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Anotace 

MOHYLA, Radek. Bezpečnostní studie hudebního festivalu Beats for Love. 

[Diplomová práce], Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2015, 60 s. Vedoucí Ing. Lenka Maléřová, Ph.D. 

 

Předložená diplomová práce se zabývá bezpečnostní studií festivalu Beats for Love, 

který se koná v ostravské Dolní Oblasti Vítkovice. Práce specifikuje obecné plánování 

bezpečnosti na akcích typu festival. Pomocí analýz jsou určena rizika, která mohou na 

festivalu Beats for Love nastat. Případová studie řeší rizika spojená s festivalem. Práce 

popisuje další mimořádné události, které se staly na podobných festivalech ve světě. Cílem 

diplomové práce je určit a navrhnout řešení největších rizik festivalu Beats for Love. 

 

Klíčová slova: Beats for Love, hudební festival, bezpečnost, bezpečnostní studie 

 

Summary 

MOHYLA, Radek. A security study for the music festival Beats for Love. [Diploma 

Thesis], Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

2015, 60 p. Head Ing. Lenka Maléřová Ph.D. 

 

This diploma thesis deals with the safety studies Beats for Love festival, which is 

held in the Dolní Vítkovice area in Ostrava city. Diploma thesis specifies general planning 

of security at events like the festival. Using analyzes are designed risks that may festival 

Beats for Love arise. Case study addresses the risks associated with the festival. Describes 

other incidents that happened at similar festivals in the world. The diploma thesis aims to 

identify and propose solutions to major risks at Beats for Love festival. 

 

Key words: Beats for Love, music festival, safety, safety studies  
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1 Úvod 

Bezpečnost je v dnešní době řešena na velice vysoké úrovni ve všech odvětvích 

společnosti. Lidé mají už od počátku věků potřebu poznávat nové věci a získávat 

zkušenosti. Ne vždy se však učení novým věcem stalo bezpečným. Na principu nabytí 

zkušeností pomocí vzniku neočekávané situace, funguje i vývoj procesů, které řešíme při 

plánování bezpečnosti společenských událostí pro velkou skupinu lidí. Vždy se může 

přihodit nečekaná situace, na kterou není pořadatel připraven. Nové zkušenosti jsou pak 

nejčastěji vykoupeny za cenu života, zdraví a majetkových hodnot.  

Současná doba je nakloněna zábavě a společenským akcím více, než tomu bylo 

v minulosti. Schengenské pásmo, s nímž je spojená podpora volného pohybu osob, vybízí a 

láká příznivce napříč Evropou k návštěvě festivalových akcí. Společenské události o 

velkém počtu návštěvníků nejsou v dnešní době výjimkou a jsou vítanou formou zábavy 

pro všechny věkové kategorie. Mezní hodnota mezi dobrou zábavou a vznikem rozsáhlého 

neštěstí je však značně malá. Z minulosti jsou známy případy ztrát na životech a zdraví na 

akcích festivalového typu, nebo davových šílenstvích na sportovních stadionech či 

náboženských poutích, které vyústily k ušlapání či utlačení návštěvníků. 

Díky legislativě podléhá každý pořadatel kulturní akce zákonným podmínkám pro 

vytvoření bezpečného prostředí. Organizace bezpečnostních opatření pro hladký průběh 

podléhá podrobnému plánování a následně preventivním a represivním opatřením. 

Společenské akce a festivaly velkého rozsahu jsou v dnešní době velice oblíbené a 

vyhledávané kulturní zážitky, které spojují návštěvníky z hlediska společného zájmu o 

stejný hudební žánr nebo typ dané akce. 

Cílem diplomové práce je seznámení s bezpečnostní situací a její zhodnocení při 

pořádání festivalu Beats for Love v Dolních Vítkovicích. 
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2 Rešerše 

LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: Kra, 1997, 159 s. ISBN  80-901-

5278-3.  

 Tato kniha popisuje změny v chování jednotlivců, kteří se stanou součástí davu. 

Jedinci v davu se neřídí vlastním svědomím, ale dělají to, co ostatní a jsou tak mnohem 

snáze ovlivnitelní. 

 

DWYER, Tadgh. Safety Planning for Events Dostupné z WWW: 

<http://www.macra.ie/system/assets/74/original/planning-safe-events-and-

festivals.pdf/> 

Prezentace zabývající se plánováním bezpečnosti na festivalech v Irsku. Řeší 

rozdělení organizační struktury a spolupráci s irskými bezpečnostními složkami. 

 

SMETANA, Marek; KRATOCHVÍLOVÁ, ML., Danuše; 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Havarijní plánování. Brno: Computer Press, 2010. 

168 s. ISBN 978-80-251-2989-0, EAN: 9788025129890 

Publikace se zabývá  problematikou přípravy na možnost vzniku průmyslových 

havárií a mimořádných událostí. Jsou zde řešeny postupy jednotlivých mimořádných 

událostí, jako je např. evakuace, traumatologický plán nebo plán veřejného pořádku.  

 

ŠENOVSKÝ, M., ORAVEC, M., ŠENOVSKÝ, P. Teorie krizového 

managementu. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2012. 115 s. ISBN 978-80-7385-108-8 

Dílo se zabývá základními teoretickými předpoklady krizového managementu. Jsou 

zde rozebrány jednotlivé fáze rizika, metody jejich rozpoznání a možné způsoby omezení 

jejich působení.  

 

PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost lidského systému. SPBI. ISBN 978-80-

86634-97-5 

Cílem předložené knihy je shrnout dosavadní poznání v předmětné oblasti a popsat 

základní nástroje pro zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje lidského systému. 
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3 Základní pojmy 

Integrovaný záchranný systém 

 

 

 

 

- je systém vazeb, pravidel, spolupráce a koordinace 

záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní 

správy a samosprávy, fyzických a právnických 

osob při společném provádění záchranných a 

likvidačních prací a přípravě na mimořádné 

události. [8] 

Mimořádná událost 

 

- škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy a také havárie, které 

ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací. [8] 

Pojem „Open air“  

 

- značí divadelní, vizuální či hudební produkci, tj. 

představení, promítání či koncert, realizovanou pod 

širým nebem, ve volné přírodě či ve veřejném 

prostoru (tj. na ulicích, náměstích, nádvořích 

hradů, dvorcích, parcích), v přírodních divadlech, 

letních kinech, amfiteátrech apod. [19] 

Organizátor - je osoba organizující nějakou činnost, za níž nese 

plnou zodpovědnost. [26] 

Staff - zaměstnanci pořadatele nebo bezpečnostní služby, 

kteří plní úkoly směřující k bezproblémovému 

chodu společenské akce. [26] 

Návštěvník - osoba, která si zakoupila vstupenku. Je 

obeznámena s bezpečnostním řádem festivalu a je 

ochotna dodržovat bezpečnostní podmínky. [12] 

Nebezpečí - zdroj potencionálního poškození nebo situace s 

potencionální možností úrazu, zranění nebo jiného 

poškození zdraví, je to zdroj ohrožení. [25] 

Riziko - je míra výskytu nepřijatelných dopadů. [9] 
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4 Právní úprava 

Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon specifikuje pojmy mimořádná událost, ochrana obyvatelstva, 

integrovaný záchranný systém a podobně. 

 

Vyhláška Ministerstva Vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

Vyhláška upravující celkovou organizaci složek integrovaného záchranného 

systému v místě zásahu, zásady koordinace složek integrovaného systému, jednotlivé 

úrovně koordinace složek při společném zásahu apod. 

  

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Definuje pojmy jakožto přednemocniční neodkladná péče a komu je poskytována, 

dále pak typy výjezdových skupin, činnost zdravotnického operačního střediska atd. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany 

a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a 

pravomoc. Mimo jiné také ochranu před hlukem a vibracemi. 
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5 Přehled letních hudebních festivalů v České republice 

V období prázdnin se v posledních letech značně rozmohl fenomén tzv. letních 

„open air“ hudebních festivalů, které se většinou konají pod širým nebem a ojediněle jsou 

kombinovány i s vnitřní hudební scénou. Přibývá i festivalových turistů ze zahraničí, kteří 

letní hudební festivaly v České republice (dále jen ČR) vyhledávají, ať už kvůli kvalitním 

interpretům z celého světa či oblíbeným hudebním žánrům daného festivalu (v tabulce č. 1. 

jsou uvedeny největší letní hudební festivaly v ČR podle návštěvnosti v roce 2015).  

Mimo záživného programu jsou zde i aspekty, které přidávají českým hudebním 

festivalům na zajímavosti, i když se o nich tolik nemluví. Patří mezi ně např. levná a 

snadná dostupnost drog či alkoholu.  

 

Tabulka 1: Seznam největších hudebních festivalů v ČR za rok 2015. Zdroj: [1] 

Festival Datum konání Počet návštěvníků 

Colours of Ostrava 16. - 19. 7. 2015 43 725 

Beats for Love 2. - 5. 7. 2015 40 000 

Rock for People Hradec Králové 4. - 6. 6. 2015 28 000 

Hip Hop Kemp 20. - 22. 8. 2015 25 000 

Let it Roll Open Air 31.7. - 1. 8. 2015 25 000 

Rock for People Plzeň 3. - 5. 7. 2015 12 000 

Sázavafest 30.7. - 1. 8. 2015 12 000 

Mácháč 21. 8. - 22. 8. 2015 7 000 
 

  

 

Obrázek 1: Loga největších hudebních festivalů v ČR. Zdroj: [1] 
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6 Festival Beats for Love a Vítkovická Dolní Oblast 

Beats for Love se za tři roky své existence stal jedním z největších festivalů 

s tématikou elektronické hudby jak v tuzemsku, tak ve střední Evropě. Festival vznikl 

v roce 2013 a je situován do Vítkovické Dolní Oblasti, která dodává jedinečnou atmosféru 

tomuto třídennímu svátku elektronické hudby. 

