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LIDSKÉ ZDROJE HORSKÝCH STŘEDISEKTÉMA ČÍSLA:

PAVEL LIPENSKÝ 
TUZEMSKÝ ZÁSTUPCE ZNAČKY PISTENBULLY:
V NAŠEM REGIONU 
SE STARÁME O VÍCE NEŽ 1 000 STROJŮ.



VČIL UPŘÍMNĚ
Jen pokrytec by neviděl, že obor je nemocný prvoplánovou, licoměrnou reklamní masírkou 
typu „nalákejme je a  stáhněme z  kůže“. Přitom nebylo by hezké, kdyby se branže odhodlala 
ukazovat, jak se věci skutečně mají? Vím, nebylo. Ačkoli, kdoví? Zkouším si jednu takovou zod-
povědnou reklamu na začátečnické lyžování představit:

Základem povedené lyžařské dovolené je pečlivé plánování, čímž se rozumí: hodně peněz. Je 
psaným pravidlem pořídit si kvalitní lyžařské oblečení splňující přísné nároky na funkčnost 
a bezpečnost; z těch nejdůležitějších jsem sestavil následující seznam:

1. Musí stát aspoň tolik co průměrná svatební hostina.

Současně je dobré zakoupit si lyžařské brýle (v cenách už od pár tisíc na každé oko) konstruo-
vané tak, aby se nezamlžovaly v žádných podmínkách s výjimkou podmínky, kdy si je nasadíte. 
V kteréžto chvíli budou průhledné asi jako tenhle magazín, když si jej teď zvednete před nos. 
Taky potřebujete lyžáky, vyráběné z roztavených starých slalomových tyčí, navržené tak, aby 
vaši nohu spolehlivě chránily před krevním oběhem a nepustily vám tak do ní žádné bacily.

Pokud jde o  lyže, obraťte se na půjčovnu, zejména pro pocit bezpečí plynoucího z  dlouhého 
textu smluvních podmínek psaných písmem o  velikosti bakterií, které vás personál přiměje 
podepsat a v nichž stojí: „Níže podepsaný souhlasí, že lyžování je nezodpovědně nebezpečná 
aktivita a že obsluha půjčovny tu jen tak seděla a dělala si pořádek v papírech, když tu níže 
podepsaný, který tímto souhlasí, že je nepříčetný cvok, nepozván vtrhl do provozovny a s nabi-
tou zbraní v ruce si po obsluze vynutil vydání jakýchkoli libovolných rentálových lyží za výluč-
ným účelem způsobení si vážného zranění nebo smrti, čímž personálu půjčovny nedal jinou 
možnost, než mu jakékoli libovolné rentálové lyže...“ a tak dál.

Pak už zbývá vyrazit na svah. Všech 108 tuzemských oborových expertů se tu vzácně shoduje, 
že je vhodné, abyste se zapsali do lyžařské školy, protože jinak by si brzy jeden po druhém museli 
najít nějakou skutečnou práci. Na začátek lekce si vás vezme sebejistý dvacetiletý instruktor, 
který si z nějakého důvodu nechá přezdívat Teddy, na vrchol kopce a začne vám tam vysvětlo-
vat základy lyžařské bezpečnosti, dokud nenazdá, že mráz vám spálil dost mozkových buněk 
na to, abyste odteď poslechli každý jeho vrtoch. Pak sjede kus dolů k hraně prudkého hanku, 
před níž zastaví tak elegantně, že to v každém vzbudí dojem, jak absurdně snadné to musí být.

Potom, co Teddy před hranou zastaví, chystá se křiknout na prvního z řady klientů, ať ho napo-
dobí. Část dne, jíž se vždycky nemůže dočkat, právě začíná.

