
 

Komentář AHS k vydaným opatřením pro provoz skiareálů na zimní sezónu 2021/22  
 
I když je zřejmé, že z hlediska epidemiologického nejsou skiareály rizikovým prostředím, vnímáme 
současnou situaci a akceptujeme přijatá opatření. Jasná pravidla pro všechny návštěvníky lyžařských 
areálů jsou potřebná. Věříme, že umožní bezproblémový provoz po celou zimní sezónu. Cílem je 
ochránit návštěvníky hor, ale na druhou stranu je co nejméně opatřeními zatěžovat. Minimálně pro 
očkované by mělo být lyžování letos bez větších komplikací. 
 
AHS jednala s odpovědnými pracovníky MPO ČR a MZD ČR již několik týdnů a na dnešní vládě byla schválena 
finální verze opatření, která budou platit ve skiareálech tuto zimu. Jsme rádi, že byla respektována specifika 
lyžařských areálů, například fakt, že ke kontrole bude docházet primárně při prodeji skipasů a nikoliv například 
na vstupech do turniketů. 
 
Ke kontrole očkování, negativního testu nebo prodělané nemoci (OTN) bude primárně docházet při nákupu 
skipasů – tedy na klasických pokladnách, kde bude předložen doklad OTN, podobně jako při návštěvě kina. 
Provozovatelé, kteří mají online prodeje jízdného, budou provádět kontrolu nákupu i v rámci tohoto prodejního 
kanálu, a to podle svých technických a provozních možností. 
 
Následnou kontrolu budou provádět také v přepravních prostorech lanovek a vleků a může se tedy stát, že klient 
bez platného OTN bude z přepravy vykázán. 
 
Provádění kontrol samozřejmě nebude jednoduché, bude vyžadovat zvýšené nasazení zaměstnanců, mnohá 
organizační opatření. Důležitá je skutečnost, že návštěvníkům opatření vlády nařizuje splnění podmínek OTN 
prokázat, chceme proto apelovat na všechny klienty, aby k věci přistupovali odpovědně.  
 
Od těchto opatření si slibujeme zejména stabilitu, tedy aby vydržela po celou zimní sezónu bez hrozby 
případného omezení provozu nebo dokonce uzavření střediska. Je dobře, že milovníci hor od začátku vědí, jaká 
jsou pravidla a mohou se na ně připravit. V tomto ohledu je situace nejkomfortnější pro všechny očkované, kteří 
by měli služby čerpat téměř bez omezení. 
 
Kontrolu OTN mají ve skiareálech zavedenu i například v Rakousku nebo Itálii a současně je zřejmé, že 
návštěvníci českých středisek budou často i ubytováni nebo budou čerpat stravovací služby, kde stejně kontrola 
OTN probíhá. 
 
Připravené skiareály + naše osobní zodpovědnost = na horách odpovědně a ve zdraví  
 
Kontakty pro média: 
Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek 
libor.knot@ahscr.cz  
+420 603 157 817 
 
Iva Řeřichová, AMI Communications 
iva.rerichova@amic.cz 
+420 720 574 351 
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