
Iniciativa International Event Safaty Lab (IESL), která sdružuje experty z oblasti mezinárodní eventové 

produkce vás ve spolupráci s Fakultou stavební  ČVUT v Praze a za podpory Generálního ředitelství 

hasičského záchranného sboru České republiky Ministerstva vnitra, zve na seminář 

 

International Event Safety Lab – Organizování chaosu 

 

ve čtvrtek 3.11.2016 od 8 hod na ČVUT v posluchárně B 280, Thákurova 2077/7, Praha 6 

 

 
International Event Safety Lab (IESL) je projekt zaměřený na tvorbu, výměnu a sdílení mezinárodního 

know-how v oblasti zajištění a bezpečnosti na akcích pro veřejnost a to se speciálním zřetelem ke kulturním 

akcím. 
 
Kulturní akce jsou nositelem myšlenek svobody, non-konformity a volnosti. Za jejich přípravou pak v 

protipólu stojí sofistikovaná organizace činností zajišťujících chod akce. Primárním smyslem této organizace 

je utvořit přirozený, téměř neviditelně sám od sebe fungující event. Rozdíl mezi profesionálně a amatérsky 

zajištěným eventem je především v propracovanosti systému prevence mimořádných událostí. Důraz je pak 

kladen nejen na komfort, ale především na ochranu života, zdraví a majetku návštěvníků i pořadatelů. 

 

Během semináře IESL bude prezentována organizace eventů, jejich společné rysy od akcí v nejmenších 

klubech po stadiony, festivaly nebo masové pouliční akce. Hlavním kritériem k tématům bude právě požární 

bezpečnost – ochrana života, zdraví a majetku. Seminář se věnuje problematice bezpečných kapacit i 

evakuace, vlivů počasí a nečekaných klimatických výkyvů s dopadem na dočasné stavby, rozvržením 

prostoru s ohledem na akustiku, bezpečností práce, dělení odpovědnosti v pořadatelském týmu, legislativou, 

srovnáním s mezinárodními standardy anebo úvodem do mezinárodní situace.  
 
Mezi mluvčími IESL budou odborníci na požární prevenci z generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru MV ČR, učitelé z ČVUT a národní i evropští experti. Seminář je volně přístupný až do naplnění 

kapacity posluchárny B 280. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiskový kontakt IESL: Jan Vávra, janvavr@gmail.com  tel: 777 108 194 

mailto:janvavr@gmail.com


International Event Safety Lab  

Program čt 3.11.2016 

 

8:00 - 9:40 

Zahájení  

Vymezení problematiky 

Organizace 

Požární prevence 

Historie eventové bezpečnosti 

Ochrana života a zdraví 
 

10:00 -11:40 

Organizace prostoru, Site Design – Indoor 

Organizace prostoru, Site Design – Outdoor  

Stadiony a aglomerace 
 

12:00 – 14:00 

Mimořádné situace 

Evakuace 

Vyšetřování 

Bezpečnost práce v ČR 

Bezpečnost práce a certifikace v Evropě 

Organizovaný chaos 
 

 

 

 

Hlavní přednášející 
 

Ing. Plk Květoslava Skalská – GŘ HZS ČR 

Mgr pplk Jakub Škoda – GŘ HZS ČR 

 

Dr Dirk Oberhagemann – Generální sekretariát asociace HZS Spolkové rep. Německo 

Ba Tim Roberts – ředitel UK Event Safety Shop 

Martin Goebbles – ředitel evropské divize pojišťovny Robertson – Taylors 

Marc Wohlrabe – tiskový mluvčí Berlin Clubcommision 

 

Doc. Dr. Jakub Dolejš – ČVUT 

Ing Hana Najmanová – ČVUT  
Ing Jiří Nováček, Ph.D. – ČVUT  

 
 

 

 


