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Návštěvní řád stadionu 
 

1. Provozovatelem stadionu je SVČ Vítkov, p. o Bezručova 585, 74901 Vítkov. Účelem 
návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a 
rovněž zabezpečení pokud možno ideální podmínky průběhu všech akcí, které se budou na 
stadionu uskutečňovat. 

2. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na stadionu vyjadřuje svůj souhlas, být 
vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu. 

3. Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího 
dalšího využití a použití rozhoduje výlučně provozovatel. Provozovatel určuje základní 
závazná pravidla chování všech návštěvníků a uživatelů, vstupujících do areálu stadionu a 
používající zařízení stadionu. 

4. Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem provozovatele stadionu 
a to souhlas provozovatele může být udělen písemně i ústně a to ředitelkou nebo jím 
pověřeným zástupcem. 

5. V případě, že stadion budou chtít využívat osoby mladistvé, povoluje se jim vstup pouze v 
doprovodu osoby starší 18 let a po dohodě s provozovatelem nebo správcem stadionu. 

6. Tento návštěvní řád je rovněž závazný pro všechny osoby, které budou stadion využívat 
pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s provozovatelem 
stadionu, jakožto i pro hosty těchto osob. 

7. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako 
osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu stadionu, 
ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být provozovatelem, správcem, pořadatelskou nebo 
bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru 
areálu. 

8. Každý návštěvník stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu stadionu tak, aby svým 
jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení 
stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru 
odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která na stadionu právě probíhá. 

9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny provozovatele, pořádkové nebo 
bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele. 

10. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru stadionu zejména následující 
předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu: 
a) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako zbraně, 
b) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví, 
c) láhve nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého 
materiálu, 
d) pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení, 
e) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu, 
f) laserové ukazovátko 

11. Vstup a užívání areálu stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. 
Vlastník a provozovatel stadionu odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození 
způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v 
obdobném poměru závislé činnosti. 

12. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli stadionu. 
 
Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 1. 7. 2013 
 
Ve Vítkově dne: 28. 6. 2013 
 

Ing. Šárka Medunová 
ředitelka SVČ Vítkov, p. o. 


