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Pustevny

Svátky přinesly vedle dárků dětem i očekávanou nadílku majitelům horských
hotelů, pro které jsou jednou z nejvýdělečnějších částí roku.

Osm vleků, dvousedadlovou lanovku, půjčovnu lyží,
skiservis, lyžařskou školu, 46 kilometrů běžeckých
stop, to vše nabízí milovníkům lyžování středisko
nedaleko vrcholu Radhoště.

Bílá

Vánoce hotelům
svědčily, přednost
měly ty vybavenější
H

Díky své poloze přímo u silnice jeden
z nejoblíbenějších areálů u nás nabízí zájemcům
téměř šest kilometrů sjezdovek. Běžkaři zde mohou
využít desítky kilometrů upravených tratí.

Mosty u Jablunkova

Jeden z nejvyužívanějších lyžařských areálů
v Beskydech těží i z blízkosti Polska, tamní lyžaři jej
rádi navštěvují. V nabídce má i bobovou dráhu nebo
lezecké stěny.

oteliéři byli spokojeni.
Týden mezi vánočními
svátky a Silvestrem patřil tradičně k těm vydařenějším. Přispěla k tomu nejen
sněhová nadílka, ale i opadající
ekonomická krize, kvůli které si ti
opatrnější některé radovánky v minulém roce raději odepřeli.
Plné byly hlavně hotely nabízející ubytování na vyšší úrovni, hosté
ale nezapomínali ani na menší ubytovací zařízení.
„Měli jsme plno, potřebovali bychom dvojnásobnou ubytovací kapacitu, abychom mohli všechny zájemce ubytovat,“ prozradila zájem
o předsilvestrovský pobyt na horách vedoucí známé horské chaty
Švýcárna Věra Lancová.
Švýcárna má, na rozdíl od většiny jiných hotelů v regionu, obrovskou výhodu, dlouhodobý zájem
návštěvníků, ze kterých se stali doslova štamgasti. I díky tomu už
dnes Věra Lancová ví, kolik lidí
bude mít příští rok na Silvestra.
„Bude plno. Už teď máme plno,
lidé, kteří tady byli si ještě před odjezdem objednávali vánoční a silvestrovský pobyt na příští rok. Nemáme sice ani bazén, ani saunu,
ale právě proto k nám lidé jezdí, utíkají k nám od civilizace,“ vysvětlila
vedoucí chaty, která musí s manželem v říjnu, ještě než napadne
sníh, dovézt většinu zásob na dlouhou zimu. „Plný máme i leden, jezdí k nám totiž pravidelně brněnští

FAKTA

Lyžovat se dá
téměř všude
Lyžaři v Moravskoslezském kraji si
mohou vybírat. Díky výhodné
poloze to mají lidé žijící na
Ostravsku do horských středisek
jen pár desítek minut jízdy. Lyžovat
se dá ale i přímo ve městech. Lidé
z Frýdku-Místku mohou jezdit do
několik kilometrů vzdálených
Palkovic, z Ostravy mohou jet
tramvají lyžovat do Vřesiny, dětský
vlek mají i v Havířově.

studenti dělat zápočet,“ dodala
Věra Lancová.
Na silvestrovské svátky si nestěžovali ani v dalším hotelu pod Pradědem – v Hotelu Figura.

Lidem už pouhé ubytování
nestačí
„Měli jsme plno, zájem hostů byl
velký, což se o některých dalších
hotelech pod Pradědem říct nedá,“
prozradila zaměstnankyně hotelu
Renata Figurová. Lidé na Pradědu
si podle ní lyžování o svátcích užili,
nebylo tam totiž tolik lidí jako jindy. „Je hodně sněhu, a to i v nižších
polohách, takže se lidé drží raději
tam, rádi totiž zkoušejí pro ně
méně známá místa, kde se dá lyžovat,“ vysvětluje možné důvody nižšího zájmu Renata Figurová. „Ale

