
  

si
to

ur
 S

ki
 &

 M
ou

nt
ai

n 
In

fo
 



            Sitour 

  

Sitour Worldwide
• založen v rakouském Innsbrucku roku 1964
• hlavní dodavatel informačních technologií do ski areálů
• dceřinné společnosti v 10 státech světa a 3 kontinentech
• realizace projektů v ČR, Evropě, USA a v Kanadě
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Sitour Česká republika
• od roku 1991 působí v České republice
• hlavní dodavatel informačních technologií  do českých ski areálů
• specialista v IT oblasti a reklamních systémů
• realizace rozsáhlých projektů v ČR

Obsah

4 - 5 nástupní informační systémy
 Digital Signage
 panoramatické mapy
 eletronické legendy
 interaktivní mapy

6 - 7 orientační systémy
 značení tratí
 piktogramy
 piktogramy na svahu

8 - 9 panoramatické kamery
 webové kamery
 Panorama TV
 Teletext
 holidayinfo.cz
 iSki Czech
 IRS Deskline
 Guest card

10 - 11 Meingast 
 Sun Kid
 Projekty lyžařských parků
 Neveplast
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• ručně malované panoramatické mapy

• rozměry od 250x125 cm

• až desetiletá stálost barev, dlouhodobá životnost

• zimní a letní provedení

• venkovní použití na nástupech LD, LV a v centrech středisek

• tiskové použití do prezentačních materiálů

• použití pro webové prezentace 

Panoramatické mapy

• standardizovaný informační systém na nástupech LD a LV

• modulární systém, rozměr 0,5 m - 3,0 m

• hliníkový eloxovaný rám

• automatické hodiny na baterii řízené signálem DCF

• piktogramy podle normy ČSN 018027 

Nástupní informační systémy a Digital Signage

• rozlišení 2720 x 768 bodů 

• nové velkoplošné obrazovky na nástupech lanový drah

• exkluzivní reklama formou spotů, animací, obrázků

• umístění na frekventovaných místech

• instalováno již 24 systémů

• minimálně 8.000 odprezentovaných spotů za zimní sezonu
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Nástupní informační systémy
Panoramatické mapy
Elektronické legendy
Interaktivní mapy

SJEZDOVÉ TRATĚ / Skipisten / Ski races

lehká / leicht / easy
střední / mittel / medium
těžká / schwer / difficult

A  Svatý Petr - Pláň
B  Špindlerův Mlýn - Medvědín
C  Hromovka
D  Svatý Petr - hřiště
E  Svatý Petr - černá
F  Stoh
G  Horal
H  Slovan
J  Krakonoš
K  Davidovy boudy
L  Horní Mísečky - Medvědín
M  Horní Mísečky - parkoviště
M1  Horní Mísečky - louka
M2  Horní Mísečky - Hořec
N  Krausovy boudy - Labská
O  Slávie
P  Medvědín 

1  Hromovka I.  1540 m
2  Turistická  2700 m
2a  Hromovka II.  550 m
3a  Červená FIS  1950 m
3b  Červená   2150 m
4  Černá FIS  550 m
5a  Stoh  600 m
5b  Stoh  750 m
6  Horal  300 m
7  Slovan  250 m
8  Krakonoš I  700 m
19  Krakonoš II  750 m
10  Davidovka  1500 m
11  Černá  1000 m
12a  Červená   2300 m
12b  Červená   1100 m
13a  Turistická  1300 m
13b  Vodovodní cesta  2100 m
14  Cvičná louka  300 m
15  Krausovy boudy- Labská  1770 m
16  Slavie  350 m

LANOVKY A VLEKY / Anlagen / Transport systems

SKIBUS

UMĚLÉ ZASNĚŽOVÁNÍ
Schnee anlage / Snow making

Otevřeno
Offen / Open

Zavřeno
Geschlossen / Closed

• základní informační systém k venkovním panoramatickým mapám

• elektronické LED legendy o provozu lyžařského areálu

• LED a DOT textové displeje

• informace k provozu LD, LV, sjezdových a běžeckých tratí

• informace o službách v lyžařských areálech

• dálkové řízení prostřednictvím webové aplikace a GSM sítě

• napojení na databázi a ovládání pomocí systému holidayinfo.cz

Elektronické legendy 

• interaktivní využití panoramatických map

• technologie Flash Map

• aktuální informace prezentované na panoramatických mapách

• sněhové informace, provoz LD, LV, provoz sjezdových tratí

• informace o službách v lyžařském areálu

• napojení na kamery a rezervační systém

• napojení na databázi systému holidayinfo.cz

Interaktivní mapy
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• základní orientace v lyžařském areálu

