
PROVOZNÍ	ŘÁD	VETERAN	MANIA		
-	

	AREÁL	VÝSTAVIŠTĚ	PRAHA	(PRAHA	7	-	HOLEŠOVICE)	
	

A. Úvodní	ustanovení	

i. Tento	provozní	řád	je	směrnicí	vydávanou	promotérem	akce	Klasik	Moto,	a.s.,	IČ	25735781	se	
sídlem	 U	 Šalamounky	 769/41,	 Praha	 5,	 158	 00,	 zapsanou	 v	obchodním	 rejstříku	 vedeném	
Městským	 soudem	 v	Praze	 5,	 oddíl	 B,	 vložka	 (dále	 jen	 „provozovatel“	 a/nebo	
„pořadatel“	a/nebo	„promotér“),	která	určuje	základní	závazná	pravidla	osob	vstupujících	do	
prostor	konání	akce	Veteran	Mania	(dále	jen	„areál	akce“)	a	využívajících	zařízení	umístěných	
v	areálu	akce	(dále	jen	„návštěvní	řád“)	v	době	konání	výše	uvedené	akce	tzn.	ve	dnech	–	11.	6.	
2021	–	5.	9.	2021	včetně,	ale	stejně	tak	i	v	době	stavby	a	likvidace	akce.	

i. Účelem	provozního	řádu	 je	zejména	zajištění	ochrany	bezpečnosti,	 zajištění	požární	ochrany,	
hygieny,	 zajištění	 ochrany	 zdraví	 a	 majetku	 v	areálu	 akce	 a	 rovněž	 zabezpečení	 ideálních	
podmínek	průběhu	všech	sportovních,	společenských	a/nebo	kulturních	akcí	(dále	jen	„akce“),	
které	budou	pořádány	v	areálu	akce.		

ii. Areálem	akce	se	pro	účely	tohoto	provozního	řádu	rozumí	prostory	provozovatele	na	pozemcích	
Výstaviště	Praha	v	Holešovicích	(dále	jen	„areál	akce“).		

iii. Tento	provozní	řád	pouze	částečně	upřesňuje	některá	ustanovení	»Provozně	bezpečnostního	
řádu	areálu	Výstaviště	Praha«	(dále	 jen	„PBŘ“)	v	účinnosti	od	1.	1.	2015	pro	celý	areál	akce.	
Všechny	osoby	vstupující	do	areálu	akce	jsou	povinny	dodržovat	PBŘ.	

iv. Vstupem	do	areálu	akce	vyjadřuje	každý	vstupující	souhlas	s	podmínkami	stanovenými	v	tomto	
provozním	řádu	a	okamžikem	vstupu	do	areálu	akce	se	tento	provozní	řád	stává	pro	každého	
vstupujícího	závazným,	a	to	po	celou	dobu	jeho	pobytu	v	areálu	akce.	

v. Ustanovení	tohoto	provozního	řádu	se	vztahuje	zejména	na	osoby	vstupující	do	areálu	akce	na	
základě	 zvláštního	 (tzn.	 přímého	 a/nebo	 nepřímého)	 smluvního	 vztahu	 s	provozovatelem	
a/nebo	 jeho	 smluvními	 partnery	 tzn.	 pracovníci	 či	 jinak	 zmocněné	 a/nebo	 pověřené	 osoby	
dodavatelů,	subdodavatelů,	reklamních	partnerů,	firem	poskytujících	servis	a/nebo	jiné	služby	
(dále	jen	„personál“).	

vi. Všechny	komunikace	v	 areálu	Výstaviště	Praha	7	 -	Holešovice	 jsou	 zkolaudovány	na	úroveň	
veřejných	 silničních	 komunikací.	 Všechny	 osoby	 v	 areálu	 (mj.	 řidiči	 motorových	 vozidel,	
motocyklů,	cyklisté		i	pěší	=	chodci)	musí	dodržovat	příslušná	ustanovení	zákona	361	/	2000	Sb.	
"o	provozu	na	pozemních	komunikacích"	ve	znění	všech	pozdějších	dodatků	a	změn.	

vii. V	celém	areálu	je	přísně	zakázáno	vnášení	a/nebo	držení	resp.	používání	dronů	či	obdobných	
létacích	/	létajících	zařízení	/	strojů	-	ať	už	samočinných	a/nebo	dálkově	ovládaných.	Nad	celým	
areálem	Výstaviště	Praha	(Holešovice)	a	okolím	je	bezletová	zóna.	Výjimku	povoluje	příslušná	
odpovědná	osoba	k	tomuto	zmocněná	promotérem	akce.	

