
Lyžařský výcvik 
(stav podmínek k 11.1.2022, MO k omezení maloobchodu a služeb) 

Jsem žák  
Jaké jsou podmínky účasti na lyžařském kurzu pro ubytování i pro veřejné vleky a lanovky? Pokud je ubytování pouze pro jednu školu a žádné další hosty, pro 

ubytovaní nemusím nic dokládat, stačí pravidelné školní AG testování. Jinak platí: 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola před odjezdem 

zkontroluje a vydá potvrzení 

o splnění podmínek dle MO a 

tím se pak budou žáci 

prokazovat v případě kontroly 

na vleku. Ve frontě na vlek 

nosí roušku nebo respirátor. 

PCR Test platí celou dobu LV, pokud 

je LV delší než 7 dnů, musí se 

v průběhu 5-7 den LV opět 

přetestovat  PCR  

 

Je mi více než 18 let? 

 

Je mi méně než 12 let? 

 

Je mi 12 a více let? 

 

Pro LV nejsou žádná 

specifická omezení, jen ve 

frontě na vlek musím mít 

roušku 

Ukončené očkování  

nebo  

prodělaná nemoc  

nebo  

negativní PCR ne starší 72 hod. pokud se nemůže očkovat nebo je rozočkovaný 

Ukončené očkování  

nebo 

Prodělaná nemoc 

nebo 

negativní PCR test ne starší než 72 hod 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_sluby


 

Jsem zaměstnanec 
Zaměstnanec očkovaný nebo po prodělané nemoci se může ubytovat i využívat vleky a nemusí nic dokládat. Platí pro něj povinnost testovat se AG testem i 

v průběhu lyžařského kurzu, v obvyklých termínech. 

Pokud se zaměstnanec nemůže nechat očkovat se zdravotních důvodů, lékař to musí uvést do jeho zdravotní dokumentace (uvedeno v ISIN), v takovém 

případě mu pro lyžařský kurz (ubytování i vleky) bude stačit negativní RT-PCR test ne starší 72 hod. 

 

Pro ubytování 

 

 

 

 

 

 

 

Pro lanovky a veřejné vleky:  

 

 

 

Zaměstnanec 

bez dokončeného očkování 

 nebo  

který neprodělal nemoc Covid 19  

nebo  

prodělal nemoc Covid 19 a již 

není v ochranné 180 denní lhůtě 

 

Ubytovat se může, ale musí 

mít negativní PCR test 

Zaměstnanec 

bez dokončeného očkování 

 nebo  

který neprodělal nemoc Covid 19  

nebo  

prodělal nemoc Covid 19 a již není 

v ochranné 180 denní lhůtě 

 

Nesplňuje podmínky pro 

koupi skipasu a pro použití 

vleků (ani pokud se prokáže 

negativním PCR testem) 


