
Podpora fungování horských středisek – vliv koronavirová krize 

• I v zimní sezóně 2021/22 byl provoz horských středisek významně ovlivněn opatřeními, která byla přijímána 
v souvislosti s Covid-19. Již v září 2021 vstoupila AHS do jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví a 
Ministerstva průmyslu a obchodu a předložila návrhy na opatření pro provoz skiareálů (SA) v ČR na 
nadcházející sezónu. Byl požadován jeden režim, který bude funkční po celou sezónu a byla definována 
konkrétní opatření, která by provoz SA zásadně omezila a naopak navrženo, jaká opatření jsou pro SA 
akceptovatelná. 

• Průběh jednání s dotčenými ministerstvy lze hodnotit pozitivně a je možno konstatovat, že i aktivitou AHS 
se v ČR podařilo pro sezónu 2021/22 dohodnout předvídatelné a v daných podmínkách akceptovatelné 
podmínky provozu pro SA. Konkrétně bylo v této oblasti i aktivitami AHS dosaženo těchto výsledků: 
- V mimořádném opatření o službách s účinností od 22.11.2021 byl zapracován bod č.10 o podmínkách 

provozu SA, který byl vyjednán AHS 
- V mimořádném opatření ochraně dýchacích cest s účinností od 14.12.2021 byl zapracován speciální 

režim nošení respirátorů pro lanové dráhy 
- V mimořádném opatření o službách s účinností od 26.12.2021 byl doplněn bod č.10 o úlevy 

v opatřeních pro školní lyžařské zájezdy  
- V mimořádném opatření o službách s účinností od 17.1.2022 byl doplněn bod č.10 a úlevy v opatřeních 

pro školní lyžařské zájezdy se rozšířily i na další organizátory lyžařských kurzů    
- I za přispění argumentace a tlaku AHS byla s účinností od 10.2.2022 zrušena omezující opatření pro 

provoz lyžařských vleků a lanových drah – to je významně dříve, než toto proběhlo v okolních zemích 
(Rakousko od 6.3., Itálie až od dubna 2022 apod.) 

- V ochranném opatření o vstupu cizinců do ČR s účinností od 15.2.2022 byla již týden po zrušení 
opatření pro české občany zavedena výjimka z povinnosti předkládat potvrzení O – N i pro cizince 
přijíždějící individuální dopravou. 

• AHS se prostřednictvím SOCR ČR podílela na nastavení parametrů kompenzačních programů. Jedná se 
zejména o plošné programy Covid nepokryté náklady a Covid 2022 - sektorová podpora, které jsou 
využitelné pro služby ubytování a stravování.  

• AHS také podporovala odpuštění plateb za obnovitelné zdroje z celkové částky za elektrickou energii pro 
lanové dráhy, které lze využít z titulu zařazení mezi „dráhy“ (trakční energie). Program je aktuálně stále na 
posouzení a schválení u Evropské komise. 

• Členům AHS bylo od října 2021 odesláno celkem 40 sdělení obsahujících informace a dokumenty související 

s pandemií. Jednalo se zejména o informace o aktivitách v oblasti prosazování adekvátních nastavení 

hygienických podmínek provozu lyžařských areálů, výklad a aplikace krizových a mimořádných opatření 

ministerstev a vlády na podmínky provozu LA, analýzy informací a souhrn doporučení pro členy. 

• K výše zmíněným tématům AHS zpracovala desítky argumentačních materiálů a sama, nebo ve spolupráci s 
partnery – SOCR ČR, Česká unie cestovního ruchu, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, SL ČR, 
ČUS, ČOV a dalšími, uskutečnila mnoho jednání.  

 


