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Náš hosť

1967-2007
Štyri desaťročia činnosti združenia

Náš
hosť
R

ok 2007 je pre LAVEX, záujmové združenie Lanovky a vleky na Slovensku,
významným rokom. Zavŕši sa jeho štyridsaťročná, veríme, že pre členské organizácie i pre rozvoj zimného cestovného ruchu na Slovensku, záslužná činnosť.
Táto skutočnosť bola pre nás impulzom, aby sme do rubriky Náš hosť pozvali
riaditeľa združenia Ing. Miroslava Greša a porozprávali sa o tom, čo všetko
združenie v tomto jubilejnom roku čaká.
° Pán riaditeľ, vstúpili sme do roka,
v ktorom si združenie bude pripomínať
a určitým spôsobom aj hodnotiť prácu,
ktorú vykonalo počas 40-ročnej existencie. Čo by ste pri tejto príležitosti
chceli našim čitateľom povedať?
Keďže ide o prvé tohtoročné číslo nášho
časopisu, dovoľte, aby som najskôr v mene redakčnej rady časopisu čitateľov
srdečne pozdravil a zaželal im úspešný
rok 2007. Ide o rok, ktorý bude nielen pre
pracovníkov sekretariátu združenia, verím,
že aj pre celú členskú základňu pamätný,
pretože si v ňom pripomenieme okrúhle
jubileum 40 rokov od založenia záujmového združenia lanoviek a lyžiarskych
vlekov. Počas tohto obdobia sa pre rozvoj
lyžiarskych stredísk na Slovensku urobilo
prostredníctvom združenia veľa práce, čo
sa prejavilo na postupnom zvyšovaní nielen
ich počtu, najmä však ich kvality. Veď dnes
už mnohé strediská sú z pohľadu ponuky
a starostlivosti o návštevníka porovnateľné
s menšími lyžiarskymi strediskami v alpských krajinách, pričom významnú úlohu
v tom zohralo práve záujmové združenie,
ktoré bolo ochotné riešiť akékoľvek
problémy technického, legislatívneho
či prevádzkového charakteru. Čo však
oceňujem najviac, je vybudovanie kvalitnej personálnej základne v lyžiarskych
strediskách vo všetkých činnostiach,
súvisiacich s prevádzkou stredísk. Kvalitný a stabilizovaný personál považujem
za jednu z najdôležitejších podmienok
dobrého fungovania strediska a spokojnosti návštevníkov. Zároveň by som chcel
pripomenúť, že v závere roka otvoríme už
druhé desaťročie organizovania medzinárodných výstav horskej techniky Interlavex, čím sme tiež prispeli k zviditeľneniu
našej krajiny medzi významnými lyžiarskymi
krajinami Európy.

° Akým spôsobom si chcete pripomenúť toto jubileum, ktoré je určite
nevšedné pre organizáciu, akou je záujmové združenie?
Samozrejme, 40 rokov v živote jednej organizácie znamená veľmi veľa, týka sa to aj
nášho združenia. Najmä, ak si uvedomíme,
že v priebehu svojej existencie muselo
prekonávať mnohé výkyvy spôsobené
politicko-spoločenskými zmenami, ktoré
so sebou prinášali rozpady a zánik niektorých členských organizácií, vznik nových
spoločenstiev, borilo sa s finančnými
problémami a muselo obhajovať svoje
postavenie a aktívnou prácou presviedčať
o význame činnosti združenia pre lyžiarske
strediská a pre rozvoj zimného cestovného ruchu na Slovensku v nových
podmienkach. Toto všetko si chceme
pripomínať počas roka tak na stránkach
nášho časopisu, ako aj na slávnostnom
stretnutí, ktoré pripravujeme na jar. Chceli
by sme naň pozvať pamätníkov založenia
združenia z 35 zakladajúcich členských
organizácií, predsedov združenia, riaditeľov sekretariátu, dlhoročných pracovníkov
a spolupracovníkov združenia a zástupcov
členských organizácií. Na stretnutí by sme
mali zhodnotiť cestu, ktorú združenie za
40 rokov prešlo.
° Určite to bude dôstojné podujatie,
ku ktorému sa aj na stránkach nášho
časopisu vrátime a radi uverejníme
aj autentické spomienky pamätníkov
vzniku združenia i hodnotenie činnosti
z pohľadu členských organizácií.
Vráťme sa však k menej slávnostnej,
avšak veľmi dôležitej bežnej činnosti,
ktorá združenie v tomto roku čaká.
Prirodzene, celá činnosť združenia začala
a bude pokračovať aktívnou prácou v pô-

° Ing. Miroslav Grešo

sobnostiach, ktoré sú združeniu dané – či
už je to revízna činnosť, organizovanie odborných školení a preškoľovaní, spolupráca v oblasti legislatívy pri novelizovaní technických predpisov, noriem a iných právnych
predpisov, ktoré sa týkajú horských dopravných zariadení, rozvoja lyžiarskych
stredísk a pod. Chcel by som zdôrazniť,
že v tomto roku uzrie svetlo sveta národná
norma, ktorá bude komplexnejšie riešiť
problematiku značenia a zabezpečenia
lyžiarskych tratí, ktorú spracúva sekretariát združenia. Rovnako aktívne budeme
spolupracovať v medzirezortnej komisii pri
napĺňaní Stratégie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a budeme riešiť všetky
problémy, ktoré nám čas a súčasná situácia prinesie.
Niekoľko slov by som chcel povedať
aj k aktuálnej situácii, ktorá charakterizuje tohtoročnú zimnú sezónu. Po veľmi
úspešnej zimnej sezóne 2005/2006 sme
sa v závere roka 2006 dočkali nečakaného
prekvapenia, keď minimálne snehové
zrážky, inverzie a plusové teplotné rekordy v mesiaci január nedovolili väčšine
lyžiarskych stredísk pripraviť kvalitné
podmienky pre začatie novej lyžiarskej
sezóny. Preto sa lyžiarska sezóna, s výnimkou 4 – 5 stredísk, začínala len vo veľmi obmedzených podmienkach a s prerušením
prevádzky, v menších a nižšie položených
sa do konca januára nezačala vôbec. Táto
situácia sa do určitej miery odzrkadlila aj
v združení, a to predovšetkým v zlej platobnej disciplíne. Napriek tomu veríme, že to
nebude mať výraznejší negatívny dopad na
činnosť združenia a postupne sa finančná
situácia stabilizuje. V súvislosti s lyžiarskou
sezónou by som chcel spomenúť aj niek-
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Z činnosti združenia

ZUSAMMENFASSUNG
Ein Gespräch mit dem Sekretariatsdirektor
des Interessenverbandes LAVEX Dipl. Ing. Miroslav Grešo über die 40-jährige Tätigkeit des
Verbandes in der Slowakei. Der Verband wurde im Jahr 1967 gegründet. Außer der Feier
dieses Jubiläums wird im Oktober auch der
11. Jahrgang der internationalen Ausstellung
der Bergtechnik INTERLAVEX stattfinden.

SUMMARY
Interview with the head of secretariat of the
interest association LAVEX, Dipl. Ing. Miroslav Grešo, about the association’s 40-year-long activity in Slovakia. The association was
founded in 1967. In October, the anniversary
celebration as well as the 11th year of the international mountain technology exhibition
INTERLAVEX will take place.
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Z činnosti
združenia
Školenie
a preškolenie
vodičov snežných
pásových vozidiel
Nová právna norma pre problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci – zákon č. 124/2006 Z. z.
okrem iného zmenil aj podmienky
vzdelávania zamestnancov v oblasti
bezpečnosti práce. Všetky oprávnenia na výchovu a vzdelávanie vydané
podľa predchádzajúcich predpisov
stratili platnosť 31. augusta 2006.

Foto: M. Grešo

toré fakty, spojené s prípravou na sezónu,
ktoré súvisia so zmenami legislatívy. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci sa dosť radikálne zmenili podmienky
pre vykonávanie činností, súvisiacich
s prevádzkou lyžiarskych vlekov (obsluha
zariadení, prehliadky a skúšky zariadení).
Ak ZZ LAVEX chcelo pokračovať vo výchove a vzdelávaní pracovníkov obsluhy
rôznych zariadení v lyžiarskych strediskách, muselo prepracovať vzdelávací systém – vypracovať nové vzdelávacie projekty,
rozšíriť si kvalifikáciu pre vykonávanie lektorskej činnosti, získať ďalších externých
lektorov atď. Po takmer polročnom boji
sme požadované akreditácie získali, a tak
sme mohli bez toho, aby sme obmedzili
členskú základňu v príprave na sezónu,
pokračovať v odbornej príprave pracovníkov stredísk. Odborná spôsobilosť
pracovníkov obsluhy zariadení horskej
techniky získaná podľa nového zákona
sa bude preverovať po piatich rokoch
odo dňa vykonania poslednej skúšky a je
potrebné, aby si to pracovníci sami sledovali. Na záver ešte jedno pripomenutie.
V tomto roku nás čaká aj ďalšia náročná
úloha – úspešne zorganizovať XI. ročník
medzinárodnej výstavy horskej techniky
Interlavex 2007. Verím, že v spolupráci s
predstavenstvom združenia, hotelom Permon a celou členskou základňou sa nám to
podarí aspoň tak úspešne, ako tomu bolo
v predchádzajúcich ročníkoch. Preto si
dovoľujem už teraz na uvedené podujatie,
ktoré sa začne v hoteli Permon na Podbanskom 16. októbra a skončí 18. októbra
2007, upozorniť a všetkých pozvať.

° Zo školenia vodičov snežných pásových vozidiel

zácvik na vozidle v trvaní najmenej 200
prevádzkových hodín pod dohľadom osoby,
ktorá je spôsobilá na vedenie snežného
pásového vozidla a musí byť zdravotne
Preto ZZ LAVEX, ak chcelo naďalej a duševne spôsobilý.
vykonávať túto činnosť pre prevádzkovateľov
Účastníci oboch kurzov preukázali, že
lyžiarskych stredísk, muselo požiadať Ná- sú schopní vykonávať prácu so snežnými
rodný inšpektorát práce o vydanie nového pásovými vozidlami nielen bezpečne, ale
oprávnenia. Pritom bolo potrebné vypraco- aj kvalitne, čo je dôležitým aspektom pre
vať nový vzdelávací projekt v súlade so spokojnosť lyžiarov. Podľa nových podzákonom, zabezpečiť minimálne jedného mienok im získaná spôsobilosť umožňuje
odborného zástupcu a určiť školiteľov s od- vykonávať túto činnosť počas piatich rokov,
bornou spôsobilosťou na činnosť, pre ktorú potom sa musia zúčastniť tzv. aktualizačnej
žiadalo o vydanie oprávnenia.
prípravy.
-M. G.V závere roka 2006 ZZ LAVEX predmetné
oprávnenie – ev. č.VVZ-000114-06-08.1 Prinoth:
získalo a v dňoch 3. a 5. januára 2007 zorganizovalo školenie a preškolenie vodičov
snežných pásových vozidiel v lyžiarskych
strediskách Zuberec a Vrátna. V prvom prípade sa školenia zúčastnilo 36 a v druhom
42 účastníkov.
Prvá časť školenia sa venovala bezpečnosti prevádzky SPV, a to aj vo výnimočných
podmienkach, údržbe vozidiel z dôvodu ich
spoľahlivosti a predchádzaniu možným
poruchám, ako aj predpísaným kontrolám. Z vystúpenia Martina Runggaldiera,
Druhá časť školenia bola orientovaná vedúceho úseku Výskumu a vývoja
na právne aspekty v oblasti bezpečnosti vo firme Prinoth na zasadnutí vedenia
práce a technických zariadení pri prevádz- podniku v stredisku Obergurgl
ronplatz, deväť hodín ráno, prví lyžiari
ke, údržbe a opravách vozidiel, na povinuž stoja pri vleku, chcú si vychutnať
nosti zamestnancov a zamestnávateľov vo
vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri prvú jazdu po čerstvo upravenej zjazdovke.
práci, na manipuláciu s nebezpečným od- Už tu niet ani pamiatky po nočnom ruchu,
padom a horľavými kvapalinami vo vzťahu ktorý v podvečer možno pozorovať z údok bezpečnosti práce, ale aj ochrany prírody. lia podľa vôkol blikajúcich svetiel. Vozidlá
Okrem zvládnutia uvedenej problematiky, na úpravu zjazdoviek boli vonku celé hodiny
ktoré každý uchádzač o získanie spôsobilos- a premiestnili tony snehu zdola nahor, z kraja
ti na vedenie snežných pásových vozidiel zjazdovky do jej stredu a z tejto muldy, kde
preukáže úspešnou skúškou, musí každý sa sneh vždy nakopí, na tamto miesto, kam
účastník kurzu vopred absolvovať odborný to švihne každý lyžiar s cieľom pokochať
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Je pekná
zjazdovka
aj dobrou
zjazdovkou?
K

Z činnosti združenia

zlý vzhľad zjazdovky
zlá kvalita zjazdovky
povrchné, nedostatočné spracovanie
nedefinovateľná hĺbka frézovania
frézovaný
sneh

podklad
(sneh, ľad)

opticky dobrý vzhľad
kvalita zjazdovky bez trvácnosti
nepatrná hĺbka frézovania (asi 2 cm)

frézovaný
sneh

podklad
(sneh, ľad)

Školenie
pracovníkov
lyžiarskej
záchrannej
služby

Foto: M. Grešo

Po nadobudnutí účinnosti zákona
č 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej
opticky dobrý vzhľad zjazdovky
službe rozhodlo valné zhromaždenie
dobre prevzdušnený sneh
hĺbka frézovania asi 6 cm
ZZ LAVEX o potrebe vytvoriť také
vysoké nasadenie frézy
podmienky v rámci členských organizácií združenia, na základe ktorých
frézovaný
podklad
sneh
(sneh, ľad)
bude možné kvalifikovane pripravovať
odborných pracovníkov lyžiarskych
sa výhľadom, alebo len počkať na svojich otáčok frézy. Čím hlbšie sa spracuje snehová stredísk pre poskytovanie prvej pomopriateľov.
vrstva, tým trvanlivejšia je generovaná zjaz- ci a prepravu zranených osôb pri úraze
Nič z toho ráno už nevidno, celá zjazdovka dovka. Na to treba výkonný stroj a prídavné na lyžiarskej tratí.
je pokrytá rovnomerne hrubou vrstvou snehu. zariadenia, ktoré sú špeciálne koncipované
Hladká, presne a rovnomerne žliabkovaná, a vyvinuté práve pre tento účel. Veľmi dôležitú Sekretariát združenia preto v spolupráci
ako keby bola celá šírka upravená jediným úlohu zohráva zoradenie a počet zubov frézy s renomovanými odborníkmi z oblasti
prejazdom. Každé ráno majú lyžiari per- na hriadeli. Pri optimálnej voľbe týchto para- záchrany vypracoval príslušný vzdelávací
fektné podmienky, avšak za kvalitnou, hod- metrov sa dosiahne množstvo snehu, dobre projekt, zabezpečil požadované vyškolenie
notnou úpravou zjazdovky je oveľa viac ako prevzdušnené, nehrudkovité, ktoré počas lektorov pre vzdelávanie a všetky ostatné
podmienky v zmysle zákona o bezpečnosti
prebehnutie pásového vozidla v rýchlom tem- noci stuhne do kompaktnej vrstvy.
pe po zľadovatenej a rozbitej zjazdovke,
Veľa ľudí sa nechá pomýliť zdanlivo per- a ochrane zdravia pri práci. Po viacnáktorá tu denne zostáva po tisíckach lyžiarov. fektným vzhľadom zjazdovky. Takáto vidina sobných rokovaniach a vysvetľovaniach
Práve v tom je ten malý rozdiel – na pohľad sa dá vyrobiť s relatívne nízkymi nákladmi. na príslušných úradoch získalo ZZ LAVEX
dobre upravená zjazdovka ešte nezaručuje Snehová vrstva je spracovaná len do hĺbky požadovanú akreditáciu, ktorú mu najej dobrú kvalitu.
2 cm, takže bude odolávať len niekoľkým pokon udelilo Ministerstvo práce, sociállyžiarom. Po jednej až dvoch hodinách sa nych vecí a rodiny SR. Na základe tohto
Rozdiel je v detaile
oprávnenia ponúklo združenie členským
V čom je vlastne rozdiel? Možno to relatívne najvrchnejšia snehová vrstva oddelí a opäť
organizáciám odbornú prípravu a výcvik
zostane
horná
plocha
hladká
ako
sklo.
Ani
celkom ľahko definovať. Spočíva v jednom
pracovníkov lyžiarskej záchrannej služby
dôležitom detaile: má ten, kto nevstáva odtlačky pásového vozidla by nemali byť
a
na základe odozvy v dňoch 13. – 15. dezavčas rána a na svoje dosky sa postaví až na zjazdovke viditeľné, pretože dokazujú
cembra
2004 zorganizovalo prvé základné
okolo obeda rovnaké podmienky ako ten, rýchlu a nedokonalú úpravu. Veľmi ľahko
školenie
pracovníkov lyžiarskej záchrannej
čo musí byť na zjazdovke bezpodmienečne sa rozpoznávajú lyžiarske strediská, kde
služby
v
lyžiarskom
stredisku na Štrbskom
medzi prvými? Alebo sú už včerajšie ľadové dobrá zjazdovka ako produkt a potešenie
Plese.
Školenia
sa
zúčastnilo 23 osôb.
platne opäť očividné a neumožňujú plynulú z lyžovania nie sú na prvom mieste. To by
Počas troch dní účastníci úspešne zvládli
sa
malo
pozitívne
odraziť
na
ročnej
bilancii,
jazdu? Prvým krokom pri úprave zjazdovky
teoretickú i praktickú prípravu a získali odna najfrekventovanejších úsekoch je použitie nakoľko sa ušetrilo na pohonných hmotách
bornú spôsobilosť pre poskytovanie prvej
prednej radlice vozidla. Tým sa ľadové platne a nákladoch na personál. Avšak takáto
roztrieštia a sneh sa môže opäť nahrnúť na špekulácia môže ľahko viesť k tomu, že hosť,
zjazdovku. Týmto nakypreným snehom sa ktorý fandí lyžovaniu, si na budúci rok vyberie
pokryje tvrdý ľadový podklad, čím vznikne iný cieľ svojej dovolenky.
V podstate všetky strediská ponúkajú jeddobre prevzdušnená snehová vrstva na pevnom základe. Použitím frézy sa snehové no: lyžiarsku zjazdovku, kde sa možno vyšanhrudky rozdrvia a vrchná vrstva snehu sa tiť. Práve preto je pre užívateľov kvalita zjazznova prevzdušní a skyprí. Aby zjazdovka na dovky hlavnou prioritou. Úprava zjazdoviek je
dobudla celistvý, rovnomerný vzhľad a charak- nákladná, vyžaduje výkonné stroje, optimálne
teristickú vzorku, snehová pokrývka sa na nastavené prídavné zariadenia, šikovných
záver prehladí takzvaným finišerom. Takto vodičov a vedúcich stredísk, ktorí vedia ako
dosiahneme perfektnú zjazdovku, ktorá svo- na to. Prinoth dodáva optimálne zariadenia
jou pevnosťou poskytne maximálny pôžitok a pracovné prostriedky. Investícia sa v kažz jazdy. Na menej strmých a menej jazde- dom prípade dlhodobo vyplatí, spokojní
ných úsekoch úplne postačí úprava zad- zákazníci a vysoká využiteľnosť týchto zarianou frézou. Dôležité je pritom sledovať dení hovoria sami za seba.
° Záchranná služba v stredisku Spálená
pri ošetrovaní lyžiara
predovšetkým rýchlosť jazdy, hĺbku a počet Preklad z SI 12/2006 Eva Bajčiová
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Foto: M. Grešo

Z referátov na odbornom seminári
(dokončenie z č. 4/2006 – Dni lanoviek a vlekov)

Ing. Marián Bujna,
Ministerstvo hospodárstva SR,
dbor cestovného ruchu
Foto: M. Grešo

Predovšetkým
chcem pozdraviť
rokovanie vašej organizácie, ako významnej zložky cestovného ruchu na
Slovensku, bez ktorej si rozvoj lyžiarskych stredísk neviem predstaviť.
Dnešný odborný seminár sa dotýka najmä dvoch oblastí. Jednou je vzťah ochrany prírody k rozvoju cestovného ruchu a potom sú to aktuálne otázky,
ktoré prináša život.
Téma seminára – ochrana prírody a cestovný ruch – je veľmi aktuálna a citlivá. Z pohľadu cestovného ruchu predovšetkým príroda a kultúrno-historické pamiatky tvoria
základné atraktivity cestovného ruchu. Preto
aj prvotným záujmom cestovného ruchu je
zachovať prírodu. Aj z tohto pohľadu musíme
vnímať snahy a problémy, ktoré v ochrane
prírody sú a dávať ich do určitej symbiózy
s potrebami cestovného ruchu.
Keď sme sa pred dvoma rokmi púšťali do
práce s hľadaním riešení, ako prekážky v rozvoji cestovného ruchu z pohľadu súčasnej
legislatívy odstrániť, ani sme si neuvedomovali, koľko je tu problémov a čo všetko za tým
stojí. Bola to náročná práca, ktorá spočívala
v množstve stretnutí, rokovaní a spracúvaní
konkrétnych návrhov za účasti zástupcov
VÚC, ale aj podnikateľov v oblasti cestovného
ruchu. Výsledkom tejto práce bol návrh na
úpravu území v 101 prípadoch na Slovenku.
Súhrnný návrh Ministerstva hospodárstva
SR bol predložený Ministerstvu životného
prostredia SR. Išlo predovšetkým o úpravu
území, ktoré boli chránené a ktoré z pohľadu
cestovného ruchu mali veľký význam.
Treba zdôrazniť, že Ministerstvo životného
prostredia SR k tomu pristúpilo veľmi seriózne,
posúdilo každý návrh. Výsledkom hodnotenia
a pohľadu zo strany ochrany prírody bolo
odsúhlasených 46 návrhov, z toho v 10 prípadoch čiastočne, zamietavé stanovisko bolo
vyjadrené v 40 prípadoch a 15 požiadaviek
na úpravu bolo treba ešte doplniť, presnejšie
určiť jednotlivé územia, zámery, ktoré tam sú
a aký to bude mať dopad.
Pokiaľ ide o aktuálne otázky, musím začať
programovým vyhlásením vlády, ktoré bolo
prijaté v júli 2006 a postupne sa na jednotlivých rezortoch rozpracúva. Z pohľadu
cestovného ruchu treba povedať, že sa mu
venuje taká časť, aká v predchádzajúcich
programových vyhláseniach nebola. Spomínalo sa, že vplyv cestovného ruchu na
HDP u nás predstavuje asi 1,6 %. Treba zdôrazniť, že štatistika u nás sleduje iba výkony
v ubytovacích a stravovacích zariadeniach,

