
 
 
 

 
 

TJ MORAVSKÝ ŽIŽKOV 
 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU 
 

§ 1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Sportovní areál Moravský Žižkov (dále jen zařízení) je privátní prostor ve vlastnictví  TJ Moravský Žižkov, 

z.s. se sídlem U Školky č.e. 96, 691 01 Moravský Žižkov, IČ: 18511635. Tento návštěvní řád je vydán 
s odkazem na povinnost, kterou v tomto směru ukládá zákon č.274/2008 Sb.  

 
2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení,  a to 

zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce i mimo ně. 
 
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně 

zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách. 
 
4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré 

podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat. 
 
5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od vlastníka 

zařízení. 
 

§ 2 
VSTUP A POBYT V ZAŘÍZENÍ 

 
1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze v době tomu určené, na základě řádně zakoupené a 

předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení. Výjimkou 
je doba určená pro volný vstup veřejnosti. 

 
2. Na požádání správce, pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník 

povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně 
neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere 
na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden.  

 
3. Vlastník si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání 

bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž 
upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby 
a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

 
4. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, 

případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. 
      Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do zařízení. 
 
5.  Herní a sportovní prvky v areálu dětského hřiště  jsou určeny pro děti od 3 do 15 let.  
     Děti do 6ti let musí  být v doprovodu osoby starší 18let. 
 
6.  Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které   
      ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v zařízení, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být   
      pořadatelskou nebo bezpečnostní  službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru   
      zařízení. 
 
7.  Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do zařízení nebo osobám, které  
      představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup. To samé platí i pro    
      osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci  z důvodu jejich závadného chování na   
      obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného. 
 

§ 3 



POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ 
 

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost 
jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je 
povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající 
okolnostem probíhající sportovní akce. 

 
2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků 

Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby, hlasatele apod. 
 
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo pro ně určené pro danou akci. 
 
4. Návštěvníci zařízení jsou povinni při svém pobytu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a 

dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni se zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, 
rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, 
může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru zařízení bez předchozího 
napomenutí okamžitě vyveden. 

 
5. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a 

určených. 
 
6. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné. 

 
§ 4 

ZÁKAZY 
 
1. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostoru zařízení zejména následující předměty nebo jiné předměty 

obdobné povahy či účelu : 
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál 
b) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví 
c) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, 

tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu 
d) ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících 

odpalovacích zařízení 
e) tyče pro vlajky či transparenty 
f) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk 
g) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu 
h) jakákoliv zvířata včetně psů, koček a jiných domácích mazlíčků 
i) laser ukazovátko 
 

2. Dále je návštěvníkům zakázáno : 
a) vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům 

odporující slogany či zobrazení 
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, 

ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli 
druhu a střechy 

c) manipulovat s brankovými konstrukcemi, lézt na ně či jinak s nimi nakládat 
d) stupovat do míst, které nejsou pro návštěvníky určeny (pokutová území hrací plochy, brankoviště, 

střídačky, vnitřní prostory šaten, prostory technického zázemí, apod.) 
e) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky 
f) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice 
g) ničit zařízení a vybavení 
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty 
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazováním 

věcí, odpadků, obalů,  zbytků potravin apod. 
j) jezdit po cestách, hracích a jiných plochách bez speciálního povolení 
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy 

jak v prostoru, tak z průběhu akce bez svolení majitele areálu 
l) překrývat reklamní panely vlajkami nebo jinými transparenty  
m) kouření mimo prostory k tomu určené 
n) vstupovat na tribuny v době mimo pořádání akcí  

 
 



3. Majitel zařízení je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, 
která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena 
nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty až do výše 50.000,- Kč ve smyslu §46 zákona 200/1990 Sb. 
dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodných následků.  

 
4. Majitel zařízení je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše 

stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou 
vstup do zařízení. 

 
§ 5 

POŘADATELSKÁ SLUŽBA 
 

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných 
právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě. 

 
2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení - Pořadatel 
 
3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena 
       a k bezproblémovému průběhu sportovní akce. 
 
4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její 

zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. 
 

§ 6 
PRODEJ A REKLAMA 

 
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i 
skladování předmětů uvnitř zařízení je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem majitele. 
 

§ 7 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A DŮSLEDKY PORUŠENÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU 

 
1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Za nezletilé osoby přebírá plnou 

odpovědnost zákonný zástupce. Vlastník odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným 
nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. 

 
2. Úrazy, škody či poškození majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit majiteli zařízení. 
 
3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán 

vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu. 
       Majitel zařízení si vyhrazuje právo totožnost takových to osob zveřejnit. 
 
4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními 

předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty majiteli ze strany státních či jiných orgánů 
při zrušení sportovní akce). 

 
5. Vznikne-li podezření  trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení. 
 
6. Práva pořadatele zůstávají nedotčena. 
 

§ 8 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1.   Nedílnou součástí Návštěvního řádu sportovního areálu je Provozní řád víceúčelového hřiště. 
 

§ 9 
ÚČINNOST 

 
Tento návštěvní řád je vydán majitelem areálu v souladu se zákonem č.274/2008 Sb. a je účinný od 1. března 2016. 
 
        Za TJ Moravský Žižkov, z.s. 
 
                   Karel Virág - předseda  
                   Vladimír Veverka - místopředseda                                                                                                                  


