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O chatách a jejich hospodářském významu
Ing. K. Kozák
Co je turistická chata, není věru třeba turistům vykládati. Pro širší, neturistickou veřejnost není to však takovou samozřejmostí, jak by se zdálo. Jsou lidé, kterým pojem turistické chaty splývá s pojmem weekendového domku, nebo ještě častěji trampské boudy. Jiní si představují pod tímto názvem jen primitivní horské útulky, kde se spí na

pryčnách, vystlaných senem nebo slámou, obojí pohlaví         pohromadě a kde tekoucí voda v pokojíc se objeví jen po dešti, je-li střecha děravá.
Ve skutečnosti označujeme jako turistické chaty všechny ubytovací objekty, které umožňují výkon turistiky. Jak vidíte z obrázků, jsou mezi nimi jednoduché dřevěné domečky i hotely, vypravené skoro přepychově — to záleží na počtu návštěvníků, na dopravních možnostech a dnes již také na konkurenci.
Stavba chat je nejnákladnější investiční činností Klubu, a proto měla od počátku pronikavý vliv na jeho hospodářství. Několik suchých čísel osvětlí nejlépe celou situaci.
Celkový náklad na stavbu a zařízení chat Klubu činí do dneška (bez rozestavěných chat) asi 35 milionů Kč; lůžek je v 900 pokojích celkem 2500, ve 250 noclehárnách 3000, dohromady 5500. Na jedno lůžko připadá tedy náklad asi 6382 Kč. Zařízení činí průměrně 15°/o stavebního nákladu, tedy asi 5,250.000 Kč. Počet noclehů byl v chatách ústředí za r. 1937 asi 65.000 osob, v chatách odborů 68.000 osob, celkem 133.000 osob; ve skutečnosti jistě značně více, ježto evidence noclehů nebyla vždy přesně vedena. Jednoho lůžka se použilo tedy průměrně 24krát za rok.
Každý hospodářsky myslící člověk se jistě zeptá, zda tyto miliony, vložené do stavby turistických útulků, mohou býti někdy splaceny nebo dokonce zúročeny z výnosu. Na to je odpověď jednoduchá: zpravidla nikoli. Výjimky tvoří několik málo chat, které leží v bezprostřední blízkosti velkých měst nebo jichž stavební náklad byl skoro celý uhrazen z darů.
Nehledíme-li k těmto výjimkám, nemůže býti většina chat nikdy výnosná. Chaty musí býti umístěny tam, kde to vyžaduje provozování turistiky, a to nebývá zpravidla místo obchodně nejvýhodnější. Některé zvlášť důležité chaty najal Klub za nájemné vyšší, než jaké sám od pod- nájemce dostane, jen z toho důvodu, aby v dotyčné oblasti umožnil turistiku; jsou to hlavně některé chaty ve Vysokých Tatrách.
Stavební náklady jsou vždy poměrně značné následkem dopravních obtíží. Přitom nelze počítati s plným využitím chat, ježto jsou odkázány skoro výhradně na krátkou letní a zimní sezónu. Některé mají jen letní sezónu. Mimo sezónu přijdou jen ojedinělí návštěvníci, takže některé chaty nejsou ani v zimě otevřeny. Zvláště těžké je postavení chat na Slovensku a v P. Rusi, kde návštěva je jen po dobu vícedenních svátků a školních prázdnin. Není tam totiž turistické tradice; většina návštěvníků přichází z českých zemí a tedy jen v době, kdy jim několik volných dní umožní cestu tam a zpět; tato krátká sezóna může býti ještě ohrožena počasím nebo, jako letos, politickým napětím. Návštěvník, který v červenci nebo v srpnu nemůže v chatě sehnati nocleh, těžko chápe, že při tom může býti chata pasivní; zapomíná však, že po ostatních deset měsíců je mrtvá sezóna. Jen takovýmto nepochopením lze vysvětliti nedávnou zprávu jednoho listu, který objevil, že Klub čs. turistů opustil již dávno svou tradici a věnoval se výhradně stavbě výnosných chat«. Každý, kdo sleduje život v Klubu, ví, že je tomu právě naopak. Už několikrát bylo usneseno, aby Klub zastavil na řadu let budování »výnosných« chat vůbec, aby se dostal z finančních potíží a aby mu zbyly prostředky na jeho ostatní činnost. Toto usnesení bylo prolomeno vždy jen na nátlak veřejnosti, když se ukázalo, že v některé části státu je povážlivá mezera v síti turistických útulků. Je to tedy čistě služba veřejnosti a Klub by se jí nemohl odvážiti bez veřejných podpor resortních ministerstev i zemských úřadů, zejména slovenského. Nej- lepším důkazem je okolnost, že do nedávná byl Klub jediným podnikatelem turistických staveb. Soukromý podnikatel se toho odvážiti nemohl!