° Zvoz zraneného lyžiara v lyžiarskom
stredisku SKI Krahule

pomoci a zvoz zranenej osoby pri úraze na
lyžiarskej trati na dva roky.
Boli sme príjemne prekvapení, keď sa
po dvoch rokoch takmer všetci prihlásili na
sekretariát ZZ LAVEX, že chcú absolvovať
opakované školenie, pretože majú záujem
túto činnosť vykonávať
naďalej. Preto,
aby sme vyhoveli požiadavke, pripravili
sme na svahu Interski na Štrbskom Plese
15. decembra 2006 opakované jednodenné školenie (preškolenie). Počas roka
2006 sa však ozvali pracovníci z ďalších
lyžiarskych stredísk a informovali sa
o podmienkach absolvovania školenia pre
výkon záchrany na lyžiarskych tratiach.
Dostali sme prihlášky takmer od 30 záujemcov. Preto sme začali na december
2006 pripravovať aj druhý základný kurz
lyžiarskej záchrannej služby, ktorý sa mal
opäť konať na Štrbskom Plese. Hoci boli
pripravené všetky náležitosti pre otvorenie
kurzu – odborní lektori, technika, pomôcky,
ubytovanie atď., kurz sa napokon pre zlé
snehové podmienky neuskutočnil.
Keď sa začiatkom januára 2007 podmienky na lyžovanie vo vyššie položených
strediskách zlepšili, opätovne sme začali
s prípravou kurzu, ale už v lyžiarskom
stredisku Zuberec – Spálená, kde nám
prevádzkovateľ vyšiel v ústrety a za
rovnakých cenových podmienok nám
umožnil v dňoch 9. – 11. januára 2007
kurz úspešne zrealizovať. Na kurz sa
prihlásilo 27 záujemcov, avšak po zistení,
že nie všetci dokážu zvládnuť techniku lyžovania aj v náročnejšom teréne,
muselo 6 účastníkov kurz opustiť, a tak
21 účastníkov počas troch dní pod
vedením skúsených lektorov absolvovalo
teoretickú i praktickú prípravu zo zdravotnej oblasti, nácviku transportu zranenej
osoby, ovládania spojovacej techniky,
lavínového nebezpečenstva a bezpečnosti
pri práci. Všetci účastníci kurz úspešne
-M. G.zvládli.
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čo predstavuje tých 1,6 %. To znamená, že
v tejto štatistike nie sú zahrnuté ani vaše
výkony, ani výkony informačných kancelárií,
kúpalísk atď. Nič tam nie je zaradené. V programovom vyhlásení sa hovorí o zavedení
satelitného účtu. Práve satelitný účet by mal
tieto disproporcie odstrániť. Potom uvidíme,
že cestovný ruch má v skutočnosti iný vplyv,
ako spomínaných 1,6 %.
V programovom vyhlásení sa vláda SR
zaviazala, že prehodnotí stratégiu rozvoja
cestovného ruchu do roku 2013 a určí
zásady pre štátnu politiku cestovného ruchu.
Pôvodná stratégia bola prijatá v auguste
2005, koncepcia rozvoja CR v septembri
2005. Teraz sa pristúpilo k novelizácii oboch
dokumentov a pri tejto práci radi prijmeme
každú dobrú myšlienku, predpokladám, že
vytvoríme určitú pracovnú skupinu, s ktorou
chceme v tomto smere spolupracovať. Minister hospodárstva Ing. Jahnátek nám povedal, že ani do porady vedenia ministerstva
neprijme materiály, ktoré nebudú prerokované príslušnými inštitúciami, združeniami
a pod. Je tu teda priestor na to, aby sme
spoločnými silami ovplyvnili budúci vývoj.
Ďalším okruhom, o ktorom programové
vyhlásenie vlády hovorí, je problematika
motivačných ekonomicko-finančných nástrojov za pomoci štrukturálnych fondov. Prvý
národný strategický referenčný rámec pre
štrukturálne fondy bol schválený uznesením
vlády č. 347/2006 v máji t. r. Nová vláda
ho prehodnotila ako koncepčný materiál
pre budúce obdobia na plánovacie obdobie 2007 – 2013 a 6. augusta 2006
prijala aktualizovaný strategický referenčný
rámec. Aktualizácia z pohľadu cestovného
ruchu je zaujímavá v tom, že s pomocou
Ministerstva hospodárstva SR bol vytvorený nový referenčný rámec, ktorý sa volá
konkurencieschopnosť, ktorý zahŕňa tak
oblasť priemyslu, ako aj cestovného ruchu.
Podľa tabuliek je tam na celé obdobie
asi 772 miliónov eur. Ďalším hľadiskom
z pohľadu cestovného ruchu a národného
strategického referenčného rámca je to,
že cestovný ruch sa dostáva aj cez tzv. regionálne referenčné programy, ktoré pôjdu
cez Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Tam ide o tzv. infraštruktúru
cestovného ruchu. Cez tento referenčný
program bude podporovaná celá verejná
správa, VÚC, obce, aj neziskové organizácie, jednoducho aktivity v oblasti
infraštruktúry cestovného ruchu. Napokon,
cestovný ruch môže byť podporovaný
aj pomocou programov rozvoja vidieka.
V programovom vyhlásení vlády, pokiaľ ide
o cestovný ruch, je zaradená aj časť, že vláda podporí urýchlenie prác na novej zonácii
chránených krajinných oblastí. Na Ministerstve životného prostredia SR sa pripravuje
novelizácia zákona o ochrane prírody a krajiny, bolo by potrebné sa k nej vyjadriť už
v pripomienkovom konaní, skôr ako to príde
do parlamentu.
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Vybrali sme pre vás...
V

rámci odborného seminára i ďalších sprievodných akcií 35. ročníka Dní lanoviek
a lyžiarskych vlekov vystúpilo viacero účastníkov so svojimi informáciami,
poznatkami a názormi, ktoré súviseli s témou seminára alebo so všeobecnou
problematikou rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Prirodzene, rozsah nášho
časopisu neumožňuje uverejniť všetky príspevky v plnom znení, preto sme pripravili
výber najzaujímavejších.
od Ministerstva životného prostredia SR
náhradu za majetkové ujmy, ale bojovali sme
dva roky. Keď ministerstvo videlo, aký je to
problém, rýchlo agendu presunulo na kraje.
Kraje však nemajú odborníkov, nevedia čo
a ako majú robiť a, najmä, nemajú na náhrady
Som rád, že som
peniaze...
na tomto podujatí
...Boli vyhlásené územia európskeho
dostal možnosť tlvýznamu – bez verejných diskusií. Do Brusemočiť niektoré stalu ich bolo nahlásených veľmi veľa a Brusel
noviská a názory
teraz žiada, aby sa ochrana týchto území
vlastníkov pozemdodržala. My hovoríme, že ak niekto chce
kov v chránených
od nás prevziať pozemok na ochranu alebo
oblastiach...
z iných dôvodov, nech príde za nami a uzat...Najskôr by som
vorí s nami zmluvu, v ktorej budú uvedené
chcel upozorniť
všetky podmienky vrátane náhrady. Ministerprevádzkovateľov a investorov v strediskách stvo životného prostredia SR pripravuje návrh
na jednu vec. Pri vašich zámeroch budete na spôsob náhrady za majetkovú ujmu, už
stále narážať na vlastníkov pozemkov, preto- akceptoval myšlienku, že sa treba dohodnúť.
že majitelia pozemkov vám môžu pozemky Ale ako ho pripravuje, keď nehovorí s vlastprenajať, môžu vám niektoré predať, niek- níkmi?
toré predať nemôžu. Napríklad pozemkové
spoločenstvá vám pozemky nemôžu predať, Ing. Igor Rattaj,
ak vám predali, je to pravdepodobne proti- prezident Slovenského
právne. Ak to napadne hoci iba jeden člen
spoločenstva, tak všetko padá. Pozemkové lyžiarskeho zväzu
spoločenstvo by mohlo predať v prípade, Dnes som tu
že s predajom súhlasí a podpíše každý v dvojjedinej funkčlen, čo je prakticky nemožné. V jednom cii – na jednej straspoločenstve je zhruba 500 až 1 500 členov, ne som bol v tomto
sú tu neukončené a nevysporiadané mnohé roku zvolený za
dedičské konania...
prezidenta SlovenZmena spoločenského poriadku, ktorá ského lyžiarskeho
priniesla zmenu vlastníctva i zmenu vlast- zväzu, na druhej
níctva pôdy vrátane lesnej. Po roku 1989 strane zastupujem
sme si mysleli, že všetko pôjde automa- akcionárov spoločticky, že pôdu dostaneme a budeme na nej nosti, ktorá podniká v lanovkách a lyžiarskych
hospodáriť. V skutočnosti je však situácia vlekoch. Na úvod zhrniem stručne súčasnú
zložitejšia. Štátne lesy, úradnícky aparát, si situáciu v lyžiarskom zväze, respektíve orpredstavovali, že majetok je ich, že je štátny ganizovaného lyžovania na Slovensku. Sloa majitelia nemajú čo do toho hovoriť. Po dl- venský lyžiarsky zväz (SLZ) v posledných
hých a ťažkých vybavovaniach, sme dosiahli 2 – 3 rokoch prežíval a sčasti aj teraz prežíva
vydanie majetku. Pravdou je, že na Sloven- dosť výraznú krízu. Vznikla pre nesprávne
sku ešte nie je všetko vydané, pretože na hospodárenie a nerešpektovanie účtovných
mnohých miestach chýbajú vlastníci.
predpisov a pravidiel, ktoré štát určil pri
Vydanie pozemkov nám bolo dané so narábaní s dotáciami, ktoré dostáva ako
všetkými obmedzeniami – národné parky, organizácia zo štátneho rozpočtu. Pri konCHKO a pod. – všetko fungovalo. Očakávali trole bola zistená veľká pohľadávka, ktorú
sme, že vláda dodrží ústavu, kde čl. 20 hovo- si štát exekvoval. Štát zobral všetok hmotrí o tom, kedy možno vlastníka obmedzovať ný i nehmotný majetok, finančný majetok
a za akých podmienok. Hovorí aj o tom, že a SLZ sa dostal na nulu. Už v minulom roku
obmedziť môže jedine za úhradu. Zákon bol v situácii, kedy celé zjazdové i bežecké
o lesoch z roku 1994 hovoril, že vláda lyžovanie, skoky, snoubord a všetky ostatné
urobí pravidlá pre vyplácanie náhrad za úseky, ktoré sú členmi SLZ, boli odkázané
obmedzenie činnosti. Nestalo sa tak. Úpra- iba na vlastnú pomoc rodičov, ľudí, ktorí sa
va vyšla až v zákone 543 o ochrane prírody v tomto športe angažovali, prípadne na poa krajiny. Nášmu spoločenstvu sa podarilo, moc sponzorov. Celý tento proces v júni
že ako prví na Slovensku sme vybojovali vyústil do konania konferencie jednotlivých
Foto: M. Grešo

Foto: M. Grešo

Ing. Bohdan Palka,
predseda liptovsko-tatranského združenia majiteľov
pozemkov

úsekov SLZ, každý úsek si zvolil nové vedenie a uskutočnila sa celková konferencia
lyžiarskeho zväzu, ktorá kompletne zmenila
vedenie zväzu, zmenila filozofiu a do istej
miery aj postoj k tomu, ako by mala práca
SLZ do budúcnosti vyzerať.
Hlavnou zmenou je, že došlo aspoň
k čiastočnej profesionalizácii aparátu, t. zn.
okrem mňa ako prezidenta SLZ, kde je funkcia dobrovoľná, sú vytvorené tri platené pracovné miesta – generálny sekretár, riaditeľ
pre severské disciplíny a riaditeľ pre alpské
disciplíny. SLZ dnes nemá žiadny majetok,
žiadne peniaze, je odkázaný na Ministerstvo
školstva SR a jeho dotácie, ktorými sa dotuje
celá činnosť od reprezentácie až po strediská vrcholového športu, strediská talentovanej mládeže atď. Rozpočet je skutočne
na minimálnej úrovni. Situácia je nelichotivá,
ale verím, že ľudia, ktorí sú okolo, sa k tomu
postavia zodpovedne, aby sa mohla situácia
zvrátiť.
V tejto súvislosti chcem povedať niečo, čo
súvisí aj s lanovkami a vlekmi a zimným cestovným ruchom - to je stratégia lyžiarskeho
zväzu, ktorá je do budúcnosti zameraná
predovšetkým na budovanie tréningových,
zjazdových, bežeckých atď. plôch pre vrcholový šport popri masovom športe. Je to
systém tzv. národných tréningových centier, tenisové centrum, chystá sa futbalové
centrum, hokejisti budú mať veľký štadión,
vieme, že vzniklo národné vodnopólové
centrum atď. Je to všetko v súlade s dlhodobým zámerom vlády, aby vznikali národné
tréningové centrá formou TPS – za účasti
súkromného kapitálu, dotácií zo štátu a pod.
tak, aby vznikli zariadenia, ktoré majú slúžiť
pre mládež, pre vrcholových športovcov
práve v jestvujúcich strediskách, čo SLZ
v princípe podporuje.
Druhým dôvodom, prečo som sa osobne
ako zástupca investora v oblasti OHDZ angažoval do lyžiarskeho zväzu je skutočnosť, že
dnes je SLZ jedinou autorizovanou organizáciou, ktorá môže usporadúvať významné
svetové alebo európske podujatia. Preteky
v svetovom alebo európskom pohári, ktoré
prideľuje medzinárodná lyžiarska federácia
FIS, možno organizovať jedine tak, že sa do
toho vloží, prípadne preteky zastreší lyžiarsky zväz. Ak by sa na Slovensku niekedy
ešte mali uskutočniť preteky vo svetovom
alebo európskom pohári, prípadne aj majstrovstvá sveta, aké tu boli v roku 1970, je
potrebné, aby sa do toho vložil lyžiarsky zväz,
celá licencia ide prostredníctvom zväzu.
Práve tu sa niekde spája to, že zastupujem akcionárov investora a to, čo som presadzoval v SLZ. Toto je jedna z foriem, akým
spôsobom by sme mali ísť, ako skvalitniť
lyžiarske strediská a usporadúvaním periodických medzinárodných podujatí zviditeľniť
aj cestovný ruch. Naším cieľom je dostať
na Slovensko usporiadanie svetového pohára v bežeckých disciplínach – do úvahy
prichádza Štrbské Pleso alebo Kremnica,
kde sa buduje nový areál, prípadne v zjaz-
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dových disciplínach, kde je niekoľko možností. V tomto vidím veľký potenciál, a to
bol aj motív prijatý lyžiarskou konferenciu
– toto môže byť cesta zachovania a udržania
organizovaného lyžovania na Slovensku. To
všetko úzko súvisí aj s témou dnešného
rokovania. Rád by som nadviazal na slová
generálneho riaditeľa ŠOP, že tu nejde o to,
aby sme bojovali, ale aby sme hľadali dialóg.
Myslím si, že aj SLZ hľadá vhodné pravidlá,
aby sme dokázali koexistovať s lanovkami
a lyžiarskymi vlekmi, lyžiarskymi strediskami, organizovaným lyžovaním spoločne s
ochranou prírody. Veľmi kladne hodnotím
vystúpenie generálneho riaditeľa ŠOP,
vidím, že je tu snaha a možno aj vďaka tomuto semináru by sa mohol nájsť spoločný
jazyk. Pokúsme sa ísť takým smerom, aby
sme našli kompromisy, a tak z roka na rok
kráčali ďalej.

Ing. Ján Mokoš,
primátor mesta
Vysoké Tatry
Foto: M. Grešo

K téme seminára
by som povedal
iba toľko: ochrana
prírody – veľká
brzda
zimného
cestovného ruchu.
Tým však nechcem v žiadnom
prípade
začať
vojnu. Myslím si,
že mám právo
toto konštatovať, hoci väčšina z vás asi robí
v cestovnom ruchu oveľa dlhšie ako ja, ktorý
som desať rokov pôsobil ako riaditeľ hotela a teraz štyri roky v samospráve.
Mali by sme sa pozrieť trošku do minulosti. Naši predchodcovia na celom Slovensku urobili veľkú chybu, keď pripravovali
a určovali hranice národných parkov. Neprizvali vlastníkov, ktorí sú veľmi dôležití, neprizvali samosprávu, neprizvali podnikateľov
v cestovnom ruchu, teda odborníkov a jednoducho určili hranice tak, ako si to úzka
skupina, aj keď hovorím azda o odborníkoch,
zaumienila. Bolo to bez náhrad, bez toho,
aby sa vôbec stretli s dotknutými ľuďmi.
Nerešpektovali a nezohľadňovali sa situácie
z hľadiska urbanizácie, zastavanosti a vybudovanosti jednotlivých území, do ktorých
zahrnuli národné parky. Boli ste všetci
v zahraničí – vo vyspelých európskych
krajinách nie sú zahrnuté do hraníc národného parku žiadne zjazdovky, žiadne cesty
2. triedy, dokonca ani 1. triedy, účelové cesty, žiadne jazerá, plesá ako napríklad Štrbské pleso. Preto sa osobne nikdy neuspokojím s tým, že u nás pôjdu zjazdovky do
3. či 4. stupňa ochrany. Požiadali sme o
preradenie do 2. stupňa, na tom trváme.
Chráňme to, čo je vzácne a urobme
hranice tak, ako to život priniesol. Chystáme zonáciu a opäť to prekrývame. Tu má
medveď plochu, tu rys, tu nejaká rastlina,
tu smrek. Pýtam sa ochranárov zo Správy

TANAP-u – kde je človek? Veď ten je tiež
súčasťou prírody ako jedno oko reťazca.
Toho tam nedáme, nerešpektujeme, že má
záujem o aktivity, ktoré súvisia či už s liečbou,
športovaním a, samozrejme, aj s cestovným
ruchom?
Je veľkou chybou, že predchádzajúce
vlády a parlamenty odpustili veľmi veľa
ochranárom a mimovládnym organizáciám.
Z toho všetkého vyplynulo, že zákon o ochrane prírody a krajiny je akoby nadradený
všetkým zákonom. Ale z ústavy to nevyplýva,
všetky zákony sú si rovné, či je to zákon
o ochrane prírody, zákon o samosprávach,
protipožiarny zákon atď. Napriek tomu stále
narážame na prekážky.
Chcem niečo povedať o Vysokých Tatrách, ale som presvedčený, že to na 99 %
platí pre všetky územia Slovenska, kde sú
národné parky a CHKO. Na území Vysokých
Tatier dlhodobo dochádzalo k trvalému, neprimeranému a jednostranne schematicky
uplatňovanému spôsobu aplikovania legislatívy v oblasti ochrany prírody, pričom neboli zohľadnené historicky prítomné sociálne
a ekonomické aktivity človeka. Tento stav sa
nezmenil ani po 50 rokoch. Nadštandardné
kompetencie orgánov ochrany prírody sú
v silnom protiklade voči zodpovednosti za
dopady ich rozhodnutí na všetkých užívateľov
územia - napríklad pri kalamite, ktorá nás
postihla. Ochrancovia chodili, fotili, zakazovali nám odstraňovať drevo v 5. stupni, aby
sme sa mohli dostať k ľuďom. Nemali pritom
žiadnu zodpovednosť za ľudí, za cestovný
ruch, za kúpeľnú liečbu a vôbec za život
tam, schovávali sa za všeobecnú ochranu
prírody.
Pre zabezpečenie kvality života ľudí
a práce subjektov pôsobiacich na území
mesta to prináša neprimerané bariéry. Mesto Vysoké Tatry a celé územie sa tak stalo
rukojemníkom roky pretrvávajúcich a neriešených medzirezortných problémov, tlaku
rôznych environmentalných a mimovládnych
organizácií a účelovo aplikovanej legislatívy
ochrany prírody. Zdôrazňujem slovo účelovo.
Je potrebné upraviť stupne ochrany, ktoré
často nezodpovedajú skutkovému stavu
zeme. Štyri roky chodíme ako okolo horúcej
kaše a nič sa nezmenilo. Rozvoj územia sa
nedá realizovať nesystémovým udeľovaním
výnimiek, ktoré nie sú vďaka subjektívnemu
posudzovaniu dostatočne transparentné.
Návrh rozvojových aktivít mesta Vysoké Tatry vychádza z požiadaviek orgánov ochrany
prírody, kde jednoznačne deklarujeme záujem o rozvoj len v troch existujúcich strediskách – Tatranská Lomnica, Smokovce a Štrbské Pleso.
Chceme vytvoriť podmienky pre rozvoj
a zabezpečenie zázemia pre všetky štyri historické funkcie TANAP-u, ktorými sú okrem
ochrany prírody aj cestovný ruch, šport
a kúpeľníctvo. Národný park je asi preto
národným, že patrí celému národu a mal
by napĺňať všetky funkcie pre oddych, regeneráciu tak, ako je to všade vo svete, pre

všetky kategórie ľudí. U nás je to, žiaľ, pre
zver, štvornásobne premnožené medvede
a pod. Výsledkom ďalšieho odkladania
riešenia môže byť len definitívna stagnácia a
zastavenie rozvoja tohto regiónu, do ktorého
posledné tri desaťročia neprišla výraznejšia
investícia. Naším cieľom nie je vytvárať
samoúčelné konflikty s orgánmi ochrany
prírody, naopak, rešpektujeme ich. Odmietame však schematické uplatňovanie, ktoré
nerozlišuje celú škálu daností prostredia
a z neho odvodeného prístupu
k spôsobu ochrany. Doterajší systém správy
územia a skôr nespolupráca ako spolupráca
priviedli región Vysokých Tatier na pokraj
organizačného, ekonomického a sociálneho kolapsu.
Jednostranná interpretácia ochrany prírody ku spoločenskej objednávke lyžiarskych
tratí viedla k zníženiu počtu pracovných
príležitostí, k zníženiu kvality a spektra
poskytovaných služieb, k nedostatočnej
obnove infraštruktúry a k postupnej strate
konkurencieschopnosti.
Mesto Vysoké Tatry stále urguje a očakáva
od vlády prijatie systémových krokov
a riešenia, ktoré by rešpektovali oprávnené
požiadavky obyvateľstva pre reálny život a
priniesli by nevyhnutnú revitalizáciu a rozvoj
územia. Sme presvedčení, že len systémové
kroky a nástroje prijaté a koordinované na
úrovni vlády zabezpečia riešenie dobré pre
prírodu a dobré aj pre človeka.

