
 

 

 

Zpráva o činnosti HSK jaro 2014 
 

Vážení sportovní přátelé, 

v krátké zprávě Vás seznámím o činnosti Hančova sportovního klubu 

v uplynulém období od poslední valné hromady. 

Výkonný výbor po delším období začal pracovat v plném obsazení 9 členů 

s rozdělením činností a úkolů příslušným osobám, scházel se pravidelně 

v měsíčních intervalech. Zabýval se řešením běžných provozních záležitostí, 

sportovních a kulturních aktivit, aktivit v oblasti plánovaných investic. 

Příprava našeho vleku a příslušenství před zimní sezonou probíhala bez 

zásadních problémů s očekáváním mrazivého počasí a příslušného přídělu 

přírodního sněhu. Menší množství sněhu sice spadlo, ale v zápětí vlivem teplého 

počasí téměř roztálo. Očekávané období mrazů přišlo velmi krátce, podařilo se 

něco málo uměle zasněžit a spustit vlek alespoň na vánoční a novoroční dny. 

Vlivem teplého vlivu počasí došlo prakticky k celkovému odtání sněhu a 

nuceného přerušení provozu. Na poslední lednový týden se nám počasí 

umoudřilo, mráz krátce vystrčil své růžky, ale to bylo vše. Podařilo se přece za 

velkého úsilí a nepříznivého teplého proudění částečně zasněžit svah a děkujeme 

panu krakonošovi a obsluze vleku s jeho vedoucím p. Holmanem o udržení 

sjízdnosti svahu téměř do poloviny března. Provoz našeho lyžařského zařízení 

byl řešen operativně vzhledem k panujícím podmínkám nepřízně počasí a s tím 

spojených problémů a vnějších vlivů. Mimo nepřízně počasí došlo pouze1 x 

k přerušení provozu dodávkou elektrické energie a 1 x k přerušení provozu 

způsobené havarií většího rozsahu při večerním lyžování spadnutím lana po celé 

délce trasy lyžařského vleku včetně pádu oběžného kola vrchní stanice a jeho 

poškození. Večerní lyžování tím bylo ukončeno kolem 20 hod. s velkým štěstím, 

že nedošlo k úrazu či zraněním značného počtu právě přepravovaných osob na 

zařízení. Ihned po havárii byla zahájena obsluhou vleku a několika dobrovolníky 

oprava, práce byly v půl druhé v noci téměř dokončeny a ráno před zahájením 

provozu zcela dokončena seřízením a uvedením do provozu. Byla to opravdu 

náročná a namáhavá oprava komplikovaná počasím a díky velkému úsilí byl 

vlek mimo provozní dobu odstaven na 1 hodinu. 

Letošní zimní sezona prakticky všech provozovatelů lyžařských areálů byla 

poznamenána díky počasí značným úbytkem zákazníků a s tím i spojených 

úbytků na tržbách. Naše pokladna zaznamenala taktéž menší tržby v řádu 25% 

předešlé sezony, ale předešlá sezona byla z těch téměř nejlepších.  

Zima také ukázala na nedostatky lyžařských zařízení a jejich příslušenství. Pro 

další sezony na našem zařízení je nutné provedení úprav zasněžovacího systému 

a s tím bezpodmínečně spojené chybějící retenční nádrže. Vzhledem k tomu, že 

po praktické stránce není akceptovatelná dohoda nějakého harmonogramu 



zasněžování, nezbývá nám jako poslednímu oprávněnému odběrateli vody na 

místních dvou struhách, zahájit práce i z důvodu finančních prostředků alespoň 

na I. etapě retenční nádrže menšího rozsahu. Jak zima ukázala naše zasněžování 

je pouze závislé na průtokovém množství vody, což je značně nerentabilní. Při 

zasněžování je nutné vždy maximálně využít většího průtoku vody a tím i její 

přeměnu ve sníh za příznivých mrazivých podmínkách. Pro zajištění 

ekonomicky výhodné výroby sněhu je nutné zajistit zvýšení jištění našeho 

odběrného elektro zařízení s možností zasněžovat i za provozu vleku. 

Výkonný výbor dále pracuje s cílem zvýšení atraktivity areálu HSK a to 

především modernizací snow dráhy a tím spojeným příslušenstvím. Tento 

projekt je v současné době řešen a zpracovává se jeho návrh. 

V současné době jsou provedeny veškeré práce spojené s ukončením provozu 

lyžařského zařízení včetně provedené jarní údržby rolby. Bylo provedeno 

pokácení vzrostlého buku u spodní stanice vleku z důvodu jeho poškození 

dřevokaznou houbou. Nyní je vyvěšeno výběrové řízení na vedoucího vleku s 

přiloženými informacemi a podmínkami. 

 

Ke sportovní činnosti, podrobné informace budou podány v následujících 

zprávách, taktéž ke kultuře. 

 

Jistě jste si všichni všimli, že stránky HSK prošli úpravou a doufám, že se podaří 

udržovat a jejich obsah aktualizovat. Případné podrobnější informace podá p. 

Brožek a tím bych chtěl jemu poděkovat za tuto prováděnou činnost. 

 

Vyplácení příspěvku za pernamentky v sezoně 2013/2014 nejpozději do 

31.12.2014. 

 

Na závěr této zprávy chci poděkovat všem členům výkonného výboru za jejich 

odváděnou práci, poděkovat kolektivu obsluhy lyžařského vleku, poděkovat 

sportovcům a jejich trenérům za vynikající výsledky a všem, kteří se podílejí na 

činnosti a práci ku prospěchu HSK. 

 

Děkuji za Vaši pozornost 

 

    

 

 
          


