obsazení  bezpečnostními 

pracovníky při samotném průběhu.

Překročení kapacity

Překročení dané kapacity je riziko vyvolané samotnými pořadateli. Nastává v případě, 

že je prodáno větší množství vstupenek, než je pro daný areál optimální. V reálu se to projí 

takovým způsobem, že se budou jednotlivé osoby tísnit a to může vyvolat negativní projevy 

chování.  Důsledky  takového  chování  mohou  být  pro  pořadatele  velkým  problém, 

jak z hlediska rozsahu tak následného řešení.

Rasismus

Rasismus je politická teorie a ideologie, která vznikla v souvislosti s rozvojem biologie 

a Darwinovy teorie boje o přežití.  Rasismus je nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho 

příslušností k jiné rase.
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Projevy takového chování nepřispějí k bezpečnému průběhu akce ani k dobré reputaci. 

Je těžké tyto  projevy minimalizovat,  ať už se jedná o slovní  nadávky či  fyzický kontakt. 

Je povinností  každého bezpečnostního manažera si tento prvek ohlídat  a nedovolit,  aby se 

tento neduh projevoval na kulturních událostech jakéhokoliv charakteru.

Drogy a omamné látky

Výskyt  těchto  látek  a  jejich  následné  užívání,  zažilo  v posledních  letech  rozmach. 

Je třeba  zajistit,  aby  se  na  veřejných  akcích  omamné  látky  nevyskytovaly.  Na  některých 

akcích  a  sportovištích  je  řešena  i  otázka  prodeje  alkoholu.  Ve výjimečných  případech  je 

prodej alkoholu zakázán úplně anebo jsou k dispozici nápoje s menším obsahem alkoholu, 

například 10stupňové pivo.

Výskyt látek tohoto typu je možno omezit důslednou kontrolou a hlídáním samotného 

průběhu dané události.

13



6. Obecné zajištění bezpečnosti

Při  pořádání  jakékoliv  akce,  ať  už  se  jedná  o  sportovní  utkání,  festival,  koncert, 

společenskou akci, výstavu či jinou kulturní událost je třeba zajistit komplexní bezpečnostní 

systém. Ten bude přizpůsoben kritériím každé události a podle toho bude upravován. Tento 

systém se skládá ze tří prvků:

- požární ochrana

- zdravotnická asistence

- bezpečnostní služba

Na dané akci je třeba zabezpečit  jednak bezpečnost návštěvníků,  ale také samotných 

pracovníků a samozřejmě osobní bezpečnost jednotlivých účinkujících. V následující kapitole 

jsou uvedeny podrobnější informace o jednotlivých složkách, které se podílejí na zajištění 

bezpečnosti.
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7. Požární bezpečnost

Vznik požárů vyloučit  nelze,  ale  pokud včas  zjistíme vznik požáru,  můžeme značně 

omezit  jeho případný rozsah a  následky jeho uhašením v počátečním stádiu,  příp.  zajistit 

evakuaci osob, zvířat  a majetku z požárem ohroženého objektu. Nezbytným předpokladem 

však je včasné zjištění vznikajícího požáru.

7.1. Požární hlásiče

Na  možné  nebezpečí  nás  mohou  včas  upozornit  autonomní  hlásiče.  Jedná  se 

o jednoduché  zařízení,  které  obsahuje  v  jednom  krytu  všechny  komponenty  potřebné 

pro spolehlivou  detekci  kouře  a  vydání  silného  akustického  poplachového  signálu.  Jde 

o finančně  dostupná  zařízení  (cena  v řádech  stovek  korun)  s jednoduchou  instalací.  Čidla 

akustickým  signálem  včas  upozorní  na  přítomnost  kouře  a  umožní  nám  tak  nebezpečí 

zlikvidovat již v  zárodku či alespoň ohrožený prostor včas opustit

Málokdo si také uvědomuje, že většina obětí požárů neuhoří, ale zemře kvůli nadýchání 

se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Zachránit nás může jen včasné varování. 

Existuje  několik  typů  požárních  hlásičů  -  ionizační,  optické  nebo  tepelné. 

Nejpoužívanější  hlásiče  jsou  ionizační,  které  velice  rychle  a  spolehlivě  detekují  zvýšený 

výskyt kouře v místnosti. Zvukovým signálem pak zalarmují obyvatele. 

7.2. Hasicí přístroje

Stejně jako u autonomních hlásičů,  také u hasicích přístrojů platí,  že jejich umístění, 

druhy a počet je stanoven ve schválené projektové dokumentaci staveb. Povinnost vybavit 

stávající  objekty  přenosnými  hasicími  přístroji  stanoví  §  5  odst.  1  písm.  a)  zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrobnostmi uvedenými 

v ustanovení  §  2  vyhlášky  č.  246/2001  Sb.  o  stanovení  podmínek  požární  bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru. V prostorách a zařízeních,  u nichž nebylo  stanoveno 

množství,  druh  a  způsob  vybavení  věcnými  prostředky  požární  ochrany,  se  zabezpečují 

a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu. 
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Druhy hasicích přístrojů

Třída A – požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí,  textil,  papír, sláma, seno, plasty), 

jejich hoření  je  zpravidla  doprovázeno žhnutím.  Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí 

přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída B – požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. 

barvy  a  laky,  benzin,  nafta,  dehet,  oleje,  ředidla,  aceton,  vosky,  tuky,  asfalt,  pryskyřice, 

mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída  C –  požáry plynů  (např.  zemní  plyn,  propan-butan,  vodík,  svítiplyn,  acetylen, 

metan). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 

(oxidu uhličitého) a halonové.

Třída D – požáry lehkých alkalických kovů (např.  hořčík a jeho slitiny s  hliníkem). 

Při hoření  těchto  kovů  dochází  k  vývinu  obrovských  teplot,  hašení  takovýchto  požárů 

vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

7.3. Únikové prostředky

V této kapitole je cílem vysvětlit systém a základní pojmy, které jsou nezbytné k tomu, 

aby byly zajištěny vhodné a dostatečné únikové prostředky v případě požáru pro všechny 

návštěvníky.

Únikový  východ,  je  takové  zakončení  únikové  cesty  z  areálu,  jež  poskytuje  přímý 

přístupu k bezpečí a ochraně před účinky ohně.

Kapacita je maximální množství lidí vyskytující se v daném areálu. V areálu pro události 

delšího charakteru kde není poskytnuta možnost sezení, je třeba vzít v úvahu velikost prostoru 

pro publikum a volnost přístupu k toaletám a zařízením s občerstvením.  V oblastech kde 

je sezení poskytnuto, bude významná část kapacity určena počtem sedadel. Ať tak nebo onak, 

bude pro výpočty případné kalkulace brána hodnota 0,5 m2 plochy na osobu.

Obecné zásady:

Lidé by měli být schopni bezpečně a bez cizí pomoci najít únikovou cestu, bez ohledu 

na to, v kterém místě areálu požár vypukl a kde se oni sami nacházejí.  Toto ovšem nejde 

splnit  vždy.  Lidé s poruchami pohybového aparátu či  jinak nezpůsobilé osoby,  budou jen 

velmi obtížně hledat cestu do bezpečí, nebo to pro ně bude prakticky nemožné. Pro tyto lidi 

je třeba vymyslet náhradní řešení. Lidé často volí jako cestu východu tu samou trasu, kterou 

se dostali do útrob areálu. To může být opět komplikováno vznikem požáru v místech, kudy 
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plánovali odchod. Toto je zase nutné minimalizovat pomocí návěští na ty správné a v danou 

chvíli  bezpečné  trasy.  V  některých  případech  může  publikum  riziko  podceňovat 

a nespolupracovat. V těchto případech musí organizátor vědět jak postupovat a reagovat.

