
Dobrý den, 
dovolte mi Vás informovat o lyžařském kurzu v Rakousku v roce 2022 pro třídy kvintu a sextu. 
 
1) Obecné informace 
V termínu od 28. 3. do 1. 4. 2022 se uskuteční lyžařský výcvikový kurz (dále jen LVVK) v lyžařském 
středisku Tauplitz v horském hotelu Berghof (1700 m. n. m.) pro třídy kvintu a sextu. Odjíždět budeme 
ráno v pondělí 28. 3. od budovy školy a vracet se budeme v pátek 1. 4. večer opět k budově školy. Kurz 
pro letošní sextu se měl původně konat ve školním roce 2020/2021, ovšem z důvodu pandemie ho 
uskutečnit nešlo a MŠMT nepovažovalo za nezbytné LVVK takto postiženým třídám nahrazovat a 
většina škol tak náhradní kurz nezařizuje. Já tento kurz naopak považuji za jeden z vrcholů osmiletého 
studia na gymnáziu a ač se dlouho se nevědělo, zda LVVK v této pandemické době a tomto rozsahu 
vůbec uskutečnit půjde, nakonec se to podařilo. Také se podařilo zajistit externího instruktora pro úplné 
začátečníky, který na kurz jede na vlastní náklady, škola mu na základě jeho licence proplácí pouze 
pracovní činnost, tj. hodiny strávené na svahu instruktáží. Kurzu se díky tomu účastní víceméně všichni 
žáci kvinty a sexty. 
 
Zajištění externího instruktora pro začátečníky bylo důležité především kvůli zaměření kurzu. LVVK 
do Tauplitzu je především pro pokročilejší lyžaře, tj. minimálně pro ty žáky, kteří se účastnili LVVK 
v sekundě a zvládli základy sjezdového lyžování. Kurz je zaměřen čistě na sjezd, převážně na zvládání 
základního carvingového oblouku, pro zájemce i oblouku racecarvingového a funcarvingového. Žáci 
tudíž k úspěšnému zvládnutí kurzu potřebují pouze sjezdové carvingové lyže (rádius 12–16 metrů, méně 
zdatným lyžařům doporučuji rádius 11-13 metrů), což je dnes základní typ lyží, které mají v každém 
obchodě či půjčovně a přibližně pět párů carvingových sjezdových lyží máme k zapůjčení ve škole. 
Informace pro zájemce na webu - www.gtnv.cz nebo u vedoucího kurzu - Mgr. Marek Schwarz. 
 
Žákům jsem zatím dával pouze přihlášku se základními informacemi o LVVK (cena, termín atd.), abych 
zjistil počet účastníků a mohl pobyt, dopravu, rolby atd. závazně objednat. Další potřebné informace 
studentům ještě předám a rodičům napíšu prostřednictvím ŠkolyOnLine a emailu po uzavření přihlášek 
na LVVK a odeslání závazné objednávky zajišťovateli LVVK v Rakousku. 
 
2) Storno poplatky 
Každý rok se stane, že nakonec někdo na poslední chvíli nemůže (onemocní atd.), ovšem díky dobrým 
vztahům s CK byly storno poplatky v těchto případech zatím pokaždé minimální, tj. nejvýše 10 % z ceny 
ubytování, stravy a dopravy. Jestliže by zmíněných případů bylo hodně, storno poplatek bude stanoven 
podle smlouvy s CK. Vždy se ale ještě snažíme najít náhradníky a pár zájemců mám již teď, přihlášeni 
jsou samozřejmě zatím nezávazně! Storno poplatky vztahující se k pandemii níže. 
 
3) Podmínky účasti na LVVK v Rakousku kvůli hrozící pandemii koronaviru 
Nyní cituji slova poskytovatele LVVK (v případě potřeby mohu zájemcům zaslat i další vyjádření 
v němčině přímo od hotelu v Rakousku): „Podmínkou je účast očkovaných studentů, v případě, že 
nebudou očkováni, musí mít PCR test a v případě nutnosti dalších testů v Rakousku si toto nezbytné 
hradí studenti sami. V případě uzavření hranic či lyžařských areálů v Rakousku se záloha vrací, jinak 
podléhá vše stornopoplatkům dle všeobecné smlouvy CK Přeštice tour.“ Storno poplatky při uzavření 
hranic nebo lyž. zařízení v Rakousku nejsou tedy žádné! 
 
Tyto informace mi poskytovatel sdělil před dvěma týdny a možná jste zaznamenali, že zmíněná 
opatření již neplatí. Následující odstavec tak píšu měsíc a popáté předělávám, ovšem podle 
nejnovějších opatření Rakouské vlády Vám nyní mohu poskytnout přesné informace a podle 
charakteru opatření si troufám říct i konečné. 
 
Rakouská vláda vyhlásila celostátní lockdown pro neočkované. To znamená, že od 8. 11. 2021 při 
pobytu v ubytovacích zařízeních, restauracích, službách, sportovních zařízeních atd. a od 15. 11. 
2021 i při lyžování platí pravidlo G2: pouze očkovaní (geimpft) a osoby, kteří nemoc prodělali 
(genesen) v uplynulých 90 dnech! Níže odkaz na aktuální podmínky pro cestu do Rakouska a zpět. 
Odkaz: https://rakousko.cz/cs/magazin/vsechny-clanky/podminky-pro-cestu-do-rakouska-a-zpet 



 
 
4) Návrat do ČR: 
Podle Ministerstva zahraničních věcí nyní Rakousko patří mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy 
a podmínky pro návrat jsou následující: „Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit 
svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním 
PŘÍJEZDOVÉHO FORMULÁ ŘE, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční 
kontrole. Očkované osoby mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!“  
 
Odkaz na stránky ministerstva: 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_
do_cr_od_9_7_2021a.html 
 
Odkaz na příjezdový formulář (vyplníte a odešlete před odjezdem): https://plf.uzis.cz/ 
 
1) Očkované osoby: návrat bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem. 
 
2) Neočkované osoby: nutný příjezdový formulář, po vstupu na území ČR se cestující 
nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den musí podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti 
viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak, do doby 
výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná SAMOIZOLACE! 
 
Z tohoto důvodu budu před odjezdem od studentů vyžadovat certifikát o provedené 
vakcinaci nebo certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19 a uzdravení! Tyto 
certifikáty Vám vydá příslušné zdravotnické zařízení nebo si je můžete stáhnout na 
stránkách ministerstva zdravotnictví (odkaz: https://ocko.uzis.cz/) pomocí elektronické 
identity. 
 
O dění v Rakousku budu průběžně informován CK a v případě nutnosti Vás s ním obeznámím touto 
cestou. Během kurzu nás díky známosti bude doprovázet majitel cestovní kanceláře, takže o nás bude 
velice dobře postaráno. 
 
S podzravem, 
Mgr. Marek Schwarz 


