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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA



Ve dnech 13. – 14. srpna 2021 proběhl 
festival Rock for People Hope v nově 
upravených prostorech královéhradec-
kého Festivalparku. A dlužno říci, že se 
jednalo o unikátní akci i v rámci evropské 
a světové scény – jak v počtu příchozích, 
tak v rámci festivalového programu, 
nabízejícího velký počet zahraničních 
umělců.

Na třech podiích se vystřídalo nejen 
třicet hudebních projektů z České repub-
liky, Itálie, Švédska, Německa, Francie, 
Švýcarska, Holandska a USA, ale také 
řečníci, divadelníci, stand up komici, ta-
nečníci a akrobaté. V areálu se prezento-

valy neziskové organizace. Unikátem bylo 
využití vodíkového generátoru H2BASE, 
který poháněl jedno z pódií.
Již 12. srpna večer proběhl tradiční večí-
rek pro nedočkavé s překvapením - vy-
stoupením zpěváka a kytaristy Márdího, 
frontmana kapely Vypsaná Fixa.

Samotný festival investoval do rozšíření 
ekologického programu, který se týkal 
designu z recyklovaných materiálů, zálo-
hování PET lahví, kelímků a hliníkových 
plechovek, rozšíření sběrných míst na 
14 druhů odpadu nebo zapojení solárních 
panelů. Bonusem byly nově zbudované 
hmyzí hotely.

Zodpovědný přístup se propsal i do 
gastro zóny, ve které návštěvníci nalezli 
silnější zastoupení rostlinných potravin, 
tedy nabídku pro vegetariány a vegany. 
Nesetkali se tak s palmovým olejem 
nebo mořskými rybami, které nahradily 
tuzemské alternativy od dodavatelů z 
Královéhradeckého kraje. V tomto ohle-
du Rock for People aplikuje ve spolupráci 
s lokálními partnery, jako jsou Hradecké 
služby, i prvky cirkulární ekonomiky.



MUSIC / ART / CHILLOUT

www.rockforpeople.cz PLAYLIST

THE HIVES / MISSIO
DE STAAT / SKYND / LEONIDEN / ANNISOKAY 
GHØSTKID / PSH / I LOVE YOU HONEY BUNNY  
VENUES / PABST / EVELYNNE / ANNABELLE 
BRANDO’S EYES / LIGHTHOUSE KEEPER

Pá 13/8

So 14/8

13–14/8/21
Hradec Králové

MANDO DIAO / MÅNESKIN 
IMMINENCE / LANDMVRKS / JOHN WOLFHOOKER 
REDZED / VANESSA / THE SILVER SPOONS
HALFLIVES / THE TRUTH IS OUT THERE / IKAN HYU 
DEAF HEART / DOMI / WYFE / CIGARETTE SYNDROME