• včasná informace o směrech a obtížnosti sjezdových tratí

• standardizované řešení

• modulární systém

• stálost barev, vysoká životnost

• odpovídá normě ČSN 018027

Orientační systémy

• značení obtížnosti sjezdových tratí:
 » lehká (označená modře): < než 25% sklonu tratě
 » středně těžká (označená červeně): 25 - 40% sklonu tratě
 » těžká (označená černě): > než 40% sklonu tratě

• značení běžeckých tratí podle typu tratě:
 » turistické běžecké tratě (označeny zeleně),
 » běžecké magistrály a páteřní běžecké trasy (označeny červeně)
 » závodní běžecké tratě (označeny modře)

• odpovídá normě ČSN 018027

Značení sjezdových a běžeckých tratí
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Značení sjezdových a běžeckých tratí
Orientační systémy
Piktogramy
Piktogramy na svahu

            

NEBEZPEČÍ LAVIN
LAWINENGEFAHR

DANGER OF AVALANCHES

Pozor! Strmá trať
Achtung! Starkes Gefälle

Attention! Steep slope

Lanová dráha
Seilbahn

Cable railway

Rozsedlina
Gletscherspalte

Crevasse

Nebezpečí pádu
Absturzgefahr

Danger of falling

Pozor! Rolba na laně
Seilwindenpräparierung
Cablewinchpreparation

Pistengerät im Einsatz
Snow vehicle is working

Beschneiungsanlage
Snowmaking

Pozor!
Provoz sněžných skútrů

Achtung!
Motorschlitten im Einsatz

Attention!
Skidoo is working

Konec upravovaného 
skiareálu! 
Hier endet das 

gesicherte Skigebiet! 
End of controlled ski area!

Poslední jízda nahoru
Letzte Bergfahrt

Last journey up

16.30

Poslední jízda dolů
Letzte Talfahrt

Last journey down

16.30

Poslední jízda
Letzte Fahrt

Last run

UZAVŘENO
GESPERRT

CLOSED
Sněhové rolby

v provozu 
Schneefahrzeuge im Einsatz 
Snow vehicles are working

 Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 
 Rücksichtnahme auf die anderen Skifahrer und Snowboarder
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet oder schädigt.

 Respect for other skiers
Every skier or snowboarder must always behave in such a way so that he/she does not 
endanger or prejudice others.

 Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí 
přispůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

 Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.

 Control of speed and skiing or snowboarding
Every skier or snowboarder must move at a safe distance and with regard to how far he/she can see. He/she must adapt his/her speed and manner of skiing or snowboarding to his/her personal ability and to the prevailing conditions of terrain, 
snow and weather as well as to the density of traffic.

 Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

 Wahl der Fahrspur
Der von hinten kommende Skifahrer und Snowboarder muss seine Fahrspur so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer und Snowboarder nicht gefährdet.

 Choice of route
A skier or snowboarder coming from behind must choose his/her route in such a way that he/she does not endanger skiers or snowboarders aheadz.

 Předjíždění
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro 
všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

 Überholen
Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder von links, aber immer nur mit einem Abstand, der dem überholten Skifahrer oder Snowboarder für alle seine Bewegungen genügend Raum lässt.

 Overtaking
A skier or snowboarder may overtake another skier or snowboarder above or below and to the right or to the left provided that he/she leaves enough space for the overtaken skier or snowboarder to make any voluntary or 
involuntary movement.

 Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a 
přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

 Einfahren, Anfahren und hangaufwärts Fahren
Jeder Skifahrer und Snowboarder, der in eine Abfahrt einfahren, nach einem Halt wieder anfahren oder hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann.

 Entering and starting
Every skier or snowboarder entering a marked run or starting again after stopping on the slopes must look up and down the slopes to make sure that he/she can do so without endangering himself/herself or others.

 Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo 
snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

 Anhalten
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss es vermeiden, sich ohne Not an engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter Skifahrer oder Snowboarder muss eine solche Stelle so schnell wie möglich 
freimachen.

