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Anotace 

BAREŠOVÁ, K. Bezpečnost osob při „Love Parade Duisburg 2010“. [Diplomová práce]. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 48 s. 

Vedoucí doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice bezpečnosti účastníků tanečního 

festivalu Love Parade, který se konal roku 2010 v německém městě Duisburg. Toho roku 

skončil tento světoznámý techno festival tragédií, při které bylo v davu usmrceno 21 lidí 

a více než 500 dalších bylo zraněno. Pomocí případové studie jsou v práci shrnuty 

informace z veřejně dostupných materiálů a videí, které se vztahují k organizaci a průběhu 

události. Dále je zpracována analýza získaných poznatků, na jejímž základě 

jsou identifikována nejvíce problematická místa organizace a řešení vzniklé situace. 

Na závěr jsou v práci uvedena ponaučení z neštěstí na Love Parade s cílem zabránit jejich 

výskytu v budoucnu. 

Klíčová slova: davová katastrofa, Love Parade, případová studie, bezpečnost účastníků, 

organizace festivalu 

Summary 

BAREŠOVÁ, K. Safety of People during „Love Parade Duisburg“. [Thesis]. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 48 p. Head 

doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

This diploma Thesis deals with safety of People during dance festival Love Parade, 

which took place in 2010 in german city of Duisburg. In this year happened crowd disaster, 

on which 21 people died and more than 500 others was injured. With help of case study 

are cumulated informations from publicly available materials and videos which document 

the planning and organization of the Love Parade in Duisburg. Based on the evaluation 

of analyze are identificated various factors contributing to the disaster. In the final 

are formulated conclusions about safety of People and lessons learned for the organization 

of future mass events. 

Key words: crowd disaster, Love Parade, case studies, safety of people, organization 

of festival  
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1 Úvod 

Organizace akce, které se účastní větší počet lidí, je značně náročná. Zejména 

z pohledu bezpečnosti jejích účastníků. Hranice mezi skvělým zážitkem a velkým malérem 

bývá někdy obzvláště tenká. Alespoň jedné hromadné akce se zúčastnil skoro každý z nás, 

ale málokdo si uvědomil, jakému riziku se vystavil.  

Masové tragédie postihují lidstvo už od nepaměti. Leckdo si určitě vzpomene 

na nějaké neštěstí tohoto druhu, např. ušlapání účastníků náboženských poutí či panika 

na fotbalových stadionech. Jedná se o události málo časté, ale s tragickými následky. 

I nejlépe naplánovaná událost nevylučuje možnost, že díky náhodě nebo provázanosti 

problémů může dojít k neštěstí. Účinným systémem prevence ovšem lze toto riziko značně 

snížit. 

Cílem této diplomové práce je vypracování případové studie zaměřené na bezpečnost 

účastníků na tanečním festivalu Love Parade, který se konal roku 2010 v německém městě 

Duisburg. Toho roku skončil tento světoznámý techno festival tragédií, při které bylo 

v davu usmrceno 21 lidí a více než 500 dalších bylo zraněno. Pomocí případové studie 

budou shrnuty informace z veřejně dostupných studií, odborných článků a videí, 

které se vztahují k organizaci a průběhu události. Pozornost bude také věnována 

záchranným pracím, které byly na festivalu vykonávány k ochraně zdraví lidí. Následně 

bude zpracována analýza získaných poznatků a formulovány závěry s vlivem 

na bezpečnost účastníků. Na jejich základě budou navržena opatření, která by v budoucnu 

mohla pomoci předejít podobné tragédii.   

Toto téma jsem si zvolila proto, že ročně navštívím hned několik akcí, kterých 

se účastní větší počet lidí. Při každé takové události přemýšlím, jak je vyřešena bezpečnost 

jejích účastníků, a hledám potenciální rizika, která mohou způsobit tragédii. Myslím, 

že toto téma je velmi zajímavé a může přinést ponaučení z chyb na Love Parade 2010 

pro organizování budoucích akcí podobného typu. 
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2 Rešerše literatury 

Analýzou dostupných zdrojů bylo zjištěno, že řešená problematika je zmíněna 

v následujících publikacích: 

PROCHÁZKOVÁ, D.: Případová studie a metodika pro její sestavení. [22] 

Autorka článku seznamuje čtenáře s tím, co případová studie je, k čemu se používá, 

jaké jsou druhy případových studií, jaké jsou potřeba podklady pro její kvalitní sepsání, 

s metodikou jejího sestavení a ukazuje příklady případových studií pro podporu řízení 

bezpečnosti. 

Helbing, D., Mukerji, P. Crowd Disasters as Systemic Failures: Analysis 

of the Love Parade Disaster.  [12] 

Studie je zpracována na základě kvalitativní analýzy veřejně dostupných videí 

a materiálů, které dokumentují plánování a organizaci festivalu Love Parade, jež se konal 

roku 2010 v německém městě Duisburg, na kterém se stala davová katastrofa s 21 mrtvými 

a více než 500 zraněnými.  

Analýza řeší otázku, zda jsou úmrtí způsobena neúprosným chováním lidí nebo 

psychickým stavem paniky, díky kterému se dav „zbláznil“. Tato studie odhaluje řadu 

nedorozumění a poskytuje také nový pohled na pojmy jako "úmyslné tlačení", "masovou 

paniku" a podobně. Těžištěm analýzy jsou přispívající faktory vedoucí k nešťastné události 

a jejich vzájemné závislosti, nikoli rozsudek osobní či institucionální odpovědnosti. 

Analýza také porovnává incident v Duisburgu s ostatními a dává doporučení s cílem 

zabránit budoucím davovým katastrofám. 

Vorläufiger Abschlussbericht zur Nachbereitung des polizeilichen Einsatzes der 

Veranstaltung "Loveparade" am 24.07.2010 in Duisburg [Police Report].  [31] 

Policejní zpráva z října roku 2010 se týká sledování policejního nasazení 

v souvislosti s tragédií na festivalu Love Parade v Duisburgu. Prioritně vyhodnocuje 

dokumenty a záznamy, které byly policií vytvořeny za účelem dokumentování příprav 

a průběhu zásahu. Uvádí také všechny nasazené složky, jejich úkoly, průběh prací, 

komunikaci a časový sled zásahu.  
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Endbericht der Stadt Duisburg zu den tragischen Ereignissen rund um die 

Loveparade am 24.07.2010 in Duisburg.  [8] 

Závěrečná zpráva vykresluje události ze dne konání festivalu Love Parade, jež byly 

v kompetenci města Duisburg. Zpráva by měla přispět k objasnění tragédie. Omezila se jen 

na úkoly, které příslušely městu Duisburg a byly jeho administrativní povinností. 

Je rozdělena na dvě části, a to na Zprávu k okolnostem a Zprávu k právní situaci. 

V návaznosti na dvě části zprávy byl vytvořen také celkový přehled. 

Besuchersicherheit, Veranstaltungen zeitgemäß umsetzen – Herausforderungen 

für kleine und mittlere Kommunen.  [2] 

Tento dokument řeší bezpečnost osob při událostech organizovaných v malých 

a středních obcích. Poskytuje pomoc pří komplexním posouzení rizik a vytvoření výsledné 

bezpečnostní koncepce, bez nároku na zvýšení vzdělávání a odborné přípravy v oblasti 

bezpečnosti.  

 

  

 



4 

 

3 Základní pojmy 

Pro potřebu této práce se níže uvedenými pojmy rozumí: 

Dav - je dle Hladíka [13] definován jako: „Přechodné shromáždění 

většího počtu lidí na určitém místě. Lidé jsou v bezprostředním 

kontaktu a reagují na stejné podněty shodným způsobem 

nebo obdobným způsobem. V davu se uplatňují primitivní, 

ale silné pudy a emoce. Emocionální způsob jednání není 

koordinován rozumem“ 

Kordon - je zátaras, zábrana, ochranné pásmo, souvislá řada příslušníků 

nějakého sboru chránící přístup na určité místo. [27] 

Panika - tento pojem znamená rozklad jakékoli sociální vazby 

a je často aplikován na striktně individuální, špatně 

přizpůsobivé reakce nebo na dezorganizací původem 

ze strachu. [18] 

Pushers - jsou bezpečnostní zaměstnanci snažící se popohnat dav 

dopředu. Využívají se k řízení davu. [12] 

Riziko - je míra výskytu nepřijatelných dopadů. Pojem riziko je nutné 

spojovat minimálně se dvěma veličinami, pravděpodobností 

a následkem příslušného jevu. [29] 

Záchranné práce - jsou činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou 

událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí, a k přerušení jejich příčin. [11] 
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4 Bezpečnost na akcích, kterých se účastní větší počet lidí 

Akce, kterých se účastní velké množství lidí, je vždy značně obtížné koordinovat. 

Chování lidí je leckdy nepředvídatelné a proto je tedy potřeba předem přijmout dostatečná 

preventivní opatření k tomu, aby se zabránilo vzniku neštěstí. Zajištění bezpečnosti 

na hromadných akcích je jak v rukou organizátorů, tak také v rukou bezpečnostních 

orgánů, hasičů, policie, zdravotníků a dalších. [26] 

Pro plánování bezpečnostních podmínek akce je třeba nejprve zhodnotit následující 

kritéria:  

 počet návštěvníků, 

 počet návštěvníků vzhledem k okolní infrastruktuře, 

 místo konání, 

 infrastruktura v místě konání, 

 typ akce, 

 očekávané chování návštěvníků a 

 očekávané vlivy prostředí a počasí. [26] 

Základem pro posouzení bezpečnosti akce je provedení analýzy rizik pořadatelem, 

která zkoumá potenciální rizika a pravděpodobnost jejich vzniku. Výsledná rizika 

je potřeba zhodnotit a rozdělit na přijatelné a podmínečně přijatelné. Na základě výsledků 

jejich analýzy by poté měla být zpracována bezpečnostní koncepce, která řeší otázky 

bezpečnosti v areálu i mimo něj a podrobně řeší úpravu jeho plochy, přístupových 

a únikových cest, čas otevření areálu, dobu trvání události, odpovědnost zainteresovaných 

složek, činnost bezpečnostního/krizového štábu pořadatele, atd. Bezpečnostní koncepce 

musí být zpracována vždy s dostatečným předstihem, aby se dala případná rizika 

eliminovat. Před akcí je také potřeba stanovit maximální počet návštěvníků, který 

by se měl rovnat spodní hranici vypočítané kapacity areálu a únikových cest. [2] [26] 

Bezpečnost na akcích je také upravena v mnoha právních normách, které stanoví 

podmínky, při jejichž nesplnění se událost ruší. Mezi ně patří například stavební zákon, 

trestní zákoník, vyhlášky obcí apod. Dále musí akce splňovat podmínky z hlediska požární 

bezpečnosti (požární odolnost stavebních prvků, únikové cesty atd.). Je také nutné zvážit 

různé krizové situace, ke kterým může dojít a stanovit scénáře pro jejich řešení. Těmito 
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situacemi mohou být přeplněnost prostor, požár, nehody, špatné počasí, ohlášení 

výbušniny atd. Pokud by k nějaké z těchto situací nakonec došlo, je třeba přijmout různá 

opatření k omezení rozsahu škod. Mezi ně patří například zajištění zdravotnické záchranné 

služby, pomoc hasičů a policie. K jejich efektivnímu zásahu jsou potřeba separované 

příjezdové cesty, zpracovaný koncept nasazení a zajištění bezproblémové komunikace. 

Pro prevenci vzniku paniky je třeba mít zřízeny únikové cesty pro oba směry chůze 

s dostatečnou kapacitou a značením, zpracovaný evakuační plán, který počítá i s evakuací 

osob s pohybovým omezením, zajištění informovanosti návštěvníků a podobně. [2] [26] 

Tragická událost na Love Parade v Duisburgu nebyla prvním ani posledním neštěstím 

tohoto druhu. V historii se podobných tragédií stalo hned několik a přišly při nich o život 

stovky lidí. V Tabulce 1 jsou uvedeny vybrané události za posledních 15 let. 

Tabulka 1 Přehled davových tragédií za posledních 15 let [14] 

Kdy Kde Co se stalo 
Počet 

obětí 

30.5.1999 Minsk - Bělorusko 
Tisícovka účastníků pivních slavností se běžela ukrýt 

před deštěm do nedaleké zastávky metra. 
54 

30.6.2000 Roskilde - Dánsko 
Tlačenice na hudebním festivalu při vystoupení 

americké skupiny Pearl Jam. 
9 

25.1.2005 Maháráštra - Indie 
Tlačenice poutníků u hinduistického chrámu u obce 

Vaj. 
300 

31.8.2005 Bagdád 
Na mostě vypukla panika a několik set lidí bylo 

ušlapáno v davu nebo se utopilo v řece Tigris. 
950 

12.1.2006 
Mekka - Saud. 

Arábie 
Při obřadu kamenování satana v údolí Míná vypukla 

tlačenice. 
363 

4.2.2006 Manila – Filipíny 
Panika na stadionu v důsledku falešného oznámení 

umístění bomby. 
73 

3.8.2008 Simla – Indie 
Při oslavách hinduistického svátku vznikla panika v 

důsledku falešné zprávy o sesuvu půdy nad lidmi. 
145 

4.3.2010 Uttarpradéš - Indie Při rozdávání šatů a jídla v chrámu vypukla tlačenice. 63 

 

Jak je z tabulky 1 zřejmé, jedná se o události málo časté, ale s tragickými následky. 

