
LET IT ROLL 2018 

Závěrečná zpráva 

Datum a místo konání: 1. - 5. srpna 2018, Letiště Milovice 

Pořadatel: LIR Events s.r.o. 

Počet programových bodů: 253 

Celkový rozpočet: 49.320.000 Kč 

Počet návštěvníků celkem: 26.758 (výpočet = ticketingový a akreditační systém) 

Průměrná cena vstupného: 1.702 Kč 

Program festivalu: https://letitroll.cz/wp-content/uploads/2018/07/TIMETABLE_WEB_HD-1.png 

Festival byl realizován za dotační podpory: 

 

Hlavní partneři festivalu: 

Šestnáctý ročník festivalu Let It Roll nabídl začátkem srpna 2018 opět to nejzajímavější, co 

hudební žánr drum & bass nabízí. Hlavními hvězdami festivalu byli Andy C, Wilkinson, SaSaSas, 

Dimension nebo Netsky. Festival nabídl vůbec nejširší program ve své historii, v jeho areálu se 

nacházelo celkem 10 žánrově rozmanitých scén. Některé z nich nabídly i další hudební žánry, 

než drum n bass, například rap, techno nebo house.  

Synonymem pro festivalovou sezónu 2018 se bohužel staly extrémní vedra, která panovala i v 

průběhu festivalu Let It Roll. Bohužel místo jeho konání nenabízí žádné přirozené zastíněné 

plochy a nedisponuje žádným stálým zdrojem vody. Po celou dobu konání festivalu se tak 

pořadatelé potýkali s komplikacemi s tím spojenými. Pro další ročníky přinesl v těchto 

oblastech rok 2018 celou řadu výzev, jak nedostatky místa konání vyřešit. 

V rámci programu festivaly alternativní hudby 

ve výši 250.000 Kč

https://storage.3.basecamp.com/4929744/blobs/9495448c-55cf-11ed-922a-ee1fa6a264f8/download/https---letitroll.cz-wp-content-uploads-2018-07-TIMETABLE_WEB_HD-1.png


LET IT ROLL 2019 

Závěrečná zpráva 

Datum a místo konání: 31. července - 4. srpna 2019, Letiště Milovice 

Pořadatel: LIR Events s.r.o. 

Počet programových bodů: 221 

Celkový rozpočet: 49.909.000 Kč 

Počet návštěvníků celkem: 25.069 (výpočet = ticketingový a akreditační systém) 

Průměrná cena vstupného: 1.793 Kč 

Program festivalu: https://letitroll.cz/wp-content/uploads/2019/07/TIME_BIG_WEB.jpg 

Festival byl realizován za dotační podpory: 

 

Hlavní partneři festivalu: 

Sedmnáctý ročník festivalu Let It Roll byl značně ovlivněn ročníkem předchozím, který čelil 

extrémně vysokým teplotám, což zásadně ovlivnilo zážitek návštěvníků. V roce 2019 proto 

pořadatelé zmenšili areál a omezili počet scén tak, aby byl kompaktnější a zároveň rozsáhle 

investovali do systémů vodního hospodářstí, zastínění a vůbec do návštěvníckého komfortu. 

Hlavními hvězdami tohoto ročníku byli Pendulum DJ set, Noisia, High Contrast nebo společný 

set Sub Focus B2B Wilkinson. Festival nabídl celkem 7 scén, které pokryly prakticky všechny 

myslitelné subžánry drum’n’bassu.  

Díky kvalitnímu programu a vylepšením z pohledu návštěvnického komfortu byl ročník 2019 

jedním z nejlépe hodnocených v historii festivalu. Z pohledu návštěvnosti se bohužel jednalo v 

důsledku negativní zkušenosti části návštěvníků z roku 2018 o ročník slabší, který ovšem položil 

dobrý základ pro růst festivalu v roce 2020. 

V rámci programu festivaly alternativní hudby 

ve výši 400.000 Kč
V rámci programu kultura ve výši 450.000 Kč

https://storage.3.basecamp.com/4929744/blobs/4ab13f06-55cf-11ed-ae3e-a2dbc1cf1a08/download/https---letitroll.cz-wp-content-uploads-2019-07-TIME_BIG_WEB.jpg


LET IT ROLL 2020 

Závěrečná zpráva 

Datum a místo konání: 31. července - 1. srpna 2020, Mlékojedy Beach Park 

Pořadatel: Beatworx s.r.o. 

Počet programových bodů: 32 

Celkový rozpočet: 1.158.000 Kč 

Počet návštěvníků celkem: 500 (výpočet = ticketingový a akreditační systém) 

Průměrná cena vstupného: 1.490 Kč 

Program festivalu: https://letitroll.cz/wp-content/uploads/2022/10/TIME_SQ_RNGD_2020.png 

Festival byl realizován za dotační podpory: 

 

Hlavní partneři festivalu: 

V roce 2020 Let It Roll stejně jako všechny hudební festivaly po celém světě zásadním způsobem 

ovlivnila pandemie onemocnění COVID 19.  Před jejím vypuknutím ještě Let It Roll stihnul uspořádat 

svou zimní edici koncem února, další akce již musely být z důvodu vládních opatření přesunuty. Letní 

festival byl přesunut jako jedna z posledních akcí vůbec, pořadatelé až do května věřili, že se přeci jen 

najde způsob, jakým by festival mohl proběhnout. Bohužel však marně. 