Kapacita areálu je dimenzována na čtyřicet pět tisíc osob. Vstup na festival je 

povolen starším 18 let. Nezletilé osoby ve věku 17 let se mohou festivalu účastnit 

v doprovodu dospělých osob. Účast na festivalu mladším 16 let je povolen pouze 

v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce.   

První dva ročníky festivalu na sebe upozornily nejen obsáhlým seznamem 

vystupujících interpretů z celého světa, ale také vstupným, které bylo zdarma.  

Počet návštěvníků se v prvním roce vyšplhal k dvaceti pěti tisícům. Druhý ročník 

byl z hlediska návštěvnosti bohatší. V první červencové dny roku 2014 si do areálu 

v Dolních Vítkovicích našlo cestu přes třicet pět tisíc návštěvníků. Ročník 2015 už nebyl 

zdarma, ale za velice nízké vstupné, které činilo sto korun na den nebo dvě stě korun na 

celé čtyři dny. Počet návštěvníku byl zatím nejpočetnější v historii festivalu, a to čtyřicet 

tisíc osob.  

6.1 Historie a současnost Dolních Vítkovic 

Výroba železa na území severní Moravy a Slezska má dlouholetou tradici. 

Výjimečnost tohoto areálu spočívá v tom, že zde probíhal celý technologický proces – 

počínaje těžbou uhlí, přes jeho koksování a výrobou surového železa konče. Tento proces 

nemá v České republice obdoby. První vysoká pec zde byla uvedena do provozu v roce 

1836. V roce 1843 už tvořily areál železáren dvě vysoké pece, slévárna, pudlovna, 

válcovna kolárna a kotlárna. Nedílnou součástí je i důl Hlubina, který byl otevřen v roce 

1857. Celý technologický proces tedy navazoval v jediném průmyslovém komplexu. 

 Provoz probíhal nepřetržitě až do roku 1998, kdy byl zcela zastaven. Po zastavení 

provozu se dokonce uvažovalo o zbourání tohoto areálu, ale naštěstí se tak nestalo. 

Převážil názor, že se objekt revitalizuje. 
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Obrázek 2: Historický pohled na areál v Dolních Vítkovicích na začátku 20. století. Zdroj: [1] 

Vzhledem ke své jedinečnosti byl v roce 2002 areál Dolní oblasti prohlášen za 

Národní kulturní památku. Oblast je zapsána na seznamu Evropského kulturního dědictví a 

dokonce usiluje o zapsání památky do seznamu světového dědictví UNESCO.  

Pro Ostravu je tato kulturní památka velmi významná a jednoznačně sem patří. 

Nádherné panorama celého areálu je místními lidmi nazýváno jako Ostravské Hradčany. 

Od roku 2007 je tato památka přístupná veřejnosti. Od roku 2012 jsou prostory Dolních 

Vítkovic využívány k pořádání mnoha společenských akcí. Počty návštěvníků největších 

akcí posledních tří let jsem z hlediska návštěvnosti zpracoval do tabulky č. 2.  

 

Tabulka 2: Počty návštěvníků jednotlivých akcí pořádaných ve Vítkovické Dolní oblasti. Zdroj: [1] 

Rok Datum Název společenské akce 
Počet 

návštěvníků 

2013 

24. 4. 2013 Majáles Ostrava 10 000 

31. 5. 2013 Helax open Air 3 000 

4. - 6. 7. 2013 Beats for Love 25 000 

18. - 21. 7. 2013 Colours of Ostrava 35 000 

2014 

7. 5. 2014 Majáles Ostrava 10 000 

3. - 5. 7. 2014 Beats for Love 35 000 

17. - 20. 7. 2014 Colours of Ostrava 40 000 

2015 

29. 4. 2015 Majáles Ostrava 17 000 

2. - 5. 7. 2014 Beats for Love 40 000 

16. - 19. 7. 2015 Colours of Ostrava 43 725 
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Vývoj počtu návštěvníků v letech 2013 - 2015 

Majáles Ostrava 

Helax open Air 

Beats for Love 

Colours of Ostrava 

Dolní Oblast Vítkovice díky své jedinečné atmosféře láká každým rokem větší 

počet návštěvníků na všechny typy akcí. Díky této skutečnosti mohou pořadatelé 

připravovat vždy bohatší a pestřejší program.  

Město Ostrava začíná být známo nejen jako město tvrdé práce, smogu a Jaromíra 

Nohavici, ale také jako festivalová metropole, což je pro novodobou historii Ostravy jen 

dobře. Přehled vzrůstající popularity Oblasti v Dolních Vítkovicích je zpracován na 

obrázku č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Grafické znázornění vývoje počtu návštěvníků. Zdroj: [1] 

 

Obrázek 4: Grafický náhled Oblasti Dolních Vítkovic. Zdroj: [1] 
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6.2 Myšlenková mapa možných nebezpečí festivalu Beats for Love 

Myšlenková mapa popisuje nebezpečí, která by mohla vzniknout na festivalu Beats 

for Love. Mapa je rozdělena do dvou hlavních větví a to „lidé“ a „prostředí“, což jsou 

vstupující aspekty, z hlediska kterých budou určeny zdroje rizik. Celkový náhled 

myšlenkové mapy naleznete v přílohové části č. 3. 

Část „Lidé“ se dělí na hrozby, které by mohly vzniknout ze strany organizátorů a 

návštěvníků festivalu Beats for Love.  

 

Návštěvník 

Zakoupením vstupenky souhlasí s dodržováním návštěvnického řádu. Návštěvník 

festivalu vyhledávající zábavu, kulturní zážitek, který nevyvolává konflikty a chová se 

v rámci návštěvnického řádu. V záporném dojmu jej můžeme definovat jako element, který 

nedodržuje návštěvnický řád a vnáší do areálu zbraně, výbušniny, omamné a psychotropní 

látky, jeho chování je nepřiměřené a ohrožuje sebe či okolí na životě a zdraví. 

 

Organizátor 

Bere na sebe hlavní odpovědnost za celý průběh festivalu. Může selhat při 

vypracování analýzy rizik a následně při zvolení špatné strategie bezpečnostních opatření. 

Velice důležitým aspektem je také výběr dostatečně kvalitní bezpečnostní agentury.  

 

Organizátor zajišťuje bezpečnostní, zdravotnickou a požární službu, které garantují 

všeobecnou bezpečnost: 

 

Požární služba 

Organizátor je povinen zajistit požární dohled dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně v platném znění a dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001. Nedostatky z 

hlediska požární služby se mohou vyskytnout, pokud je na místě např. nedostatek věcných 

a technických prostředků ke zvládnutí požáru nebo jsou tyto prostředky špatně rozmístěny. 

Další nedostatky mohou být zapříčiněny v případě, že nejsou vyznačeny únikové cesty 

z areálu nebo jsou zanedbány preventivní bezpečnostní kontroly během festivalu. 

V poslední řadě musí být zajištěna komunikace požární služby s ostatními složkami, 

zajišťující bezpečnost uvnitř i vně areálu. 
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Zdravotnická služba 

Nedostatky zdravotnické služby mohou plynout z nízkého počtu zdravotníků a 

zdravotnických stanovišť, neprůjezdných komunikací uvnitř a vně areálu a s tím spojeným 

odsunem pacientů do nemocničních zařízení. Další nebezpečí mohou plynout z 

nedostatečné preventivní kontroly areálu během festivalu nebo chybným informačním 

tokům s ostatními bezpečnostními složkami. 

 

Bezpečnostní služba 

Je často tvořena studenty, mladými lidmi, neprofesionály, nejčastěji v brigádním 

poměru, kteří jsou vedeni hrstkou vedoucích pracovníků bezpečnostní agentury. Mezi 

nedostatky zaměstnanců bezpečnostní služby patří: 

 

 Špatná psychická odolnost tzv. „Staff“ 

Neodolnost vůči stresu, zkratové chování nebo iniciace konfliktů způsobuje 

vyvolání pocitu tzv. „nepřítetele“, který chce zkazit zábavu, kvůli které návštěvník na 

společenskou akci přišel. 

 

 Nedostatečná interní komunikace 

Velice důležitým hlediskem je koordinace všech bezpečnostních složek a kvalitní 

komunikační toky mezi jednotlivými stanovišti. K nedostatečné komunikaci může vést 

mylné nebo chybné proškolení zaměstnanců či selhání techniky. 

 

 Nízký počet tzv. „Staff“ 

Tento závažný problém může vzniknout zanedbáním analýzy rizik a neodhadnutí 

bezpečnostní situace. Při nedostatku tzv. „staff“ mohou nastat veliká bezpečnostní rizika, 

jakožto např. neschopnost zajištění evakuace, nezvládnutí konfliktů mezi návštěvníky, 

vznik neohroženého chování návštěvníků a navození pocitu „můžeme si dělat, co chceme“ 

nebo pronesení zakázaných prostředků do areálu, které mohou za následek vznik 

teroristického útoku. 
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 Nedostatečné proškolení „Staff“ 

Může mít za následek zanedbání bezpečnostních prohlídek a následné pronesení 

zakázaných věcí do areálu, konflikty u vstupu v případě nevědomosti práv návštěvníka. 