Velikost a sílu davu není vhodné podceňovat a při organizaci akcí, kterých se účastní větší 

počet lidí, by se mělo dbát na jejich bezpečnost.  
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Jako hlavní příčina úmrtí lidí v davu bývá diagnostikováno zadušení. Jednoduše 

řečeno to znamená, že plíce obětí jsou stlačeny natolik, že nejsou schopni dostatečně 

dýchat, aby si zajistili potřebné množství kyslíku k přežití. Při hromadění lidí se totiž čím 

dál více zmenšuje jejich osobní prostor, což následně způsobí stlačení davu a těsný tělesný 

kontakt návštěvníků. Lidé si mohou vyvodit tlačení jako úmyslné a to vyvolává agresi 

a stres. Nakonec mohou začít tlačit i úmyslně. Zatím co návštěvníci uprostřed fronty 

netrpělivě tlačí, v její přední části se stav stává kritickým (což ale tlačící lidé nevidí 

a nevnímají, neboť jsou v podstatně méně stísněných podmínkách). Situace bývá obzvláště 

špatná za překážkami, které mohou vytvářet „pasti " bez možnosti úniku. Člověk začíná 

zmatkovat a celý dav postupně pohltí panika. Velmi nebezpečným jevem, který 

se při hromadných katastrofách objevuje, je tzv. davová turbulence. Ta pohlcuje stovky 

nebo dokonce tisíce lidí a ti jsou nepravidelně pohybováni tlakem v davu, zakopávají 

a padají na zem. Rázové vlny se šíří davem a můžou ho popohánět až do vzdálenosti 

3 a více metrů. Lidé bývají doslova zvednuti ze svých bot.  [12] 

Jak lze vidět, zajištění bezpečného průběhu akce je značně náročné a podílí 

se na něm několik subjektů. Chování lidí je leckdy nepředvídatelné a je třeba správně 

zvolnými preventivními opatřeními zabránit vzniku krizových situací. Události, které 

vedly k masové tragédii na festivalu Love Parade, jež se konal roku 2010 v německém 

městě Duisburh, budou zkoumány pomocí případové studie. Studie poskytne ucelený 

pohled na bezpečnost účastníků festivalu. 
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5 Případová studie 

Případová studie se začala používat ve 20. století a to rovnou v několika oborech 

lidské činnosti. Metodika pro její používání byla v odborné literatuře popisována 

již od 30. let minulého století. Je klasickou metodou kvalitativního výzkumu a jejím cílem 

je vytvoření souboru znalostí o daném problému. [22] 

Kvalita případové studie jde ruku v ruce se znalostmi a dovednostmi zpracovatele. 

Aby byla hodnotná, musí být založena na reálných faktech a na výzkumu v terénu. 

Případová studie by měla být jednoduchá nebo komplexní. Komplexní studie sleduje 

několik oddělených případů, které však musí mít propojující logiku. [22]  

Metoda případové studie se používá: 

 pro identifikaci nových proměnných a nových otázek pro další výzkum, 

 pro podporu rozhodování a řízení, 

 v projektovém a procesním řízení, 

 ve vzdělávacím procesu. [22] 

5.1 Druhy případové studie 

Případové studie lze rozdělit do několika kategorií, a to podle přístupu k problému, 

obsahu a také na cíli studie nebo výzkumníka. Druhy případové studie jsou poté 

následující: 

 Ilustrativní 

Lze je také nazvat jako popisné. Pro tyto případové studie je charakteristické, 

že využívají jeden nebo dva příklady problému/události k tomu, aby naznačily 

situaci. Slouží především k seznámení se situací a objasnění tématu. [4] [22] 

 Výzkumné 

Používají se při sestavování pilotních projektů. Tyto případové studie jsou vhodné 

pro případy s typickými charakteristikami. Výzkumné studie však nemusí mít 

stanoveny záměry a cíle, stačí pouze účel a kritéria, na která se soustředí. Jejich 

cílem je tedy identifikovat otázky a vybrat vhodné veličiny pro měření, to vše ještě 

před zahájením hlavního šetření. Problémem výzkumných studií je, že jejich 
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výsledky vypadají natolik přesvědčivě, že se považují za výsledek celého výzkumu.  

[4] [22] 

 Kumulativní 

Slouží ke shromáždění všech informací o určitém problému/případu, které byly 

získány na různých místech a v různém čase. Výhodou těchto případových studií 

je fakt, že sběr a posouzení existujících informací z minulých případových studií 

dovolí určitou generalizaci bez dalších nákladů a nároků na čas.  [4] [22] 

 Kritické 

Posuzují sledovaný problém/případ v určitém kontextu z několika stran a nesnaží 

se ho generalizovat. Jejich cílem je odhalení příčin a následků události.  [4] [22] 

5.2 Metodika pro sestavení případové studie 

Metodika pro sestavení případové studie je založena na kvalitativní analýze dat 

s cílem získat znalosti. Je nejlepší metodou pro pochopení komplexních problémů, 

rozšiřuje zkušenosti a zvyšuje váhu toho, co je již známo. Výhodou metodiky pro sestavení 

případové studie jsou následující: 

 umožňuje pochopení složitých situací,  

 lze ji aplikovat na reálné situace v životě, 

 výstupy jsou snadno dostupné pro další uživatele prostřednictvím závěrečné 

zprávy, kterou obvykle nazýváme případovou studií.  [4] [22] 

V rámci aplikace této metodiky se testuje vnitřní provázání proměnných s cílem 

poskytnout komplexní pochopení případu v prostředí faktorů, které existují ve sledovaném 

systému a v jeho okolí a případ ovlivňují. Obsahuje tři zásady kvalitativní metody, 

a to popis, pochopení a vysvětlení problému a kontextu, ve kterém se problém řeší. 

Metodika pro sestavení případové studie má za úkol zaměřit se na otázky jak a proč. 

Další metody, kterými jsou průzkum, posudek, mapování či znalecká zpráva, 

jsou kvantitativní a jsou zaměřené na otázky kdo, co, kde, jak mnoho, jak často a kolik. 

[22] 
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5.3 Podklady pro tvorbu případové studie 

Sestavení případové studie závisí na kvalitě sesbíraných podkladů, tj. dat, informací 

a znalostí. Informace se získávají z dat a znalosti se pak odvodí z informací průkaznou 

metodou. Data pro případovou studii jsou tvořena kvalitativními i kvantitativními údaji, 

které jsou spojené se sledovaným problémem/případem. [22]  

Data pro zpracování případové studie jsou čerpána z následujících zdrojů:  

 Spisy 

Mezi dokumenty potřebné ke zpracování případové studie se řadí dopisy, programy 

jednání, úřední dokumenty, novinové články nebo jiné dokumenty, které se vztahují 

k šetření případu. Jsou důležité pro identifikaci provázanosti. V rukou nezkušeného 

zpracovatele ale mohou vést k nesprávným závěrům. [22]  

 Archivní záznamy 

Mezi archivní záznamy se řadí služební záznamy, organizační záznamy, seznamy 

účastníků, data z průzkumných šetření apod. Před jejich použitím musí vyšetřující 

subjekt řádně vyhodnotit přesnost dat, protože i když jsou data kvantitativní, 

nemusí být přesná. [22] 

 Rozhovory 

Rozhovory jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací pro tvorbu případové 

studie. Existují následující druhy: otevřené, ukončené, strukturované 

nebo přehledné. [22]  

V rámci otevřených rozhovorů respondenti komentují jisté události a tím buď 

navrhují řešení, nebo podávají pohled důležitý k pochopení dané události/případu. 

Není vhodné zakládat případovou studii na jednom respondentovi, proto by měl 

zpracovatel najít další zdroje, kterými ověří věrohodnost informací. [22]  

Zacílený rozhovor se skládá z otázek a je využíván v případech, kdy je na otevřený 

rozhovor málo času. Používá se také k potvrzení dat z jiných zdrojů. [22]  

Strukturovaný rozhovor je používán ke sběru dat. Je podobný průzkumu a využívá 

se v případech komplexní případové studie. Otázky jsou předem a detailně 

připravené. [22]  
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 Přímá pozorování a měření  

Pokud se během zpracování případové studie uskutečňuje prohlídka terénu, 

jsou shromažďována přímá pozorování a měření náhodným sběrem dat nebo ve 

formě protokolů, které klasifikují a zaznamenávají chování účastníků procesu. Díky 

této technice jsou získávány další informace o studovaném předmětu. Větší 

spolehlivosti lze dosáhnout sběrem dat jedním pozorovatelem. [22]  

 Pozorování zpracovatelů/účastníků studie 

Tato technika sebou nese problémy a konflikty, ale zároveň poskytuje nové 

možnosti pro sběr dat. Zabránit subjektivitě jde tehdy, pokud se provedou měření 

a šetření podle objektivních postupů, v případě měření pomocí objektivních 

přístrojů. [22] 

 Fyzické artefakty 

Jsou jimi nástroje, nářadí nebo jiné další fyzické důkazy, které jsou nalezeny 

v průběhu terénního průzkumu. Sběr dat se musí uskutečnit ještě před hledáním 

odpovědí na otázky, které má daná případová studie zodpovědět. [22] 

5.4 Tvorba případové studie 

Vzhledem k tomu, že jsou případové studie prováděny na rozmanitá témata, nelze 

striktně určit univerzální metodu pro jejich provedení. Nicméně, podle publikace 

od Roberta K. Yina [34], je vytvoření případové studie rozděleno do následujících šesti 

kroků: 

1) určení a definování otázek, které budou předmětem šetření v případové studii, 

tj. identifikace předmětu případové studie, 

2) výběr případů a určení techniky sběru dat a analýzy dat, 

3) příprava sběru dat, 

4) sběr dat, 

5) analýza a hodnocení dat, 

6) tvorba zprávy k případové studii. 

V prvním kroku je třeba identifikovat předmět, který bude zkoumán/šetřen pomocí 

metody pro sestavení případové studie a definovat otázky šetření podle toho, zda se jedná 
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o studium komplexního problému nebo jen o studium jednotlivého problému. V případové 

studii se pokládají otázky typu jak a proč, které jsou zacílené na omezený počet případů 

nebo podmínek a jejich vnitřních vazeb. [34] 

V druhém kroku je zpracován návrh postupu pro aplikaci metodiky a určuje se, 

jaké přístupy budou použity. V případě komplexní studie se každý případ šetří 

jako jednoduchá případová studie a výsledky se spojují dle stanovené logiky. Při popisu 

jednotlivých případů se musí odlišit jedinečné případy od typických. Hlavní výhoda 

metodiky pro sestavení případové studie je ta, že zahrnuje použití komplexních zdrojů 

a technik. Předem je nutno určit, jaká data se budou sbírat a jaké techniky se použijí 

při analýze dat a pro zpracování odpovědí na otázky. Při tvorbě případové studie je nutné 

dbát na to, aby údaje byly správné (tj. validované) a spolehlivé. [34] 

Ve třetím kroku musí být shromážděna data systematicky uspořádána. Vytváří 

se databáze, ve kterých jsou data roztříděna, oklasifikována, uložena a připravena 

k použití.  

Ve čtvrtém kroku se požaduje, aby data byla systematicky shromážděna z několika 

zdrojů, objektivní a homogenní a v takovém formátu, který je umožňuje použít v rámci 

šetření případové studie. [34]  

V pátém kroku se provádí analýza a hodnocení informací a syntéza získaných 

znalostí. Cílem je najít vztahy mezi předmětem případové studie a výstupy případové 

studie pomocí otázek, které byly stanoveny na začátku případové studie. [22]  [34] 

V šestém kroku se vytváří zpráva k případové studii, která se obvykle označuje jako 

případová studie. Vývojový diagram pro tvorbu zprávy o případové studii je uveden 

na Obrázku 1. [34] 
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Obrázek 1 Tvorba zprávy o případové studii [22] 

Výhodou většiny případových studií je, že poskytují mnohem více podrobnějších 

informací než statistické analýzy. Jejich výsledky jsou srozumitelné i laickému čtenáři 

a zachycují unikátní vlastnosti, faktory a okolnosti zkoumaných problémů. Může 

je vytvářet jediný výzkumník. Jejich výsledky jsou ale zároveň těžko zobecnitelné 

a vlivem vlastní zaujatosti tvůrce často dochází k jejich zkreslení. [22] 

Pomocí případové studie bude utvořen ucelený pohled na bezpečnost účastníků 

festivalu Love Parade 2010. Jaký byl průběh organizace akce, co se onoho osudného dne 

stalo, jaké bylo řešení nastalé situace a co pravděpodobně bylo příčinou davové tragédie 

je uvedeno v následujících kapitolách. 
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6 Festival Love Parade 

Love Parade byl jedním z největších hudebně-tanečních festivalů v historii, 

na kterém se scházely statisíce fanoušků technohudby z celého světa. Byl typický 

pojízdnými nákladními auty, ze kterých zněly ohlušující zvuky techna, a také volným 

vstupným. Posledním městem, které festival hostilo, byl roku 2010 Duisburg. Love Parade 

toho roku skončila tragédií, při které bylo 21 lidí usmrceno a přes 500 dalších zraněno.  

