
~ ~ MATICE OPATŘENÍ - LYŽAŘSKÉ AREÁLY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
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OPATŘENÍ 

Lyžařské areály (LA) 

Půjčovny zimních sportovních 
poti'eb 

Lyžařské a snowboardové školy 
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Bez omezení provozu za dodržováni 
zvýšených organizačních a režimových 
opatření,zejménazakrytínosuaůsta 

management front v koridorech s 
rozestupy nejméně2m. 

Bez omezeni provozu za dodržováni 
zvýšen'(ch organizačních,režimových 

adezinfekčnich opatření. Rozestupy 
min. 2metry. 

Bezomezeniprovozuza dodržováni 
zvýšených organizačních a režimových 
opatřeni. 
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Omezený provoz - management front, 
t.j .lyiařskýmareálem(LA) řízené a 

organizované seskupování osob při 
nástupechnadopravnlzařizenido 

samostatnYch koridorů s jednosměrným 
postupem osob (v zástupu za sebou) 
s rozestupy mezi osobami 2 m. Vzájemná 
vzdálenost dvou koridorů od sebe je min. 
2m. Lzevytvořit jeden,či několik 

koridorů, které budou dostatečně dlouhe 
apovedouažk turniketům naskipasy. 
V prostoru mezi turnikety a nástupem na 
dopravní zařízení se návštěvníci řadí do 
stejných sestav,vjakýchpojedouna 
dopravním zařízení. Obsazování vozů 
cestujícími dle jejich rozhodnutíneni 

omezováno (pravidlo: bydlíte spolu -
lyžujete spolu), doplňováni sedaček do 
plné kapacityvozunenízestranylA 
vyžadováno. Plynulost pohybu v 

koridorech, dodržováni rozestupů a všech 
platných bezpečnostních opatřeni je 
dozorováno zaměstnanci LA. Sedačky 
s krytem("bublinou")jsoumechanicky 
zajištěny proti možnost i uzavřeni, kabiny 
maji po celou dobu provozu otevřená 

okénka. Konkrétní organizační a relimová 
opatření jsou povinny zajistit LA 
v závislosti na jejich konkrétních 
místních, kapacitních, prostorových 
a dalších podmínkách, včetně možnosti 
řízenípočtu osobvareátu. Otevírací doba 

restaurací, barů, apod., které jsou 
provozovány LA, reflektuje provoznl 
dobu LA. Nejsou organizovány 
aprovozoványvnitřní anivenkovní 

eventy, hudební produkce a 
o rganizované aprés-ski zábavy. V tomto 
smyslu provozovateléapelujíinaostatní 
provozovatele služeb v LA a jeho b lízkE:m 
okolí,vyžadujíjejichsoučinnosta 

dodržování stanovených pravidel. 

Bez omezení provozu za dodržování 
zvýšených organizačních, režimových 

a dezinfekčních opatření. Rozestupy 
min.2metry. 

Bez omezení provozu za dodržování 
zvýšených organizačních a režimových 
opatření. Preferovat individuální lekce 
a zmenšení skupin na maK. 10 osob, 
udržení složení skupin. 

Omezený provoz - management front, 
t.j. lyžařským areálem (LA) řízene a 
organizovaneseskupováníosobpři 

nástupechnadopravnizařlzenído 

samostatných koridorů s jednosměrným 
postupemosob(vzástupuzasebou) 

s rozestupy mezi osobami 2 m. Vzájemná 
vzdálenost dvou koridorůodsebejemin. 

2m. Lzevytvořitjeden,činěkolik 

koridorů, které budou dostatečné dlouhé 
apovedoualk turniketům naskipasy. 
Vprostorumeziturniketyanástupem na 
dopravní zařízení se návštěvníci řadí do 
stejnýchsestav,vjakýchpojedou na 
dopravním zařízení.Obsazování vozů 

cestuj ídmidlejejich rozhodnutíneni 

omezováno {pravidlo: bydlíte spolu -
lyžujete spolu), doplňování sedaček do 
plné kapacityvozu nenízestranylA 
vyžadováno. Plynutost pohybu v 

ko ridorech, dodržování rozestupů a všech 
platných bezpečnostních opatřeni je 
dozorováno zaměstnanci LA. Sedačky 
skrytem ("bublinou") jsou mechanicky 
zajištěny proti možnosti uzavření, kabiny 
mají po celou dobu provozu otevřená 

