„Bílý Harrachov“ – lákadlo pro turisty
Zimní čas i zde v Harrachově pomaličku a jistě skončil a proto je dobré na tomto místě bilancovat
zimní údržby v našem městě, a to s ohledem na proklamovaný cíl vedení harrachovské radnice
nesoucí se heslem „bílý Harrachov“.
Letošní zima byla tak trochu zvláštní. Její počátek se nesl v poměrně teplém pojetí s minimálním
množstvím sněhových srážek. Teprve před vánočními svátky se ochladilo a sníh se významněji
dostavil. Poté zase přišla obleva, která odezněla s příchodem nového roku 2012. Až pak začala zima
viditelněji úřadovat a před vydatnými mrazy, které udeřily ve druhé polovině ledna, přišel vydatnější
sněhopád. Počátek března byl trošku deštivější, ale následné slunečné dny byly skvělým rozloučením
s vládou Zimy.
Opět se ukázalo, že proklamovaný „Bílý Harrachov“ sebou nese i své negativní stránky, které jsou
jistým znepříjemněním pobytu nemalému množství hostů, kteří k nám zavítají z níže položených částí
naší země i mimo ní. Řada z nich by raději kvitovala lépe a snad i chemicky udržované cesty, jen aby
se ve větším pohodlí dostala nejen ke svým zvoleným ubytovatelům. Snad není třeba zdůrazňovat, že
místní komunikace jsou určeny především k tomu, aby se po nich jezdilo auty a nikoliv na lyžích či
sáňkách. Pro ně jsou snad vhodnější sjezdové či běžecké tratě. Rozhodnutím lpět na „bílém
Harrachově“ je krokem zpět nejméně o 30 let. Tedy do časů nesrovnatelně menšího provozu co do
počtu automobilů.
Jako tragikomickým kouskem se jeví hlavně údržba silnice vedoucí Ryžovištěm, o kterou se z části
stará Liberecký kraj a významnějším dílem město. Oproti minulým létům na žádost města není tato
komunikace, která mj. vede k lanové dráze a jednomu z největších hotelů udržována chemicky, tedy
solením, a to bylo letos hodně znát. Příjemně bílá byla jen z počátku, ale pak vinou změn v počasí a
množstvím projíždějících aut se stávala doslova tankodromem. Situace se na počátku nového roku
vyhrotila tak, že zde přestala dokonce na krátký čas jezdit linka místní autobusové dopravy i skibusu,
a to právě z důvodu nesjízdnosti komunikace. Přestože, má samospráva města smluvně zajištěného
dodavatele zimní údržby na úsek této místní komunikace, několik dnů (či spíše večerů) tu byla
k vidění docela pozoruhodná technika jiných soukromých firem. Tou pozoruhodností je hlavně
myšleno použití autojeřábu na cestě stoupající k hotelům Silent či Tereza (viz foto níže). Nutno
přiznat, že efektu špatně sjízdně (spíše ledové) komunikace to zjevně ani tak moc neprospělo. A
tamní hosté i provozovatelé velkým nadšením pro „bílý Harrachov“ rozhodně netrpěli.
Únorový sněhopád byl skutečně v mnoha ohledech výjimečný a našim silničářům nadělil mnohdy
perné chvíle. Přesto se v minulosti tak často nestávalo, aby řada místních komunikací byla po několik
hodin zcela nesjízdná (viz foto níže). Například silnice na Klondajku, což není jistě zrovna okrajová
lokalita. Tím komfort pro naše turisty zrovna nezvyšujeme.
Současné vedení města, opírající se o výsledky provedené občanské ankety, není zastáncem
přílišného chemického ošetřování komunikací. Jednak razí utopistickou vizi „bílého Harrachova“ a
také je přesvědčeno, že může tímto způsobem na zimní údržbě ušetřit. Trochu však pozapomnělo, že
sníh z komunikací se musí stejně odstranit a tak zřejmě nejlepším způsobem jak tak učinit, je naházet
ho frézou občanům do zahrad apod. Došlo samozřejmě i na vyvážení, hlavně v centru, což je však
varianta stojící zvýšené peníze. Jen v žádném případě nesolit silnice, jde nám přeci o „bílý Harrachov“,
byť při této variantě znatelné množství sněhu odteče pryč a zůstane ho pak výrazně méně.
V neposlední řadě je však třeba vzpomenout na „bílý Harrachov“ v okamžiku jakékoliv menší oblevy a
následného odtávání sněhu. Romantika mizí s každým menším oteplením kdy špinavý sníh plný
kamínků a ostatního nepořádku všudypřítomně lemuje okraje silnic, zahrad apod. Nesmí se však ani
zapomenout na zvýšené náklady související s odklízením všudypřítomných kamínků. A vůbec budou

se odklízet? Kdo je odklidí? Klik bude stát odklízení a vyčištění kamínků? Budou uklizeny i soukromé
pozemky občanů?
Naši radní se ani dlouhodobě netají tím, že nehoří přílišnou láskou k dlouholetému správci místních
komunikací, jenž v zimě svými pluhy osvědčeně brázdí Harrachov. Určitě vítaným nástrojem jak toto
změnit, je v letos končící smlouva na zajištění těchto služeb. Již nutnou dobu někteří z radních se jistě
těší na to, jak budou moci tuto službu rozdělit mezi více drobných poskytovatelů, o osobních vazbách
a zainteresování do tohoto peníze dávajícího podniku ani nemluvně. Otázkou se však ponese, zda
proklamovaný „Bílý Harrachov“ bude stěžejním lákadlem pro turisty či spíše naopak, o bezpečnosti
silničního provozu a zdraví našich návštěvníků i občanů nemluvě. A zda to nepřinese po
zkušenostech z dob dávno minulých spíše chaos a starosti…