 Stopping
Unless absolutely necessary, a skier or snowboarder must avoid stopping on a piste in narrow places or where visibility is restricted. After falling, the skier or snowboarder must move clear of such a place as soon as possible.

 Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

 Aufstieg und Abstieg
Ein Skifahrer oder Snowboarder, der aufsteigt oder zu Fuss absteigt, muss den Rand der Abfahrt benutzen.

 Climbing and descending on foot
A skier or snowboarder either climbing or descending on foot must keep to the side of the piste.

 Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

 Beachten der Zeichen
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss die Markierung und die Signalisation beachten.

 Respect for signs and markings
A skier and snowboarder must respect all signs and markings.

 Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

 Hilfeleistung
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer und Snowboarder zur Hilfeleistung verpflichtet.

 Assistance
After an accident, every skier or snowboarder is obligated to render fist aid.

 Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

 Ausweispflicht
Jeder Skifahrer und Snowboarder, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben.

 Obligation to provide identification
Every skier or snowboarder and witness, whether a responsible party or not, must exchange names and addresses following an accident.

10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích / 10 FIS Verhaltensregeln / 10 FIS rules

Uzavření
sjezdových tratí

Skipisten geschlossen

Ski runs closed

Zákaz vstupu! Zutritt verboten! No entry!

16.30

SN 001 SN 002 SN 003 SN 004 SN 005

SN 006 SN 007 SN 0071 SN 008 SN 009

SN 010 SN 011 SN 012 SN 013 SN 014

SN 015 SN 016 SN 017 SN 019

SN 0191

SN 021 SN 023 SN 026

SN 022

Výstražné piktogramy  
Rozměr 50 x 70 cm, 50 x 50 cm, 30 x 50 cm 

Otevřete ochranný rám 
Bügel öffnen

Open safety bar

Utvořte dvojice 
Zu zweit einordnen

Two persons only

Seďte v rovnováze 
Sessel nicht einseitig belasten

Keep seat in balance

Vystupujte 
vlevo po 10 m 

Skifahrer nach 10 m links wegfahren

Get off to the left after 10 m

Vystupujte 
vpravo po 10 m 

Skifahrer nach 10 m rechts wegfahren

Get off to the right after 10 m

Zde vystupte 
Fussgänger aussteigen

Unload here

Zde vystupte 
Fussgänger aussteigen

Unload here

Připravte se 
k výstupu vlevo 
Bügel loslassen und nach

links wegfahren

Prepare to unload to the left

Při pádu 
opusťte dráhu doleva 

Schlepplifttrasse bei Sturz 
sofort nach links verlassen

Cler track to the left immediately

Při pádu
opusťte dráhu doprava 

Schlepplifttrasse bei Sturz 
sofort nach rechts verlassen

Cler track to the right immediately

Připravte se k výstupu 
Skifahrer aussteigen

Prepare to unload

Připravte se k výstupu 
Skifahrer aussteigen

Prepare to unload

Pouze jedna osoba 
Einzelfahrer bitte hier warten

Singles only

Držte lyže rovně 
Ski in Fahrtrichtung halten

Keep skis straight ahead

Kontrolní zóna 
Kartenentwerter

Ticket control device

Utvořte trojice 
Zu dritt einordnen

Three persons only

Utvořte čtveřice 
Zu viert einordnen

Four persons only

Utvořte šestice 
Zu sechst einordnen

Six persons only

Utvořte osmistup 
Zu acht einordnen

Eight persons only

Zavřete ochranný rám 
Bügel schliessen

Close safety bar

Zvedněte ochranný rám 
Überkopfbügel öffnen

Raise safety bar

Špičky lyží držte nahoře 
Skispitzen anheben

Keep ski tips up

SN 034 SN 035 SN 036 SN 037 SN 038

SN 039 SN 040 SN 041 SN 042 SN 043

SN 044 SN 045 SN 046 SN 047 SN 048

SN 049 SN 050 SN 051 SN 052 SN 053

SN 054 SN 055 SN 056 SN 057 SN 058

Příkazové piktogramy
Rozměr 50 x 70 cm, 50 x 50 cm

 podle ČSN 01 8027 podle ČSN 01 8027
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• použití piktogramů v provozu lyžařského areálu:
 » signalizační funkce (žlutá): označení kritických míst na sjezdovce
 » příkazová funkce (modrá): použití v souvislosti s provozem LD a LV
 » zákazová funkce (bílá)
 » informační funkce (modrá a zelená)

