
Povinnosti vystavovatele

OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY

1. Řídit se dokumentací požární ochrany zpracovanou pro
 dané prostory – požární poplachové směrnice, požární řád
 a požární evakuační plán. Tyto dokumenty jsou umístěny
 ve vnitřních prostorách výstaviště.

2. Ve všech výstavních prostorách dodržovat zákaz kouření
 a zacházení s otevřeným ohněm. Tento zákaz platí v plném
 rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, demontáži
 v areálu výstaviště Černá louka (dále jen výstaviště).

3. Je zakázáno pro stavbu jednotlivých výstavních stánků
 na výstavách, při stavbě dekorací používat hořlavé
 materiály tř. I. II., III., jako je např. rákos, sláma papír,
 syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový
 polystyrén a další materiály třídy reakce na oheň C, D, E, F
 a to včetně podlah a podlahových krytin.  

4. Reklamní poutače nad vlastním výstavním stánkem, např.
 balón je oprávněn vystavovatel umístit pouze za splnění
 níže uvedených podmínek:
 • k plnění reklamních balónů nesmí být použity hořlavé
  nebo výbušné plyny
 • reklamní poutače nesmí být umístěny nad komunikace-
  mi, po kterých budou procházet návštěvníci výstavy
 • reklamní poutače nesmí být upevněny na nosných
  konstrukcích pavilonu 
 • reklamní balónky a poutače nesmí stínit hlásičům EPS.

 Splnění těchto podmínek vystavovatel prokáže osobě
 pověřené osobě organizátora, kterou je osoba zastávající
 funkci správce areálu nejpozději do 18 hod. den před
 zahájením výstavy.

5. Je zakázáno používat nátěrové hmoty na bázi nitro-
 celulózy, stejně jako skladovat tyto materiály v prostoru
 stánku.

6. Pokud při úpravě stánku nebo dekorací je nutné hoblo-
 vání, řezání, vrtání apod. dřevěného materiálu, je povinn-
 ostí vystavovatele zajistit použití při práci odsávačky
 a ihned po skončení těchto prací odpad uložit na určené
 místo mimo prostor pavilonu vč. odstranění hořlavého
 prachu, při těchto pracích vzniklého. Toto určené místo
 bude sděleno vystavovateli pověřenou osobou organizá-
 tora, kterou je osoba zastávající funkci správce areálu.

7. Vystavovatel je povinen zajistit, aby ve vnitřních
 prostorách nebyly umísťovány a používány tlakové láhve,
 nádoby a jiná zařízení s hořlavými nebo hoření
 podporujícími plyny. Je-li jejich používání nutné pro
 předvádění, je povinen předložit pověřené osobě
 organizátora, kterou je osoba zastávající funkci požárního
 dozoru, a to nejpozději hodinu před započetím používání
 výše uvedených věcí o provedené tlakové zkoušce zařízení
 vč. případného rozvodu a příslušenství. 

 Při provozu je vystavovatel povinen dodržovat platné
 právní předpisy.  

8. Při prezentacích motorových vozidel je vystavovatel
 povinen uchovávat v nádržích vozidel jen tolik paliva, které
 je nutné pro jejich výjezd z výstavního prostoru a během
 umístění ve výstavním prostoru odpojit akumulátor. 

9. Při užívání tepelných spotřebičů je vystavovatel povinen
 dodržovat příslušné právní předpisy, a to zejména
 ČSN 06 1008 tab. 1 dle Vyhl. č. 23/2008 části 8, ČSN 06 1008
 čl.  4.4.1.3. Tepelný spotřebič bude pod stálým dozorem
 a vystavovatel je povinen nejpozději 2 hodiny před
 zahájením výstavy písemně oznámit organizátorovi osobu
 zodpovědnou za jeho provoz. Při ukončení výstavního
 provozu nebo akce bude každý den elektrické zařízení
 prokazatelně odpojeno od elektrické sítě, u plynového
 zařízení uzavřeny všechny ventily. 

10. V případě zjištěné požární závady či poruchy, poškození
 nebo použití požárně bezpečnostních zařízení je vystavo-
 vatel povinen bezodkladně oznámit pověřené osobě
 organizátora, kterou je osoba zastávající funkci požárního
 dozoru vznik této závady či poruchy. To stejné platí také
 při vzniklém požáru, i v případě, že byl uhašen vlastními
 prostředky vystavovatele. 

11. Ponechat všechny východy z pavilonů volné, stejně jako
 únikové cesty mezi jednotlivými stánky a přístupy
 k požárně bezpečnostním zařízením. Zajistit přístupnost
 všech prostor.