HARMONOGRAM

Pá 13/8

So 14/8

O CO2 JDE STAGE, POWERED BY H2BASE 

13:30–14:10 PŘEDSTAVENÍ O CO2 JDE STAGE

15:00–15:40 JAK CHRÁNIT AMAZONII 
V HRADCI KRÁLOVÉ

16:40–17:25 STAND-UP FACTORY VOL. 1

18:50–19:00 KIKI HOUSE OF AMBITCHOUS

20:25–21:15 MY KLUCI, CO SPOLU CHODÍME

22:40–23:00 MASK BUREAU

01:10–02:00 VANESSA

YOUTUBE MUSIC STAGE

13:30–14:10 WYFE

15:00–15:40 THE TRUTH IS OUT THERE

16:40–17:25 THE SILVER SPOONS

18:35–19:15 IKAN HYU

20:25–21:15 HALFLIVES

22:35–23:35 LANDMVRKS

01:10–02:00 REDZED

KB STAGE

13:00–13:30 CIGARETTE SYNDROME

14:15–14:55 DOMI

15:50–16:30 DEAF HEART

17:35–18:25 JOHN WOLFHOOKER

19:25–20:15 IMMINENCE

21:25–22:25 MÅNESKIN

23:45–01:00 MANDO DIAO

KB STAGE

12:50–13:20 ANNABELLE

14:05–14:45 EVELYNNE

15:40–16:25 I LOVE YOU HONEY BUNNY

17:25–18:15 ANNISOKAY

19:15–20:15 LEONIDEN

21:25–22:25 MISSIO

23:45–01:00 THE HIVES

YOUTUBE MUSIC STAGE

13:20–14:00 LIGHTHOUSE KEEPER

14:50–15:30 BRANDO‘S EYES

16:35–17:15 PABST

18:25–19:05 VENUES

20:25–21:15 GHØSTKID

22:35–23:35 DE STAAT

01:10–02:00 SKYND

O CO2 JDE STAGE, POWERED BY H2BASE 

11:15–12:40 AEROFILMS UVÁDÍ: DEVADESÁTKY

13:20–14:00 LEONIDANCE WORKSHOP

14:50–15:30 PROČ SE MĚNÍ KLIMA A MÁME 
JEŠTĚ ŠANCI TO ZASTAVIT 

16:35–17:15 KAŽDÁ STOPA SE POČÍTÁ

18:20–19:10 SILNÝ ŘEČI

20:25–21:15 STAND-UP FACTORY VOL . 2

22:30–23:35 AEROFILMS UVÁDÍ: FAMU V KINĚ 01

01:10–02:00 PSH



Z MÉDIÍ

„Překvapil nás nabitý program letošního roku. I přes opatření, která kvůli 
covidu-19 musejí být zavedena, si festival zatím naplno užíváme. Díky skvělé 
organizaci je tu čistý kemp, toalety i celý areál. Ceny jídla a pití v areálu jsou 
velmi příjemné a od hot dogu, pizzy až po křupavé brouky si tu každý přijde 
na své,“ shrnula první dojmy z Festivalparku Michaela Hradecká  
z Harrachova, která na festival vyrazila s kamarádkou.
Novinky.cz

V Hradci Králové už druhým dnem pokračuje hudební festival Rock for 
People Hope. Kromě desítek hudebních interpretů je zajímavý i jednou 
technologickou novinkou. Organizátoři na něm totiž v praxi testují vodíkový 
generátor. Právě ten je teď v královéhradeckém Festival parku jediným 
zdrojem elektřiny pro jedno z pódií. Možná historický okamžik tuzemské 
festivalové hudební scény. V Česku – a dle organizátorů i na světě – vůbec 
poprvé funguje jedno z pódií jen díky vodíku.
Český rozhlas Radiožurnál

Rock for People se letos koná v mini verzi jako Rock for People Hope,  
přesto ale pořadatelé jako jedni z mála v téhle šílené covid době dokázali 
do Česka přivézt zahraniční kapely – díky jim za to! Viděli jsme italské 
Måneskin, švédské Imminence nebo Mando Diao.
Monstermusic.cz

Odstartoval hradecký festival Rock For People, tentokrát s přídomkem 
Hope. Jeho highlightem byla letos italská skupina Måneskin, která před pár 
měsíci úspěšně dobyla Eurovizi. Mimo ně první den vystoupili Imminence, 
Halflives, Mando Diao a další. Nechybělo ani karaoke nebo silent disco, 
která trvala skoro do rána. Také proběhly přednášky o životním prostředí 
a stand-up. Fanoušci si první den festivalu skvěle užívali, energie koncertů 
byla neskutečná.
iReport.cz

Vedro, tuna opalováku, přespávačky ve stanu a hlasitá hudba do tří do rána. 
Pokud jste nevěřili, že vám tohle někdy bude chybět, pravděpodobně jste 
za poslední rok změnili názor. Rock for People Hope opravdu přinesl naději 
všem, kteří neuskutečněné fesťákové léto 2020 oplakávají dodnes. Radost 
byla vidět ve tvářích návštěvníků i vystupujících.
Fullmoonzine.cz

Že prý polovičatá akce, pche! Rock for People Hope i přes menší rozměry 
letošního „spásného“ ročníku tahal z rukávu eso za esem a to i v druhý hrací 
den. Nakonec bylo vyprodáno, dorazilo 7 tisíc lidí, tedy maximální aktuálně 
povolená kapacita.
Fakker.cz