• odpovídá normě ČSN 018027 

Piktogramy

            

Příkazové piktogramy
Rozměr 50 x 70 cm, 50 x 50 cm

Připravte se 
k výstupu vpravo 
Bügel loslassen und nach

rechts wegfahren

Prepare to unload to the right

Na dojezdu urychleně
ustupte stranou 

Am Aussteigeplatz sofort wegtreten

On arrival please step aside immediately

Děti řaďte vlevo a vpravo 
Kinder beim Zugang 

auf rechter und linker Seite
 

Children on the left and to the
right when getting on the lift

Vstup jen 
s platnou vstupenkou 
Zugang nur mit gültiger Fahrkarte

Admittance with valid ticket only

Kontrolní zóna 
Kontrollzone

 
Control area

Dejte jízdenku 
do levé kapsy

Stecken Sie die Fahrkarte
in die linke Tasche

 Give the ticket to the left pocket 

Dejte jízdenku 
do pravé kapsy
Stecken Sie die Fahrkarte

in die rechte Tasche
 Give the ticket to the right pocket 

Děti musí být v doprovodu
dospělé osoby 

Kinder nur in Begleitung

Children must be 
accompained by an adult

1,25 m

Samoobslužný vlek 
Selbstbedienung Achtung Tellerlift

 
Self-service be careful of T-bar

Samoobslužná kotva 
Selbstbedienung Achtung Bügel

 
Self-service be careful of T-bar

Batoh držte vepředu 
Rucksack vorne halten

Keep backpack in front

Na dojezdu urychleně
ustupte stranou 

Am Aussteigeplatz sofort wegtreten

On arrival please step aside immediately

Na dojezdu urychleně
ustupte vpravo nebo vlevo 

Am Aussteigeplatz sofort nach 
rechts oder links wegtreten

 
On arrival please step aside 

to the left or rightimmediately

Děti řaďte vlevo 
Kinder beim Zugang auf linke Seite

 
Children on the left 

when getting on the lift

Děti řaďte vpravo 
Kinder beim Zugang auf rechter Seite

 
Children on the right

when getting on the lift

Připravte se k výstupu 
vpravo nebo vlevo 

Bügel loslassen und nach
rechts oder links wegfahren

Prepare to unload 
to the left or to the right

Připravte se k výstupu 
vlevo po 10 m 

Bügel nach 10 m loslaslassen
und nach links wegfahren

Prepare to unload to the left after 10 m

Připravte se k výstupu 
vpravo po 10 m 

Bügel nach 10 m loslaslassen
und nach rechts wegfahren

Prepare to unload to the right after 10 m

Připravte se k výstupu 
vpravo nebo vlevo po 10 m 
Bügel nach 10 m loslassen und nach

rechts oder links wegfahren

Prepare to unload 
to the left or to the right after 10 m

Při přepravě na snowboardu
vyndejte jednu nohu z vázání 
Ein Fuss aus der Bindung bei Beförderung mit snowboard

For transportation keep one foot out of the binding

Při přepravě na snowboardu
vyndejte jednu nohu z vázání 
Ein Fuss aus der Bindung bei Beförderung mit snowboard

For transportation keep one foot out of the binding

SN 059 SN 060 SN 061 SN 062 SN 063

SN 064 SN 065 SN 066 SN 067 SN 068

SN 069 SN 070 SN 071 SN 072 SN 073

SN 074 SN 075 SN 0751 SN 0752 SB 5

SB 6

Zákazové piktogramy
Rozměr 50 x 70 cm, 50 x 50 cm

Bez zavazadel 
Beförderung von 

Reisegepäck verboten

No baggage

Pozor! Nenastupujte 
na uzavřený vlek! 

Achtung! Nicht mehr einsteigen, 
Betrieb eingestellt!

Attention! Do not get on, lift closed down!