6.1 Historie festivalu Love Parade 

Taneční festival Love Parade založil DJ Dr. Motte už v roce 1989 ve spolupráci 

s DJ Westbamem. Událost se konala pravidelně v červenci v ulicích města Berlína 

a zakončena bývala u Vítězného sloupu proslovem Dr. Motteho. Od roku 2007 se festival 

konal ve městech spolkového státu Severní Porýní-Vestfálsko, což každým rokem 

přinášelo novou organizační výzvu. [9] 

Rok 1989 - 2003 

První ročník se nesl pod heslem „Mír, radost, palačinky“ a byl zapsaný jako politická 

demonstrace. Sešlo se na něm celkem 150 příznivců techna, kteří se v rytmu hudby vlnili 

kolem jediného vozu s reprodukovanou hudbou. Další roky akce rostla na oblibě a v roce 

1996 se jí zúčastnilo na 750 000 návštěvníků. Rok na to už přijel milion fanoušků. Roku 

1999 byla tato akce na vrcholu, počet návštěvníků se rozrostl na 1,5 milionu. Poté tuto 

největší světovou přehlídku technohudby provázely problémy různého charakteru. Mimo 

jiné byl festival obviňován z toho, že se změnil v komerční podnik. Následkem toho 

ubývalo příznivců a na akci v roce 2003 přijelo do Berlína půl milionu lidí. [9] 

Rok 2004 - 2005 

V letech 2004 a 2005 se festival Love Parade nekonal, neboť neměl dostatečně 

velkého sponzora, který by financoval hlavně úklid nepořádku v ulicích, a také z důvodu 

odporu politických stran. [9]  

Rok 2006 

Love Parade se vrátila po dvouleté pauze opět v roce 2006 s mottem „Láska je zpět“. 

Od tohoto ročníku se novým pořadatelem Love Parade stala firma Lopavent GmbH 
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a k hlavním sponzorům akce patřila firma McFit GmbH. Událost opět dosáhla velikého 

úspěchu, pozvání přijalo 420 DJ elektronické hudby. Park Tiergarten obklopoval dějiště 

pouličního festivalu a byl široce oplocen. Celkem 40 vozů se zvukovými systémy vyjelo 

opět směrem ke Sloupu vítězství. Média kritizovala konzumaci drog a alkoholu, a proto 

se v dalších letech zavedla následující opatření. Prodávané nápoje musely mít nanejvýš 

osm procent alkoholu a na bezpečnost a pořádek dohlížela tisícovka příslušníků 

soukromých bezpečnostních služeb. Kromě toho davem procházelo 50 takzvaných "strážců 

lásky", kteří rozdávali kondomy, aby se zabránilo nebezpečí nákazy nemocí AIDS, 

a informační letáky týkající se nebezpečí užívání drog. Náklady na událost se vyšplhaly 

na 2,5 milionu Euro. [9] [12] 

Rok 2007 

V roce 2007 se festival poprvé konal mimo své rodné město - v německém Porúří, 

ve městě Essen a sešlo se na něm více než 1,2 milionu návštěvníků. [9]  

Rok 2008 

V roce 2008 se párty konala 19. července v Dortmundu a sjelo se nejvíce lidí 

za celou dobu konání akce – 1,6 milionu. Motto Love Parade znělo "Highway to Love" 

a bylo příznačné tomu, že se kvůli akci poprvé v historii uzavřela jedna 

z nejfrekventovanějších dálnic v Německu. Seznam DJ by zabral mnoho řádků a celkem 

vystoupili na 40 kamionech, což z této akce udělalo jednu z největších v historii. [9]  

Rok 2009 

V roce 2009 byl festival plánován ve městě Bochum, ale opět byl zrušen kvůli 

bezpečnostním obavám a kvůli omezené kapacitě hlavního nádraží. [9] 

Rok 2010 

Poslední ročník festivalu Love Parade se konal 24. července 2010 ve městě Duisburg 

a zavítalo na něj podle pořadatelů asi 1,4 milionů návštěvníků (tento údaj je dle odborníků 

značně nadhodnocený). Poprvé se festival konal v oploceném areálu, a to v bývalé 

nákladní stanici města Duisburg. Heslem tohoto ročníku bylo „The Art of Love“. Situace 

na festivalu se ale stala kritickou a v davu zemřelo celkem 21 lidí a více než 500 dalších 

bylo zraněno. [9] [12] 
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Přehled všech ročníků Love Parade, včetně jejich data a místa konání, počtu 

návštěvníků a mottem lze vidět v Tabulce 2 (údaje o počtu návštěvníků je třeba brát 

s rezervou, neboť jsou odhadovány pořadateli Love Parade a v důsledku medializace akce 

mohou být zkreslené). 

Tabulka 2 Přehled všech ročníků konání Love Parade  [9] [12]  

Datum 

konání 

Místo 

konání 
Motto 

Počet 

návštěvníků* 

1.7.1989 Berlín Friede, Freude, Eirkuchen 150 

7.7.1990 Berlín Future is ours 2 000 

6.7.1991 Berlín My House is your House and your House is mine 6 000 

4.7.1992 Berlín The Worldwide Party People Weekend 15 000 

3.7.1993 Berlín Fifth Anniversary 31 000 

2.7.1994 Berlín The Spirit make you move 110 000 

8.7.1995 Berlín Peace on Earth 280 000 

13.7.1996 Berlín We are one Family 750 000 

12.7.1997 Berlín Let the Sunshine in your Heart 1 000 000 

11.7.1998 Berlín One World, one Future 800 000 

10.7.1999 Berlín Music is the Key 1 500 000 

8.7.2000 Berlín One World, one Love Parade 1 300 000 

21.7.2001 Berlín Join the Love Republic 800 000 

13.7.2002 Berlín Access Peace 750 000 

12.7.2003 Berlín Love Rules 500 000 

26.6.1905 Berlín - 0 

27.6.1905 Berlín - 0 

15.7.2006 Berlín Love is back 1 200 000 

25.8.2007 Essen Love is everywhere 1 200 000 

19.7.2008 Dortmund Highway to Love 1 600 000 

1.7.1905 Bochum - 0 

24.7.2010 Duisburg The Art of Love 1 400 000 

*Pořadateli odhadovaný počet návštěvníků. 
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 Zorganizovat akci takových rozměrů a významu je značně náročné a vyžaduje 

zainteresování několika stovek lidí. Jak vypadalo plánování a přípravy festivalu Love 

Parade v Duisburgu lze vidět v následující podkapitole. 

6.2 Organizace Love Parade 2010 

Hladký průběh festivalu je přímo závislý na fázi plánování a organizování. 

Pořadatelé by se měli zaměřit na několik aspektů organizace akce, kterými jsou například 

výběr vhodného místa konání, zajištění dostatečného počtu pořadatelů a bezpečnostních 

pracovníků, nouzové plánování a zajištění zdravotnické pomoci, zajištění technického 

vybavení atd. To vše se odvíjí od počtu návštěvníků, místa konání a jeho infrastruktury, 

typu akce, očekávaném chování návštěvníků a očekávaném vlivu prostředí a počasí. [26] 

Pro konání Love Parade v roce 2010 bylo vybráno město Duisburg, jež se nachází 

ve spolkovém státu Severní Porýní-Vestfálsko. Byl třetím ročníkem festivalu, který 

se nekonal v rodném Berlíně. Hlavní aktéři organizace byli: 

 Firma Lopavent patřící Raineru Schallerovi, která Love Parade roku 2010 

pořádala. Pan Schaller vlastní i řetězec fitcenter McFit, který byl největším 

sponzorem akce. Firma měla na starost pořádání akce, vytvoření 

bezpečnostních plánů a nainstalování bezpečnostních zařízení do areálu 

(kamery, značení apod.). Firma Lopavent měla smluvně zajištěny 

bezpečnostní agentury ke koordinaci návštěvníků u vstupů. [10]  

 Autority města Duisburg, v čele se starostou Adolfem Sauerlandem. Měly 

na starosti povolení akce v bývalém železničním depu. Měly také přezkoumat 

bezpečnostní plán, koncepci přístupových cest a zajištění požární bezpečnosti 

vytvořené firmou Lopavent. Po několika společných setkáních firmy 

Lopavent, zástupců města Duisburg, policie, hasičů a ostatních bylo povolení 

ke konání akce vydáno 21. července, tj. 3 dny před konáním Love Parade 

2010. [10] 

 Policie města Duisburg a spolkového státu Severní Porýní-Vestfálsko měla 

na starost bezpečnost v areálu festivalu a ve městě. Byli povinni pomoci 

bezpečnostním pracovníkům v řešení krizových situací. [10]  
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Pro organizování příprav festivalu byly zřízeny celkem 4 pracovní skupiny. První 

pracovní skupina organizovala dopravu a transport. Přesněji řečeno měla na starost 

vymyšlení konceptu dopravy, řízení dopravy, kontrolu dopravy, koncept pro nouzové 

situace a organizaci uzavření silnice A59. Druhá pracovní skupina měla za úkol 

pořadatelskou organizaci. Pracovní skupina č. 3 se zabývala stykem s veřejností, 

komunikací a péčí o obyvatele města Duisburg. Jejím úkolem tedy byla prezentace 

festivalu na internetu, reklama a komunikace s tiskem. Čtvrtá pracovní skupina zajišťovala 

bezpečnost a měla na starost záchrannou a zdravotnickou koncepci, plánování zásahů, 

předvídání nebezpečí, řízení návštěvníků atd. Přesné složení pracovních skupin je uvedeno 

v příloze 1. Pracovní skupina číslo 1, 2 a 4 byla pod vedením města Duisburg, ve skupině 

č. 4 ho přejala Duisburgská marketingová společnost. Skupinu č. 1 a 4 zastupovala veskrze 

Policie Duisburg. [31] 

Otevření areálu pro návštěvníky bylo plánováno v 11:00 hodin. Od 14:00 hodin mělo 

vyjet celkem 16 "Lovemobiles", tedy nákladních aut s hudbou. Finále s mnoha 

mezinárodními hvězdami bylo naplánováno od 17:00 hodin do 24:00 hodin.  S průvodem 

ulicemi, podobným jako v předchozích ročnících, se pro rok 2010 nepočítalo. [31] 

6.3 Popis areálu festivalu 

Pro konání Love Parade roku 2010 byl vybrán areál bývalého nádražního depa města 

Duisburg, které leželo nedaleko hlavního vlakového nádraží. Jeho celková plocha činila 

230 000 m
2
, avšak prostor přístupný návštěvníkům byl kvůli různým omezením velký 

jen cca 110 000 m
2
. Areál byl ohraničen železniční tratí na východě a dálnicí na západě 

a byl celý, včetně přístupových cest, oplocen. [12] 

Příchod k areálu Love Parade z hlavního nádraží 

Na hlavním nádraží bylo každé nástupiště odděleno plotem, aby se zabránilo 

kontaktu mezi příchozími a odcházejícími hosty v areálu stanice. Návštěvníci byli pomocí 

plánů vedeni západní a východní stranou k tunelu „Karl-Lehr-Strasse". Lidé přicházející 

z Düsseldorfu byli vedeni přes hlavní tunel hlavního nádraží a návštěvníci z Oberhausenu 

a Essenu severním tunelem hlavního nádraží. Pro lepší představu je přiložen Obrázek 2, 

na kterém je možno vidět plánované rozdělení příchodu návštěvníků. [31] 
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Obrázek 2 Příchod k areálu festivalu z hlavního vlakového nádraží  [24] 

Vstup do areálu 

Vstup do areálu Love Parade byl z jeho jižní části, asi jeden kilometr vzdušnou čarou 

od hlavního nádraží. Festival byl dostupný skrz 300 metrů dlouhý tunel 

„Karl-Lehr-Strasse", který vedl z části pod dálnicí A59 a pod železniční tratí. Na obou 

koncích tunelu byly umístěny zařízení pro kontrolu a regulaci toku návštěvníků. [12] 

Na tunel, zhruba v jeho polovině, kolmo navazovaly dvě rampy vedoucí do areálu. 

Rampa na východní straně (tzv. hlavní rampa) sloužila pro vstup i odchod lidí, menší 
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rampa na západní straně („Am Güterbahnhof", tzv. boční rampa) sloužila jen pro odchod 

návštěvníků. Na západní straně hlavní rampy bylo úzké schodiště, které tvořilo zkratku 

do areálu, a vedle něj se nacházel billboard. Na její východní straně byl zatravněný svah, 

který byl oplocen. Na hlavní rampě se dále nacházelo několik sloupů s osvětlením, stánek 

s občerstvením, oplocení ve tvaru trojúhelníku ohraničující nerovnosti terénu a v místech, 

kde začínala, byly umístěny toalety a kontejner pořadatelů. [12]  

Areál festivalu 

Na konci hlavní rampy začínal samotný areál festivalu. Trasa kamionů 

reprodukujících hudbu vedla kolem starého nádražního depa. Další program probíhal 

na dvou pódiích, kde hlavní „stage“ byla umístěna ze severní strany depa a druhá byla 

na jižním konci areálu. [12] 

Severní vstup 

Další vchod do areálu byl z jeho severní strany, tedy nejblíže k hlavnímu nádraží. 

