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P íloha . 2 k d vodové zpráv
 
 

Etický kodex buskera 
____________________________________________________________ 

 Jako buske i se stáváme sou ástí kulturního �ivota Prahy, chovejme se tedy kulturn  a 
udr�ujme dobré vztahy s kolemjdoucími, ob any i zam stnanci Prahy. 

 Pokud spole n  nejamujeme, sna�me se udr�ovat od ostatních hudebník  dostate ný 
odstup, abychom se vzájemn  neru�ili, nebo si nebrali publikum. M jme k sob
respekt.  

 V nové vyhlá�ce jsou jasn  stanovená pravidla a místa pro provoz buskingu (tichý, 
hlasitý busking a podobn ). Pokud nás i p esto n kdo oprávn n  napomene pro p íli� 
hlasitou nebo nevhodnou produkci, sna�me se mu vyjít vst íc, pop ípad  zm me 
lokaci. U�ívejme zdravý rozum. V�dy je lep�í ustoupit. Míst na hraní je i tak dost.   

 Ka�dý busker je tv rcem svého vystoupení a odpovídá tedy za to, co svému 
pouli nímu publiku prezentuje. Vulgární, nebezpe né, agresivní i nep átelské 
chování a neochota spolupracovat s ostatními jsou pro nás nep ípustné. 

 Nehrajme na silnicích a neblokujme dopravu (p �í ani automobilovou). Sna�me se 
nezdr�ovat se v místech, kde bychom mohli znepr chodnit jedinou mo�nou cestu. 
Vhodná jsou v t�í prostranství a �iroké ulice. 

 Neblokujme vchody do budov nebo do obchod . 

 Sna�me se neporu�ovat hygienické hlukové limity - hrajme pouze akusticky, p ípadn
pou�ívejme jen slabé zesilova e pro nástroje, které jinak nejsou sly�et. Hlasit j�í a 
po etn j�í produkce lze provozovat na vybraných, k tomu vhodných místech (viz. 
vyhlá�ka). 
  

 Kdy� odcházíme, ukli me po sob  a p ípadn  i po publiku, které se u nás zastavilo. 

 Nenahán jme s kloboukem kolemjdoucí. Jedna v c je obejít s kloboukem zaujaté 
publikum sledující produkci, jiná vstupovat do cesty náhodným kolemjdoucím a 
vy�adovat peníze. Co� je za hranicí slu�nosti. Klobouku anebo futrálu je ka�dopádn
nejlíp na zemi. 

 Obvyklá buskerská praxe je nez stávat na jednom míst  déle ne� hodinu, aby se na 
atraktivních místech mohli hudebníci vyst ídat. Hodina a p l je ale naprosté maximum 
(také z hlediska jednotvárnosti produkce). 

 Sdílejme informace s ostatními buskery na www.busking.cz. Nap íklad o mo�ných 
p eká�kách a problémech - ze strany policie, zlod j , problémových provozovatel
obchod , místních lidech atd. ím lep�í bude komunikace mezi námi, tím snáze se 
nám bude komunikovat navenek a setkáme se s lep�ím p ístupem.  
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Buskerskou etiketu je vhodné dodr�ovat kv li nám samotným i v�em ostatním busker m, 
abychom zachovali dobré vztahy s ob any i ú ady a vedením Prahy a busking se mohl vyvíjet 
jako respektovaná sou ást na�í kultury, na které na�e hlavní m sto m �e být hrdé. 




