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Aktualiy z Koutů nad Desnou

(5.10.2010 - )

Stavba a historie stavby a realizace areálu v Koutech nad Desnou.

K velkému boji o lyžaře se před začátkem sezony schyluje v Jeseníkách. V Koutech nad

Desnou totiž zahajuje provoz supermoderní středisko, které může odlákat část sportovců

tradičním centrům. Lyžaři však na konkurenčním boji podle odborníků jedině vydělají.

 

Proč bych jezdil až na Červenohorské sedlo, když si můžu zalyžovat v supermoderním

středisku v Koutech nad Desnou, které je po cestě? Takto zřejmě v zimě zauvažuje nejeden

sportovec mířící za lyžováním do Jeseníků. V cestě totiž bude stát právě dokončované nové

supermoderní středisko, které nebude mít v Jeseníkách srovnání.

Majitelé ostatních areálů to vědí a jsou připraveni na úbytek zákazníků. Speciálně se ovšem na

sezonu nepřipravují. I proto starosta Loučné Pavel Martínek míní, že nový areál přispěje k tomu,

že budou muset zlepšovat úroveň i ostatní.

Například Jiří Hanák, šéf Ski klubu Šumperk, který provozuje areál na Červenohorském sedle, s

úbytkem lyžařů počítá stoprocentně.

"V návštěvnosti se to určitě projeví. Minimálně v prvních týdnech po otevření. Řada lidí tam ale

přijede jen ze zvědavosti a později se vrátí do míst, kam rádi jezdí. Takže úbytek bude, ale

nemyslím si, že by nás to mělo položit."

Kouty zřejmě odkrojí lyžaře i blízkému areálu Přemyslov, který vyrostl teprve před několika lety.

"Až zima ukáže, nakolik jsou obavy oprávněné. Nijak zvlášť se na sezonu nepřipravujeme," sdělil

šéf areálu Jaroslav Podzimek.

"Špičkový areál požene nahoru i ostatní"

Stejně jako Červenohorské sedlo a Kouty leží Přemyslov na katastru Loučné nad Desnou. Její

starosta Pavel Martínek v tom nevidí problém. "Nový špičkový areál požene ty další nahoru. Věřím,

že v konečném důsledku z toho budou profitovat celé Jeseníky."

Totéž si myslí také David Kestl, jednatel firmy K3 Sport budující středisko v Koutech. "Zdravá

konkurence ještě nikomu neublížila." Míní, že moderní středisko se špičkovými sjezdovkami

naopak přitáhne do hor i lyžaře, kteří by jinak nepřijeli. "Lidé z jiných částí České republiky

začnou Jeseníky vnímat lépe."

Ve vzdálenějších střediscích se už o obavách nemluví. Například majitel Skiparku ve

Filipovicích Miroslav Páral vnímá konkurenci pozitivně. "Kouty budou úrovní terénů pro

sportovněji založené lyžaře. Když už přijedou, nebudou sami, ale vezmou rodiny. Určitě

nebudou chtít zůstat na jednom místě, ale budou chtít poznat i jiná střediska. V konečném

důsledku to pomůže všem."

Rovněž v areálu Příčná na jesenickopolské hranici obavy ze silné konkurence nemají. Soustředí se

totiž především na Poláky. Minulá sezona tu stála na polských lyžařích z více než osmdesáti

procent.

"Kouty nás nemohou ohrozit, přece jen jsou vzdálenější a mají hodně náročné terény. My se ale

soustředíme především na polské rodiny a mládež," sdělil ředitel Příčné Jaroslav Vojčák.

Odborník na cestovní ruch Václav Pták je přesvědčen, že Jeseníky takový areál potřebují. "Tak jako

potřebují běžné areály, potřebují taky středisko, které se vymyká běžnému průměru."
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Zdroj: Idnes.cz

5.října 2010

http://olomouc.idnes.cz/v-jesenikach-se-rozhori-novy-boj-o-lyzare-sportovci-na-tom-vydelaji-1p6-/olo

mouc-zpravy.asp?c=A101005_1461098_olomouc-zpravy_sot
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