Pravidla vstupu do prostor Kanceláře prezidenta republiky v rámci exkurzí

1.

Nejpozději 10 dnů před datem konání exkurze je nutné zaslat na email exkurze@hrad.cz v případě
školních exkurzí informaci o názvu školy, jméně pedagoga a počtu žáků/studentů. V případě
mimoškolních exkurzí se zasílá informace o jméně a příjmení účastníka a dále číslo jeho osobního
dokladu (OP, v případě cizinců cestovní pas), u osoby mladší 15 let se uvede pouze jméno, příjmení
a číslo osobního dokladu osoby, která za dítě po dobu exkurze zodpovídá.

2.

Školní skupina předloží při vstupu do prostor Kanceláře prezidenta republiky (dále též „KPR“)
školou potvrzený formulář s počtem účastníků, jménem, příjmením a číslem OP pedagogického
doprovodu.

3.

Osoby starší 15 let, které nejsou součástí přihlášené školní třídy, jsou povinny při vstupu do prostor
KPR předložit průkaz totožnosti.

4.

Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 21 osob (popřípadě jedna školní třída). Velikost
skupiny respektuje provozní možnosti objektu, bezpečnostní hlediska a protiepidemická opatření.

5.

Sraz účastníků je v předem daný čas na II. nádvoří Pražského hradu před vstupem do KPR.
Účastníci vyčkají příchodu zaměstnance KPR a samostatně nevstupují do prostor KPR.

6.

Vstup do prostor KPR je povolen pouze s ochranou dýchacích cest, za kterou je považován
respirátor minimálně třídy FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek, výjimku mají děti do 2 let
a další osoby dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

7.

Každý návštěvník (s výjimkou dětí do 12 let a účastníků školních exkurzí za předpokladu účasti
osob výhradně z jedné školy) je pro vstup do prostor KPR povinen splnit jednu z následujících
podmínek:
a. doložit národní certifikát nebo certifikát vydaný podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID o ukončeném očkování proti onemocnění covid-19, od nějž uplynulo
nejméně 14 dní v jednodávkovém či dvoudávkovém schématu,
b. prokázat se potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, přičemž již uplynula doba
izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu
viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní,
c. prokázat se potvrzením o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2
s negativním výsledkem (ne starším než 72 hodin), platí pouze pro:
i.

osoby do 18 let,

ii.

osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikace a tuto skutečnost doloží potvrzením,

iii.

osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
(a) od ukončeného očkování proti onemocnění covid-19 neuplynulo ještě
14 dní v jednodávkovém či dvoudávkovém schématu,
(b) nebyla v případě doudávkového schématu dosud podána druhá dávka
očkovací látky a od aplikace dávky první neuplynula maximální doba
stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky.

8.

Osobám vykazujícím příznaky respiračního onemocnění nebude vstup do prostor KPR umožněn.

9.

Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor KPR se zavazadly (batohy, kabelky apod.), deštníky,
elektronickými zařízeními (mobilní telefony, iPody, fotoaparáty apod.), zbraněmi, potravinami
a nápoji, zapalovači, zápalkami, živými zvířaty a dětskými kočárky.

10. Zejména zbraně, velká zavazadla a cennosti doporučujeme do prostor KPR nepřinášet vůbec.
Zbylé zakázané předměty je možné odložit v Tiskovém středisku, které bude po uložení všech věcí
uzamčeno. Tiskové středisko zároveň slouží jako šatna pro odložení svrchního oblečení.
11. Před vstupem do prostor KPR je každý návštěvník povinen se podrobit bezpečnostní prohlídce
(bezpečnostní rám), měření tělesné teploty a použít dezinfekci rukou.
12. Vstup do prostor KPR není vzhledem k charakteru tohoto úřadu povolen osobám v silně
znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu a osobám důvodně podezřelým z opilosti či
požití drog.
13. Účastníci exkurze jsou povinni dodržovat minimální rozestupy 1,5 metru (vyjma osob ze společné
domácnosti a školních exkurzí), dále jsou povinni se během exkurze řídit pokyny zaměstnanců
KPR a příslušníků Útvaru pro ochranu prezidenta. Je zakázáno opouštět vymezenou trasu,
vzdalovat se při výkladu od pověřených zaměstnanců a prováděné skupiny.
14. Během exkurze je dále zakázáno:
a. dotýkat se stěn, nábytku a vystavených předmětů,
b. rušit hlukem, hovorem či jiným způsobem výklad zaměstnance KPR nebo jinak ztěžovat
ostatním návštěvníkům prohlídku,
c. kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách celého objektu,
d. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru.

Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vykázání z exkurze.

