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1. Účel 
V zájmu bezpečného provozu akcí pořádaných v areálu pražské tržnice vydává 
společnost Výstaviště Praha a.s. tento Provozně bezpečnostní řád. Tento provozně 
bezpečnostní řád tvoří nedílnou součást smluv o pronájmu. 

 
2. Rozsah platnosti 

Tyto předpisy jsou povinni dodržovat všichni podnájemci, externí firmy a všichni kdo 
provádějí jakoukoliv pracovní činnost v areálu pražské tržnice (dále jen společnost)                    
a jsou závazné. Tyto předpisy jsou nedílnou součástí smluv o podnájmu. 
Podnájemce prokazatelně potvrzuje podpisem osoby oprávněné za něho jednat, že byl 
seznámen s výše uvedenými provozně bezpečnostními předpisy platnými v areálu 
Pražská tržnice, kterým rozumí a které je povinen dodržovat. Podnájemce dále bere na 
vědomí, že je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména protipožární 
a bezpečnostní předpisy (např. vyhl. č. 23/2008 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., zák. č. 
133/1985 Sb., zák. č. 262/2006 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., nař. vl. 
378/2001 Sb., nař. vl. 101/2005 Sb.; vše v platném znění a všechny příslušné další 
právní a technické předpisy, ČSN a EN). 

 
3. Zodpovědnost 

Za dodržování BOZP a PO zodpovídají všichni pracovníci. Podnájemce je povinen 
zajistit jejich dodržování všemi osobami, které se zdržují s jeho vědomím v pronajatých 
prostorách, včetně subdodavatelů. Podnájemce odpovídá podle zákona za škody                  
na zdraví osob a na majetku, kterou by sobě i jiným způsobili jeho zaměstnanci, stejně 
jako zaměstnanci jeho subdodavatelů, pokud ke škodám dojde v důsledku porušení 
zákonných anebo smluvních povinností z jeho strany. 

 
4. Pojmy a zkratky 

 
BOZP  -  Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
PrŘ  -  Provozní řád 
OZO BOZP  -  Odborně způsobilá osoba v prevencích rizik 
PP  -  Pověřený pracovník 
PO  -  Požární ochrana  

   
5. Zajištění bezpečného provozu 

 
5.1 Zajištění provozu elektrických zařízení 

1. Podnájemce vybavený elektrickými zařízeními zodpovídá za to, že se bude řídit 
pokyny určeného pracovníka správce Pražské tržnice, který má elektrotechnickou 
kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., umožní určenému pracovníkovi a správci 
Pražské tržnice s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. přístup do 
zázemí, aby mohl provést provozní kontrolu elektrického  zařízení,  a  umožní  
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určenému pracovníkovi  správci  Pražské tržnice  určeného v provozní dohodě                       
s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. přístup do pronajatého 
prostoru, aby mohl provést provozní kontrolu elektrického zařízení. 

2. Podnájemce je zodpovědný za to, že jeho klienti zajistí montáž svého elektrického 
zařízení pouze u osoby, která má elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 
Sb. a v souladu s ČSN.  

3. Podnájemce zodpovídá za to, že elektrická zařízení budou k napájení připojovat 
osoby prokazatelně poučené a s kvalifikací vyšší dle vyhlášky č. 50/1978Sb. 

4. V případě jakéhokoliv problému v připojení či provozu elektrického zařízení klientů 
podnájemce způsobeného vzájemným působením napájecí sítě a vlastního zařízení, 
zodpovídá podnájemce za okamžité informování pověřeného zástupce správce 
Pražská tržnice uvedeného   v provozní dohodě a je povinen ho požádat o zajištění 
pomoci osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. znalou 
místních provozních podmínek. 

5. Podnájemce je zodpovědný za používání elektrických zařízení a že mají platnou 
revizní zprávu vypracovanou v souladu s příslušnými ČSN a elektrické kuchyňské 
kombinované zařízení. 

 
5.2 Zajištění PO 

1. Ve všech krytých prostorách je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným 
ohněm. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, 
demontáži a na všech akcích (výstavy, galavečeře, koncerty aj.) konaných v areálu 
Pražská tržnice. 

