Směrnice - Organizace zabezpečení požární ochrany –
instrukce pro provozovatele činností.
Název akce:
Dračí lodě na přehradě Slezská Harta
Datum konání akce: 23. až 25. srpna 2019
Pořadatel akce:
Mikroregion SH+ HZS MSK
Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení a neohrozil život a zdraví osob, zvířata
a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat
přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo
nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.
Provozovatel činností zodpovídá za požární bezpečnost v místě jejího provozování (prodejní stánek, či jiný
pronajatý prostor). Zavazuje se dodržovat všechna opatření a pokyny vydané pořadatelem k zajištění požární
bezpečnosti ve všech prostorách konané akce.
Provozovatel činnosti vybavuje prodejní stánek alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem (PHP)
vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým (pro
hašení požáru pod el. napětím) s hasicí schopností nejméně 21A. Volba druhů a typů PHP se provede v
závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované
činnosti. Umístění PHP musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití a musí být vhodným způsobem zajištěny
proti pádu, či převrhnutí. Provozovatel činností musí viditelně umístit seznam čísel tísňového volání.
V prostorách konání akce je zakázáno používat zábavnou pyrotechniku a manipulovat s otevřeným ohněm.
Provozovatel činnosti zodpovídá za to, aby u všech používaných zařízení, u kterých tak stanovuje příslušný
předpis, byla provedena revize, kontrola, zkoušky v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy,
normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce. Všechny použité el. spotřebiče, prodlužovací
kabely, přenosné rozvaděče atd. musí mít platnou revizi pro elektrická zařízení a musí být užívány v souladu s
průvodní dokumentací výrobce nebo v souladu s návody k těmto zařízením.
Provozovatelé musí využívat v případě potřeby pro svoji činnost pouze hlavní elektrocentrálu od HZS.
Napojení na zdroj el. energie – hlavní elektrocentrála od HZS bude možno v pátek 23.8.2019 od
13:00 hod. Vlastní elektrocentrálu smí využívat pouze jako záložní v případě nemožnosti napojení na centrální
zdroj elektřiny. Záložní elektrocentrály musí být instalované a provozované v souladu s průvodní dokumentací
(návodem), musí být zajištěny zejména bezpečné vzdálenosti od okolních objektů. Nesmí být prováděno
doplňování paliva během provozu a krátce po vypnutí, nesmí být prováděny žádné neoprávněné zásahy do
elektroinstalace. Kolem elektrocentrál zajistit bezpečný manipulační prostor. Případné úkapy PHM musí uživatel
elektrocentrály likvidovat vhodným sorpčním prostředkem (např. Vapex).
Všechna plynová zařízení a spotřebiče používaná při stánkovém prodeji, zejména pro přípravu občerstvení,
musí být užívána v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k těmto zařízením a podléhají
pravidelným revizím a kontrolám. Pro jeden spotřebič smí být zajištěna 1 provozní a 1 zásobní láhev propanbutanu. Při manipulacemi s tlakovými láhvemi musí být dodrženy základní bezpečnostní pokyny (láhve musí
být skladovány ve svislé poloze, zajištěné proti pádu či převrhnutí, musí se chránit před nárazem a nesmí se
házet ani kutálet po plášti). V jednom prodejním stánku s nápoji může být umístěna pouze 1 provozní a 1
zásobní tlaková láhev na oxid uhličitý. Za umístění tlakových lahví, provoz plynových spotřebičů a umístění
informační tabulky o uložení tlakové láhve s názvem plynu v prodejních stáncích zodpovídají příslušní
provozovatelé činností.
Všechny tepelné spotřebiče pro přípravu občerstvení musí být užívány v souladu s průvodní dokumentací
výrobce nebo návody k těmto zařízením, zejména musí být dodrženy stanovené bezpečné vzdálenosti od
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hořlavých materiálů nebo musí být provedeny instalace nehořlavých clon. Za bezpečný provoz zařízení
odpovídají jednotliví provozovatelé činností. Jiné tepelné spotřebiče nejsou povoleny.

Plnění balónků je povoleno pouze nehořlavými plyny.
Provozovatel činností nesmí bránit, či znemožnit volný přístup ke zdrojům požární vody (nadzemní hydranty)
k rozvodným zařízením el. energie a uzávěrům vody a plynu, či bránit volnému přístupu k únikovým východům.
Provozovatel činnosti je povinen přerušit nebo ukončit provozovanou činnost, pokud touto hrozí bezprostřední
nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit a tuto skutečnost bezodkladně oznámit pořadatelům – na tel.
odpovědné osoby 737 949 315 nebo preventivní požární hlídce (PPH).
Každý je povinen ohlásit neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Požár ohlaste telefonicky
na číslo tísňového volání 150. V hlášení o požáru uveďte: kdo volá, co se stalo - kde hoří, co hoří, počet
zraněných osob a dále postupujte dle případných pokynů příjemce hlášení. Požár nebo bezprostřední nebezpečí
jeho vzniku bezodkladně oznamte pořadatelům nebo preventivní požární hlídce.
Po vyhlášení požárního poplachu provedou provozovatelé činností vlastní evakuaci z prostor konání akce
(zachovat klid a rozvahu). Zabezpečí (pokud je to možné) svá prodejní místa, řídí se pokyny pořadatele akce,
preventivní požární hlídky či velitele zásahu. Nepřekáží při zásahu jednotek PO a dbají o vlastní bezpečnost.
Únikové východy z volného prostoru areálu akce jsou určeny následovně:
polní cesta směr kostel v obci Leskovec nad Moravicí
polní cesta podél přehrady směrem od obce Leskovec nad Moravicí
S těmito instrukcemi musí být prokazatelně seznámeni všichni provozovatelé činností a všechny osoby,
které budou tyto činnosti vykonávat. Dodržování a seznámení se všemi zásadami instrukcí včetně předaného
seznamu el. a plynových spotřebičů potvrdí provozovatelé svým podpisem.

