
Manuál: Principy bezpečnějšího nočního života v prostředí klubů a velkých akcí 

Principy bezpečnějšího nočního života představují sérii opatření, která má za cíl zajistit 

bezpečnější noční život v prostředí klubů a na hudebních akcích a racionální prevenci před 

riziky souvisejícími s tímto prostředím a užíváním legálních a nelegálních drog. Jedná se o 

praxi, která je uplatňována v mnoha evropských městech, kde je rozšířená klubová kultura a 

noční život. Tyto principy a opatření přitom vycházejí především ze shody mezi samotnými 

provozovateli klubů, účastníky nočního a klubového života a odborníky. Souhrnně je formuluje 

např. koncept Hard and Smart, na kterém je založen i tento dokument. Jednotlivé principy a 

opatření mají svůj efekt především, když jsou zaváděna společně. Přesto je vždy nutné zvážit 

konkrétní dispozice podniku, pro který budou některé z opatření vhodnější a jiné méně. 

Společné zavedení těchto opatření v klubech nebo na velkých hudebních akcích také 

představuje určitý ideální stav. Konkrétní naplnění může probíhat postupně v závislosti na 

potřebnosti a dostupných zdrojích. 

Pro vyhodnocení jednotlivých opatření jsme definovali doporučení pro hodnotitele, 

obsahující návodné otázky. V následující tabulce také rozdělujeme jednotlivé opatření na 

ty s vyšší prioritou a nižší prioritou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření/aktivita Priorita 

Vyškolený personál Vyšší priorita 

Vyškolená ochranka Nižší priorita 

Bezpečná doprava Vyšší priorita 

Bezpečnější sex Vyšší priorita 

Prevence dehydratace a přehřátí Vyšší priorita 

Vyvážené info o drogách a alkohoku Vyšší priorita 

Přítomnost kontaktních pracovníků na 

vybraných akcích 

Vyšší priorita 

Klidová zóna (Chill-out) Nižší priorita 

Špunty do uší Vyšší priorita 

Bezpečná šatna Nižší priorita 



Vyškolený personál/vyškolená ochranka:  

Z hlediska užívání alkoholu, tabáku a ilegálních látek by měl personál i ochranka (barmani, 

obsluha, úklidová služba nebo vybraný management) mít základní proškolení v oblastech jako 

jsou: zvládání akutních stavů a předlékařské péče, typologie a účinky legálních i nelegálních 

látek, prevence krizových situací, zejména pak zvládání agrese v kontextu užívání různých 

návykových látek nebo manipulace s infekčním materiálem a s tím spojeným rizikem přenosu 

infekčních nemocí. 

Doporučení pro hodnotitele 

Při hodnocení tohoto kritéria zvažte následující otázky: 

- Proběhlo školení v jedné nebo ve více jmenovaných oblastí?  

- Školení se účastnili jen někteří zaměstnanci (security) nebo i další (barmani, 

management apod.)?  

- Disponuje klub manuálem, jak postupovat v krizových situacích (nález infekčního 

materiálu, užívání a distribuce ilegálních látek, řešení konfliktů a další narušování 

veřejného pořádku)?  

Bezpečná doprava: 

Zajištění bezpečné přepravy do klubu/na akci a domů je jedním z důležitých preventvních 

opatření zejména pro návštevníky, kteří užívají legální nebo nelegální látky. V klubech a na 

akcích jsou proto vytvořeny transparentní a viditelné informační sítě o nočních linkách veřejné 

dopravy z místa klubu/akce. Zároveň jsou v klubu dostupné infomarce (např. od personálu, ve 

formě informačního letáku, tabule apod.) o přepravci, který je po dohodě s klubem dostupný 

cenově i časově vzhledem k lokálnímu standardu (např. taxi, drink and drive apod.). 

Doporučení pro hodnotitele 

Při hodnocení tohoto kritéria zvažte následující otázky: 

- Disponuje klub viditelnými informacemi (v českém i anglickém jazyce) o veřejné 

dopravě z a do klubu (spec. noční linky)? 

- Disponuje klub viditelnými informacemi (v českém i anglickém jazyce) o 

spolehlivém a cenově zvýhodněné taxi službě, či obdobném typu přepravy (včetně 

drink and drive)?   

Bezpečnější sex: 

Klub má dostupný automat na kondomy, případně na vybraných akcích distrubuje zdarma 

kondomy a informace o bezpečnějším sexu, rizicích pohlavně přenosných nemocí a o prevenci 

sexuálního násilí. Důležité je také explicitní odmítání sexuálně agresivního chování v 

prostorách klubu a jeho bezprostřední blízkosti. 

Doporučení pro hodnotitele 

Při hodnocení tohoto kritéria zvažte následující otázky: 



- Jsou v klubu k dostání kondomy (ideálně bezplatně) a informace o bezpečném sexu, 

sexuálních rizicích a prevenci sexuálně agresivního chování? 