2. Podnájemce zodpovídá za to, že při stavbě stánků a dekorací na akcích (dále jen 
„akce“) nebudou použity hořlavé materiály, jako je např. rákos, sláma, papír, 
syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy 
reakce na oheň D, E, F, a to včetně podlah a podlahových krytin. Tyto materiály se 
použijí pouze v případě, že budou upraveny pro snížení hořlavosti, což bude 
prokázáno atestem, vydaným autorizovanou osobou o této úpravě, který podnájemce 
je povinen předložit orgánu požární ochrany zástupci správce Pražské tržnice. (dále 
jen „správce “) před zahájením stavby stánku, a to vč. předložení vzorku použitých 
materiálů. Pro montáž stropních podhledů nebudou použity materiály, které by při 
eventuálním požáru mohly odkapávat. Jako dekorační předměty   nebudou    použity    
předměty    z plastických    hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě. Podnájemce 
zodpovídá též za to, že zastropení stánků bude provedeno pouze opticky – roštovým 
rastrem lamelami z lehkých slitin, případně stánek ponechá zcela bez zastropení 
(volný). 

3. Při výstavbě stánků a dekorací o výšce přes 3 metry je podnájemce povinen předložit 
výpočet požárního zatížení, provedený podle ČSN 73 0802 kap. 6. Výpočet musí 
předložit před zahájením stavby orgánu požární ochrany zástupci správce. Max. 
hodnota vypočteného požárního zatížení je 60 kg/m2 (tab. A 1 pol. 3.8 ČSN 73 0802).  
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Podnájemce je zodpovědný za to, že se stavbou nebude započato před písemným 
schválením orgánu požární ochrany správce. 

4. Podnájemce zodpovídá za to, že reklamní poutače (např. balóny apod.) nebudou 
umísťovány v pronajatých prostorách bez písemného povolení pracovníka správce 
Pražská tržnice zodpovědného za požární ochranu. 

Poutač přitom musí splnit tyto podmínky: 
- k plnění reklamních balónů nesmí být použity hořlavé nebo výbušné plyny, 
- reklamní poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi, po kterých budou 

procházet návštěvníci  
- reklamní poutače a balonky nesmí stínit hlásičům EPS. 

5. Ve všech prostorách Pražská tržnice je zakázáno provádět svářečské práce, řezání 
autogenem, broušení apod., bez souhlasu pronjímatele. Tyto práce jsou možné pouze 
se zvláštním povolením. 

6. Používání pyrotechniky nebo umělého kouře je zakázáno ve všech prostorách 
Pražské tržnice bez souhlasu pronajímatele. 

7. Podnájemce nesmí používat jakékoliv nátěrové hmoty na bázi nitrocelulózy, stejně 
jako skladovat tyto materiály. Výjimku může povolit, a to jen písemně, pracovník 
správce Pražské tržnice pro požární ochranu. 

8. Podnájemce zodpovídá za to, že ve vnitřních prostorách nebudou umísťovány                        
a používány tlakové láhve, nádoby a jiná zařízení s hořlavými nebo hoření 
podporujícími plyny. Je-li jejich používání nutné, podnájemce zajistí, že nebudou 
použity bez projednání a písemného schválení pracovníkem správce Pražská tržnice 
zodpovědným za požární ochranu. Podnájemce je povinen předložit pracovníkovi 
zodpovědnému za požární ochranu doklad o provedené tlakové zkoušce zařízení,              
vč. případného rozvodu a příslušenství. Při provozu podnájemce zodpovídá za 
dodržování těchtopodmínek: 
- zařízení nesmí obsluhovat pracovník bez příslušné kvalifikace a ten se od zařízení 

v době jeho provozu nesmí vzdalovat, 
- celé zařízení musí být zajištěno proti zneužití nepovolanými osobami, 
- v nepřítomnosti obsluhy bude uzavřen hlavní ventil na tlakové nádobě a všechny 

případné ventily na zařízení. 
9. Podnájemce zodpovídá při užívání tepelných spotřebičů za dodržování následujících 

zásad: 
- nebudou se používat elektrické vařiče a tepelná topidla (elektrická i plynová), 
- používané tepelné zařízení musí být v bezvadném technickém stavu,                                    

u elektrických a plynových zařízení musí podnájemce předložit platný doklad                      
o provedení revise zařízení, 

- pro tepelné spotřebiče, které nemají v dokumentaci předepsanou bezpečnou 
vzdálenost od hořlavých povrchů (např. podlahové krytiny, zařizovacích předmětů 
apod.) bude dodržena bezpečná vzdálenost podle ČSN 06 1008 tab. 1 a Vyhl. 
23/2008, příloha č.8, 
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- nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, budou použity tepelné izolační zábrany                       
z nehořlavého materiálu (např. sádrokarton, lignát apod.) tloušťky min. 3 mm. 
Izolační zábrana bude ve vzdálenosti min. 30 mm s tolerancí ± 5  mm  od chráněné 
hmoty a chráněnou hmotu  bude přesahovat na horní straně min. o 300 mm a na 
bočních stranách o 150 mm (ČSN 06 1008 čl. 4 4.1.3) Je-li tepelné zařízení 
umístěno na hořlavé podlahové krytině nebo na jiných předmětech z hořlavého 
materiálu, bude použita izolační podložka ze stejného nehořlavého materiálu 
včetně dodržení nehořlavých přesahů dle přílohy č.8 Vyhl.č. 23/2008 Sb.           