Všechny únikové cesty musí být jednoznačně označeny textem a tabulkou s grafickým 

znázorněním  směru.  Toto  označení  by  měl  být  každý  návštěvník  schopen  zpozorovat 

z kteréhokoliv místa v areálu.

Obrázek 1 - Označení únikových cest

7.4. Zabezpečení potřebného materiálu

Při obstarávání požárního vybavení pro venkovní prostory je třeba myslet na venkovní 

podmínky a typy techniky, které budou užívány při samotné produkci.

Na všech typech akcí je nutné, jakýmsi způsobem zajistit možnost likvidace plamene. 

Prostředky k tomu určené se budou lišit s ohledem na možnost připojení k vodovodnímu řádu. 

V případě kdy je voda k dispozici, bude krom hasicích přístrojů areál vybaven také zřetelně 

označenými  krabicemi  obsahujících  cívky  se  svinutou  hadicí  a  přípojku  ke  zdroji  vody. 

V druhém případě je třeba zajistit externí zdroje či mobilní prostředky
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8. Lékařská asistence

Množství lidí  vyžadující  lékařské ošetření při hudební události  se bude značně měnit 

v závislosti  na faktorech okolí.  Případy vyžadující  ošetření  budou kolísat  podle podmínek 

prostředí  a můžou se projevit  v rozsahu od traumatických zranění  z důvodu drcení,  pádu, 

boje, nebo vyčerpání, dehydratace, úžeh, hypertermie nebo hypotermie, emocionální stavy, 

otravy potravinami  nebo vážné  efekty drog nebo alkoholu.  Akutní  lékařské ošetření  však 

vyžadují  vážné, ale i běžnější případy jako infarkt, atd.

Při  událostech,  které  se  mohou  konat  i  několik  dnů,  jako například  festivaly,  budou 

převládat  tyto  podmínky.  Návštěvníkem  může  být  i  člověk,  který  je  nějakým  způsobem 

zdravotnicky indisponován, ať už je to astma, cukrovka, srdeční nebo psychické problémy. 

Musíme počítat s tím, že při události se jejich stav může zhoršit.

Předchozí zkušenosti  ukazují, že přibližně 1 - 2% publika bude hledat zdravotnickou 

pomoc  během  události.  Přibližně  1%  vyžadující  počáteční  zdravotnickou  pomoc  bude 

potřebovat následné ošetření v nemocnici. S těmito čísly je třeba počítat a připravit se na ně.

Obrázek 2 - Stanoviště první pomoci
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Počty stanovišť první pomoci

Doporučené minimální množství stanovišť první pomoci při malých událostech je poměr 

2:1000  pro  prvních  3000  navštěvování.  Žádná  událost  by  měla  mít  méně  než  dvě  první 

pomoci  Při  událostech,  na  nichž  se  vyskytuje  publikum  mladšího  věku,  nebo  při 

dlouhodobějších událostech mohou být počty ošetřujících značně zvětšeny.
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9. Bezpečnostní personál

Při  každé  akci  je  nutné  implementovat  koncept  nasazení  více  skupin  různě 

kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Jednoduché a pomocné činnosti mohou vykonávat 

brigádníci z řad studentů. Ale většinu bezpečnostních rolí musí zastat zkušený a praxí ověřený 

bezpečnostní personál.

Pracovníci  Event  Security  musí  být  schopni  pracovat  s  davem,  pracovat  v  těžkých 

podmínkách (hluk, mráz, tma apod.), mít extrémně dobré komunikační schopnosti a velkou 

míru  sebekontroly.  Práce těchto lidí  musí  být  také jinak ohodnocena  než práce strážných 

fyzické ostrahy.

Obrázek 3

V následující tabulce můžeme vysledovat rozdělení pracovníků do pracovních skupin, 

dle jejich úkolů a kvalifikace.
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Tabulka 1 - Popis pracovní činnosti

Je
dn

ot
liv

é 
úk

ol
y

Kvalifikační skupiny

SAFETY 

STEWARDS

CROWD 

MARSHALS

SENIOR 

CROWD 

MARSHALS

HOSTESSES SECTOR 

LEADERS

SECURITY 

MANAGER

-  pořadatelskou 

službu

-  organizaci  na 

parkovištích

-  pořadatelské 

služby  v 

jednotlivých 

diváckých sektorech

-  kontrola 

oprávněnosti  vstupu 

do  jednotlivých 

diváckých sektorů

-  organizace  vstupu 

do určených prostor

-  zabezpečení 

plynulosti  dopravy 

na  vjezdech  a 

výjezdech 

-  bezpečnostní 

kontroly 

vstupujících osob

-  bezpečnostní 

kontroly  zavazadel 

vstupujících osob

-  bezpečnostní 

kontroly dováženého 

a  odváženého 

majetku  klienta  a 

subdodávek

-  ostraha  diváckého 

sektoru

-  ostraha  jeviště, 

sportovní plochy

-  ostraha  majetku 

klienta

Zpravidla 

vykonávají  činnosti 

jako  CROWD 

MARSHALS,  ale 

jejich  hlavní  náplní 

práce  je  předcházet 

konfliktům  s 

obtížnými  osobami 

nebo  skupinami 

osob.

V  případě  již 

vzniklého  konfliktu 

je  jejich  úkolem  co 

nejšetrněji  konflikt 

ukončit  bez  toho, 

aby  byli  ohroženi 

další  návštěvníci 

nebo  utrpěla  pověst 

klienta

-  službu  recepčních  a 

informátorek

- dopravu a doprovody 

VIP hostí 

-  administrativní 

činnosti

-  výrobu  a  vydávání 

akreditací

- tlumočnický servis

- rychlý a operativní 

přenos  aktuálních 

požadavků  klienta 

do  výkonu  služby 

(operativní  změny, 

změny  v  časových 

scénářích,  změny 

priorit apod.)

-  komunikaci  mezi 

jednotlivými 

bezpečnostními  a 

organizačními 

složkami

-  zodpovídají  za 

kvalitu 

poskytovaných 

služeb  v  daném 

sektoru

-  komunikuje  s 

klientem a přenáší na 

bezpečnostní  tým 

jeho  aktuální 

požadavky

-  kontroluje  kvalitu 

výkonu 

poskytovaných 

služeb

-  komunikuje  s 

představiteli  všech 

bezpečnostních  a 

organizačních složek

- plánuje a připravuje 

zajištění  celé  akce, 

včetně  vypracování 

krizových variant
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Tabulka 2 - Pracovní hierarchie

9.1. Postavení  a  pravomoce  bezpečnostní 

agentury

Podle  současného  právního  stavu  jsou  všechny bezpečnostní  služby koncesovanými  

živnostmi  podle  živnostenského zákona. Podnikatel a jeho pracovníci mohou zabezpečovat 

za  finanční  úhradu pro  zákazníka  ochranu jeho života  a  majetku.  Z  povahy této  živnosti 

vyplývá, že nejde o výkon státní správy a státní moci, a tedy s ní spojené pravomoci, které 

v rámci ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti občanů mají policisté Policie ČR a strážníci 

obecní policie. Pracovník bezpečnostní služby má proto pouze tolik práv, kolik jich má každý 

z nás. Nic víc a nic méně.
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Když si pořadatel  přizve bezpečnostní agenturu,  může za něj vykonávat některá jeho 

práva. Tedy např. nedovolí někomu, aby vstoupil na vlastníkův pozemek, případně ho požádá 

o  prokázání  totožnosti,  přeje-li  si  majitel,  aby  k  němu  vstupovali  pouze  pozvaní  lidé 

(na pozvánku, na povolení, vstupenku). Když  návštěvník  odmítne  prokázat svou totožnost, 

může být požádán, aby objekt opustil. V žádném případě však nesmí být nucen, aby se proti 

své vůli legitimoval. Je samozřejmé, že pracovníci bezpečnostních služeb  nemají oprávnění  

provádět osobní prohlídky.