	
B. Vstup	personálu	do	areálu	akce	a	kontrola	dodržování	provozního	řádu	

i. Personál	může	 do	 areálu	 akce,	 resp.	 do	 jeho	 příslušně	 vymezených	 zón,	 vstupovat	 pouze	 se	
souhlasem	 provozovatele	 a/nebo	 pouze	 v	návštěvních	 hodinách	 a/nebo	 pouze	 v	 souladu	



s	podmínkami	 stanovenými	 v	tomto	 provozním	 řádu.	 Jakékoliv	 reklamace	 je	 možné	 uplatnit	
pouze	před	vstupem	do	areálu.	

ii. Dozor	 nad	 dodržováním	 a	 respektováním	 tohoto	 provozního	 řádu	 provádí	 řádně	 označení	
pracovníci	 provozovatele	 a	 další	 k	tomu	 provozovatelem	 pověřené	 a	 řádně	 označené	 osoby,	
bezpečnostní	služba,	 resp.	 její	 řádně	označení	pracovníci,	odpovědní	zaměstnanci	Výstaviště,	
požární	 hlídky	 a	 v	 případě	 prozatímních	 elektrických	 zařízení	 osoby	 s	 elektrotechnickou	
kvalifikací	a	v	rozsahu	svých	zákonných	pravomocí	rovněž	Policie	České	republiky	a	Městská	
policie	hl.	m.	Prahy.	

	

C. Proškolení	personálu	

i. Veškerý	personál	musí	být	před	zahájením	své	činnosti	v	areálu	akce	způsobem	odpovídajícím	
jeho	 činnostem	proškolen	v	oblasti	 PO	a	BOZP	 (PO	=	požární	 ochrana	 /	BOZP	=	bezpečnost	
a	ochrana	 zdraví	 při	 práci).	 Za	 správné	 proškolení	 odpovídá	 odpovědná	 osoba	 dodavatele	
a/nebo	subdodavatele.	

	

D. Omezení	přítomnosti	/	vstupu	a/nebo	vyvedení	z	areálu	akce		

i. Osoby,	 které	 jsou	 zjevně	pod	vlivem	alkoholu	nebo	 jiných	návykových	 a	 omamných	 látek,	
stejně	tak	jako	osoby,	které	svým	chováním	ohrožují	bezpečnost	a/nebo	zdraví	osob	a/nebo	
majetku	nacházejícího	se	v	areálu	akce,	pozbývají	oprávnění	k	pobytu	v	areálu	akce	a	nemusí	
být	 do	 areálu	 akce	 vpuštěny	 a/nebo	 mohou	 být	 pracovníkem	 pořadatele,	 pořadatelem	
pověřenou	osobou	a/nebo	bezpečnostní	službou	z	areálu	akce	vyvedeny.	

ii. Stejně	 tak	nemusí	být	do	 areálu	akce	 vpuštěny	a/nebo	mohou	být	 z	areálu	 akce	 vyvedeny	
osoby,	které	porušují	pravidla	stanovená	v	tomto	provozním	řádu	a/nebo,	které	nerespektují	
pokyny	pracovníků	pořadatele,	pořadatelem	pověřených	osob	a/nebo	bezpečnostní	služby.	

iii. Osobám,	které	nebudou	za	podmínek	dle	tohoto	provozního	řádu	do	areálu	akce	vpuštěny	
a/nebo	 budou	 z	areálu	 akce	 vyvedeny,	 může	 být	 pořadatelem	 zároveň	 omezen,	 či	 zcela	
zakázán	vstup	do	areálu	akce.	

iv. Osoby	 vpuštěné	 do	 areálu	 jsou	 povinny	 dodržovat	 všechna	 aktuální	 vládní	 nařízení	
(rozestupy,	zakrytí	dýchacích	cest,	čestní	prohlášení	nebo	potvrzení	o	vakcinaci,	prodělané	
nemoci,	negativní	antigenní/PCR	test).		

