V jiných horách je prostě větší teplo než tady

Dne 10.9.2013, byl v regionální příloze pro Liberecký kraj celostátního deníku Mladé fronty Dnes
uveřejněn rozhovor (je přiložen na poslední stránce tohoto článku) s paní Evou Zbrojovou, který je
v zásadě ránou pod pás nejen Harrachovu jako takovému, ale všem, kteří si obstarávají obživu
v rámci cestovního ruchu. Zejména z tohoto důvodu považuji za nezbytné se k tomuto rozhovoru
vyjádřit a popřípadě alespoň trochu rozptýlit obavu potencionálního turisty z toho, že mu bude
v Harrachově, oproti jiným horám, v létě zima. Opravdu takovými názory (navíc ničím
nepodloženými) jako ve výše uvedeném rozhovoru do našeho města více turistů nepřilákáme.
Nevím, jak toto léto působilo na paní Zbrojovou, ani nevím kolik dní z tohoto léta dotyčná strávila
v Harrachově, ale jsem přesvědčen, že Harrachov si nemohl v tomto krásném a teplém létě stěžovat
na nepřízeň počasí či návštěvníků. To i přes řadu faulů, kterých se vedení města Harrachova (paní
Zbrojová, pan Jakubec, Slavík, Pažout) dopustilo nejen na harrachovských podnikatelích, ale i
návštěvnících města Harrachov. K těmto faulům až níže.
Bylo – li v rozhovoru paní Zbrojové řeč o harrachovském koupališti, je pravdou, že žádná moderna to
opravdu není, ale své kouzlo, zejména vzhledem ke svému umístění, má. Nevím, kolikrát paní
Zbrojová byla na harrachovském koupališti, ať již sama či s rodinou, ale každopádně tolik návštěvníků
harrachovského koupaliště jsem již léta neviděl. Na koupališti panovala pokaždé skvělá atmosféra a
vždy jsem viděl jen radostné obličeje dospělých a dětí.
Jelikož se nestavím do role meteorologa amatéra, který by byl schopen učinit takový závěr, že
v Jeseníkách je více turistů než v Harrachově, protože je tam tepleji a s tím bohužel nejde nic udělat,
přikládám pár veřejně dostupných dat z veřejně přístupných zdrojů:
1) Podnebí v oblasti Jeseníků se řadí do chladné oblasti, průměrné teploty v letních měsících se
pohybují mezi 14-16 stupni, hřebeny pak patří k nejchladnějším oblastem v republice (Praděd
má průměrnou roční teplotu 0,9 stupně). Letních dní (s teplotou nad 25 stupňů) je průměrně
10-40 dle oblasti. – zdroj CHKO Jeseníky
2) Na základě podnebných charakteristik (např. množství srážek v létě či zimě, teplota vzduchu,
počet mrazivých dnů, počet dnů se sněhovou pokrývkou apod.) byly stanoveny tzv.
podnebné oblasti. Na území ČR se nacházejí 3 základní podnebné oblasti (chladné, mírně
teplé a teplé), které se dělí na podskupiny:
a) chladné oblasti: hornatiny – Novohradské hory, Šumava, Český les, Krušné hory, Jizerské
hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Moravskoslezské Beskydy, Ždárské vrchy apod.
b) mírně teplé oblasti: vrchoviny až pahorkatiny – převážná část území
c) teplé oblasti: nížiny
Doufám, že to stačí proto, aby bylo každému jasné, že v „teplotě“ to není. Dále, nejsem si úplně jistý,
že do horského prostředí, v létě jezdí „milovníci veder“, tak jako pravděpodobně do Jeseníků, což je
vzhledem k výše uvedeným faktům lokalita, kde je opravdu takové teplo, že to činí z Jeseníků více
zajímavou a přitažlivější destinaci pro turisty než např. Krkonoše, potažmo Harrachov .

Vážení čtenáři, jsem přesvědčen, že když už je možnost ve zmíněném deníku hovořit o našem městě,
opravdu nechápu, jak jeho čelní představitel může zasadit vlastnímu městu a jeho lidem takové rány
pod pás, jak to učinila ve výše uvedeném rozhovoru paní Zbrojová.
Dokáži si představit, jak asi působí na potencionálního návštěvníka Harrachova následující informace:
1) Harrachov zaznamenává úbytek turistů
2) Máme staré koupaliště
3) V Harrachově je větší zima v létě než v Jeseníkách
Domnívám se, že spíše důraz na krásy našeho města, okolní přírody, služby a vůbec celkovou nabídku
pro turisty a návštěvníky by na každého čtenáře jistě zapůsobil tak, že by zvažoval návštěvu
Harrachova. Ale po přečtení výše uvedeného rozhovoru, po pravdě, jel by někdo do takové destinace,
o které se takto vyjadřuje jeho čelní představitel? Názor, ať si každý udělá sám, já to jen považuji za
velmi nešťastné.
Naopak jsem přesvědčen, že cestovnímu ruchu v Harrachově neprospívají takové akce, jako
Harrachov „na půl“, kdy uprostřed hlavní letní sezóny vedení města Harrachov rozhodne o provádění
rekonstrukce chodníků. To byla právě doba, kdy návštěvníci města, namísto krkonošského kysela či
jiných dobrot na zahrádkách restaurací polykali kila prachu a poslouchali řev motorů náklaďáků
namísto šumu lesa či proudění vzduchu. Jestli to nebyla právě ta doba, kdy byla paní Zbrojová na
dovolené v Jeseníkách. O tzv. povedené „rekonstrukci“ Anenského údolí ani nemluvím. Dle mého
názoru neprospívá prosperitě ubytovatelů ani akce typu „Harrachov za půl“ a podbízivé nabídky
slevových portálů.
V neposlední řadě neprospěje, paní Zbrojová, cestovnímu ruchu v Harrachově, když dotace na
podporu cestovního ruchu, získaná za starostování pana Tomáše Ploce, ve výši cca 2 mil. Kč, je
doslova současným vedením města promrhána tak, že z podpory cestovního ruchu nakonec nic není
a navíc, s dotací je naloženo tak, že z důvodu „špatně“ provedených výběrových řízení není z této
dotace vyplaceno téměř nic. Toto je zásadní chyba. V důsledku těchto chyb si myslím, že je někdy
v Harrachově „vedro víc než dost“.
Co říci závěrem. Jsem přesvědčen, že Harrachov je natolik krásné město usazené v nádherné přírodě
se spoustou skvělých lidí, že každému by mělo stát za to, aby alespoň jednou, toto horské středisko
navštívil. Jsem přesvědčen, že se takový návštěvník bude určitě vracet a doporučí ostatním, aby
taktéž do našeho města přijeli.

Tomáš Vašíček

Rozhovor s paní Zbrojovou najdete na následující stránce.

