
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
Veslařského klubu Smíchov 

 
Článek 1. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 
Návštěvní řád je obecně závazným právním předpisem stanovujícím podmínky pro turistické, 

sportovní a rekreační vyžití v objektu Veslařského klubu Smíchov. 
Adresa VK Smíchov: Strakonická 1135/2a, 150 05 Praha 5. 

 

Článek 2. 
OBECNÉ ZÁSADY: 

1)  Do objektu je, s výjimkou pronájmu klubovny, povolen vstup pouze členům klubu VK Smíchov a 

osobám se zvláštním povolením vedení klubu (pronájemci). 
Ostatní návštěvníci musí ihned oznámit důvod své návštěvy správci objektu, nebo hlavnímu trenérovi a 
mohou se zdržovat v objektu pouze se souhlasem některé z uvedených osob. 
 

2)  Základní povinností člena VK Smíchov je: 
2.1. Chovat se v objektu k ostatním členům a dalším osobám dle obecných zásad slušného chování. 
2.2. Být informován o svém zdravotním stavu, který umožňuje absolvovat sportovní přípravu. 
2.3. Být „plavcem“. 

3)  V objektu VK Smíchov není dovoleno: 
3.1. Bez vědomí odpovědné osoby (trenér VK Smíchov) absolvovat tréninkovou jednotku. 
3.2. Používat veslařské náčiní (loď, vesla), která nebyla trenérem VK Smíchov členu přidělena. 
3.3. Bez zápisu do lodní knihy, absolvovat tréninkovou jednotku na řece Vltavě. 
3.4. Poškozovat zařízení objektu včetně sportovního náčiní. 
3.5. Absolvovat tréninkovou jednotku na řece Vltavě při snížené viditelnosti, silném větru a „velké vodě“. 
3.6. Kouřit, s výjimkou k tomuto účelu vyhrazených míst. 
3.7. V nadměrné míře konzumovat alkoholické nápoje. 
3.8. Aplikovat zakázané podpůrné látky (doping) a drogy. 
3.9. Vozidlům bez povolení vjíždět a parkovat na dvoře objektu. 
3.10. Znečišťovat životní prostředí. 
3.11. Propagovat politické ideologie a rasovou diskriminaci. 

 
Článek 3. 

PROVOZ OBJEKTU: 
1)  Objekt je pro členy VK Smíchov otevřen denně od 06:00 hod. – 22:00 hod. 

2)  Klubovna včetně možnosti občerstvení je k dispozici členům VK Smíchov v tyto dny: 

PO od 11:00 hod. – 18:30 hod., ST a ČT od 14:00 hod. – 18:30 hod. Ostatní dny dle dohody. 

3)  Pronájem klubovny pro členy i nečleny VK Smíchov k soukromým účelům je možný po dohodě s 

vedením klubu a s obsluhou klubovny. (kontakt viz. www.vksmichov.cz). 

 
Článek 4. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
1)  Porušování tohoto předpisu je sankciováno v souladu se Stanovami VK Smíchov a dle 

příslušných zákonů a předpisů platných v ČR. 
2)  Návštěvní řád je trvale vyvěšen v budově objektu VK Smíchov. 

 
Článek 5. 

ÚČINNOST: 
Tento právní předpis nabývá účinnosti dne 10. 3. 2015 

 
 
 

Výbor VK Smíchov 


