
Horský domov Herlíkovice 

 

Naplňování priorit v roce 2013 

Horský domov Herlíkovice byl zařazen mezi rekreační střediska, která nejsou provozována za účelem 

zisku. Na základě usnesení synodu pak synodní rada takovým střediskům stanovila následující priority: 

vzdělávání členů církve, setkávání sborů a církve v diaspoře a podpora lidí s postižením. Naplňování těchto 

priorit shrnují níže uvedené body.  

 

1. Nárůst pořádaných akcí  

 

   
 

Výše uvedený graf znázorňuje vývoj počtu akcí pořádaných ve středisku v období leden – srpen roku 2013 

a 2014. Srovnání podzimních akcí by nemělo vypovídací hodnotu, protože v letošním roce objednávky 

pobytů na podzim teprve přijímáme. Graf srovnává realizovanou poptávku různých subjektů po pobytu 

v Horském domově. Zajímavé jsou především jarní měsíce a červen, kdy v každém z měsíců došlo 

k nárůstu. Vzhledem k tomu, že víkendy byly standardně již v minulosti z větší části obsazeny, svědčí to o 

tom, že se zvýšil i zájem o pobyty v týdnu. To se projevilo hlavně v červnu, který by tak měl být letos 

obsazený v podstatě stejně, jako letní prázdninové měsíce. Ještě je třeba dodat, že vzhledem k datu 

vzniku této zprávy (duben 2014) je více než pravděpodobné, že obsazenost letních měsíců není v této 

podobě konečná. 

 

2. Spolupráce v rámci ČCE 

A) Povšechná církev 

Synodní rada uskutečnila vloni v Horském domově výjezdní zasedání, letos proběhlo v Herlíkovicích 

setkání seniorů a seniorátních kurátorů se synodní radou. 

UCK spolupracuje s Horským domovem především prostřednictvím následujících úseků: 

- Úsek vzdělávání 

Oddělení mládeže pořádá v Horském domově pravidelně jarní a letní brigády. Při nich se v Krkonoších 

opakovaně potkává zhruba padesát mládežníků z církve i mimo ni, aby se navzájem sdíleli a společně pro 

Horský domov, a tedy i pro naši církev pracovali. 

Oddělení výchovy a vzdělávání pořádá v Herlíkovicích každoročně letní pobyty pod vedením bratrů farářů 

a sester farářek. Jedná se vždy o dva pobyty pro rodiny s dětmi a jeden pobyt pro prarodiče s vnoučaty. 
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Obdobné pobyty pořádá Horský domov též v zimě – v době jarních prázdnin je ve středisku organizováno 

šest týdnů, jejichž duchovního vedení se opět ujímají naši bratři faráři. Dalším pravidelným setkáním je 

jarní pobyt maminek s předškolními dětmi, opět za účasti sestry farářky s programem. V roce 2014 navíc 

ve středisku opětovně proběhl Kurz pro začínající kazatele. Na podzim 2013 se v Horském domově 

uskutečnil víkend na téma „Církevní soběstačnost“, který zorganizovala programová pracovnice.  

- Úsek vnějších vztahů 

Zahraniční oddělení organizuje výměnné rekreační pobyty našich farářů a bratrů farářů z Maďarska. 

Rodiny maďarských farářů tráví svou dovolenou pravidelně v Horském domově. Taktéž na základě 

spolupráce se zahraničním oddělením proběhlo v létě 2013 v Herlíkovicích soustředění světoznámého 

chlapeckého pěveckého sboru z Lipska – Thomanerchoru.  

B) Senioráty 

Na seniorátní úrovni spolupracuje Horský domov s Poradním odborem pro práci s laiky Chrudimského 

seniorátu. Momentálně je předjednán pobyt laiků v rámci Základů teologického vzdělání.  

C) Sbory 

Horský domov slouží též jako místo pro organizaci sborových výletů, víkendových pobytů a sborových 

týdenních dovolených. V uplynulých dvou letech takový pobyt v Herlíkovicích uspořádaly, či v tomto roce 

uspořádat plánují, např. Praha 1 – Kliment, Chrudim, Opatovice, Pardubice, Bukovka, Hradiště, Krabčice, 

Jihlava, Praha Nusle. 

D) Církevní organizace ČCE 

Na této úrovni probíhá spolupráce s Diakonickou akademií, která v Horském domově pořádá výcvik VIII. 

komunity, a též se střediskem Diakonie Ratolest v Praze. 