 

Větev nazývaná „Prostředí“ zkoumá příčiny vzniku možných mimořádných 

událostí uvnitř a vně areálu z hlediska prostředí.  

 

Hrozby uvnitř festivalu 

Bezprostřední nebezpečí návštěvníků v areálu festivalu může být způsobeno: 

 Přírodními vlivy 

Mimořádná událost způsobena změnou počasí je nečekaným a nebezpečným 

faktem ohrožující zdraví a životy návštěvníků. Může být způsobena např. krupobitím, 

úderem blesku, zemětřesením nebo bleskovou povodní.  

 

 Pádem těles 

Areál v dolních Vítkovicích se vyznačuje starými industriálními celky. V areálu se 

nacházejí např. koksárenské komíny, železobetonové sloupy a konstrukce, potrubí a lešení, 

které jsou zavěšeny přímo nad hlavami návštěvníků aj. stavby industriálního charakteru, 

které by mohly způsobit pád, jak kvůli únavě materiálu, tak díky přírodních vlivů nebo 

úmyslně způsobenému útoku. Zde nesmíme opomenout pády tribun a pódií, které patří 

také mezi časté příčiny úmrtí na akcích typu festival. 

 

 Poškození vedení el. proudu 

Při výpadku elektrické energie vypukne v areálu s velkým počtem návštěvníků 

panika, která může vést k ušlapání lidí vinou stresového chování.  

 

Ohrožení vně areálu 

 Únik nebezpečných látek 

V blízkosti industriálního parku v Dolních Vítkovicích sídlí teplárna společnosti 

ČEZ a.s. a společnost Třinecké železárny.  
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V nedaleké blízkosti se nachází také podzemní zásobník benzínu. Pokud nastane 

havárie spojená s únikem nebezpečných látek tyto objekty mohou ohrozit zdraví a životy 

osob v areálu Dolních Vítkovic. 

 Neprůjezdné komunikace 

Z východní strany lemuje areál silnice I. třídy číslo 56, která je hlavní tepnou 

příjezdu záchranných složek a odsunu raněných do nemocničních zařízení. Záleží také na 

průjezdu komunikací uvnitř areálu v Dolních Vítkovicích. Pokud budou ucpány vnitřní 

cesty, zamezí se efektivnímu příjezdu a zásahu složek Integrovaného záchranného systému 

(dále jen IZS). Zdlouhavý bude i přesun osob do nemocničních zařízení. 

 

Všechna zmiňovaná nebezpečí mohou vyústit ke vzniku mimořádných událostí 

např. požáru, paniky, vzniku davového chování, teroristickému útoku, tlačenici, která je při 

koncentraci velkého počtu lidí pravděpodobná. 

 

Tyto mimořádné události (dále jen MU) mohou mít za následek ohrožení života či 

zdraví návštěvníků, v nejhorším případě ztráty na životech, ekonomické ztráty spojené se 

zničením nebo poškozením areálu. Případně bude narušeno i dobré jméno festivalu, což 

může mít za následek zákaz pořádání festivalu do budoucna a soudní dopady, které bude 

řešit organizátor kvůli nedostatečným bezpečnostním opatřením. 

 

Metodou brainstorming jsou identifikovány možná rizika festivalu Beats for Love, 

která pro větší přehled prezentují tabulky č. 3 a 4. 

 

Tabulka 3: Zdroje rizika plynoucí z prostředí. Zdroj: [7] 

Prostředí 

Únik NL 

Neprůjezdné komunikace 

Krupobití 

Úder blesku 

Blackout 

Blesková povodeň 

Silný vítr a pád těles 
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Tabulka 4: Zdroje rizika antropogenního charakteru. Zdroj: [7] 

Lidé 

Vznik davového chování 

Nekvalitní bezpečnostní agentura 

Konflikty mezi návštěvníky a pořadateli 

Zkratové chování bezpečnostní služby 

Nízký počet "Staff" 

Nedostatečné proškolení "Staff" 

Nedostatečná spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami 

Neoznačení evakuačních cest 

Nezajištění evakuace 

Špatná analýza rizik 

Zanedbání bezpečnostních prohlídek 

Pronesení zakázaných věcí do areálu 

Nedostatek věcných a technických prostředků ke zvládnutí požáru 

Špatné rozmístění věcných a technických prostředků ke zvládnutí požáru 

Nedostatečné preventivní kontroly 

Nízký počet zdravotníků 

Neprůjezdné komunikace k odsunu postižených do zdravotnických 

zařízení 

Požár 

Vznik paniky 

Teroristický útok 

Vznik tlačenice 

Napadaní osob 

Nedodržování návštěvního řádu 

 

Rizika uvedené v tabulkách č. 3 a 4 mohou mít za následek hlavně: 

 Ohrožení zdraví 

 Ztráty na životech 

 Zničení dobré pověsti festivalu 

 Ekonomické ztráty 

 Zničení areálu 

 Zákaz pořádání festivalu 

 Soudní dopady 

 Jiné dopady 
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7 Plánování bezpečnosti na festivalech v ČR 

Bezpečnost na festivalech je nedoceněným aspektem, na který mnozí z návštěvníků 

neberou zřetel. Mnohdy si ani nepřipustí myšlenku, že by se mohla přihodit situace, která 

vyústí v ohrožení života nebo zdraví. Přitom z historie letních „open air“ festivalů jsou 

známy případy vytvoření paniky, které vedly až k ušlapání a zranění osob. 

 

Při plánování preventivních bezpečnostních opatření musíme zhodnotit [10]: 

 předpokládaný počet návštěvníků, 

 předpokládaný počet návštěvníků z hlediska okolní infrastruktury, 

 místo konání, 

 infrastrukturu v místě konání, 

 typ akce, 

 předpokládané chování návštěvníků, 

 předpověď a vliv počasí z hlediska bezpečnosti návštěvníků.  

 

Po zhodnocení všech těchto aspektů pomocí analýzy rizik, by měl pořadatel učinit 

určitá opatření k zajištění bezpečnosti. Analýza, by měla odhalit přijatelná a podmíněně 

přijatelná rizika, podle kterých by měla být zpracována bezpečnostní dokumentace, jenž 

bude řešit bezpečnost návštěvníků jak v areálu, tak mimo něj. Dále tato dokumentace musí 

obsahovat rozdělení pravomocí bezpečnostních služeb v areálu a spolupráci se složkami 

IZS, označení únikových cest a jejich max. kapacity, včetně řešení evakuace z místa, na 

kterém se stala MU a také určení maximální návštěvnické kapacity, při níž je možné areál 

bezpečně využívat. [10] 

Bezpečnostní dokumentace má být zpracována s dostatečným předstihem a musí 

splňovat požadavky právních norem, mezi které patří, např. trestní zákoník, stavební zákon 

a obecní vyhlášky. Dalším důležitým aspektem je požární bezpečnost a sestavení scénářů 

možných krizových situací. [10] 
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7.1 Psychologie davu 

Častým úkazem na akcích s velkým počtem návštěvníků je vznik davového 

chování. Dav můžeme specifikovat jakožto seskupení lidí, které postrádá informaci o 

psychologické struktuře skupiny. Dav nevyjadřuje sklon k vytváření určitého řádu a 

struktury. Vědomá osobnost chybí a city i myšlenky všech lidí jsou zaměřeny týmž 

směrem. Zpravidla jde o chování, které je ovládáno pouze emocemi nežli rozumem. [2] 

 

Obecné znaky davu: 

 zúžení až absence komunikace uvnitř davu, 

 citlivost na chování okolních osob (unifikace), 

 nízká soudržnost, 

 pocit síly, bezstarostnosti nebo naopak pocit ohrožení, 

 převaha neuvědomovaných procesů, 

 ztráta či potlačení pocitu zodpovědnosti, 

 deindividualizace, 

 emocionální nákaza. [2] 

 

Pro chování člověka v davu jsou nejdůležitější tři procesy: 

 proces sociální facilitace - přítomnost jiných napomáhá výskytu jistého chování, 

vzájemné posilování členů, 

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

odpovědnost a sebekontrola, 

 proces emocionální nákazy - přenášení prožitků z jednoho člena davu na druhého, 

vzájemné ovlivňování. [2] 

 

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

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

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

Naproti tomu při demonstraci převládá proces deindividualizace a návštěvník snadno 

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

jako osamocen pravděpodobně neudělal. [2] 
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Hromadné chování a masové psychické jevy jsou součástí lidského života a stále 

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

a lidstvo se pokusí o to, aby nenastala jejich násilná forma, ale převažovala forma 

poklidná, pro společnost bezpečná. [2] 

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

zbožňují klam, jenž je oslňuje. Kdo v nich umí vzbudit iluze, ovládne je velmi snadno. 

Kdo se je snaží iluzí zbavit, stane se vždy jejich obětí. [2] 

 

7.2 Průzkum návštěvníků hudebních festivalů 

V rámci diplomové práce je zpracován dotazník, který se zaměřuje na bezpečnostní 

otázky směrem k návštěvníkům festivalových akcí. Zúčastnilo se jej 64 respondentů z toho 

třicet čtyři mužů a třicet žen ve věku 18 – 60 let. Většina dotazovaných byla (z 97 %) ve 

věku 18 – 35 let. Míra vzdělanosti dotazovaných byla na velice dobré úrovni z 53 % 

vysokoškolské a 41 % maturitní.  

Majoritní většina (84 %) navštěvovala 1 – 2 festivaly ročně, dalších 13 % 

dotazovaných uvedlo, že navštíví 3 – 4 festivaly za rok a zbylá 3 % více než 4 festivaly 

ročně.  