Byl vyhrazen pro pořadatele, vozy záchranné služby a pro speciální hosty. Nicméně tímto 

vchodem přicházeli i ostatní návštěvníci, které nebylo možné skrz nízký počet personálu 

zastavit. [28] 

Dálnice A59 

Úsek dálnice, který se nacházel v bezprostřední blízkosti areálu, byl v den konání 

akce od 8:00 do 24:00 uzavřen. [12]  

Na Obrázku 3 lze názorně vidět rozložení celého areálu, včetně trasy hudebních 

vozů, plochy přístupné návštěvníkům, křižovatky mezi tunelem na hlavní rampu apod. 
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Obrázek 3 Areál festivalu Love Parade 2010 [16] 

6.4 Popis tragické události 

Byla sobota 24. července roku 2010 a do německého města Duisburg přijíždělo tisíce 

lidí s cílem zúčastnit se jednoho z největších tanečních festivalů na světě, a to všemi známé 

Love Parade.  

 Vzhledem ke zpoždění dokončovacích vyrovnávacích prácí se areál festivalu 

otevřel o hodinu později, než bylo plánováno, tj. ve 12:02. To znamenalo hromadění 

netrpělivě čekajícího davu lidí a následné přetížení vstupních kontrolních zařízení. [12] 
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Bezpečnostní pracovníci vpouštěli lidi po jednotlivcích do areálu a ti se začali čím 

dál víc hromadit a tlačit. Na západní straně tunelu byly nedlouho po otevření areálu 

zpozorovány případy agrese. Pořadatelé tudíž uzavřeli 10 z 16 vchodových bran a sestavili 

barikády pro regulaci pěšího davu ve snaze snížit počínající tlak. Ten se tímto opatřením 

opravdu ze začátku snížil, ale jakmile byly brány znovu otevřeny, tlak lidí v přístupových 

cestách dále narůstal. [5] [12] 

Ve 14 hodin začal program akce a 16 hudebních vozů vyjelo mezi návštěvníky. 

V důsledku jejich interakce s účastníky festivalu se začaly tvořit fronty lidí na horním 

konci hlavní rampy. Organizátoři přestávali mít nad situací kontrolu a jejich jedinou nadějí 

byla podpora policie. Situace se stávala kritickou, a to hlavně na hlavní rampě, 

kde se hromadily tisíce návštěvníků. Policie tedy spolu s pořadateli rozhodla o použití 

tzv. pushers složených z řad bezpečnostních zaměstnanců, kteří by pomohli dav rozproudit. 

Ke kýženému výsledku ovšem nedošlo a bylo rozhodnuto o regulaci davu pomocí 

policejních kordonů. [12]  

První policejní kordon byl zformován na západní straně tunelu v úrovni boční rampy, 

aby blokoval příchod lidí ze západu. Druhý policejní kordon zase blokoval příchod 

návštěvníků z východní strany tunelu. Třetí policejní kordon byl umístěn uprostřed rampy, 

kde oplocení zúžovalo její průměr. K festivalovému areálu stále proudily davy 

návštěvníků, zatím co jiní ho chtěli ze strachu o svůj život opustit. První policejní kordon 

se tudíž musel přesunout za boční rampu, aby neblokoval odchod lidí skrz ni. [5] [12] 

Po rozpuštění prvních dvou kordonů ovšem nastal problém uprostřed hlavní rampy, 

kde se dav přicházející z obou stran tunelu potkal s davem odcházejícím hlavní rampou 

z areálu. Třetí kordon stále blokoval průchod rampou a zácpa lidí se na jeho obou stranách 

zvětšovala. Policie utvořila čtvrtý policejní kordon, a to na horním konci hlavní rampy, 

aby zabránil odchodu lidí z areálu. Situace se ale začala vymykat kontrole. Čím dál 

více lidí se z život ohrožující situace snažilo uniknout skrz úzké schodiště, sloupy 

s osvětlením a kontejner pořadatelů. Oddělení protichůdných davů bylo složité, tudíž 

evakuace rampy byla v tuto chvíli takřka nemožná. [12] 

Kolem páté hodiny byl tunel ucpaný a uvěznil stovky lidí. Ti nemohli dýchat, hnout 

se z místa, začali volat o pomoc a vznikala davová panika. První návštěvníci začali 

omdlévat. Lidé strhávali oplocení, prchali na nedaleké koleje a tím pádem musela 
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být zastavena vlaková doprava. Jiní při snaze vylézt na úzké schodiště padali do davu 

a stali se prvními obětmi festivalu. Panika se sířila řetězovou reakcí a vznikala davová 

turbulence, která lidmi pohybovala ze strany na stranu a nadnášela je ze svých bot. 

Na zemi bylo vidět několik návštěvníků, kteří byli špinaví, pošlapaní, krváceli a plakali. 

Vozy ambulance spěchaly na místo neštěstí. Vlivem absence separované trasy 

pro záchranné vozy musely být odstraněny postranní ploty, což vytvořilo vchod pro další 

lidi. V 17:26 již bylo 16 obětí. Zábava v srdci festivalu ovšem proudila dál a bavící 

se návštěvníci vůbec netušili, že pár desítek metrů od nich jiní bojovali o život. [12] [30] 

K tiskovému stanu se šířily první zvěsti a o zranění lidí a v 18 hodin tisková agentura 

oznámila, že nejméně 10 lidí zemřelo v masové panice na Love Parade v Duisburgu. 

V 18:30 se policii podařilo vyklidit tunel a zdravotníci a lékaři se zoufale snažili zachránit 

oběti neštěstí. Na zemi leželo mnoho brýlí, zničených mobilních telefonů, roztrhaných 

kusů oblečení a také tam byla spousta krve. Čím dál více sanitek mířilo na místo katastrofy 

a záchranné vrtulníky přistávaly na uzavřené dálnici A59. Hovořilo se o 45 zraněných. [5] 

[12]  

V 19 hodin bylo hlavní nádraží opět otevřeno a návštěvníci mohli opustit místo 

katastrofy vlaky, nebo přistavenými 120 autobusy. Kolem 20. hodiny ovšem nastal další 

chaos, kdy rozzuřené davy ničily na nádraží ploty a díky tomu musela být vlaková doprava 

opět na hodinu zastavena. Hudba v areálu utichla ve 23:00 a tisíce znepokojených 

návštěvníků rozhořčeně pískalo, neboť se zrušilo vystoupení Davida Guetty. Před půlnocí 

se objevily zprávy, že počet obětí stoupl na 18. Šestnáct z nich zemřelo na místě a 2 lidé 

podlehli svým zraněním v nemocnici. Poslední návštěvníci opouštěli areál a pohřební vozy 

stále odvážely těla. Ve 2 hodiny ráno byl areál policií zcela vyklizen. [12] [30] 

Celkový počet obětí nakonec stoupl na 21 a zraněných návštěvníků bylo 511, z toho 

80 těžce. Fotogalerii vztahující se k neštěstí na Love Parade v Duisburgu lze nalézt 

v příloze 2. 

Jak na nastalou situaci reagovala policie, zdravotnické záchranné sbory a hasiči bude 

rozebráno v následující kapitole. 
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7 Činnost policie, zdravotnické záchranné služby a hasičských 

záchranných sborů 

Jelikož se situace rychle stala kritickou a objevili se první zranění, musely být 

započaty záchranné práce. Ty mají za úkol odvrátit nebo omezit bezprostřední působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí, a vedou k přerušení jejich příčin. Mezi hlavní aktéry 

záchranných prací patřily policejní složky, zdravotnické záchranné služby a hasičské 

záchranné sbory. Jejich činnost v místě zásahu bude uvedena v následujících 

podkapitolách. [12] 

7.1 Činnost policie 

Jakmile organizátoři ztratili nad davem kontrolu, byla jejich jedinou nadějí právě 

policie. Koordinace davu byla značně náročná, neboť v kritických místech chyběly 

fungující reproduktory a kvůli hluku byla nemožná komunikace megafony. Policie 

po zhodnocení situace rozhodla o použití tzv. pushers, kteří měli dav rozproudit. 

Ke kýženému účinku však nedošlo, tudíž musela být použita jiná taktika. Tou bylo 

uzavření vstupů a přistavení 5 policejních aut na hlavní rampu. Ta měla zabránit příchodu 

lidí ze západu. Situace se nadále jevila značně nepřehlednout, vstupy byly neustále 

otevírány a zavírány, a proto policie rozhodla o sestavení policejních kordonů. Jejich 

přehled je možné vidět v Tabulce 3. [31] 
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Tabulka 3 Přehled nasazených policejních kordonů [31] 

Policejní kordon Časové rozpětí Úkol 

Policejní kordon 1 - 

západní strana tunelu 
15:50 - 16:20 

Měl za úkol blokování lidí přicházejících ze západní 

strany tunelu. Nejprve byl umístěn před boční 

rampou (kordon 1a), poté za ní (kordon 1b), s cílem 

umožnit lidem průchod přes ni. 

Policejní kordon 2 - 

východní strana tunelu 
15:57 - 16:13 

Měl za úkol blokovat vstup lidí z východní strany 

tunelu. 

Policejní kordon 3 - 

uprostřed hlavní rampy 
16:02 - 16:28 

Nejprve měl za úkol zabránit odchodu lidí z areálu 

festivalu, poté sloužil k jeho úplnému uzavření. 

Policejní kordon 4 - 

vrchol hlavní rampy 
16:31 - 16:37 

Byl vytvořen na horním konci rampy a měl za úkol 

zastavit odcházející návštěvníky a pomocí 

komunikace a vizuálního navádění lidí uvolnit 

vytvořenou zácpu.  

 

Policie se snažila vyřešit problém vytvořením kordonů 1a, 2 a 3, které ale blokovaly 

nejen příchod lidí, ale i jejich odchod. To bylo také důvodem toho, proč byl kordon 1a 

přesunut za boční rampu (viz kordon 1b na obrázku) a proč policie vytvořila kordon 4 

na horním konci rampy (po rozpuštění kordonu 3). Tyto činnosti měly nasměrovat 

návštěvníky k odchodu přes boční rampu. Nicméně předtím, než se tato změna stihla 

projevit, kordony 1b a 2 musely být rozpuštěny, protože tlak čekajícího davu stále rostl 

a nebylo ho tedy možno udržet. Nedostatečná směrová oddělení průchodu davu 

ale nedovolila uvolnění rampy a ta se po rozpuštění dvou kordonů stala přeplněnou. Když 

musely být kordony 1b a 2 rozpuštěny, policie se náhle ocitla v situaci, kdy se přicházející 

a odcházející dav blokoval navzájem a to v podstatě způsobilo nemožnost evakuovat 

rampu obvyklými způsoby. Lidé se rychle nahromadili na obou stranách kordonu 3. Past 

bez možnosti úniku nedovolila lidem dostat se ven a situace se dále zhoršovala. Kvůli 

získání přehledu o vývoji situace policie povolala vrtulník, který monitoroval stav 

na vrcholu rampy. Nicméně trvalo nějakou dobu, než byla kritičnost situace zaznamenána 

a mohla být přijata adekvátní evakuační opatření. Problémy s komunikací stále přetrvávaly 

a znemožňovaly efektivní evakuaci rampy. V 17:30 přijelo k hornímu konci rampy vozidlo 

s reproduktorem a umožnilo koordinaci situace. Ta se začala postupně zlepšovat a rampa 

mohla být vyklizena. [31] 
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Kolem 19. hodiny policie zřídila telefonní linku, kde se příbuzní a známí návštěvníků 

mohli dozvědět podrobnější informace o jejich blízkých a situaci na Love Parade. Akce 

byla ukončena ve 23 hodin a hlavním úkolem policie poté bylo zabezpečení průběhu 

záchranných prací a bezproblémového odchodu návštěvníků. [31]  

Dle policejní zprávy [31] bylo na zabezpečení konání Love Parade 2010 vyčleněno 

více než 4 100 policistů. Byly zastoupeny všechny policejní jednotky spolkového státu 

Severní Porýní-Vestfálsko a také byly k dispozici pořádkové policejní složky spolkových 

států Bavorska, Hesenska, Porýní-Falce a Saska. Spolková policie nasadila celkem 

1766 lidí. Většina z nich, cca 1050 policistů, byla nasazena na Hlavním nádraží města 

Duisburg. Zbývající síly byly nasazeny u vchodu/východu z areálu a v barech. 

Na Obrázku 4 lze vidět rozmístění policejních kordonů v areálu a střet návštěvníků 

při jejich rozpuštění. Lze na něm také vidět přesun policejních aut po rampě při výměně 

pracovních směn. 

 

Obrázek 4 Rozmístění policejních kordonů v přístupových cestách [15] 

7.2 Zdravotnické záchranné práce 

Na zajištění běžné zdravotní služby na festivalu spolupracovala kromě Zdravotnické 

záchranné služby města Duisburg řada organizací, které většinou využívají dobrovolné 

zdravotníky. Patřil mezi ně německý Červený kříž, Johanité, Asociace samaritánů 

a Maltézská pomoc, která měla koordinační roli. V Duisburgu se po zkušenostech 

z předešlých ročníků Love Parade konaných v dalších městech Porýní (Essen 2007, 
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Dortmund 2008) předpokládal výskyt 80 % interních a 20 % chirurgických zdravotních 

problémů. V 60 nemocnicích bylo zajištěno celkem 750 lůžek. Byla také předem 

naplánována opatření pro urgentní příjem, mezi které patřilo zvýšení počtu personálu 

a kapacity pro nemocniční příjem, využití rychlých ošetřovacích metod, odběr krve 

již na místě neštěstí záchrannou službou atd. [12] [25] 

Místo neštěstí bylo pro záchranáře přístupné nejprve z části dálnice A59, která byla 

toho dne uzavřena pro dopravní provoz. Po uvolnění silničního tunelu 

(„Karl-Lehr-Strasse“) se záchranáři dostávali na místo i přes něj. Na místo bylo vysláno 

v první fázi 16 vozů záchranné služby. Na uzavřeném úseku dálnice A59 bylo postupně 

zřízeno 30 obvazišť vždy pro 10 pacientů a dvě ošetřovací místa pro 50 pacientů. Nedaleko 

místa neštěstí bylo také stanoviště Maltézské pomoci. Záchranné práce probíhaly dlouho 

do nočních hodin. Ještě ve 21 hodin bylo přivoláno na pomoc 18 vozidel německého 

Červeného kříže se 76 zdravotníky. Celkem se na záchranných pracích podílelo 

2300 zdravotníků a pomocných sil ze širokého okolí města Duisburg. Bylo nasazeno 

asi 100 vozů ZZS a 9 vrtulníků. Navíc řada lékařů přišla spontánně poté, co se o neštěstí 

dozvěděli. [25]  

Urgentní příjem, který je v případě hromadného výskytu postižených osob klíčovým 

místem při poskytování lékařské péče, zajistilo celkem 12 nemocnic. Jím procházeli 

všichni pacienti a rozhodovalo se zde, jestli jde o potřebu ambulantní péče či hospitalizace. 