Na dvou pódiích to nakonec bylo na třicet hudebních projektů z Itálie, 
Švédska, Německa, Francie, Švýcarska, Holandska a Ameriky, na třetí scéně 
ve stanu, kterou v poháněl vodíkový generátor, se střídali stand up komici  
s třeba novinářem Jindřichem Šídlem nebo politikem Martinem Bursíkem 

a rozhodně nehovořili do prázdného prostoru, lavičky byly téměř vždy zapl-
něné. Ve dvou programových dnech si ale našel svoji hudební vlnu každý, 
počínaje tvrdým hardcorem až po elektroniku a kvalitní pop.
Deník

První den festivalu nabídl skvělé české i zahraniční interprety, tradičně  
včetně několika objevů a trendových kapel. Po organizační stránce fungo-
valo všechno na jedničku a ani nepříjemná bouřka nic nepokazila. 
Hudebniknihovna.cz

Dojal mne i politický komentátor Jindřich Šídlo, který odhodil ostych  
a ve stanu plném lidí se svou logopedickou vadou zaráčkoval rrespirrátorr. 
Ale co mne nadchlo nejvíc, to byl organizační tým dvoudenního festivalu 
naděje Rock for People Hope. V šibeničně krátké době připravil festival se 
vším všudy včetně několika prozatím nevyzkoušených technických novinek. 
Při sobotní děkovačce se klaněl ostýchavě. Přitom na sebe může být hrdý. 
idnes.cz

Pokud se první festivalový den Rock For People Hope zdál téměř dokonalý, 
ten druhý lze označit naprostou dokonalostí. Špičkové počasí a nadupaný 
line-up, ve kterém si našel své opravdu každý.
ireport.cz

Festival Rock for People Hope byl krátký, ale velmi intenzivní. Radost  
a nadšení z živých koncertů bylo téměř hmatatelné a vděční za tuto akci 
byli všichni bez rozdílu. Organizátorům se i v této nepřejícné době podařilo 
zajistit skvělý line-up a i přes všechny trable zajistit jak velká jména, tak 
i mladé a atraktivní kapely. Přesně tak, jako to dělají už pětadvacet let. 
Výjimečný festival to byl i proto, že velká spousta interpretů zahrála buď 
úplně poprvé od vypuknutí epidemie, popřípadě byl Rock for People Hope 
prvním festivalem za poslední rok a půl.
Hudebniknihovna.cz

Nezbývá než konstatovat, že za tři měsíce příprav se povedla organizační-
mu týmu předvést neskutečná práce, která přinesla své ovoce a nám se tak 
opět mohl přiblížit pocit normálního života.
Metlos.cz

Je mi vlastně líto těch, kterým se vstupenku na mimořádnou zmenšenou 
verzi hradeckého mecheche sehnat nepodařilo. Podobná atmosféra už  
totiž na RFP nemusí nastat. A nemluvím jen o zmenšeném areálu, ve kte-
rém jste fakt na každém rohu potkávali kámoše, nebo o line-upu složeném  
z převážně evropských jmen. To nadšení z toho, že se zase můžeme potkat 
na jednom místě u piva a dobrýho koncertu, bylo všudypřítomné. Nevy-
zařovalo jen z návštěvníků nebo crew, ale hlavně ze samotných kapel, a to 
jak domácích, tak zahraničních. Opravdu na nich bylo znát, že rozvolněná 
pravidla v Česku jsou pro ně požehnáním.
Coremusic



FAKTA A ČÍSLA

Počet návštěvníků: 7000
(maximální limit povolený vládou)

Počet dní: 3
Stage: 3 + karaoke stage
Počet koncertů, DJ setů, promítání, 
vystoupení a diskuzí: přes 50

Návštěvnost webu: 206 000
Fans na Facebooku: 114 805
Fans na Instagramu: 18 700
Fans na YouTube: 2 830
Newsletter: 30 000 odběratelů
Aplikace RfP: 7 000 odběratelů

Mediálních ohlasů: více než 330 (CZ, SK, zahraničí)



AFTERMOVIE A FOTOGALERIE

https://youtu.be/JNd0eRmIFP0


REKLAMNÍ  A KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ

Kampaň RfP Hope byla vedena v online (články, rozhovory, bannery) a tištěných médiích, 
na sociálních sítích (nově zřídil Rock for People také Tik Tok), formou outdoor kampaně 
(BB, smartboardy, CLV, plakáty, letáky), formou radiospotu a videospotu. Zapojilo se také 
několik influencerů (Johny Machette, Koropaev, Kazma a další).
V rámci festivalu proběhlo na padesát rozhovorů s vystupujícími či organizátory. 