Z dotazníku vyplynulo, že nejčastěji navštěvovaným festivalem je Colours of 

Ostrava následován festivalem Beats for Love. Obě tyto akce jsou pořádány ve Vítkovické 

Dolní Oblasti.  

V případě dotazu ohledně možného ohrožení života a zdraví při účasti na festivalu 

odpovědělo 70 % dotazovaných, že si nepřipouští událost, která by je měla ohrozit na 

životě a zdraví. Zbylých 30 % si je určitého rizika vědoma.  

Na otázku týkající se všeobecného bezpečnostního povědomí odpovědělo 65 % 

respondentů, že návštěvnický řád neznají, ale dbají na to, aby jejich chování bylo slušné a 

neohrožovalo další návštěvníky a průběh festivalu. Odpověď „znám návštěvnický řád, ale 

rád si do areálu pronesu zakázanou věc“ zakliklo 20 % respondentů. Návštěvníků, kteří 

obvykle znají návštěvnický řád a plně jej respektují je 13 %. Zbylé 2 % zastávali 

stanovisko, že návštěvnický řád neznají, rádi vyvolávají konflikty a nerespektují žádná 

bezpečnostní opatření.  
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Na pocit z bezpečnostní a zdravotnické služby odpovědělo 72 % respondentů „spíše 

dobrá“.  Názor, že bezpečnostní a zdravotnická služba má vše pod kontrolou, mělo 18 % 

dotazovaných. Odpověď spíše špatná organizace zaškrtlo 5 % respondentů a nedostatečnou 

organizaci s pocitem nebezpečného prostředí dalších 5 % dotazovaných.  

Pomoc zdravotnické služby nepotřebovalo 94 % respondentů. Zbylých 6 % uvedlo, že se 

jim ošetření zdálo odbyté (z 33 %), dobré – uspokojivé (z 33 %) a profesionální (z 33 %).  

Dotazovaná většina (84 %) uvedla, že se na festivalech setkala s neohleduplnými 

lidmi, kteří ohrožovali sebe i okolí. Na následně spjatou otázku, ohledně odezvy 

bezpečnostní služby vůči těmto elementům uvedli, že pouze z 30 % došlo k odezvě a tito 

lidé byli zpacifikováni. 

Vznik některých mimořádných událostí je podnícen alkoholem nebo drogami. 

Užívání alkoholu, jakožto nezbytnou součást festivalu, uvedlo 98 % dotazovaných, zbylé 2 

% alkohol nepijí.  

Drogy neužívá 73 % respondentů. Zbylých 27 % užívá z 18 % marihuanu, 6 % 

extázi. 1,5 % LSD a 1,5 % kokain. Výjimkou dnešní doby není ani samotná koupě drog 

přímo v dějišti festivalu. Ohledně tohoto nešvaru byly na českých festivalech nabízeny 45 

% respondentů drogy přímo v areálu. Z toho si 97% většina drogy nekoupila. 

 

Dotazník nám konkretizoval chování a typy osob, které se účastní akcí typu 

festival. Většinou se tedy jedná o lidi, kteří jdou za zábavou a nepřipouští si, že by se 

mohla přihodit nějaká závažnější situace, která by jim způsobila újmu. Neporušují 

návštěvnický řád a chovají se tak, aby nepůsobili zbytečné problémy organizátorům 

festivalu. Majoritní většina konzumuje alkohol a nebere drogy. Průzkum ukázal i některé 

nedostatky bezpečnostního systému, jakožto pronesení zakázaných věcí nebo prodej drog 

v areálu festivalu. 

Opatření proti pronesení zakázaných věcí do areálu festivalu je řešeno bezpečnostní 

službou u vstupu. Povětšinou si návštěvníci chtějí pronést svůj vlastní alkohol nebo jídlo. 

V mnoha případech si však návštěvník pronese i drogy a zakázané látky, jakožto např. 

světlice a pyrotechniku, které buď samy využívají, nebo je používají k dalšímu prodeji. 

Najít zakázané látky u vstupu je velice složité. Drogy lze uschovat tak, aby je nikdo 

nenašel.  
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Opatření proti pronesení těchto látek do areálu by mohly být důraznější. Např. 

kontrola osob psem, který by mohl drogy odhalit nebo použití testů na drogy, které by 

mohly dané osoby na festivalu eliminovat. Mezi další opatření by mohli patřit pořadatelé 

v civilním oblečení, kteří by se ve spolupráci s policií zaměřovali na nelegální prodej drog. 

Velká většina návštěvníků se setkala s neohleduplnými lidmi ohrožujícími sebe i 

své okolí. Tato skutečnost bývá povětšinou zapříčiněna nadměrným požitím alkoholu či 

drog. V tomto případě je nutné podchytit možný vznik této události hned v jejím 

prvopočátku a předejít tak závažnějším problémům, jakožto např. vzniku davového 

chování. Bezpečnostní služba by měla být strategicky rozmístěna a schopna okamžitě 

zakročit. 
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8 Zajištění bezpečnosti ročníku 2015 

Bezpečnostní složky uvnitř areálu se zaměřují na porušování návštěvního řádu a 

řešení mimořádných událostí. Bezpečnostní zajištění se skládá ze zdravotnické záchranné 

služby, bezpečnostní služby a požárního dohledu. V případě nezvládnutí nastalé 

mimořádné situace jsou připraveny bezpečnostní složky IZS. 

8.1 Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) byla rozdělená do stanovišť pod 

názvy: 

 Vysoká pec, 

 U gongu, 

 Hlavní vstupní brána. 

 

Na každém stanovišti se nacházel zdravotník, zdravotnický záchranář a řidič. 

Všechny stanoviště byly vybaveny vysílačkami pro lepší komunikaci mezi zdravotnickou a 

bezpečnostní službou. Každé stanoviště bylo vybaveno sanitním vozem, který v případě 

potřeby přemisťoval postižené na hlavní komunikace, odkud byli přemístěni ZZS do 

nejbližší nemocnice v Ostravě - Fifejdách. 

Po celý festival se do desáté hodiny večerní ošetřovaly vyvrtlé kotníky a odřeniny. 

Vyskytly se i případy kolapsů z vedra, které celý festival doprovázely. Po desáté hodině 

večer měla ZZS práci s opilými a lidmi pod vlivem drog. Vyskytly se i dvě větší rvačky, 

které se obešly bez větších zranění. ZZS prováděla preventivní kontroly areálu co půl 

hodiny. Informace mi poskytl Dominik Toman, který působil na hlavním stanovišti u 

„Vysoké pece“ jakožto zdravotník. 

8.2 Bezpečnostní služba a požární hlídka 

Před zahájením festivalu HZS ve spolupráci s organizátory projednají bezpečnost v 

rámci festivalu Beats for Love. Z hlediska požární ochrany probíhá vždy před začátkem 

festivalu preventivní kontrola areálu v Dolních Vítkovicích příslušníky HZS.  

Po překontrolování areálu doporučí k odstranění některých nedostatků. Bezpečnost 

na festivalu Beats for Love je řešena agenturou Čechymen servis s.r.o, která zajišťuje 

bezpečnostní službu a požární dohled. 
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Bezpečnostní služba a požární hlídka byla rozmístěna po celém areálu festivalu na 

stejných stanovištích jako ZZS. Bezpečnostní služba byla navíc rozmístěna u každého 

pódia, u plotů, které ohraničovaly celý areál. Společně s požární hlídkou zajišťovala 

preventivní kontroly areálu.  

Po celý festivalový ročník 2015 se neřešily žádné velké prohřešky proti 

návštěvnímu řádu. Proběhlo pár šarvátek mezi účastníky, které však bezpečnostní služba 

zpacifikovala. V jednom případě lezl návštěvník po konstrukci do vyšších pater hlavní 

scény. Bezpečnostní služba včasnou reakcí tuto situaci rychle zajistila a zamezila tak 

případné újmě na zdraví. 

Mimo areál dohlížela Městská Policie na dodržování veřejného pořádku. Byla 

orientovaná hlavně v prostorách zastávek a na parkovištích, které se nacházejí v blízkosti 

Dolních Vítkovic. 
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9 Analýza problémových oblastí 

Analýza je základním a nezbytným krokem pro řízení rizik. K určení finálních 

bezpečnostních opatření musíme určit nejprve jednotlivá rizika.  

Metodou brainstorming byla vytvořena myšlenková mapa jednotlivých důležitých 

prvků systému, které popisují možné zdroje rizik. V návaznosti budou určena rizika 

pomocí metody FMEA a zakreslena do Paretova diagramu. Souvislost mezi jednotlivými 

riziky bude ověřena pomocí metody souvztažnosti. 

9.1 Analýza Failure Mode and Effect Analysis 

Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA) je metodou rozboru možných 

selhání a jejich následků určujících možná nebezpečí v systému, což vede k hledání 

dopadů a příčin na základě strukturovaně a systematicky vedených selhání. Vyjadřuje tedy 

kontrolu prvků systému a identifikaci jeho poruch. [5] 

 

Rovnice 1: Vzorec výpočtu míry rizika. Zdroj: [5] 

R = P x N x H 

 

Tabulka 5: Proměnné ve vzorci míry rizika. Zdroj: [5] 

R Míra rizika 

P Pravděpodobnost vzniku existence rizika 

N Závažnost následků 

H Odhalitelnost rizika 

 

Míru rizika (dále jen MR) vypočteme z proměnných P, N a H. Vstupní data do 

analýzy FMEA určuje myšlenková mapa. Pro analýzu FMEA bylo expertním odhadem 

vybráno dvacet možných rizik. Hodnoty pro jednotlivá rizika jsou voleny reálně až lehce 

nadsazeně, kvůli jejich zpřísnění a tím i zvýšení bezpečnosti. V příloze č. 4. se nachází 

tabulka, která obsahuje seznam rizik a jejich hodnocení dle jednotlivých parametrů. 