Vlivem hromadné paniky došlo neočekávaně k významnému nárůstu chirurgických 

zákroků u pacientů. [25]  

Velký význam měla i psychologická pomoc, a to nejen při záchranných pracích, 

ale hlavně později pro podporu postižených, jejich příbuzných i záchranných složek. 

Například evangelická církev vyslala na místo 50 svých duchovních. Také byla asi 2 dny 

po události zřízena telefonní linka pro psychologickou pomoc. Mimo následků paniky 

museli zdravotníci během koncertu ošetřovat i běžné potíže a drobná poranění návštěvníků. 

Celkem bylo ošetřeno 6500 osob. [25] 

7.3 Pomoc hasičů 

Celkový počet zasahujících hasičů na festivalu Love Parade 2010 byl více než 300. 

Kromě Hasičského záchranného sboru města Duisburg byly přítomny další hasičské 

záchranné sbory z různých koutů spolkového státu Porýní-Westfálsko, např. Ratingen, 
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Kolín nad Rýnem, Malteser Würzburg. Hasičský záchranný sbor města Duisburg 

byl zodpovědný za zajištění požární ochrany. To zahrnovalo i poradenskou činnost v řízení 

o stavebním povolení. Na festivalu měl zřízeny požárně-bezpečnostní stráže. Jakmile 

se situace stala vážnou, byli hasiči nedílnou součástí záchranných prací. [1], [8]  
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7.4 Časová osa srovnávající průběh tragédie a záchranné práce 

Co se v areálu Love Parade dělo v nejkritičtější hodiny a jak na to reagovaly záchranné složky lze vidět v následující Tabulce 4. 

Tabulka 4 Časová osa srovnávající průběh tragédie a záchranné práce  [12] [30] [31] 

Astronom. 

čas [h] 

Operační 

čas [h] 
Co se děje 

Zásah policie, hasičů a zdravotnické 

záchranné služby 

Počet 

lidí* 

Počet 

mrtvých 

12:02  0 Opožděné otevření areálu festivalu.   35 750   

13:00 1 
Koncentrace návštěvníků se zvyšuje na konci 

hlavní rampy směrem k areálu festivalu. 
Uzavření 10 z 16 brán na obou stranách tunelu.   58 250   

14:00  2 
Oficiální zahájení. Koncentrace lidí na rampě a 

příchozích ze západního vstupu roste. 
Manažer davu se snaží zajistit podporu ze strany 

policie.  
  

15:12  3   
Střídání policejních směn. 5 policejních aut si 

razilo cestu návštěvníky z rampy směrem 

k východnímu tunelu.  
85 150    

15:30  3,5 Ucpávání rampy na jejím horním konci. 
Řízení velkého množství lidí pomocí 

bezpečnostních zaměstnanců- tzv. pushers. 

Přístupové body se uzavřely na 10 minut. 
    

15:50  3,75 
Návštěvníci překonávají ploty na straně rampy, 

které zabraňují vstup po strmém svahu až do 

festivalového areálu. 

Jsou vytvořeny 2 policejní kordony. 

První policejní kordon (kordon 1a) je formován 

před boční rampou a blokuje příchod a odchod 

lidí ze západu. 

Druhý policejní kordon zavírá tunel na východní 

straně tunelu. 

 
  

16:00 4  
Silný tlak návštěvníků příchozích směrem k 

areálu festivalu od západu. 
První policejní kordon se přesouvá za boční 

rampu (kordon 1b). 
118 350   
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16:02   4 Fronty na obou stranách kordonu 3. 
Vytvořen policejní kordon 3, který kontroluje 

průchod lidí uprostřed rampy. 
    

16:12  4,25 
Zácpa na západní straně tunelu a také u 

policejních kordonů na rampě. Návštěvníci 

přelézají ploty. 

Třetí policejní kordon blokuje vstup a odchod lidí 

a chrání zezadu policejní kordon 1b a 2, 
    

16:14  4,25 
Pronikání návštěvníků do areálu skrz úzké 

schodiště. Velký tlak návštěvníků na východní 

straně tunelu. 

Druhý policejní kordon na východní straně tunelu 

je rozpuštěn. 
    

16:21  4,25 
Velký tlak přicházejících lidí ze západu. První 

návštěvníci vylézají na sloup. 
První policejní kordon (kordon 1b) na západě je 

rozpuštěn. 
    

16:22  4,5 
Tlak na obou stranách policejního kordonu 3 se 

zvětšuje. 
Třetí policejní kordon udržuje rampu zavřenou.     

16:27  4,5 
Lidé jsou zaseknutí na obou stranách kordonu 3. 

Někteří vylézají na dopravní značky. 
Třetí policejní kordon je rozpuštěn.     

16:31  4,5 Hustota lidí ve spodní části rampy se zvětšuje. 
Čtvrtý policejní kordon je formován v horní části 

rampy. 
    

16:38  4,75 
Stále více návštěvníku se snaží dostat do areálu 

skrz úzké schodiště, sloup a kontejnery. 

Areál festivalu je uzavřen pro nově příchozí 

návštěvníky. Vůz záchranné služby přijíždí po 

dálnici ze západu. 
  2 

17:23  5,5 Lidé leží na zemi a volají o pomoc. 
Evakuace plochy areálu festivalu přes uzavřenou 

dálnici A59. Vozy hasičů a záchranné služby jsou 

zaparkovány jižně od rampy. 
  16 

18:00  6 
Hustě přeplněná místa zůstávají kolem 

kontejneru, dvou sloupů a u úzkého schodiště. 
Policie se pokouší dav přesměrovat slovy a gesty. 

Nakonec se povede rampu evakuovat. 
   20 

*Počet návštěvníků vypočítaný dle záběrů kamery 13, která snímala dění na ploše areálu a horní části hlavní rampy [6]
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8 Pochybení, která způsobila tragédii 

Pro plánování bezpečnosti návštěvníků akce je třeba před jejím konáním zvážit 

několik faktorů, kterými jsou počet návštěvníků, jejich počet vzhledem k okolní 

infrastruktuře, místo konání, infrastruktura v místě konání, typ akce, očekávané chování 

návštěvníků a očekávané vlivy prostředí a počasí. Na základě zvážení těchto kritérií měla 

být na Love Parade 2010 přijata adekvátní bezpečnostní opatření. Ta ale nezřídka byla 

podceněna a zapříčinila vznik davové katastrofy. Nejzávažnější pochybení jsou uvedena 

v následujících řádcích. [2] 

8.1 Ohraničenost areálu a jediná přístupová cesta 

Jedním z největších chyb pořadatelů bylo zvolení špatného areálu. Pro návštěvníky 

byla dostupná jen část areálu, a to 110 000 m
2
. Celý areál i s jeho přístupovými cestami byl 

oplocen a ohraničovala ho z jedné strany dálnice a z druhé strany železniční dráha. 

V prostoru konání bylo městem Duisburg povoleno maximálně 250 000 zároveň 

se vyskytujících návštěvníků, což dle propočtů pořadatelů (viz příloha 3) neměl být 

problém, neboť jimi odhadovaný počet byl 235 000. Za celý den pak dle plánu mělo 

do areálu zavítat na 485 000 lidí. Skutečné množství návštěvníků ovšem není oficiálně 

známo. Nejprve se organizátoři chlubili, že do areálu zavítalo 1,4 milionu lidí, poté ale tuto 

informaci popřeli a jejich skutečný počet nechtěli v důsledku probíhajícího vyšetřování 

uvést. Ze záběrů videokamer je ale zřejmé, že areál nebyl zcela zaplněn. Z policejní zprávy  

[31] vyplývá, že areál nenavštívilo více než 400 000 lidí a řada studií (viz [4] [28] [32]) 

vypočítala jejich počet v rozmezí 100 až 200 tisíc. [6]  

Návštěvníci přicházeli ze západní a východní strany tunelu Karl-Lehr-Strasse 

a zhruba v jeho polovině se oba směry setkaly a vstupovaly do areálu přes hlavní rampu. 

Tato jediná přístupová cesta bohužel neumožňovala směrové oddělení přicházejících 

a odcházejících návštěvníků a ti se tedy střetávali. Ani příjezdové cesty pro záchranné 

a bezpečnostní složky nebyly odděleny. Pro odchod návštěvníků z areálu měla sloužit 

i boční rampa, která byla rovnoběžná s hlavní rampu. [12]  

V Tabulce 5 lze vidět rozměry přístupových cest vedoucích do/z areálu festivalu. 
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Tabulka 5 Rozměry přístupových cest na festival [6] 

Místo Min. šířka [m] Max. šířka [m] Délka [m] 

Tunel 20 30 300 

Hlavní rampa 10,59 26 130 

Boční rampa 13 13 120 

 

Bezpečná hustota davu se předpokládá při 2-3 osobách na metr za minutu, přičemž 

maximálně přípustných je 82 osob na metr a minutu (což je hodnota podstatně nižší, 

než je maximální možný průchod). Díky oplocení po stranách hlavní rampy byla 

její skutečná šířka jen 10,59 m. Ze znaleckého posudku Prof. Dr. G. Keith Stilla [28] 

vyplývá, že maximální bezpečný průchod lidí hlavní rampou byl 52 103 osob za hodinu 

(minimální šířka rampy byla 10,59 metrů x 82 osob na metr a minutu x 60 minut = 52 103 

osob za hodinu). [28] 

Skutečná kapacita přístupových cest se navíc snížila díky následujícím faktorům: 

 díky protijdoucím lidem se kapacita cest snižuje o 6 - 14 %,  

 stejné snížení kapacity se očekává i kvůli pravoúhlému napojení tunelu na rampu,  

 chůze ve skupinách, alkohol a drogy také snižují kapacitu průchodu, 

 kapacita byla snížena i kvůli plotům, vozům rychlého občerstvení a ostatním 

vozidlům a zařízením po stranách rampy. [28] 

V Tabulce 6 je uvedeno očekávané množství přicházejících a odcházejících 

návštěvníků za hodinu vzhledem k časovým úsekům (výňatek inkriminovaných hodin, 

celou tabulku lze nalézt v příloze 3). 
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Tabulka 6 Očekávaný počet příchozích/odchozích návštěvníků [6] 

Časové rozpětí 
Celkový počet 

lidí 
Příchozí Odchozí 

12:00 - 13:00 65 000 45 000 0 

13:00 - 14:00 125 000 60 000 0 

14:00 - 15:00 170 000 55 000 10 000 

15:00 - 16:00 175 000 55 000 50 000 

16:00 - 17:00 185 000 55 000 45 000 

17:00 - 18:00 220 000 90 000 55 000 

18:00 - 19:00 235 000 55 000 40 000 

 

Po porovnání maximálního průchodu rampou a očekávaného počtu přicházejících 

a odcházejících návštěvníků a vypočítané průchodnosti hlavní rampy (52 103 osob 

za hodinu) lze vidět, že problémy na hlavní rampě byly nevyhnutelné. Maximální 

očekávaný průchod lidí mezi 17:00 a 18:00 byl dokonce 145 000 osob za hodinu, 

což by vyžadovalo šířku hlavní rampy 29,5 m. Bezpečnost lidí tedy nešla zajistit 

bez vhodného řízení davu. Organizátoři počítali s regulací vstupu návštěvníků pomocí 

izolačních zařízení, která ale musela být kvůli tlaku přicházejících lidí neustále otevírána 

a zavírána. Také do svých výpočtů zahrnuli odchod lidí přes boční rampu, která 

ale ve skutečnosti byla minimálně využita. [28] 

Počet příchozích/odchozích lidí byl ovšem dne 24. července nižší než se plánovalo. 