Odhad celkové ceny PR kampaně 5 000 000 Kč.



ROCK FOR PEOPLE HOPE A EKOLOGIE

ROCK FOR PEOPLE HOPE 2021 
BYL DŮLEŽITÝM MILNÍKEM, 
KTERÝ NASMĚROVAL FESTIVAL 
SMĚREM K UDRŽITELNOSTI VE 
VŠECH OBLASTECH. OD PŘÍPRAVY 
FESTIVALU A STAVBY FESTIVALU, 
PO NABÍDKU JÍDLA A PITÍ, VYUŽITÍ 
ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE 
A ÚSPORNÝCH TECHNOLOGIÍ 
PO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
A ZAKOMPONOVÁNÍ TÉMATU 
UDRŽITELNOSTI I DO PROGRAMU 
FESTIVALU. 



ENERGIE
Festival RFP HOPE se stal prvním festivalem na světě, kde 
byla poháněna jedna scéna, byť menší, vodíkovým palivovým 
článkem od firmy DEVINN. Vodík se stal skutečným hudebním 
hitem festivalu, zájem o komentované prohlídky či debatu na 
vodíkem poháněné scéně o této a technologii naprosto předčil 
očekávání. Otestování technologie a odborné debaty o dalším 
využití obnovitelných zdrojů energie v celém areálu jsou 
zdrojem inspirace pro komplexní energetickou transformaci. 
Kromě vodíku byla na festivalu vidět u praktická ukázka 
dalších obnovitelných zdrojů, fotovoltaický systém, který 
poháněl “solární zmrzlinu” a nabíjel mobilní telefony, či solární 
parabolický vařič. Zároveň jsme se snažili minimalizovat 
využití dieselových agregátů, pro což jsme i upravili scény 
a osadili je například úspornými LED světelnými systémy. 
Produkce festivalu využívala k dopravě bezemisní elektrická 
vozítka, elektrické i normální koloběžky, aby omezila emise 
skleníkových plynů i konvenčních znečišťujících látek .



ODPADY
Ve spolupráci s hradeckými službami se 
podařilo zavést systém třídění 14 druhů 
odpadů (plast, PET, hliník, kovy, papír, karton, 
nápojové kartony, sklo, gastro, bio, dřevo, 
použitý jedlý olej, směs). Ještě důležitější 
než systém třídění bylo předcházení vzniku 
odpadu a minimalizace jednorázových 
plastů. Alkoholické i nealkohlické nápoje, 
včetně teplých nápojů byly podávány 
do znovupoužitelných zálohovaných 
kelímků. Nabídka jídla byla servírována v 
kompostovatelném nádobí. Byl zaveden 
zálohový systém pro PET lahve na vodu 
a hliníkové plechovky. Během festivalu bylo 
díky zálohám zpětně odebráno 1 238 ks PET 
lahví a 1 691 ks hliníkových plechovek. 



GASTRO
Byla vytvořena a implementována udržitelná pravidla 
pro celou oblast gastra. Některá opatření byla povinná 
- například zákaz používání některých problematických 
komodit jako je palmový olej, mořské ryby a plody, hovězí 
maso dovážené z Latinské Ameriky. Zákaz používání 
zbytečných plastových obalů, jako jsou například sáčky 
na majonézu, “mlíčka”, plastová brčka atd. Další opatření 
byla doporučující, vzhledem k nedostatku času na 
přípravu  a složité situaci, ve které se gastro sektor po 
během COVID ocitl. Mezi tato opatření patří využívání 
lokálních surovin a dodavatelů, nabídka ekologicky 
problematických surovin (káva, kakao, atd.) pouze 
s důvěryhodnou certifikací, zvýšení nabídky bezmasých 
jídel. Téměř všechny stánky nabízely veganské 
a vegetariánské formy pokrmů.