Při vyhodnocení MR byla vypočtena výsledná MR, označována jako míra 

tolerance, vyjadřující rizika přípustná a nepřípustná. Vypočítaná míra tolerance (R) je 

z hlediska bezpečnosti na hudebním festivalu Beats for Love na riziku č. 9 (viz osa - 

identifikované riziko graf č. 1).  
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Všechna rizika, která jsou rovna nebo před touto hodnotou jsou nepřípustná. 

Všechna tato rizika jsou označena červenou barvou a nacházejí se v přílohové části č. 4. 

Ostatní přípustná rizika a se nacházejí pod jednotlivými čísly rovněž v přílohové části č. 4.  

Následně bylo provedeno procentuální vyjádření všech rizik tzv. kumulativní 

četností a jejich komparace s Paretovým principem 80/20.  

Při použití metody FMEA, Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky lze konstatovat, 

že nejzávažnější rizika se týkají selhání pořadatelské služby v oblasti nedostatečné 

kontroly u vstupu a následné pronesení zakázaných věcí do areálu, které může vyvolat 

teroristický útok. Další závažnou hrozbou je únik nebezpečné látky. V nedaleké blízkosti 

Vítkovické Dolní Oblasti se nacházejí podzemní zásobníky benzínu a zásobníky 

konvertorového plynu, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě koksu a při úniku 

hrozí svou toxicitou a hořlavými vlastnostmi. 

 

 

Graf 1: Přípustná a nepřípustná rizika. Zdroj: [5] 
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9.2 Analýza souvztažnosti 

Výsledky, jež vyšly aplikací metody FMEA, budou ověřeny analýzou 

souvztažnosti, která hledá vzájemné vazby mezi jednotlivými riziky. Zdroje 

potencionálního rizika budou využity z tabulky, která se nachází v přílohové části č. 4. 

V následném kroku jsou ohodnocena jednotlivá rizika a jejich vzájemné vazby 

mezi sebou. Pro potřeby analýzy vytvoříme matici s dvaceti zdroji rizik, která budou 

umístěna na osách X a Y. Poté bude zjištěna vzájemná působnost rizik. Pro tento úkon je 

volen systém jedniček a nul, které značí ovlivnitelnost v případě vzájemného působení tzv. 

„ano“ a „ne“. V konečné fázi jsou všechny hodnoty řádků a sloupců sečteny. Tabulka se 

vzájemným působením rizik se nachází v přílohové části č. 5. 

 

Následně se vypočítají koeficienty Kar a Krb, jejichž procentuální vyjádření udává 

počet návazných rizik Rb. Vyvoláním těchto rizik můžeme iniciovat rizika Ra.  

   

Rovnice 2: Výpočet koeficientů Kar a Krb. Zdroj: [5] 

      
    

x 1
   100 

 

      
    

x 1
   100 

 
Tabulka 6: Procentuální vyjádření vzájemné působnosti rizik. Zdroj: [5] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kar [%] x 84,21 73,68 63,16 5,26 63,16 63,16 78,95 10,53 15,79 21,05 

Kbr [%] y 84,21 31,28 26,32 47,37 15,79 42,11 26,32 47,37 31,58 26,32 

Riziko 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kar [%] x 84,21 21,05 78,95 63,16 36,84 57,89 5,26 10,53 0 5,26 

Kbr [%] y 42,11 57,89 36,84 26,32 47,37 31,58 42,11 47,37 36,84 47,37 

 

Tabulka č. 6., určuje maximální a minimální koeficienty na osách matice X a Y. 

Podle těchto konstant budou stanoveny osy O1 a O2, které graf rozdělí do čtyř oblastí 

určující závažnost uvedených rizik podle tabulky č. 7. Osy jsou vypočteny na základě 

spolehlivosti systému s   80 %. 
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Nejvyšší hodnota Kar max= 84,21 % 

Nejnižší hodnota Kar min= 0 % 

Nejvyšší hodnota Kbr max= 84,21 % 

Nejnižší hodnota Kbr min=15,79 % 

 

Rovnice 3: Výpočet os matice rizik. Zdroj: [5] 

           
                

   
         

 

           
                

   
         

 

Podle vzorců O1 a O2 jsou vypočteny osy matice. Graf znázorňuje obrázek č. 6.  

 O1: 32,63 % 

 O2: 45,26 % 

 

Tabulka 7: Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech matice analýzy souvztažnosti. Zdroj: [5] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. Oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Oblast Relativní bezpečnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Matice rizik znázorňující závažnost rizik v jednotlivých oblastech. Zdroj: [5] 
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Tabulka 8: Výsledky analýzy souvztažnosti z hlediska kvadrantů. Zdroj: [23] 

 

č. rizika I. Oblast č. rizika II. Oblast 

1 Vnik davového chování 4 Nízký počet Staff 

15 Únik NL 20 Silný vítr a pád těles 

    8 

Pronesení zakázaných věcí do 

areálu 

    18 Blackout 

    12 Teroristický útok 

  III. Oblast   IV. Oblast 

6 Nedostatečná evakuace 19 Blesková povodeň 

16 Neprůjezdné komunikace 17 Úder blesku 

3 

Zkratové chování bezpečnostní 

služby 9 

Nedostatek věcných a technických 

prostředků ke zvládnutí požáru 

14 Napadení osob 10 

Nedostatečné preventivní kontroly 

areálu 

5 

Nedostatečná spolupráce s 

ostatními bezpečnostními 

složkami     

2 

Konflikty mezi návštěvníky a 

pořadateli     

13 Vznik tlačenice     

7 Špatná analýza rizik     

11 Vznik paniky     

 

Tabulka č. 8. demonstruje rizika rozmístěná v jednotlivých oblastech závažnosti. 

V prvním kvadrantu matice souvztažnosti, ve kterém se nacházejí rizika spojená se 

vznikem davového chování a únikem nebezpečných látek, mají největší návaznost na 

iniciaci rizik v dalších olastech. Ve druhém kvadrantu nalezneme sekundárně nebezpečná 

rizika. Nejzásadnějším problémem druhého kvadrantu je teroristický útok, který navazuje 

na pronesení zakázaných věcí do areálu. Třetí oblast nezahrnuje žádná primárně 

nebezpečná rizika, která by navazovala na další rizika v analýze souvztažnosti. V oblasti 

relativní bezpečnosti, tedy kvadrantu č. IV., se nacházejí rizika, která mají nejmenší 

provázanost s ostatními riziky. 
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9.3 Zhodnocení analytické části 

Největším rizikem pro festival Beats for Love v Dolních Vítkovicích je dle obou 

analýz únik nebezpečné látky. Riziko může být dle analýzy souvztažnosti provázáno 

s možností teroristického útoku a pronesení zakázaných věcí do areálu festivalu. 

V nedaleké blízkosti areálu v Dolních Vítkovicích se nacházejí zásobníky konvertorového 

plynu, který může způsobit výbuch nebo toxické zamoření části areálu.  

Zóna ohrožení při úniku tohoto plynu činí 400 m a je znázorněna na obrázku č. 6. 

Tyto informace byly získány nahlédnutím do krizového plánu kraje dne 10. 10. 2015. 

V místech, která jsou ohrožena konvertorovým plynem, se nejčastěji nachází hlavní scéna 

a s tím spojena největší kumulace lidí. 

 

Obrázek 6: Zóna ohrožení konvertorovým plynem. Zdroj: [24] 
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Dalším možným rizikem, spojeným s únikem nebezpečných látek, mohou být 

podzemní zásobníky benzínu, které vlastní společnost ČSAD nacházející se na Vítkovické 

ul. Podle krizového plánu moravskoslezského kraje bylo zjištěno, že tyto zásobníky jsou 

v dostatečné vzdálenosti od areálu v Dolních Vítkovicích a nehrozí zde ohrožení při 

výbuchu či požáru. Mohou však způsobit určitý problém při dopravě do a z areálu 

v Dolních Vítkovicích, kdy mohou ohrozit silnici I. třídy č. 56, která v případě vzniku MU 

ve Vítkovické Dolní Oblasti, je jedna ze stěžejních dopravních komunikací, jak pro příjezd 

záchranných složek tak odsunu raněných do nemocničních zařízení. 

Dalším závažným rizikem je vznik davového chování. Na festivalových akcích ve 

světě s velkým počtem návštěvníků jsou již tyto případy z minulosti zaznamenány. Dle 

analýzy souvztažnosti může takováto situace nastat vyvoláním dezorientace návštěvníků, 

vznikem paniky nebo při ohrožení na životě a zdraví a snaze opustit co nejrychleji areál. 

Vlivem davového chování dochází nejčastěji k utlačení nebo ušlapání návštěvníků. Někdy 

mohou být tyto situace vyvolány i konflikty mezi bezpečnostní službou a návštěvníky, 

kteří jsou pod vlivem drog nebo alkoholu.  

Mezi nepřípustná rizika patří také pronesení zakázaných věcí do areálu, které jsou 

úzce spjaty s možností vzniku teroristického útoku, který může iniciovat vznik davového 

chování, tlačenice či paniky ve snaze návštěvníků opustit areál. 

Mezi naturogenní rizika patří silný vítr, který může zapříčinit pád těles. Ve 

Vítkovické Dolní Oblasti se nacházejí staré industriální celky, které se nacházejí přímo nad 

hlavami návštěvníků festivalu nebo jsou v těsné blízkosti hudebních scén. Špatné 

povětrnostní podmínky mohou také zapříčinit pád tribuny. 

