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Reakce AHS ČR na článek „Alpy za české ceny“ – Metro, 4.11.2015
Dobrý den pane redaktore,
dostal se mi při pročítání monitoringu do rukou Váš článek ze 4.11.2015 „Alpy za české ceny“.
Chtěl bych Vás požádat, abyste až budete příště psát článek, který vyznívá pro jednu ze stran (zde
jednoznačně Alpy vítězí nad českými horami), abyste pokud možno o vyjádření požádal i někoho
z protistrany. Jinak z toho vznikne soupis polopravd, jak se to bohužel stalo ve zmiňovaném textu.
Jen namátkou:
- „Stále více Čechů si v zimě oblíbilo Alpy“. Jak to víte? Přece nemůžete soudit podle statistik
jedné cestovky, která se navíc vývozem lyžařů živí?
- „..opouštějí naše trpaslíky“. Pominu-li neprofesionální „trpaslíky“ tak stejná otázka – z čeho
jste vycházel?
- „důvod, proč Češi preferují spíše zahraniční svahy“. Opak je pravdou.
- „.. ani jim nevadí, že za lyžováním musí ujet stovky kilometrů“ + „je stále běžnější, že raději
volí Alpy“ – přece nemůžete zevšeobecňovat vyjádření mluvčí cestovní agentury… (u druhé
věty máte alespoň její citaci).
- Srovnáváte téměř výhradně předsezónní slevy, které jsou tradičně (zejména v Itálii)
výjimečně výhodné. To ale nevypovídá nic o obvyklé cenové hladině.
- Srovnáváte 4-denní skipas ve Val di Fiemme (136 Eur, 3.672 Kč) který je ale předsezónní a
přitom ve Šp.Mlýně zvýrazníte text se skipasem v hlavní sezóně (3020 Kč). Seriózní by bylo
srovnat stejná období, kde by Vám ovšem vyšlo, že ceny jsou v Itálii o 42%, resp. 52% vyšší.
Všichni víme, že v Alpách je více km sjezdovek, více dopravních zařízení, vyšší nadmořské výšky, apod.
Byl bych ale rád, kdyby se výhody / nevýhody zahraničních a našich hor podávaly objektivně a
vyváženě. U nás zase máme výrazně kratší dojezdové vzdálenosti, velmi slušnou nabídku pro rodiny
s dětmi, není jazyková bariéra a samozřejmě ceny jsou v průměru nesrovnatelně nižší. Nechejme na
klientech, aby si sami vybrali co potřebují a chtějí a přestaňme je vodit za ruku pomocí tendenčních
článků.
Celé to píší hlavně z toho důvodu, že v případě Vašeho zájmu nabízím fundované a podložené
informace – zejména o českých horách – o které jsem ochoten se s Vámi podělit.
Děkuji
S pozdravem
Libor Knot, ředitel
Asociace horských středisek ČR, o.s.
Krkonošská 153
543 01 Vrchlabí
libor.knot@ahscr.cz
tel.: 603157817
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Státní pozemky pod skiareály
ČT 1 - 3. 11. 2015
pořad: Události - vysíláno: 19:00 - pořadí zprávy: 25
Státní pozemky pod skiareály
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
-------------------Skoro deset miliard - tolik každý rok přinesou do státního rozpočtu horská střediska. Řadě z nich teď ale hrozí,
že kvůli nárokům státu nebudou mít peníze na svůj další rozvoj. Vyšší nájemné, které majetkový úřad začal
požadovat za pozemky pod sjezdovkami, navíc může některé areály dostat do vážných potíží, jako se to stalo
třeba teď v Harrachově.
Vlastislav FEJKL, zástupce ředitele, Skiareál Harrachov
-------------------Na státním pozemku je například lanová dráha, kterou máme tady přímo před sebou. Státní je i tato sjezdovka,
která vede z vršku Čerťáku.
Václav SVOBODA, redaktor
-------------------Nástupiště patří areálu. Louka za potokem už je ale státní. Harrachovské lanovky stojí na státním dokonce ze
dvou třetin. Nájemné bylo původně dva miliony korun. Teď po nich chce Úřad pro zastupování státu skoro dvakrát
tolik.
Radek LEŽATKA, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha
-------------------Na základě znaleckého posudku požadujeme cenu přibližně tři a půl milionu korun. My podle zákona o majetku
státu nemůžeme jít pod znalecký posudek.
Václav SVOBODA, redaktor
-------------------Znalec vyšel z cen ve Špindlerově Mlýně nebo v Peci, jenže harrachovský areál je mnohem menší. Ročně vydělá
kolem deseti milionů. Právě tolik stojí třeba jedna nová rolba.
Petr HYNEK, ředitel Skiresortu Černá hora - Pec pod Sněžkou
-------------------Stát na jedný straně dusí to podnikání tím, že chce neúměrně vysoké nájmy, a na straně druhý tím dusí investice.
Jestliže my se budeme schopni rozvíjet, samozřejmě ty investice zdaníme. A tady se, tady stát přichází o desítky
milionů.
Václav SVOBODA, redaktor
-------------------Harrachov zatím na novou smlouvu nepřistoupil. Až budou tyhle sjezdovky bílé, lyžaři se po nich budou prohánět
zřejmě načerno. To na Zadově se dokonce se státem soudili a vyhráli. Z pětatřiceti korun za metr jim soud snížil
nájemné na tři padesát. A na dohodě se státem záleží i, za kolik se bude letos v Harrachově lyžovat. Ceník zatím
schválený nemají. Pokud ale úřad neustoupí, budou muset zdražit. Výše nájmu je ale jenom jeden z problémů.
Tím druhým je jeho délka. Dnes stát pronajímá pozemky nejvýš na osm let. Jenže postavit na nich za takových
podmínek lanovku za sto milionů, se nikomu příliš nechce. Václav Svoboda, Česká televize, Krkonoše.
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