OSVĚTA
Návštěvníkům festivalu byly různou formou přibližovány jak festivalové 
ekologické novinky, tak důvody, které k nim vedly. Tím hlavním je probíhající 
změna klimatu, proto i vodíková stage měla název O CO2 JDE STAGE powered 
by H2BASE. Kromě stacionárních informačních panelů Komerční banky 
v rámci kampaně O CO2 jde informující jak o důvodech, tak dopadech změny 
klimatu, mohli návštevnící navštívit jednu ze čtyř velmi zajímavých debat, 
které se věnovaly práve ekologii, udržitelnosti a změně klimatu. V první 
debatě s názvem O CO2 jde vystoupil Paul Schurink, věnující se přes dvacet 
let pořádání velkých akcí, včetně olympiád či mistrovství ve fotbale, z pohledu 
energetiky, spolu s Karlem Součkem ze společnosti DEVINN, která vyvinula 
unikátní vodíkový generátor H2 BASE, pohánějící scénu. Další debata 
s názvem Jak chránit Amazonii v Hradci Králové byla v režii Jana Freidingera 
z Greenpeace. Popisovala, jak nejen chránit Amazonii z Hradce Králové, 
ale třeba i jak několik vzorků odebraných organizací Greenpeace  z Labe 
pomohlo vyčistit čínské řeky a “detoxikovat” textilní průmysl.    
Proč se mění klima a máme ještě šanci to zastavit byla debata věnovaná 
klimatickým změnám a budoucnosti energetiky, na které vystoupil  bývalý 
ministr životního prostředí Martin Bursík, Jakub Zamouřil z platformy 
Faktaoklimatu.cz 
O tom, jak festivaly a koncertní turné dělat udržitelně, diskutovali v rámci 
debaty Každá stopa se počítá Ben Cristovao, Tomáš Pokorný a Jan Freidinger.



STAVBA AREÁLU 
A PRODUKCE
Při stavbě areálu se festival maximálně řídil 
heslem REUSE-REDUCE-RENEW-RECYCLE. 
V maximální možné míře se využily staré 
a použité materiály, pokud bylo nutné používat 
nové, byla snaha volit ty obnovitelné a lokální, 
jako dřevo, a minimalizovat materiály s velkou 
zátěží na životní prostředí. Při stavbě areálu se 
nezapomnělo ani na přírodu a bylo nainstalováno 
deset hmyzích hotelů.



Z NÁVŠTĚVNICKÉHO PRŮZKUMU

TOP KONCERTY ROKU 2021:
MANESKIN, LEONIDEN, IMMINENCE, 
JOHN WOLFHOOKER, MANDO DIAO, 
MISSIO, SKYND, THE HIVES, GHOSTKID

PROČ NÁVŠTĚVNÍCI PŘIJELI:
LINEUP
ATMOSFÉRA FESTIVALU
JEL S PARTOU
TRADICE
SUPER PARTY

KDE OBJEVIL LETOŠNÍ RFP HOPE:
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
WEB
BILLBOARD
DOPORUČENÍ

KOLIKRÁT BYL DANÝ NÁVŠTĚVNÍK NA RFP:
POPRVÉ: 63,6 %
2–4x: 22,7 %
5–7x: 11,4 %

FESTIVALOVÝ OBJEV:
LEONIDEN, SKYND

UBYTOVÁNÍ:
PRŮMĚR 4 HVĚZDY,
SPOKOJENOST

OBČERSTVENÍ:
PRŮMĚR 4–5 HVĚZD,
SPOKOJENOST

DOPROVODNÝ PROGRAM:
PRŮMĚR 4–5 HVĚZD,
SPOKOJENOST



DĚKUJEME!

Ameba Production spol. s r.o.
Těšnov 1163/5
Praha 1 – Nové Město

Pavel Kleník
pavel@ameba.cz
tel.: 602 339 301

Anna Mašátová
anna@ameba.cz
tel.: 775 614 984

Michal Thomes
michal@ameba.cz
tel.: 777 333 881