Špatná analýza rizik má za následek vznik všech přípustných a nepřípustných rizik. 

Analýza je základním bodem plánování ve všech odvětvích, nejen v bezpečnosti. 

Nedostatek věcných a technických prostředků má návaznost na špatnou analýzu rizik 

z hlediska špatného rozmístění, nebo nedostatečného množství např. hasících přístrojů.  

Evakuace v Dolní Oblasti Vítkovice bude záviset na druhu MU. Pokud by areál 

zasáhl únik konvertorového plynu bude evakuace probíhat severovýchodním směrem (obr. 

č. 7). Evakuace areálu bude v tomto případě složitější než při možnosti použití všech 

evakuačních východů. Tímto problémem se zabývá další kapitola, která je věnována 

bezpečnostní studii.  
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Nepřípustná rizika jsou ve většině případů úzce provázána, jelikož vznik jedné MU 

může vyvolat další MU, která ohrozí všechny aktéry festivalu. Pro větší přehled jsou 

nepřípustná rizika dle metody FMEA prezentována v tabulce č. 9. Případová studie, která 

se nachází v následující kapitole se věnuje možnosti úniku NL a to konkrétně úniku 

konvertorového plynu, který se nachází na ul. Výstavní a dále vzniku davového chování, 

které je velice pravděpodobné na akcích s velkým počtem návštěvníků. 

 

Tabulka 9: Nepřípustná rizika dle metody FMEA. Zdroj: [20] 

 

Nepřípustná rizika 

Pronesení zakázaných látek 

Vznik davového chování 

Teroristický útok 

Únik NL 

Vznik tlačenice 

Silný vítr a pád těles 

Nedostatečné preventivní kontroly areálu 

Vznik paniky 

Nedostatečná spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami 

Nedostatek věcných a technických prostředků ke zvládnutí požáru 

Blackout 

Špatná analýza rizik 

Nedostatečná evakuace 

Napadení osob 
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10 Případová studie 

Případové studie prezentují realistické, složité a kontextově bohaté situace, které 

zahrnují nějaké dilema, konflikt nebo problém. Zkoumají souhru všech proměnných 

s cílem pochopit danou událost nebo situaci. Jedná se o kvalitativní metodu výzkumu, 

která si bere za cíl objasnit problémy a utřídit znalosti dané problematiky. [4] 

 

Případové studie se nejčastěji používají [4]: 

 pro identifikaci nových proměnných a otázek pro následný výzkum, 

 v projektovém a procesním řízení, 

 ve vzdělávacím procesu, 

 pro podporu rozhodovacích a řídících procesů. 

 

Na rozdíl od studií více statisticky zaměřených vyhledávající měřitelné údaje. 

Případová studie si bere za cíl nabídnout nové proměnné a otázky pro další výzkum dané 

problematiky. V případě diplomové práce budeme zkoumat některá z nepřípustných 

bezpečnostní rizik festivalu Beats for Love. [4] 

Kořeny případové studie sahají do poloviny 20. století. Metodika pro používání 

byla v odborné literatuře popisována od 50. let minulého století. 

 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. [4] 

V rámci přípravy na řešení mimořádných událostí v průběhu festivalu Beats For 

Love ve Vítkovické Dolní Oblasti bude zkoumán a navržen postup při úniku nebezpečné 

látky ze stacionárního zařízení a bude také zkoumán možnost vzniku davového chování.  
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10.1 Únik nebezpečné látky 

Únik konvertorového plynu, který se vyznačuje toxicitou a hořlavými vlastnostmi 

může zamořit část areálu v Dolních Vítkovicích. Obrázek č. 7., znázorňuje oblast ohrožení, 

ve které se v roce 2015 nacházela hlavní scéna, scéna žánru elektro swing a občerstvovací 

bary společně se zónou k odpočinku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Únikové cesty a stanoviště ZZS na festivalu Beats for Love 2015. Zdroj: [11] 
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Na obrázku č. 7, jsou znázorněny únikové cesty a stanoviště ZZS při letošním 

festivalu Beats for Love. Červená hranice v horní části mapy znázorňuje zásah festivalu 

únikem konvertorového plynu. V tomto prostoru se nachází úniková cesta na ul. Místeckou 

a ul. Ruskou, dále je zde situováno i stanoviště ZZS. V prostorách kolem hlavní scény se 

po celý festival kumulovalo nejvíce lidí, podmínky pro zásah a evakuace osob je 

problematická už jen z důvodu, že zasahující záchranné týmy, budou postupovat směrem 

do protichůdného davu, který se bude z míst evakuovat.  

Evakuace osob bude probíhat dle evakuačních cest znázorněných na obrázku č. 7., 

skrze jediný možný východ, kterým je hlavní vstup. Z míst zasažených konvertorovým 

plynem se osoby budou přemisťovat po ul. Ruská, která je nejširší a dokáže, tak kapacitně 

pojmout velký počet evakuovaných, ale to jen za předpokladu, že organizátoři odstraní 

ploty, kterými je areál v těchto místech ohraničen. Po ul. Ruská bude přijíždět i technika 

nutná k řešení nastalé MU. Vzniká zde tedy opětovný konflikt s protichůdným davem 

osob, který se bude evakuovat.  

 

10.2 Návrh řešení mimořádné události spojenou s únikem nebezpečné 

látky 

V případě úniku konvertorového plynu nastane okamžité přerušení festivalu a 

evakuace osob. Nejdůležitější je urychlená evakuace ze zasažených míst kolem hlavní 

scény (obrázek č. 7). Velice důležitá bude rychlá reakce pořadatelů a zpřístupnění 

evakuační cesty na ul. Ruská. 

Tato ulice je dostatečně široká k příjezdu záchranných vozidel, tak i k evakuaci 

z míst zasažených konvertorovým plynem. Fotka této ulice je k náhledu v přílohové části č. 

2. Před aktivací únikové cesty na ul. Ruská, by měl být vyznačen koridor, ve kterém bude 

prováděna samovolná evakuace a také koridor, kterými se budou pohybovat záchranné 

složky do a z míst postižených mimořádnou událostí.  

Koridory by mohly být vytvořeny pomocí reflexních pásek a při aktivaci únikové 

cesty by se bezpečnostní služba, která se zdržuje u bezpečnostního plotu, přesunula za tyto 

pásky a dodržovala by dohled nad evakuací v koridoru. Přínos tohoto systému je zřejmý 

hlavně kvůli urychlenému příjezdu a odjezdu záchranných vozidel, které se tak nemusí 

mísit mezi lidmi, kteří budou houfně opouštět areál. 
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Při vyhlášení prvního stupně poplachu budou jednotlivé osoby okamžitě převezeny 

do nemocničních zařízení. Situaci zvládnou zasahující složky, které nebude potřeba 

koordinovat. Tento stupeň poplachu je však pravděpodobný pouze pokud by se únik 

nebezpečné látky vyskytl v dopoledních nebo odpoledních hodinách do 15:00. Po této 

hodině se areál začíná plnit návštěvníky. Kolem 22:00 hodiny večerní se v areálu nachází 

až 40 000 osob.  

Podle počtu postižených osob bude vyhlášen daný stupeň poplachu. Při ohrožení 

většího množství osob (< 100) bude vyhlášen druhý, třetí nebo zvláštní stupeň poplachu. 

Jednotky IZS budou řízeny v místě zásahu velitelem zásahu, který v případě nutnosti 

rozdělí území na sektory a úseky. Při nutnosti potřeby budou do záchranných prací 

zapojeny i jednotky z okolních ORP. 

Pro větší přehled a usnadnění určování priorit ošetření a odsunu bude zřízeno 

shromaždiště raněných a nemocných, které by mohlo být zřízeno ve stanovém městečku 

tzv. Love Campu, který se nachází u silnice č. I/56 a je znázorněn na obrázku č. 7. 

Společně se shromaždištěm raněných a nemocných bude zřízeno i odsunové pracoviště, 

jehož úkolem je organizace odsunu pacientů přímo na specializovaná pracoviště podle 

druhu postižení. 

Optimální součinnost složek IZS při zdravotnické části zásahu je třeba předem 

dohodnout a opakovaně procvičovat v přípravě na MU. 

Z hlediska odsunu postižených budou využity jen některé nemocnice. Nemocnice 

v Ostravě – Vítkovicích nebude využita k ošetření osob kvůli zamoření konvertorovým 

plynem. Zónu ohrožení, konvertorovým plynem znázorňuje obrázek č .6. 
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Obrázek 8: Trasa z Dolní Oblasti Vítkovice do Městské Nemocnice. Zdroj: [16] 

Postižené osoby budou dále rozvezeny do městské nemocnice v Ostravě – 

Fifejdách, trasa je znázorněna na obrázku č. 8, a fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě. 

Při úniku nebezpečné látky bude omezen provoz na silnici I., třídy č. 56 (Místecké) kvůli 

zasažení toxickými látkami. Do fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě bude zvolena druhá 

nejrychlejší trasa a to po ulicích 28. Října a Opavská (obrázek č. 9). V případě překročení 

kapacity nemocnic budou postižené osoby přesunuty do nejbližších nemocnic ve Frýdku – 

Místku, Bohumína, Havířova nebo Bílovce. Trasa odsunu pacientů a příjezdu složek IZS 

musí být v každém případě plánována mimo zasažené prostory konvertorovým plynem, 

které znázorňuje obrázek č. 6. 
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Obrázek 9: Trasa Dolní Oblast Vítkovice - Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba. Zdroj: [16] 

 

Ukončení akce ZZS v místě zásahu nastává při odsunu posledního pacienta do 

zdravotnického zařízení.  

