Drahé české hory. Nevyplatí se cizina?
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Česká horská střediska se rok od roku vylepšují. Lanovky, vleky a další vybavení
jsou moderní, návštěvníků přibývá. Logicky
tak ale rostou i ceny za poskytované služby.
To hlavní – přírodní sníh – ale dost často
chybí . A s tím vlekaři při sebevětší snaze
sotva
něco
udělají.
Ve
sněhových
podmínkách tak alpská střediska jasně
vedou. Co je tedy lepší? Návštěva českých
svahů s umělým sněhem, nebo sjezdovky
v cizině?
Ilustrační fotoFoto: Deník/Vít Černý
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1. Jsou naše horská střediska kvalitou srovnatelná například s těmi alpskými?
Cenově se jim začínají přibližovat..
Nabídka je u nás, aspoň u těch
největších středisek, se zahraničím
srovnatelná
–
například
úroveň
dopravního zařízení, kvalita úpravy
tratí nebo nabídka lyžařských škol.
Rozhodně ale nelze mluvit o tom, že
se přibližují ceny. Podobnou cenovou
úroveň můžeme najít jen v některých
kategoriích ubytování, ale skipasy,
půjčovny, lyžařské školy a stravování
jsou v Alpách výrazně dražší. Je třeba
vnímat, že technologie lanovek,
zasněžování nebo roleb na úpravu tratí
je stejně drahá u nás i v zahraničí..

Kvalita služeb i vybavenost lyžařských
center u nás se těm v zahraničí začíná
v poslední době přibližovat. Největší
rozdíl zůstává v délce sjezdových tratí.
Ale vzhledem k rozloze našich hor se
tento hendikep nepodaří nikdy dohnat..
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2. Jaké služby v horských střediscích upřednostňujete? Které z nich jsou u nás
dostupné a které vám osobně chybějí?
Současný
trend
v lyžařských
střediscích je takový, že průměrná
doba strávená v jednom dni s lyžemi
na nohou se zkracuje, logicky se
naopak prodlužuje pobyt klientů
v gastronomických a volnočasových
zařízeních. Dostupné by měly být tedy
nejen kvalitní sjezdovky, ale musí
fungovat
spolupráce
i s ostatními
poskytovateli služeb. Horský turistický
ruch musí být zkrátka stále více
zaměřený na pohodlí klienta a na
splnění jeho přání – a to si myslím, že
se i u nás vcelku daří.

Přiznám se, že v tomto ohledu nemám
žádnou velkou zkušenost. Některé
tratě mám projeté, ale jako závodník,
takže se k tomuto nemohu vyjádřit jako
běžný lyžař. Naše kopce si teprve
začínám ohmatávat, a to spíš z pozice
rodiče, který brzy vyjede na svah
s dětmi. .

3. Je v našich podmínkách dobře postaráno o bezpečnost návštěvníků? Čeho
by se měli vyvarovat, aby snížili riziko úrazů na minimum?
Bezpečnostní standardy jsou u nás na
slušné úrovni a u velkých středisek
jsou dokonce vynikající – sítě na
nebezpečných
místech
kolem
sjezdovek i na kritických místech jsou
stále rozšířenější. Bohužel neklesá
celkový počet úrazů, ale to je dáno
spíše chováním návštěvníků na
sjezdovkách. Kvalitní lyžařská výzbroj
a úprava tratí způsobují, že se
pohybujeme rychleji než dřív a častěji
dochází k pádům a zejména srážkám.
Rozhodně
bych
jako
nezbytný
standard
doporučil
lyžařům
a
snowboardistům helmu a apeloval na
ně, aby jízdu měli pod kontrolou a
předvídali situace, které na svahu
mohou nastat.