10. Všechna požárně bezpečnostní zařízení (např. požární hydranty, přenosné hasicí 
přístroje, zařízení požární signalizace apod.) v objektu instalovaná budou použita 
výhradně v případě vzniku požáru. Jejich použití, eventuálně poškození a jakákoliv 
jiná manipulace musí být podnájemcem bezprostředně ohlášeny zodpovědnému 
pracovníkovi za požární ochranu správce Pražské tržnice. Ke všem těmto zařízením 
musí být trvale zajištěn volný přístup. 

11. V blízkosti vchodů a vjezdů do pavilonů, podzemních nebo nadzemních hydrantů                       
a uzávěrů vody v případě, že by zůstal volný jen jízdní pruh užší než 3 metry, je 
zakázáno stání motorových vozidel. Je-li nutné v takových místech zastavit (např. při 
dovozu předmětů nebo materiálu.) zodpovídá podnájemce za to, že řidič zůstane u 
vozidla, aby v případě potřeby mohl s vozidlem odjet. 

12. Podnájemce je zodpovědný za to, že nebudou používána žádná zařízení nebo 
předměty, které by svými vlastnostmi ohrožovaly požární bezpečnost. 

13. Pro kontrolu požární bezpečnosti a ochrany ustanoví správce Pržské tržnice požární 
hlídky. Podnájemce je povinen těmto hlídkám umožnit vstup do všech jím a jeho 
klienty využívaným prostorům. 

14. Zjistí-li sám podnájemce požární závady, které nemůže sám odstranit, je zodpovědný 
za bezodkladné oznámení pracovníkovi odpovědnému za požární bezpečnost nebo 
členovi požární hlídky. 

15. Všechny východy z pavilonů musí být volné, stejně jako únikové cesty mezi 
jednotlivými budovami a přístupy k požárně bezpečnostním zařízením. Podnájemce 
je odpovědný, že jeho činností nedojde ke znepřístupnění těchto prostorů. 

16. Každý vzniklý požár i v případě, že byl uhašen vlastními prostředky, má povinnost 
podnájemce neprodleně ohlásit ohlašovně požárů a pověřenému pracovníkovi, který 
je zodpovědný za PO. 

17. Každé poškození nebo použití požárně bezpečnostních zařízení podnájemcem je 
podnájemce povinen bezodkladně oznámit pracovníkovi odpovědnému za požární 
bezpečnost Pražské tržnice. 
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5.3 Zajištění BOZP 
 

5.3.1. Základní informace 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajišťována ve smyslu Zákona 
č.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a Zákon č.309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV 
č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 
Vstupujte  jen  na  pracoviště  a  do   prostorů  a  zařízení,  kam jste  byli  pracovně 
vysláni. Pohybujte se jen po vyznačených komunikacích, kde není chodník, zásadně 
choďte vlevo. Dejte pozor na naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí. 

 
Nepohybujte se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti 
Nevstupujte do rozvoden, trafostanic a regulačních stanic plynu. 
Nepracujte bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením. 
Dbejte pokynů dopravního, bezpečnostního a požárního značení. 
Respektujte zvukové signály řidičů vozidel při navážení materiálu. 
Nevstupujte na pracoviště pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích                        
a přinášet alkohol na pracoviště je zakázáno. 

 
5.3.2 Provozovatel, osoba odpovědná za svá provozovaná zařízení 

Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví je plně v povinnosti nájemce, který 
je z hlediska odpovědnosti za provoz považován za provozovatele. 
Jedná se především o provozování vyhrazených technických zařízení: 
• elektrická zařízení (výchozí revize před uvedením do provozu, dohled nad 

provozem prozatímních elektrickýchzařízení-rozvodů) 
• plynová zařízení, tlakové nádoby (revize, průvodní technická dokumentace 

tlakových nádob, jejich předepsané ukotvení) 
• zdvihací zařízení (revize) 

 
5.3.3 Doprava v areálu 

Při dopravě v areálu je nutné dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o provozu na pozemních komunikacích společně s vyhl. č.30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích. 

 
Nejvyšší povolená rychlost: 
• všech vozidel na komunikacích společnosti (pokud není omezena příslušnou 

dopravní značkou) je 30 km/hod. 
• ve výstavních pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší 

rychlost 5 km/hod. 
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Řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost jízdy shora uvedeným rychlostem, povaze 
nákladu, viditelnosti, stavu vozovky případně okamžité dopravní situaci. 