V průběhu akce je nutné udržovat co nejpřesnější přehled o počtu vytříděných, 

ošetřovaných, na odsun připravených a již odsunutých pacientů. To vše s ohledem na 

nutnost povolání záloh, žádost o výpomoc z okolních oblastí, plánované kapacity cílových 

zařízení, jejich potřebnou aktivaci a koordinaci činností přednemocniční a časné 

nemocniční fáze.  

Podrobná závěrečná zpráva ZZS o řešení hromadného postižení osob by měla být 

vypracována následně, ve spolupráci s cílovými zařízeními a zbylými složkami IZS, co 

nejdříve po ukončení akce. Tato zpráva, již musí obsahovat přesné počty pacientů, včetně 

jejich identifikace, jejich směrování (cílová zařízení), a alespoň prvotní hodnocení 

závažnosti stavu. 

10.3 Vznik davového chování 

Festival Beats for Love se řadí se 40 000 návštěvníky k jednomu z největších 

festivalů v tuzemsku. Má velký potenciál do budoucna s každoročním nárůstem počtu 

návštěvníků o 7 500 osob. Kapacita areálu však činí pouze 45 000 osob.  

Při zahájení festivalu je důležité dodržovat harmonogram otevření areálu. 

V opačném případě může vzniknout davové chování už před zahájením festivalu. 

Návštěvníci se budou kumulovat před vstupem a budou se tlačit dovnitř ve snaze dostat se 

co nejrychleji do areálu.  
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V této tlačenici hrají emoce důležitou roli. Každý člověk je jinak emočně vybaven a 

má tendenci jinak reagovat na stísněné prostředí. Nejen před vstupem do areálu, ale i 

v areálu je důležité mít strategicky rozmístěné občerstvovací posty, WC, pitnou vodu aj.  

Na větší plochu strategicky situovat více prodejních míst se vstupenkami. Správné 

rozmístění dopomůže k rozdělení návštěvníků na více míst.  

Za vznik davového chování můžeme považovat i vznik paniky. Panika je 

nebezpečný jev, kterému je třeba za každých okolností předcházet. Při vzniku paniky si 

chtějí lidé za každou cenu zachránit svůj život. Člověk je vlivem emocí schopen obětovat i 

své nejbližší. Osoby se bezhlavě snaží opustit prostory, ve kterých se cítí být ohroženi. Při 

účasti 40 000 osob v Dolních Vítkovicích je vznik takovéto situace pravděpodobný. 

Na festival vede pouze jeden vstup pro všechny návštěvníky. Jejich podvědomí 

bude tedy naprogramováno tímto směrem i v případě odchodu či evakuace při vzniku 

mimořádné události, vzniku paniky a snahy dostat se ven z ohrožených míst. V tomto 

případě může na únikových cestách nebo u východu vzniknout tlačenice a ušlapání či 

udušení návštěvníků. 

Z hlediska eliminace této situace by měly být zřízeny dva vstupy na festival, které 

by naráz pojaly větší počet evakuovaných návštěvníků a nevznikla by potenciální tlačenice 

a davové chování. Vhodným řešením by byl druhý vchod na ul. Ruská. Na obrázku č. 10 je 

tento vstup označován jakožto vstup pro VIP a vystupující. 

Na obrázku č. 10 jsou dále zobrazeny působnostní koridory ZZS z hlediska jejich 

stanovišť. Modrý koridor je bez stanoviště ZZS a probíhají zde pouhé preventivní kontroly. 

V modrém koridoru se také nacházejí nejméně široké cesty mezi jednotlivými scénami, 

což může mít za následek ucpání a vznik tlačenice. Do modrého koridoru bych doporučil 

zřídit další stanoviště bezpečnostní služby a ZZS. Už jen z důvodů preventivní kontroly 

nad tímto úsekem a možnosti rychlého jednání v případě iniciace MU. Tento koridor je 

nejdál od všech evakuačních cest, proto je důležité obzvlášť citlivě plánovat bezpečnost 

v těchto místech. V tomto koridoru se člověk může cítit neohroženě a může zde vzniknout 

davové chování. 
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Obrázek 10: Mapa areálu festivalu Beats for Love s vyznačenými koridory ZZS. Zdroj: [12] 

  



37 

 

11 Plánování bezpečnosti na festivalech v Irsku 

Efektivní plánování se zabývá prevencí prostřednictvím zjišťování, odstraňování a 

řízení nebezpečí a rizik. Množství času pro plánování závisí na velikosti daného festivalu, 

obvykle to bývá 6 – 9 měsíců předem. Tento čas dává prostor ke zhodnocení bezpečnostní 

situace a odborného poradenství ze strany záchranných složek (hasiči, policie, ZZS) nebo 

dobrovolných organizací jako je První pomoc (v ČR Český červený kříž), nebo tzv. 

„drogová osvěta“ (v ČR žádná takováto organizace na festivalech nepůsobí). [22] 

 

Klíčové prvky úspěšného plánování bezpečnosti a zdraví na festivalech jsou stejné 

jako u nás [22]: 

 vytvoření bezpečnostní politiky a ochrany zdraví, 

 plánování a zavedení politiky do praxe, 

 organizace účinné struktury řízení a opatření pro plnění bezpečnostní politiky, 

 monitorování zdraví a bezpečnosti, 

 kontrolní audit a přezkum výkonnosti. 

 

Vnitřní organizační struktura se skládá z bezpečnostní komise, která obsahuje 

osoby zodpovědné za hladký průběh festivalu. Nejčastěji je tvořena z bezpečnostních 

poradců policie, hasičů a ZZS. Vedoucím této bezpečnostní komise je tzv. „Safety officer“, 

který nese celkovou zodpovědnost za bezpečnostní záležitosti. Tato osoba je proškolena 

v prevenci rizik a má zkušenosti a znalosti z této oblasti plánování. [22] 

 

Úkoly pozice „Safety officer“ jsou zejména [22]: 

 zajištění kontroly bezpečnostních opatření, 

 být identifikován, jakožto hlavní bezpečnostní manažer a mít určeno stálé místo 

působnosti tzv. Control room, 

 mít k dispozici prostředky pro komunikaci s lidmi odpovědnými za aktivaci 

nouzových opatření (hasiči, policie, ZZS) 

 nesmí být zapojen do dalších organizačních činností, 

 má pravomoc na ukončení události, 

 sleduje celkovou bezpečnost a vyhodnocuje bezpečnostní situaci. 
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Další organizační složkou, která spadá přímo pod pozici Safety officer je Senior 

steward. Tato pozice má dohled nad dalšími pořadateli tzv. „others staff“. Tito pořadatelé 

jsou rozmístěni po areálu a mají různé úkoly z hlediska bezpečnosti např. hlídání 

bezpečnostního plotu, prohledávání návštěvníků u vstupu, preventivní kontroly areálu atd. 

Všichni tito pořadatelé dostanou specifický název pro vykonávanou činnost a budou pro 

tuto činnost proškoleni. Každý člen bezpečnostního týmu na festivalu bude také poučen co 

dělat v případě přijetí nouzových opatření spojených s hromadným postižením osob. [22] 

 

Při plánování bezpečnosti se doporučuje být v kontaktu s těmito složkami [22]: 

 

 Obecní úřad 

Poskytuje doporučení z oblasti havarijního plánování. Doporučí povinnosti v rámci 

zdravotních a bezpečnostních předpisů.  

 

 Policie tzv. Gardai 

Gardai je irská Policie. Doporučuje se obrátit na místní policejní stanici z hlediska 

rad a informací. Pro plánování bezpečnosti je důležité, aby byly předány detaily události 

v písemné formě. Policie nejčastěji pomáhá při zvládání davu, nouzového pořádku a řízení 

dopravy. 

 

 Hasiči 

Zajišťují poradenství v oblasti požární bezpečnosti, včetně příjezdu záchranných 

složek a organizace evakuace návštěvníků, tak aby nepřekážely možnému zásahu. 

Provádějí vždy kontrolu před zahájením festivalu. 

 

 První pomoc 

Řešení první pomoci na festivalech v Irsku je v režii dobrovolnických organizací, 

jako  

je Britský Červený kříž nebo tzv. St. Johns Ambulance. Tyto organizace zajišťují 

stanoviště první pomoci. Důležitým prvkem při plánování první pomoci je předpokládaný 

počet návštěvníků, podle kterého se určí počet záchranářů a stanovišť první pomoci. 
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Tabulka s předběžnými počty návštěvníků a počty záchranářů je uvedena v přílohové časti 

č. 7.  

Služby těchto organizací hradí organizátor akce. Dále se informují nejbližší 

nemocnice pro možnost potřeby ošetření velkého počtu raněných. 

 

 Drogová osvěta 

Dobrovolnická organizace zaměřující se na boj s drogami. Poskytuje poradenství a 

podporu drogově závislým lidem. Stanoviště se nejčastěji nachází vedle první pomoci, 

kvůli případné spolupráci. 

 

 AA 

Organizace poskytující směrové cedule k události. Důležitá z hlediska 

informovanosti návštěvníků, rozdělení davů a eliminace vzniku ucpání či tlačenice. 

 

 Pojišťovna 

Organizátor akce si musí sjednat pojištění zákonné odpovědnosti. Organizátor 

právně zodpovídá za škody, které se mohou vyskytnout v průběhu festivalu.  