oni se jednou vrátí, jsme tady na
Pradědu jediní, kdo má sjezdovky
s přírodním sněhem – a ten pocit
se nedá nijak nahradit.“
Sníh v níže položených oblastech hrál do karet i Marcele Onderkové, provozovatelce Hotelu Karlov v Malé Morávce.
„Vánoční prázdniny pro nás vyšly moc dobře, měli jsme obsazeny
všechny pokoje. Lidé, kteří si je
chtěli objednat na začátku listopadu, už měli smůlu, bylo plno,“ řekla. Podle ní je pro turistický ruch a
zájem návštěvníků hor důležité nejen samotné vybavení hotelu, ale
i možnosti vyžití v okolí. „Každý se
ptá, jestli jsou tady upravené sjezdovky, protáhnuté běžecké tratě.
Pak taky na to, jaké vybavení hotel
nabízí. To hlavně rodiny s dětmi a
starší páry,“ vysvětluje nájemkyně.
Boj o hosty vyhrávají díky službám, bohužel v Beskydech stále ještě nadstandardním, i v hotelu Pokrok na Bílé. „Ještě na začátku prosince jsme mohli objednat pár lidí
namísto těch, kteří své rezervace
odhlásili, ale pak už bylo beznadějně vyprodáno,“ řekla tamní recepční Ivana Dudová. „Lidé se při objednávání hodně ptají na saunu, whirpool, masáže, bez toho by asi nepřijeli,“ dodala.
Darek Štalmach
Máte v kraji oblíbený lyžařský areál,
kam se rádi vracíte? A co vás tam
přitahuje?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Kam na lyže Přehled skiareálů v Beskydech a Jeseníkách
Bílá
Ski areál Vítkovice Bílá
tel.: 558 690 163

Sníh aktuálně: 60 centimetrů
V provozu: 8 sjezdovek
Běžecké tratě: 4 upravené
Celodenní skipas: 350 Kč děti, 450 Kč dospělí

okruh – upraveny
Celodenní skipas: 270 Kč děti, 380 Kč dospělí

Trojanovice
Skialpin Pustevny
tel.: 556 835 993

Řeka
Ski areál Řeka
tel.: 776 77 66 88

Sníh aktuálně: 50 centimetrů
V provozu: Modrá sjezdovka a dětský ráj
Celodenní skipas: 250 Kč děti, 370 Kč dospělí

Horní Lhota

Sníh aktuálně: 100 centimetrů
V provozu: 4 vleky
Celodenní skipas: 260 Kč děti, 320 Kč dospělí

Sníh aktuálně: 60 centimetrů
V provozu: lyžařský vlek Lokomotiva,oba
vleky na Velké sjezdovce, Pod Šumnou
a dětský provazový vlek
Běžecké tratě: všechny upravené
Celodenní skipas: 250 Kč děti, 395 Kč dospělí

Třinec

Palkovice

Ostrava

Ski areál Javorový vrch

Lyžařský areál Palkovice

tel.: 558 321 306

tel.: 558 656 376

Sníh aktuálně: 40 centimetrů
V provozu: 2 sjezdovky
Běžecké tratě: 20 kilometrů, sjízdné
Celodenní skipas: 250 Kč děti, 360 Kč dospělí

Sníh aktuálně: 100 centimetrů
V provozu: 3 vleky
Celodenní skipas: 250 Kč děti, 350 Kč dospělí

Ski Mezivodí
tel.: 558 690 025

Morávka

Ski areál Vaňkův kopec
tel.: 737 809 476, 604 259 955

Sníh aktuálně: 60 centimetrů
Vleky v provozu
Celodenní skipas: 200 Kč děti, 290 Kč dospělí

Ski areál Skalka
tel.: 777 026 056, 608 026 041

Sníh aktuálně: 60 centimetrů
V provozu: 2 vleky
Skipas: 240 Kč děti, 300 Kč dospělí (od
9 do 14 hodin), 220 Kč děti, 300 Kč dospělí
(od 16 do 22 hodin)

Kouty nad Desnou
Ski areál Kouty

Ski areál Sviňorky

Ski Mosty u Jablunkova

tel: 558 432 080

Malá Morávka

tel.: 558 339 750, 725 079 358

Sníh aktuálně: 80 centimetrů
V provozu: 2 vleky
Běžecké tratě: upraveno 20 kilometrů
Celodenní skipas: 180 Kč děti, 300 Kč dospělí

Ski centrum Malá Morávka-Karlov
tel.: 777 745 370

Sníh aktuálně: 70 centimetrů
Vleky v provozu
Běžecké tratě: sjízdné

Vaňkův kopec

Tři vleky pro dospělé, dva vleky pro děti,
snowtubing a další atrakce rychle dostaly
do obecného povědomí lyžařský areál ležící mezi
Ostravou a Opavou.