 
Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků v době konání veletrhů,výstav a jiných 
kulturních akcí je provoz vozidel v prostorách areálu značně omezen. Pokud bude 
nutno výjimečně v tuto dobu provádět přepravu, je řidič povinen dát přednost 
chodcům, omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosažena maximální bezpečnost 
chodců. 

 
Parkovat motorová vozidla není povoleno v místech kde je to zakázáno příslušnou 
dopravní značkou, před vstupy a vjezdy do budov, v blízkosti uzávěrů vody, 
podzemních a nadzemních hydrantů, na vyhrazených místech stání pro požární 
vozidla (žluté pruhy na vozovce), na chodnících, vegetaci v areálu, na vyznačených 
výstavních venkovních plochách (značky s čísly na komunikaci , bíločervené pásky, 
oplocení) a tam, kde by při zastavení byl průjezd menší než 3 m. Jestliže je nutné              
v těchto prostorách zastavit (např. při dovozu předmětů nebo materiálu, na výstavbu 
výstavního stánku apod.) zodpovídá podnájemce (montážní firma) za to, že řidič 
zůstane u vozidla, aby v případě potřeby mohl s vozidlem odjet. Parkování je 
povoleno jen na vyznačených parkovištích. 

 
5.3.4 Montáž a demontáž 

Při montáži, demontáži a při provádění veškerých stavebních prací v areálu  
společnosti je nutno respektovat předpisy o dodržování bezpečnostních podmínek 
při provádění stavebních prací podle NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV 
č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 
5.3.5 Stavební stroje a technickázařízení 

Při provozu stavebních strojů a při práci na technických zařízeních je nutné 
dodržovat Vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a NV 
č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů anářadí. 

 
5.3.6 Práce ve výšce 

Veškeré práce ve výšce nebo hloubce budou probíhat dle NV č. 362/2005 Sb.                      
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích                  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
5.3.7 Obráběcí stroje 

Obráběcí stroje na kovy, dřevo a jiné pevné hmoty, pokud budou v provozu, musí 
být opatřeny ochranným štítkem proti odletujícím třískám. Brusky, pokud budou                    
v provozu a jejichž kotouče mají větší obvodovou rychlost než 10 m/sec., musí mít 
kryty z kotlového plechu alespoň 10 mm silného nebo z tvarového železa stejné 
odolnosti. Proti odletujícím jiskrám je třeba umístit ochranné štítky. 
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5.3.8 Kabely a technické rozvody 
Veškeré kabely a technické rozvody musí být vedeny v technických šachtách,                         
v případě vyvedení kabelu či technického rozvodu ze šachty k expozici je nutno ho 
zabezpečit proti uvolnění např. kabelovým mostem či přechodem. Kabely                                
a technické rozvody není možné vést v komunikacích a únikových východech. 
Elektrické kabely je zakázáno protahovat dveřmi a vraty z důvodu možného jejich 
přestřižení a poškození, nutno zabezpečit přechodem či ochranoulištou. 

 
5.3.9 Zemní práce 

Veškeré zemní práce v areálu Pržská tržnice a jakékoli zásahy do budov a zařízení 
v krytých a na volných plochách areálu jsou možné výlučně na základě písemného 
povolení, které uděluje správce objektu. 

 
5.3.10 Hluk avibrace 

Dodržujte hygienické limity hluku a vibrací ve vnitřních a venkovních prostorech 
stanovené pro denní a noční dobu dle NV 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
účinky hluku avibrací. 

 
5.3.11 Kontrolní činnost 

Dodržování těchto pokynů a podmínek bude kontrolováno odpovědnými 
zaměstnanci společnosti, kolaudační komisí, požárními hlídkami a prozatímní 
elektrická zařízení osobami s elektrotechnickou kvalifikací. Podnájemce je povinen 
umožnit vstup odpovědné osoby správce areálu do pronajatých prostor.  

 
5.3.12 Vzájemná informovanost 

Na základě požadavku zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce) §101, odst. 3 je 
podnájemce informován touto přílohou o působení vzájemných rizik. Tato příloha 
tvoří nedílnou součást smlouvy o podnájmu. 

 
6. Důležitá telefonní čísla 

• rychlá záchranná služba 155  
• ohlašovna požárů (HZS)         150 

 
7. Přílohy 

Prodejní řád areálu Pražská tržnice 
Prodejní řád potravinového trhu v Hale 22 
Požární poplachová směrnice 
Požární řád Pražská tržnice 
Evakuační plán 
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