 

Proces plánování akcí pro velkou skupinu lidí je totožný jako v ČR. Konzultace se 

záchrannými složkami a jejich kontrola areálu však není povinná. Tento proces by mohl 

být zařazen do obecně závažné vyhlášky, která stanoví podmínky pro pořádání těchto akcí. 

Odlišností je zde také organizace drogové osvěty a společnosti pro vyznačení komunikací. 

V ČR se na festivalech žádní preventisté, kteří se zaměřují přímo na drogy nevyskytují. 

Péči o osoby pod vlivem drog zde zabezpečuje ZZS.  

Na některých festivalech, obzvláště zaměřených na styl techno a další 

elektronickou hudbu, by mělo být zřízeno stanoviště zaměřující se jen na zdrogované lidi 

nebo osoby, které budou chtít v tomto ohledu pomoci, festival Beats for Love by neměl být 

vyjímkou. 

 

  



40 

 

12 Mimořádné události na jiných festivalech ve světě 

Vášeň, kterou lidé chovají ke svým oblíbeným kapelám je nezměrná. Po celém 

světě jsou navštěvovány koncerty a velké festivalové akce. Ne vždy však jdou ruku v ruce 

s dobrou zábavou. Požáry, pády jevišť a dokonce i vraždy představují největší rizika na 

koncertech, která jsou spojena s desítkami úmrtí i přes přísná bezpečnostní opatření.  

 

Léto roku 2011 bylo obzvláště hojné na smrtící případy při koncertech pod širým 

nebem.  Dohromady jedenáct lidí zemřelo, kvůli pádu tribuny na festivalech Indiana State 

Festivalu a Pukkelpop Festivalu. [11] 

 

 Indiana State Festival, USA, 13. 8. 2011 

Country festival v Indianě z léta 2011 je spojován s pádem jeviště, který byl 

způsoben silnou bouřkou. Vítr dosahoval místy rychlosti až 112 km za hodinu (dále jen 

km/h). Způsobil pád podia a světelné techniky do prostorů před pódiem, ve kterém se 

nacházeli návštěvníci. Šest lidí bylo usmrceno a padesát dalších zraněno. [11] 

 

 Pukklempop Festival, Belgie, 18. 8. 2011 

O týden později se v Belgii stala druhá tragédie podobného rázu jako v Indianě. 

Přívalové deště a silné větry svrhly několik koncertních stanů, velké osvětlovací stožáry a 

obrazovky. Vítr dosahoval místy rychlosti až 170 km/h a vytahoval stromy z půdy. Řádění 

živlů si vyžádalo pět obětí a sto čtyřicet lidí bylo zraněno. Festival byl předčasně ukončen.  

[11] 

 

 Roskilde festival, Dánsko 25. 6 – 2. 7. 2000 

Během koncertu Pearl Jam došlo k tlačenici, která vedla k ušlapání a udušení devíti 

osob. Dvacet šest návštěvníků bylo zraněno. V roce 2000 byl tento festival považován za 

jeden z nejbezpečnějších v Evropě. Tento incident byl pro mnohé festivaly podobného 

typu iniciací k přehodnocení bezpečnostních podmínek. Glastonbury festival v Anglii se 

v roce 2001 rozhodl k předčasnému ukončení svého festivalu, kvůli přílivu velkého počtu 

osob bez zakoupených vstupenek. Z části také, aby předešel událostem, které se staly 

v roce 2000 v Roskilde. [11] 



41 

 

 

 Mawazzine Festival, Maroko, 23. 5. 2009 

Tento devítidenní festival měl podpořit pověst Maroka, jakožto moderního národa. 

Poslední večer konání festivalu bylo v davu jedenáct lidí rozdrceno k smrti. Podle BBC, 

účastnící obviňovali místní policii, která uzavřela několik východů. Oficiální verzí bylo, že 

fanoušci chtěli rychle opustit areál festivalu a při této snaze se jeden plot zhroutil a 

způsobil jedenáct úmrtí. [11] 

 

 Love Parade Festival, Guisburg Německo, 24. 7. 2010  

Festival zaměřený na žánr techno, byl poprvé od svého vzniku (1989), umístěn do 

uzavřeného areálu. Předchozí ročníky probíhaly tak, že na několika dopravních 

automobilech byly umístěny reproduktory a návštěvníci tohoto festivalu chodili v určitých 

částech města za touto pojízdnou scénou. V roce 2010 byl festival poprvé umístěn do 

uzavřeného areálu. Tato volba však znamenala dvacet jedna obětí a pět set zraněných lidí. 

Příčinou byla špatná volba areálu, který měl mimo jiné stejný vchod a východ. Pořadatelé 

navíc nestihli otevřít brány festivalu v oficiální čas a tak se před areálem hromadily 

desetitisíce lidí, kteří se následně natlačili dovnitř. Od 14:00 začaly mezi návštěvníky jezdit 

i kýžené vozy z hudební aparaturou a vznikl absolutní chaos, který musela řešit až policie. 

Lidé, kteří se chtěli dostat z areálu ven byli tlačeni lidmi, jenž se chtěli dostat dovnitř – 

vznikala panika a davové chování, přesto všechno nebyl festival přerušen. Policie se 

snažila rozdělit jednotlivé cesty, ale oddělení protichůdných davů bylo velice složité. [11] 
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13 Závěr 

Diplomová práce se zabývala zhodnocením bezpečnostní situace festivalu Beats for 

Love, který je situován ve Vítkovické Dolní Oblasti. Festival se za tři roky své existence 

stal velice populárním jak v tuzemsku, tak i zahraničí. Z tohoto důvodu práce směřovala 

k nalezení rizik, které by mohly festival ohrozit a zamezit tak v jeho dalším růstu a 

pokračování. 

V práci je čtenář postupně seznámen jak s historií festivalu, tak i Oblastí Dolních 

Vítkovic. 

K určení možných hrozeb ze strany návštěvníků festivalových akcí, byl sestaven 

dotazník zaměřený na bezpečnostní podvědomí. Z dotazníku vyplynulo, že osoby, které se 

festivalu účastní, přichází za zábavou a nechtějí vyvolávat události, kterými by ohrožovali 

sami sebe, tak i ostatní osoby. Zajímavým aspektem bylo, že skoro polovině dotazovaných 

byly nabízeny drogy ke koupi v areálu festivalu, což značí selhání bezpečnostních 

prohlídek u vstupu. 

Metodou brainstormingu je sestavena myšlenková mapa možných nebezpečí. Tyto 

hrozby jsou zhodnoceny v analytické části metodou FMEA a jejich vzájemná působnost je 

ověřena metodou souvztažnosti. Největším rizikem se stal únik nebezpečné látky. Pomocí 

náhledu do krizového plánu kraje bylo zjištěno, že z tohoto hlediska Dolní Oblast 

Vítkovice ohrožuje zásobník konvertorového plynu, který se nachází na nedaleké ul. 

Výstavní. V návrhu řešení této MU jsou popsány činnosti, které by měly následovat 

v případě ohrožení tímto plynem, jakožto evakuace, uvolnění únikových cest, příjezd 

záchranných složek a odsun postižených do nemocničních zařízení. 

Dalším závažným rizikem je vznik davového chování, které bývá na akcích o 

velkém počtu návštěvníků běžné. Jsou zde vyznačeny prostory areálu, ve kterém by mohlo 

vzniknout davové chování a doporučení k situování stanoviště bezpečnostní služby a ZZS 

k možné eliminaci tohoto jevu. Pokud bude pro festival Beats for Love zachováván určitý 

trend nárůstu počtu návštěvníků měly by být pro další ročníky zvoleny větší prostory. 

Každý rok navštíví festival v průměru o 7 500 návštěvníků více. V roce 2016 by tedy měla 

být překročena kapacita areálu, která je dimenzována na 45 000 osob, o 2 500 návštěvníků. 

Organizátoři by na tuto skutečnost měli brát zvýšený ohled. 
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Dále jsou pak uvedeny festivaly v zahraničí, které přinesly příklady pro plánování 

bezpečnosti z hlediska selhání bezpečnostních opatření.  

Nejčastějším rizikem je vznik davového chování kvůli překročení návštěvní 

kapacity a s ním spojené ušlapání lidí. Dalšími událostmi, které způsobily řadu úmrtí na 

festivalech ve světě je náhlá změna počasí nebo pády tribun. Diplomová práce popisuje 

organizaci a plánování na festivalech v Irsku. Zajímavostí tamních festivalů je drogové 

poradenství a řešení problémů spojených s drogami speciální organizací tzv. Drogovou 

Osvětou, která se na tuzemských festivalech nevyskytuje. 

V přílohové části č. 6 je uvedena metodika zabývající se způsobem pomoci osobám 

při traumatizujících událostech a postižení velké skupiny osob.  

V letních měsících se hromadí stížnosti na rušení nočního klidu obyvatel celé 

Ostravy na probíhající festivaly či akce pod širým nebem. V souvislosti s tímto problémem 

by měly být určena jistá omezení, které by těmto stížnostem předcházeli. Přílohová část 

zároveň uvádí vzor obecně závazné vyhlášky, kterou obec stanoví podmínky pro pořádání 

akcí typu technoparty.  

Přínosem diplomové práce je tedy zhodnocení a řešení rizik festivalu Beats for 

Love.  
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14 Seznam použitých zkratek 

MU  - Mimořádná událost 

ZZS - Zdravotnická záchranná služba 

IZS - Integrovaný záchranný systém 

MR - Míra rizika 

ČR - Česká republika 

NL - Nebezpečná látka 

ORP - Obec s rozšířenou působností 

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis 
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