
 

 

Celostátní konference horských středisek České republiky 
7. - 8. 6. 2016, Špindlerův Mlýn, hotel Harmony 
 
Celostátní konference horských středisek ČR, zaznamenala letos rekordní účast přes 180 návštěvníků. V první části 
konference se řešil vztah státní správy k horským střediskům a informační systémy v českých lyžařských areálech. 
Následovala panelová diskuze o současném legislativním rámci v oblasti bezpečnosti provozu lyžařských areálů a o 
souvisejících tématech, o kterých debatovali odborníci  ze zainteresovaných institucí.  
Kromě již tradičních součástí akce, jako jsou dopolední legislativní workshop pro členy AHS, hlavní konferenční část 
a společenský večer, využilo několik členských firem AHS letošní novinku - možnost prezentace svých výrobků                     
a služeb ve vestibulu konferenčního sálu hotelu Harmony. 
 

Zahájení konference 
Milan Jurdík, Sitour Česká republika, s.r.o. 
Pan Jurdík přivítal přítomné, zejména ministryni pro místní rozvoj paní Karlu Šlechtovou, její náměstkyni paní Kláru 
Dostálovou, zahraniční hosty, všechny přednášející a účastníky panelové diskuze. Připomněl, že hlavním partnerem 
konference je společnost ČEZ, reprezentovaná panem Pavlem Klimuškinem a dalšími partnery jsou společnosti 
Sitour ČR, AHS ČR a Leitner Ropeways.   

 
Úvodní slovo 
Jiří Bis, Prezident Asociace horských středisek ČR 
Prezident AHS ČR ocenil účast ministryně pro místní rozvoj paní Karly Šlechtové, protože podle jeho názoru je to 
ministryně, která nejen mluví, ale i jedná. Dokladem toho je aktuální agenda MMR ČR, která velmi koresponduje se 
snahami AHS ČR, které jsme se za poslední dva a půl roku snažili prosazovat.  
 

Podpora cestovního ruchu v České republice 
Karla Šlechtová, Ministryně pro místní rozvoj ČR 
Paní ministryně ve svém vystoupení mimo jiné řekla: „ Podporuji cestovní ruch v ČR. Nebudu poskytovat dotace bez 
pravidel, chci vytvořit motivační prostředí v území, bez zbytečných regulaci. Horská střediska jsou pro mě i MMR 
významným aktérem a partnerem.“ 
 

Dostupnost výuky lyžování na základních školách v ČR 
Kateřina Valachová, Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ĆR 
Z pracovních důvodů se nakonec paní ministryně nemohla osobně zúčastnit, proto poslala písemnou zdravici. V ní 
mimo jiné uvedla: „Vedle okruhů veřejných rozpočtů a regionálního rozvoje je nutno zmínit i oblast prevence 
pohybem, která mi je, vzhledem k mé působnosti na MŠMT, velmi blízká. Aktivní trávení volného času v horských 
střediscích a podpora horské turistiky mají nemalý vliv na předcházení civilizačním neduhům u celé populace 
obyvatelstva ČR.“  Členům asociace dále vzkázala: “Přeji vám všem, aby byl váš hlas slyšet, aby se vám dařilo 
rozvíjet profesionalitu vašich členů a abyste se nadále těšili respektu i neutuchajícímu zájmu u široké veřejnosti.“  
 

Informační systémy v českých lyžařských areálech 
Milan Jurdík, Sitour Česká republika 
Milan Jurdík ve své prezentaci zdůraznil zejména skutečnost, že o české horské areály je stále větší zájem, což 
dosvědčují statistiky z jednotlivých informačních systémů spravovaných společností Sitour. Seznámil přítomné 
s vybranými aplikacemi a jejich výsledky v sezóně 2015/16 a podtrhl skutečnost, že nejde ani tak o čísla návštěvnosti 
primárních aplikací, ale o to, že informace z nich jsou přebírány velkým množstvím dalších odběratelů, čímž se ve 
výsledku informace z jednoho zdroje dostanou k velmi významné části zákazníků. Na závěr ocenil skiareály, které 
dosahovaly v uplynulé sezóně nejlepších výsledků při denním zpravodajství.   
 

Státní správa a české lyžařské areály 
Libor Knot, Asociace horských středisek ČR 
V první části svého vystoupení se L. Knot věnoval otázce významnosti horských středisek a jejich přínosů v rámci 
ČR. Mimo jiné uvedl, že v roce 2015 bylo na českých horách realizováno přes 25 milionů dnů návštěv, což 
představuje přes 10 mil. osob, které do našich hor přicestovaly. V další části se věnoval nejpalčivějším oblastem ve 
vztahu horských středisek a státní správy, jako jsou např. struktura a financování cestovního ruchu, legislativní 
překážky, spolupráce s Agenturou CzechTourism a nutností zpracování dalších statistik a analýz. 
Celá prezentace je k dispozici zde. 