„To nebylo tak zlý, Járo!“ křikne do hloubky pod hank a je moc rád za svou novou instruktorskou 
uniformu s vysokým vodním sloupcem, protože si už začal smíchy upouštět do kalhot a den je 
tak mladý. „Příště jen zkus pořádně skrčit kolena a sbalit se trochu,“ – věda, že tak Jára přeletí 
hranu ještě rychleji. Teddy miluje svou práci. „Další!“

Tom Řepík

editorial

Šéfredaktor projektu SNOWbiz: Tom Řepík

Dlouholetý autor magazínu SNOW, marketingový konzultant a znalec re-
álií zámořského horského byznysu. Je předním oborovým opinion make-
rem a průkopníkem zodpovědného marketingu v tuzemské horské bran-
ži. Prosazuje udržitelnost jako důležitý PR nástroj; zasazuje se o kultivaci 
vztahů všech klíčových zájmových skupin v  odvětví – turistů, provozo-
vatelů, ochranářů, marketérů, developerů, managementu a legislátorů – 
a jejich odlišných vlivů na prostředí hor.

154  BYDLENÍ A MZDY 
STŘEDISKOVÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ:  
MISE TĚŽKO SPLNITELNÁ!

Chronický nedostatek cenově dostupného 
bydlení pro pracovníky skiareálů je jednou 
z nejpalčivějších oborových nesnází, pro niž 
střediska i obce jen těžko hledají řešení.

158  MOTIVACE LIDSKÝCH 
ZDROJŮ:  
PŘEDEJÍT VYHOŘENÍ

Horská střediska přichází s kreativními 
způsoby stimulace zaměstnanců v prevenci 
před chronickým pracovním stresem, 
neodvratně ústícím ve frustraci a apatii.

160  MLADISTVÍ ZAMĚSTNANCI 
STŘEDISEK:  
PUBERŤÁCI, NÁSTUP!

Středoškolský personál je páteří provozu 
mnoha zámořských skiareálů. V Evropě to 
neplatí.

162  GRAFICKÝ DESIGN HORSKÉ 
BRANŽE: LOGA SKIAREÁLŮ

 I tuzemské skiresorty by 
si zasloužily kvalitní, originální a funkční 
korporátní design. Takový, který by jim 
pomohl oslovit širší – i tu náročnou – 
veřejnost, aby posoudila návštěvu.

164  Lanovkové kuriozity: 
Lanovky systému 3S  
(1. díl)

V minulých třech dílech jsme se zabývali 
dvoulanovými kabinkovými lanovkami, 
které jsou v současnosti ve stále větší 
míře vytlačovány lanovkami systému 
3S. Tento systém vzniknul v 90. letech 
právě vylepšením dvoulanového systému, 
kdy byl převzat systém uspořádání lan 
z kyvadlových lanovek – místo jen jedním 
jsou kabiny neseny dvěma nosnými lany. 

166  OBOROVÉ VÝSTAVNICTVÍ: 
ŠKATULATA, HEJBEJTE SE

 Neustále se měnící poměry na 
trhu lyžařského průmyslu se odráží na 
termínech, místech konání  samotných 
podobách oborových výstav.

168  NOVÉ TECHNOLOGIE  
ÚDRŽBY SVAHŮ:  
CHYTRÉ ROLBY 2018

Digitální mapování a poziční sledování na 
bázi GPS umožňuje dostat sněhový 
management skiareálů na novou úroveň.

Na  také nechcete přehlédnout: 
Střediskové facebooky: opisovat se vyplácí od šprtů | Vědět, ke komu mluvím | Do banky na lyžích | 88, piano věk 
| Originální marketing za pár drobných | Na které sociální platformě vzbudí fotka nejlepší angažovanost publika? | 
Psychologie motivace | Paradigma střediskového videa: mikropříběhy domorodců, jež jsou denně k potkání na sněhu 
| Jak velké logo? | Marketingový selský rozum | Orbis pictus lyžařských otevíraček | Existuje věc jako hloupá reklama 
s lyžaři? Jakpak by ne | Top 10 oborových facebookových statusů | Gastro trendy horských středisek | a další a další texty!
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