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______________________________________________________________________ 

Provozní řád kostela sv. VÁCLAVA 

 

I. 

Údaje o provozovateli 

 

Provozovatel:  Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace,  

Sídlo:  Obecní dům, Ostrožná 236/46, 746 01 Opava 

IČ:  75117398 

Odpovědná osoba: ředitel organizace  

 

II.  

Dispoziční členění objektu 

 

Nájemce bere na vědomí skutečnost, že pronajatý nebytový prostor je nedílnou součástí nemovité kulturní 

památky bývalého Dominikánského kláštera. Kostel je přístupný z Domu umění z ulice Pekařská č. 12. 

Sociální zařízení pro návštěvníky je k dispozici v Domě umění. Pro účely tohoto provozního řádu je 

považován za „prostor“ kostel sv. Václava a šatny v podzemí kostela bez Moravské kaple a kaple sv. 

Dominika. Moravskou kapli je možné využít po domluvě s nájemcem tohoto prostoru. Kaple sv. Dominika 

není určena k pronájmu  

 

III.      

Možnosti činností a podmínky využití prostor 

 

▪ Kostel sv. Václava je určen pro pořádání kulturních a společenských akcí. Prostory nelze pronajmout 

na prezentační akce komerčního rázu spojené s propagací či prodejem výrobků a služeb.  

▪ Za organizátora akce v prostorech je pro tento provozní řád považován nájemce prostorů, který má 

s Opavskou kulturní organizací (dále jen OKO) uzavřenu Smlouvu o krátkodobém nájmu 

nebytových prostorů a poskytnutí služeb, případně vypůjčitel nebytových prostorů na základě 

Smlouvy o krátkodobé výpůjčce nebytových prostorů a poskytnutí služeb (dále jen organizátor). 

▪ Účastníkem akce je návštěvník jakékoliv společenské, kulturní či jiné akce pořádané v pronajatých 

prostorách (dále jen účastník).  

▪ Organizátor se zavazuje, že nebude žádným způsobem využívat prostor kaple sv. Dominika. 

▪ Je zakázáno manipulovat s varhanami a jejich příslušenstvím. 

▪ Organizátor se zavazuje dodržovat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Opavy, kterou se 

stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. 

Únikové cesty v době konání akcí nesmí být zamčené. Při konání akcí nad 200 osob musí být 

evakuace řízena proškoleným personálem, který bude přítomný v sále po celou dobu konání akce. 

Tento personál je organizátor povinen zajistit na vlastní náklady.  

▪ Rozmístění židlí a stolů pro danou akci konzultuje organizátor akce s recepcí Domu umění a 

technikem pronajímatele. Po rozmístění židlí a stolů nesmí organizátor s nábytkem manipulovat. Po 

konání akce uvede organizátor prostor do původního stavu. Rozmístění stolů a židlí nesmí bránit 

únikovým cestám z objektu. 

▪ Samostatnou uzamykatelnou šatnu v přízemí Domu umění lze využít jako zázemí pro úschovu 

svršků v rámci pořádané akce. Provoz šatny si zajišťuje organizátor sám. 

▪ V případě nadměrného znečištění prostorů a jeho vybavení (např. zvratky, žvýkačky aj.) je 

organizátor akce povinen uhradit poměrnou část nákladů na odstranění znečištění, kterou stanoví 

provozovatel. 

▪ Celková kapacita prostoru činí maximálně 665 osob. Limit zahrnuje návštěvníky, účinkující a osoby 

zajišťující pomocné a organizační práce související se zajištěním akce (např. šatnářky, uvaděčky, 

požární hlídku, pořadatele, obsluhu baru, kavárny atd.). 
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Nájemce je povinen dodržovat tyto zásady: 

 

a) elektroinstalace  

 

▪ manipulovat s elektroinstalací mohou pouze zaměstnanci OKO, nebo osoba poučená zaměstnancem 

OKO 

▪ osvětlení se zapíná tlačítky přímo v rozvaděči 

▪ při odchodu se nesmí vypínat jističe – při vypnutí hlavního jističe se automaticky zapne nouzové 

osvětlení, napojené na baterii a dochází k jejímu úplnému vybití; při vypnutí hlavního jističe také 

nefunguje veřejné osvětlení před a za kostelem 

▪ osvětlení je dvojího druhu: led diody (schodiště a světla po stranách jižní a severní lodě), které se při 

zapnutí rozsvítí okamžitě a výbojky (světla mezi sloupy a osvětlení klenby), které potřebují více času na 

rozsvícení – při vypnutí a opětovném zapnutí je nutné počkat, než zchladnou, respektive při zapnutí se 

rozsvítí postupně podle toho, jak chladnou 

▪ použití vlastní osvětlovací techniky organizátora je možné pouze se souhlasem provozovatele; musí být 

nahlášeno před započetím akce a tento nadstandardní odběr bude účtován samostatně nad výši běžného 

nájemného 

 