E) Brigády 

Kromě brigád pořádaných oddělením mládeže UCK proběhla v Herlíkovicích další letní brigáda 15ti 

mládežníků, a též jedna brigáda sborová – z Opatovic. Všichni brigádníci dohromady vykonali pro Horský 

domov v roce 2013 práce v celkové hodnotě cca 170 tis. Kč, což je částka, která není uvedena na účtech 

Horského domova. Brigády jsou pro rozsáhlý areál Horského domova velmi důležité. Nebýt jich, část výše 

zmíněných finančních prostředků by bylo třeba vynaložit na základní údržbu. Kromě radostné křesťanské 

atmosféry, která vždy během brigád panuje, si též brigádníci vytváří vztah ke společnému církevnímu 

majetku, a podle toho se o něj (především mládež) učí i starat. 

 

3. Spolupráce s organizacemi mimo rámec ČCE 

Horský domov též ke svým akcím využily, často opakovaně, tyto organizace: 

Raná péče – oblastní charita Kutná Hora, 

APLA – asociace pomáhající lidem s autismem, 

ROSA – středisko pomoci ohroženým dětem, 

Aliance žen s rakovinou prsu, 

REMEDIUM - vzdělávání, podpora a pomoc v psychosociální oblasti, 

ETF – Evangelická teologická fakulta, 

Nadace Partnerství – lidé a příroda  

 

4. Spolupráce se školami a cestovními agenturami  

V Horském domově je pravidelně realizováno ubytování žáků ZŠ Pod Marjánkou Praha během lyžařského 

kurzu a žáků ZŠ Rychnovek Zvole během školy v přírodě. Na základě propagace střediska a širší nabídky 

školám momentálně probíhá několik dalších jednání o uspořádání škol v přírodě. 

Co se cestovních agentur týká, Horský domov spolupracuje s Českou pohodou, Régiem, A&A Reisen, je 

prezentován na několika dalších portálech zaměřených na rekreaci (např. Booking.com). Tyto aktivity jsou 

však pro středisko v rámci obsazenosti, s výjimkou Silvestra, pouze okrajové. 

 

5. Spolupráce s ekuménou 



Vedení Horského domova oslovilo s nabídkou pobytů všechny křesťanské církve a společenství v České 

republice, ve snaze nabídnout prostory střediska k jejich sborovým a též k ekumenickým setkáním. 

Momentálně do střediska opakovaně přijíždějí na týdenní pobyty bratři a sestry z Římskokatolické církve 

a Církve bratrské, proběhlo jednání o sborovém pobytu Církve adventistů sedmého dne. Středisko bylo 

též využito některými křesťanskými sbory a křesťanskými společenstvími (např. JUDA z Mělníka).  

Dále byla navázána spolupráce s YMCOU Brno a Ústí nad Labem.  

Již tradičně je během letních prázdnin v Horském domově pořádán mezinárodní kemp pod vedením Jana 

Trusiny, na kterém se setkávají mladí lidé nejen z různých církví, ale i z různých zemí Evropy. Tento kemp 

je pravidelně navštěvován i hosty ze Spojených států amerických. 

V neposlední řadě byla navázána velmi úzká spolupráce s evangelíky v německém Bautzenu. Tamní 

mládež byla ve středisku na pobytu v zimě 2013 a momentálně má rezervovány další dva pobyty, z toho 

jeden formou brigády pro středisko. 

 

6. Další aktivity 

Velkou devizou Horského domova je secesní kostelík, který k areálu patří a je kazatelskou stanicí sboru ve 

Vrchlabí, v němž je vedoucí Horského domova jedním z presbyterů. V průběhu celého roku se v kostele 

konají téměř pravidelně bohoslužby, na kazatelně se střídají farářky a faráři, kteří jsou momentálně 

přítomni v Horském domově. Mimo hlavní sezóny jezdí také do kostela zhruba jednou měsíčně kázat bratr 

farář Chlápek z Vrchlabí. Za poslední rok se bohoslužby konaly 24krát, tedy v průměru téměř každý 

druhý týden. Kostel s meditační místností ve věži využívají nejen hosté Horského domova, na bohoslužby 

přicházejí i někteří místní obyvatelé, turisté a hosté z jiných rekreačních objektů, dokonce nejen česky 

mluvící. Konání bohoslužeb je vždy dopředu avizováno ve vývěskách kostela, Horského domova, ale též 

infocentra ve Strážném. V kostele také každoročně probíhá půlnoční bohoslužba na Štědrý den, Vigílie 

vzkříšení a Noc kostelů. 