Oprávnění k zásahu vůči druhému občanu mají bezpečnostní služby shodné, jako každý 

občan. Zde začíná  problematika  dovolené  sebeobrany, nutné obrany a krajní nouze.

9.2. Vybavení

Záznamové zařízení

Videokamera – náhlavní souprava – miniaturní sestava složená z kamery a zařízení, 

na které je nahráván obraz. Slouží k detailnímu zaznamenání průběhu akci, rizikových míst 

nebo krizových situací. Kamera je velice malá, je umístěna v držáku na hlavě. 

Videokamera  velká –  slouží  k  zaznamenávání  průběhu  akce,  rizikových  míst 

či krizových  situací.  Výhodou  velké  videokamery  je,  že  obsluha  vidí,  jaký  obraz 

zaznamenává. 

Fyzické bariéry

Igelitová  páska –  reflexní  igelitová  páska,  zpravidla  červeno  bílá,  která  slouží 

k označení či definování prostor, kam není povolen vstup.

Textilní  zábrana -  Lehké  textilní  zábrany,  jimiž  lze  definovat  jednotlivé  prostory, 

zábrany  jsou  určeny  zejména  do  vnitřních  prostor,  zábrany  působí  psychologicky,  jejich 

zadržovací schopnost není vysoká.

Kovová  zábrana -  Lehké  kovové  zábrany,  jimiž  lze  definovat  jednotlivé  prostory, 

lze jimi určovat pohyb návštěvníků Slouží k dočasnému uzavření, či definování nepovolených 

prostor.  Je využívána  při  uzavírkách parkovišť,  lze  ji  požívat  při  definování  oprávněnosti 

vstupu do předem definovaných prostor

Samostojný  1m plot –  mechanická  zábrana  o  výšce  1  metru.  Slouží  k  definování 

a ohrazení vybraných prostor. Jednotlivá pole lze použít samostatně nebo jako skládačku.
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2m vysoký plot - plot je ukotven do betonových podstavců,  do kterých se zasouvají 

2 metry vysoká pole plotu. Slouží k definování a ohrazení vybraných prostor. Jednotlivá pole 

lze použít samostatně nebo jako skládačku.

2m vysoký plot s výkrytem – plot je osazen černým igelitovým výkrytem, který slouží 

zejména k zamezení pohledu do daných prostor.

„A“  Nášlapka –  mechanická  zábrana,  která  je  zpravidla  instalována  před  podia. 

Jednotlivé nášlapky se společně spojují a tvoří jednotný kompaktní celek. Je zkonstruovaná 

tak, aby tlak lidí z jedné strany zvýšil její stabilitu.

Vstupní koridor – kovové zařízení, které je určeno pro definování vstupu do prostor 

konání akce. Jednotlivé vstupní koridory se spojují a tvoří vstupy, kde je možno regulovat 

rychlost vstupu návštěvníků.

Organizačně administrativní pomůcky

Stripy – pásky na zápěstí. Slouží k označení vybrané skupiny osob (návštěvníků, V.I.P. 

účinkujících či organizátorů), které mají oprávněn vstup do vybraných míst v rámci konání 

akce.

Razítka (vrácenky) – slouží k označení návštěvníků, kteří již vstoupili do prostor konání 

akce, ale v jejím průběhu plánují odejít a znovu se vrátit.

Vstupenky/příjmové  doklady –  jsme  připraveni  zajistit  výrobu  a  tisk  vstupenek 

na požadovanou akci, dle specifikace.

Kartové  centrum –  sada složená  z  PC,  fotografického  přístroje  a  tiskárny.  Vyrobit 

je možné akreditační karty s fotografií držitele, na základě jednotlivých typů akreditací lze 

jednoduše definovat oprávněnost vstupu do daných prostor

Technické vybavení

Samostojné  detektory  kovu (rámy)  -  zařízení  zabezpečující  detekci  kovových 

předmětů.  I  dočasná  instalace  rámů  má  určité  nároky  na  okolní  teplotu,  přívod  energie 

a vlastní umístění.

Ruční  detektory  kovu (pádla)  -  přenosné  technické  zařízení  zabezpečující  detekci 

kovových předmětů.

Rentgeny  - Speciální  technické zařízení  zjišťující  organické i  anorganické předměty. 

Zařízení je určeno pro kontrolu obsahu vnášených či vynášených zavazadel. 
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10. Komunikace

Efektivní  komunikace  má  primární  význam  na  hladký  a  bezpečný  chod  akce. 

Komunikační požadavky všech organizací zapojených do události, musejí být předem skrz na 

skrz prozkoumány.

Tato kapitola prozkoumává klíčové komunikační problémy ze dvou hlavních perspektiv:

- interpersonální komunikace;

- veřejná informovanost a komunikace

10.1. Interpersonální komunikace

Jedná se o komunikace mezi řídícími pracovníky a jednotlivými pracanty podílející se 

na samotném  zabezpečení  chodu  celé  akce.  Do  této  komunikace  se  zapojují  jen  ti, 

kteří k tomu mají přístupy a povolení.

Rádiové spojení

V závislosti na velikosti události, může mnoho rozhlasových přijímačů a sítí operovat 

současně  na  jednom  místě  Rádiové  spojení  je  důležitý  prostředek  pro  hlavní  operační 

požadavky a primární prostředek pro odpovídání na naléhavé případy. Při instalaci je třeba 

provést důkladné testy, zda je síť funkční a poskytuje dostatečné pokrytí. Konstrukce, které 

jsou následně instalovány, mohou mít neblahý vliv na kvalitu signálu. Proto je třeba provést 

dodatečná  opatření.  Šum  pozadí  je  obrovský  problém  při  práci  s  velkým  počtem  osob 

a nadměrnému hluku. V takových případech jsou nutná plná sluchátka s mikrofonem, jež jsou 

jedním ze základních kamenů systému.  Také je třeba zabezpečit  jejich trvanlivost  pomocí 

dostatečné zásoby náhradních baterií

Telefonní vybavení

Poskytuje vnější okamžitý telefonní kontakt mezi body v areálu a operačními středisky 

pohotovostí mimo místo. Je nutné nevyužívat externí telefonní linky určené pro záchranné 

použití a další komunikaci.

Polní  telefonní  sítě  (nebo  vnitřní  telefonní  sítě  v  místě  jako  sportovní  stadion  nebo 

aréna) poskytují zásadní spojení mezi místem řízení komunikace a dalšími klíčovými body 

kolem místa události. Mobilní telefony jsou široce užívaný komunikační prostředek. Neměl 
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by však zajišťovat důležitá spojení a záchrannou komunikaci. Jeho spolehlivost nemůže být 

garantována.

Televize uzavřeného obvodu (CCTV)

Cenný bezpečnostní nástroj, který může napomáhat vedení akce. Výstup z CCTV může 

velmi zvýšit schopnost identifikovat problém v davu vyplývající z nárůstu osob, nadměrné 

hustoty osob nebo veřejného nepořádku.

Co je potřeba zvážit při užívání CCTV

- kde by měly být kamery umístěný

- zajistit dostačující světlo

- kdo by je měl ovládat

- kdo by měl prohlížet přístupy

10.2. Veřejná informace a komunikace

Je třeba zvážit  obsah informace,  kterou budeme sdělovat  publiku.  Publikum je třeba 

informovat  o  jistých  informacích  již  před  samotným  vstupem  do  areálu.  Lidé  mohou 

na informaci, jenž má nepříjemný obsah rozličně reagovat a to by nám celou situaci mohlo 

ještě více zkomplikovat. Lidé mohou být frustrovaní, agresivní nebo obstruktivní a projevy 

takového chování v davovém prostředí určitě není ideální volbou.