V průběhu letních měsíců nakonec došlo k uvolnění opatření alespoň v té míře, že bylo za dodržení 

stanovených opatření možné uspořádat alespoň akce s 500 návštěvníky. Toho Let It Roll využil a ve svém 

tradičním termínu na přelomu července a května uspořádal festival s podtitulem Renegade, který 

proběhl ve středočeských Mlékojedech. V rámci situace se jednalo o vyjímečnou akci. 500 návštěvníků 

zažilo vystoupení hned několika světových hvězd, které na festival přijeli bez nároku na honorář a které 

by za normálních okolností patřili k headlinerům velkého festivalu. Za všechny jmenujme Netsky, Koven, 

A.M.C., Black Sun Empire nebo Camno & Krooked.

V rámci programu festivaly alternativní hudby 

ve výši 500.000 Kč

https://storage.3.basecamp.com/4929744/blobs/1d464fde-55e3-11ed-836c-3aac072ebae6/download/https---letitroll.cz-wp-content-uploads-2022-10-TIME_SQ_RNGD_2020.png


LET IT ROLL 2021 - SAVE THE RAVE! 

Závěrečná zpráva 

Datum a místo konání: 6.-7. srpna 2021 

Pořadatel: Beatworx s.r.o. 

Počet programových bodů: 62 

Celkový rozpočet: 15.773.519 Kč 

Počet návštěvníků celkem: 6.983 (výpočet = ticketingový a akreditační systém) 

Průměrná cena vstupného: 1.595 Kč 

Program festivalu: https://letitroll.cz/wp-content/uploads/2021/07/Full-HD-timetable-STR.jpg 

Festival byl realizován za dotační podpory: 

 

Hlavní partneři festivalu: 

Rok 2021 byl druhým pandemickým ročníkem, v důsledku čehož nemohl proběhnout plnohodnotný 

festival. Oproti roku 2020 již ale byla pravidla pro pořádání akcí o něco volnější a především byla známá 

alespoň s dvouměsíčním předstihem. V tradičním termínu o prvním srpnovém víkendu tak mohla 

proběhnout omezená edice festivalu s podtitulem Save the Rave. 

Oproti plnohodnotnému festivalu byl Save the Rave pouze dvoudenní a o čtrnáct dní později jej doplnil 

dvoudenní festival Renegade. 

Save the Rave nabídl dvě pódia a měl omezenou kapacitu 7.000 návštěvníků v souladu s platnými 

opatřeními. Všichni návštěvníci se navíc před vstupem museli prokázat negativním testem na COVID 19 

a respektovat i další opatření. Přesto byl Save the Rave výjimečně úspěšnou akcí, která udržela kontakt 

festivalu s jeho návštěvníky. V programu nechyběla i přes pandemické obtíže světová jména. Asi 

nevýznamnějším bylo vůbec poslední festivalové vystoupení u nás legendárního tria NOISIA nebo 

společné vystoupení rakouských producentů Camo & Krooked a Mefjus. 

V rámci programu festivaly alternativní hudby 

ve výši 1.130.000 Kč
V rámci programu kultura ve výši 450.000 Kč

https://storage.3.basecamp.com/4929744/blobs/26d06f62-55cf-11ed-b151-c6fccc453a1b/download/https---letitroll.cz-wp-content-uploads-2021-07-Full-HD-timetable-STR.jpg


LET IT ROLL 2022 

Závěrečná zpráva 

Datum a místo konání: 3. - 7. srpna 2022 

Pořadatel: Beatworx s.r.o. 

Počet programových bodů: 238 

Celkový rozpočet: 61.562.960 Kč 

Počet návštěvníků celkem: 30.000 (výpočet = ticketingový a akreditační systém) 

Průměrná cena vstupného: 2.302 Kč 

Program festivalu: https://letitroll.cz/wp-content/uploads/2022/07/LET-IT-ROLL-2022-OFFICIAL-

TIMETABLE.jpg 

Festival byl realizován za dotační podpory: 

 

Hlavní partneři festivalu: 

Po tříleté pandemické pauze se festival Let It Roll v roce 2022 vrátil v plné síle. Poprvé v historii navíc 

vyprodal svou kapacitu, což bylo značně ovlivněno velkým počtem po celou dobu pandemie 

přenášených vstupenek. Přípravy festivalu zásadním způsobem ovlivnil dramatický růst inflace a válečná 

situace na Ukrajině. Oproti původním plánům musely být některé nákladové kapitoly rozpočtu navýšeny 

i o více než 50%. 

Program festivalu nabídl asi největší hvězdu v celé jeho historii, vystoupení kapely Pendulum, která patří 

k největším jménům vůbec v historii drum&bassové hudby. K dalším tahákům patřily vystoupení jmen 

jako je Dimension, Sub Focus, Black Sun Empire nebo Hybrid Minds. Nečekaným překvapením pro 

návštěvníky pak také bylo vystoupení hvězdného Wilkinsona na menším pódiu, které bylo způsobeno 

tím, že na festivalu mohl vystoupit pouze ve čtvrtek, kdy není otevřeno hlavní pódium.  

Průběh festivalu několikrát ovlivnilo počasí. První dva dny panovala extrémní vedra, která během hlavní, 

páteční noci vystřídala studená fronta spojená s bouřkami. V důsledku toho musel být v pozdních 

nočních hodinách festival evakuován. Na jeho program to nicméně nemělo zásadní vliv.

V rámci programu festivaly alternativní hudby 

ve výši 1.667.675 Kč
V rámci programu kultura ve výši 450.000 Kč

https://storage.3.basecamp.com/4929744/blobs/25fdbb62-55cf-11ed-b151-c6fccc453a1b/download/https---letitroll.cz-wp-content-uploads-2022-07-LET-IT-ROLL-2022-OFFICIAL-TIMETABLE.jpg
https://storage.3.basecamp.com/4929744/blobs/25fdbb62-55cf-11ed-b151-c6fccc453a1b/download/https---letitroll.cz-wp-content-uploads-2022-07-LET-IT-ROLL-2022-OFFICIAL-TIMETABLE.jpg