- Je personál proškolen v rozpoznání a prevenci sexuálně agresiního chování?  

- Klub se na viditelném místě explicitně vymezuje proti sexuálnímu násilí? 

 

Prevence dehydratace a přehřátí: 

Zajištění dostupných nealkoholických nápojů v prostorech klubu/hudební akce. Z komerčně 

nabízených nápojů by měl být alespoň jeden nealkoholický nápoj cenově dostupnější než 

nejlevnější alkoholický a to při stejném objemu. Na akcích by měl být přístup k chladné pitné 

vodě zdarma v kombinaci upozorněním na riziko dehydratace a přehřátí. 

Doporučení pro hodnotitele 

Při hodnocení tohoto kritéria zvažte následující otázky: 

- Má klub v nápojovém lístku alespoň 1 nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější 

alkoholický nápoj a to ve stejné objemu?  

- Je pro návštěvníky klubu nebo akce dostupná chladná pitná voda? 

- Jsou na vybraných akcích dostupné infomace o rizicích dehydratace a přehřátí?   

Vyvážené info o drogách a alkohoku:  

Vytvoření informačního rámce a servisu zaměřeného na rizika týkající se požití alkoholických 

nápojů a nelegálních drog. To znamená např. po celou dobu akce nebo otevírací doby klubu 

dostupné informační materiály o zdravotních, legislativních a sociálních rizicích spojených s 

konzumací alkoholu a drog.  U drog by měly materiály obsahovat objektivní informace o 

jednotlivých substancích, jejich formách, účincích, rizicích a nejnovějších trendech v oblasti 

Harm Reduction. Na vybraných akcích je dostupný alkoholtester. 

Doporučení pro hodnotitele 

Při hodnocení tohoto kritéria zvažte následující otázky: 

- Má klub celoročně dostupné informace (ve formě letáků, umístění na webu/FB, 

informační tabule, banneru apod.) o účincích a rizicích alkoholu, tabáku a 

ilegálních drog a o kontaktech na odpovídající odborné služby? 

- Má klub na vybraných akcích dostupný pro řidiče alkoholtester (nebo jednorázový 

slinný drogový test) a proškolený personál, který je schopen výsledky interpretovat 

a poskytnout poradenství? 

Přítomnost kontaktních pracovníků na vybraných akcích: 

Na některé speciálně vybrané akce, kde se dá předpokládat vyšší míra užívání alkoholu a 

nelegálních drog, klub pozývá vyškolený kontaktní personál pro oblast drog a závislostí na 

nočních akcích (programy jako jsou Psy-care, Hard and Smart, Safer party apod.). Ti zajišťují 

odborný informačně-poradenský prostor se zaměřením na předávání objektivních informací o 



užívaných legálních i ilegálních substancích, informací o souvisejících tématech (bezpečnější 

sex, legislativní info) a jsou schopni zajistit krizovou intervenci a řešit akutní intoxikace popř. 

řešit další rizikové situace.  

Doporučení pro hodnotitele 

Při hodnocení tohoto kritéria zvažte následující otázky: 

- Spolupracuje klub s některým z preventivních programů na řešení snižování rizik 

nočního života? 

- Zajišťuje klub na vybraných rizikových akcích1 přítomnost kontaktního informačně-

poradenského týmu?  

Klidová zóna (Chill-out): 

V prostorách klubu/hudbení akce je klidné místo, kde je nabídnuta možnost odpočinku mimo 

hlavní dění klubu/akce. Ideálem je vytvoření stálé klidové zóny sloužící k odpočinku od 

intenzivního hluku a hlavní koncentrace návštěvníků klubu. Zároveň jde o jedno z míst, kde 

mohou být soustředěny informační materiály případně stánek s vyškolenými odborníky pro 

kontaktní práci s uživateli drog nebo zájemci o informace. 

Doporučení pro hodnotitele 

Při hodnocení tohoto kritéria zvažte následující otázky: 

- Disponuje klub konstrukčně oddělenou místností nebo prostorem, ve kterém si 

mohou návštěvníci odpočinout od hudební produkce intenzivního hluku nebo 

zvýšené koncentrace ostatních návštěvníků?  

 

Mezi další opatření patří pak např. 

Špunty do uší: Poskytnutí nabídky ochrany proti hluku v prostorech klubu/hudebního podniku. 

Bezpečná šatna: Garance bezpečného prostoru pro osobní věci návštěvníků klubu/hudebního 

podniku. 

Doporučení pro hodnotitele 

Při hodnocení tohoto kritéria zvažte následující otázky: 

- Poskytuje klub špunty do uší na vybaných akcích se silnou aparaturou?  

- Má klub zabezpečenou a obsluhovanou šatnu?  

                                                           
1 Rizikové akce jsou takové akce, kde ze zkušenosti dochází ke zvýšené konzumaci alkoholu nebo ilegálních drog 
a s nimi souvisejících rizik. Mohou to být také akce, kde dochází k větší kumulaci lidí a mladistvých.    