Komunikační kanály zahrnují:

- propagační materiál a lístky;

- mediální prostředky (tisk, rádio, televizi);

- silniční značení,

- obrazovky, informační tabule;

- osobní kontakt;

- záchranná veřejná prohlášení;
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Alarmy

Zvukové výstrahy jsou užitečné varující zařízení, ale zprostředkují pouze malé množství 

informací.  Zvuková výstraha  potřebuje být  následně doplněna o vysvětlení  co dělat,  nebo 

o informaci, že šlo o planý poplach.

Komunikační prostředky

Obrazovky, výsledkové tabule

Video  obrazovky  a  výsledkové  tabule  jsou  užitečným  komunikačním  kanálem  pro 

zobrazování veřejných prohlášení. Informace mohou být sdělovány bez jakéhokoliv narušení 

běhu akce. V naléhavých případech může být zakomponována do plánů jako informační zdroj 

pro návštěvníky se sluchovými problémy.

Hlasité megafony

Hlasité  megafony  jsou  využívány  ve  strategických  bodech  v místě  události  jako 

prostředek pro naléhavou komunikaci.  Využívají  ho především správci  a  policie.  Je třeba 

pracovníky instruovat jak je používat a kde jsou lokalizované. Opět je třeba zajistit plné nabití 

baterií.

Personál (osobní kontakt)

Přímý  kontakt  mezi  personálem  a  veřejností  je  zřejmě  zásadní  komunikační  kanál, 

zvláště v bezpečnostním řetězci. Správci mají zvláště důležitou roli ve vytvoření pozitivního 

vztahu s publikem. Jejich role v poskytování jasných a stručných pokynů a pomoci v případě 

nouze, může být zásadní.

Personál  zajišťující  bezpečnost,  by měl  být  snadno identifikovatelný  pomocí  šatstva. 

Toto  veřejnosti  umožní  jednoznačně  vyhledat  zdroj  pomoci.  Uniformované  odění  také 

usnadňuje  práci  pracovníkům,  jež  sledují  akci  na  CCTV nebo  z nadhledu,  např.  stožáru. 

V některých  případech  však  pracovník  potřebuje  být  vizuálně  totožný  s okolím. 

Jeho diference od zbytku návštěvníků je vyžadována až po jisté události. To můžou zajistit 

oboustranné bundy.
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11. Lidé se zvláštními potřebami

Je nutné zvážit vhodné uspořádání akce pro snadnou dostupnost osobami se zvláštními 

potřebami.

S jakými indispozicemi je třeba počítat

- problémy pohyblivosti (včetně uživatelů pojízdného křesla);

- problém v chůzi;

- poškozený zrak nebo slyšení.

Pořadatelé samotné akce by měly poskytovat telefonní kontaktní číslo, kde se tito lidé 

mohou obrátit a získat patřičné informace. Při projektování je třeba uvažovat nad co nejlepším 

rozvržením z hlediska handicapovaných osob. To zahrnuje snadný přístup a vhodné pozice 

pro sledování produkce a také zajištění evakuace v případě krizové události.

V prostorech kde počítáme s možným výskytem pojízdného křesla, je nutné umožnit 

snadnou manipulaci v prostoru. Obecně ruční pojízdné křeslo potřebuje přibližně 0.9 m šíře 

a 1.4 m hloubky. Elektrická pojízdná křesla potřebují větší prostor.

Parkovací místa vyčleněná lidem se zvláštními potřebami, by měli být širší než normální 

(asi 3.6 m), z důvodu snadné manévrovatelnosti. Místa by měla být strategicky situována.

Umístění

Návštěvníci  s  pohybovými  problémy  nesmí  být  tísněni  publikem.  Z  tohoto  důvodu 

je třeba vyčlenit bezpečný prostor, kde na ně tyto aspekty nebudou působit. Prostor by měl 

být  zkonstruován za použití neklouzavých materiálů s přímým přístupem k východu. Oční 

úroveň uživatele pojízdného křesla je odhadnuta mezi 1.1 m a 1.25 m.

Mnoho uživatelů pojízdného křesla bude doprovázeno společníkem. Toto je další faktor, 

který nám ovlivní uspořádání prostoru pro handicapované.  V prostoru je nutné poskytnout 

k dispozici židle pro takový doprovod a zajistit, aby nebránili ve výhledu dalším vozíčkářům.

Pro  lidi  tohoto  typu  stojí  za  zvážení  vyčlenění  určité  skupiny  pomocníků,  kteří  jim 

budou po ruce při jakýchkoliv komplikacích.

Lidé s poškozeným zrakem nebo vnímání barev mají určité problémy při rozpoznávání 

znaků a informací, včetně těch, které jsou užívané pro požární bezpečnost. Znaky proto musí 

být  navržené  a  umístěné  tak,  aby  mohly  být  snadno viděny a  rozlišeny.  Dobré  osvětlení 
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a jednoduché použití barevných kontrastů může také pomoct zrakově postiženým lidem najít 

hledaný objekt. Také je třeba zvážit umožnění přístupu slepeckých psů.

Složení publika může být ovlivněno řadou nezpůsobilostí, včetně omezení pohyblivosti, 

epilepsie,  poškození  sluchu,  problémy duševního  zdraví,  atd.  Jejich  potřeby a  požadavky 

by měly být zahrnuty v plánech pro případy významnějšího incidentu. Kde jsou k dispozici 

elektronické zobrazovací soustavy je vhodné je použít pro informování neslyšící části publika
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12. Případová studie

Jako  modelový  případ,  na  kterém  jsem  schopen  uvést  některé  z  výše  zmíněných 

teoretických poznatků, jsem si vybral areál hlučínského jezera, tudíž objekt, jež se nachází 

ve městě Hlučín, kde také žiji.

Město  Hlučín  leží  na  úpatí  Hlučínské  pahorkatiny  nad  širokou  nivou  řeky  Opavy. 

Malebná  scenérie  okolní  přírody  spolu  s kulturními  památkami  a  nabídkou  rekreačních 

možností  podtrhuje  jeho  turistický  význam  v regionu.  Město  patří  k přirozeným  centrům 

bývalého  opavského  okresu.  Svými  téměř  15000  obyvateli  se  řadí  do  kategorie  středně 

velkých  měst.  Jeho  poloha  na  spojnici  Ostravy  a  Opavy  a  v blízkosti  státních  hranic 

je zárukou snadné komunikace jak s okolními kraji,  tak i se sousedními zeměmi (zejména 

s Polskem a Slovenskem). 

V těsném sousedství města se nachází vodní nádrž o rozloze 130 ha, na jejichž březích 

je vybudován  rozsáhlý  Sportovně  rekreační  areál.  V  tomto  zařízení  jsou  návštěvníkům 

k dispozici travnaté pláže, přírodní bazény, sportoviště, bufety, restaurace, minigolfové hřiště, 

tenisové  kurty,  kurty  na  plážový  volejbal,  půjčovna  sportovních  potřeb,  půjčovna  lodí 

a vodních  kol.  Přímo  na  břehu  vodní  plochy  je  umístěn  autokempink  s  místy  pro  stany 

a karavany.  Ubytování  poskytuje  rovněž  penzión  Rodos  s  kapacitou  20  osob 

ve dvoulůžkových pokojích. V areálu jsou pořádány pravidelné kulturní a sportovní akce. 

Obrázek 4 - Publikum
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Popis události

V areálu hlučínského jezera, bude v termínu z 24. července 2009 na 25. července 2009 

konaná  technoparty.  Začátek  byl  stanoven  na  17  hodinu  a  předpokládané  ukončení 

na 3 hodinu ranní. Předpokládaný počet osob, který by mohl dorazit je očekáván až ve výši tří 

tisíc. 

