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TISKOVÁ ZPRÁVA 

13. prosince 2021 

 

V obchodním domě Kotva vznikne nové očkovací místo 

Od 13. prosince 2021 zahajuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze očkování proti 

covid-19 v nově otevřeném očkovacím centru ve 4. patře pražského obchodního 

domu Kotva. Očkovat se bude očkovací látkou Comirnaty od firmy Pfizer. Denní 

kapacita místa je až 1500 zájemců o očkování. Očkovací centrum bude přístupné 

zájemcům s předchozí registrací, tak i bez registrace a cizincům.  

„Vysoká proočkovanost je tím nejdůležitějším předpokladem jak pro řešení, 

tak předcházení složité epidemické situace. Je proto dobrou zprávou, že se podařilo 

otevřít očkovací centrum přímo v centru Prahy. Chtěl bych proto velmi poděkovat 

obchodnímu domu Kotva, stejně jako majiteli prostoru společnosti Generali. 

Za spolupráci děkuji také Asociaci obchodních center, a v neposlední řadě týmu 

Všeobecné fakultní nemocnice, která provoz očkovacího centra zajišťuje," zmiňuje 

ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Očkovací centrum v OD Kotva bude mít otevřeno každý den v čase od 9 do 20 hodin 

a o zájemce se bude starat tým 20 osob včetně 10 zdravotníků. Místo je určeno všem 

zájemcům od 16 let věku nebo cizincům bez veřejného zdravotního pojištění, kteří si 

očkování hradí. Před vstupem a následně při vstupu do OD Kotva bude návštěvníky 

provázet grafický navigační systém a vojáci z řad armády ČR. Navigace je vedena po 

eskalátoru nebo výtahem do 4 patra, který je dopraví přímo do místa očkování.  

Kotva je obchodní dům s tradicí o celkové rozloze 28 000 m2 v centru Prahy na náměstí 

Republiky. Od roku 2020 jej vlastní Společnost Generali Real Estate. 

„Tato iniciativa je součástí závazku Generali zmírnit ničivé dopady pandemie Covid-

19. V těchto náročných časech cítíme více než kdy jindy morální povinnost pomáhat 

našim klientům a společnosti,“ uvedl regionální ředitel pro střední a východní Evropu 

a Rusko a generální ředitel Generali CEE Holding Luciano Cirinà. 

„Jsme hrdí, že můžeme pomáhat v boji proti onemocnění Covid-19 v České republice 

tím, že zpřístupníme ministerstvu zdravotnictví OD Kotva pro očkovací centrum v 

samém srdci Prahy. Stejně jako v minulých měsících zde pořádáme úspěšnou 

výstavu „Helpful Art in Covid“ a budeme i nadále nabízet naše prostory k propagaci 
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aktivit zaměřených na ochranu českých občanů před pandemií Covid-19,“ doplnil 

ředitel regionu CEE & Nordics v Generali Real Estate Ramon Spoladore.  
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