12. Vnitřní komunikace (uličky mezi expozicemi) zároveň
 vymezují odstupy mezi jednotlivými celky. Komunikace
 budou trvale volné a současně bude zachován volný vstup
 do všech technických prostor. Volný prostor bude zachován
 i kolem obvodových stěn v místech instalovaného
 technického zařízení a prostředků PO. Přístup musí být
 zachován ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním
 vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárním
 hydrantům, hasicím přístrojům apod. Musí být zachovány
 průchody za stánky a expozicemi u obvodových stěn
 ke dveřím a přístupy k instalovaným technickým zařízením.
 Ve výjimečných případech lze situaci řešit pouze volnou
 částí expozice.

13. Vystavovatel je povinen umožnit oprávněným osobám,
 kterými jsou např. preventivní požární hlídky zajišťované
 organizátorem nebo pověřené osobě organizátorem,
 kterou je osoba zastávající funkci požárního dozoru  vstup
 do všech jím užívaných prostorů.

Požární ochrana u dvoupodlažních stánků (expozic)
a zajištění stavebních konstrukcí

14. Je zakázáno pro stavbu použít hořlavé materiály, jako
 je např. rákos, sláma, papír, syntetické textilie, plastové fólie,
 lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy reakce
 na oheň C, D, E, F. 

15. Zajistit aby výstavní stánky byly využívány pouze jako
 kancelářské, jednací a výstavní prostory bez zvýšeného
 požárního nebezpečí.

16. Neobkládat použité schválené montážní prvky hořlavými
 materiály, neskladovat v prostorech stánků lehce hořlavé
 látky pevného i kapalného skupenství. Nepředvádět stroje
 nebo zařízení, které by mohly způsobit vznik požáru.

17. Montáž provádět pouze na schválených místech a odstup
 od komunikace bude 3 metry. Tento odstup nemusí být
 dodržen, pokud je druhé podlaží ohraničeno pouze
 zábradlím anebo je prokázána požární odolnost nosné
 konstrukce výpočtem.

Provozně bezpečnostní předpisy platné pro VYSTAVOVATELE
na Výstavišti Černá louka v Ostravě.



18. Pokud má dvoupodlažní stánek výstup do druhého podlaží
 točitým schodištěm, omezit obsazení patra do max.
 30 osob. Pokud je namontováno schodiště přímé, je možno
 počítat s obsazením 55 míst. Je-li použito více schodišť,
 počty osob se mohou úměrně zvýšit.

19. Schodiště umožní bezpečný únik z nebezpečného prostoru.
 Trasa úniku nesmí vést pod druhým nadzemním podlažím,
 pokud nebyla prokázána odolnost jeho konstrukce proti
 požáru.

20. Vybavit každou expozici přenosnými hasicími přístroji
2 v počtu 1 ks na každých i započatých 200 m  půdorysné

 plochy každého podlaží. 

21. K projektu vícepodlažního stánku předložit požární zprávu
 nebo atest dokládající požární zprávu nebo atest dokládající
 požární odolnost konstrukce.

22. Zastropení stánků (2. podlaží) realizovat stejně jako u jedno-
 podlažních, tzn. bez zastřešení.

23. Před započetím stavby dvoupodlažních stánků je vystavo-
 vatel povinen předložit osobě pověřené organizátorem,
 kterou je osoba zastávající funkci statický posudek kon-
 strukce stavby vypracovaný a potvrzený osobou oprávně-
 nou k této činnosti.

24. Je zakázáno započít se stavbou stánku před písemným
 schválením organizátora.

OBLAST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

25. Vystavovatel je povinen zajistit montáž svého elektrického
 zařízení pouze v souladu s právními předpisy platnými
 v době montáže a na elektrické vypracovat revizní zprávy
 osobou oprávněnou k této činnosti a předloží ji nejpozději
 do 18.00 hod. den před zahájením výstavy pověřené osobě
 organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.
 Pouze takto připravené elektrické zařízení je  vystavovatel
 oprávněn  uvést do provozu.

26. Elektrická zařízení nn budou k napájení připojovat pouze
 osoby prokazatelně poučené nebo s příslušnou odbornou
 kvalifikací. 

27. V případě jakéhokoliv problému v připojení či provozu
 elektrického zařízení způsobeného vzájemným působením
 napájecí sítě a vlastního zařízení, je vystavovatel povinen
 bez zbytečného odkladu informovat pověřenou osobu
 organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.