Informácie z odvetvia
zimného cestovného ruchu
Úspešná sezóna 2005/2006 rakúskych
lanových dráh
Dipl. Ing. Ingo Karl, predseda odborného
združenia a Dr. Erik Wolf, obchodný riaditeľ
rakúskych lanových dráh, prezentovali
4. októbra 2006 úspešnú bilanciu predchádzajúcej zimnej sezóny.
V zime 2005/2006 zaznamenalo 261
podnikateľských subjektov v lanovej doprave
v Rakúsku 50 mil. lyžiarskych dní a 602 mil.
prepravených osôb. Počas 33 000 prevádzkových dní dosiahli v pokladniciach pri dopravných zariadeniach obrat 927 mil. eur, čo
predstavuje nárast o 2 % oproti predchádzajúcej sezóne. Celoročný obrat vrátane letnej
a vedľajšej prevádzky v lanovej doprave predstavuje 1 293 mil. eur, z toho 1 124 mil. eur
v zime. Naproti vysokému obratu stoja vysoké
výdaje vo výške 1 122 mil. eur. Pre maximálny komfort, modernizáciu a bezpečnosť
zariadení, rozsiahlu ponuku atrakcií a garanciu snehu na 50 % rozlohy zjazdoviek,
pre sezónu 2006/2007 je určených na investície celkom 523 mil. eur. Jednotlivo po
položkách sú investície:
• 266 mil. eur do zvýšenia komfortu a bezpečnosti zariadení
• 127 mil. eur do zasnežovania
• 130 mil. eur do výstavby zjazdoviek, sánkarských tratí, parkovísk, strojového parku
a stravovacích zariadení.
(ISR 6/2006 – preklad Eva Bajčiová)
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Z kroniky

Z kroniky
lanovkárov
Ing. Vladimír Droppa

‹ 24. december 1939
Ö 10. január 2007

Blahoželanie jubilantovi
Ing. Michalovi Ševčíkovi
A

D

ňa 15. januára 2007
sa najbližšia rodina,
početní priatelia, pracovníci ZZ LAVEX a členovia horskej služby na
smútočnom akte v Liptovskom Mikuláši rozlúčili s Ing. Vladimírom
Droppom, ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
V Záujmovom združení
Lanovky a vleky na Slovensku pracoval od 1. januára
1972 do roku 1989, kedy
ho zákerná choroba prinútila odísť do invalidného
dôchodku.
Vladko Droppa bol veľmi
skromný, poctivý a statočný
človek. Patril medzi prvých
revíznych technikov ZZ
LaV na Slovensku. Už v počiatkoch združenia sa aktívne podieľal na jeho činnosti a dynamickom rozvoji
lanovej dopravy na Slovensku. Bol členom odbornej skupiny, ktorá pripravovala
podklady pre licenčnú výrobu lanoviek a lyžiarskych vlekov na Slovensku a aktívne pomáhal vtedajšiemu TPMH
v Kežmarku pri rozbehu výroby. V združení pôsobil aj ako
lektor a vedúci školení obslúh lanoviek a lyžiarskych vlekov, kurzov spletačov oceľových lán a pod. Veľkú úlohu
zohral aj v poradnom zbore náčelníkov lanoviek a pri
účasti na odborných seminároch revíznych technikov usporadúvaných ŠOTD. Jeho pozornosť bola zameraná na
techniku v lanovej doprave, pričom preložil veľa technických článkov zo zahraničných materiálov.
Bol to človek, ktorý svojou prácou prinášal radosť
a potešenie nielen medzi najbližších spolupracovníkov,
ale aj medzi všetkých ľudí, s ktorými prichádzal do
styku. Jeho veľká láska k horám ho priviedla do horskej
služby, kde sa postupne vypracoval na kvalifikovaného
záchranára v oblasti Nízke Tatry – sever. Pracoval aj v oblastnom a slovenskom výbore HS, kde pri práci využíval
najmä technické vedomosti.
Jeho krásny a zmysluplný život narušila pred 15 rokmi
zákerná choroba, ktorá mu najskôr zhoršila kvalitu života,
neskôr ho uväznila v byte, pripútala na lôžko a nakoniec si
vybrala najvyššiu daň – život.
Vladko, z našich sŕdc spomienka na Teba nevymizne.
Česť Tvojej pamiatke!
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j on už dobehol do jedného z významných cieľov na svojej životnej púti. Áno,
Ing. Michal Ševčík, dlhoročný pracovník
v odvetví cestovného ruchu, oslávil pred
časom svoje šesťdesiate narodeniny.
Narodil sa 17. septembra 1946 v Bratislave.
Po ukončení vysokoškolského štúdia na
Obchodnej fakulte vtedajšej VŠE v Bratislave
začal v septembri 1972 pracovať vo Vládnom
výbore pre cestovný ruch (neskôr Ministerstve
obchodu a cestovného ruchu), po reorganizácii na dnešnom Ministerstve hospodárstva SR v rôznych funkciách. V rokoch 1992 –
1993 zastával funkciu generálneho riaditeľa družstevnej cestovnej
kancelárie Tatratour, neskôr transformovanej na a. s. Tatratour. Koncom roka 1993 sa opätovne vrátil na Ministerstvo hospodárstva SR,
kde pôsobil ako poradca generálnej riaditeľky sekcie CR, od roku
1996 ako generálny riaditeľ sekcie CR. Na Ministerstve hospodárstva pracuje doposiaľ.
Počas rokov sa ďalej vzdelával, v roku 1998 absolvoval kurz
Spoločenského a obchodného protokolu pre podnikateľov,
vedúcich zamestnancov a manažérov, jazykové kurzy a pod. Aktívne
ovláda nemecký, maďarský a ruský jazyk.
Počas svojej činnosti v odbore cestovného ruchu a obchodu bol
postupne členom vedeckej rady Obchodnej fakulty EU v Bratislave,
tajomníkom rady pre cestovný ruch MH SR, členom redakčnej rady
časopisu Panoráma Slovenska a Vestníka MH SR, predsedom
redakčnej rady Bulletin CR, predsedom dozornej rady Slovenskej agentúry pre CR, členom monitorovacieho výboru pre Grantovú schému rozvoja priemyslu a Grantovú schému rozvoja CR,
členom komisie pre rozvoj cestovného ruchu pri Národnej rade SR
a členom operatívneho monitorovacie stretnutia SACR pre čerpanie
štrukturálnych fondov EÚ.
Počas svojej, viac ako 35-ročnej činnosti v odvetví obchodu
a cestovného ruchu, sa náš jubilant so svojimi spolupracovníkmi
aktívne podieľal aj na rozvoji propagácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu, na systémovom rozvoji infraštruktúry a služieb CR,
na príprave a realizácii zámerov rozvoja letných i zimných stredísk
CR na Slovensku, na rozvoji spolupráce s poprednými zahraničnými
odborníkmi a odbornými pracoviskami zo sféry projektovania,
výstavby a prevádzky stredísk CR.
Počas jeho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa sekcia CR
na MH SR treba vyzdvihnúť jeho aktívnu a kvalitnú spoluprácu so ZZ
LAVEX, ktorá sa združeniu dostala najmä pri vytváraní školiaceho
centra pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lyžiarskych stredísk,
ale aj pri vydávaní odborného časopisu LAVEXinfo, pri vydaní SKI
ATLASU a pri ďalších aktivitách nášho združenia.
Okrem dlhoročne známych vysokých futbalových kvalitách nášho
jubilanta sú jeho najbližšiemu okoliu dobre známe aj jeho ďalšie
záľuby, napríklad lyžovanie, cestovanie, hudba a nikdy nekončiace
drobné práce okolo jeho rodinnej rekreačnej chalúpky neďaleko
Bratislavy.
Keďže už bolo povedané takmer všetko, zostáva len úprimne
zaželať nášmu jubilantovi dlhodobé pevné zdravie a naďalej
pretrvávajúci optimizmus v práci i v súkromnom živote.
V mene kolektívu redakčnej rady časopisu LAVEXinfo všetko
zrátal a napísal
Ing. Vladimír Obdržálek
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Oznamy a informácie
Metodické postupy
pre výkon skúšok
a kontrol

M

etodické postupy pre výkon skúšok
a kontrol na zariadeniach určených
pre osobnú lanovú dopravu (ZOLD) boli
vypracované v súlade s požiadavkami
uvedenými v Aplikačnej príručke k smernici 2000/9/ES Európskeho parlamentu
a Rady zo dňa 20. marca 2000, ktorá sa
týka zariadení lanoviek určených na prepravu osôb. (Jej plné znenie v anglickom
jazyku a v slovenskom preklade bude
k dispozícii na nahliadnutie na internetovej stránke ÚNMS).
Metodické postupy vychádzajú ďalej aj
z požiadavky ÚNMS, aby v rámci pôsobenia notifikovaných osôb v Slovenskej republike boli postupy uplatnené pri skúškach,
kontrolách a procese posudzovania zhody
principiálne zhodné u všetkých subjektov podieľajúcich sa na inštalácii nových
a podstatne rekonštruovaných ZOLD do
používania. Metodické postupy vychádzajú
z prijatých a zavedených harmonizovaných
európskych noriem STN EN zameraných na
bezpečnostné požiadavky na ZOLD v súlade
s požiadavkami, ktoré sú obsiahnuté v prílohách ZA súboru uvedených noriem.
Metodické postupy sa ďalej opierajú
o podklady o technickom riešení ZOLD dvoma výrobcami ZOLD, ktorí sú najčastejšími
dodávateľmi týchto zariadení na výstavbu
lanových dráh a lyžiarskych vlekov v Slovenskej republike, a to firiem Pomagalski
a Doppelmayr.
Vypracované sú tieto metodické postupy:
1. Mp 01 – Skúška zvernej sily odpojiteľného
uchytenia vozňa visutej osobnej lanovej
dráhy
2. Mp 02 – Kontrola správneho pripojenia
odpojiteľného uchytenia vozňa visutej
osobnej lanovej dráhy
3. Mp 03 – Kontrola správneho odpojenia
odpojiteľného uchytenia vozňa visutej
osobnej lanovej dráhy
4. Mp 04 – Kontrola pohybu vozňa v stanici visutej osobnej lanovej dráhy s odpojiteľným uchytením vozňov
5. Mp 05 – Kontrola minimálneho intervalu
a rozstupu medzi vozňami visutej osobnej
lanovej dráhy s odpojiteľným uchytením
vozňov
6. Mp 06 – Kontrola činnosti elektromechanických zabezpečovacích zariadení
v stanici visutej osobnej lanovej dráhy
s odpojiteľným uchytením vozňov
7. Mp 07 – Technicko-bezpečnostná skúška
chodu dráhového vozidla lanovej dráhy
na visutých osobných lanových dráhach
s odpojiteľným uchytením vozňov.
Vypracované metodické postupy prerokovali
členovia pracovnej skupiny notifikovaných
osôb v Slovenskej republike, ktorí sú zameraní na výkon skúšok a posudzovania

zhody na ZOLD (ďalej len skratka PS NBSK ZOLD) a boli odobrené pre aplikáciu
v praxi. Možno ich uplatniť tak pri skúškach
a kontrolách novoinštalovaných zariadení,
ako aj pri skúškach a kontrolách v prevádzke. Podmienkou je použitie primeranej
meracej techniky. Metodické postupy boli
predložené tiež odborníkovi pracujúcemu
v prevádzke lanových dráh už veľa rokov.
Jeho pripomienky a podnety obsiahnuté
v oponentskom posudku sú v konečnom
návrhu metodických postupov zohľadnené.
Zavedenie metodických postupov do praxe je
úlohou jednotlivých NB-SK ZOLD a ďalších
subjektov zainteresovaných na skúškach
a kontrolách ZOLD v procese posudzovania zhody, v rámci udelenia povolenia na
prevádzku, prípadne v prevádzke (konečné
znenie metodických postupov bude tiež
uvedené na internetových stránkach ÚNMS).
Pri každom konkrétnom rokovaní medzi
zákazníkom a niektorou z notifikovaných
osôb pre ZOLD pôjde vždy o dohodnutie
postupov pri výkone skúšok, resp. pri posudzovaní zhody. Takto sa môže oboznámiť
s metodickými postupmi aj zákaznícka sféra.
Metodické postupy vypracované v roku
2006 nepredstavujú konečnú množinu metodic-kých postupov pre výkon skúšok a kontrol na ZOLD, ale iba malú časť z nich. Preto
budú v roku 2007 a ďalších doplňované
a modifikované podľa požiadaviek noriem
a reálnej praxe. To vytvára priestor pre vzájomnú úzku spoluprácu v záujme bezpečnosti
prepravy osôb ZOLD medzi prevádzkovateľmi ZOLD a subjektmi podieľajúcimi sa na procese posudzovania zhody, výkone skúšok
a uvádzaní zariadení do prevádzky.
Ing. Rudolf Palko, CSc.

OITAF
– svetový kongres
lanovej dopravy
v roku 2011
Kritériá pre výber miesta konania

Č

o je OITAF?
OITAF je jedinou celosvetovou organizáciou so zameraním na lanovú dopravu, v ktorej je v súčasnosti zastúpených
31 krajín všetkých kontinentov. Účelom
OITAF je zjednotiť prevádzkovateľov
a podnikateľov v lanovej doprave, výrobcov lanových zariadení a kontrolné úrady
(v zastúpení štátu alebo užívateľov) do
jednej organizácie. Náplňou činnosti
OITAF je okrem iného:
- podpora rozvoja lanovej dopravy,
- podpora štúdií a výskumu, ktoré slúžia pre
rozvoj lanovej dopravy,
- podpora pri zosúladení národných právnych predpisov v oblasti lanovej dopravy,
- spracúvanie jednotných medzinárodných
smerníc pre projekciu, výstavbu, prevádzku, údržbu a kontrolu lanovej dopravy, ako
aj vydávanie zodpovedajúcich odporúčaní,

- príprava a realizácia medzinárodného kongresu lanovej dopravy,
- organizácia každoročných odborných
seminárov.
Päť študijných výborov a tri pracovné skupiny
sa na pravidelných zasadnutiach zaoberajú
témami, ktoré sa dotýkajú lanovej dopravy
a spracúvajú odporúčania technického
a prevádzkového charakteru. Doteraz sa
vypracovalo a zverejnilo 19 technických
odporúčaní pre výstavbu a prevádzku lanovej
dopravy.
Každých šesť rokov organizuje OITAF Svetový kongres lanovej dopravy. Prvý kongres
sa konal v roku 1957 v Ríme. Ďalšie boli
v roku 1963 v Paríži, 1969 v Lucerne, 1975
vo Viedni, 1981 v Mníchove, 1987 v Grenoble, 1993 v Barcelone, 1999 v San Franciscu a zatiaľ posledný v roku 2005 v Innsbrucku. Podľa štatutárneho poriadku by sa
mal ďalší kongres konať v roku 2011.
Význam a cieľ kongresu
Význam lanovej dopravy v cestovnom ruchu
i jeho význam vo verejnej doprave stále
narastá. Lanové dráhy sú neodmysliteľnou
súčasťou alpských oblastí a plnia dôležité
hospodárske a sociálne poslanie. V tejto
dôležitej hospodársko-turistickej oblasti
pôsobí množstvo firiem, výrobcov, bánk,
manažérov, technikov, podnikateľov, hotelierov, štátnych i miestnych úradov, odborníkov na cestovný ruch, právnikov, ale aj
technických a vývojových pracovníkov pre
lanovú dopravu, a tým všetkým má svetový
kongres lanovej dopravy ponúknuť príležitosť
na stretnutie, umožniť im medzinárodnú výmenu názorov, dozvedieť sa prostredníctvom
jednotlivých referátov o najnovšom vývoji
v lanovej doprave, dať priestor pre prerokovanie všetkých ekonomických, technických
a ďalších relevantných tém, ktoré sa dotýkajú
turistického ruchu a životného prostredia.
Organizácia kongresu
OITAF prostredníctvom organizačného výboru určí najdôležitejšie obsahové ciele
a témy referátov, pričom každá oblasť súvisiaca s činnosťou lanovej dopravy – napríklad cestovný ruch, hospodárstvo, technika,
životné prostredie a pod. sa berie do úvahy.
Predpoklady pre výber miesta kongresu
Pre zabezpečenie efektívneho a úspešného
priebehu kongresu pre všetkých zúčastnených musia uchádzači o miesto konania
splniť určené základné kritériá a predložiť
cenovú ponuku nákladov pre organizáciu
a samotný priebeh kongresu.
Dôležité dáta kongresu
Termín – sa určuje tak, aby nekonkuroval
žiadnemu podujatiu, ktoré sa týka lanovej
dopravy.
Hlavný program
- Prvý deň – prezentácia, zasadnutie valného
zhromaždenia, zasadnutie riadiaceho výboru;
- Dva dni referáty;
- Jeden deň celodenná exkurzia alebo prehliadka.
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Rámcový program
Uvítací ceremoniál prvý večer;
Jeden galavečer;
Jeden folklórny večer;
Minimálne jeden deň dámsky program.
Podľa skúseností z predchádzajúcich podujatí sa počíta približne s 500 účastníkmi vrátane
sprevádzajúcich osôb. Návštevnosť ovplyvňuje najmä počet podnikateľov a záujemcov
o lanovú dopravu z organizujúcej krajiny.
Simultánne preklady – zabezpečujú sa
do štyroch jazykov (nemčina, angličtina,
francúzština, taliančina) a jazyka usporiadateľskej krajiny.
Lokálne podmienky
Miesto konania kongresu musí byť rýchlo
a ľahko dosažiteľné.
Nevyhnutná infraštruktúra
- Kongresová sála pre minimálne 500
a maximálne 600 osôb s tribúnou, vhodnými sedadlami, s moderným technickým
vybavením (zatemnenie sály, premietacie
plátno, regulované osvetlenie, osvetlenie
tribúny, pripojenie na internet, ozvučovacie zariadenia), 4 až 5 kabín pre tlmočníkov
s výhľadom na tribúnu;
- Sála pre zasadanie valného zhromaždenia
OITAF pre 150 osôb a ďalšie dve rokovacie miestnosti na zasadnutie riadiaceho
výboru a študijného výboru;
- V tej istej budove musí byť reštaurácia
a bar – vhodné aj pre galavečer a folklórny
večer.
Miestny organizačný výbor – menuje sa
v mieste konania kongresu. Ten udržiava priamy kontakt s prezidentom, prípadne riadiacim výborom OITAF a nesie zodpovednosť
za miestne organizácie. Mali by ho tvoriť
osoby, ktoré sú činné v oblasti lanovej dopravy a sú členmi miestneho lanovkárskeho
zväzu a členmi OITAF.
Rozsah úloh organizačného výboru
- Vypracovanie a realizácia prijatých rozhodnutí organizačného a riadiaceho výboru
OITAF v súvislosti s referátmi, účasťou
a zasadnutiami;
- Detailné rozpracovanie programu s časom
a miestom konania jednotlivých podujatí
a bodov programu;
- Spracovanie cenového návrhu nákladov
kongresu;
- Zoznam kontaktov miestnych a štátnych
správ a sponzorských organizácií pre
finančnú podporu;
- Vydanie príručiek alebo harmonogramov
o priebehu kongresu;
- Zabezpečenie potrebnej propagácie,
vytvorenie domovskej webovej stránky
s témou kongresu, zaslanie propagačných
materiálov;
- Rozoslanie pozvánok a programu;
- Uzatváranie rôznych dohôd s miestnymi
firmami na zabezpečenie infraštruktúry;
- Organizácia rámcových programov, programu pre dámy, exkurzie, večerných banketov a uvítacieho koktailu;
- Registrácie účastníkov.
Žiadosti o organizovanie kongresu mohli
uchádzači podávať do 28. februára 2007 na
generálny sekretariát OITAF.
Z tlač. správy OITAF preklad E. Bajčiová
-
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Výstavisko Innsbruck

Dejiny
Nové optimálnejšie snežných kanónov
alebo jednoducho
miesto aj pre
Herr Holle...
Interalpin

