
 
Aparthotel Svatý Vavřinec v době epidemie koronaviru 
 

- Aparthotel Svatý Vavřinec dodržuje a bude dodržovat všechna vládní opatření. 
- Aparthotel nebude ubytovávat v době vládních omezení běžné turisty. 
- Přijaté aktuální vládní opatření umožňuje ubytovat hosty při pracovních pobytech, stejně 

jako tomu bylo na podzim. Proto jim tuto možnost nabízíme i v zimě. 
- V průběhu letošního roku takto využilo možnost pracovního pobytu v našem hotelu 

mnoho podnikatelů a zaměstnanců.  
- Poskytujeme jim nadstandardní služby, v hotelu jsme zavedli nadstandardní hygienická 

opatření a naši hosté se k nám rádi opakovaně vrací.  
 
Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou vždy dodržel, dodržuje a bude dodržovat všechna obecně 
závazná vládní opatření v boji proti koronaviru.  
 
Jak uvedl Martin Venglář, ředitel hotelu: „Po dobu jarního i podzimního lockdownu jsme dodržovali 
všechny povinnosti a budeme je dodržovat i po 18.12. na základě aktuálního nařízení vlády.“ 
 
Podle aktuálního usnesení vlády České republiky ze dne 14.12.2020 je zakázáno poskytování 
ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, 
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Ve stejné podobě platilo omezení i na na podzim tohoto roku.  
 
V souladu s tím náš hotel na podzim umožňoval hostům ubytování pro pracovní pobyty. V letošním 
roce se tak v našem hotelu vystřídali hosté s desítkami nejrůznějších profesí.  
 
Měli jsme v hotelu ubytovány týmy programátorů a konzultantů v oblasti IT, byly u nás desítky 
manažerů, právníků a daňových poradců. Z našeho hotelu byly řízeny mnohé e-shopy, novináři u nás 
psali své novinové články, marketingoví odborníci vymýšleli marketingové strategie. Dokonce u nás 
v hotelu muzikanti natočili hudební album. A to jsou jenom namátkou vybrané profese vedle množství 
běžných zaměstnanců, kteří skončili na home office a kteří se svým notebookem a telefonem pracovali 
u nás na hotelu a mnozí z nich si ještě v loňském roce nedokázali představit, že by něco takového vůbec 
bylo možné. Dnes se to stalo standardem. 
 
Proč se to dělo? Protože to bylo a je v souladu s vládními předpisy. A hlavně proto, že je to logické a 
racionální. Je mnohem bezpečnější být v malé obci v horském hotelu, než zůstávat v přeplněném městě 
a míjet v MHD cestou do práce stovky dalších lidí. Ne každý má svůj vlastní rekreační byt, chatu nebo 
chalupu a ne každý může bezpečně pracovat celou řadu měsíců ze svého bydliště. 
 
Bezpečnost hostů je pro nás prioritou. Aparthotel Svatý Vavřinec je situovaný ve čtyřech oddělených 
budovách, má 8 samostatných vchodů, je tedy možné do hotelu vstoupit bez použití společných prostor 
hotelu.  
Každé 2 hodiny probíhá kompletní desinfekce společných prostor hotelu. Instalovali jsme hygienické 
stanice u každého vstupu, je k dispozici stojan se základními hygienickými potřebami jako jsou 
dezinfekce, ubrousky. 
Check-in a check-out je možné provést bez fyzické přítomnosti v lobby, před vstupem do našeho hotelu 
je k dispozici deset bezpečnostních schránek pro bezkontaktní check-in, případně náš personál rád zajistí 
check-in před hotelem nebo v garážích. 
 
Jak doplňuje ředitel hotelu: „Náš hotel všem ubytovaným poskytl perfektní servis. Služby restaurace, 
rychlý internet, jednací místnost, úklidové služby, atd. A po práci mohli naši ubytovaní hosté vyrazit do 
hor na procházku. A být na čerstvém vzduchu bez rizika nákazy, to je to, co se dnes cení.“ 
 
Stejným způsobem bude náš hotel postupovat i nadále v nadcházející zimě. I nadále platí, že se 
ekonomika tohoto státu nezastaví. I nadále platí, že někdo musí pracovat, vytvářet hodnoty a platit daně. 



A takovým lidem musíme vytvořit podmínky. Pro to, aby se nemuseli setkávat osobně se svými kolegy, 
aby měli klid na svoji práci, aby se nenakazili na cestě do zaměstnání, aby měli možnost izolovat se od 
zbytku svojí rodiny v případě karantény či onemocnění někoho jiného, atd. Věříme, že možnost 
pracovních pobytů v zimních horách bude pro naše hosty i nadále atraktivní a jsme připraveni jim 
poskytnout naše nadstandardní služby.  
 
 
V Peci pod Sněžkou dne 16.12.2020 
 
 
Vavřinec Group s.r.o.  
Aparthotel Svatý Vavřinec 