Stánkový prodej
Rozdělení stánkového prodeje do kategorií dle nabízeného sortimentu a odběru el. energie.
Kategorie I. - kompletní sortiment, jídlo, pití
Kategorie II. - pouze jídlo
Kategorie III. – doplňkový prodej(korálky, malování atd.)

nájem 4 000 Kč /celá akce
nájem 2 600 Kč /celá akce
nájem 1 300 Kč /celá akce

Poplatek za připojení na el. Energii
Do 0,5 kW - 500,- Kč /celá akce
0,5- 5 kW - 1.500,- Kč /celá akce
5- 10 kW - 2.000,- Kč /celá akce
Stánek by neměl mít větší plochu než 15 m 2. U větších stánků budou ceny speciální - dohodou.
Při příjezdu se provozovatelé činností dostaví na akreditační centrum, které bude umístěno v budově
informačního centra v Leskovci nad Moravicí č. p. 204, zde jim budou předány povolení k vjezdu do areálu
pro prodejce a dva kusy ID pásek pro vstup do areálu.
Pokud hodláte na festivalu prodávat točené pivo, upozorňujeme, že je to možné, ale jen za podmínky, že
veškeré pivo, které se na této akci bude točit, bude pouze ŠERÁK 11° od pivovaru Holba a pouze koupené
přímo na festivalu za jednotnou cenu 1.700,- Kč za sud+záloha 1.000,- Kč. Minimální prodejní
cena za půl litr piva koncovému spotřebiteli je 35,- Kč!!! Mimo piva budete moci zakoupit od
pořadatele i sudovou limonádu od Holby a také nealkoholické pivo. Upozorňujeme předem, že veškeré sudy
prodávané na akci jsou speciálně a nezaměnitelně označené!
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Na akci budou prodejci používat vratné Kelímky!!! Kelímky není třeba rezervovat dopředu. Kelímky
budou k dispozici ve zvláštním stanu. Mají cejchování od 0,2l až 0,5l. Kelímky neumýváte, ale vrací se zpět
do stanu s kelímky. Platí se servis za čištění kelímků, který činí 2,- Kč na kelímek. Každý kelímek je
zálohovaný 50 Kč. To znamená, že když si objedná někdo nápoj a nemá kelímek, započítáte mu k ceně
nápoje 50,- Kč jako zálohu za kelímek. Když přijde někdo s kelímkem, vezmete mu špinavý, dáte mu čistý a
ten použitý vrátíte do krabice. Záloha se nevybírá ani nevyplácí. Také se může stát, že Vám někdo přinese
kelímek, už do něj nechce nápoj a jen ho vrací, v tomto případě mu vyplatíte 50,- Kč za kelímek a těch 50,Kč si opět uplatníte ve stánku s kelímky v rámci celkového vyúčtování.
Provozovatelé činností vyplní do přihlášky, která je přílohou tohoto dokumentu, soupis veškerého
elektrického zařízením a rozměry stánků, které bude používat! Pokud bude na akci použité jiné zařízení než
uvedené v seznamu, nebo se provozovatel činností dopustí jakéhokoliv porušení těchto instrukcí, bude
prodejci uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč, popřípadě bude vykázán z akce bez nároku na vrácení peněz!!!

Ochrana osobních údajů

Prodejce souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména nebo názvu, u fyzických osob jména a příjmení,
sídla a adresy a všech ostatních údajů nezbytných k projednání konkrétní přihlášky.

Kontaktní pořadatelská telefonní čísla:
Ing. Josef Havlík, předseda MSH

- tel. 724 178 700

Bedřich Buťák, hlavní manažer akce

- tel. 724 178 733

Ivan Fehérvári , technický ředitel, člen PPH

- tel. 725 568 722

RNDr. Kamila Sochová, vedoucí logistiky,

- tel. 734 898 219

Čísla tísňového volání:
ODPOVĚDNÁ OSOBA po celou dobu akce – 737 949 315
HASIČI (KOPIS): 150
POLICIE ČR: 158
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: 155
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ: 112
MĚSTSKÁ POLICIE: 156
Organizace zabezpečení požární ochrany – instrukce pro provozovatele činností je přílohou Pokynů pro
organizaci zabezpečení požární ochrany akce Dračí lodě 2017, schválených předsedou MSH Ing. Josefem
Havlíkem, dne 23. 7. 2019.
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