V Tabulce 7 lze vidět porovnání očekávaného a reálného počtu návštěvníků v kritických 

hodinách. Tyto údaje byly zjištěny na základě video záznamu kamery 13, která snímala 

dění na hlavní ploše a v horní části hlavní rampy. 
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Tabulka 7 Reálný počet příchozích/odchozích návštěvníků [6] 

Časový interval Očekávaný 

počet příchozích 

za hodinu 

Reálný počet 

příchozích za 

hodinu 

Očekávaný 

počet odchozích 

za hodinu 

Reálný počet 

odchozích za 

hodinu 

12:00 – 13:00* 65 000 35 750 0 0 

13:00 – 14:00 60 000 23 000 0 500 

14:00 – 15:00 55 000 28 800 10 000 1 900 

15:00 – 16:00 55 000 40 400 50 000 7 200 

*Přičten počet očekávaných/reálných příchozích návštěvníků v čase 10:00 – 12:00 

Z údajů uvedených v tabulce lze vyčíst, že skutečný počet příchozích a odchozích 

návštěvníků za hodinu byl o dost nižší, než organizátoři Love Parade očekávali. Velikost 

areálu tedy nesehrála hlavní roli ve vzniku neštěstí. Problém ale byl s propustností cest 

vedoucích do srdce festivalu, zejména hlavní rampy. Podle znaleckého posudku 

Prof. Dr. G. Keith Stilla [28] byla kolem 17. hodiny hustota lidí na hlavní rampě, 

kde se nalezlo nejvíce mrtvých, 7 - 8 lidí na m
2. 

Jak se k přeplňování hlavní rampy 

postavili organizátoři a policie a co jim bránilo ve vzájemné efektivní koordinaci, bude 

rozebráno v dalších podkapitolách. 

8.2 Kolaps komunikace 

Rychlá a efektivní komunikace je při vzniku problému rozhodující. O to víc, pokud 

se jedná o událost takové velikosti a významu, jakou byla Love Parade. V Duisburgu 

ovšem byla komunikace mezi policií a bezpečnostními složkami značně komplikovaná, 

neboť nebyly k dispozici spolehlivě fungující vysílačky. Tím pádem byl jejich vzájemný 

kontakt zcela závislý na mobilních telefonech. Jak se ale dalo očekávat, místní 

telekomunikační síť se zanedlouho přetížila a tím pádem byly obě formy komunikace 

značně nespolehlivé. Při konání velkých akcí je běžnou praxí policie zažádání o přednostní 

právo pro mobilní rádiovou komunikaci. Bohužel policie tohoto privilegia na Love Parade 

2010 nevyužila. Navíc v tunelu a ani na rampě nebyly k dispozici žádné fungující 

reproduktory či megafony, které by umožnily informování návštěvníků o vznikajícím 

problému a jeho následném řešení. Díky celkové nepřehlednosti situace stále eskalovala 

a skrz vysokou hladinu hluku byla komunikace s davem takřka nemožná. Vůz 
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s reproduktory dorazil na horní konec rampy až kolem páté hodiny, což už bylo pozdě 

a řešení situace bylo značně náročné. Problémy s komunikací byly jednou z příčin 

neefektivního zásahu policie a chaotické koordinace davu bezpečnostními složkami. [5]  

8.3 Selhání pořadatelů 

Když se opomine již zmíněný ohraničený areál, nedostačující přístupové cesty 

a problematická komunikace, vyplývá na povrch ještě několik problematických míst.  

Jedním z dalších přispívajících faktorů bylo posunutí času otevření areálu o hodinu 

kvůli zpoždění dokončovacích vyrovnávacích prací. Lidé bez jakýchkoliv informací 

o vývoji situace netrpělivě čekali za slunečného počasí u vchodů do areálu. Mimo 

festivalovou plochu nebylo umístěno dostatečné množství stánků s občerstvením, toalet 

a nebyl zařízen doprovodný zábavný program, který by čekající návštěvníky rozptýlil 

a zbavil psychického stresu. To vše se podepsalo na jejich netrpělivosti a frustraci. 

Netrvalo dlouho a počet čekajících lidí vzrostl na několik desítek tisíc, což při otevření 

vchodových bran (ve 12:02) znamenalo jejich rychlé přetížení. [12]  

Jakmile návštěvníci prošli tunelem a hlavní rampou k ploše areálu, byl jejich průchod 

omezen projíždějícími hudebními vozy, jejichž trasa vedla jen několik metrů od vrcholu 

rampy. V důsledku tohoto zpomalení průchodu bylo nutné řízení vstupu uzavíráním 

kontrolních zařízení. Tím pádem se dále zvyšovaly fronty a čekací doby u vchodů 

a v přístupových cestách. [8]  

Dalším problémem byl nedostatečný monitorovací (v některých místech dokonce 

chybějící) a informační systém, díky kterému by mohli organizátoři efektivněji řešit 

nastalou situaci. Z finančních důvodů bylo nainstalováno nedostatečné množství kamer, 

a jak již bylo řečeno, i počet fungujících reproduktorů byl nedostatečný (v přístupových 

cestách nebyl dokonce žádný). [33] 

Počet bezpečnostních pracovníků byl také značně podhodnocen a díky jejich 

nedostatku nebylo možné ohlídat vstupní zařízení a zároveň koordinovat průchod davu. 

Na Love Parade 2010 bylo přítomno cca 234 bezpečnostních zaměstnanců, ale pro 

zajištění festivalového areálu o více než 100 000 m
2 

jich bylo potřeba více než 600. Navíc 

část z nich byla přesunuta k VIP sekci, tudíž zbývající pracovníci neměli šanci příchozí 
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dav zvládnout. Řízení toku davu pomocí několika „pushers“ nebylo díky jejich nízkému 

počtu a pozdnímu zásahu příliš efektivní. [33] 

8.4 Pozdní reakce policie 

Jelikož byl počet bezpečnostních pracovníků značně podhodnocen a čekající 

nahromaděné davy lidí proudily do areálu, stala se mezi 14:30 a 15:10 kontrola příchozích 

pomocí izolačních prostředků značně problematická. V důsledku toho se organizátoři 

snažili získat podporu ze strany policie. Z důvodu problematického spojení vysílačkami 

i mobilními telefony se požadovaná policejní podpora dostavila později, než bylo potřeba. 

Mimo to, výměna policejních směn připadla zrovna na problematický čas (mezi 15:12 

a 15:34). 5 policejních aut projíždělo rampou směrem k východnímu tunelu a rozráželo dav 

návštěvníků. Nově příchozím policejním silám trvalo, než získaly přehled o situaci 

a ta se začala rychle zhoršovat. Policie se snažila vyřešit problém vytvořením kordonů, 

které měly sloužit pro kontrolu průtoku lidí. Tato taktika je často aplikována k získání 

kontroly nad násilnými davy. Nicméně na festivalu Love Parade nepomohla, 

neboť kordony blokovaly jak příchozí, tak odchozí dav a po jejich rozpuštění se oba 

protichůdné směry střetly a průchod rampou ucpaly. Následné snahy o uvolnění prostoru 

rampy byly značně neefektivní a evakuace lidí se zdařila až kolem 18. hodiny, kdy lidi 

prchali přes uzavřenou dálnici A59. [12]  

8.5 Shrnutí nejvýznamnějších pochybení a možnosti jejich zmírnění 

Jak lze vidět, ve fázi plánování akce bylo podceněno mnoho faktorů. V této kapitole 

byly vyjmenovány ty nejvýznamnější, které negativně ovlivnily průběh techno festivalu 

Love Parade v Duisburgu. Před plánováním bezpečnosti akce bylo třeba vzít v úvahu 

následující kritéria. Do jaké míry byla zvážena a jak by vypadalo jejich správné řešení, 

lze vidět v následující Tabulce 8.  
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Tabulka 8 Bezpečnostní kritéria - ideální stav a realita [10] [12] 

Počet návštěvníků 

Ideální 

stav 

Regulování počtu návštěvníků pomocí vstupenek 

a dostatečným množstvím bezpečnostních pracovníků 

u vstupů. Volba areálu na základě očekávaného množství 

lidí a ne naopak. 

Realita 

Do areálu proudily naráz davy lidí a jejich regulace byla 

díky omezenému počtu bezpečnostních pracovníků takřka 

nemožná. Nicméně reálný počet návštěvníků 

pravděpodobně nepřekročil jejich povolené množství. 

Počet návštěvníků 

vzhledem k okolní 

infrastruktuře 

Ideální 

stav 
Maximální počet návštěvníků by se měl rovnat spodní 

hranici kapacity areálu a průchodnosti přístupových cest.  

Realita 

Povolený počet zároveň se vyskytujících návštěvníků byl 

250 tis. a pravděpodobně nebyl překročen. Nicméně 

kapacita přístupových cest byla nedostatečná a jejich 

ucpání se dalo předpokládat.  

Místo konání 

Ideální 

stav 

Areál, ve kterém se pravidelně konají akce podobného 

typu. Jsou tedy zkušenosti s jejich organizací a zajištěním 

bezpečnosti. 

Realita 
Nevyzkoušený areál, ohraničený a se značně omezeným 

přístupem. 

Infrastruktura v 

místě konání 

Ideální 

stav 

Oddělené směry přístupových cest, separované trasy 

pro záchranné vozy, umístění reproduktorů 

a monitorovacího zařízení, rovný terén bez překážek atd. 

Realita 

Přístup do areálu skrz jeden tunel a rampu, neseparované 

trasy pro příjezd vozidel, nefungující reproduktory, 

nerovnosti terénu tvořící překážky, oplocení areálu 

a přístupových cest atd. 

Typ akce a 

očekávané chování 

návštěvníků 

Ideální 

stav 

Přihlédnutí k charakteru akce a pravděpodobnému složení 

účastníků. Jelikož se jedná o techno festival, je 

předpokládán nízký věk návštěvníků, požívání alkoholu 

a drog a tanec. Dostatečný počet bezpečnostních 

zaměstnanců ke korigování chování návštěvníků.  

Realita 
Nízký počet bezpečnostních pracovníků, kteří by 

regulovali excentrické chování návštěvníků. Málo 

prostoru pro tanec v přístupových cestách. 

Očekávané vlivy 

prostředí a počasí 

Ideální 

stav 

Přizpůsobení areálu pro jakékoliv počasí. Teplo 

a slunečno - dostatečný počet občerstvovacích stánků 

a zavlažovací zařízení. Zima nebo déšť - zřízení 

přístřešků. 

Realita 

Před areálem nedostatečný počet občerstvovacích 

a sociálních zařízení. V případě deště by v areálu vznikl 

problém, protože nebylo dostatečné množství přístřešků 

a návštěvníci by se pravděpodobně schovávali v tunelu. 
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 Nelze přímo určit, který z faktorů zapříčinil davovou katastrofu na Love Parade 

v Duisburgu. Pochybení nastala jak v organizaci festivalu, tak v řešení vzniklého 

problému, a díky své souvztažnosti vyeskalovala v tragédii. Všechno by možná dopadlo 

jinak, kdyby byla využita některá z následujících příležitostí ke zlepšení vznikající kritické 

situace, nebo jejímu zabránění:  

 odstranění překážek z hlavní rampy a otevření okolního oplocení,  

 přesunutí vozidla s reproduktorem na konec hlavní rampy, jelikož na ní nebyly 

k dispozici žádné reproduktory, 

 hudební trucky mohly zrychlit, když bylo zřejmé, že blokují průchod lidí hlavní 

rampou,  

 použití více „pushers" by také mohlo zvýšit průchodnost návštěvníků z rampy 

do festivalového areálu, 

 na rampě a vedle ní mohlo být více zdravotnických záchranných jednotek, 

 když bylo evidentní, že je dav nezvladatelný, měly být posíleny policejní jednotky,  

 taktika policejních kordonů by byla efektivnější, kdyby byly umístěny u vstupních 

izolačních zařízení a na konci rampy, kde by přesměrovávali odchod lidí přes boční 

rampu. [12] 

Vzhledem k výše uvedeným alternativám se možná dalo předejít davové katastrofě. 

Už kolem 13:00 byly první náznaky, že koncepce řízení davu nebude fungovat podle 

plánu. Kolem 16:25 lidé lezli na sloupy s osvětlením, schodiště a kontejnery, což byly 

vážné varovné příznaky kritické situace. V této době by zřejmě stále bylo možné 

evakuovat rampu, kdyby byly použity vhodné komunikační prostředky. Nicméně rampa 

se vyprázdnila až po 18. hodině. [12] 

Je třeba, aby všechny složky podílející se na organizaci festivalu už nikdy 

nedopustily opakování tragické události, ke které došlo na Love Parade 2010. Ponaučení, 

která by si člověk z tohoto neštěstí měl odnést, jsou shrnuta v následující kapitole. 
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9 Ponaučení z katastrofy na festivalu Love Parade v Duisburgu 

Tragická událost na Love Parade v německém Duisburgu otřásla nejen rodinami 

pozůstalých, fanoušky taneční hudby, organizátory či duisburgskou radnicí, ale i pořadateli 

hromadných akcí po celém světě. Z každé tragické události je třeba se poučit a zabránit 

tomu, aby se už nikdy neopakovaly stejné chyby. Po neštěstí na Love Parade 2010 

se odborníci (viz studie [12] [28]) shodli na několika bodech, na které by se organizátoři 

akcí podobného typu měli zaměřit:  

 velké hromadné akce by se měly plánovat v místech, se kterými již jsou zkušenosti 

s organizací davu,  

 bezpečnostní koncept by měl být dokončen, distribuován, diskutován a vykonáván 

s dostatečným předstihem, 

 událost musí být plánována na základě reálného počtu očekávaných lidí, nikoli 

na základě kapacity areálu, 

 obavy odborníků ohledně bezpečnosti by neměly být brány na lehkou váhu a měly 

by být prošetřeny, 

 je třeba se vyhnout situaci, kdy se zadržuje mnoho lidí před vstupem (na Love 

Parade v důsledku opožděného otevření areálu),  

 sociální vybavení, občerstvení a zábava by měla být zajištěna i před vstupem 

do areálu, 

 bezpečí lidí v davu se obvykle předpokládá při hustotě do 2-3 osob na metr 

a minutu, přičemž maximální přijatelnou hodnotou je 82 osob na metr a minutu 

(což je pořád hodnota výrazně nižší, než maximální možná průchodnost), 

 všechny prostory, ve kterých je pravděpodobnost vyšší hustoty davu a tam, 

kde může dojít k akumulaci davu, musí být analyzována rizika, 

 v bezpečnostní koncepci musí být seznam těchto rizik, a také určení odpovědnosti 

za jejich řízení. Organizační struktura musí být ustanovena před zahájením akce. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat řízení a komunikaci s velkým množstvím lidí 