Vedlejším výsledkem tohoto nechtěného stavebního monopolu bylo, že Klub získal ohromné zkušenosti v tomto stavebním odvětví a jeho technická kancelář je často vyhledávána zájemníky, kteří potřebují rady o horských stavbách.
Pasivita turistických chat není ovšem problémem speciálně československým; je známo, že se i v Švýcarsku, klasické zemi vznešených turistů, doplácí téměř na všecky turistické objekty, a to částkami poměrně vyššími než u nás, ačkoli Švýcary mají starou tradici a vybranou mezinárodní společnost.
Nesmíme ovšem ztotožňovati výnos chat s jejich hospodářským výzuiamem1. Ten je daleko značnější, než by snad průměrný návštěvník očekával. Chata uživí především řadu lidí po dobu své stavby; je to zvláště významné, protože se staví v krajích málo obydlených, kde není jiného průmyslu mimo sezónní (dřevařský). Pak také proto, že při stavbě nepřístupných a poměrně malých objektů nelze užiti strojů a často ani normálních dopravních prostředků. Stavební materiál se často vynáší ručně, ježto není cesty k jeho vyvezení. Co to znamená pro zaměstnanost v kraji, měli by si uvědomiti všichni, kdo mají co činiti s potíráním nezaměstnanosti. Tak například při stavbě ďumbierské chaty byla vynášením materiálu zaměstnána skoro celá obec Yyšná Boča po řadu měsíců.
Po odevzdání chaty veřejnosti nastává teprve její vlastní hospodářská funkce. Poskytne existenci nájemci, který bývá obyčejně začátečník. Klub na chaty doplácí, ale mnozí nájemci jsou z nich slušně živi a někteří si postaví za několik let dokonce vlastní hotely. Nájemné je totiž takové, jakého se docílí soutěží, a to je vždy daleko menší, než by odpovídalo amortisaci investovaného kapitálu. Proto se nemůže ve stavbě chat — až snad na nějakou výjimku — uplatniti soukromý podnikatel.
Chata vyživí i nájemcův personál, který bývá poměrně četný právě se zřetelem na vynášení zásob a provádění častých oprav. Konečně — a to je to nejdůležitější — žije z každé chaty kruh dodavatelů, hlavně drobných zemědělců z okolí, kteří by jinak nemohli dopraviti své výrobky na vzdálené trhy. Chata odebírá také velkou část upomínkových předmětů, vyráběných po domácku v okolí.
Je tedy patrno, že turistické chaty mají, nehledíme-li již k jejich ideovému poslání, hospodářský význam, který nelze podceňovati a který je tím větší, že slouží lidem a krajům, na které by se jinak pro přílišnou odlehlost nedostalo. Kromě toho mají vysokohorské a pohraniční chaty význam pro státní orgány bezpečnostní, lesní a pohraniční. Y dnešní době nepostrádají ani významu vojenského; při nejmenším znamenají bezplatné hlídání hranic.
Konečně nelze podceňovati ani kulturní význam chaty pro její okolí. Chaty navštěvuje — třeba z malé části — i místní obyvatelstvo, které tam přichází ve styk s turisty z republiky i z ciziny, z nejrůznějších společenských tříd i povolání. Často najdeme v přilehlých obcích cesty, regulace, meliorace, které »vyšlape ani ne tak místní poslanec, jako některý vlivný host z chaty. Jinde najdeme kulturní i hospodářské vymoženosti, které poradil venkovanům odborník — návštěvník chaty. V dnešní době nutno zvláště vyzvednouti, že na neutrální půdě našich chat přijdou dohromady i turisté a místní lidé různých národností; nedávno jsme byli překvapeni zjištěním, že návštěvníci z Německa dávají přednost našim chatám před německými, zřejmě proto, že jsou skutečně nepolitické.
Ze všech těchto příčin by bylo spravedlivé, aby chaty čistě turistické nebyly kladeny na roveň výdělečným hostinským podnikům, nýbrž pokládány spíše za veřejný majetek, jehož poškození znamená i poškození občanských zájmů. Tento charakter měl by jim býti přiznán již z toho důvodu, že poskytují ubytování a stravování za ceny, únosné pro průměrného občana, bez zřetele na náklady pořizovací a udržovací. Právě snahou o zlevnění pobytu nutno si vysvětliti, že v té či oné chatě není dosud elektrické světlo nebo teplá a studená voda apod. Tento nepostradatelný „komfort“ by si vyžádal v nepřístupných polohách příliš značný náklad a vedl by — při špatných amortisačních možnostech — ke zdražení stravy a noclehů v chatě. Tomu se ovšem Klub hledí vyhnouti v zájmu rozšíření turistiky do všech vrstev.