M

iesto konania medzinárodnej
výstavy Interalpin – areál výstaviska v Innsbrucku – budú podľa projektov
tímu architektov z Bregenzu kompletne
rekonštruovať. Vznikne tak všestranná
prízemná výstavná plocha, z ktorej
bude určite profitovať aj medzinárodná
výstava horskej techniky Interalpin.
V jeseni minulého roka špeciálne zostavená
komisia jednohlasne schválila realizáciu
spoločného projektu združenia architektov
(Cukrowitz and Nachbaur a AIX Architects)
z Bregenzu. Rozsiahlymi stavebnými úpravami sa do roku 2010 stane výstavisko
Innsbruck najmodernejším výstavným centrom v Rakúsku. Na projekt sa vyčlenilo
25,9 miliónov eur. Stavebné aktivity sú
rozložené na obdobie približne troch rokov
tak, aby sa bral zreteľ na chod výstaviska
s množstvom podujatí a pritom sa vytvorili nevyhnutné prestávky na prestavbu. To
znamená, že aj výstava Interalpin 2007 sa
uskutoční bez prekážok. Na jej ďalší ročník,
ktorý sa koná 18. – 20. apríla 2007, sa prihlásilo veľa vystavovateľov a možno očakávať
rekordný počet účastníkov.
Podstatou projektu Nové výstavisko je
kompaktná, jasne definovaná nová podoba,
ktorá má tri ťažiskové body – pričlenenie historickej haly 2, vybudovanie jednoznačného
prehľadného vstupného systému a vytvorenie rozsiahlych voľných plôch v súlade
s okolím. Vo východnej časti vznikne atraktívne mestské preddomie, ktoré dodá areálu
žiadaný otvorený charakter. Voľné priestranstvo v severnej časti, vďaka požadovanému
usporiadaniu, výsadbe zelene a povrchovým
úpravám, by malo spĺňať kritériá otvorenej
výstavnej plochy (tzv. zelená hala). Pamiatkovo chránenú halu 2 innsbruckého výstaviska
pôvodne v roku 1893 demontovali v Prahe
a opätovne postavili v Innsbrucku. V rámci
projektu Nové výstavisko budovu celkovo
prehodnotia a prestavajú v pôvodnej podobe a dimenziách. V podstate sa celý areál
kompletne zrekonštruuje a všetky zariadenia dostanú najnovší vzhľad, pričom sa
využiteľnosť areálu prispôsobí požiadavkám
vystavovateľov, návštevníkov i miestnych
obyvateľov.
Celková plocha výstavného areálu Innsbruck zaberá 40 000 m2, takže počet
podujatí môže kontinuálne narastať. Predpokladanému narastajúcemu trendu bude
prispôsobená prestavba, ktorá rozhodne
urobí z výstaviska Innsbruck atraktívnejšie
a optimálnejšie miesto aj pre konanie medzinárodnej výstavy Interalpin.
Z tlačovej správy preložila: Eva Bajčiová
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Pred štyridsiatimi rokmi sa v Európe
objavil prvý snežný kanón. Pre zimné
strediská, ktoré sú položené v nižších
polohách to bolo požehnaním.
Už v 40. rokoch predchádzajúceho storočia robil Dr. Ray Ringer v Kanade experimenty s lietadlovou turbínou. Chcel
vyskúšať, ako sa bude turbína správať
v zhoršených poveternostných podmienkach a aké nebezpečenstvo vznikne pri
nízkych teplotách, daždi a ako bude vplývať
zaľadnenie turbíny na motor. Preto so svojimi
kolegami znížil v hale teplotu na mínusové
hodnoty a do bežiacej turbíny nastriekal vodu.
Simulácia nesplnila očakávania, ktoré si želal,
pretože po ukončení pokusu musel výskumník odpratať sneh na druhej strane turbíny.
Kanaďan vtedy neprikladal tomuto pokusu
žiadny význam a do zošita to zaprotokoloval
ako vedľajší efekt bez ďalšieho využitia.
V 60. rokoch sa v USA objavil prvý
zasnežovací stroj s pohonom vrtule. Nemecký objaviteľ Fritz Jakob priniesol nápad do Európy, ale každý pokus zlyhal na
odlišnej vlhkosti vzduchu od tej, ktorá je
v Amerike – kanón vyrábal len vodu. V roku
1964 nemecká firma Linde Jakobs prišla na
trh s novým nápadom, a to s nízkotlakovým
snežným kanónom. Firma Linde už roky
nevyrába snežné kanóny, ale ukázala princíp
a spôsob výroby snehu pomocou sto malých
jemných trysiek, ktorý sa využíva aj dnes na
snežných kanónoch v Európe. Fritz Jakob, už
ako dôchodca, počas svojho života prihlásil
vyše sto rôznych zlepšení a patentov, preto
dostal prezývku Herr Holle – čo v prenesenom význame znamená pán zimy. Na základe
jeho znalostí sa spustila lavína investícií do
zimného turizmu.
Lanové dráhy v Alpách investujú do
výroby technického snehu až 40 % príjmov.
V Rakúsku je celkovo technicky zasnežovaných až 38 % zjazdoviek, v Južnom Tirolsku, v lyžiarskej oblasti Dolomity Superski,
až 80 %. Zimné strediská si už nevedia zimnú sezónu predstaviť bez snežných kanónov.
Od 80. rokov už aj nižšie položené strediská,
napríklad Saalbach, môžu začať lyžiarsku
sezónu skôr, hoci v týchto strediskách mali
vždy v decembri problémy so začiatkom
sezóny. Prevádzkovatelia lanových dráh investujú milióny eur do vybavenia stredísk,
aby prežili v narastajúcej konkurencii.
O technickom zasnežovaní sa vedú dlhé
diskusie, či to nebude znamenať nepriaznivý dopad na životné prostredie, stále sa
zvyšujúcu spotrebu elektrickej energie,
spotrebu vody, nárast počtu lyžiarov a pod.
Zástancovia argumentujú tým, že technický
sneh chráni trávnatý porast a vegetáciu
pred ostrými hranami lyží, výstavba umelých
zásobovacích jazier dotvára scenériu hôr
a súčasne vytvára spestrenie turistických trás.
Ochrancovia zdôrazňujú, že technický
sneh úplne zmení vegetáciu na horských
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lúkach, pretože typické alpské rastliny sa
držia len tam, kde je sucho, a preto môžu
byť vytlačené väčšími rastlinami. Prof.
Dr. Winfried Blum, botanik z Viedne tvrdí, že
je veľmi dôležité, aby sa na zasnežovanie
používala výlučne iba čistá voda, keďže existujú aj rôzne chemické prísady a špeciálne
baktérie, ktoré umožňujú produkovať sneh
aj pri plusových teplotách. Spôsob výroby
takéhoto snehu odporúča veľmi dobre zvážiť,
aby sa nevyrábal sneh za každú cenu.
Človek kompenzuje snežnými kanónmi len
výpadok a nedostatok klimatických zrážok.
Pokiaľ sa nebude umelo predlžovať zimná
sezóna a mráz neposunie prírodné hranice
pre zasnežovanie, nie sú dôvody na pochybnosti a obavy z nepriaznivého dopadu technického zasnežovania na alpskú vegetáciu.
J. Antoni

Globálne otepľovanie
a lyžiarske strediská

T

ohtoročná zimná lyžiarska sezóna, najmä jej začiatok, narobila
prevádzkovateľom zariadení v lyžiarskych
strediskách veľa vrások, a to nielen na
Slovensku. Aj alpské lyžiarske strediská
boli dlho bez snehovej prikrývky. Napriek
veľkým investíciám do zasnežovacích
systémov dlhodobé teploty nad bodom
mrazu nedovoľovali využívať technické
zasnežovanie, a tak aspoň čiastočne
upraviť podmienky na lyžovanie.
Túto skutočnosť má na svedomí v posledných rokoch rýchlo postupujúce globálne
otepľovanie. Situácia, ktorá už niekoľko
rokov nepriaznivo vplýva na ekonomiku
horských a podhorských oblastí, podnietila
OECD – Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na vypracovanie prvej štúdie
upozorňujúcej alpské oblasti a, najmä, ich
lyžiarske strediská na potrebu pripraviť sa
na nepriaznivé podmienky podnikania v blízkej budúcnosti a potrebu hľadať náhradné
riešenia.
Štúdia OECD poukazuje na skutočnosť,
že Alpy zažívajú najteplejšie roky za niekoľko
storočí a zima 2006/2007 je najteplejšou za
posledných 1 300 rokov. Spomínaná štúdia
chce varovať a pripraviť na túto situáciu sektor cestovného ruchu, od ktorého sú závislé
všetky alpské regióny. Podľa OECD je alpský región najväčšou svetovou turistickou
destináciou, ktorú ročne navštívi asi 80
miliónov turistov a do pokladníc priľahlých
oblastí prispievajú 50 miliardami eur, pričom
najväčšou mierou sa na tom podieľa lyžiarsky
priemysel. Zo štatistických údajov vyplýva, že
už v súčasnosti asi 10 % stredných a veľkých
lyžiarskych stredísk je pre nedostatok snehu
na hranici únosnosti.
Podľa štúdie OECD do 15 rokov nebude
schopných poskytnúť vhodné podmienky na
zimné športy asi štvrtina stredísk a do roku
2050 by sa toto číslo malo zvýšiť na 40 %. To
všetko má na svedomí globálne otepľovanie.
Klimatológovia varujú, že do roku 2020 sa
otepľovanie v Alpách veľmi zrýchli, pretože
tunajšie podnebie sa otepľuje dvakrát
rýchlejšie ako je svetový priemer. Kým v roku

1980 až 75 % alpských ľadovcov svoj objem 1 300 rokov. TASR 7. 12. 2006.
zväčšovalo, dnes ich až 90 % je na ústupe. Unbehaun W., Probstl U., Haider W: Winter Sport Tourism – Victim under Conditions of Climate Change?!?
Štúdia OECD vážne upozorňuje na potrebu In Proceedings of the 3rdn International Conference
už teraz sa zaoberať hľadaním náhradných on Monitoring and Management of Visitor Flows in
riešení formou rozširovania ponúkaných recreational and Protected Areas. University of Apslužieb pre aktívny pobyt návštevníkov plied Sciences, Rapperswil, Switzerland, p. 399-400
Juraj Švajda
stredísk.
Redakcia
Ešte jeden názor na článok

Výskum globálnych
zmien v Tatrách

S

práva Tatranského národného parku
a biosférickej rezervácie Tatry v Tatranskej Štrbe sa bude zúčastňovať na
výskumnom programe o globálnych
zmenách v európskych pohoriach pod
názvom Glochamore. Program koordinujú iniciatíva horského výskumu (MRI)
a medzinárodná vedecká komisia pre
výskum v Alpách (ISCAR). Stratégia bola
vyvinutá špeciálne pre manažérov a výskumníkov horských biosférických rezervácií pre plánovanie a implementáciu
výskumu globálnych zmien. Za jednu
z najdôležitejších výskumných tém sa
považuje najmä vplyv globálnych klimatických zmien na rekreáciu a turizmus.
Aj doterajší priebeh zimy v Tatrách poukazuje na potrebu začať v spolupráci
s príslušnými inštitúciami výskum, ktorý bude
sledovať vplyv jednotlivých scenárov vývoja
hydrologického režimu pri predpokladanej
klimatickej zmene na dĺžku trvania snehovej
pokrývky s minimálnou vodnou hodnotou
v lyžiarskych strediskách. Výskum by sa mal,
podobne ako v zahraničí, dotýkať aj vplyvu
zmenených podmienok na výber destinácií
alebo služieb a regionálnu ekonomiku.
Globálne otepľovanie je hrozbou napríklad
pre španielske lyžiarske strediská, kde pre
nedostatok snehu boli v krajine koncom
roku 2006 zatvorené takmer všetky lyžiarske
svahy. Nedostatok snehu sa pripisuje práve
globálnemu otepľovaniu a súčasný stav znamená hrozbu straty pracovných miest, ktorá
môže postihnúť tisíce ľudí zamestnaných
v turistických strediskách. Podobne záver
medzinárodnej štúdie, ktorá rekonštruuje
podnebia v Alpách konštatuje, že Alpy
zažívajú najteplejšie obdobie za posledných
1 300 rokov. Perióda oteplenia je spojená
s vyššími teplotami ako v stredoveku, čo
súvisí s emisiami oxidu uhoľnatého, metánu
a ďalších skleníkových plynov, pričom modely naznačujú, že bude ešte teplejšie. Sneh
sa dlhšie neudrží najmä v nižšie položených
centrách. Dnes má asi 600 z viac ako 660
stredne veľkých a veľkých zimných stredísk
v alpskej oblasti prírodný sneh 100 dní v roku.
Ostatné sa už na prírodný sneh nemôžu
celkom spoliehať. Vplyvom vyššej teploty sa
pomaly roztápajú aj ľadovce. Zvýšenie teploty o 1°, príp. 4° C by mohlo znamenať, že
sa počet spoľahlivých stredísk zníži na 500,
prípadne 200.
Pramene:

Vplyv lyžovania na
prírodné prostredie

V

ážení čitatelia,
so záujmom som si prečítal článok
Ing. Švajdu Vplyv lyžovania na prírodné
prostredie chránených území a odozvy
naň.
Celý život sa pohybujem na zjazdových,
bežeckých, ale aj skialpinistických lyžiach
ako rekreačný lyžiar i pretekár. Poznám
domáce lyžiarske strediská, navštívil som
aj veľa zahraničných. Pri týchto návštevách
som pozorne sledoval dianie v nich a porovnával architektúru, vybavenosť a systém
prevádzky.
Odborníkom nemusím pripomínať, že
lyžovanie sa stáva čoraz populárnejším zimným športom a jeho masovosť stále narastá.
Zabrániť tomuto trendu nemožno. Nielen
v tradičných horských krajinách, ale už aj
v rovinatých krajinách pribúdajú umelé svahy
často postavené zo stavebných materiálov
použitých z búracích prác. V horúcich exotických krajinách pribúdajú haly s technickým
snehom. Významné svetové bežecké a
biatlonové preteky, dokonca aj špeciálne
slalomy sa konajú v posledných rokoch
čoraz častejšie už aj vo veľkomestách. Výskum a vývoj prináša stále množstvo noviniek
v materiáloch a výrobných technológiách,
na ktoré veľmi pružne reagujú výrobcovia
lyžiarskeho výstroja a každý rok prichádzajú
na trh s niečím novým. Lyžovanie je jednoducho obrovský biznis a v niektorých krajinách je neodmysliteľným príjmom štátneho
rozpočtu.
Nebudem rozoberať negatíva a pozitíva
rekreačného a pretekárskeho lyžovania. Ak
zoberieme do úvahy len to, koľkým miliónom
ľudí pohyb na lyžiach prináša príjemne
strávené chvíle pri aktívnom pohybe, zlepšuje
im fyzickú kondíciu, pomáha im byť zdravšími,
otužilejšími a obratnejšími, potom stojí za
myšlienku venovať sa problematike lyžovania
a popasovať sa s problémami, ktoré rozvoj
tohto športu prináša.
Samozrejme, väčšina lyžiarskych stredísk
sa nachádza v horskej, a teda aj prírodne
cennej krajine. Ľudia ako najvyššie bytosti
sú súčasťou života na tejto planéte, ale tak
isto sem patria živočíchy a rastliny. Na rozdiel
od nás nevedia rozprávať ľudskou rečou
a nemôžu s nami komunikovať. Určite by bolo
zaujímavé vypočuť si ich pohľad a pocity na
svet, ako sa k nim my, ľudia, často správame
a ako ich niekedy obmedzujeme v živote.
Alpské strediská sú ohrozené globálnym otepľovaním. Našťastie, existujú aj ľudia, ktorí sa zaoberajú touto problematikou, venujú sa svetu
Reuters/SME 14. 12. 2006.
Globálne otepľovanie je hrozbou pre španielske živočíchov a rastlín a snažia sa obhajovať aj
tieto skupiny na našej planéte.
lyžiarske strediská, TASR 7. 12. 2006.
Alpy zažívajú najteplejšie obdobie za posledných
Problematika športu a ochrany životného
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prostredia sa stala kľúčovou otázkou aj pre
olympijské hnutie. Medzinárodný olympijský
výbor pri príležitosti konania Olympijského
kongresu k storočnici olympijského hnutia v Paríži v roku 1994 zahrnul ochranu
životného prostredia do filozofie programov
MOV. Životné prostredie sa stalo popri
športe a kultúre tretím nosným pilierom olympijského hnutia. MOV vytvoril Komisiu pre
šport a životné prostredie a na základe jeho
odporúčaní zriadil podobnú komisiu ako
jeden z prvých aj Slovenský olympijský výbor.
S jej činnosťou sa môžu stretávať aj niektorí
prevádzkovatelia a majitelia lyžiarskych
stredísk. Činnosť tejto komisie vysoko hodnotili na svetových konferenciách aj predstavitelia MOV.
Myslím si, že autor článku: Vplyv lyžovania
na prírodné prostredie chcel len poukázať
na negatívne vplyvy, ktoré môžu byť spojené
s prevádzkou lyžiarskych zariadení v osobitne
chránených častiach prírody a krajiny, ak sa
nerešpektujú zákonitosti prírody a nedodržiavajú zákony. Toto sa, žiaľ, niekedy stáva. Nemuselo by sa, keby zainteresovaní dodržiavali
legislatívu, normy a predpisy, boli znalí
problematiky ochrany prírody a na druhej
strane ochranári lepšie poznali problematiku
lyžovania a prevádzky lyžiarskych stredísk.
Uvediem iba pár príkladov, ktoré v minulosti zapríčinili nedorozumenie a často aj
nevraživosť medzi skupinami ochranárov a investormi, resp. prevádzkovateľmi lyžiarskych
zariadení:
• Nedodržali sa zákony – vznikali čierne
stavby, dodatočne sa vybavovali stavebné
povolenia napr. na technické zasnežovanie,
nedodržali sa termíny výstavby, nesplnili
sa udelené výnimky zo zákona. Napríklad
v lyžiarskom areáli na Štrbskom Plese sa
niekoľko desaťročí po skončení Majstrovstiev sveta v severskom lyžovaní v roku
1970 dokončievali terénne úpravy;
• Nedostatočná znalosť odbornej problematiky. V počiatkoch technického
zasnežovania si mnohí ochranári spájali
technický (často hovorovo umelý) sneh
s chémiou, napr. salmiakom, ktorý sa
používal na preparovanie tratí pred pretekmi;
• Niektorí investori mali prehnané pohľady
na vybudovanie lyžiarskych stredísk snahou kopírovať veľké alpské strediská.
Často sa lyžiarske strediská propagujú
v prospektoch a na mapách tak, aby vyzerali mohutne a veľkolepo. Návštevník je
potom z reality sklamaný.
Osobne vidím problém ochrany prírody
v niektorých lyžiarskych strediskách v ich
trvalo udržateľnom rozvoji, t. j. aj napríklad
v únosnosti územia, kapacitnej vybavenosti,
vyriešení kvalitného odpadového hospodárstva a v dobudovaní sociálnych zariadení.
Napriek tomu, že svetoví výrobcovia lanovej
dopravy, mechanizmov na úpravu lyžiarskych
tratí prinášajú do výroby a prevádzky zariadení čoraz viac ekologických prvkov, som
svedkom toho, že pri ich prevádzke sa
niekde a niekedy nedodržiavajú tzv. eko
normy a predpisy.
Napríklad je potrebné venovať väčšiu
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pozornosť prečerpávaniu pohonných hmôt
z kanistrov do pásových vozidiel. Používať
v mechanizmoch na úpravu tratí výlučne ekologické hydraulické oleje a kvalitné originálne,
výrobcom pásových vozidiel predpísané
hydraulické hadice (tie sú, samozrejme,
drahšie), aby náhradné hydraulické hadice
nepraskali a hydraulické oleje nevytekali na
svahy a nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, najmä vody. Pozrite sa po jarných
lyžovačkách, aké máme mastné a špinavé
sklznice na lyžiach.
S podobným problémom som sa stretával
počas veternej kalamity vo Vysokých Tatrách
pri odstraňovaní drevnej hmoty harwestormi,
kde tiež niektoré firmy mali problémy s hadicami a nepoužívali ekologické hydraulické oleje.
S globálnym otepľovaním a ubúdajúcimi
snehovými zrážkami bude potrebné venovať
väčšiu pozornosť zásobovaniu lyžiarskych
stredísk dostatkom vody pre technické
zasnežovanie výstavbou polyfunkčných
vodných nádrží, ktoré bude treba vhodne
zakomponovať do prírodného prostredia.
Nevidieť a neriešiť tieto problémy a schovávať sa pred nimi je len ich zbytočným
odkladaním, ktoré aj tak nič nevyrieši, čo sa
nám neskôr môže vypomstiť. Zlepšenie spolupráce medzi prevádzkovateľmi lyžiarskych
stredísk a pracovníkmi Štátnej ochrany
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prírody SR, ale aj nevládnymi organizáciami
ochrany prírody vidím v aktívnejšej spolupráci,
vo vzájomnom spoznávaní sa a v dokonalom
poznaní danej problematiky. Stálo by možno
za úvahu spoločne so ZZ LAVEX zorganizovať
pre obidve strany seminár na tému Lyžiarske
strediská a ochrana prírody. Pre pracovníkov
Štátnej ochrany prírody a členov ZZ LAVEX
usporiadať mimo zimnej lyžiarskej sezóny
odborno-tematický zájazd do niektorého
alpského, napríklad rakúskeho lyžiarskeho
strediska a pozrieť sa, ako sú tieto strediská
vybudované a ako sa dajú vybudovať napr.
vodné nádrže, zasnežovacie systémy, protierózne a lavínové zábrany, parkoviská,
toalety, informačné systémy a pod. Väčšina
týchto problémov je u nich už vyriešená.
To, čo sa hodí pre podmienky Slovenska,
treba aplikovať, prípadne sa poučiť z omylov,
s ktorými sa borili v alpských strediskách.
Komisia pre šport a životné prostredie Slovenského olympijského výboru je ochotná
pomôcť a participovať pri realizácii týchto
myšlienok. Ako hovorí jedno slovenské príslovie: „Je lepšie jeden raz vidieť, ako sto ráz
o tom počuť.“
Ing. Juraj Bobula
pracovník ŠOP – Správa TANAP
predseda komisie pre Šport a životné
prostredie SOV

