
Prohlášení pořadatelů k neuskutečněnému vystoupení Blackmore´s Night 14.8. 
 

Téměř dva týdny (do pátku 26. 8. 2011) jsme se snažili dohodnout s Blackmore´s Night na možnosti 
nahradit fanouškům Blackmore´s Night neuskutečněné vystoupení na nádvoří hradu Švihov nabídkou použití 
vstupenek ze Švihova na dalším koncertě skupiny v České republice, které proběhne v rámci následujícího 
evropského turné; a části návštěvníků, kteří by odmítli využít možnost navštívit příští koncert, vrátit 
podstatnou část vstupného.  Manažerka Blackmore ´s Night (matka zpěvačky Candice Night) návrh použít 
část vstupenek ze Švihova na následujícím koncertě Blackmore´s Night  v České republice nepřijala resp. na 
e-maily promotérů ani nereagovala a ignorovala telefonáty s českým předčíslím +042. Honorář za 
neuskutečněné vystoupení zůstává v plné výši na účtu Blackmore´s Night, zálohové faktury dodavatelů 
koncertu jsou uhrazeny, příznivci Blackmore´s Night své vstupenky z neuskutečněného vystoupení ze Švihova 
nebudou moci využít na dalším koncertě skupiny a pořadatelská firma se v důsledku toho dostává do 
insolvence.  
 

Koncert Blackmore´s Night manažerka skupiny zrušila před 19:20 dotyčného dne, přestože koncert 
měl oficiálně začít až o čtyřicet minut později. Blackmore´s Night měli podle původních plánů vystoupit po 
předkapele Gothien v druhé polovině následující hodiny (po 20:30). Na displeji telefonu jsme v 19:20 díky 
internetu viděli na radarových mapách postup bouřky z Německa a podle rychlosti postupu bylo zřejmé, že 
bouřka i déšť ustanou nejpozději do hodiny a půl. Stačilo po dešti vynechat vystoupení předkapely, 
zkontrolovat a připravit pódium a mezi 21 a 22 hodinou zahájit vystoupení Blackmore´s Night. Rozhodnutí 
neuskutečnit vystoupení při nebezpečně prudkém poryvu větru a následné bouřce bylo velmi správné. Zdraví 
a životy všech zúčastněných jsou nejvyšší prioritou. Manažerka Blackmore´s Night ovšem diskusi s promotéry 
o posunutí vystoupení v řádu desítek minut nepřipustila. O zrušení koncertu rozhodla z auta, na nádvoří 
hradu Švihov ani nedorazila a telefonicky zavelela k přistavení vozu pro hlavní hvězdy. Ritchie Blackmore a 
Candice Night ji z hradu Švihov do plzeňského hotelu vzápětí následovali. V době, kdy mělo vystoupení začít, 
byli již dávno v Plzni.  
 

Přiložené radarové snímky z 19, z 20, z 21 a z 22 hodiny 14. 8. 2011 jasně dokládají, že vystoupení 
Blackmore´s Night mohlo mezi 21 a 22 hodinou začít. Švihov u Klatov (49,474 N; 13,291 E) je na mapkách 
vyznačen červeným křížkem. V záhlaví radarových snímků je uveden čas v UTC, pro uvedení času v SELČ 
(středoevropský letní čas) je potřeba přičíst 2 hodiny. V případě, kdy je zřejmé, že vystoupení hudební 
skupiny bylo možné se zpožděním uskutečnit, pojišťovny nevyplácejí pojistky zrušení akce pro špatné počasí. 
Soudní spor o navrácení honoráře Blackmore´s Night za neuskutečněné vystoupení bychom za těchto 
okolností mohli u soudu v New Yorku vyhrát, ale náklady na služby americké právní kanceláře by byly vyšší 
než vysouzená částka. (Podle smlouvy s Blackmore´s Night je možné vést soudní spory pouze v New Yorku).  
 

Vzhledem k tomu, že z popsaných důvodů není veden soudní spor, je rozhodující rozhodnutí 
manažerky skupiny Blackmore´s Night 14. 8. 2011. Koncert zrušila kvůli bouřce a silnému dešti (doslovný 
citát z SMS: There is lightening and pouring rain. It is not safe.) Při zrušení akce z důvodu zásahu vyšší moci se 
nevrací honorář umělců pořadatelům potažmo návštěvníkům. Podobně Blackmore´s Night zrušili vystoupení 
pár dní před Švihovem v Německu půl hodiny po zahájení akce, kdy začalo pršet. Skupina Blackmore´s Night 
byla 14. 8. 2011 na nádvoří hradu Švihov a provedla i zvukovou zkoušku. Pořadatelská společnost připravila 
vše potřebné pro uskutečnění koncertu, uhradila předem celý honorář Blackmore´s Night, ubytování skupiny 
i jejich početného doprovodu, dopravu, pronájem pódia a jeho zastřešení, pronájem zvukové a světelné 
aparatury, catering, energetický agregát, realizační tým, propagaci koncertu a další náklady, potřebné k 
uskutečnění akce. Náklady na realizaci akce vyčerpaly podstatnou většinu peněz vybraných ze vstupného. 
Společnost Bulldozer Live proto oznamuje svým věřitelům, že s ohledem na nemožnost dostát svým 
závazkům podává na sebe insolvenční návrh. Žádáme věřitele, aby své nároky uplatnili vůči insolvenčnímu 
správci, který bude jmenován soudem. Bližší informace najdete v následujících dnech na www.justice.cz v 
insolvenčním rejstříku. 
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