Jinak mají všechny možnosti zlepšení — a také zlevnění — chat v rukou především návštěvníci sami; pilnou návštěvou, zejména též v době mimosezonní, může býti chaty lépe využito a lze pak spíše věnovati nějaký groš na její lepší vypravení. Němci si zavedli už dávno pravidelnou návštěvu svých chat v každém ročním počasí; každý, kdo udělá stou, dvoustou atd. návštěvu, obdrží zvláštní odznak a sklenici. Tento zvyk povzbuzuje k návštěvě, která pomáhá chatám přežít chudou mezisezonu.
Velmi by také chatám prospělo, kdyby konečně padl starý předsudek, že je v chatách mnohem dráže než v údolních restauracích. Tento předsudek se datuje z doby předválečné, kdy opravdu několik tehdejších krkonošských bud 

účtovalo turistům vysoké, ničím neodůvodněné ceny. Dnes máme naopak několik případů, kde v horských chatách, kam nutno zásoby vynášeti, je levněji než v přilehlých městech, kde zásoby dovezou z nádraží autem clo sklepa. Přitom nutno uvážiti, že strava v horských chatách je hodnotnější, neboť se nepřipravuje na umělých tucích, jako se to děje v údolích, prostě z toho důvodu, že přírodní máslo přijde levněji.
Je tedy dnes opravdu zbytečné nositi s sebou na horské tury zásoby a je naprosto nemístné chtíti snad na stravě ušetřiti to, co jsme proti normálnímu rozpočtu vydali více za železniční jízdenku. Dobře se najísti a vyspati způsobí nejen radost z konané tury, ale umožní chatě plnili její národohospodářské poslání, které je stejně důležité jako její turistická funkce. Asi 30 chat je v německém pohraničí, řada jich je na hranicích polských a maďarských. To je zase o důvod víc, abychom návštěvou chat podporovali cíle, kterým slouží. Přesvědčte se při nejbližší příležitosti. Uvidíte, že to obvyklé ^přijďte a nebudete litovati« není v tomto případě žádnou reklamní frásí.#
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Stavba turistických cest
Ing. K. Kozák
Stavba a úprava turistických stezek patřila vždy k nejčastějším projevům činnosti Klubu a jeho složek. Byla to činnost, která se nejvíce dotýkala místních zájmů a byla přitom poměrně málo nákladná. Stavbu stezky lze totiž beze škody přerušiti s příchodem zimy nebo po přechodném vyčerpání prostředků, což bohužel nelze říci o stavbách pozemních. Mimoto lze tyto práce prováděti z velké části i amatérsky, vlastní rukou obětavých činovníků. Turistické cesty slouží konečně často také potřebě obcí nebo jiných interesentů, takže pak lze počítati s jejich příspěvkem.
Z těch důvodů mělo v dřívějších letech budování stezek v činnosti Klubu daleko větší podíl než stavba chat. V nejnovější době ustupuje stavba stezek do pozadí, jednak proto, že většina nutných spojení je již zřízena, jednak proto, že s rostoucí motorisací se soustřeďuje hlavní zájem na stavbu silnic.
I v tomto odvětví vykonal Klub velikou práci, často i technicky pozoruhodnou; tak na př. ve Vysokých Tatrách zřídil po několikaletých studiích čestní spojky, které byly za maďarských dob považovány za neuskutečnitelné.
Síť turistických cest, postavených Klubem, nepřišla ovšem k dobru jen vlastním turistům; ulehčuje výkon služby i orgánům státní lesní správy, poříčnímu personálu, finanční stráži a četnictvu; má velký význam i pro obranu státu, tvoříc často důležité spojení i tam), kde místní lidé cesty nepotřebovali. Stezky byly stavěny podle zásad ochrany přírody, aby byly co nejméně nápadné; to právě odpovídá moderním strategickým požadavkům.
Stručný přehled vývoje stavby cest, jak jej podáváme podle výročních zpráv, nečiní ovšem žádného nároku na úplnost, zejména v prvních dobách, jejichž pamětníků jest
Í
již poskrovnu. Klub totiž — na rozdíl od některých jiných korporací — za celých padesát let kladl spíše důraz na to, aby určitá práce byla vykonána, než na to, aby si tím dělal reklamu. Proto jsou mnohé zápisy neúplné a o mnohé stezce se už ani neví, že ji kdysi zbudoval Klub.
Některé z postavených stezek — na štěstí jen několik málo — také už zanikly. Buď ustoupily silnici — hlavně v údolích řek, anebo se ocitly v místech, kam z vojenských důvodů nelze pustiti obecenstvo.