v. V	případě	nepřízně	počasí	(silný	vítr,	dešťové	srážky)	je	pořadatel	oprávněn	exponáty	před	
povětrnostními	 vlivy	 adekvátně	 chránit.	 Jsou-li	 exponáty	 z	těchto	důvodů	v	provozní	době	
dočasně	 zakryty,	 má	 návštěvník	 nárok	 si	 svou	 vstupenku	 ponechat	 a	 návštěvu	 Výstavy	
zopakovat	za	lepšího	počasí.		
	

E. Činnosti	/	aktivity	podléhající	omezením	

i. V	areálu	akce	 jsou	zakázány	bez	předchozího	souhlasu	příslušných	odpovědných	osob	tzn.	
zejména	požárních	hlídek	následující	činnosti	a/nebo	aktivity:	

a) rozdělávání	otevřených	ohňů;	
b) svařování	anebo	"řezání"	plamenem;	



c) "žíhání"	plamenem;	
d) řezání	 kovů	 zejména	 strojové	 (např.	 tzv.	 flexou	 =	 úhlovou	 bruskou),	 kde	 je	 sebemenší	
pravděpodobnost	výskytu	odlétajících	jisker;	

e) používání	 teplometů	či	 jiných	aktivních	zdrojů	 tepla	(="heatrů")	a	 to	bez	ohledu	na	 jejich	
"pohon"	(elektřina,	plyn	atp.);	

f) přečerpávání	 a/nebo	 jiné	 nakládání	 s	 pohonnými	 hmotami,	 mazivy,	 těkavými,	 hořlavými	
a/nebo	toxickými	látkami;	

g) skladování	pohonných	hmot,	maziv,	těkavých,	hořlavých	a/nebo	toxických	látek;	
h) skladování	a	manipulace	s	tlakovými	nádobami.	

ii. Výše	uvedené	 činnosti	 smějí	 provádět	 za	podmínek	daných	požárním	 řádem	po	předchozím	
souhlasu	 příslušných	 odpovědných	 osob	 výhradně	 osoby	 řádně	 k	 těmto	 činnostem	
odpovídajícím	způsobem	odborně	proškolené.	

	
F. Hygienická	opatření	–	COVID	19	

i. Personál	 je,	 stejně	 jako	návštěvník	akce,	povinen	dodržovat	hygienická	nebo	vládní	opatření,	
která	jsou	aktuálně	v	platnosti: 
a)	dodržování	rozestupů	2	m	(například	ve	frontách	na	občerstvení,	do	sociálního	zařízení	apod.)	

b)	zakrytá	ústa	a	nos	ve	vnitřních	prostorách	

c)	používání	desinfekce,	které	jsou	k	dispozici	u	sociálních	zařízení,	u	hlavního	vstupu	nebo	u	
zón	s	občerstvením	

d)	 čestné	 prohlášení	 nebo	 potvrzení	 o	 negativním	 antigenním/PCR	 	 testu	 nebo	 potvrzení	 o	
prodělání	nemoci	a	ochranné	lhůtě	nebo	potvrzení	o	vakcinaci	

ii.	 Hygienická	opatření	se	mohou	lišit	na	základě	aktuální	epidemiologické	situace	

iii. Pořadatel	má	právo	si	vyžádat	čestné	prohlášení	o	bezinfekčnosti	či	předložení	negativního	
testu	na	Covid-19	

iv. Nevpuštění	do	areálu	viz	odstavec	D	

 

G. Závěrečná	ustanovení	

i. Pravidla	stanovená	v	tomto	provozním	řádu	mohou	být	dále	doplňována	pravidly	vztahujícími	
se	k	jednotlivým	akcím	pořádaným	v	areálu	akce	nebo	jeho	částem.	Takováto	doplňující	pravidla	
budou	vždy	vhodně	uveřejněna	v	areálu	akce	a/nebo	jeho	části,	či	k	dispozici	u	provozovatele,	
nebo	u	bezpečnostní	služby	a	personál	je	povinen	je	dodržovat.	
	

	
	
	
	
	


