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Miliony investované do umělého zasněžování, zima žádná, poloprázdné hotely. V
létě pak fronty na lanovky, přeplněná parkoviště a cyklostezky rušné jak Václavák.
Taková je realita posledních let ve většině tuzemských horských středisek. Má ještě
smysl investovat do „zimní“ infrastruktury? Sonda mezi provozovateli skiareálů
napovídá, že tito svůj boj s rozmary klimatu nevzdávají.
Zástupci horských středisek sahají leckdy k drsnějšímu výrazivu, my se spokojíme s
konstatováním, že loňská zima byla třetí v řadě těch, které se z pohledu počasí
nevyvedly. „Zatímco dlouhodobý teplotní průměr v zimním období je -0,8 stupně, v
těchto třech sezonách byl v průměru 1,8 stupně a podobně negativní statistiky jsou i
u srážek,“ ohlíží se za uplynulou zimou Libor Knot, ředitel Asociace horských
středisek. „Výsledek je potom takový, že oproti dřívějším zimám, kdy počet
provozních dnů lyžařských středisek byl okolo 125, v poslední sezoně byly lyžařské
areály otevřeny v průměru jen okolo 90 dnů,“ dodává. Návštěvnost i tržby se v
důsledku toho pohybovaly v průměru na 90 procentech předešlého roku. Lépe na
tom samozřejmě byly velké a výše položené skiareály, které si mohly dovolit masivní
investice do umělého zasněžování.
Naproti tomu návštěvnost většiny horských středisek v průběhu letní sezony byla
nadprůměrná, někde dokonce rekordní. „Lze to přičítat jednak tomu, že se daří
ekonomice a svoji roli hraje i nestabilní situace v některých zahraničních letních
turistických resortech. Významným činitelem, který má vliv na zvyšující se
návštěvnost tuzemských hor, jsou ale také investice, které v horských střediscích
zásadně rozšiřují možnosti trávení volného času,“ vysvětluje Libor Knot.
Návštěvníci českých hor si mohou kromě velké sítě turistických cest užívat nové
trasy pro cyklisty (singletraily), tratě pro terénní tříkolky a koloběžky, půjčovny
horských kol a elektrokol, dětská hřiště, naučné trasy, rozhledny, bobové a tubingové
dráhy, lanové parky, přemostění apod.
Mohlo by se zdát, že se české hory mění v letní destinace, jenže provozovatelé
horských středisek jsou nejspíš nenapravitelní optimisté a vytrvale investují do
zkvalitnění servisu pro lyžaře. Jejich plány podle všeho příliš neovlivnily ani
zmiňované tři bídné zimy. „Před zimní sezonou 2015/2016 se do modernizace na
českých horách investovalo rekordních 1,1 miliardy korun a tyto investice hodnotí
provozovatelé velmi pozitivně. Je ale zřejmé, že vliv posledních nepříznivých zim je
na výši investic znát. Na nadcházející sezonu se tempo investic mírně zpomalí, ale
předpokládáme, že bude na úrovni let 2012–2014, tedy okolo 600 milionů korun,“
uvádí Libor Knot.
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Podobně jako v minulých letech půjde většina těchto prostředků do rozšiřování a
modernizace zasněžovacích systémů, protože snižující se počet dní, při kterých se
dá zasněžovat, může být pro provoz lyžařského areálu fatální. Zasněžovací systémy
by tak měly být schopné účinněji, rychleji a efektivněji zasněžovat celý areál. Zářným
příkladem může být středočeský Areál Monínec, jehož provozovatel jako první v
Česku investoval do unikátní technologie Snowfactory, která umožní výrobu
technického sněhu i při teplotách nad nulou. Díky tomu může být provoz skiareálu
(resp. Hotelové sjezdovky) bez ohledu na počasí spuštěn již 26. října. Jaroslav Krejčí
ml., výkonný ředitel Areálu Monínec, počítá, že zimní sezona bude na Monínci
zakončena až v dubnu. V některých dalších skiareálech se pro nadcházející zimu
rozšiřují sjezdové tratě a pokračují investice do vylepšení zázemí pro aktivity
lyžařských škol. „Zájem o rodiny s dětmi a snaha jim pobyt na našich horách co
nejvíce zpříjemnit je v našich střediscích již standardem.
Proto se rozšiřují služby například o hlídání dětí, doplňuje se vybavení dětských
školek, vznikají tzv. fun-line sjezdovky a podobně,“ popisuje charakter investic Libor
Knot. Investice se ale netýkají jen přímo lyžování.
Rozšiřuje se nabídka stravování a doprovodných služeb. „Například v Malé Úpě
vznikl minipivovar hned vedle sjezdové tratě,“ uvádí Knot, podle kterého je zimní
dovolená stále více otázkou široké nabídky doprovodných aktivit. „Klient často tráví
na svahu méně času a dopřává si odpočinku ve stravovacích zařízeních, ve wellness
nebo při dalších různých aktivitách. To samozřejmě vnímají i poskytovatelé těchto
služeb a svoji nabídku nejen rozšiřují, ale snaží se ji rovnou integrovat do pobytových
balíčků,“ vysvětluje ředitel Asociace horských středisek a dodává, že trend
zkracování pobytů na horách se snad již ustálil (aktuálně lidé na horách zůstávají 3–
4 dny) a poskytovatelé služeb tomu přizpůsobili svoji nabídku. Zejména nabídkami
balíčků služeb se zvýhodněním nevíkendových dnů se podle Knota daří vytěžovat
ubytovací zařízení relativně rovnoměrně po celý týden. „Svoji roli samozřejmě hraje
sezonnost – tradiční vánoční a silvestrovské pobyty i jarní prázdniny jsou v tomto
ohledu dosti specifi cké,“ uzavírá Libor Knot.
Mohlo by se zdát, že se české hory mění v letní destinace, jenže provozovatelé
horských středisek jsou nejspíš nenapravitelní optimisté a vytrvale investují do
zkvalitnění servisu pro lyžaře.
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