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VĚC:  Provoz loděnice KVS PRAHA  a COVID – 19 – UPŘESNĚNÍ 
 
V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14. dubna 2020 reaguje SV KVS PRAHA z.s. na 
umožnění sportování na venkovních sportovištích a upřesňuje podmínky využití loděnice KVS: 

 

• S platností od 14.4.2020 bude denně vždy od 8 do 18 otevřen pouze venkovní areál loděnice 

KVS – vstupní branka a loděnice A, E. 

• Vnitřní prostory – tj. budova, šatny, sprchy, WC, posilovna, pádlovací bazén, klubovny, sauna 

zůstávají uzavřeny! 

• Vstup do areálu je povolen pouze členům bez zdravotních problémů a indispozic, zejména 

respiračního charakteru! 

• Povoleno je pouze individuální pádlování členů, další aktivity např. fotbal, nohejbal, běh 

apod.  není v loděnici prozatím povolen.  Zde doporučujeme sportování z domova. 

• Sportování dětí a mládeže v loděnici budeme řešit v závislosti na uvolňování opatření. 

• Trvá zákaz organizovaných společných tréninků (bohužel zejména pro dračí lodě, jako týmový 

sport). 

• Pří vstupu do areálu a jeho pohybu v něm je povinnost nosit roušku! 

• Platí zde i vládní nařízení o nesdružování, tj. pohybujte se vzájemně s odstupem, vždy pouze 

jeden člověk pro loď, jeden člověk na platě! 

• Pohyb v areálu je omezen pouze na nejnutnější manipulaci s lodí. Po tréninku na vodě vás 

žádáme o neprodlužování pobytu a neprodlené opuštění prostot.  

 
Prosíme všechny členy, aby dodržovali výše uvedená pravidla a byli ohleduplní vůči ostatním.  

Jejich případné porušení může způsobit opětovné uzavření areálu! 
 
Nadále apelujeme na váš zdravý rozum a osobní odpovědnost a žádáme o dodržování pravidel 
vyhlášených vládou a ministerstvy (domácí karanténa v případě zdravotních obtíží nebo osobního 
kontaktu s osobou pozitivně testovanou na přítomnost koronaviru, kontakt zdravotnického 
zařízení při počínajících obtížích atd). 
 
Vývoj situace sledujeme a budeme vás informovat o případných změnách podmínek využití 
loděnice prostřednictvím webu, sociálních sítích anebo emailem. 
 
Děkujeme za pochopení a odpovědný přístup vás všech! 
 
Loděnice KVS PRAHA,        Petr Klíma 
14.4.2020         předseda 

KVS PRAHA z.s. 
 
 