Byl jsem pozván do nemocnice ve
Vrchlabí, kde pracují na přípravě
úrazové jednotky, která by měla sloužit
právě zraněným lyžařům ze Špindlu.
Zdá se mi tedy, že i na bezpečnost se
začíná více myslet a i v tomto ohledu
se k cizině přibližujeme. A čeho
bychom se měli vyvarovat, abychom
snížili riziko úrazů? Hlavně by měl být
člověk kvalitně vybaven. Určitě není
dobré vyrážet do hor v „sandálech".
I podle toho jsou někdy v cizině poznat
Češi.
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Běžkařům v Jeseníkách ubývají trasy, za zasněžování by museli
platit
olomouc.iDNES.cz - 21.12.2016
rubrika: Olomouc / Olomouc - zprávy - strana: 00 - autor: MF DNES, Rostislav Hányš
Nedostatek přírodního sněhu nutí Sdružení cestovního ruchu Jeseníky výrazně
omezovat upravované úseky běžkařských tras. Uvažuje se sice o umělém
zasněžování, lidé by však museli nejspíš za jejich užívání platit.
Upravovaných běžkařských tras ubývá, protože sníh se často udrží jen v nejvyšších
polohách Jeseníků. Na změnu klimatických podmínek reaguje i Sdružení cestovního
ruchu Jeseníky (SCRJ), které financuje úpravu běžkařských stop.
„Přírodní sníh byl v posledních letech jen v nadmořských výškách nad osm set metrů.
Proto jsme také revidovali náš seznam upravovaných běžkařských tras. V nižších
polohách ubylo přes padesát kilometrů,“ sdělila ředitelka Sdružení cestovního ruchu
Jeseníky Andrea Veselovská.
Jenže ani to podle ní nemusí nutně vést ke zvýšení kvality stop ve vrcholových
partiích Jeseníků, kam se teď může soustředit i technika, jež udržovala stopy v
nižších oblastech.
„Bohužel ubývá sněhu i ve vysokých nadmořských výškách. Pokud je sněhu málo a
navíc je zledovatělý, těžko se dá udělat kvalitní stopa,“ podotkla Veselovská. Na
druhou stranu ani níže položené trasy nejsou nenávratně „odepsané“, péče se jim
však dostane pouze při výjimečných sněhových podmínkách.
„Nasmlouvané firmy budou připravené upravovat stopy v nižších polohách stejně
jako vysoko v Jeseníkách,“ uvedla Veselovská.
Zasněžování je drahé, stejně jako úprava stop
Letos sdružení počítá na úpravu stop s částkou přes milion korun. „Osm set tisíc nám
přispívá Olomoucký kraj, sto tisíc město Šumperk, desítky tisíc jdou od dalších obcí a
dvě stě tisíc je z prostředků sdružení. Potřebovali bychom však asi dvojnásobek, aby
to pokrylo všechny náklady. Zhruba polovinu tak doplácejí udržovatelé tras,“
vysvětlila Veselovská.
S ubývajícím sněhem se podle ní stále častěji skloňuje téma umělého zasněžování
běžkařských tras.
„Je to ve stádiu úvah. Musí se zvážit všechna pro a proti. Jsou části Jeseníků, kde to
vzhledem k přísné ochraně přírody nebude možné. Navíc by to šlo pouze na
okruzích,“ nastínila.
Protože peníze směřující do běžkařských stop v současnosti nestačí ani pokrýt
náklady na provoz sněžných roleb frézujících stopy, byla by otázka financování
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umělého zasněžování prvním a nejdůležitějším tématem. Z běžkování by se tak
poprvé stala placená aktivita.
„Bude potřeba zjistit, jestli budou lidé ochotni za jízdu na běžkách na upravených
okruzích platit a kolik. Protože bez přispění uživatelů by nebylo možné takový projekt
financovat,“ řekla Veselovská.
Byli by běžkaři ochotní platit? Podnikatelé jsou skeptičtí
Podnikatelé v cestovním ruchu v Jeseníkách jsou však skeptičtí. „Náklady by byly
vysoké. Navíc si nemyslím, že lidé budou ochotni za jízdu na upraveném okruhu
zaplatit,“ říká Josef Sekula, který vlastní penzion a restauraci v Jeseníkách a
zajišťuje údržbu části běžkařských stop.
Podobně vidí plány SCRJ manažer cestovního ruchu Euroregionu Praděd Michal
Blaško.
„Určitě je to lákavá myšlenka, navíc běžecké lyžování má v Jeseníkách ohromnou
tradici. Obávám se však, že to bude bez zpoplatnění neufinancovatelné,“ uvedl.
Podle něj je potřeba otestovat, zda jsou lidé schopni platit za upravené stopy už nyní.
„Lidé by si měli zvyknout, že budou platit za upravenou běžkařskou stopu obdobně,
jako platí sjezdaři v lyžařských střediscích za jízdu na sjezdovkách, i když za
běžkování to bude samozřejmě výrazně méně. Na rozdíl od lyžařských areálů je však
vybírání peněz někde u běžkařských tras mnohem složitější,“ sdělil Blaško. Podle něj
tento problém lze řešit ve spolupráci s ubytovateli v Jeseníkách.
„Pokud by se odpovídající částka zakalkulovala do týdenního pobytu, tak proti tomu
nikdo protestovat nebude,“ míní.
Technický sníh se zatím v žádných českých a moravských horách na běžkařské
trasy pravidelně nefouká. Výjimkou je zasněžování kvůli závodům.
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ZDÁNLIVĚ LEVNÉ ČESKO
FaktorS - 22.12.2016
rubrika: Lyžování - strana: 66