13. SLOVAKIATOUR

T

rinásty ročník najvýznamnejšieho podujatia v oblasti cestovného ruchu na Slovensku – ITF Slovakiatour 2007 nedosiahol úspešnosť predchádzajúceho, doteraz
najúspešnejšieho ročníka 2006, ale aj tak zostáva jedným z najatraktívnejších
veľtrhových podujatí na Slovensku. Moderné výstavné priestory Incheby Expo Bratislava, kvalitný program pre odborníkov a pestrý sprievodný program pre verejnosť ho
radia k európskej špičke.
Uskutočnil sa 18. – 21. januára 2007 pod Slovakiatour 2007 sa konal už 4. ročník
záštitou Ministerstva hospodárstva SR v spo- výstavy Šport, ktorej sa na ploche vyše
lupráci s odbornými partnermi – Slovenskou 700 m2 zúčastnilo 25 vystavovateľov z ČR,
agentúrou pre cestovný ruch, Slovenskou Maďarska a SR. K zaujímavostiam výstavy
asociáciou cestovných kancelárií, Zväzom patrili 2. ročník festivalu rekordov – Rekordhotelov a reštaurácií Slovenskej republiky a fest, Tour de Spinning, exhibície v kulturistike,
Združením miest a obcí Slovenska. ITF Slo- fitnes, silovom trojboji a rôzne súťaže.
V rovnakom čase sa konal aj 14. veľtrh
vakiatour 2007 na ploche vyše 17 000 m2
predstavil 520 subjektov cestovného ruchu gastronómie Danubius Gastro. Svoje stánky
z 30 krajín sveta (18 krajín malo na veľtrhu s jedlami, nápojmi, špecialitami, ale aj zariaoficiálne zastúpenie). Medzi vystavovateľmi dením do reštaurácií, hotelov a obchodov
sa prvý raz zúčastnilo exotické Japonsko. predstavilo na ploche 16 870 m2 celkovo
Partnerskou krajinou 13. ročníka Slovakia- 325 vystavovateľov z 8 krajín. Oproti minutour-u bolo Bulharsko – nový člen EÚ, o ktoré losti pribudlo veľa nových atraktívnych vystaje medzi dovolenkármi zo Slovenska stále vovateľov v oblasti neeurópskych potravín,
intenzívny záujem – bulharské prímorské kávy, zmrzliny a zmrzlinových strojov, napríklad prvý raz sa predstavili vystavovatelia
strediská ročne navštívi 90 000 Slovákov.
Regióny, regionálne združenia, mestá, z Turecka. V rámci sprievodného programu
obce a ďalšie subjekty neziskovej sféry sa pripravil Cech pekárov a cukrárov súťaž
sústredili v časti ITF Slovakiatour – Región, O najlepší bratislavský rožok s účasťou pekáktorá tento rok zaznamenala najvyšší počet rov zo SR, ČR, Rakúska a Maďarska.
vystavujúcich účastníkov zo Slovenska. Návštevníci výstavy mohli ochutnať rôzne
Rastúci význam veľtrhu potvrdzuje aj zvýšený druhy vína, piva, jedál, cukrárenských výrobzáujem krajov, regiónov a miest z Českej re- kov, ale aj vidieť obľúbené súťaže – Barpubliky. Druhú časť veľtrhu zaplnili národné manskú šou, Poéziu v gastronómii, súťaž
stánky, cestovné kancelárie, touroperátori, v príprave kávy Barista 2007.
Trinásty ročník medzinárodného veľtrhu
dopravcovia, ubytovacie zariadenia, kúpele,
poisťovacie spoločnosti, vydavateľstvá... Sú- cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2007
časťou ponuky, ktorá v minulosti chýbala, slávnostne otvoril minister hospodárstva
bola aj prezentácia karavaningu a kempingu Ľubomír Jahnátek, ktorý okrem iného inako stále viac obľúbeného spôsobu trávenia formoval, že Ministerstvo hospodárstva SR
v súlade s Programovým vyhlásením slovenrodinnej dovolenky.
Pre návštevníkov sa veľtrh počas štyroch skej vlády má záujem posilniť a nanovo
dní stal miestom prezentácie nových produk- definovať postavenie cestovného ruchu ako
tov a služieb, získavania informácií o trendoch dôležitého odvetvia slovenského národného
na trhu, nadväzovania nových obchodných hospodárstva a v tomto smere pripravuje
kontaktov, výberu zájazdu, poznávacieho či komplexnú legislatívu.
Zdôraznil, že: „Cestovný ruch sa jednokúpeľného pobytu v zahraničí i na Slovensku
ducho musí stať súčasťou štátnej politiky
počas letnej alebo zimnej sezóny.
V sprievodnom programe určenom pre od- a účinným nástrojom propagácie Slovenborníkov – Business fórum – cestovný ruch ska ako modernej, pohostinnej krajiny
2007 – sa uskutočnil seminár o kúpeľnej s nádhernou prírodou, bohatou históriou
turistike – možnosti využitia kúpeľov priblížili a zaujímavými ľuďmi...“
príspevky zástupcov z Európskeho zväzu Verme, že v budúcom roku, na 14. ročníku
kúpeľníctva a expertov z Veľkej Británie. ITF Slovakiatour 2008, budeme mať možnosť
Druhou témou podujatia bol Regionálny roz- konštatovať, že sa tak stalo a slovenský cesvoj a možnosti investovania do cestovného tovný ruch konečne získal také postavenie,
A. Č.
ruchu s účasťou eurofondov aj po roku 2007. aké mu právom prináleží.
Súbežne s ITF Slovakiatour 2007 sa usku- Ocenenia odovzdané na ITF Slovakiatour
točnila už 14. kontraktačno-predajná výstava 2007
Poľovníctvo a oddych, ktorej súčasťou boli Cena generálneho riaditeľa Incheba Expo
Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení Bratislava Alexandra Rozina – za podporu
zveri, módne prehliadky poľovníckeho a turis- rozvoja veľtrhu ITF Slovakiatour:
tického oblečenia. Novinkou bolo popolud- PhDr. Anna Píchová, Ing. Dušan Muňko
nie venované deťom.
Cena ITF Slovakiatour 2007 za dynamický
Záujemcov o cestovanie, fotografovanie rozvoj služieb cestovného ruchu:
a filmovanie určite zaujalo podujatie, ktoré Ing. Jozef Barcaj, Marta Bebejová
sa uskutočnilo v rámci ITF Slovakiatour tretí Cena ITF Slovakiatour 2007 za propagáciu
raz, a to 4. ročník Camera Slovakia – festival najdynamickejšie sa rozvíjajúcej zahraničnej
cestovateľských filmov, fotografií a publikácií destinácie na Slovensku:
spojený s výstavou foto a videotechniky.
Bulgarian State Agency for Tourism
Skutočnosť, že cestovný ruch veľmi úzko Cena generálneho riaditeľa Incheba Expo
súvisí so športom, využili organizátori na Bratislava Alexandra Rozina – za prípravu
prípravu špecializovanej výstavy Šport, veno- ôsmich ročníkov medzinárodnej výstavy
vanú rekreačnému i výkonnému športu Poézia v gastronómii a prezentáciu kulinára všetkému, čo s ním súvisí. Popri veľtrhu skeho umenia: František Janata

° Členovia redakčnej rady LAVEXinfo na výstave

° Expozícia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

° Výstavný stánok Slovakia Ski región bol stále
v pozornosti návštevníkov

Cena generálneho riaditeľa Incheba Expo
Bratislava Alexandra Rozina – za atraktívnu
expozíciu, kulinárske špeciality v ukážkovej reštaurácii, za organizáciu a podporu Majstrovstiev Slovenska v príprave kávy Barista 2007:
Tomáš Štefaničiak – Kontakt – A, s. r. o.
Cena generálneho riaditeľa Incheba Expo
Bratislava Alexandra Rozina – za mediálnu
podporu veľtrhu Danubius Gastro:
Viera Dudášová – Gastropress
Osobnosť v cestovnom ruchu za rok 2006
1. kategória:
Rozvoj CR v územnej samospráve SR
Ing. Juraj Kerekeš
2. kategória: Propagácia CR SR
Ladislav Janiga
3. kategória: Služby a podnikanie v CR SR
Ing. Janka Gantnerová
4. kategória: Celoživotná práca osobnosti
v CR SR
Milan Ružek
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Zo života
našich stredísk
hcete si zalyžovať presne v strede
Európy, priam v jej srdci? Potom
musíte navštíviť lyžiarske stredisko SKI
Krahule v centrálnej časti Kremnických
vrchov. Práve toto lyžiarske stredisko,
jeho minulosť, súčasnosť i zámery do
budúcnosti predstavujeme rozhovorom
s JUDr. Vladimírom Urblíkom, konateľom spoločnosti Valiga, o. s. s., ktorá
je rodinnou spoločnosťou rodiny Vladimíra Urblíka, jeho manželky a troch
synov.

¢ Na úvod by sme Vás poprosili, aby
ste našim čitateľom bližšie predstavili
prostredie, v ktorom sa lyžiarske
stredisko nachádza a kedy sa začalo
s jeho budovaním.
Lyžiarske stredisko SKI Krahule je súčasťou
rekreačného strediska Stred Európy Krahule, nachádza sa priamo v geografickom
strede Európy, v obci Krahule. Horská
obec ležiaca v nadmorskej výške 885 m je
významným športovým strediskom v centrálnej časti Kremnických vrchov a vznikla
v 14. storočí počas nemeckej kolonizácie.
Jej obyvatelia pracovali v baniach a zaoberali sa pastierstvom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1331, kedy
bola majetkom Kremnice. Neďaleko sa nachádza geografický stred Európy, ktorého
symbolom je kostol sv. Jána.
Samotné lyžiarske stredisko Krahule
sa začalo budovať koncom 70. a najmä
v 80. rokoch pod gesciou OSCR Žiar nad
Hronom. Vtedy sa vybudovali 2 lyžiarske
vleky Tatrapoma, ktoré nahradili zastaraný
lyžiarsky vlek VL 1000 Transporta. Neskôr,
v rokoch 1986-1988, pribudli ubytovacie kapacity – dva penzióny, reštaurácia
a sociálne zariadenia. V roku 1991 prišlo
k privatizácii strediska. V roku 1996 ho odkúpila spoločnosť Valiga, o. s. s., Žiar nad
Hronom, ktorá je rodinnou spoločnosťou
mojej rodiny. Po roku 1996 sme dobudovali lyžiarsky vlek H 60, v roku 2003 sme
sprevádzkovali technické zasnežovanie,
vykonali generálne opravy existujúcich
lyžiarskych vle-kov, renováciu ubytovacích
zariadení (nové okná, nábytok, vybavenie
atď.).

Áno, v roku 2006 sme
sa rozhodli vybudovať
lanovú dráhu, 4-miestnu
sedačkovú lanovku SL
Unifix 4 výrobcu Pomagalski. Hlavným dôvodom pre vybudovanie lanovej dráhy bolo zvýšenie
prepravnej kapacity v stredisku a zvýšenie
komfortu prepravy návštevníkov. (Bližšie
technické údaje lanovky nájdete v rubrike
Poma Info). Súčasne s výstavbou lanovky
sme vybudovali nové moderné sociálne
zariadenia priamo pri dojazde hlavnej trate.
V súvislosti s výstavbou novej lanovej dráhy
sa vykonali aj nevyhnutné zemné úpravy
hlavnej zjazdovky. Výstavba lanovky prebehla bez mimoriadnych udalostí, a to od
prípravy stavby, cez stavebno-montážne
práce až po uvedenie do prevádzky. V tejto
súvislosti by som chcel spomenúť Ing. Igora Budaja, ktorý svoju prácu ako vedúci
stavby a garant výstavby vykonával maximálne profesionálne, za čo mu patrí naše
poďakovanie. Podpory sa nám dostalo aj
zo strany Obecného úradu Krahule, konkrétne starostu Miroslava Schwarca.
¢ Môžete nám bližšie špecifikovať technické údaje o stredisku, jeho vybavenosti, čo všetko tu návštevníci nájdu?
Stredisko sa nachádza v nadmorskej výške
900 – 1060 m n. m. K prepravným zariadeniam, okrem už spomínanej novej lanovej
dráhy SL Unifix 4 s prepravnou kapacitou
2 200 os/h, patria aj tri lyžiarske vleky
– vlek Tatrapoma H 60 (550 os/h), vlek
Tatrapoma H 130 (750 os/h) a lyžiarsky

° JUDr. Vladimír Urblík

vlek P (300 os/h), prirodzene, stroj na
úpravu tratí. Lyžiarom sú k dispozícii tri
zjazdové trate stredne ťažkej obtiažnosti
v celkovej dĺžke 2,5 km s možnosťou
večerného lyžovania na 900 m zjazdovke.
V stredisku je počas sezóny požičovňa lyží
so skiservisom.
Vybudovaný je aj zasnežovací systém,
ktorý siedmimi kanónmi zasnežuje plochu
asi 10 ha. Ako zaujímavosť môžem spomenúť, že voda pre technické zasnežovanie
sa dopravuje zo vzdialenosti 2,5 km
z Turčekovianskej doliny do prevýšenia
168 m. Slúžia na to dve prečerpávacie stanice. Ďalšími službami, ktoré sú pripravené
pre návštevníkov, je ubytovanie – a to 54
lôžok priamo v stredisku a 100 lôžok v obci
v súkromí. Stravovacie služby zabezpečuje
reštaurácia so 150 miestami priamo
v stredisku. K dispozícii sú parkovacie
plochy pre približne 350 osobných áut.
Počas prevádzky na lyžiarskych tratiach sa
o bezpečnosť stará služba pre záchranu,
ktorú vykonávajú pracovníci strediska s pomocou dobrovoľných pracovníkov HS. Na
poskytnutie prvej pomoci máme všetky
technické prostriedky, v prípade potreby
privoláme vozidlo rýchlej zdravotnej služby
zo 6 km vzdialenej Kremnice.

Foto: M. Grešo

Lyžovanie
v srdci Európy
C

Foto: M. Grešo

Zo života našich stredísk

¢ V uplynulom roku ste vybavenosť
strediska výrazne zvýšili výstavbou
novej sedačkovej lanovky a ďalšími investíciami...
° Lyžiarske stredisko SKI Krahule vyhľadáva veľa ľudí
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Foto: M. Grešo

Zo života našich stredísk

° Kostolík Sv. Jána – geografický stred
Európy

¢ Aké sú vaše zámery, pokiaľ ide
o ďalší rozvoj strediska?
Predovšetkým chceme pokračovať v modernizácii strediska a v skvalitňovaní služieb, čo spočíva najmä v zrekonštruovaní
reštauračných priestorov, vybudovaní
ďalšieho sociálneho zariadenia v objekte
reštaurácie, zvýšenie ubytovacej kapacity
približne o 100 lôžok. Súčasne plánujeme

Foto: M. Grešo

¢ Akí návštevníci vyhľadávajú stredisko a čo všetko robíte pre lepšiu informovanosť o stredisku, a tým aj pre zvýšenie návštevnosti?
Z lyžiarskej klientely, ktorá prichádza do
strediska, prevažujú návštevníci zo západného Slovenska, zväčša z okolia Nitry.
Zo zahraničných návštevníkov zavítajú
do strediska najmä lyžiari z Maďarska,
v menšej miere z Poľska. V našom stredisku sa zameriavame na výcvik a kurzy pre
deti a študentov zo základných a stredných
škôl z oblasti západného Slovenska. Pokiaľ
ide o propagáciu a marketing, snažíme
sa prezentovať prostredníctvom internetu, tlačených propagačných materiálov
a priamymi kontaktmi.

zakúpila a zrekonštruovala bývalú školu
v prírode. Tá bola dosiaľ v nedokončenom
stave. Ich ďalším zámerom je podľa informácií starostu obce výstavba golfového
ihriska a ďalších aktivít. Tie ďalej obohatia
a spríjemnia pobyt návštevníkom tejto lokality, ktorej dominantou je geografický stred
dobudovať niektoré atraktivity pre letné Európy.
využitie strediska, ktoré smerujeme na
Ďakujeme JUDr. Vladimírovi Urblíkovi za
školy v prírode a počas prázdnin na uspo- bohaté informácie a stredisku SKI Krahule
radúvanie letných táborov.
prajeme ďalší úspešný rozvoj a veľa
V rámci rozvoja obce Krahule sa počíta spokojných návštevníkov.
Ing. Miroslav Grešo
s pomocou investičnej skupiny, ktorá

° Nástupný pás zvyšuje komfort lyžiarov pri nástupe na lanovú dráhu
ZUSAMMENFASSUNG
In der Rubrik „Aus dem Leben unserer
Zentren“ stellen wir das Skizentrum SKI KRAHULE in der Mittelslowakei vor. Außer der
wunderschönen Umgebung des Gebirges
Kremnické vrchy kann das Zentrum auch
mit seiner Lage in der geographischen Mitte
Europas prahlen.

° Stredisko ponúka aj možnosti športového vyžitia v letnej sezóne

SUMMARY
In the section “From the life of our resorts“
we introduce the ski resort SKI KRAHULE
in the Central Slovakia which boasts of the
beautiful surroundings of the mountain chain
Kremnické vrchy as well as of the fact that it is
situated in the geographical centre of
Europe.
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Premeny lanoviek
Lanové dráhy v stredisku
Veľká Rača – Lalíky
Nová lanová dráha:
odpojiteľná kombinovaná lanová
dráha Poma Telemix 6/8
(kombinácia 6-miestnych sedačiek
a 8-miestnych kabín)

Pôvodná lanová dráha:
Tatrapoma TS-2 Lalíky
Výstavba lanovej dráhy sa začala v roku
1985, do prevádzky ju uviedli v roku 1989.
Investorom lanovky bola vtedajšia Okresná
správa cestovného ruchu v Čadci, hlavným
iniciátorom a nestorom bol Július Gánoczy st., ktorý v tom čase zastával funkciu
vedúceho lyžiarskeho strediska Veľká
Rača – Oščadnica. Hlavným podnetom pre
vybudovanie lanovky bola potreba rozšíriť a
zatraktívniť existujúce a, najmä, perspektívne lyžiarske stredisko, kde do tých čias
boli vybudované iba lyžiarske vleky. V roku
1994 vybudovali na lanovke medzi podperou
14 a 15 na ťažnej vetve medzistanicu, pretože v hornej časti zjazdoviek bol ešte dostatok snehu, kým v spodnej časti sa už nemohlo lyžovať. Lanová dráha TS-2 bola v prevádzke až do apríla 2004. Po zimnej sezóne
2003/2004 lanovku demontovali a začalo
sa s výstavbou novej, modernejšej lanovej
dráhy. Lanovka TS-2 bude ďalej slúžiť
lyžiarskej verejnosti, a to v stredisku
Závažná Poruba – Opalisko.

Dôvodom výmeny pôvodnej lanovej dráhy
za novú bola nedostatočná prepravná
kapacita, nízka dopravná rýchlosť a dlhý
čas prepravy (25 min.). Stredisko začalo
expandovať, z roka na rok prichádza čoraz
väčší počet návštevníkov. Výstavba novej
lanovej dráhy bola prvým krokom k budovaniu tejto časti strediska, ktoré sa teší veľkej ° Pôvodná lanová dráha Tatrapoma TS 2
obľube najmä medzi náročnejšími lyžiarmi.
na Lalíkoch
Zámery predpokladajú, že v budúcnosti
tu vyrastú ešte ďalšie dopravné zariadenia
a vybudujú sa nové zjazdovky. Nová lanová
dráha Telemix 6/8 nekopíruje presne trasu
predchádzajúcej, poháňacia stanica sa
posunula približne o 300 m vyššie, čo
skvalitnilo príjazd k lanovke.

Technické parametre
- poháňacia stanica
625 m n. m.
- vratná stanica
1 048 m n. m.
- prevýšenie
423 m
- šikmá dĺžka
1 907,5 m
- prepravná kapacita - zima
900 os/h
- leto
540 os/h
- počet podpier
22
- počet vozňov
191
- vzdialenosť vozňov
20 m
- priemer lana
33,5 mm
- prípustná rýchlosť vetra
18 m/s

Technické parametre
- poháňacia stanica
623 m n. m.
- vratná stanica
1 050 m n. m.
- prevýšenie
407 m
- šikmá dĺžka
1 622 m
- prepravná kapacita
2 610 os/h
- počet kabín
10
- počet sedačiek
80
- čas prepravy
5 min. 24 s
° Údolná stanica novej lanovej dráhy
- priemer lana
47 mm
- maxim. dopravná rýchlosť
5 m/s
ZUSAMMENFASSUNG
- maxim. povolená rýchlosť vetra 18 m/s
Im populären Skizentrum Veľká Rača,
das sich in dem Dreieck Slowakei-Polen-Tschechische Republik im Gebirge Kysucké
Beskydy befindet, wurde die Doppelsesselbahn Tatrapoma TS-2 durch eine kombinierte
Sesselbahn POMA Telemix ersätzt. Zurzeit
ist das Zentrum eines der sich am schnellsten entwickelnden Skizentren in der
Slowakei.
SUMMARY
In the popular ski resort Veľká Rača which
lies in the Northwest Slovakia in the triangle
of Slovakia, Poland and Czech Republic in
Kysucké Beskydy mountains, the two-place
chair-lift Tatrapoma TS-2 was replaced by disconnectable combined cable way POMA Telemix 6/8. The resort is now one of the fastest
developing ski resorts in Slovakia.

° Na trase novej lanovej dráhy Lalíky SKY EXPRESS
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SUN KID na Slovensku
D

Foto: Sitour

o lyžiarskych stredísk
na Slovensku prišiel
v roku 2005 nový hit prepravy lyžiarov. Bežné používanie dopravníkových pásov Sun Kid v európskych veľkých
strediskách sa začalo rozvíjať aj u nás.
Prvé boli strediská Donovaly a Vrátna,
ku ktorým sa koncom roka 2006 pripojili aj strediská TLD Hrebienok, SKI
Kubínska hoľa, Pezinská Baba a Meander Ski Park Oravice.
Dopravníkový pás Sun Kid je nenáročný
lyžiarsky vlek najvýhodnejší pre deti a začiatočníkov, svojou univerzálnosťou ho možno využiť na rôzne účely. Konštrukciou a
bezpečnostným vyhotovením nespôsobuje
začínajúcim lyžiarom strach z prepravy na
svahu, naopak, je potešením nielen pre
samotného lyžiara, ale aj pre inštruktora.
Využitie Sun Kid pásu je rôznorodé.
Najväčšie využitie je v zimnej sezóne, ale
využíva sa aj počas letných aktivít v strediskách, kde je letný tubing. Vo veľkých
európskych strediskách sa používa aj ako
približovací dopravník z parkovísk a hotelov
na zjazdovku. V našich strediskách sa Sun
Kid pás využíva najmä v lyžiarskych školách
alebo v detských a zábavných parkoch.
Koncom roka 2006 záujem o dopravníkové pásy narástol. K spomínaným
strediskám na Donovaloch, v areáli
Paty Ski vo funparku, k 30 m pásu
Sun Kid pribudol staronový 24 m pás,
ktorý vznikol po predĺžení z 12 m pásu.
V stredisku TLD Hrebienok sa na túto
zimnú sezónu pripravili až dvoma Sun Kid
pásmi. Jeden má 24 m a je v prevádzke
detského parku Max World, druhý má
54 m a je súčasťou snoutubingovej dráhy. ° Dopravníkový pás SUN KID v stredisku
Donovaly
Veľký ohlas mal aj u lyžiarov začiatočníkov v lyžiarskej škole v stredisku Kubínska hoľa, kde je 24 m dopravníkový pás.
Aj napriek oneskorenej lyžiarskej sezóne
prevádzkovatelia uvažujú o predĺžení tohto
pásu na 36 m. V strediskách Vrátna, Pezinská Baba a Meander Ski Park Oravice sú
v prevádzke 30 m Sun Kid pásy.
Parametre Sun Kid pásov sú rôznorodé.
Odvíjajú sa podľa dopravnej dĺžky a obdobne aj od výkonu pohonnej jednotky. Pre
3 kW pohon je maximálna dĺžka 36 m, pre
5,5 kW je maximálna dĺžka 48 m. Vplyv na
pomer dĺžky a výkon pohonu má aj sklon
(uhol stúpania) pásu. Preprava počtu osôb
na páse je daná rozostúpením lyžiarov na
páse. Optimálne sú odporúčané 2 m. Pri
rýchlosti 0,4 m/s prepraví pás 96 osôb,
pri maximálnej rýchlosti 0,8 m/s je to
1 920 osôb. Sme presvedčení, že tento
produkt skvalitní výučbu začínajúcich lyžiarov a priláka na lyžiarske svahy čoraz viac
návštevníkov.
Sitour ° Dopravníkový pás na Hrebienku
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Vietnam – Vin Pearl
– kabínková lanová
dráha nahrádza
trajekty

D

N

ruhý najväčší výrobca zlata na svete, spoločnosť AngloGold Ashanti,
v jednej zo svojich baní v Brazílii objavila novú zlatú žilu, čím musela čeliť
dvojitému problému.
Bolo potrebné zmodernizovať visutú lanovú
dráhu na prepravu materiálu, ktorá mala už
tridsať rokov a technicky by už nezvládala
prepravovať surovinu z nového náleziska a
súčasne zabezpečovať trvalú prevádzku.
Spoločnosť sa preto obrátila na firmu
Poma, aby hľadali spoločné riešenie.
V prvom rade išlo o rekonštrukciu
lanovky a jej prispôsobenie novým prevádzkovým požiadavkám. Táto rekonštrukcia sa
však mala zrealizovať tak, aby sa neprerušila
prevádzka vzhľadom na charakter danej
činnosti, ktorá si vyžaduje stálu prevádzku.
Poma preto na mieste postavila zmenšenú
repliku lanovky, aby vopred otestovala
všetky nastavenia. Tento prístup spolu
s nepretržitou prácou všetkých tímov prispeli k tomu, že sa obvyklá päťmesačná
lehota potrebná na demontáž, montáž
a nastavenie skrátila iba na dva týždne.
Zmodernizovaná priemyselná lanová dráha
bude od apríla 2007 prepravovať rudu
obsahujúcu zlato na trati s dĺžkou 15 km
a zabezpečí tak prepojenie medzi náleziskami a spracovateľským závodom.