(reproduktory, značení, mapy areálu a další plány), 

 všechny orgány podílející se na organizaci akce jsou odpovědné za bezpečnost 

davu. Akce by neměla být schválena, pokud nesplňuje příslušné bezpečnostní 

předpisy, 
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 analýza očekávaného příchodu a odchodu lidí (a tím i počet účastníků) musí být 

variabilní. Navíc je důležité zpracovat analýzu překážek (a počítat i s pohybujícími 

překážkami). Je také třeba řádně značit přístupové cesty, křižovatky apod., 

 organizace akce musí být plánována jak pro normální průběh, tak pro řešení 

různých incidentů, a to pomocí pohotovostních plánů, 

 kritické body by měly být odstraněny a je třeba ověřit, zda je možno řídit dav lidí 

i za nepříznivých podmínek. Měly by být stanoveny rezervy v bezpečnostním 

rozpětí a zpracovány pohotovostní plány s ohledem na pravděpodobné 

a nepravděpodobné události. Vývoj situace je třeba neustále sledovat (pomocí 

videokamer, bezpečnostních pracovníků apod.) a mělo by být přítomno dostatečné 

množství bezpečnostních a záchranných složek, které by mohly odstranit problémy 

již v jejich počátcích, 

 evakuační opatření musí být zahájena ještě předtím, než se areál přeplní, 

 vedení protichůdného davu skrze jednu cestu je třeba se vyhnout. Trasy 

pro příchozí a odchozí návštěvníky by měly být separovány. Kromě toho by měly 

být vyhrazeny prostory pro příjezd a zásah pohotovostních vozidel, 

 ploty nejsou vždy dobrým řešením. Mohou se proměnit v překážky a vytvořit 

nebezpečné situace. Proto je nutné použití plotů (nebo kordonů) k zastavení 

velkého množství lidí pečlivě zvážit, protože mohou být neefektivní či přispět 

ke zhoršení situace. V mnoha případech je bezpečnější, když se lidé pohybují 

a ne stojí,  

 povědomí zainteresovaných lidí o situaci a dobře fungující komunikace je zásadní. 

Je důležité mít efektivní tok informací mezi všemi zapojenými institucemi, 

organizátory, policií, záchrannými silami, davem, atd., 

 možná by nebylo špatné dát policii a záchranným složkám pravomoc 

k autonomnímu rozhodování a odpovědnosti, a to zejména pokud je komplikovaná 

komunikace nebo je zapotřebí rychlé akce, 

 a to nejdůležitější nakonec, kultura bezpečnosti musí být neustále aktivně 

podporována. Problémy číhají na každém rohu a není rozumné brát zajištění 

bezpečnosti návštěvníků akce na lehkou váhu. 
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Po tragédii na Love Parade 2010 vzrostla ve všech obava, že i další velké akce 

skončí katastrofou. Dokonce jen pár dní předem bylo zabráněno davové katastrofě 

na festivalu ve Freiburgu, kam přišlo dvakrát tolik návštěvníků, než byl festivalový areál 

schopen pojmout a jehož oplocení blokovalo evakuační trasy. Města hostící velké události 

je po tragédii na Love Parade při sebemenších pochybách o jejich bezpečnosti odvolávala. 

Německo také vydalo nové celostátní bezpečnostní požadavky pro velké akce. Ty nyní 

mohou probíhat pouze v případě, že je před zahájením akce doložena podrobná písemná 

bezpečnostní koncepce. Současně musí být všechny cesty vedoucí k areálu festivalu 

rozšířeny a zřízeny další nouzové východy, které jsou vybaveny osvětlením. Kamerový 

systém musí být nastaven tak, aby sledoval tok návštěvníků. Počet bezpečnostních 

pracovníků by měl být navýšen tak, aby bylo v nouzové situaci dost pracovních sil 

k její koordinaci. [20]  

To, že německá společnost nebere tragédii v Duisburgu na lehkou váhu, dokazuje 

také fakt, že je pořádáno mnoho konferencí řešící problematiku bezpečnosti návštěvníků 

na hromadných akcích. Také mnoho studií a projektů se věnuje tomuto tématu. 

Jako příklad za všechny je možné zmínit projekt Mnichovské metody, která na základě 

několikaletých zkušeností z požární ochrany a plánování akcí standardizuje procesy, 

jež se týkají schvalování události všemi zúčastněnými stranami, které by měly být 

srozumitelné a přehledné a měly by napomoci odstranění bezpečnostních překážek. [3]  

V České republice se akcí podobného typu ročně koná hned několik a tak ani 

ji tragédie nenechala chladnou. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky v souvislosti s ní připomnělo starostům obcí, že jednou 

z  povinností obcí je stanovit podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob, a to formou vydání obecně závazné vyhlášky obce. 

K tomuto účelu vydalo MV roku 2006 metodickou pomůcku jako vzor pro tvorbu obecně 

závazné vyhlášky obce k úpravě akcí typu technoparty, viz příloha 4. Kraje také vydávají 

nařízení, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých 

se zúčastňuje větší počet osob. V nich jsou například uvedeny podmínky pro zajištění 

požární bezpečnosti při akcích a způsob jejich zabezpečení, sankce za nedodržování 

podmínek, povinnosti účastníků akcí, zřizování požárních hlídek apod. V souvislosti 

s tragickou událostí na Love Parade v Duisburgu byl také roku 2011 aktualizován Soubor 

typové činnosti složek IZS při společném zásahu - Opatření k zajištění veřejného pořádku 
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při shromážděních a technoparty (STČ 06/IZS), který vydalo MV – GŘ HZS, 

a který upravuje společný zásah složek IZS při záchranných a likvidačních pracích 

s ohledem na druh a charakter mimořádné události. Co zůstalo zachováno a co se naopak 

změnilo, je uvedeno v příloze 5. Problematika konání akcí typu technoparty je zahrnuta 

i v několika zákonech České republiky (viz příloha 6). [7] [23] 
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10 Závěr 

Diplomová práce se zabývala posouzením bezpečnosti osob účastnících se roku 2010 

tanečního festivalu Love Parade v Duisburgu, při kterém v tlačenici zemřelo 21 lidí 

a přes 500 dalších bylo zraněno. Pomocí případové studie byly shrnuty informace z veřejně 

dostupných materiálů a videí a prostřednictvím jejich analýzy bylo možné identifikovat 

řadu faktorů, které přispěly k davové katastrofě.  

Obstrukce se vstupem lidí do areálu se objevily ihned ze začátku festivalu kvůli 

jeho opožděnému otevření. Festival byl navíc pro návštěvníky přístupný skrz jeden tunel 

a na něj navazující rampu, což neumožnilo směrové oddělení příchozích a odchozích lidí, 

kteří se tím pádem navzájem blokovali. Jelikož organizátoři šetřili, na čem mohli, 

u vstupních tras chyběly fungující reproduktory, značení a hlavně dostatečný počet 

bezpečnostních pracovníků. Ti se jen marně snažili několikatisícový dav koordinovat. 

Proto požádali o pomoc policii, která ale kvůli špatnému spojení vysílačkami a kolapsu 

mobilních sítí zareagovala později, než bylo vhodné. Nebylo pak v jejich silách dav 

usměrnit a následná výměna pracovních směn stav zhoršila ještě více. Policie se snažila 

situaci vyřešit taktikou kordonů, které bývají účinné v případě jednosměrného toku lidí. 

V případě obousměrného toku ovšem situaci ještě více zhoršily, neboť se příchozí 

a odchozí návštěvníci navzájem blokovali. Lidé se nahromadili a postupně přístupové cesty 

ucpali. Byli značně pod tlakem, panikařili a snažili se všemi různými způsoby uniknout. 

Zdolávali tedy oplocení, lezli po kontejneru pořadatelů a sloupech s osvětlením 

a protlačovali se k úzkému schodišti. 21 lidí bohužel zemřelo na následky tlakové asfyxie. 

Na základě identifikování nejvíce problematických míst v organizaci a následném 

řešení kritické situace byla shrnuta opatření, na něž by se organizátoři budoucích akcí měli 

zaměřit. Mezi ty nejvýznamnější patří výběr vhodného areálu, ve kterém již 

jsou zkušenosti s pořádáním akcí podobného typu a jehož přístupové cesty jsou směrově 

oddělené a s dostatečnou kapacitou. Bezpečnostní koncept by měl být dokončen, 

distribuován, diskutován a vykonáván s dostatečným předstihem. Počet bezpečnostních 

pracovníků by měl být odpovídající odhadovanému počtu a složení návštěvníků, 

a také typu areálu. V místě konání by měl být nainstalován dostatečný monitorovací 

a informační systém a další opatření.  
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V souvislosti s tragédií na Love Parade v Duisburgu bylo v únoru roku 2014 

obviněno 10 lidí ze zabití z nedbalosti a z ublížení na zdraví z nedbalosti, mezi nimiž jsou 

čtyři zaměstnanci pořadatelské agentury, kteří při plánování události podcenili přípravu 

bezpečnostních opatření. Mezi zbývajících šest obviněných patří pracovníci radnice, 

kteří se podle státního zastupitelství provinili tím, že schválili uspořádání akce, přestože 

v jejím plánu byly závažné bezpečnostní nedostatky. [19] 

Přínosem této práce pro praxi by mělo být ponaučení z pochybení, která zapříčinila 

neštěstí na Love Parade 2010. Shrnutá bezpečnostní opatření by mohla pomoci 

organizátorům budoucích masových akcí, aby naplánovali skvělou, a jen svou úspěšností 

známou, událost.  

http://www.z-radnic-a-obci.sdeleni.idnes.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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Příloha č. 1 – Složení pracovních skupin 

Složení pracovních skupin, které se podílely na organizaci festivalu Love Parade 

2010 a jejich hlavní činnosti jsou následující  [31]: 

Pracovní skupina 1: Doprava/transport 

(Koncept dopravy, řízení dopravy, kontrola dopravy, koncept pro nouzové situace, 

uzavření silnice A59) 

Účastníci: 

 Město Duisburg (městský úřad, Hasičský záchranný sbor) 

 Policie (Policie Duisburg, Spolková policie) 

 Ostatní (Německé dálnice, Duisburgská dopravní společnost atd.) 

 Pořadatelé (Fa. Lopavent) 

Pracovní skupina 2: Činnost pořadatelů 

(sjednaná povolení, speciální použití, zákazy atd.) 

Účastníci: 

 Město Duisburg (městský úřad, úřad pro ochranu životního prostředí, stavební 

úřad, Hasičský záchranný sbor) 

 Policie (Policie Duisburg, Spolková policie) 

 Ostatní (Firma Aurelis) 

 Pořadatelé (Fa. Lopavent) 

Pracovní skupina 3: Styk s veřejností, péče o obyvatele 

(prezentace na internetu, reklama, tisk atd.) 

Účastníci: 

 Město Duisburg (městský úřad, Duisburgská marketingová společnost, Call-

Centrum Duisburg) 

 Pořadatelé (Fa. Lopavent) 

Pracovní skupina 4: Bezpečnost 

(záchranná a zdravotnická koncepce, plánování událostí, řízení návštěvníků atd.) 
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Účastníci: 

 Město Duisburg (městský úřad, Hasičský záchranný sbor, stavební dozor, úřad péče 

o mládež, Call-Centrum Duisburg) 

 Policie (Policie Duisburg, Spolková policie) 

 Ostatní (Německé dálnice AG, vedení nádraží Duisburg, Universita Duisburg, 

Duisburgská dopravní společnost, Maltézská pomoc atd.) 

 Pořadatelé (Fa. Lopavent) 
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Příloha č. 2 – Fotogalerie neštěstí na Love Parade 2010 

K utvoření lepší představy o situaci na Love Parade v Duisburgu pomůže přiložená 

fotoreportáž. 

Na obrázku 1 lze vidět areál festivalu kolem 16. hodiny. 

 

Obrázek 1 Pohled na areál festivalu [21] 

Na obrázku 2 a obrázku 3 lze vidět zaplněnost přístupových koridorů mezi 15. a 16. 

hodinou. Po výměně policejních směn začala situace gradovat. 
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Obrázek 2 Hromadění lidí ve spodní části hlavní rampy [21] 

 

Obrázek 3 Situace na hlavní rampě při výměně policejních směn [21] 
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Na obrázcích 4 – 8 lze vidět snahu lidí dostat se pryč z život ohrožující situace. 

 

Obrázek 4 Lidé unikající po sloupech s osvětlením [21] 

 

Obrázek 5 Lidé unikající po úzkém schodišti [21] 
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Obrázek 6 Lidé šplhající po kontejneru pořadatelů [21] 
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Obrázek 7 Vážná situace u billboardu [21] 

 

Obrázek 8 Lidé strhávají oplocení a unikají přes svah [21] 
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Na obrázcích 9 a 10 lze vidět průběh záchranných pracích a jejich základnu na dálnici A59. 