HORSKÁ STŘEDISKA SE UČÍ RYCHLE
Strategie - 23.12.2016
rubrika: Marketing - strana: 42 - autor: Iveta Křížová
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Vánoce a Silvestr na horách
ČRo Radiožurnál - 26.12.2016
pořad: Ranní interview - vysíláno: 08:50 - pořadí zprávy: 01
moderátor
-------------------Nemálo lidí tráví Vánoce nebo Silvestra na horách, možná k nim patříte i vy. Na delší
silvestrovské pobyty začínají ostatně návštěvníci na horské chaty a penziony najíždět
také dnes. Hoteliéři a vlekaři toto období považují za hlavní zimní sezónu. Letos je
ale třeba počítat s tím, že přelom roku nebude moc mrazivý. Podle meteorologů mají
tento týden teploty stoupnout až na 12 stupňů. Hostem Radiožurnálu je teď ředitel
Asociace horských středisek České republiky Libor Knot. Dobrý den.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky
-------------------Dobrý den.
moderátor
-------------------Jak to vůbec vypadá s obsazeností horských středisek v České republice?
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky
-------------------Tak ty vánoční svátky jsou trošku specifické v tom, že většina lidí je tráví doma, takže
ten nájezd potom je někdy okolo toho 26., 27. prosince, nejinak je tomu i letos. Dalo
se dosud lyžovat úplně výborně, protože těch lidí samozřejmě bylo málo. Teď ten
nájezd teprve očekáváme po tom Štědrém dnu.
moderátor
-------------------Jaká místa turisty lákají nejvíc a jezdí k nám také lidé ze zahraničí?
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky
-------------------Tak zájem je všude, dá se říct, o vánočních svátcích. Je to specifické tím, že v
podstatě každý to bere tak nějak, že se potřebuje dostat z města ven, takže berou i ty
menší střediska. Dá se říct, že je to rozprostřeno v podstatě po všech těch horských
střediscích. Pokud bychom to brali i na jiné období, tak my jsme si nechávali
zpracovávat nějakou studii, tak vedou samozřejmě Krkonoše z těch pohoří a co se
týče cizinců, tak to procento je okolo 15 až 20 % cizinců. Myslím si, že o těch
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Vánocích to bude dokonce i méně, protože je to především doména českých
návštěvníků.
moderátor
-------------------A myslíte, že se může stát, že kvůli tomu počasí, protože má se oteplit až na 12
stupňů, začnou lidé ty pobyty rušit?
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky
-------------------Já si to nemyslím, protože v provozu je teď drtivá většina ski areálů, to v podstatě
všechny ty hlavní jedou, čili výhled toho počasí taky není úplně hrozný, ale tak
odpoledne by se to mělo zlomit a pak do konce i nějaké sněžení a před Silvestrem i
mírné mrazy a sluníčko, takže viděli jsme to i třeba loni, že ty podmínky loni nebyly
dobré sněhově, a přitom ta obsazenost a návštěvnost středisek byla poměrně velká.
Letos jsme o sto procent někde jinde. Ten minimálně umělý sníh leží na většině těch
sjezdovek.
moderátor
-------------------Takže vydrží určitě?
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky
-------------------Určitě. Já myslím, že ty sjezdovky jsou v dobré kondici. Ta investice, která šla do
toho umělého zasněžování, za poslední tři roky byly obrovské, takže, jak jsem říkal,
nejméně dvě třetiny, a někde i sto procent těch kilometrů sjezdovek, které v rámci
toho ski areálu je ošetřováno, tak jsou v provozu a leží tam okolo, od 30 do 80,
někde i 100 centimetrů sněhu, takže trošku nám chyběl ten přírodní sníh, který teda
dneska a včera jaksi nenapadl, protože to je spíš mrholení a déšť, ale jak říkám,
možná se to zlepšení a i ten přírodní nějaký spadne.
moderátor
-------------------Co by se tedy mohlo laikovi zdát jako likvidační, tak asi pro hoteliéry a vlekaře podle
toho, co vy říkáte, tak zas až taková komplikace není s tím počasím.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky
-------------------Není, protože samozřejmě je ..., takové ty vlny okolo Vánoc teplotní vždycky
nastávaly. Tady třeba včera nad 800 metrů sněžilo. Teď je všude od 1 do 3 stupňů
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tak, jak jsem se díval na horská střediska teďko ráno, takže to není nic brutálního, to
odtávání je samozřejmě velmi pozvolné a jak říkám, dneska už odpoledne od
šestnácté hodiny se to má poměrně prudce změnit ty teploty směrem dolů, takže by
to mohlo vydržet.
moderátor
-------------------Když se teď někdo na Štěpána při poslechu rozhovoru s vámi rozhodne, že přece
jenom ještě vyrazí na hory strávit Silvestra, dá se tam ještě sehnat ubytování na
poslední chvíli?
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky
-------------------Tak obecně české hory samozřejmě o těchto svátcích budou relativně obsazené, ale
rozhodně se nedá říct, že je vyprodáno. Já myslím, že se musí trošku hledat. Není to
tak, že zvednu telefon a do prvního hotelu, který mám zvyklý nějak jsem na něj, takže
mě tam ubytujou, ale přes různé portály, infocentra, většinou ti místní nebo nějaké,
kde mají přehled více toho ubytování, se něco dá najít a dokonce i jsem to zjišťoval
ve Špindl, tak i třeba na silvestrovský pobyt něco málo je, takže kdo bude chtít, tak
rozhodně si najde, já myslím, že to bude stát za to.
moderátor
-------------------Přejeme tedy hezkou sezónu. Úspěšný přelom roku, ať se vydaří. Hostem Ranního
interview byl teď ředitel Asociace horských středisek České republiky Libor Knot,
který to černě rozhodně nevidí. Ať se daří. Mějte se hezky. Na slyšenou.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek České republiky
-------------------Děkuju. Mějte se taky hezky. Na shledanou.
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