06 - Sedm let provozu bobové dráhy

V srpnu roku 2003 oslavila bobová dráha ve Špindlerově Mlýně sedmileté výročí od uvedení do
provozu. A jak probíhala finanční stabilizace tohoto projektu?
Velmi dobře proběhlo letní a podzimní období 1997 díky dvěma základním aspektům.
Masivní mediální reklamní kampani a krásnému, velmi teplému, slunečnému počasí.
Neuvěřitelné štěstí nás potkalo i v zimě. Rekordně teplá zima, kdy bylo v únoru 1998 i plus
14 stupňů a řada lyžařských areálů krachovala, paradoxně nám pomohla z větší míry vyrovnat
úhradu všech pohledávek a půjček vztahujících se k výše popsaným vícenákladům. Veškeré
finanční splátky směrem k zapůjčeným finančním prostředkům byly v řádných termínech a
stanovených částkách hrazeny. První rok provozu tedy z hlediska finančních toků umožnil
stabilizaci projektu a návrat k původně propočtenému byznys plánu.
Velmi dobře probíhalo i léto 1998, kdy po šesti deštivých týdnech začalo být od přibližně
desátého července velmi teplé a slunečné počasí, které trvalo až do třetí dekády měsíce srpna.
Bohužel od tohoto termínu začalo trvale deštivé počasí, které hned na začátku listopadu přešlo do
sněhově nejvydatnější zimy za mnoho posledních let. Z provozního deníku bobové dráhy
vyplynulo, že za celou zimní sezónu od listopadu 1998 do března 1999 bylo pouze pět dní, kdy
nesněžilo.
Sněhové vichřice byly dokonce tak vydatné, že několikrát došlo k naprostému zavátí téměř
padesát metrů dlouhých a 2 m vysokých tunelů v trase vleku i bobové dráhy. Na trase dopravního
vleku byla i čtyřmetrová sněhová pokrývka. Můj společník ing. S. Šebek musel dokonce sjednat
malé rypadlo s „kráčející“ přední nápravou, které z trasy vleku a bobové dráhy odklidilo přes šest
tisíc kubických metrů sněhu! Byly chvíle, kdy běžnými čisticími metodami (speciálně upravená
ruční pásová fréza a ruční čištění) nešlo vyčištění bobové dráhy od sněhové pokrývky vůbec
zabezpečit.
Sněhově vydatné zimě odpovídala i nízká úroveň tržeb. Až jarní teplé počasí a zejména
vynikající průběh hlavní letní sezóny 1999 přiblížili celkové tržby předcházejícímu roku.
A proč zrovna píšeme o prvních sedmi letech provozu bobové dráhy Špindlerův Mlýn?
Protože byly pro další fungování společnosti naprosto zásadní jak stran finanční stabilizace
projektu, tak dalšího rozvoje společnosti.