Popis areálu

Místo očekávané technoparty je situováno do blízkosti hlavní silnice spojující Hlučín 

s Ostravou. Její velikost 15000m2 je dostačující pro námi uvažovaný počet osob. Před hlavní 

vstupní branou do areálu se nachází centrální záchytné parkoviště, které bude návštěvníkům 

k dispozici.  Do areálu  je  možný vstup jednou hlavní  branou a  dalšími  dvěma vedlejšími. 

Prostor vyhrazen pro konanou akci je ze dvou stran obehnán plotem z pletiva, z jedné strany 

se nachází restaurace Laguna a z poslední strany se nachází vodní hladina. Té bude nutno 

vynaložit  velkou  pozornost,  při  samotném  zabezpečení.  Vnitřní  prostor  areálu  je  tvořen 

částečně asfaltovou plochou a z větší části travnatým povrchem. Sociální  zázemí je řešeno 

za pomocí  použití  stávajícího  vybavení  přilehlé  restaurace  Laguna  a  také  za  pomocí 

vypůjčených mobilních záchodků.

12.1. Analýza rizik

Pro  zabezpečení  samotného  areálu  a  také  hladkého  chodu  celé  akce  provedeme 

bezpečnostní analýzu rizik.

Analýzu rizik můžeme definovat jako identifikace nežádoucích událostí, které vedou 

k realizaci rizika, analýza mechanismů, kterými tyto nežádoucí události mohou vzniknout 

a obvykle odhad velikosti a pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv škodlivých účinků. Já jsem 

si k tomuto kroku zvolil metodu FMEA.

Při posuzování se budeme zabývat možnými riziky, jejich účinky, dosavadní ochranou 

proti těmto projevům a samozřejmě se budeme snažit tyto rizika minimalizovat. Ukazatelem 

pro další záměry bude rizikové číslo. Všechny tyto i další potřebné údaje jsou přehledně 

uvedeny v následující tabulce.

Jako základní stavební kámen pro tuto analýzu byla použita norma ČSN 60812:2006. 

Techniky analýzy a bezporuchovosti systémů – postup analýzy způsobů a důsledků poruch, 

kde je postup samotné aplikace detailně popsán.
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Možné riziko Možný projev 
rizika

Příčina problému Následek 
problému

Stávající způsoby 
ochrany

V
ýz

na
m

V
ýs

ky
t

O
dh

al
ite

ln
os

t

R
iz

ik
ov

é 
čí

sl
o Doporučená 

opatření

1 Překročení 
kapacity areálu

Dochází 
k útlaku
Přelidnění

Prodej lístku 
většího objemu
Špatná 
organizace 
prostoru

Panika a 
davové 
šílenství
Zranění 
z důvodu 
ušlapání

Monitoring
Zábranné systémy

3

3

4

4

4

3

48

36

Snížení kapacity
Užití CCTV
Lepší 
komunikativnost 
mezi 
bezpečnostními 
pracovníky

2 Násilí a 
výtržnosti

Páchání trestné 
činnosti
Škody na zdraví 
a majetku

Nesnášenlivost 
mezi danými 
skupinami
Vliv omamných 
látek

Panika a 
ubližování 
nevinným 
osobám

Kontrola vstupů
Spolupráce s PČR
Pořadatelská 
služba
Monitoring

4

3

4

4

3

3

48

36

Vedení záznamů 
o problémových 
jedincích
Znemožnění 
vstupu 
neukázněným 
návštěvníkům

3 Drogy a 
omamné látky

Nepředvídané 
chování jedinců
Agresivita

Typ události, 
který předurčuje 
výskyt 
takovýchto 
jedinců

Ublížení na 
zdraví

Kontrola vstupů
Monitoring
Zdravotnická 
služba
PČR

4

4

4

4

3

2

48

32

Užití CCTV
Větší spolupráce 
mezi 
jednotlivými 
organizacemi

4 Požár Zapálení 
hořlavých látek
Otevřený oheň

Špatná kontrola 
před vstupem
Neukázněnost 
návštěvníků

Poškození 
zdraví a 
majetku

Kontrola vstupů
Použití 
nehořlavých 
materiálů
Kooperace HZS

3

3

4

3

3

2

36

18

Použití hasicí 
techniky
Dodržení 
požárních 
předpisů
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5 Porucha 
elektrického 
zařízení

Elektrický zkrat Nevhodné 
umístění 
elektroinstalace
Nedodržení 
předpisů

Přerušení el. 
energie
Možné 
ublížení na 
zdraví
Nebezpečí 
vzniku 
požáru

Kontrola 3

3

4

3

2

2

18

18

Vedení záznamů 
o problémových 
jedincích
Znemožnění 
vstupu 
neukázněným 
návštěvníkům

6 Rozmary 
počasí
(blesk, 
zemětřes,
projevy 
větrného 
charakteru)

Iniciace 
hořlavých 
materiálů
Destrukce 
konstrukcí

Konání akce i 
přes nepřízeň 
počasí

Poškození 
zdraví a 
majetku

Běžně dostupná 
předpověď počasí

3

3

2

2

4

4

24

24

Spolupráce 
s mateostanicemi

7 Terorismus Útok na velké 
množství lidí

Použití CBRNE 
látek

Způsobení 
škody na 
zdraví 
s následkem 
smrti na 
velkém 
počtu 
jedinců

Mezinárodní 
spolupráce
Monitoring

5

5

2

2

2

2

20

20

Použití lepší 
detekční techniky
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Tabulka 3 - Hodnoty pro určení analýzy

Riziko číslo = 

Význam * Výskyt * 

odhalitelnou

Tabulka 4 - Číselný výstup analýzy

Možné riziko Četnost Četnost (%) Kumulativní četnost (%)
1 48 19 19
2 48 19 38
3 48 19 57
4 36 15 72
5 24 10 82
6 24 10 92
7 20 8 100
Celkem 248 100

Vyhodnocení

Pro vyhodnocení celé analýzy užijeme metodu italského ekonoma Vilfreda Pareto. 

Je to kvantitativní analýza příčin a následků (obvykle zkoumáme příčiny závad). Příčiny 

se seřadí dle počtu jimi způsobených následků, popř. dle nákladů způsobených následků. 

Dle Paretova rozdělení se dále analyzuje, které příčiny způsobují relativně největší objem 

následků a kterými je tedy nutno se zabývat. Relativní rozdělení příčin a následků 

se zobrazuje v Paretově diagramu. Využijeme ji spolu s Lorenzovou křivkou, která stanoví 

procentuální část každého rizika. Paretova analýza rozděluje všechny popsané rizika do dvou 

skupin. Rozdělní se provádí podle na 80% těch, která jsou nejzávažnější a 20% těch, 

která jsou i stejná závažná, ale lépe odhalitelná.
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Význam Výskyt Odhalitelnost
sotva postřehnutelný 1 nepravděpodobná 1 vysoká 1
bezvýznamný 2 velmi malá 2 mírná 2
středně významný 3 malá 3 malá 3
závažný 4 mírná 4 velmi malá 4
mimořádně závažný 5 vysoká 5 nepravděpodobné 5



Paretova analýza
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Graf 1 - Paretův diagram

Z grafického výsledku této analýzy lze vyčíst tři rizika, jejichž řešení je nejdůležitější. 

Jedná se o minimalizaci rizika související s překročením kapacity areálu,  násilím a také 

drogami a omamnými látkami.

Překročení kapacity areálu je jeden z problému, který je jen těžko rozpoznatelný. 

