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Vážený pan 
Ing. Andrej Babiš  
Předseda vlády České republiky  
Úřad vlády České republiky  

            Nábřeží Edvarda Beneše 4  
              118 01 Praha 1 – Malá Strana  

 Elektronicky 

         V Brně dne 27. listopadu 2020 

 Vyřizuje: Ladislav J. Janků, tel. 603 429 690, e-mail: janku@horska-unie.cz 

  

Vážený pane premiére, 

dovolujme si obrátit se na Váš tímto přípisem, kterým vyjadřujeme naše znepokojení z iniciativy italské 

vlády s návrhem na dočasné uzavření lyžařských areálů po celé Evropě, a to až do 10. ledna 2021.  

Ačkoliv chápeme důvody tohoto apelu, který jistě vzešel z hořkých zkušeností této země, který byla v jarní 

vlně pandemie jednou z nejvíce zasaženou oblastí, nemůžeme se však ztotožnit se snahou tamější vlády o 

uzavření lyžařských areálů. Toto rozhodnutí má zabránit vytvoření nerovných podmínek, jelikož některé 

evropské státy, na rozdíl od Itálie, mají v úmyslu, svá střediska otevřít (např. Švýcarsko i Rakousko), a to 

s detailními manuály v rámci specifických opatření pro provozovatele lyžařských areálů. Ski areály plánuje 

otevřít i sousední Slovensko a Polsko, kde jsou již specifická opatření také připravena.  

Navíc v ČR k plošnému drastickému uzavření a neproporcionálním restrikcím nejsou ani rozumné důvody, i 

s ohledem na otevření indoor aktivit (např. fitness centra). Je naopak vhodné posuzovat podmínky dle 

situace v konkrétních lokalitách.   

Jak jistě víte, provozovatelé areálů jsou na zimní sezónu za současné pandemické situace velmi dobře 

připraveni, jejich střešní asociace připravily vysoce odborné podklady k vytvoření potřebných bezpečnostně 

hygienických standardů, a to i na základě rešerší z ostatních zemí Evropy. Tato specifická režimová opatření 

jsou zcela dostatečná k prevenci šíření viru v rámci dotčených provozů, včetně těch úzce navázaných 

(lyžařské školy, půjčovny lyžařských potřeb apod.). Pro ostatní podniky uvnitř horských oblastí platí 

protiepidemický systém PES, mimoto lze vhodným opatřením omezit provoz apres-ski barů a obdobných 

podniků s vyšším epidemickým rizikem tak, aby se neopakoval rakouský Ischgl.  
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Jelikož se jedná primárně o outdoor aktivity zdravotně prospěšné s de facto s nulovým rizikem přenosu, 

není důvod se obávat rozvoje pandemie ve vyšší míře, než je tomu kdekoliv jinde. Navíc lyžaři jsou např. při 

srovnání provozu s veřejnou hromadnou dopravou či jinými indoor aktivitami chráněni i výstrojí, která 

zahrnuje přilbu, rukavice, brýle i aktuálně povinnou roušku při použití uzavřené lanovky (kabinky). Střediska 

jsou připravena i pravidelně dezinfikovat a odvětrávat kabinky, též s možným omezením kapacity. Riziko 

během jízdy na vleku či otevřené sedačce je prakticky nulové. 

Ekonomické dopady jistě není třeba rozvádět, ty jsou dostatečně známy i příslušnému resortu, neotevřením 

by byly ohroženy řádově desítky tisíc pracovních míst (odhadem až 45.000 zaměstnanců v sektoru 

horského cestovního ruchu), tím i víceméně stejné množství rodin s mnoha závazky, které by již nemusely 

zvládnout – a to včetně hypoték, leasingů, ale i obecných nákladů na základní životní potřeby. Již nyní je 

zřejmé, že kompenzace postiženým podnikatelům i jejich zaměstnancům nejsou dostatečné, současně je 

třeba vnímat, že ani státní rozpočet není bezedný. V rámci profesí, které Česká unie cestovního ruchu a Unie 

horských povolání ČR zastupuje, musíme zmínit např. horské průvodce a horské vůdce, které stát v rámci 

výzvy Covid cestovní ruch, na rozdíl od městských průvodců, nijak nesanoval a nepodpořil. Nyní by došlo 

k citelnému ohrožení i dalších profesí a zaměstnanců (mj. obsluha lanovek a vleků, instruktoři lyžování a 

snowboardingu), kteří jsou bez příjmů, bez šance na dostatečnou podporu a s ohledem na sezónnost 

nedokáží operativně nahradit výpadek příjmu. Neumožnění spuštění lyžařských provozů v prosinci a 

zejména během vánočních svátků, kdy provozovatelé generují až 30 – 40 % sezónního obratu (u 

lyžařských škol prakticky celoročního), by tak mělo fatální následky. Cestovní ruch jako takový, již zcela 

zdecimovaný, by to prakticky hibernovalo v horských oblastech v klíčové části roku. 

Kompenzace při uzavření lyžařských provozů by byly i v případě České republiky astronomické. Jen 

v Rakousku by byl EU při uzavření těchto provozů předložen požadavek náhrady ve výši 2 mld. EUR.  

Tento náš apel na Vás, jakožto premiéra naší země se silnou lyžařskou tradicí, prosím nevnímejte jen jako 

klasickou business lobby, ale prosíme o jeho citlivé hodnocení i v rovině sociální a též psychologické. Je 

evidentní, že je nutno vyvážit zájmy ekonomické vůči zájmu ochrany veřejného zdraví, ovšem s čistým 

svědomím prohlašujeme, že v horském prostředí při provozování sportovně rekreačních aktivit a současně 

za přijetí dostatečných hygienických opatření, riziko vzniku ohnisek infekce nebo její masivní zhoršení v naší 

populaci opravdu nehrozí. 

  



 

3 
 

Dovolujeme si Vás tedy zdvořile vyzvat k odmítnutí návrhu italské vlády na celoplošné dočasné uzavření 

lyžařských středisek v členských státech EU, čímž se připojujeme ke společné výzvě ČUCR a SOCR a žádosti 

o spěšnou schůzku s našimi zástupci. Pokud je tedy rozhodnutí na Vás v rámci členství v Evropské radě, 

věříme, že rozhodnete moudře, na základě legitimní a erudované argumentace a v rámci suverenity členské 

země a v zájmu národa, jeho tradic, potřeb a zájmů. 

 

S úctou 

 

          Ladislav J. Janků        Viliam Sivek 

předseda Unie horských povolání ČR               prezident České unie cestovního ruchu  
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 Na vědomí – v kopii: 

 Ministerstvo zahraničních věcí ČR – k rukám ministra 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – k rukám ministra 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR – k rukám ministra 

 

 

                          


