
 

 

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ  
 

VEDOUCÍCH PROVOZU LANOVÝCH DRAH A JEJICH ZÁSTUPCŮ 
pořádané ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů 

 

Pořadatel:  Asociace horských středisek ČR 

 

Termín: 29. - 30. 5. 2017   
 

Místo: Hotel OMNIA, Luční 327, 542 25 Janské Lázně 
www.omniahotel.cz 

 

Rozsah a obsah školení odpovídá požadavkům dozorových organizací. 

Absolventům školení budou předána osvědčení o absolvování. 

 

Obsah školení: 

1. Legislativa 

a. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách  

b. Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 

technických zařízení a jejich konkretizace  

c. Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah  

d. Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah  

e. Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 

f. Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a 

postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách  

g. Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob 

provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně 

vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 

odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

h. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových 

dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES o lanových dráhách pro dopravu osob; Nařízení vlády 

č.70/2002 Sb.  

 

Přednášející: Ing. Petr Davídek a další zástupci odboru UTZ neelektrických DÚ ČR; Ing. Hubert Kolín 

 

2. Elektrická zařízení lanových drah  

 

3. Odborná témata  

 Poznatky a zkušenosti vyplývající z výsledků vykonaných státních dozorů na LD při provozu a 

před uvedením do provozu - zástupci odboru UTZ neelektrických DÚ Praha 

 Požadavky na geodetické kontroly  

 Elektronická evidence prohlídek a měření lanový drah a servis pro LD – ARKOV, s.r.o. 

 Řízená diskuze účastníků školení – výměna zkušeností z provozu lanových drah 

 

4. Exkurze – lanová dráha Hofmanky J. Lázně / Zahrádky Pec p. Sněžkou   

 

 

 

http://www.omniahotel.cz/


 

 

 

 

Rámcový program: 

Po 29.5.   10.45 příjezd a ubytování  

11.00-18.00 školení 

v průběhu dne oběd, coffee break 

19.00 večeře; neformální diskuze účastníků 

 

Út 30.5.   07.30 – 8.30 snídaně 

08.30-17.00 školení, závěrečný písemný test 

v průběhu dne coffee break, oběd, exkurze na LD   

17.00 – ukončení školení 
 

Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.  

 

Školné: Pro členské organizace AHS ČR  
Cena za dvoudenní školení je 800 Kč/os. vč. DPH  

 

Pro nečleny AHS ČR 
   Cena za dvoudenní školení je 1.400 Kč/os. vč. DPH 

 

Ubytování a strava:  Ve dvoulůžkovém pokoji hotelu Horal 1.600 Kč /os. vč. DPH,  

cena je včetně kompletního stravování uvedeného v programu akce! 

(V jednolůžkovém pokoji cena 2.100 Kč/os.) 

(Cena jen za stravu bez ubytování je 900 Kč/os.) 
 

Přihlášky: vyplněné přihlášky zasílejte na adresu info@ahscr.cz  

a to nejpozději do pátku 12. 5. 2017 

 

Platby:  dle údajů v přihlášce vám bude vystavena zálohová faktura 

 

Další informace: Hana Makaloušová, sekretariát AHS ČR, info@ahscr.cz, tel.: 775 025 535 

   Libor Knot, ředitel AHS ČR, libor.knot@ahscr.cz, tel.: 603 157 817 
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