Většinou se jedná o chybu pořadatele akce. Z důvodu větších finančních zisků, se kapacita 

předpokládaného místa konání odhaduje jinak než by měla. To může mít za následek to, 

že člověk, který takovou akci navštíví, ztrácí svůj obvyklý a pro sebe sama pohodlný prostor 

a začne být tísněn. V těchto momentech vzniká panika a člověk se stává členem davu, 

který ho ovládá. Takový dav může bořit kovové zábrany a barikády, takže ušlapání člověka 

pro něho není problémem. 
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12.2. Návrh zabezpečení

Při  samotném  návrhu  zabezpečení  je  třeba  vzít  v potaz  obecně  závaznou  vyhláška 

č. 01 / 2006  o  stanovení  podmínek  pro  pořádání  a  průběh  akcí  typu  technoparty 

a o zabezpečení  místních  záležitostí  veřejného  pořádku  v souvislosti  s jejich  konáním. 

Účelem této  vyhlášky  je  stanovit  v souladu  s  §  10  písm.  a)  a  písm.  b)  obecního  zřízení 

povinnosti  pro  pořádání,  průběh  a  ukončení  akcí  typu  technoparty  v rozsahu  nezbytném 

k zajištění  veřejného pořádku,  zejména  s cílem umožnit  součinnost  orgánů veřejné správy 

při zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním těchto akcí.

Obrázek 5 - Schéma areálu

Oznamovací povinnost organizátora akce typu technoparty

Organizátorem  této  akce  bude  fyzická  osoba,  která  bude  mít  za  povinnost  vést 

dokumentaci  a  záznamy o  dané  události.  Záznamy je  nutné  vést  vždy v té  nejaktuálnější 

možné formě a neustále je aktualizovat. Při řešení jakékoliv problémové situace, je nutné vést 

taktéž zápis s informacemi o daném jednání.

Organizátor  akce  typu  technoparty  je  povinen  nejméně  30  dnů  před  jejím  konáním 

písemně oznámit Obecnímu úřadu v Hlučíně a vyčkat s přípravami a uskutečněním akce typu 
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technoparty  do  doby  než  obdrží  od  obecního  úřadu  písemné  vyrozumění,  že  ohlášení 

je bezvadné. Detaily pro obsah takového oznámení je uveden v příloze této práce.

Povinnosti při konání akce typu technoparty

Povinnosti, které je třeba splnit, jsou také náplní výše uvedené vyhlášky.  Organizátor 

akce typu technoparty je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících pořadatelskou službu 

byl  nejméně:  1  osoba  na  každých  20  předpokládaných  účastníků  akce.  To  znamená, 

že v našem případě se bude pracovní tým skládat ze 150 členů. 

Všichni pracovní pořadatelské služby budou viditelně označeni nápisem „Pořadatelská 

služba“.  Před  samotnou  akcí  budou  poučeni  a  budou  jim  specifikovány  jejich  konkrétní 

povinnosti na přiděleném stanovišti. Každý bezpečnostní pracovník obdrží pracovní instrukce 

speciálně vypracované pro dané stanoviště.

Prvotní pracovní náplní bude zajistit jednoznačné označení areálu, kde se technoparty 

koná.  Prostor  je  nutné  vyčlenit  jednak  z hlediska  orientace  návštěvníků  a  také  z důvodu 

lepšího dohledu nad návštěvníky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat otevřené straně areálu, 

kde se nachází vodní plocha. Zde by mohlo dojít k nešťastné události, např. utonutí či jinému 

poškození zdraví. Bude nutné zde umístit kovové zábrany a také stálý bezpečnostní dohled. 

Je třeba  zajistit  vhodné  označení  vstupů  pomocí  grafických  pomůcek.  Samotný  vstup 

je zajištěn na základě stripů – tzn. barevných pásků umístěných na zápěstí, pomocí kterých 

může bezpečnostní  služba  odlišit  běžné  návštěvníky od V.I.P.  účastníků.  Při  vstupu bude 

provedena kontrola návštěvníků,  z důvodu výskytu nebezpečných předmětů v areálu (např. 

nože, pyrotechnika).

Pořadatel je také povinen zajistit požární hlídku. Ta bude v případě naší akce složena 

ze 14 osob v následujícím složení. Celá jednotka se bude skládat z velitele a dalších 13 členů. 

Opět je nutné o všech těchto prvcích patřících do fáze přípravy, vést důkladné záznamy.

Zajištění  lékařské  asistence  bude  provedeno  pomocí  záchranného  tymu  Českého 

červeného kříže v Ostravě.  Přímo na místě  bude k dispozici  zdravotnický tým,  který bude 

mobilní za pomocí automobilu, který bude vybaven potřebným lékařským materiálem. Tým 

se bude skládat ze zdravotníků těchto aprobací:  lékař, zdravotní sestra, řidič – zdravotník. 

Zdravotníci  budou  oblečeni  ve  stejnokroji  ČČK  s označením.  O  zdravotnickém  ošetření 

se bude vést dokumentace, která bude k dispozici k nahlédnutí.
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V průběhu  samotné  akce  bude  pořadatelská  služba  sledovat  a  průběžně  kontrolovat 

samotný vývoj akce a počínání si jednotlivých návštěvníků. Organizátor je povinen v případě 

narušení  pokojného průběhu  akce  typu  technoparty,  pokud přes  veškerá  učiněná  opatření 

nedojde  k obnovení  jejího  pokojného  průběhu  prostřednictvím  osob,  které  zajišťují 

pořadatelskou službu, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit a požádat o spolupráci 

Policii České republiky a popř. podle charakteru věci ostatní složky IZS.

Jeden z elementů,  který je třeba pro bezpečný průběh akce podchytit  je volný prodej 

alkoholu. První podmínkou, je dovršení věku 18 let, ale tu berme jako samozřejmou. Hlavním 

problémem je otázka komu alkohol prodat a komu ne z hlediska podnapilosti. Na technoparty 

v Hlučíně  bude  zvoleno  následující  řešení.  Ve  stáncích  nacházejících  se  v areálu,  nebude 

v prodeji žádný tvrdý alkohol a v prodeji bude pouze 10° pivo. Tím bychom měli dosáhnout 

toho, že se nám již těsně po začátku technoparty nebudou objevovat společensky unavené 

osoby.

Po  ukončení  události  bude  ihned  po  opuštění  areálu  návštěvníky,  započat  úklid 

a demontáž vybavení. Areál je nutno uvést v původní stav.
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Obrázek 6 - Reálné foto objektu

Jako  hlavní  bod  z Obecně  závazné  vyhláška  č.  01  /  2006,  bych  vytkl  bod  první 

z odstavce povinností při pořádání technoparty, v níž je uvedeno toto „ Organizátor akce typu 

technoparty  je  povinen  zajistit,  aby  počet  osob  zajišťujících  pořadatelskou  službu 

byl nejméně: 1 osoba na každých 20 předpokládaných účastníků akce. Organizátor je povinen 

zajistit, aby po celou dobu konání akce typu technoparty byl v místě jejího konání přítomen 

počet osob zajišťujících pořadatelskou službu podle skutečného počtu účastníků akce v počtu 

podle věty první“. Tato hlavní podmínka pro úspěšné konání akce byla splněna, a proto by 

nás již před samotným začátkem akce nemělo nic překvapit.

Sankce za porušení vyhlášky a kontrola plnění povinností

Nesplnění povinností stanovených vyhláškou města může být postiženo jako přestupek, 

nebo jako správní delikt.

Dodržování této vyhlášky jsou v mezích své pravomoci stanovené zvláštními právními 

předpisy oprávněny kontrolovat Policie , Městská policie v Hlučíně a Obecní úřad v Hlučíně.
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13. Závěr

K sepsání  této  bakalářské  práce  mě  dovedla  situace,  která  panuje  při  kulturních 

a sportovních  akcí  v České  republice.  Dnešní  doba  již  nedovoluje  pohodové  a  poklidné 

návštěvy takovýchto typů akcí,  například rodičům s malými  dětmi nebo dětem samotným. 

