
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH SPOLEČENSKÝCH, 

KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
VE MĚSTĚ PRACHATICE 

 
Obecná část 

K zajištění pořádku a bezpečnosti návštěvníků společenských, kulturních a sportovních akcí (dále 

jen akci), včetně akcí monitorovaných pracovníky bezpečnostní agentury, pořadatelskou službou 

a dalšími pořadatelskými složkami, na území města Prachatice, je každý návštěvník povinen 

dodržovat tento Návštěvní řád a jeho pravidla (dále jen NŘ), jinak bude z prostoru konání akce 

vykázán.  

 

Návštěvní řád 
 

Návštěvníkem akce se rozumí každá osoba, která vstoupí do prostoru konání akce v době jejího 

konání. U všech společenských, kulturních a sportovních akcí je povinností návštěvníka seznámit 

se s tímto NŘ, přičemž vstupem na takovou akci souhlasí s tímto NŘ. 

 

Pravidla návštěvního řádu: 
 

• Oprávnění pro vstup do prostoru konání akcí, u kterých je vybíráno vstupné, je pouze na zá-

kladě platné vstupenky. Vstupenka je u takovýchto akcí nepřenosná na další osobu. 
 

• Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. 
 

• Uhrazené vstupné se nevrací. 
 

• Každý účastník akcí je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví a majet-

ku, dále pak zachovávat čistotu, pořádek a dobré mravy. 
 

• Návštěvníci porušující návštěvní řád budou vykázáni z prostoru. U konání akcí, u nichž je 

vybíráno vstupné, budou z prostoru vykázáni bez náhrady vstupného. 
 

• Platí zákaz vnášení a používání zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných pro-

středků, skleněných nádob, hořlavin, výbušných látek, omamných látek a psychotropních lá-

tek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, ote-

vřeného ohně, laserových ukazovátek, apod. 
 

• Pro návštěvníky akcí platí zákaz rozdělávání ohně, manipulování s jakoukoli pyrotechnikou, 

včetně vypouštění tzv. „balónků štěstí“. 
 

• Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pra-

covníků bezpečnostní agentury, či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude 

návštěvník do prostor akce vpuštěn. 



 

• Pracovníci pořadatelské služby a pověřené bezpečnostní agentury jsou k dispozici k ochraně 

návštěvníků a ke střežení akcí. 
 

• Kompetence a povinnosti pracovníků pořadatelské služby a pověřené bezpečnostní agentury: 

kontrola vstupenek při vstupu do areálu společenské nebo kulturní akce a při pohybu uvnitř 
areálu po celou dobu konání této akce včetně namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstu-

pu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areá-

lu konání akce (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, osoby ohrožující bezpečnost 

svou nebo ostatních účastníků, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmín-

ky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných a psychotropních látek; zamezení návštěvníkům 
vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, ostraha majetku pořadatele. 

 

• Platí zákaz vjezdu jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů a jízdních kol, kolečkových bruslí a ska-

teboardů, prostředků seagway do prostor konání akce bez povolení pořadatele. 
 

• Při vjezdu do prostor konání akce je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole a 

bezpečnostní kontrole prostoru vozidla na vyžádání pracovníků pořadatelské služby nebo po-

věřené bezpečnostní agentury. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor ak-

ce vpuštěn. 
 

• Do prostoru konání akce nebudou vpuštěny osoby silně podnapilé či pod vlivem omamných 

nebo psychotropních látek.  
 

• Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způ-

sobené nezodpovědným přístupem ostatních účastníků akce. 
 

• Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zrušení či předčasné ukončení akce v dů-

sledku nepříznivého počasí za účelem ochrany zdraví a majetku účastníků akce. 
 

• Je zakázáno přelézat ploty, zdi, zvuková a technická zařízení, vcházet na podium a jiné kon-

strukce, přemisťovat mobiliář. 
 

• Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pracovníků pověřené bezpečnostní agentu-

ry. V případě vzniku nestandardní bezpečnostní situace se návštěvníci řídí pokyny pořadatelů, 

pracovníků pověřené bezpečnostní agentury a příslušníků Integrovaného záchranného systé-

mu. 
 

• Návštěvník vstupem do prostor konání akcí dává souhlas s užitím fotografické podobizny ne-

bo zvukového, obrazovězvukového či obrazového záznamu, který může být pořízen v průběhu 

akcí k propagačním účelům, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo pro-

storového omezení. 

 

V Prachaticích dne 28. května 2018 

 

 

Ing. Martin Malý v. r.

starosta města Prachatice