 

Obrázek 9 Záchranné práce v místě neštěstí [21] 

 

Obrázek 10 Stanoviště záchranných jednotek na dálnici A59 [21]
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Příloha č. 3 – Plánovaný počet návštěvníků 

Pořadatelé předem vypočítali pravděpodobný počet příchozích a odchozích 

návštěvníků za hodinu. Ten lze vidět v tabulce 1, ve které je i uveden pravděpodobný počet 

zároveň se vyskytujících návštěvníků v areálu festivalu. 

Tabulka 1 Plánovaný počet návštěvníků Love Parade 2010 [6] 

Časové rozpětí 
Celkový počet 

lidí 
Příchozí Odchozí 

10:00 - 11:00 5 000 5 000 0 

11:00 - 12:00 20 000 15 000 0 

12:00 - 13:00 65 000 45 000 0 

13:00 - 14:00 125 000 60 000 0 

14:00 - 15:00 170 000 55 000 10 000 

15:00 - 16:00 175 000 55 000 50 000 

16:00 - 17:00 185 000 55 000 45 000 

17:00 - 18:00 220 000 90 000 55 000 

18:00 - 19:00 235 000 55 000 40 000 

19:00 - 20:00 195 000 30 000 70 000 

20:00 - 21:00 155 000 15 000 55 000 

21:00 - 22:00 120 000 5 000 40 000 

22:00 - 23:00 105 000 0 15 000 

23:00 - 24:00 100 000 0 5 000 

00:00 - 01:00 0 0 100 000 
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Příloha č. 4 - Vzor pro tvorbu obecně závazné vyhlášky obce k úpravě 

akcí typu technoparty 

Vzor pro tvorbu obecně závazné vyhlášky obce by měl obcím pomoci ve stanovení 

podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty. [17] 

 

OBEC ……………………  

Obecně závazná vyhláška č. .. / 201., o stanovení podmínek pro pořádání a průběh 

akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s jejich konáním  

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo 

vydat podle § 10 písm. a), b), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 

jen „vyhláška“):  

Čl. 1  

Cíl a předmět vyhlášky  

1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce 

a k vytváření příznivých podmínek pro život v obci.  

2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 

v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, 

a stanovení opatření směřujících k ochraně před následnými škodami a újmami 

působenými narušováním veřejného pořádku na zájmech chráněných obcí jako územním 

samosprávným celkem, a to zejména stanovením povinností pro pořádání a průběh akcí 

typu technopárty.  

Čl. 2  

Vymezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
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1) Za činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku se považuje konání akcí typu technopárty 

na území obce.  

Čl. 3  

Vymezení některých pojmů  

varianta č. 1 – širší vymezení  

1) Akcí typu technopárty (dále jen „akce“) se pro účely této vyhlášky rozumí akce 

s předpokládanou účastí nejméně ....... osob, která od svého zahájení do svého ukončení, 

včetně přestávek a přerušení, přesáhne dobu 24 hodin, a při které může docházet 

k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům zejména hlukem, prachem, 

světlem nebo vibracemi. Tímto ustanovením nejsou dotčeny akce upravené zvláštními 

právními předpisy.  

varianta č. 2 - užší vymezení 

1) Akcí typu technopárty (dále jen „akce“) se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti 

přístupná hudební produkce vyznačující se hlasitou hudbou, včetně hudby reprodukované, 

jejímž účelem je zejména poslech této hudby a tanec, s předpokládanou účastí nejméně 

....... osob, která od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení, 

přesáhne dobu 24 hodin. Tímto ustanovením nejsou dotčeny akce upravené zvláštními 

právními předpisy.  

2) Za akci typu technopárty se nepovažuje (konkrétní akce doplní obec dle místních 

podmínek, zvyklostí) a) karneval, který se každoročně koná od ... do……., b) masopust, 

který se každoročně koná od ... do…….  

3) Organizátorem akce (dále jen „organizátor“) je osoba, která akci pořádá a která podala 

oznámení podle čl. 6 této vyhlášky. Pokud oznámení není učiněno, považuje 

se za organizátora osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce 

konat (čl. 6 odst. 3 písm. a/ této vyhlášky).  

4) Identifikačními údaji se pro účely této vyhlášky rozumí:  

a) u fyzické osoby - jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu a adresa 

skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu,  
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b) u fyzické osoby oprávněné k podnikání - jméno, příjmení, identifikační číslo, 

místo trvalého pobytu a místo podnikání,  

c) u právnické osoby - název nebo obchodní firma, sídlo, místo podnikání, 

popřípadě další adresa pro doručování a dále též jméno, příjmení, rodné číslo 

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

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

Čl. 4  

Vymezení veřejných prostranství 

varianta 1 – pozitivní vymezení 

1) Akce je možné konat pouze na těchto veřejných prostranstvích  

a) ........................ ………(např. p.p.č. …., ostatní plocha),  

b) ........................ ………(např. st.p.č. …., bývalé zbořeniště).  

varianta č. 2 - negativní vymezení 

1) Akce je zakázáno konat v intravilánu obce, intravilánem obce se rozumí zastavěná část 

obce4 .  

varianta č. 3 - negativní vymezení 

1) Akce je zakázáno konat na těchto veřejných prostranstvích  

a) ……… …………………(např. p.p.č. ….., náves),  

b) ………………………… (např. p.p.č. ….., ostatní plocha navazující na hřiště).  

2) Veřejná prostranství uvedená v odstavci 1 jsou graficky znázorněna v příloze č. 1, která 

tvoří nedílnou část této vyhlášky.  

Čl. 5  

Vymezení času pro konání akce 

1) Organizátor je povinen akci přerušit na dobu od …… do ……. hodin.  

2) V době nočního klidu, kterou se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin, je každý povinen 

zachovávat klid a omezit hlučné projevy.  
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Čl. 6  

Oznamovací povinnost organizátora akce 

1) Organizátor je povinen nejméně …… dnů před konáním akce doručit oznámení 

o konání akce na území obce Obecnímu úřadu ...............  

2) Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat:  

a) identifikační údaje organizátora, kontaktní údaje organizátora, zejména 

telefonní číslo, na kterém bude organizátor v průběhu konání akce nepřetržitě 

k zastižení,  

b) dobu a místo konání akce, 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 

(v návaznosti na čl. 7 této vyhlášky),  

e) identifikační údaje osoby pověřené organizátorem akce k osobní spolupráci 

s orgány veřejné správy (v návaznosti na čl. 7 této vyhlášky),  

f) identifikační údaje osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde 

se má akce konat,  

g) lhůtu, ve které organizátor zajistí úklid místa konání akce, a způsob zajištění 

úklidu,  

h) způsob zajištění sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou po dobu konání 

akce,  

i) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými 

při konání akce, 

j) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti 

požární ochrany,  

k) způsob označení prostoru, ve kterém se bude akce konat (v návaznosti na čl. 7 

této vyhlášky).  



5 

 

3) Organizátor je v oznámení podle odstavce 1 povinen dále prokázat  

a) právní důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má 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) rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení ke zvláštnímu 

užívání pozemních komunikací, koná-li se akce na pozemní komunikaci, 

k jejímuž užívání je takového rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu 

třeba.  

4) Je-li organizátorů více, podává oznámení podle předchozích odstavců jimi určená osoba. 

V takovém případě se v části oznámení podle odstavce 2 písm.  

a) uvedou identifikační údaje o všech organizátorech.  

Čl. 7  

Povinnosti při konání akce 

1) Organizátor je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících pořadatelskou službu 

byl nejméně ............ osob na každých 100 předpokládaných účastníků akce.  

2) Organizátor je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce bylo v místě jejího 

konání přítomno nejméně ............ osob zajišťujících pořadatelskou službu na každých 100 

skutečných účastníků akce.  

3) Organizátor akce je povinen zajistit, aby osoby zajišťující pořadatelskou službu byly 

v průběhu konání akce označeny viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.  

4) Organizátor akce je povinen určit osobu pověřenou k osobní spolupráci s orgány veřejné 

správy. V případě, že takovou osobu neurčí, považuje se za tuto osobu organizátor.  

5) Osoba uvedená v odst. 4 je povinna být po celou dobu konání akce přítomna na místě 

konání této akce nebo v jejím bezprostředním okolí za účelem komunikace s orgány 

veřejné správy. Tato osoba je povinna poskytovat orgánům veřejné správy potřebnou 

součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného pořádku při konání akce.  
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6) Organizátor je povinen na místě, na kterém se bude akce konat, viditelným způsobem 

označit:  

a) pozemky, na kterých se bude akce konat,  

b) místa, na kterých budou účastníci akce odstavovat svá vozidla,  

c) přístup do míst, kde se bude akce konat.  

7) V případě narušení pokojného průběhu akce, pokud přes veškerá opatření učiněná 

ze strany organizátora nedojde k obnovení jejího pokojného průběhu prostřednictvím osob, 

které zajišťují pořadatelskou službu, je organizátor akce povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit Policii ČR a uvědomit o této skutečnosti obec.  

Čl. 8  

Sankce za porušení vyhlášky 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních 

předpisů. 

Čl. 9  

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
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Příloha č. 5 – Aktualizace Souboru typové činnosti složek IZS při 

společném zásahu - STČ 06/IZS  

V souvislosti s tragickou událostí na Love Parade v Duisburgu byl roku 2011 

aktualizován Soubor typové činnosti složek IZS při společném zásahu - Opatření 

k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technoparty (STČ 06/IZS), 

který vydalo MV – GŘ HZS, a který upravuje společný zásah složek IZS při záchranných 

a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události. Co v nové STČ 

06/IZS zůstalo zachováno a co se naopak aktualizovalo, shrne následující přehled.  

Zachováno:  

 při přípravě na MU, očekávané při shromáždění nebo technoparty, je řídící 

a koordinační složkou Policie ČR a velitelem přípravných opatření je 

příslušník Policie ČR, 

 Na taktické úrovni je oblast konání shromáždění nebo technoparty rozčleněna 

na:  

o místo soustředění SaP PČR, které zahrnuje přípravu policejních 

opatření a na místo předpokládaného nasazení, kde budou připravená 

policejní opatření na ochranu veřejného pořádku využita a kde 

je velitelem policejních opatření příslušník PČR   

o Nástupní prostor - základnu záchranářů, která zahrnuje přípravu 

a soustředění SaP na provádění záchranných a likvidačních prací 

složkami IZS a jejímž velitelem je příslušník HZS kraje s právem 

přednostního velení jednotkám PO (dále jen „velitel jednotek PO“). 

 MU a  součinnost složek IZS:  

o Provedení zásahu jedné se složek IZS - jednotky PO nebo osádky 

ZZS, výjimečně i jiné složky IZS provedou zásah samostatně (malý 

požár, zranění osoby apod.) 

o Provedení společného zásahu dvou složek IZS -  povinností velitele 

zásahu je oznámit svou činnost veliteli policejních opatření 
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o Provedení společného zásahu všech složek IZS – řízení zásahu jde 

za složkou, u které je převaha zajišťovaných činností (hlášení činností 

veliteli policejních opatření). [7] 

Aktualizováno: 

 rozšíření STČ 06/IZS je i na velké sportovní a kulturní akce, které nemají 

charakter shromáždění nebo technoparty, 

 STČ 06/IZS zdůrazňuje fakt, že Policie ČR nekoná sama, ale v úzké 

součinnosti s obcí a složkami IZS – jedná se o bezpečnostní opatření  

 Poprvé byl mezi listy STČ vložen list „definic a pojmů“ z následujících 

důvodů 

 HZS ČR souhlasí s využitím „strategické úrovně řízení záchranných 

a likvidačních prací“ pro koordinaci činností IZS velitelem bezpečnostního 

(policejního) opatření, tedy policistou. [7] 
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Příloha č. 6 – Zákony ČR upravující pořádání akcí typu technoparty 

V této příloze lze nalézt hlavní právní předpisy České republiky, které upravují podmínky 

pro konání akcí typu technopárty. [17] 

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska soukromého práva  

V oblasti soukromého práva lze za hlavní předpis, ze kterého vyplývají povinnosti 

pro organizátory akcí typu technopárty, považovat zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dalším právním předpisem je zákon č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska ochrany přírody a krajiny 

Ochrana přírody a krajiny je upravena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska ochrany veřejného zdraví 

Oblast ochrany veřejného zdraví je upravena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska ochrany vod 

Ochrana vod je upravena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

Ochrana zemědělského půdního fondu je upravena v zákoně č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska ochrany lesa 

Ochrana lesa a povinnosti s ní související jsou upraveny v zákoně č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska nakládání s odpady 
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Problematika nakládání s odpady je upraveno v zákoně č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska požární ochrany 

Organizátoři i účastníci akcí typu technopárty jsou povinni při pořádání a účasti 

na těchto akcích dodržovat též povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení zákona 

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

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska provozu na pozemních komunikacích 

Problematika užívání pozemních komunikací je upravena zákonem č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska ochrany ovzduší 

Ochrana ovzduší je v českém právním řádu upravena zákonem č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Pořádání akcí typu technopárty z hlediska přestupkového práva a z hlediska trestního 

práva 

Na různé případy výtržností a nedovoleného chování pamatuje přestupkový zákon. 

 