Člověk musí mít stále na pozoru určitá rizika, která i po všech možných opatření existují. 

Avšak  je  stále  nutné  se  těmito  riziky  zabývat  a  bojovat  s nimi.  Základním  prvkem 

je posouzení  celé  situaci  našimi  zákonodárci  a  jejich  následné  kroky.  Oproti  podmínkám, 

které  panují  ve  vyspělejších  státech  světa,  jsme  stále  o  krok  pozadu.  Prvním  krokem 

je sestavení  účinného  a  smysluplného  právního  systému,  který  by  určoval  požadavky 

a pravidla pro konání takových akcí, ale také sankce a tresty za jejich nedodržení.

Cílem  bakalářské  práce  bylo  seznámení  a  přiblížení  problematiky  zabezpečení 

kulturních a sportovních akcí. V úvodních kapitolách jsme schopni se dozvědět něco o právní 

úpravě vztahující se k této problematice. Další kapitoly pojednávají o samotném zabezpečení. 

Jsou zde popsány složky, které se na jednotlivých dílčích prvcích podílejí a také technické 

vybavení,  které  je  užíváno  pro  dodržení  určitého  řádu.  Navazující  kapitola  je  naplněna 

obsahem zabývající se samotným návrhem na zabezpečení takové akce v praxi. Při návrhu 

byla provedena analýza rizik (pomocí metody FMEA) s následným vyhodnocením. 

Závěrem lze říci, že při zabezpečení akcí, na kterých se vyskytuje velké množství lidí 

je velmi komplikovanou záležitostí.  Na každou takovou akci je třeba přihlížet individuálně 

a s profesionálním  nadhledem.  Vždy  je  třeba  najít  vhodnou  kombinaci  mezi  finančními 

náklady,  které  je  schopen  pořadatel  vynaložit  a  mezi  právními  předpisy  a  normami. 

Při samotném průběhu akce je třeba vnímat podněty okolí a pružně na ně reagovat. Nikdy 

se nemůžeme cítit v absolutním bezpečí, takže je tato problematika stále aktuální a na místě.
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Seznam zkratek

Zkratka                    Anglický výrraz                                      Český výraz

CCTV               Close circuit television                              Průmyslová televize

FMEA       Failure Mode and Effect Analysis      Analýza možných vad a jejich důsledků
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Seznam příloh

Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška č. 01 / 2006

Obecně závazná vyhláška č. 01 / 2006                                                           Příloha č. 1

Obec Hlučín v Moravskoslezském kraji                    

                                    Obecně závazná vyhláška č. 01 / 2006

o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 

Zastupitelstvo obce Hlučín se na svém zasedání dne 10.dubna 2006 usnesením č. 
1/2006  usneslo vydat podle § 10 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“):

Čl. 1
Účel vyhlášky

Účelem této  vyhlášky  je  stanovit  v souladu  s  § 10 písm.  a)  a  písm.  b)  obecního 
zřízení  povinnosti  pro  pořádání,  průběh  a  ukončení  akcí  typu  technopárty  v rozsahu 
nezbytném  k zajištění  veřejného  pořádku,  zejména  s cílem  umožnit  součinnost  orgánů 
veřejné správy při zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním těchto akcí.

Čl. 2
Akce typu technopárty

(1) Akcí  typu  technopárty  se  pro  účely  této  vyhlášky  rozumí  shromáždění 
s předpokládanou účastí  nejméně 20 osob,  které od svého zahájení  do svého ukončení, 
včetně přestávek a přerušení,  přesáhne dobu jednoho dne,  a při  kterém může docházet 
k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům zejména hlukem, prachem, světlem 
nebo vibracemi, pokud takové shromáždění není upraveno zvláštními právními předpisy1). 
Na  zařazení  akce  do  odstavce  1)  nic  nezmění  prohlášení  organizátora,  že  se  jedná  o 
„soukromou akci“ či akci „jen pro zvané“ a podobně.

(2) Za akce typu technopárty se nepovažuje
a) vícedenní sportovní soutěže nebo soustředění, dětské dny,  folklorní vystoupení, 

která                 jsou nejdéle ve 22 hodin buď ukončena nebo do dalšího dne přerušena. 
b) tradiční setkání v přírodě bez použití ozvučovací techniky

            c/ divadelní představení či taneční zábavy pořádané obcí Zdechovice, např. v 
zámeckém                 areálu 
            d/ soukromé oslavy, pořádané na pozemku vlastního domu majitele  této nemovitosti 

                 pokud nejsou pořádány za účelem zisku
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            e/ taneční zábavy či divadelní a hudební představení, pořádané v   
                uzavřeném sále hostince nebo jiného zařízení zkolaudovaného ke 

                            shromažďování většího počtu osob

(3)  Organizátorem akce typu  technopárty  je  osoba,  která  podala  oznámení  podle 
článku 4, nebo osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce 
typu technopárty konat (článek 4 odstavec 2 písm. a/).

(4) Vzhledem ke svému rozsahu se akce typu technopárty považuje za činnost, jež 
může  narušit  veřejný  pořádek  v obci  nebo  být  v rozporu  s dobrými  mravy,  ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku.
--------------------
1) Např. zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3      

Vymezení veřejných prostranství a času pro konání akcí typu technopárty

(1)  Akce  typu  technopárty  je  zakázáno konat  na  všech  veřejných  prostranstvích2) 

v zastavěném území (intravilánu) obce Hlučín.

(2) Akce typu technopárty je zakázáno konat na těchto veřejných prostranstvích mimo 

zastavěné území obce

a) na fotbalovém hřišti v Hlučíně

b) na všech plochách, které jsou od nejbližšího domu  na katastru obce vzdáleny 

vzdušnou čarou méně  než 500 m

(3) Organizátor je povinen akci typu technopárty přerušit ve všední dny na dobu od 

22,00 do 06,00 hodin dále pak povinen akce tohoto typu přerušit  po dobu všech sobot, 

nedělí a  státem uznaných svátků či významných dnů.

(4) Veřejná prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti uvedené v odstavci 1 a 2, 

jsou graficky znázorněna v příloze této vyhlášky. 

------------------------------------------------------
2)  § 34 zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů 

(Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí,  ulice, tržiště,  chodníky, veřejná zeleň,  parky a další prostory  
přístupné  každému bez omezení,  tedy  sloužící  obecnému užívání,  a  to  bez  ohledu  na  vlastnictví  k  tomuto

prostoru.)