° Lanová dráha na prepravu zlata v Brazílii
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Foto: POMA

Brazília
– zariadenie firmy
POMA
prepravuje zlato

a východnej časti zemegule sa
realizuje výnimočný projekt. Predstavte si! Kabínková lanovka prepojí
mesto Nha Trang s turisticky známym
ostrovom Vin Pearl širokým tri kilometre.
Pre návštevníkov, ktorí sa chcú dostať do
ostrovného hotela s piatimi hviezdičkami
na Vin Pearl, ktorý má 1 200 luxusných
izieb a skvelé golfové ihrisko s osemnástimi jamkami, bol najrýchlejším dopravným
prostriedkom trajekt. Bolo však treba naň
čakať, v prípade že sa zdvihol silný vietor alebo rozbúrilo more, cesta trajektom
nebola až taká príjemná. S cieľom skvalitniť
prepravu návštevníkov hotela sa miestni
činitelia rozhodli nájsť riešenie, ktoré by
prinieslo spoľahlivejšiu a pohodlnejšiu
dopravu. Súčasne chceli z prepravy urobiť
aj turistickú atrakciu. Po viacerých štúdiách
vybrali variant dopravy po lane.
Unikátne stavenisko priamo na mori!
S realizáciou projektu sa začalo vo februári
2006, stavba si vyžiadala 2 000 pracovníkov. V tvare Eiffelovej veže sa postavili
základy 6 z 9 traťových podpier pod morskou hladinou, pričom výška podpier
dosiahla až 70 m nad hladinou mora. Takáto výška bola potrebná, aby sa veľké výletné lode mohli bez problémov plaviť popod
lanovku. Podpery, upevnené na plošinách
s výškou 50 m, čiastočne ponorené, tak
dosiahli celkovú výšku až 120 m. Ukotvenie
plošín si vyžiadalo ponor do hĺbky 40 m, aby
sa dosiahlo skalnaté dno a mohli sa vyvŕtať
6 metrov dlhé otvory do žulovej skaly.
Keďže táto oblasť je známa seizmickou
činnosťou, možno si predstaviť náročnosť
výpočtov odporu voči vlneniu mora, vetru,
zemetraseniu.

° Z výstavby novej lanovej dráhy v meste
Nha Trang – Vietnam

Vyznačujú sa moderným dizajnom, sú vyrobené z novátorských materiálov a ich
celkový vzhľad je výrazom výnimočnej
architektúry. Svetovú premiéru má aj
umiestnenie recepcie hotela, ktorá sa
nachádza priamo v odjazdovej stanici
lanovky.
Riaditeľ firmy Poma pre export je veľmi hrdý, že firma Poma mohla realizovať tento
projekt.
Kabínková lanová dráha so stanicami typu
Multix 8 v 47 kabínach typu Diamond
8 prepraví za hodinu tisíc cestujúcich.
Návštevníci sa prepravujú denne od
6. hodiny ráno do polnoci z pevniny
priamo do ostrovného hotela.

Krátke správy
z firmy Poma
Turkmenistan
– kabínková lanová dráha
a prezident

Turkmenbaši - otec všetkých Turkménov...
to je meno novej kabínkovej lanovej dráhy
Poma s 8-miestnymi kabínami. Lanovka sa
tiahne od úpätia hory neďaleko hlavného
Veľkolepá architektúra
mesta Ašgabad až na jej vrchol. Má dĺžku
Výstavba dvoch staníc lanovej dráhy, 3,5 km a vyvezie vás do veľkolepého
ktoré sú od seba vzdialené 3 300 metrov, moderného kultúrneho centra, ktorého
s prevýšením 28 m, je už dnes dokončená. staviteľom bola firma Bouygues.
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Poma info

Používajte biologické oleje
a príroda bude vďačná
Ochrana životného prostredia je stálym
predmetom záujmu firmy Poma, ktorá sa
nielen zúčastňuje, ale aj organizuje rôzne
environmentálne podujatia. Ekologické
mazadlá zastávajú preto v ponuke firmy
Poma významné miesto už niekoľko rokov.
Výsledkom je neprestajne stúpajúci dopyt
po týchto mazadlách. Výskum prináša nové
výrobky, ktoré sú v súčasnosti v procese
skúšok a testovania a umožnia tak rozšíriť
túto prospešnú stratégiu podniku.
° Vrcholová stanica lanovky Turkmenbaši

Francúzsko - Arcabulle...
High Tech škrupina
Arcabulle – je názov novej škrupiny, ktorou
budú vybavené v tejto sezóne sedačky
novej lanovej dráhy s odpojiteľnými
6-miestnymi vozňami a stanicami typu
Multix des Arcs... Odtiaľ pochádza aj jej
názov! Škrupina je tvarovaná a priehľadná.
Navrhol ju špecialista na sklá pre helikoptéry. Arcabulle umožňuje panoramatický výhľad a za každého počasia dobrú
viditeľnosť. Mechanizmus otvárania je
veľmi spoľahlivý, pričom si kryt zachováva
svoju stabilitu a odolnosť voči vetru. Okrem
kvalitného krytu sú sedačky tejto lanovky,
vďaka špeciálnemu čalúneniu, veľmi pohodlné. Výbava sedačky spĺňa náročné
požiadavky a podmienky vysokohorských
stredísk.

° Nový typ sedačky Arcabulle

Poma Unifix 4
na Krahuliach

P

očnúc tohtoročnou zimnou sezónou
priťahuje lyžiarov do lyžiarskeho
strediska SKI Krahule aj nová lanová
dráha s neodpojiteľnými 4-miestnymi
vozňami typu Poma Unifix 4. V poradí
štvrtý kompaktný Unifix na Slovensku
s nástupným pásom nahradil lyžiarsky
vlek. Do prevádzky ho uviedli pred
Vianocami 2006.
Technické údaje
- šikmá dĺžka trate
742 m
- prevýšenie
168 m
- priemerný sklon trate
23 %
- maximálny sklon trate
44 %
- počet traťových podpier
8
z toho tlačných
1
- ťažná vetva
pravá
- poháňacia/napínacia
stanica
údolná, typ Unifix
- maxim. dopravná rýchlosť
2,3 m/s
- maxim. dopravná rýchlosť
pri núdzovom pohone
0,6 – 1,0 m/s
- max. absolútna rýchlosť
nástupného pásu
0,7 m/s
- revízna dopr. rýchlosť 0,20 – 0,50 m/s
- prepravná kapacita
2 200 os/h
- počet vozňov
100
- typ vozňa – 4-miestna
sedačka
typ Comfort
- vzdialenosť medzi vozňami
15,05 m
- časový interval medzi vozňami 6,54 s
- čas prepravy
5 min. 22 s

° Poháňacia stanica Unifix 4 – SKI Krahule

- nominálny priemer
doprav. lana (Trefilerope)
40,5 mm
- zloženie lana
6x26 WS
- rozchod doprav. lana
4,9 m
- priemer poháňacieho
lanového kotúča
4 900 mm
- priemer vratného
lanového kotúča
4 900 mm
- nástupný pás zn. Emmegi typ Comfort
- elektrický motor
hlavného pohonu
Thrige-Electric
- inštalovaný výkon
136 kW
- hlavná prevodovka
Kissling, Unifix M
- krútiaci moment
13 460 daN
- elektrický motor
núdzového pohonu
Danfoss Bauer
- inštalovaný výkon
30 kW
- náhradný prúdový zdroj
Cummins
- elektrické rozvádzače
Semer
- automatizácia
Siemens
Dodávateľ lanovej dráhy
Pomagalski, S. A. Voreppe
Francúzsko
Investor
JUDr. Vladimír Urblík – Valiga, o. s. s.
Žiar nad Hronom

Foto: F. Mihalík

° Údolná stanica lanovky v Turkmenistane

To je počet kabín typu Diamond, ktoré
v roku 2006 skonštruovala firma Sigma, filiálka firmy Poma. Ide o päťdesiatpercentný nárast oproti roku 2005! Nárast je zapríčinený veľkým úspechom tohto modelu,
vytvoreného v roku 2002 známym talianskym dizajnérom Pininfarinom a vďaka rozmachu turistických a mestských projektov
po celom svete. Spoločnosť Sigma sídli vo
Veyrins - Thuellins, v Nord Isere a zamestnáva významný počet miestnej pracovnej
sily, ktorá sa sezónne mení a pohybuje od
55 do 150 pracovníkov.

Foto: P. Olšavský

1 437

° Lanová dráha POMA Unifix na trati
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TATRAPOMA informuje

O

začiatkoch pôsobenia Tatrapomy
v Poľskej republike sme našich
čitateľov informovali v časopise Lavex
č. 2/2001. Od tých čias pribudli ďalšie
nové strediská a zvyšuje sa vybavenosť
v už existujúcich.

Foto: L. Mačičák

v Poľsku
To, že v susednom Poľsku to myslia s modernizáciou a výstavbou nových lyžiarskych
centier vážne, potvrdzuje skutočnosť, že
len firma Tatrapoma od roku 2001 do roku
2005 postavila 20 lyžiarskych vlekov a v
roku 2006 získala zákazky na dodávku
9 lyžiarskych vlekov a dve lanovky so
štvormiestnymi sedačkami s pevným
uchytením na dopravné lano. Ide o menšie
strediská, kde výmenou za starý lyžiarsky
vlek (lyžiarske stredisko Kaszina Wielka)
bolo postavené moderné prepravné zariadenie s kapacitou 2 400 osôb za hodinu.
V druhom prípade (Laskowa – Kamiona)
ide o doplnenie prepravných kapacít k už
postaveným lyžiarskym vlekom. Koncep- ° Poháňacia stanica Gama
čne lanovky vychádzajú z osvedčeného typu poháňacej stanice Gama s usporiadaním všetkých agregátov do jedného integrovaného zastrešeného a uzamykateľného
celku. Agregáty sú tak chránené proti
atmosférickým vplyvom počasia, ale sú
ľahko prístupné za každého počasia. Technológia je doplnená o ďalší núdzový pohon
pôsobiaci priamo na hnací lanový kotúč,
takže je možné dotiahnuť cestujúcich aj
v prípade poruchy na prevodovke hlavného
pohonu. Novinkou je tiež druhé meranie
° Núdzový pohon I s hlavnou prevodovkou

° Núdzový pohon II cez ozubený veniec
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veľkosti napínacej sily v dopravnom lane,
nezávisle od sprostredkovaného merania
cez tlak v hydraulickom systéme napínania. Správnu činnosť všetkých agregátov
možno sledovať v reálnom čase na farebnom monitore s novou prehľadne usporiadanou grafikou. Technológia lanových dráh
spĺňa všetky bezpečnostno-technické požiadavky určené novými európskymi normami.
Ing. Ladislav Mačičák

Technické parametre
Kaszina Wielka Laskowa – Kamiona
šikmá dĺžka lanovky
(m)
1 085,5
1 538,9
prevýšenie staníc
(m)
281,8
298,9
prepravná kapacita (lyžiari)
os/h
2 350
2 200
dopravná rýchlosť
(m/s)
0,3 – 2,6
rýchlosť pri núdzovom pohone I
(m/s)
0,1 – 0,7
rýchlosť pri núdzovom pohone II
(m/s)
0,62
počet štvormiestnych vozňov
(ks)
137
182
dopravné lano
(Ø mm)
42
hnací lanový kotúč
(Ø mm)
4 500
rozchod lana v trati
(mm)
4 900
vratný lanový kotúč (nedelený)
(Ø mm)
4 900
napínací ťah
kN
350
hlavný pohon:
- elektrický jednosmerný
- s tyristorovým meničom o výkone
kW
282
282
núdzové pohony:
zdroj tlakovej energie vznetový spaľovací motor s hydrogenerátorom s meniteľne
dodávaným objemom, spoločný pre obidva núdzové pohony
( kW/MPa)
123/35
núdzový pohon I: konštantný hydrostatický prevodník cez hlavnú prevodovku
núdzový pohon II: konštantný hydrostatický prevodník cez pomocnú prevodovku a ozubený
veniec na hnacom lanovom kotúči
pohon a napínací systém
v údolnej stanici
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Doppelmayr informuje

info
Lanovka Galzigbahn,
St. Anton am Arlberg
– začiatok novej éry

Z

ákladom rozhodnutia pre výstavbu
lanovky Funitel v stredisku St. Anton am Arlberg bola predovšetkým
požiadavka, aby nová lanovka mala
vysoký prepravný výkon, bola značne
stabilná voči vetru, a tak poskytovala
bezpečnú prevádzku a prekonala veľké
rozpätie lana.
Spomedzi systémov, ktoré prichádzali
do úvahy, bolo ako najlepšie riešenie vyhodnotený Funitel z firmy Doppelmayr. A,
navyše, Doppelmayr bol schopný splniť aj
ďalšiu požiadavku, aby zariadenie nebolo
len technicky perfektné, ale aby bolo
predovšetkým aj revolučným vylepšením
komfortu pre cestujúcich.
Celosvetová novinka
Vďaka zámeru s obrovskými kolesami
ponúka aj celosvetovo jedinečný zážitok
pri nástupe a výstupe. Vedenie vozňov cez
deväť metrov vysoké obrovské kolesá je
skutočne ideálnym organizačným riešením
pre nastupujúce a vystupujúce prúdy ľudí.
Keďže zjazdovka vedie bezprostredne
pred staničnou budovou, muselo sa stavať
do výšky, aby lyžiari neboli ohrozovaní dopravnými prostriedkami lanovky. Napriek
tomu nastupujú cestujúci na prízemí.
Prichádzajúce gondoly sú vedené zhora
cez koleso dolu na výšku zjazdovky. Po
nástupe vedie druhé obrovské koleso gondoly hore ešte skôr, ako opustia stanicu.
Transparentná údolná stanica
Architekt Georg Driendl využil obrovské
kolesá pre architektonickú lahôdku. Údolnú stanicu vytvoril ako stavebný objekt,
ktorý odhaľuje pohybové procesy a vzbudzuje zvedavosť na zážitok z jazdy. Oceľovo-sklená konštrukcia je v noci osvetlená
a vtedy vystupuje do popredia jej graciózna
krása.
Kabínky CWA sú pre 24 osôb, 18 miest
je na sedenie, 6 miest na státie. Pre
údržbu je k dispozícii údržbová kabína
s pracovnou plošinou na streche.
Stavba za päť mesiacov
Lanovku postavili v priebehu piatich mesiacov. Za lanovkársku techniku zodpovedala
firma Doppelmayr, za pozemné a hĺbkové
stavby investor. Všetci si pochvaľovali profesionálny priebeh stavebno-montážnych
prác a perfektnú súhru všetkých zainteresovaných firiem.

° Údolná stanica lanovky z ocele a skla upúta každého návštevníka

Slávnostné otvorenie prevádzky lanovky asi 25 km východne od Zakopaného. Je
9. decembra 2006 prilákalo veľa promi- to veľmi populárne lyžiarske stredisko, v
ktorom firma Doppelmayr v roku 2003
nentov z politiky, hospodárstva a športu.
postavila lanovú dráhu 4-CLF a v roku
Technické údaje
2005 lanovú dráhu 6-CLD. Nová lanovka
- typ zariadenia
24-FUN Galzigbahn so znejúcim menom Bania je vyhotovená
- prepravný výkon
2 200 os/h špeciálne pre začiatočníkov, málo zdat- čas jazdy
9,1 min. ných lyžiarov alebo takých, ktorí majú
- jazdná rýchlosť
6,0 m/s radi pohodlie. So svojou dĺžkou 322 m
- počet kabín
28 je nezvyčajne krátka a má nástupný pás.
- interval/postupnosť
39,3 s Nízka rýchlosť 1,8 m/s vychádza v ústrety
- šikmá dĺžka
2 542 m želaniam cieľovej skupiny.
- prevýšenie
766 m Úplne nový a veľmi obľúbený
- počet podpier
13 Witow, 10 km západne od Zakopaného, je
- pohon
vrcholová stanica úplne novým lyžiarskym areálom. Lanovka
- napínanie
údolná stanica s pevným uchytením i celá infraštruktúra
– zjazdovky, zasnežovanie, reštaurácia sú
nové. Je to príjemná lyžiarska oblasť, svahy
majú priemerný sklon 18 %. Aj v celoročnom
výletnom mieste Ustron, ktoré sa nachádza
v strede trojuholníka krajín Poľsko – Česko
– Slovensko, nahradil Doppelmayr starú 2yžovanie v Poľsku je v súčasnosti
také populárne, ako dosiaľ nikdy.
Tkvie to nielen v striedavom účinku
lyžiarskeho nadšenia, ale aj v stále
modernejších lanovkách.
V strediskách Bilaka Tatrzanska a Witov
inštalovala firma Doppelmayr po jednej
lanovke 4-CLF. Doppelmayr zodpovedal
za lanovkársku techniku a montáž, oceľové
komponenty a konštrukcie podpier dodal a
montoval osvedčený poľský partner ZMP
Mostostal Czechowice. Organizáciu a realizáciu stavebných prác zabezpečoval investor.
Pre začiatočníkov a peších nízka rých- ° V roku 2006 postavil Doppelmayr v Poľsku
4 sedačkové lanovky a jeden lyžiarsky vlek.
losť v stanici
Všetky zariadenia sprístupňujú osvetlené
Stredisko Bialka Tatrzanska sa nachádza

Poľsko zažíva
boom

L

zjazdovky
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Doppelmayr informuje
miestnu sedačkovú lanovku novou lanovou Doppelmayr tu pracovala spoločne
dráhou 4-CLD Czantoria. Pre prevádzku s Mostostalom. K úlohe patrila aj demontáž
peších návštevníkov v oboch smeroch je starého zariadenia, ako aj celkové stavebnástupná a výstupná rýchlosť v staniciach né práce pre stavby na trase a staničné
znížená na 0,8 m/s. Lanovka 4-CLD stavby. Vo vrcholovej stanici sa musela
Czantoria bola vybudovaná v krátkom čase zachovať pôvodná pivnica, v údolí bola
napriek ťažkému terénu. Stavebné práce postavená nová stanica pred starú staničnú
sa začali v polovici septembra, začiatok budovu, ktorú neskôr plánuje prebudovať
montáže na začiatku novembra a uvede- na garážovanie sedačiek.
nie do prevádzky 22. decembra. Firma
Technické údaje
4-CLF
4-CLF
4-CLD
SL
Witow
Bania
Czantoria
Winterpol
- prepravný výkon
- čas jazdy
- jazdná rýchlosť
- sedačky/závesy
- interval/postupnosť
- šikmá dĺžka
- prevýšenie
- počet podpier
- pohon
- napínanie

2 156 os/h
5,2 min.
2,6 m/s
94
6,7 s
803 m
143 m
9
údol. st.
údol. st.

2 395 os/h
3,0 min.
1,8 m/s
62
6,0 s
322 m
60 m
5
údol. st.
údol. st.

1 800 os/h
5,6 min
5,0 m/s
86
8,0 s
1605 m
463 m
15
údol. st.
údol. st.

1 200 os/h
2,9 min.
3,0 m/s
60
6,0 s
527 m
142 m
5
údol. st.
° Odpojiteľnou 6-sedačkou získalo stredisúdol. st.
ko Krvavec na atraktivite. Z lanovky je
nádherný panoramatický výhľad

Slovinsko – štyri nové sedačky

V

Slovinsku na Vianoce 2006 uviedli
do prevádzky štyri nové sedačkové
lanovky Doppelmayr – dve typu 6-CLD
a dve 4-CLF. Pri všetkých týchto projektoch zabezpečovala firma Doppelmayr
plánovanie, výpočty základov podpier
a staníc a montáž lanovkárskej techniky. Zákazník zabezpečoval stavebné
práce. Všetky zariadenia nahradili
staré 2-miestne lanovky.

lyžiarsku oblasť Ivarcko Osven. Lyžiarsky
svah je na južnej strane 2 126 m vysokého
Petzenu. Na severnom svahu k Jauntalu
leží rovnomenná rodinná lyžiarska oblasť
z Unterkärten. V oblasti je aj lyžiarsky vlek.
Hovorí sa, že sa tam nachádza najlepšia
zjazdovka pre obrovský slalom z celého
Slovinska.

obchodné vzťahy a po druhé presvedčila
technika vyhrievania sedačiek Doppelmayr.

