Kam poskočíš „opéesko“?
Největší skokanský areál na světě čeká nejistá budoucnost v jeho dalším rozvoji. Soumrak se totiž
vznáší nad organizací, jež před lety dostala do vínku starat se o jeho blaho. Tou je obecně
prospěšná společnost Klasický areál Harrachov (KAH). Její nejvýznamnější zakladatel, Liberecký
kraj, má totiž velmi vážné pochyby o dalším fungování KAH. A krajští zastupitelé na svém
prosincovém jednání prozatím odložili schválit návrh smlouvy, která měla až do roku 2017
garantovat příjmy na základní provoz KAH. Opět se zřejmě naplno ukázalo, jakým politickým
kapitálem pro jednání s krajskou samosprávou disponuje současné vedení města Harrachova.
Její pokračování s financováním do dalších let chtělo nyní prosadit již odejité vedení Libereckého
kraje i současná samospráva města Harrachova. Při projednávání návrhu výše uvedené smlouvy na
zastupitelstvu města dne 28.11.2012 opoziční zastupitelé bez úspěchu navrhovali odložení schválení
tohoto smluvního dokumentu na dobu, kdy o něm rozhodne po diskuzi nové krajské zastupitelstvo a
zároveň bylo z jejich strany požádáno o předložení konkrétních podkladů strategického rozvoje KAH,
včetně připravených projektů a způsobu jejich realizace. Jedině tak lze smysluplně dál hájit myšlenku
počinu této o.p.s. Na tomto zastupitelstvu vedení města doslova tlačilo na schválení smlouvy, prý to
má být signál pro krajské zastupitele, aby i oni vyslovili s tímto souhlas.
Krajské vedení složené ze Starostů a Změny vzešlé z podzimních voleb však fungování KAH vidí zcela
jinak a má tak velký problém jak naložit s tímto dědictvím po svých sociálně demokratických
předchůdcích. Nová rada kraje neprojevila vůli dál smluvně v navrhované podobě KAH pokračovat a
s tímto poselstvím šla před prosincové krajské zastupitelstvo. Po téměř půlhodinové diskuzi však
nakonec předkladatelka (náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová) tento bod stáhla z jednání a
umožnila tím ještě možné jednání o budoucnosti KAH. Jedno je však jisté, od počátku nového roku
2013 je prozatím pozastaven penězovod na základní provoz KAH, a to je velmi špatná zpráva
s ohledem na připravovaný únorový Světový pohár v letech na lyžích jako generálky na MS 2014.
Svou vinu na tomto zcela jistě nese i současné vedení města Harrachova v čele se starostkou Evou
Zbrojovou. Nejspíše opět promarnilo možnost využít politického kapitálu z pozice nejvýznamnějšího
lyžařského centra regionu a přesvědčit po schválení v zastupitelstvu města krajské vedení, aby dalo
dalšímu pokračování KAH šanci. Zřejmě málo paní starostka přesvědčovala nové vedení Libereckého
kraje, že existenci KAH je nutné pro rozvoj vrcholového harrachovského lyžování zachovat. Jinak
naprosto tragickým mediálním výrokem se stalo vyjádření místostarosty města a člena správní rady
KAH Oldřicha Jakubce pro Českou televizi, že „kraj je v Liberci a můstky jsou v Harrachově“. Není také
bez zajímavosti, že v této nepříjemné situaci se veřejně neukazuje paní starostka, jež na černou práci
má právě tohoto svého zástupce a raději se prezentuje u líbivějších věcí, než je vyjádření k aktuálním
neúspěchům. Nicméně i místostarosta Jakubec je také plně odpovědný za současný stav KAH. Za více
než dva roky v křesle člena správní rady ani jednou nepředložil zastupitelstvu výroční zprávu KAH a
nikdy také nevyvinul podnět k realizaci rozvojových záměrů této společnosti. Možná ani není divu,
sám totiž se ještě v nedávné minulosti netajil k nízkým sympatiím ke skokanskému sportu obecně.