Čl. 4
Oznamovací povinnost organizátora akce typu technopárty
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(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen nejméně 30 dnů před jejím konáním 

písemně oznámit Obecnímu úřadu ve Zdechovicích a vyčkat s přípravami a uskutečněním 

akce  typu  technopárty  do doby než  obdrží  od  obecního  úřadu  písemné vyrozumění,  že 

ohlášení je bezvadné.

a) jméno, příjmení,  datum narození,  adresu trvalého pobytu a adresu skutečného 
bydliště  organizátora,  je-li  odlišná  od  místa  jeho  trvalého  pobytu  a  je-li 
organizátorem právnická osoba, svůj název či obchodní firmu, adresu svého sídla 
a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného 
bydliště,  je-li  odlišná  od  místa  trvalého  pobytu,  fyzické  osoby,  která  za  tuto 
právnickou osobu jedná,

b) dobu  a  místo  konání  akce  typu  technopárty,  včetně  údaje  o  jejím  počátku  a 

ukončení  

a včetně údaje o případných přestávkách a přerušeních,

c) předpokládaný počet účastníků této akce,

d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

e) jméno, příjmení,  datum narození,  adresu trvalého pobytu a adresu skutečného 

bydliště,  je-li  odlišná od místa trvalého pobytu,  osoby pověřené organizátorem 

akce k osobní spolupráci s orgány veřejné správy (článek 5 odstavec 4),

f) jméno, příjmení,  datum narození,  adresu trvalého pobytu a adresu skutečného 

bydliště,  je-li  odlišná  od  místa  trvalého  pobytu,  fyzické  osoby,  která  poskytla 

k užívání  pozemek  nebo  stavbu,  kde  se  má  akce  typu  technopárty  konat 

(odstavec 2 písm.  a/)  nebo název či  obchodní  firmu a adresu sídla  právnické 

osoby,  která  poskytla  k užívání  pozemek  nebo  stavbu,  kde  se  má akce  typu 

technopárty  konat  (odstavec  2  písm.  a/),  a  jméno,  příjmení,  datum  narození, 

adresu  trvalého  pobytu  a  adresu  skutečného  bydliště,  je-li  odlišná  od  místa 

trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

g) jméno, příjmení,  datum narození,  adresu trvalého pobytu a adresu skutečného 

bydliště,  je-li  odlišná od místa trvalého pobytu,  fyzické osoby,  která bude plnit 

povinnosti  pořadatele  veřejné  produkce  hudby  podle  zvláštního  právního 

předpisu2), nebo název či obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která 

bude  plnit  povinnosti  pořadatele  veřejné  produkce  hudby  podle  zvláštního 

právního předpisu2), a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a 

adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, 

která za tuto právnickou osobu jedná,
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h) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce typu technopárty a způsob tohoto 

úklidu,

i) způsob zajištění sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou,
j) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při konání 

akce typu technopárty3),
k) způsob  vymezení  prostoru,  ve  kterém  se  bude  akce  typu  technopárty  konat 

(článek 5 odstavec 3).
i)   kladné vyjádření místně příslušného  mysliveckého či honebního společenství 

(2) Organizátor akce typu technopárty je v oznámení podle odstavce 1 povinen dále 

prokázat 

a) právní důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má tato akce konat,

b) zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu opravňujícího 

organizátora a účastníky akce k tomuto přístupu,

c) zajištění  míst  pro  odstavení  vozidel  účastníků  akce,  včetně  právního  důvodu 

k užívání nemovitosti určené k odstavení těchto vozidel.

d/  způsob kontinuálního měření hluku u všech okrajů obydlených obcí, měst a samot v 

okruhu 360 stupňů po celou dobu konání akce a to dokladem od  k tomu oprávněné 

osoby (např.  potvrzenou objednávkou na Zdravotní ústav Ostrava) a prohlásit, že je 

technicky  připraven,  pokud  kdykoliv  v  některém  místě  hluk  přesáhne  povolenou 

normu, snížit potřebným způsobem hlasitost produkce u zdroje.

e/  že připravil  potřebný počet stálých či mobilních toalet a tuto skutečnost doložit  při 

ohlášení akce kladným vyjádřením Krajského hygienika Moravskoslezského kraje

f/    že  stavba,  která  se  k  uspořádání  akce  typu  technopárty  bude  používat  je 

zkolaudována pro shromažďování většího počtu osob - doložit kladné pravomocné 

kolaudační rozhodnutí 

(3) Je-li organizátorů více, podává oznámení podle předchozích odstavců jimi určená 

osoba. V takovém případě se v části oznámení podle odstavce 1 písm. a) uvedou údaje o 

všech organizátorech.

(4)  Výjimku  z povinnosti  uvedené v odstavci  1  a 2 může svým usnesením povolit 

Zastupitelstvo  obce Hlučín.   Zastupitelstvo  obce může svým usnesením též zkrátit  lhůtu 

uvedenou v odstavci 1. 

-------------------------------------------------
2)  § 32  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně některých  souvisejících 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. 5

Povinnosti při konání akce typu technopárty

(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících 

pořadatelskou službu byl nejméně: 1 osoba na každých 20 předpokládaných účastníků akce. 

Organizátor je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce typu technopárty byl v místě 

jejího konání přítomen počet osob zajišťujících pořadatelskou službu podle skutečného počtu 

účastníků akce v počtu podle věty první.

(2)  Organizátor  akce  typu  technopárty  je  povinen  zajistit,  aby  osoby  zajišťující 

pořadatelskou  službu  byly  v průběhu  konání  akce  označeny  viditelným  nápisem 

„Pořadatelská služba“ (článek 4 odstavec 1 písm. d/).

(3) Organizátor akce typu technopárty je povinen na místě, na kterém se bude akce 

typu technopárty konat

a) viditelným  způsobem vyznačit  pozemky,  na kterých  se  bude  akce typu 

technopárty konat,  

b) viditelným způsobem vymezit místa, na kterých budou účastníci akce typu 

technopárty odstavovat svá vozidla,

c) viditelným  způsobem  označit  přístup  do  míst,  kde  se  bude  akce  typu 

technopárty konat.

                 Ve sporných případech doloží organizátor doklady o vytýčení hranic 

užívaných pozemků, zpracovaných oprávným geodetem.

(4) Osoba pověřená podle článku 4 odstavce 1 písm. e) a fyzická osoba podle článku 

4 odstavce 1 písm. g) nebo fyzická osoba jednající za právnickou osobu podle článku 4 odst. 

1 písm. g), je povinna být po celou dobu konání akce typu technopárty přítomna na místě 

konání této akce nebo v jejím bezprostředním okolí za účelem komunikace s orgány veřejné 
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správy. Je povinna poskytovat orgánům veřejné správy potřebnou součinnost a spolupráci 

k zajišťování veřejného pořádku při konání akce typu technopárty. 

(5)  Organizátor  je  povinen  v případě  narušení  pokojného  průběhu  akce  typu 

technopárty,  pokud  přes  veškerá  učiněná  opatření  nedojde  k obnovení  jejího  pokojného 

průběhu prostřednictvím osob, které zajišťují pořadatelskou službu, bez zbytečného odkladu 

tuto  skutečnost  oznámit  a  požádat  o  spolupráci  Policii  České  republiky  a  popř  podle 

charakteru věci ostatní složky IZS.

Čl. 6
Společná ustanovení k povinnostem

Povinnosti  uvedené  v článku  4  a  5  se  vztahují  pouze  na  pořádání  veřejnosti 
přístupných akcí typu technopárty, bez ohledu na to, zda se taková akce koná na veřejném 
prostranství.

Čl. 7
Sankce za porušení vyhlášky a kontrola plnění povinností 

(1)  Nesplnění  povinností  stanovených  touto  vyhláškou  může  být  postiženo  jako 
přestupek4), nebo jako správní delikt5).

(2)  Dodržování  této  vyhlášky  jsou  v mezích  své  pravomoci  stanovené  zvláštními 
právními předpisy oprávněny kontrolovat Policie České republiky6), Městská policie v Hlučíně 
7) a Obecní úřad v Hlučíně 8) .
-----------------------------------------------------
4) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Přestupkem proti  
pořádku ve věcech územní  samosprávy je  porušení  povinností  stanovených v  obecně závazných  
vyhláškách  obcí  a  krajů  vydaných  na  úseku  jejich  samostatné  působnosti.  Za  přestupek  podle  
odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.).
5) § 57 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Obec 
může  uložit  pokutu  až do výše 200 000 Kč osobě,  která  porušila  povinnost  stanovenou právním 
předpisem obce.).
6) § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 2 odst. písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. dubna 2006.

 1. místostarosta starosta

Příloha: k čl. 3 - mapka
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. dubna 2006

Sejmuto z úřední desky dne: 26.4.2006
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