Malá Morávka-Karlov

Šestnáct lyžařských vleků a osmnáct sjezdovek jsou
hlavními taháky lyžařského areálu ležícího v jednom
z údolí obce Malá Morávka na Bruntálsku. Nechybí
ani umělé zasněžování, ani noční lyžování.

Ovčárna

Nejvýše položené lyžařské centrum v České
republice láká lyžaře hlavně na možnost využít
k lyžování přírodního sněhu. Kvůli přírodní rezervaci,
v níž se nachází, se zde nemůže uměle zasněžovat.

Vlekař vzkazuje: Sněhu je
dostatek a podmínky ideální
Takový začátek ledna vlekaři v Beskydech dlouho nepamatují

tel.: 583 283 282

Sníh aktuálně: 40 centimetrů
V provozu: lanovka a dva vleky
Běžecké tratě: upravené
Celodenní skipas: 340 Kč děti, 630 Kč dospělí

Praděd
Ski areál Praděd-Ovčárna
tel.: 602 514 174, 554 779 023

Sníh aktuálně: 100 centimetrů
Vleky v provozu
Běžecké tratě: Ovčárna–Červenohorské
sedlo – upraveno
Celodenní skipas: 300 Kč děti, 400 Kč dospělí

Šumperk
Ski areál Červenohorské sedlo
tel.: 583 295 110

Mosty u Jablunkova

Sníh aktuálně: 75 centimetrů
V provozu: 3 sjezdovky
Běžecké tratě: ve směru na Tunel, Studeničné, Gírovou, na Hrčavu, rovněž běžecký

Celodenní skipas: 350 Kč děti, 400 Kč dospělí

B 3

Sníh aktuálně: 45 centimetrů
V provozu celý areál mimo černou sjezdovku
Běžecké tratě: směr Švýcárna a směr Vřesová studánka sjízdné
Celodenní skipas: 250 Kč děti, 400 Kč dospělí

MOSTY U JABLUNKOVA (jal) Na nedostatek sněhu ani lyžařů si provozovatelé vleků v Mostech u Jablunkova nyní stěžovat nemůžou. „Podmínky na svahu jsou fantastické.
Máme asi metr nafoukaného sněhu a pořád dosněžujeme,“ říká provozovatel lyžařského areálu Alois
Martynek.
Takže obleva, která má přijít, vás
ohrozit nemůže?
Ani náhodou, musela by být minimálně třítýdenní. Jestli bude tři,
nebo pět dní tát, tak nás to vůbec
neohrozí. Ani kvalitě lyžování to
moc neublíží, protože vrstva je promrzlá, takže jen trošku odtaje z vrchu. Tak jako nyní, začátkem ledna, jsme sněhem nikdy zabezpečeni nebyli.
Dá se tedy říct, že jsou nyní mi-

mořádné podmínky, které nebyly několik zim?
Lyžujeme tady osmou sezonu a takové podmínky jsme ještě začátkem ledna skutečně neměli. Mám
zabezpečené všechny tři sjezdovky. Minimálně mají 60 centimetrů
a na jedné je metr sněhu i víc.
Jaká byla návštěvnost během
svátků?
Velice solidní, někdy skoro až moc
velká na to, jaká je kapacita vleku.
Bohužel mezi svátky tomu tak je.
Kolem nás moc sjezdovek v provozu nebylo, protože přírodního sněhu je málo. Od nového roku už se
to ale uklidnilo a na vlek se teď
čeká maximálně 2 až 3 minuty.
Kdy byla návštěvnost nejvyšší?
Od 27. do 30. prosince, to bylo denně rekordních asi 2 tisíce lidí.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu u nás. Tentokrát přinášíme snímky, na kterých uživatelé serveru zachytili novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce
Na ulici Komunikace kolem rondelu se
brzy zaplnily nejen místními.
Foto: zizvo.rajce.net

Ze země Lidé, kteří dorazili ke
Z výšky Ohňostroj měl své kouzlo i pro obyvatele
přilehlých domů. Foto: milxus.rajce.net

kruhovému objezdu, viděli celou řadu
zajímavých obrazců.
Foto: lukashorak.rajce.net