28. Vystavovatel je povinen používat pouze elektrická zařízení,
 na která je vystavena platná revizní zpráva. Vystavovatel
 je povinen zajistit odpojitelnost elektrických kuchyňských
 kombinovaných zařízení pro zázemí výstavních stánků
 od elektrické energie, kromě ledničky/mrazničky.

29. Při použití připojení elektrického zařízení vystavovatelů
 pomocí rozbočky (ať již bez nebo včetně prodlužovacích
 šňůr) zodpovídá za umístění každé rozbočky na místě
 přístupném a viditelném pro kontrolu zapojení a oteplení.
 V době mimo provoz výstavních stánků (po dobu uzamčení
 pavilonu) je vystavovatel povinen zajistit odpojení od sítě
 veškerých elektrických zařízení (kromě mrazniček
 a ledniček). Pokud některý exponát je elektrickým
 zařízením, které nemůže být během výstavy odpojeno
 ze sítě (například kvůli náročné kalibraci a podobně), musí
 mít vystavovatel písemný souhlas s jeho připojením

 a provozem od pověřené  osoby  organizátora, kterou
 je osoba zastávající funkci energetika.

OBLAST BEZPEČNOSTI PRÁCE

30. Vystavovatel je povinen zajistit odbornou a zdravotní
 způsobilost svých zaměstnanců a osob určených
 vystavovatelem a pohybujících se s vědomím organizátora
 v prostorách provozované činnosti a řádně tyto zaměst-
 nance a uvedené osoby proškolit z předpisů k zajištění
 bezpečnosti a ochrany zdraví a vybavit své pracovníky
 a osoby příslušnými ochrannými pracovními prostředky.
 Vystavovatel je povinen zajistit dodržování bezpečnosti
 a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a uvedených
 osob dle platné legislativy, včetně dozoru.

31. Vystavovatel je povinen dodržovat při navážení, zásobování
 apod. dopravně provozní řád areálu.

32. Vystavovatel je povinen zajistit bezpečný provoz
 provozovaného a instalovaného technického a ostatního
 zařízení včetně dodržování zákonných předpisů
 vztahujících se k provozu těchto zařízení a zajistit, aby
 používané zařízení mělo pravidelné kontroly a revize dle
 příslušných předpisů bezpečnosti práce. Na žádost
 pověřené osoby organizátora, kterou je osoba zastávající
 funkci správce areálu je vystavovatel povinen předložit
 platné revize nebo kontroly.

33. Bez písemného souhlasu organizátora nesmí zatěžovat
 konstrukci hal, narušovat celistvost konstrukcí hal,
 zasahovat do topného a ventilačního systému, zatěžovat
 podlahy a výtahy nad dovolenou nosnost, narušovat povrch
 v celém areálu výstaviště a zasahovat do elektrické
 instalace, do rozvodů vody, odpadů, telefonu, internetu
 apod. Vystavovatel je povinen umožnit přístup k uzávěrům
 a měřičům.

34. Při přepravě materiálu je vystavovatel povinen zajistit jeho
 stabilitu a zajištění proti pádu a zřícení.

35. Při skladování a stohování materiálu je vystavovatel
 povinen zajistit jeho stabilitu a ke skladování používat jen
 stabilní regály a rovné podlahy. Žádný materiál nesmí být
 skladován na stropní konstrukci stánku.

36. Dodržovat platnou legislativu při manipulaci, skladování,
 převážení výbušnin, zbraní a pyrotechniky.

37. Při gastronomických akcích dodržovat povinnosti v rámci
 platných hygienických a sanitačních předpisů.

Vystavovatel prokazatelně (proti podpisu) potvrzuje, že byl 
seznámen s provozně bezpečnostními předpisy platnými
v areálu, kterým rozumí a které je povinen dodržovat. 
Vystavovatel pak dále zodpovídá za plnění všeobecných 
požárních i bezpečnostních předpisů za všechny osoby, které 
se zdržují s jeho vědomím v pronajatých prostorách. 
Vystavovatel na sebe bere veškerou zodpovědnost vůči 
škodám na zdraví osob a škodám na majetku, kterou by sobě i 
jiným způsobili jeho zaměstnanci nebo osoby určené 
vystavovatelem a pohybující se s vědomím organizátora v 
prostorách provozované činnosti.

Vystavovatel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení 
výše uvedených podmínek je organizátor oprávněn vyloučit 
vystavovatele z účasti na výstavě.

V Ostravě dne

Za podnájemníka