Jízda s dětmi 
na zádech zakázána 

Kinderbeförderung am
Rücken verboten

Do not carry children on the back

Zákaz vstupu psů 
Hunde mitnehemen verboten

 
No dogs

Nevstupujte do stopy 
Loipe betreten verboten

 
Do not entre track

Zákaz kempování 
Campieren verboten

No camping

Zákaz 
parkování a zastavení 

Halten und Parken verboten

No stopping and parking

Snowboarding zakázán 
Snowboardfahren verboten

No snowboarding 

Zákaz volné techniky 
Freie Technik verboten

 
No free technique

Nenastupujte
a nevystupujte z vleku 

Zu- und Aussteigen auf 
der Strecke verboten

No loading or unloding

Zákaz kouření 
Rauchen verboten

No smoking

Lyžování zakázáno 
Ski fahren verboten

No skiing

Zákaz houpání 
na sedačce 

Schaukeln verboten

No not bounce or swing chairs

Nevkládejte
unášeč mezi nohy 

Bügel nicht zwischen die Beine nehmen

No not straddle T-bar

Nenastupujte bez obsluhy 
Selbstständiges Ergreifen 

des Bügels verboten

Do not load without attendant

Vstup zakázán 
Zutritt verboten

No entry

Zákaz skibobování 
Skibobfahren verboten

No bobslighting

Zákaz sáňkování 
Rodeln verboten

No tobogganing

Zákaz létání na rogalu 
Beförderung von 

Hängegleitern verboten

No Hang-gliders

SN 078 SN 079 SN 080 SN 081 SN 082

SN 083 SN 084 SN 085 SN 086 SN 087

SN 088 SN 089 SN 090 SN 091 SN 092

SN 093 SN 094 SN 098 SB 2 LL 06

LL 07 LL 08

S 30 S 31

 podle ČSN 01 8027  podle ČSN 01 8027
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• venkovní použití piktogramů

• velikosti 30x50 cm a 50x70 cm

• upozornění návštěvníků lyžařského areálu

• označení kritických míst sjezdových tratí

• odpovídá normě ČSN 018027

Piktogramy na svahu
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• panoramatická 360° otočná profesionální kamera
 » programovatelný vertikální a horizontální pohyb
 » technologie určená pro vysílání programu Panorama TV

• HD webkamera 
 » high definition rozlišení 1920x1080
 » technologie určená pro web aplikace

Panoramatické a webové kamery

• Panorama TV - aktuální televizní zpravodajství z lyžařských areálů
 » televizní vysílání doplněné meteo a textovými informacemi
 » 8.000.000 diváků v zimní sezóně

• Teletext ČT, strana 680 - aktuální zpravodajství z lyžařských areálů

• Narciarski raport - zahraniční vysílání Panorama TV v Polsku

Panorama TV & Teletext
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Panoramatické a webové kamery
Panorama TV
Teletext ČT 
Holidayinfo
iSki Czech
Deskline
Guest card

• IRS Deskline - komplexní informační a rezervační systém
 » online a offline rezervace ubytování
 » destinační management
 » kalendář akcí
 » systém pro správu databáze turistických informací

• Guest card - karta hosta turistické destinace

Deskline / Guest card

• holidayinfo.cz - primární informační zdroj z lyžařských areálů
 » aktuální sněhové zpravodajství, provoz lyžařských areálů
 » aktualizované záběry kamer, e-mailové zpravodajství
 » centrální databáze a řídící systém elektronických informací
 » 5.000.000 uživatelů, 45.000.000 otevřených stránek / zimní sezóna

• iSki Czech - zpravodajství z lyžařských areálů v mobilních telefonech

Holidayinfo & iSki Czech

Guest card
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• komplexní dětský program v lyžařských areálech

• pohyblivý lyžařský pás v různých technických variantách
 » modulární systém se snadnou instalací a jednoduchým provozem
 » přepravní kapacita lyžařského pásu 1.200 osob/hod.

• dětský kolotoč Rotondo pro nejmenší

• dětské figuríny a výukové pomůcky

• ideální technologie pro výuku dětí

Sun Kid

• 125 let tradice v oblasti bezpečnostních prvků v lyžařských areálech

• komplexní program bezpečnostních systémů

• A-FIS sítě, B-FIS sítě, vytyčovací sítě, matrace, bezpečnostní prvky, ...

• vysoká kvalita, dlouholetá životnost

• projektová činnost

Bezpečnostní systémy Meingast
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• projektová činnost výstavby dětských lyžařských parků

• pohyblivé lyžařské pásy, kolotoče, figuríny, výukové pomůcky, ...

• dlouholeté zkušenosti a tradice ve vybavení lyžařských škol

Projekty dětských lyžařských parků

• letní tubingové dráhy

• tubingové příslušenství

• lyžování na umělém povrchu

• vybavení zimních a letních areálů

• projektová činnost

Neveplast
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