Val Cenis
lanovka s kabínami

...aj pre Krvavec
Aj v lyžiarskej oblasti Krvavec položenej na
náhornej plošine bola postavená lanovka
6-CLD Vrh Krvavca. Dopravnou komual Cenis, vzdialené 130 km od
nikáciou je tu lanovka 6-MGD Girak/GaraAlbertville, je najvýznamnejším zimventa z r. 1999. Do strediska prichádzajú ným športoviskom v Haute Maurienne.
lyžiari najmä z neďalekého mesta Krain a V tejto lyžiarskej oblasti je v prevádzke
z Laibachu.
už rok kabínková lanovka s 10-miestnymi kabínkami. S dĺžkou trasy 650 m
4-CLF pre stredisko Postela...
Lyžiarska oblasť Postela v stredohorí je relatívne krátka, má však viacero
Pohorje neďaleko Marburgu má dve lyžiar- zvláštností.
ske zjazdovky. Tu sa každoročne konajú Možno sa vynára otázka, prečo pre takú
preteky svetového pohára v obrovskom krátku trasu postavili kabínkovú lanovku.
slalome a slalome žien Zlatá lisica. Na Tu je odpoveď. Prevádzkovateľovi strediska
prepravu návštevníkov do lyžiarskej ob- išlo o to, aby pre lyžiarov, medzi ktorými je
lasti slúži dvojlanová obežná lanová dráha mnoho detí a začiatočníkov, pripravil poz r. 1957 z firmy Girak a ako druhý výstupný hodlnú prepravu do hornej časti strediska,
variant tri za sebou umiestnené sedačkové kde prebieha samotné lyžovanie. Hneď
v oblasti údolnej stanice bolo treba
lanovky. V strede tejto reťaze sa nachádza
preklenúť rieku. Kabínková lanovka je pre
nová lanovka 4-CLF Postela. Výstavbou
deti i pre začiatočníkov perfektným preapartmánov v hornej oblasti (asi 1 000 pos- pravným riešením.
telí) sa výrazne sa zvýšila návštevnosť.

pre 10 osôb

V

6-CLD pre Stari Vrh...
Lyžiarska oblasť Stari Vrh leží vo výške
medzi 580 a 1 200 m n. m. Štvrtinu lyžiarskych zjazdoviek zasnežujú, niektoré sú
s osvetlením pre večerné lyžovanie. Nová
lanovka 6-CLD s vyhrievaním sedadiel nahradila sedačkovú lanovku z r. 1970. Má
takmer trikrát vyššiu prepravnú kapacitu.
V lyžiarskej oblasti sú aj dva lyžiarske vleky, jedným z nich sa od novej lanovky dá
dostať na vrchol kopca, odkiaľ možno selektívnou zjazdovkou zlyžovať až po údolnú
stanicu lanovky. To, že voľba napriek
aktívnej konkurencii padla na lanovku
Doppelmayr, malo dva dôvody. Predo- ...ako aj pre Ivarcko Osven
všetkým sú to už dlhé desaťročie dobré Nová lanová dráha 4-CLF sprístupňuje
Technické údaje
- prepravný výkon
- čas jazdy
- jazdná rýchlosť
- počet sedačiek
- interval/postupnosť
- šikmá dĺžka
- prevýšenie
- počet podpier
- pohon
- napínanie

24

6-CLD
Stari Vrh
2 400 os/h
5,2 min.
5,0 m m/s
69
9,0 s
1 453 m
442 m
12
vrchol. st.
údol. st.
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6-CLD
Vrh Krvavca
2 400 os/h
4,7 min.
5,0 m/s
61
9,0 s
1 289 m
370 m
13
údol. st.
údol. st.

magazín

4-CLF
Postela 1
1 900 os/h
7,6 min.
2,6 m/s
122
7,6 s
1 195 m
325 m
14
vrchol. st.
údol. st.

4-CLF
Ivarcko Osven
1 608 os/h
8 min.
2,6 m/s
108
9,0 s
1 255m
388 m
14
° Svetová novinka – 10-miestne kabínky
vrchol. st.
so štandardným jednoúchytom – cenovo
údol. st.
výhodné, bezpečné, bezproblémové

Doppelmayr informuje
Cenovo výhodná celosvetová novinka
Ďalšou zvláštnosťou sú úchyty. Kabínky
pre desať osôb boli vybavené jedným
jediným odpojiteľným úchytom. Použitie
štandardného jednoúchytu (a príslušného
štandardného závesu) pri kabínkach pre
desať osôb bolo novinkou, a to nielen
vo Francúzsku, ale aj na celom svete.
Dovtedy mal Doppelmayr maximálne kabínky pre 8 osôb, ktoré mali jednoúchyt.
Pri väčších kabínkach sa používali dve
uchytávacie zariadenia, ktoré sa spájajú
pomocou svorkovnice, čo robí celý systém
značne náročnejší.
Technické údaje
- typ lanovky
- prepravný výkon
- čas jazdy
- jazdná rýchlosť
- kabínky
- interval/postupnosť
- šikmá dĺžka
- prevýšenie
- počet podpier
- pohon
- napínanie

10-MGD Val Cenis
2 400 os/h
3,2 min.
5,0 m/s
26
15,0 s
640 m
142 m
5
údol. st.
vrchol. st.

Ďalšia lanovka
Doppelmayr
na Orave

V

piatok, 2. februára 2007, uviedli
v Oravskej Lesnej do prevádzky
novú štvormiestnu sedačkovú lanovku
4 CKF s pevným uchytením firmy
Doppelmayr.
Slávnostného otvorenia prevádzky sa zúčastnilo veľa hostí a návštevníkov. Okrem
iných bol prítomný starosta obce Ing.
Viater, zástupcovia ZZ LAVEX Ing. Ján
Gavalier a Ing. Miroslav Grešo, za URŽD
Ing. Popovič. Nechýbali ani predstavitelia výrobcu z firmy Doppelmayr, a to
Dr. Michael Bitterl a Ing. Fischer. Novú
lanovú dráhu posvätil miestny farár. V budúcom čísle novú lanovú dráhu predstavíme
podrobnejšie aj s technickými údajmi.

° Oravská Lesná – slávnostné uvedenie
novej lanovky do prevádzky

Doppelmayr
Garaventa
investuje
na Slovensku

K

oncom februára t. r. sa v našich médiách objavili správy o tom, že známy
výrobca lanovej dopravy, firma Doppelmayr, sa rozhodla investovať na Slovensku. Skutočne, 28. februára 2007, sa
v Košiciach uskutočnila tlačová beseda
firmy Doppelmayr, na ktorej marketingový riaditeľ Ekkhard Assman oznámil
vstup firmy do priemyselného parku
Kechnec pri Košiciach.
Firma Doppelmayr Seilbahnen GmbH zakúpila v tomto priemyselnom parku pozemok
s výmerou 8,2 ha, na ktorom vybuduje nový výrobný závod za 6,3 miliónov eur (asi
200 mil. Sk). So začiatkom výstavby nového
závodu sa počíta v roku 2008, pričom
s výrobou určených konštrukčných celkov
sa začne v roku 2010.
Produkcia toho závodu bude pokrývať
dodávky lanoviek do Česka, Ruska, Ukrajiny,
Poľska, Slovenska, Rumunska, Bulharska,
Slovinska, Srbska Maďarska... V novom
výrobnom závode nájdu zamestnanie predovšetkým vysokokvalifikovaní robotníci a technici, ktorí budú schopní zabezpečiť prípravu
a výrobu produktov najvyššej kvality, keďže
krédom firmy Doppelmayr je: najvyššou
kvalitou výrobkov zaručiť bezpečnosť
prepravovaných osôb.
Rozhodnutie postaviť tento závod na
Slovensku v priemyselnom parku Kechnec
bolo ovplyvnené predovšetkým polohou,
blízkosťou k novým trhom, dobre vybudovanou infraštruktúrou priemyselného
parku a dobrým manažérskym prístupom
tamojšej samosprávy.
Napriek tomu, že firma Doppelmayr
je na Slovensku, najmä medzi lanovkármi
dobre známa, zdôrazníme aspoň niekoľko
skutočností:
- Firmu založili pred viac ako 60 rokmi
a dnes má vo svete medzi výrobcami
lanových dopravných zariadení vedúce postavenie.
- Doteraz postavila viac ako 13 500 lanoviek a lyžiarskych vlekov, ktoré dodala do
75 štátov sveta.
- Okrem Rakúska a Švajčiarska má výrobné
závody aj v Číne, Taliansku, USA a Kanade
a teraz k nim pribudne aj Slovensko.
- V súčasnosti zamestnáva 2 223 pracovníkov a jej minuloročný obchodný obrat dosiahol výšku 581 mil. eur, čo je o 20 % viac
ako v roku 2005.
- V roku 2006 zrealizovala 180 lanovkárskych projektov po celom svete.
- Rovnako v roku 2006 len do výrobných
strojov a zariadení investovala 26 miliónov
eur, čo bolo o 10 miliónov viac ako v roku
2005. Veľkú váhu vo firme prisudzujú
inovačnému manažmentu s cieľom dlhodobo zabezpečiť prostredníctvom pre trh
relevantných inovácií konkurencieschopnosť spoločnosti.
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Kässbohrer informuje

informuje
Foto: Kässbohrer

Kässbohrer
– 15 000 SPV
PistenBully

L

aupheim, 1. decembra 2006. V tomto mesiaci oslávila firma Kässbohrer Geländefahrzeug AG výrobu
15 000 PistenBully. Všetkých zamestnancov spoločnosti naplnil tento deň
oprávnenou hrdosťou. Veď, čo sa týka
úpravy a údržby lyžiarskych svahov,
tratí a výstavby funparkov, sú PistenBully na všetkých trhoch svetovými
lídrami s pokrytím viac ako 50 %. Je
to postavenie, o ktorom sa na začiatku
nikomu ani nesnívalo.
História PistenBully sa začala písať v roku
1968 v starej drevenici v Ulme, kde firma
Kässbohrer vyrábala pod rúškom hlbokého tajomstva prvý prototyp vozidla PistenBully. Na skutočnosť, že toto vozidlo poskytne v ďalších štyroch desaťročiach pevnú
pôdu pracovnému životu stovkám zamestnancov, v tom okamihu nikto nepomyslel.
Karl Kässbohrer prišiel s nápadom vyrábať
snežné pásové vozidlá PistenBully počas
zimnej dovolenky v Seiser Alm. Trápilo
ho, že vozidlo výrobnej značky Eigenbau,
ktoré tam upravovalo svahy, sa pokazilo a nedalo sa opraviť. Karl Kässbohrer
a jeho brat Otto sa vždy zaujímali o atypické
dopravné prostriedky a terénne vozidlá.
Poverili preto projektového inžiniera Waltera Hauga vývojom vozidla na úpravu
lyžiarskych svahov, ktoré by technológiou
zodpovedalo technickým požiadavkám
trhu. V júni 1968 položil Walter Haug prvý
raz pero na papier. Odvtedy je považovaný
za otca PistenBully.
V roku 1968 technológia mechanickej
úpravy svahov nebola ani 10 rokov stará.
Prvé konštrukčné návrhy na svete boli
predstavené v televízii v roku 1960. Mali
podobu vojenských vozidiel s pásovým

° Prvé vozidlo PB 32.120 B z roku 1969
malo 120-koňový 6-valcový benzínový
motor

26
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° Tisíci PistenBully vyrobili v roku 1975 – na zábere pracovníci závodu 2 v Ulme

pohonom a mali byť použité na 8. ZOH
v Squaw Valley v Sierra Nevade. Vstup do
tejto oblasti podnikania bol významným
krokom, keďže konkurencia bola veľmi
tvrdá. Vozidlá na úpravu lyžiarskych svahov vyrábalo približne 10 rôznych firiem
a niekoľko amatérskych konštruktérov. Základné návrhy boli v podstate rovnaké – benzínový motor, pákové ovládanie smerových
bŕzd, mechanický prevod na pevnú prednú
hnaciu nápravu a diskové alebo bubnové
brzdy.
Kässbohrer zvolil odlišný konštrukčný
systém. Ich vozidlá mali tiež pohon prednej
nápravy a benzínový motor 120 koní od
firmy Daimler-Benz, avšak mali hydrostatický pohon, ktorý nahrádzal problematický
mechanický prenos hnacej sily. Vozidlo sa
ovládalo volantom, malo priestrannú kabínu
pre vodiča a spolujazdca a malo veľkú nákladnú plošinu. Prvý prototyp bol testovaný
na tankodrome v Ulme v decembri 1968.
V roku 1969 nasledovala prvá malosériová výroba. Päť vozidiel typu PB 32.120 B
prešlo podstatnou zmenou – pohon vozidla sa prenášal cez zadnú nápravu a boli
osadené novými 6-valcovými motormi
s výkonom 145 koní. Potom sa benzínové
motory, ktoré sa vo veľkých nadmorských
výškach neosvedčili, nahradili dieselovými
motormi. Tu mali málo spaľovacieho vzduchu a ich výkon išiel prudko dole. V roku
1971 odišlo z Ulmu prvé vozidlo do lyžiarskeho strediska Fleine (Horné Savojsko).
Vozidlo si v tvrdej medzinárodnej konkurencii počínalo veľmi dobre a úspešne obstálo.
Mimoriadne kladne bol hodnotený nový
konštrukčný systém prenosu sily – hydrostatický pohon vozidla. Konkurencii chýbal
plynulý prenos hnacej sily v dôsledku

magazín

mechanického prenosu hnacej sily cez
stupňovú prevodovku, čo sa výrazne
prejavovalo na kvalite úpravy svahu. PistenBully prekonávalo stúpanie a klesanie
terénu plynule nastaviteľnou rýchlosťou,
a tak sa mohlo dokonale prispôsobiť terénu
a snehovým podmienkam. V tom okamihu
bolo jasné, že idea PistenBully sa presadí.
Ervin Wieland, ktorý organizoval predaj
vozidiel PistenBully, od roku 1971 natrvalo
sformoval nasledujúcich 30 rokov histórie
PistenBully.
V rovnakom roku bol prezentovaný ďalší
technický vývoj modelu PB 145D. Model
PB 170D už ponúkal odklápaciu kabínu
vodiča. Kässbohrer začal s vlastnou výrobou kabín, ktoré mali samonosnú rúrkovú
konštrukciu. Medzinárodný prelom na trhu
prišiel v roku 1972. Bol to rok konania ZOH
v japonskom Sappore, kde PistenBully boli
nasadené na úpravu všetkých lyžiarskych
tratí. Na ZOH v Sappore všetci pracovníci
firmy spomínajú ako na míľnik vo vývoji
a výrobe PistenBully.
Postavenie divízie vozidiel PistenBully
nebolo vždy vo firme Kässbohrer prioritné.
Zástupcovia divízie autobusov a nadstavieb
pre nákladné autá často mylne poukazovali
na to, že s takými malými počtami výrobkov
divízia PistenBully nič neznamená. Opak
však bol pravdou. Divízia PistenBully bola
ekonomicky nezávislá a výroba a predaj
zaznamenávali stále stúpajúcu tendenciu.
Od chvíle ako sa výroba PistenBully
rozbehla, už nebolo možné zastaviť sa.
V roku 1979 – desať rokov od začatia sériovej výroby, bolo v prevádzke už viac ako
2 000 vozidiel v 35 krajinách sveta. Toto
desaťročie predstavuje dlhý zoznam zásadných inovácií, ktoré sa krok za krokom rea-

Kässbohrer informuje

Kässbohrer
drobné informácie
Kvalita sa vyplatí
Kässbohrer Geländefahrzeug AG, nemecký výrobca snežných pásových vozidiel
PistenBully, vypracoval prednedávnom
podrobnú analýzu spokojnosti zákazníkov.
Veľmi dobré hodnotenie a veľká odozva
zákazníkov ukazujú, že značka PistenBully plní všetko to, čo sľubuje. Kupujúci
° Za úspešným výrobkom je vždy výkonný tím – zamestnanci firmy Kässbohrer pri
sa môžu spoľahnúť na kvalitu, výkonnosť,
oslave 15 000-ho PistenBully
spoľahlivosť a hospodárnosť vozidiel, ktoré
lizovali a predstavovali stále vyššiu a vyššiu bohrer Geländefahrzeug GmbH.
zabezpečujú starostlivosť o zjazdovky
technickú úroveň vozidla. V druhej výrobNaopak, dopad tejto zmeny bol pre a lyžiarske stopy i výbornú servisnú
nej sérii dostalo vozidlo hladiacu dosku spoločnosť veľmi priaznivý. V roku 1997 organizáciu.
a čelnú radlicu, ďalej nasledoval stopovač bolo vyrobené desaťtisíce vozidlo. V tomna tvarovanie bežeckých stôp a v roku to období boli už PistenBully v prevádzke
1976 bola na trh uvedená zadná fréza.
v 52 krajinách na všetkých šiestich kontiV prvých rokoch výroby sa posun vozi- nentoch. Deväťdesiate roky priniesli okrem
diel na montážnej linke zabezpečoval vlast- iného aj nový typ vozidla PistenBully 300.
nou silou montážnikov. Prvý mechanický Vynikajúce vlastnosti vozidla predstavovali
posunovač na linke inštalovali v roku 1977. najmä jeho extrémna stúpavosť, jednoKoncom sedemdesiatych rokov bol tzv. duchá údržba a automatické napínanie
Werk 2 prebudovaný a vyčlenený len pre pásov. Vozidlo PistenBully 300 ovládlo
výrobu PistenBully.
prevažnú väčšinu lyžiarskych svahov na
V polovici 80. rokov sa začali vyrábať svete. Rok 1998 znamenal pre firmu Kässtzv. malé stroje určené najmä na úpravu bohrer Geländefahrzeug GmbH vstup na
bežeckých lyžiarskych tratí. Vozidlá typu burzu. Akcie spoločnosti boli prvý raz
PB 060D až 110D a ich nasledovníci 150D
uvedené na Frankfurtskej burze cenných ° Precíznou kontrolou k precíznym výroba 160D sa stali celosvetovo najúspešnejšími
papierov 16. septembra 1998. O štyri
kom PistenBully
vozidlami na úpravu lyžiarskych bežeckých
roky neskôr sa spoločnosť presťahovala do
tratí. Krátko na to nasledovalo vozidlo PB
úplne nových objektov v meste Laupheim. Zabezpečenie kvality vo firme
200DW, ktoré ako prvé na svete malo
Po dlhých rokoch takto dostali všetky
na plošine osadené prídavné zariadenie
Kässbohrer
oddelenia
firmy spoločnú strechu s veľkou
– hydraulicky poháňaný lanový navijak.
Kässbohrer Geländefahrzeug AG investuje
Ten umožňoval jazdu vozidla v extrémne perspektívou pre ďalší rozvoj. V nových veľmi veľa času do vývoja a vyladenia jedobjektoch
vybavených
najmodernejšou
strmých terénoch, s možnosťou upravovať
notlivých komponentov vozidiel. Na pomoc
zjazdovky aj smerom nahor. Nič sa na montážnou technológiou sa v roku 2002
si berie aj svojich partnerov. Z toho dôvodu
začal
vyrábať
PistenBully
300
Polar,
ktorý
postavení divízie PistenBully nezmenilo ani
vykonáva Kässbohrer kontrolu kvality už pri
v roku 1994, keď došlo k rozdeleniu firmy s výkonom 460 koní predstavuje zatiaľ
auditoch
dodávateľov, kde sa kontrolujú
najvýkonnejší
PistenBully
v
histórii
firmy.
Kässbohrer. Vtedy sa z pôvodnej firmy
Vozidlá PistenBully boli voči konkurencii výrobné procesy priamo u výrobcu. Pri
Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH
odčlenila výroba snežných pásových vozi- vždy o krok dopredu. Od začiatku výroby dodávke tovaru prichádza na rad vstupná
diel a vznikla samostatná spoločnosť Käss- firma mala patent na hydrostatický pohon kontrola komponentov. Meracie prístroje,
vozidla, ktorý priebežne zdokonaľovala. ktoré pracujú systémom 3D, zaisťujú konPistenBully si stále drží vedúce postavenie trolu dodávaných dielcov s presnosťou
na európskom a svetovom trhu. Je to určite na tisícinu milimetra. Vysoké požiadavky
zásluhou pracovníkov firmy, ktorí pre za- na trvalú kvalitu materiálu, presnosť rozchovanie tohto postavenia venujú aj mnoho merov, lícovanie a dlhú životnosť, to všetko
sú parametre, ktoré musia byť trvale
zo svojho osobného času.
Posledný výrobný model PistenBully 600 spĺňané. Len tak dodávateľ vyhovie kvalispája najmodernejšiu technológiu s horú- tatívnym požiadavkám firmy Kässbohrer.
cim červeným dizajnom. To, že je to Skôr, ako sa vozidlo odovzdá zákazníkovi,
z každého hľadiska stroj absolútne najvyššej sa 3,5 h testuje v moderných testovacích
triedy, potvrdzuje obrovský záujem o kúpu skúšobniach v najrôznejších prevádzkozo strany stabilných i nových zákazníkov. vých režimoch zaťaženia. Automatizovaný
Darmo, špičková technológia predsta- priebeh programu simuluje najrôznejšie
vuje špičkový výrobok, a to je PistenBully. formy terénu a použitia. Nastavené paraA 15 000 PistenBully je číslo, na ktoré je metre riadenia motora, elektronika pojazdu
a riadenia a výkon parkovacích bŕzd. Všetky
firma právom hrdá.
Kässbohrer Geländefahrzeug AG, namerané parametre sú kontrolované a za° Ako vždy – prvý na vrchole – najnovší
Laupheim, SRN znamenávané.
PistenBully 600 W
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Prinoth

