Skiareály již zasněžují, platí tak první náklady blížící se sezóny a
vyhlíží lyžaře
29. listopad 2021
České skiareály díky příznivé předpovědi počasí začaly s technickým zasněžováním a další intenzivní
přípravou na zimní sezónu. První lyžaři by se na sjezdovkách mohli objevit již během příštích dní.
Horská střediska zaručují dodržování platných hygienických opatření pro zajištění nepřerušeného
průběhu sezóny.
Na přípravu i průběh zimní sezóny musí areály vynaložit stovky milionů korun. Pokud by se měl
opakovat loňský model, kdy směly být otevřeny pouze jeden týden, většina z nich by již přežít
nemusela. Lyžařské areály jsou připraveny akceptovat současná pravidla mimořádného opatření proti
onemocnění covid-19. „Za skiareály můžeme potvrdit, že budeme dodržovat mimořádná pravidla a
kontrolovat jejich plnění u návštěvníků areálů. Chceme také pomáhat při racionálním hledání
potřebných řešení,“ uvádí Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek (AHS).
Horská střediska letos vložila hodně energie a prostředků také do zajištění bezpečnosti v souvislosti
s koronavirovým onemocněním. Vnitřní prostory jsou pravidelně desinfikovány, připraveny jsou
rozestupy mezi návštěvníky. Skiareály zavedly nebo rozšířily online prodeje skipasů či rezervace
vybavení nebo pořídily bezkontaktní automaty na prodej skipasů.
Jasná pravidla pro skiareály jsou stanovena mimořádným opatřením vlády, které u nás platí od
22. 11. 2021. Jejich základem je povinnost od 12 let věku předkládat při nákupu skipasů na lanovky a
vleky potvrzení ON (očkování nebo prodělaná nemoc), podobně jako je tomu u stravování nebo
ubytování.
Stejnou otázku momentálně řeší také v dalších evropských zemích, kde klíčovou část ekonomiky a
zaměstnanosti v horských oblastech vytváří tradiční zimní turistický ruch. Většina alpských zemí
vyžaduje tzv. green pass, tedy prokázání bezinfekčnosti OTN (očkování, negativní test, prodělané
onemocnění), případně jen ON, a to pro stravování a ubytování. Některé země zatím pro lyžování tuto
povinnost nevyžadují, ale například v Itálii nebo Německu je nutno green pass předkládat i na
lanovkách a vlecích. V režimu kontroly ON se aktuálně nachází také horská střediska v Rakousku, kde
navzdory vyhlášenému lockdownu ponechali skiareály v provozu pro místní a jednodenní hosty.
Lyžování a další zimní aktivity jsou pohybem na čerstvém vzduchu na otevřených venkovních
prostranstvích. Nejsou prokázány jako epidemiologicky rizikové, tudíž není nutné je omezovat nad
rámec zavedených opatření. „Existence jasných pravidel pro naše lyžařské areály umožní
provozovatelům i návštěvníkům se na sezónu připravit a doufáme, že přinese i potřebnou stabilitu bez
hrozby případného omezování provozu. Hory jsou bezpečné a není důvod se obávat na ně přijet a užít
si zde zimní sezónu,“ uzavírá Kateřina Neumannová, prezidentka AHS.
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Asociace horských středisek ČR (AHS ČR) vznikla v říjnu 2013. Asociace sdružuje nejen provozovatele lanovek, ale
také zástupce téměř 20 horských měst a obcí, dodavatele horských technologií a zařízení, a další organizace
působící na horách. Svojí činností se podílí na udržení základní infrastruktury horských, často pohraničních
obcí. Zaměřuje se na hájení zájmů svých členů v oblasti tvorby legislativy, pomáhá při propagaci horských regionů
a služeb v nich poskytovaných, při zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování
horských regionů a jejich návštěvnosti nebo při získávání zkušeností ze zahraničí. AHS ČR sdružuje horská
střediska, která představují v ukazateli tržeb více než dvě třetiny českého trhu. Spolupracovat chceme se všemi,
kteří mají zájem na rozvoji českých hor. Seznam členů Asociace horských středisek ČR, z.s. je k dispozici
zde.