 

b) podlaha 

▪ podlahu tvoří cihelná dlažba se starých půdovek – historický materiál 100–150 let starý, podlaha je 

povrchově zpevněna a hydrofibizována impregnačním prostředkem 

▪ půdovky jsou náchylné na bodové zatížení 

▪ není dovoleno přesouvání těžkých předmětů na paletovém vozíku přímo po podlaze (v místě průjezdu 

položit např. pásy z dřevotřísky) 

▪ není dovoleno použití kovových židlí bez pryžových nebo filcových chráničů na nohách 

▪ není dovoleno vrtání a kotvení čehokoliv do podlahy 

▪ není dovoleno čištění s použitím chemických prostředků – v případě potřeby použít pouze čistou vodu, 

jinak vysávat (vysavač má k dispozici správce objektu), skvrny po barevných tekutinách a mastnotách, 

resp. ropných produktech nelze z půdovek odstranit 

▪ není dovoleno při konání sňatečných a jiných obřadů z důvodu trvalého poškození podlahy používání 

vlastní dekorace – konfety, okvětní lístky, rýže, voskové svíce atd. 

 

c) provozování hudebních akcí 

▪ je dovoleno provozovat hudbu instrumentální, vokální, sólovou, komorní, orchestrální, sborovou, dále 

jazzovou, folklórní, etno, world muzic za předpokladu, že elektronické zesílení se týká jen vokální 

složky 

▪ experimentální elektroakustickou hudbu je dovoleno provozovat jen za dodržení přiměřené hladiny 

hlasitosti 

▪ je zakázáno provozovat hudbu typu techno, heavy metal, hard rock apod., kde zesílení zvukové hladiny 

je nedílnou součástí hudební složky 

 

d) omítky, malby 

▪ všechny omítkové vrstvy, zdivo a cihly byly zrestaurováním zpevněny tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

návštěvníků a nedocházelo ke ztrátám originální materie 

▪ během užívání prostoru je nutné se vyhnout přímému kontaktu s restaurovanými plochami 

▪ v nebytových prostorách je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm  

▪ je zakázáno použití loučí  

▪ vzhledem k nutnosti udržování stálé teploty v objektu a zamezení velkým výkyvům teplot je zakázáno 

používat elektrické přímotopy nebo klimatizace 

▪ je zakázáno opírat, resp. pokládat předměty na zdi a restaurované patky sloupů  

▪ je zakázáno do zdi nabíjet hřebíky 

▪ v prostorách kostela sv. Václava je zakázáno konzumovat nápoje a pořádat rauty či jiné typy občerstvení 

pro návštěvníky akcí; (individuálně může být dovoleno po předchozí domluvě za podmínek stanovených 

provozovatelem pronajímatelem) 

IV. 

Pravidla parkování při pronájmu kostela sv. Václava 
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▪ Parkování dopravních prostředků v zahradě za kostelem je zakázáno. 

▪ Za účelem vyložení a naložení těžkého a objemného nákladu je možné na dobu nezbytně nutnou 

parkovat na chodníku před kostelem. Řidič je povinen vézt dopravní prostředek tak, aby nepoškodil 

osvětlení zapuštěné do chodníku před kostelem.  

 

V.  

Zásady předcházení vzniku požárů a úrazů 

 

Povinnosti organizátora akce zejména je: 

 

1. Při konání akcí s počtem osob 200 a více ustanovit preventivní požární hlídku složenou nejméně 

z velitele a dvou členů. Tyto osoby budou před zařazením do požární hlídky zaškoleny osobou 

oprávněnou provádět odbornou přípravu preventivní požární hlídky. Úkolem preventivní požární hlídky, 

případně pořadatelů, je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně v průběhu konání akce 

a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární 

ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Požární hlídka smí být sestavena z osob starších 18 let, nesmí 

vykonávat činnost pod vlivem alkoholických nápojů a návykových látek! Požární hlídka bude viditelně 

označena. Požární hlídka po příchodu do objektu zapíše do Požární knihy (umístěna na recepci Domu 

umění) datum konání akce, čas příchodu a zjištěné okolnosti, po skončení akce provede kontrolu celého 

objektu a člen požární hlídky zapíše do Požární knihy čas ukončení akce, čas odchodu a případné závady 

vzniklé v průběhu akce. Tuto požární hlídku je organizátor akce povinen zajistit na vlastní náklady. 

2. Nájemce je povinen seznámit se s požárním a evakuačním řádem objektu Domu umění, umístěním 

hasicích prostředků a hydrantů. 

3. Zajistit volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, a to po celou dobu akce, po kterou 

se v prostorech nacházejí účastníci akce. 

4. Při akci uvnitř objektu zakázat plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo 

výbušnou směs (např. vodík, acetylén), takto naplněné balonky nelze používat ani jako výzdobu. 

5. Nezahajovat akci při zjištění nedostatků v podmínkách požární ochrany, které nelze odstranit před 

zahájením akce. 

6. Přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména 

je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku nebo na návrh preventivní požární 

hlídky popř. pořadatelů. 

7. Zajistit, aby nebyl poškozován majetek pronajímatele, v případě vzniku škody, tuto škodu pronajímateli 

uhradit. 