Kraj tedy není přesvědčen o nynějším směrování a poslání KAH. Ten byl v roce 2009 založen
Libereckým krajem, Městem Harrachov, Svazem lyžařů ČR a TJ Jiskra Harrachov. Do vínku dostal
nemalý úkol, kterým je soustavná péče o všechny skokanské můstky a též závodní běžecký areál
v Harrachově. Dle názoru zakladatelů může neziskový subjekt na sebe jednodušeji vázat a získávat
veřejné i privátní finanční prostředky než akciová společnost (Sportovní areál Harrachov), která areál
předtím léta spravovala. Od počátku však neměla tato obecně prospěšná společnost (o.p.s.) příliš
štěstí na vedení v osobě ředitele. Tím prvním byl dlouholetý vicehejtman Karel Dolejší, který pro své
zkušenosti i kontakty byl do této funkce zakladateli vybrán. Záhy však upadl v nemilost (nejen
v politickou) a na vlastní žádost byl odejit. V létě roku 2010 bylo proto vypsáno výběrové řízení.

Z mnoha uchazečů byla ředitelskou KAH nakonec vybrána Blanka Nedvědická a provozním ředitelem
Ladislav Kyncl. Nutno dodat, že tuhle specifickou funkci „provozáka“ (nikdy předtím či potom již
nebyla vytvořena) prosazoval tehdejší náměstek hejtmana Radek Cikl spolu se zástupcem Svazu
lyžařů ve správní radě KAH Čestmírem Skrbkem. Ředitelování Nedvědické však trvalo necelý rok a její
funkci nepřebral nikdo jiný, než právě Ladislav Kyncl. To vše bez výběrového řízení. Je tak trochu
záhadou jak tato harrachovská svérázná postava, například známá i tím, že nepatří mezi zapálené
milovníky základní práce s počítačovou technikou, se dokázala vyšvihnout do významné funkce
spočívající především manažersky získávat veřejné dotační prostředky. Nyní se tak ukazuje, že žábou
na prameni dnešního neutěšeného stavu o.p.s. je nejspíše právě osoba ředitele Kyncla. Díky neustále
se zvětšující díře v umělé hmotě na středním můstku K 90 se tu již přes dva roky neskáče v letní
sezoně. V celém areálu se prakticky vykonává činnost „udržovaného chátrání“. Navíc se po získaných
zkušenostech dá prohlásit, že fungování KAH se v posledních letech stalo naprostým „politickým
nástrojem“ dnes již bývalého vedení Libereckého kraje, hlavně pak někdejšího náměstka hejtmana
Radka Cikla . Důkazem toho je řízení správní rady a potažmo jmenování současného ředitele KAH
Ladislava Kyncla. Osoby s velmi úzkými vazbami na výše zmíněného exnáměstka. Je smutné, že za
dobu své čtyřleté existence nepředložil KAH v podstatě ani jeden větší projekt na rozvoj celého
areálu. To vše je pak v naprostém rozporu s tím, kvůli čemu byla tato obecně prospěšná společnost
založena. A to zvlášť s ohledem na blížící se Mistrovství světa v letech na lyžích 2014.
Úvahy vést KAH osobou s manažersky dokonalejší schopnostmi jsou tedy jistě na místě a ze strany
opozičních zastupitelů by měl tento krok za současného stavu velkou podporu. Nicméně s ohledem
na postoj kraje a tím nejistou budoucnost KAH se tak má nyní spíše cenu ptát, zda vůbec přežije tato
„opéeska“ v nynější podobě či nikoliv.
Harrachovským opozičním zastupitelům další existence této obecně prospěšné společnosti není
lhostejná. Někteří z nich patřili před zhruba šesti lety k iniciátorům založení KAH a aktivně se podíleli
na rozjezdu tohoto subjektu. Ve fungování KAH spatřovali jedinou možnost jak umožnit modernizaci
celého harrachovského areálu klasického lyžování z veřejných zdrojů, podobně jak se tomu stalo při
rozvoji areálu v Novém Městě na Moravě.
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Můstek K 90 s dírou v umělé hmotě na bubnu