Vzhledem k rozsáhlým společným prostorám Hlavní budovy Horského domova projevují o pobyt zájem též 

pěvecké sbory, které při svých soustředěních potřebují oddělené prostory ke zkouškám. V minulém roce 

pobýval ve středisku kromě Thomanerchoru též smíšený pěvecký sbor Cantante z Prahy, který letos přijel 

opět. Jednalo se též o soustředění smíšeného sboru Gaudium. Během těchto soustředění je vždy v kostele 

uspořádán koncert pro širokou veřejnost, spojený se sbírkou na potřeby kostela. 

V neposlední řadě je středisko využíváno k uspořádání svateb. V roce 2013 byly ve středisku svatby dvě 

s celkovým počtem cca 220 hostů, v roce 2014 jsou plánovány svatby tři. Ve všech případech se jedná o 

svatby církevní, kdy obřad probíhá v místním kostele.  

Závěrem 

Jak vyplývá z výše uvedeného, Horský domov se snaží intenzivně naplňovat priority synodní radou 

stanovené a ve značné míře se mu to též daří. Je využíván k vzdělávání členů církve, slouží k setkávání 

sborů a církve v diaspoře. Jsou v něm rovněž organizovány pobyty pro lidi s postižením, čemuž napomáhá 

i skutečnost, že pokoje v přízemí chaty Vilka, sociální zařízení a též všechny společné prostory Hlavní 

budovy jsou bezbariérové. Zároveň je středisko mimo všechna velká, rušná horská centra, takže poskytuje 

maximální klid pro fyzickou i duševní rekonvalescenci. Je držitelem certifikátu „Místo přátelské rodině“.  

Horský domov je středisko otevřené široké veřejnosti, tak je i prezentováno a nabízeno. Církevní klientela 

dnes tvoří asi 2/3 celkové obsazenosti, což je stav velmi dobrý. Zhruba před deseti lety netvořila církevní 

klientela více než 5% a ještě před několika lety to bylo cca 50%. V současnosti je to zhruba 67%. 1/3 hostů 

je však stále mimocírkevní. Přijíždějí do Horského domova s vědomím, že středisko patří církvi, a z toho 

mnohdy plyne i jejich zájem o víru, křesťanství, Bibli či církev jako takovou. Středisko se tak jasně 

profiluje jako misijní, což opět koresponduje se závěry synodu. Nezřídka se tu spolu potkávají akce 

církevní, provázené faráři, s pobyty mimocírkevními. Dochází tak poměrně často k prolnutí, k účasti hostů 

mimocírkevních na biblických programech či bohoslužbách. V mnohých rozhovorech je tak střízlivým 

způsobem předávána a šířena křesťanská zvěst. 



Žádný majetek však není schopen dlouhodobě sloužit, aniž by se do něj postupně investovalo. Do 

Horského domova bylo naposledy významněji investováno zhruba před 15ti lety. V posledních letech se 

jedná o rekreační středisko, do kterého bylo investováno nejméně. Dělo se tak z důvodu ztrátového 

provozu, bohužel však ztrátový provoz byl způsoben mimo jiné právě nedostatečnými investicemi. 

Vytápění elektřinou je v současnosti nejdražší, jaké můžeme mít, přídavný kotel na dřevo nemá 

dostatečně řešenou logistiku paliva v zimním období. Momentálně vyžaduje Horský domov především 

výměnu oken a zateplení - což by přispělo k ušetření nákladů na energie. Na zvážení je, zda zateplení 

provést spolu s půdní vestavbou, která by krom úspory některých nákladů přinesla též navýšení tržeb.  Po 

ubytování na Hlavní budově je totiž jednoznačně nejvyšší poptávka. Další možností je instalace solárních 

panelů, případně jiných výměníků tepla. Všechny varianty, pokud je o nich synod ochoten uvažovat, 

vyžadují posudek a propočet odborných firem, aby bylo jasné, do jaké míry je možné náklady na energie 

ušetřit. 

Investice do Horského domova ze strany církve má na rozdíl od investice běžného podnikatele jednu 

zásadní výhodu. Pro církevní klientelu má středisko podstatně vyšší, ale spíše úplně jinou přidanou 

hodnotu, než jen ubytování a stravu – duchovní rozměr. A to i v případě, že úroveň ubytování vzhledem 

k nedostatku dosavadních investic zaostává za běžným standardem. Lze tedy předpokládat rostoucí 

obsazenost. Otázkou zůstává, zda je v možnostech církve peníze na investici najít a zda jsou nefinanční 

přínosy střediska dle jejího názoru dostatečné k tomu, aby takové prostředky považovala za účelně 

vynaložené. 

 