 

http://www.ahscr.cz/media/uploads/prezentace/prezentace-knot.pdf


 

 

Projekt Česko naše destinace 
Aleš Pangrác, Martin Šlajchrt, CzechTourism 
Ředitel odboru Regionální partnerství a vztahů B2B Agentury CzechTourism Aleš Pangrác představil jednotlivé 
aktivity, které na podporu českého turistického ruchu agentura realizovala v minulém období. Zmínil velkou kampaň 
Česko - naše destinace, projekt Snow & Fun a také aktuálně projednávané aktivity, které mají pomoci zvýšit 
návštěvnost českých hor. Prezentaci můžete najít zde. 
 

Bezpečnost v lyžařských areálech – panelová diskuze 
V rámci panelové diskuze vystoupili: 
Martin Hrinko, ředitel služby pořádkové policie, Policie České republiky 
Lukáš Wimětal, advokát, Wimětal a partneři, s.r.o.  
Jiří Brožek, náčelník Horské služby ČR 
Jaromír Lukáš, soudní znalec, ČVMI, z.s 
Karl Fischbacher, ředitel rakouského střediska Pichl - Reiteralm 
 
Pod vedením moderátora Milana Jurdíka nejprve každý se zúčastněných za svoji oblast krátce prezentoval 
nejdůležitější faktory z hlediska bezpečnosti v lyžařských areálech. V rámci další debaty se diskutující dotkli zejména 
těchto témat: 
 
Pravidla stanovená pro horská střediska normou ČSN 018027 
Obecný právní rámec a odpovědnost při provozování lyžařského areálu 
Povinnosti a odpovědnost návštěvníků lyžařských areálů 
Kontrola na lyžařských svazích 
 
Zástupce Policie ČR pan Hrinko konstatoval, že i když se díky modernizaci technické vybavenosti policie zlepšuje 
dostupnost horských oblastí a tím i účast i na akcích v lyžařských areálech, prioritou zatím stále zůstává spíše 
dohled nad veřejným pořádkem a ochrana majetku.  
 
Advokát Lukáš Wimětal vysvětlil rozdíly v odpovědnosti za dodržování bezpečnostních pravidel ve dvou základních 
skupinách - pro samotné skiareály a pro jejich návštěvníky. V mnohých soudních rozhodnutích se nyní posuzuje míra 
porušení odpovědnosti i tak, že se určuje procentuální podíl mezi provozovatele lyžařského areálu a návštěvníka. 
 
Náčelník horské služby ČR Jiří Brožek seznámil přítomné s analýzou počtu a strukturou zranění v lyžařských 
střediscích v uplynulé sezóně. Potvrzuje se zde dlouhodobý trend, že klasické zlomeniny již nejsou tak časté a 
naopak roste podíl úrazů hlavy, kloubů a měkkých tkání. Krátká prezentace je zde. 
 
Jaromír Lukáš okomentoval převažující témata, se kterými se setkává při zpracování soudních posudků a upozornil 
na základní povinnosti provozovatele a návštěvníků lyžařského areálu. 
 
Ředitel rakouského střediska Pichl - Reiteralm pan Karl Fischbacher se ve svojí prezentaci podělil o zkušenosti                  
z problematiky bezpečnosti v rakouských střediscích a na několika konkrétních případech demonstroval praktické 
zkušenosti a příklady z praxe. Informoval o značném nárůstu soudních sporů, kdy návštěvník lyžařského střediska 
požaduje po provozovateli náhradu škody i v případech, kdy si zranění přivodil sám návštěvník bez cizího zavinění. 
Prezentace pana Fischbachera je zde.   
 

Lanové dráhy pro Českou republiku 
Jaroslav Mačičák, Leitner Ropeways 
Zástupce společnosti Leitner Ropeways pan Mačičák seznámil přítomné s posledními realizacemi lanových drah 
v ČR a s aktuálními novinkami a trendy v oblasti lanových drah.  

 
 

 
 

 
 

http://www.ahscr.cz/media/uploads/prezentace/czt_konference_ahs.pdf
http://www.ahscr.cz/media/uploads/prezentace/horska_sluzba_2016.pdf
http://www.ahscr.cz/media/uploads/prezentace/unfalle_auf_pisten.pdf