8. V případě úrazu osob zajistit poskytnutí první pomoci na místě, popř. přivolat lékařskou pomoc. 

9. Dodržet stanovenou maximální provozní kapacitu – maximální počet osob nesmí být překročen. 

10. Vyloučit vstup do objektu osob pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

11. Organizátor je povinen zajistit, aby všechna elektrická (elektronická) zařízení používaná v pronajatých 

prostorech, případně elektrická (elektronická) zařízení připojovaná do elektrického rozvodného systému 

pronajímaných prostor, měla platnou elektro revizi a odpovídala technickým i zákonným normám a 

požadavkům na elektrická a elektronická zařízení platným pro Českou republiku. Organizátor odpovídá 

za škodu vzniklou použitím vadných elektrických (elektronických) zařízení (spotřebičů) a také za škodu 

způsobenou zařízeními bez platné elektro revize, případně za škodu způsobenou použitím zařízení  

neodpovídajících technickým a zákonným normám a požadavkům na elektrická a elektronická zařízení 

platným pro Českou republiku.  Organizátor odpovídá i za škodu vzniklou poruchou použitého 

spotřebiče, škodu vzniklou jeho nesprávným použitím nebo za škodu vzniklou v důsledku použití 

poškozeného spotřebiče. Organizátor odpovídá výše popsaným způsobem i za elektrická a elektronická 

zařízení návštěvníků akce a jejich použití v pronajímaných prostorách. 
 

Povinnosti účastníků akce zejména je: 

 

1. Dodržovat provozní řád a opatření stanovená organizátorem akce. 

2. Dbát pokynů organizátora akce, pořadatelů a preventivní požární hlídky vydaných k zabezpečení požární 

ochrany a bezpečnosti osob při akci. 

3. Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. 

4. Bezodkladně oznámit organizátorovi akce, pořadatelům nebo preventivní požární hlídce požár nebo 

bezprostřední nebezpečí jeho vzniku nebo vzniku úrazu. 
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5. Dbát o svoji bezpečnost a neprovádět činnosti, které mohou vést ke vzniku úrazu a poškozování cizího 

majetku.  

6. V nebytových prostorech je zakázáno nabíjet do zdi hřebíky, ani jinak připevňovat cokoliv na zdi. 

7. V nebytových prostorech je zakázáno vrtání a kotvení čehokoliv do podlahy, včetně tahání těžkých 

předmětů po podlaze. 

8. V nebytových prostorech je zakázáno cokoliv věšet na svítidla. Zavěšení balonků, případně jiných ozdob 

vzhledem k charakteru akce (např. oslavy, svatby) je nutné konzultovat se správcem nebytových 

prostorů, který je na svítidla případně zavěsí. Pro umístění reklam, log vlastních či sponzorů a jiných 

propagačních materiálů je nutné využít vlastní konstrukce, případně po dohodě se správcem nebytových 

prostorů je možné je umístit na stávající konstrukce. Ozdoby, reklamy, loga a jiné propagační materiály 

budou odstraněny ihned po akci nebo ve lhůtě určené pro odvoz věcí, která je sjednaná ve Smlouvě o 

krátkodobém nájmu nebytových prostorů a poskytnutí služeb, případně ve Smlouvě o krátkodobé 

výpůjčce nebytových prostorů a poskytnutí služeb. 

9. V nebytových prostorech je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.  

10. V nebytových prostorech je zakázáno kouřit.  

11. Do nebytových prostorů je zakázáno vnášet toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. 

dělobuchy, tyče, zbraně). 

12. Je zakázáno vynášet sklenice či láhve s pitím a jiné předměty do venkovního prostoru před a kolem 

kostela.  

13. V případě porušení těchto zákazů je zaměstnanec OKO, organizátor akce, případně pořadatel oprávněn 

účastníka akce z kostela vykázat.  

14. V případě vzniklé škody je pronajímatel akce oprávněn žádat náhradu škody.  

15. Zneužití požárního tísňového tlačítka je trestné, stanovena pokuta je 10 000,- Kč. 

  

Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči – operační středisko 150  

  

Evropské číslo tísňového volání 112  

 

Městská policie 156  

  

Policie České republiky  158  

  

Záchranná zdravotní služba 155  

  

Rozvodné energetické závody 840 114 115  

  

Pohotovost plynárny 12 39  

  

Pohotovost vodovody   840 111 125  

 

Budou-li telefonní čísla volána z pevných linek z objektu Domu Umění, je nutné vytočit 0, poté teprve 

danou pohotovostní linku. 

 

Nájemce prohlašuje, že byl s tímto Provozním řádem seznámen. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

Tento provozní řád byl schválen ředitelkou Opavské kulturní organizace, p. o. a nabývá účinnosti 

dnem 2. 1. 2019. 

 

V Opavě dne …………….                   V Opavě dne………………………. 

     

 

 

……………....................................                   …………………………………..                                                                   

Mgr. Marcela Mrózková Heříková                                                         nájemce             


