Vrchlabí, 21. 12. 2021
Informace o pravidlech pro provoz lanových drah a lyžařských vleků
Specifika pro školní lyžařské zájezdy a sportovce
(aktualizace dokumentu ve žlutém poli níže)
I. Pravidla pro provoz lanových drah a lyžařských vleků
Všechna pravidla jsou obsažena v krizovém opatření vlády ze dne 25.11.2021 o maloobchodě a službách
v článku II./10 (dále jen Krizové opatření). Podrobněji viz náš „Manuál k mimořádným opatřením“
zaslaný 29.11.2021. Zde jen obecná rekapitulace:
Kromě obvyklých režimových opatření, jako jsou ochrana dýchacích cest, rozestupy, dezinfekce apod. je
pro provoz na lanových drahách a lyžařských vlecích klíčový požadavek na prokázání O-N (očkování,
nebo prodělaná nemoc), u některých skupin lze také uplatnit T (test ve variantě PCR).
Pro prokázání bezinfekčnosti s platným certifikátem O-(T)-N platí následující pravidla:
- pro děti do dosažení 12 let věku: není nutno prokazovat bezinfekčnost
- pro mládež od 12 – do dosažení 18 let věku: O-N, nebo stačí PCR test s platností 72 hodin
- pro dospělé osoby nad 18 let: je nutno prokázat bezinfekčnost O-N. Výjimka platí pouze pro
osoby (i) rozočkované, nebo (ii) s potvrzením o kontraindikaci očkování – těmto skupinám
postačí PCR test s platností 72 hodin.
Předložení certifikátu a jeho kontrola probíhá při prodeji skipasů na pokladně i internetu.
Dále je prováděna namátková kontrola v přepravních prostorech lanovek a vleků.

II. Některá specifika prodeje skipasů skupinám školních lyžařských zájezdů
Dle výše uvedeného mohou účastníci školních lyžařských zájezdů (dále ŠLZ) prokazovat bezinfekčnost
předložením potvrzení o O-N, nebo vzhledem k jejich věku (12 – 18 let) také předložením PCR testu.
Problematická je zde zejména délka platnosti takového PCR testu, protože pro přepravu na
lanovce/vleku je uznána délka platnosti 72 hodin, zatímco v některých dalších případech mají žáci délku
platnosti PCR testu prodlouženu až na 7 dnů.
V současném znění Krizového opatření je m.j. pro školní skupiny stanoveno, že:
-

„standardní“ délka PCR testu (platnost 72 hodin) platí pro stravovací služby (bod II/3) a jízdné na
lyžařských vlecích/lanovkách (bod II/10)

-

„prodloužená délka“ PCR testu (vstupní test a další za 7 dnů) platí pro ubytovací služby (bod II/6)
a také pro poskytování služeb pro zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost (bod
II/12)

Je zřejmé, že výše uvedená rozdílnost v délce PCR testů způsobuje značné komplikace při organizaci ŠLZ
a pro mnohé školy to může být limitujícím faktorem.
AHS ve spolupráci s MPO, SOCR a dalšími organizacemi dlouhodobě navrhovalo prodloužit platnost PCR
testů pro školní i další dětské skupiny i pro služby jízdného na lanovkách a vlecích. Dosavadní platné
stanovisko Ministerstva zdravotnictví je, že MZd nechce tento stav měnit.
Stejnou problematiku řešíme s novým ministrem zdravotnictvím panem Válkem a jeho týmem. Nové
vedení MZd má ke školním kurzům vstřícnější přístup a avizuje, že je připraveno prodloužit platnost
vstupního PCR testu až na 7 dnů na všechny služby na lyžařském výcviku. Je třeba vyčkat rozhodnutí
vlády v této věci, které lze očekávat ve středu 22.12.2021, nebo 29.12.2021.
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III. Některá specifika prodeje skipasů pro přípravu organizovaných sportovců
V současném znění Krizového opatření je pro sportovní přípravu sportovců v bodě II/14, písm. d)
stanoveno několik podmínek, přičemž je určeno, že …negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní.
Na druhou stranu platí, jak je uvedeno výše, že pro jízdné na lanovkách a vlecích je vyžadována délka
PCR testů 72 hodin, takže pro účel nákupu skipasu nelze u sportovců využít prodlouženou lhůty 7 dnů
platnosti testu. Je to z toho důvodu, že v příslušném Krizovém opatření jsou si jednotlivé články
postaveny na roveň, tedy žádný není nadřazený jinému a pravidla pro skiareály jsou tedy bez dalšího
jasně stanovena.
Tento výklad potvrzuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR s tím, že u sportovců se předpokládá, že
budou naočkováni.

V případě dotazů jsme k dispozici
Libor Knot, ředitel
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