okénka. Konkrétní organizační a režimová 
opatření jsou povinny zajistit LA 
v závislosti na jejich konkrétních 
místních, kapacitních, prostorových 
a dalších podmínkách, včetně možnosti 
řízeni počtu osob v areálu. Otevírací doba 
restaurací, barů, apod., které jsou 
provozovány LA, reflektuje provozní 
dobu LA. Nejsou organizovány 
aprovozoványvnitřníanivenkovní 

eventy, hudebni produkcea 
organizované aprE:s-ski zábavy. V tomto 
smyslu provozovatelé apelují i na ostatní 
provozovatele služeb v LA a jeho blizkE:m 
okolí, vyžadují jejich součinnost a 
dodržování stanovených prav idel. 

Bez omezení provozu za dodržování 
zvýšených organizačních, režimových 

adezinfekčnfchopatfení.Jednaosoba 
na 15 m1 plochy, rozestupy min. 2 metry. 

Bez omezení provozu za dodržování 
zvýšených organizačních a režimových 
opatření. Preferovat individuální lekce 
a zmenšení skupin na maK. 9 + 1 osob, 
udržení složení skupin. Ve vnitřních 

prostorách jedna osoba na 15 m1 plochy, 
rozestupymin.2metry. 
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Omezený provoz - management front, t .j. 
lyžařským areálem (LA) řizene a 
organizované seskupování osob při 
nástupech na dopravní zařízeni do 
samostatných koridorů s jednosměrným 
postupem osob (v zástupu za sebou) 

s rozestupy mezi osobami 2 m. Vzájemná 
vzdálenost dvou koridorů od sebe je min. 
2m. Lzevytvořit jeden,činěkotik 

koridorů, které budou dostatečně dlouhe 
a povedou až k turniketům na skipasy . 
Vprostorumeziturniketyanástupemna 
dopravní zařízení se návštěvníci řadí do 
stejných sestav,vjakýchpojedou na 
dopravnímzařízení. Obsazovánívozů 

cestujicimi dtejejichrozhodnutínení 

omezováno (pravidlo: bydlíte spolu -
lyžujete spolu), doplňován í sedaček do 
plné kapacity vozu není ze strany LA 
vyžadováno. Plynulost pohybu 

v koridorech, dodržování rozestupů a 
všech platných bezpečnostních opatřeni 
je dozorováno zaměstnanci LA. Sedačky 
skrytem("bublinou")jsou me<:hanicky 
zajištěnyprotimolnostiuzavřeni, kabiny 
mají po celou dobu provozu otevřená 

okénka. Konkrétní organizační a režimová 
opatření jsou povinny zajistit LA 
vzávislost inajejich konkrétních 
místních, kapacitních, prostorových 
a dalších podmínkách, včetně možnosti 
řízeni počtu osob v areálu. Otevírací doba 
restaurací,barů,apod.,kteréjsou 

provozovány LA, reflektuje provozní 
dobu LA. Nejsou organizovány a 
provozovány vnitřní ani venkovní eventy, 

hudební produkce a organizované 
aprés-ski zábavy. V tomto smyslu 
provozovatelé apelují i na ostatní 
provozovatele služeb v LA a jeho blízkém 
okolí, vyžaduj í jejich součinnost a 
dodržování stanovených pravidel. 

Bez omezení provozu za dodržování 
zvýšených organizačních, režimových 

adezinfekčnfchopatřeni.Jednaosoba 
na 15 m 2 plochy, rozestupy min. 2 metry. 

Bez omezení provozu za dodržování 
zvýšenýchorganizačnich a refimových 

opatření. Preferovat individuální lekce 
a zmenšeni skupin na max. 9 + 1 osob, 
udržení složení skupin. Ve vnitřních 
prostorách jedna osoba na 15 m1 plochy, 
rozestupy min. Z metry. 

V provozu pouze lanové dráhy pro 
dopravuosob(dlezákonaodráhách) na 

výletydopřírody (max. 2osoby), bez 
poskytování dalších služeb. Lyžařské 
vleky,sjezdovétratěada!šíatrakceči 

sportoviště uzavřeny. 

Provoz uzavřen. 

Provoz uzavřen. 
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