Súťaž vodičov SPV
PRINOTH DRIVERS TROPHY
už aj na Slovensku
a Ľubo Cintuľa: „Peťu, je to paráda a pohoda,
jak šicke tvoje akcie...“ Venujme sa však finalistom:
Prvý deň 8. marca 2007: l. miesto Peťo
Kubalík, Vrátna, 2. miesto Tono Maľčovský,
Ski Drienica, 3. miesto Jožo Mešek, Veľká
Rača. Druhý deň 9. marca 2007: 1. miesto Mirko Šuriňák, Zuberec, 2. miesto Laco
Gardošík, Zuberec-Zverovka, 3. miesto Vilo
Kľuchták, Zuberec-Milotín. Víťazom v prvom rade treba blahoželať. V druhom rade
treba uznať, že niektorí mali výhodu tréningu
na súťažnom type stroja, v neposlednom
rade treba vysoko oceniť odvahu, s ktorou
už pred dvoma rokmi sadli do inej mašiny
a odskákali si s ňou svoje. Pri oceňovaní a
ďakovaní nesmiem zabudnúť na tím Prinoth
vyslaný na Slovensko, z ktorého ste si mnohí
zapamätali najmä Vlastu Kovačovičovú a
tiež mojich kolegov zo Snowworku so známou postavou Olega Golubieva. Títo všetci
odviedli kus fantastickej práce. A ako posledných zúčastnených uvádzam tých, čo
boli v centre pozornosti – naše 430 PS
tátoše. Dva Everesty z Vrátnej, jeden náš
predvádzací SPV a jeden SPV Leitwolf, ktorý
bezplatne zapožičalo stredisko Meander Ski
Park Oravice. Práve posledne menovaný
vzbudzoval najväčší záujem a v závere predstavil takú dynamickú šou, pri ktorej sa zastavoval dych. Netrúfam si to presne opísať,
ale viem, že TV JOJ to dvojnásobne uvádzala v top-prime čase cez víkend, hneď po
hlavných správach. A iba tak mimochodom,
o celej akcii bol natočený film, ktorý rád na
požiadanie bezplatne zašlem. Určite budete
znova prekvapení krásou a silou stroja i maj-

Naše prvé
prvenstvá

strovstvom vodiča. Prekvapení však boli
aj naši zahraniční Prinoťáci. Na začiatku
podujatia upozorňovali, že bude ťažké držať
všetkých pohromade, že účastníci budú
odbiehať, že môžu byť nedisciplinovaní, že
treba zábrany, ploty, príkazy... Očividne to
neplatí pre náš súťaživý národ. Všetci do jedného boli neprestajne zomknutí v stredisku
diania, sledovali a povzbudzovali každého
súťažiaceho a ak odbehli, tak len k studeným
misám alebo k blízkemu bufetu na povinný
doping s priateľom. No, čo už! Bodkou
dvojdňového súťaženia bolo preťahovanie
lanom. Stredisko Veľká Rača proti východniarom. Východniari prehrali a padli na zadok. A na zadok som takmer padol aj ja z
toho, ako ste nám pomohli zorganizovať
takú perfektnú akciu.
Ale dvojdňovou súťažou vo Vrátnej sa ešte
nič neskončilo. Ešte v tú istú noc sme boli
v Tatranskej Lomnici a nasledujúci deň i
ten ďalší sme boli na Skalnatom Plese. A
tu hore, až sa to nechce nám veriť, pretože
dolu už kvitnú fialky a tu na plese večer mráz,
fujavica. Veru, cítiť veľhory. Hoci najmenšie
európske, ale predsa veľhory. Tri metre
snehu a ten svah! Niet v Karpatoch, ani v
susednom Česku druhého takého...
Mojou dávnou túžbou bolo dotiahnuť sem
mašinu a demonštrovať ju. Lomnické sedlo
je kľúčom k Slovensku. Zdolať tento svah
znamená zdolať všetky ostatné. Počas dvoch
nocí sme chceli poukázať na stúpavosť stroja, na silu motora, na kvalitu frézy, techniku
navijaka. Poukázať a presvedčiť. To sa nám
aj podarilo, no v extréme sedla sa ukázala
ďalšie požiadavka – hmotnosť. A v tomto,

Foto: S. Konejl

Vážení klienti, milí zákazníci!
Určite už mnohí z vás zaznamenali, že
Prinoth na Slovensku pevne zakotvil a
mieša karty vo veľkej ratrakárskej hre.
Pravdu povediac, rád beriem biznis ako
chlapskú hru, ako zábavu dospelých. A
inakšie nemala vyznieť ani naša nedávna (8. a 9. marca 2007) akcia v stredisku Vrátna. Súťaž jazdcov o pohár firmy
Prinoth mala byť, a veru aj bola, veselá súťažná hra. Priznávam, sám som
bol prekvapený, ako to vyšlo.
Aby som nepredbiehal, najskôr uvediem
niekoľko informácií. Prinoth Drivers Trophy
má už siedmy ročník s piatimi európskymi
semifinále. V tomto roku prebieha v strediskách: Vrátna – SK, Bad Gastein – AT, St.
Moritz – CH, Groeden – Plan de Gralba – IT
a stredisko Tignes – FR, kde sa uskutoční
aj finále. Súťaží sa v zručnosti jazdy na
snežnom pásovom vozidle, tentoraz v disciplínach: šibenička – z rozjazdu trafiť na
radlici zavesenú figurínu do studne, labyrint
– gravitačnou silou previesť guľôčku horizontálnym labyrintom a disciplína balóniky
– na radlici uchyteným bodcom prebodnúť
v krátkom čase čo najviac farebných balónikov. Také boli súťažné disciplíny.
Nebola by to však moja akcia, keby som ju
niečím neokorenil. Ako povedala manažérka
Prinoth Veronica Origo, vraj si na Slovensku
robíme všetko svojsky. Pozval som pretriasť
kosti spišských šermiarov zo skupiny Jago,
a tí okrem toho urobili nesúťažné disciplíny
– rytiersky trojboj a adeptov certifikovali
glejtom.
Celá súťaž vo Vrátnej bola dvojdňová
s oddeleným hodnotením pre každý deň
za účasti takmer stovky súťažiacich. Víťazi
nesúťažných disciplín dostali bundu, tričká
a flísku. Víťazi súťažných disciplín sa okrem
vecných cien tešia najmä z postupu na finále
vo Francúzsku, ktoré sa uskutoční 4. mája
2007 v stredisku Tignes. Cesta a náklady na
pobyt idú na náš účet.
Hlavná výhra vo finále je štvorkolka za
štvrť milióna, druhá a tretia cena sú zájazdy
v hodnote 70 a 35 tisíc. Samozrejme, tieto
ceny sú vzdialené, ale určite pre šiestich
našich vodičov je už postup do Francúzska
veľmi cenný a rovnako sa domnievam, že
pre všetkých bola už samotná účasť na akcii
krásnou udalosťou. Tak, ako mi to povedali
moji východniarski kamoši Dušan Šimko ° Účastníci súťaže SPV Prinoth Drivers Trophy
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INTERALPIN
2007
Najvýznamnejší odborný veľtrh horskej technológie Interalpin 2007
je väčší ako kedykoľvek predtým
a výstavisko Innsbruck od 18. do
20. apríla 2007 prináša množstvo
noviniek. S počtom 500 vystavujúcich firiem a plochou väčšou
o 30 tisíc m2 ponúka Interalpin
početné svetové novinky, ktoré tu
majú svoju premiéru.

° Boj s Minotaurom

tu veľmi dôležitom argumente musím uznať,
že stroj Everest je so svojou kompletnou
hmotnosťou (stroj, pásy, radlica a fréza)
9 500 kilogramov + 1 800 kg navijak až na
druhom mieste. Pretože nedostihnuteľne
prvým s 8 200 ks (stroj, pásy, radlica a fréza)
+ 1 700 kg navijak s 1 000 metrovým lanom,
čo znamená menej ako 10 ton a s viac ako
430 PS je náš vodiaci vlk Leitwolf. A ak
chce mať niekto ultimatívnu špičku, potrebuje vodcu svorky. Ale aj to, čo sme ukázali,
bolo veľa. Everest zaťažený navijakom (bez
upnutia) vyšiel so spustenou frézou až na
vrch sedla. A to je hore na kúsku stúpanie
do 70° (150 %). Jednoznačne sa potvrdil
fakt, že len ukázať stroj nestačí. Je viac
ako potrebné stroj predviesť, demonštrovať
a nechať vodičov jazdiť.
Túto líniu sme sledovali aj v Jasnej. Len
s prospektmi sa mi tu nepodarilo uspieť. Tak
isto je už prežitkom zaberať cez deň svah
lyžiarom a stovku zvedavcov zvládnuť za pár
hodín. Preto sme v Jasnej, rovnako ako v
Lomnici, nechali chlapcov jazdiť a skúšať

° Paráda a pohoda na stupni víťazov

dve noci. Najskôr zaškoliť ako sa stroj ovláda a potom ich nechať samých, nech jazdia,
nech skúšajú. Ísť s kožou na trh. Priamo, bez
ochranných fínt zákazov a bezpečnosti. Len
tak sa dá zaujať pozornosť, len tak možno
rozpútať vecnú debatu, v ktorej raz ktosi
povie: „... a prečo nevyskúšať raz aj inú
značku...“ K tomuto bodu sa chcem dostať,
poznám už ďalšiu cestu, viem čo robiť. A
že to funguje, dokazuje Zuberec, Vrátna,
Oravice... Prečo to funguje, dokázali by
povedať majitelia aj jazdci v týchto, ale aj v
mnohých ďalších strediskách.
Čoskoro ich bude celá tretina. Natíska sa mi
štipľavý citát jedného z vás, ale sľúbil som
Mirovi Grešovi, že dnes nebudem rýpať do
konkurencie a on mi na Lavexe kúpi poldeci...
Preto radšej dokončím myšlienku zo začiatku
môjho príhovoru:
Naším prvým prvenstvom je, že Prinoth
ako prvá (hoci na Slovensku menšia) firma
doniesla európske podujatie na dosah najmä slovenskému, ale aj českému, poľskému
a ukrajinskému zákazníkovi. A že sme
jednoznačne tieto krajiny postavili na roveň
ostatnej Európe. Druhým prvenstvom je fakt,
že v super silnej triede máme na Slovensku už 4 stroje – 2x Everest vo Vrátnej, 1x
Everest v Zuberci a 1x Leitwolf v stredisku
Oravice.
A tretie prvenstvo je, že ako prví sme
s veľkou mašinou potiahli po slovenských strediskách celotýždňovú reťazovú
demonštračnú tour v štýle, ktorý je na západe bežný a taký potrebný u nás. A to je len
začiatok, čakajú nás ďalšie méty a vás ďalšie
akcie. Už čoskoro.
Peter Horník (bývalý Györi)

V tomto roku predstavuje tento najvýznamnejší veľtrh množstvo inovačných
firiem, ktoré prezentujú najnovšie produkty
po prvý raz. Prihlásilo sa 20 krajín z celého
sveta – od Izraela až po Kanadu. Veľkým
prísľubom je tohtoročná špeciálna ponuka
výstavy Sonderschau. Na rozlohe 3 000 m2
s názvom Summer-Event-Area sa prezentujú
najnovšie trendy so zameraním na zatraktívnenie lyžiarskych stredísk aj mimo lyžiarskej
sezóny. Ide o celoročné využitie strediska a
získanie novej klientely najmä v letnom období. Prezentujú sa už známe, ale aj mnohé nové
atrakcie, medzi inými letná tubingová dráha
a 20 m vysoká skokanská veža.
Okrem špeciálnej letiskovej prepážky návštevníkom výstavy Interalpin 2007 slúži aj
nové parkovisko pri Olympiaworld s priamym
diaľničným pripojením na výjazd Innsbruck
Mitte. Z parkoviska premáva bezplatná kyvadlová doprava k výstavisku.
Paralelne s výstavou Interalpin 2007 sa
v dňoch 19. – 20. apríla 2007 koná v Kongresovom centre Innsbruck zasadanie Rakúskeho združenia lanových dráh s účasťou 400
osôb. Pre spojenie medzi výstaviskom a Kongresovým centrom Innsbruck je k dispozícii
taktiež kyvadlová doprava. Dňa 18. apríla
2007 sa za účasti 200 expertov na lanovú
dopravu z celého sveta koná seminár OITAF
na tému: Bezpečnosť v lanovej doprave
– ako zostať naďalej bezpečným prepravným
prostriedkom.
Po prvý raz sa uskutoční aj spoločný
obchodný večer vystavovateľov a účastníkov
zasadnutia Rakúskych lanových dráh a
v predvečer otvorenia výstavy 17. apríla 2007
bude vyhodnotenie medzinárodnej súťaže
Skiareatest za zimnú sezónu 2006/2007.
Otváranie hodiny výstavy Interalpin 2007:
18. a 19. apríla 2007 od 9.00 do 18.00 h
20. apríla 2007 od 9.00 do 16.00 h
Vstupné 10 eur/deň
Podrobné informácie na: www.interalpin.eu
Preklad z tlačovej správy
Congress und Messe Insbruck:
Eva Bajčiová
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Poznatky zo zahraničia

Lanovky vo Venezuele
dozvedel od vedúceho dolného úseku Ing.
Pedra Gutiarsa, s ktorým som si prezrel
aj múzeum a vysvetlil mi fungovanie historickej kabíny č. 2 pre VIP, najmä podávanie
občerstvenia počas jazdy.
Nástup do kabíny je veľmi pohodlný, pretože má spomaľovací systém. Počas jazdy,
ktorá trvá 9,5 minút, majú cestujúci možnosť vychutnať si celú plejádu pohľadov
na Caracas a zapojiť do toho aj celú svoju
optiku. Lanovka je v dolnej časti chránená
dômyselným systémom niekoľkých zábran
proti pádu pretrhnutého kábla elektrického
vedenia, trasu ktorého lanová dráha podchádza. Medzi podperami č. 12 a 13 je
najdlhšie rozpätie medzi jednotlivými podperami, až 650 metrov. Výška lana v tomto
mieste je 185 m nad terénom.
Na vrcholovej poháňacej stanici ma čakal
šéf celého areálu Ing. Pedro A. Sanchez.
Našťastie, hovoril anglicky, tak sme si najskôr,
ako je to v tejto krajine zvykom, pohovorili
o všetkom možnom, napríklad aj o zosadení
prezidenta Huga Chaveza, o horúčave, zlom
rybolove atď. Ochotne mi potom všetko ukázal a zodpovedal moje otázky. Je tu umiestnený velín vrátane obrazoviek na sledovanie
najdôležitejších úsekov (napr. podpera č. 12
a 13, batériový most pred výstupom a pod.).
Ďalej sa tu nachádza celé technické zázemie lanovky, t. j. dielne elektro a strojné (tie
sú spoločné aj pre lanovku Litoral).
Vďaka môjmu sprievodcovi som mohol nahliadnuť aj do strojovne. Pohon lanovej dráhy
obstarávajú dva motory ABB: hlavný má
1 182 kW a záložný 640 kW. Zvláštnosťou
je, že som nenašiel náhradný zdroj elektrickej energie. V prípade potreby používajú
zariadenie z neďalekého hotela. Súčasťou
komplexu budov je aj reštaurácia, sociálne
zariadenia, bary, pizzeria, vyhliadkové terasy na Caracas a na Karibské more, ako aj
na blízke letisko Maiquito. Všade sú inštalované ďalekohľady. Cestou po hrebeni možno prísť až k hotelu Humboldt*****, ktorý

I. Mariperez
(El Avila)

N

má 18 podlaží, 220 izieb a je dominantou
Caracasu ako v Prahe Petřín. Hotel je však
už niekoľko rokov v rekonštrukcii a usporadúvajú sa v ňom len pivné slávnosti.
Približne v strede medzi hotelom a vrcholovou stanicou lanovky stojí 40 metrov vysoký stožiar (pôvodne z cédrového dreva,
dnes už betónový), na ktorom vlaje azda
najväčšia zástava Venezuely. Keďže tu stále
fúka vietor, vlajka vydáva rany ako z dela.
Pri spiatočnej ceste ma sprievodca
doviedol ešte k vrcholovej stanici druhej
lanovky Litoral, ktorá vedie od mora na vrchol hrebeňa El Cojo. Je dlhá 7 505 metrov
a začína sa vo výške 64 m, končí sa vo výške
2 116 m na prízemí stanice Mariperez. Kyvadlová lanovka s kabínami pre 45 osôb má
tri úseky. Žiaľ, počas mojich návštev bola v
rekonštrukcii. Projekt robil opäť Doppelmayr
Austria a samotnú realizáciu robí Doppelmayr SA. Pôvodný termín dokončenia bol
určený na máj 2003, neskôr upravený
na november 2004 a potom na jún 2006.
Hoci na tento termín som mal osobné pozvanie, podľa posledných správ to určite nebude do konca roka. Aj keď je kompletne zrekonštruovaná vrcholová stanica s pohonom, rovnako tak druhá medzistanica, je
tu viacero problémov. Reštitúcie pozemkov
vyvlastnených za diktátora, rozkradnutie
údolnej stanice v minulom roku, neochota
bánk na financovanie atď.
Pri spiatočnej ceste lanovkou, ktorá má
priemerný sklon 34 %, opäť oceníte fantastický pohľad na hlavné mesto. Leží v akomsi
kráteri, okolo ktorého sú hradby hôr s výškou asi 2 100 m s najvyšším bodom na východe, ktorým je Pico Naiquaté 2 765 m.
Samotný Caracas leží na naše pomery vysoko, až vo výške 950 – 1 350 m n. m. Počet
obyvateľov sa po katastrofálnych záplavách
v roku 1999 odhaduje na 5 miliónov.
Ešte niečo o flóre a faune. Na hrebeni
El Cojo, ktorý je národným parkom, rastie
azda všetko. Vedľa paliem nájdete vŕbu obrastenú lianami, banánovníky, papradie, vysoké a ostré trávy a farebnosť dodávajú orchidey. Medzi tým poletujú papagáje, rôzne

Foto: S. Konejl

ajznámejšou z fantastických lanoviek vo Venezuele je lanovka Mariperez, ktorá vedie z caracaskej štvrti
Simona Rodrigueza na hrebeň El Cojo,
čo je asi 6 km od centra mesta. Pohodlne je dostupná mestskou dopravou,
ďalej metrom zo stanice Ingenieros
a z okružnej diaľnice. Nástupná stanica lanovky je vybavená parkoviskom
VIP pre 175 áut s ozbrojenou ochranou
a parkoviskom pre bežných návštevníkov, ktoré má 650 miest.
Pôvodnú lanovku postavila na podnet diktátora – prezidenta generála Marca Jiméneza v rokoch 1956 – 1957 za 41 mil. VEB
nemecká firma Ern. Häckel zo Saarbrückenu. Lanovka s prestávkami slúžila až do
roku 2000, mala dve kabíny pre 24 osôb,
sprievodcu a prepravnú kapacitu 420 os/h.
Po dlhých prieťahoch ju v roku 1998 znárodnili. Z rozhodnutia nových majiteľov bola
pôvodná lanovka odstránená a 12. septembra 2000 sa začala výstavba novej lanovej
dráhy. Výstavbe rakúskej firmy Doppelmayr
predchádzal skutočne tvrdý konkurz, pre
ktorý musela firma založiť dcérsku spoločnosť D-South America a súčasne prisľúbiť
nemalé prostriedky pre investície na ďalšie
lanové dráhy.
V objekte údolnej stanice je okrem už
spomínaného
parkoviska
umiestnená
správna budova majiteľa, t. j. spoločnosti
Inversora Turistica Caracas S. A., ďalej
nástupná stanica s vybavením, pokladne
a malé múzeum, ako aj budova firmy
Doppelmayr S. A.
Slávnostné otvorenie celého nového komplexu sa uskutočnilo 9. februára 2002 za
účasti niekoľkých ministrov a celého sprievodu VIP. Otvorenie pre verejnosť bolo 12.
februára 2002, ktorého som mal možnosť
osobne sa zúčastniť.
Nová lanovka
Prezrime si teraz novú lanovku – pri vchode
si zakúpite lístok (pôvodne bolo jednotné
vstupné, teraz je tu rad zliav – napr. pre deti
a dôchodcov 50 %) a pomocníci vás zavedú
až k odbaveniu. Tu odložíte všetky svoje
veci, prejdete kontrolným rámom, potom
dostanete všetko späť – podobne ako na
letisku. Potom vás uvádzačky odprevadia
až ku kabínkam pre 8 cestujúcich, ktorých
je na trase 84 švajčiarskej firmy CWA. Ďalej
možno nasadiť 6 náhradných kabín, 4
montážne a nákladné, 2 sanitné a 8 kabín
pre hostí VIP. Tieto sa ihneď po slávnostnom otvorení lanovej dráhy vracali späť do
Európy na rekonštrukciu, pretože nespĺňali
vysoké nároky tunajšej elity. Mali len štyri sedadlá, chladničku, telefón a fax, čalúnenie z
krokodílej kože a ďalšie jemnôstky!
Počet kabín riadi počítač, vo všedných
dňoch ich je málo, pretože cestujúcich je
tiež poskromne, ale personálu veľa. Toto
všetko a ešte ďalšie zaujímavosti som sa ° Údolná stanica lanovej dráhy Mariperez vrátane správnej budovy Doppelmayr SA
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Poznatky zo zahraničia

Prvá štvorsedačka
v Beskydách
V
° Systém bezpečnostných zábran
pod elektrickým vedením

vtáctvo, v tráve malé aj väčšie jašterice.
Po chodníku pobehujú malé varany, ktoré
chodia za turistami a dožadujú sa niečoho
pod zub. Teplota na hrebeni je asi 22° C,
domorodci chodia vo vetrovkách, nosia
čapice a deti majú aj rukavice. Dopoludnia prichádza od severu, od Karibiku vlaha
v podobe hmly, cez obed prevažuje vysoká
teplota z kontinentu a otvoria sa nekonečné
výhľady na more, pláže a ostrovy. A ešte jedna zaujímavosť: v novembri minulého roka tu
otvorili krytú halu s klziskom o rozmere 35
x 20 metrov, a to som neodolal. Vstupenka
zahŕňa aj požičanie korčúľ. Návštevníkov
bolo veľa, ale všetci sa však držali zábradlia
na mantineloch, tak som aj vo svojom veku
bol hviezdou!
Technické údaje
- systém
odpojiteľný, klasický 1-lanový
- údolná stanica
1 003 m
- vrcholová stanica
2 125 m
54 mm, Fatzer, Romanshorn, Suisse
- lano Ø
- projekt
Doppelmayr Austria
- prevedenie
Doppelmayr SA, Venezuela
- kapacita
1 900 os/h
- horizontálna vzdialenosť
3 225 m
- celková dĺžka
3 464 m
- dĺžka lana
6 985 m
- počet podpier
23
- začiatok prevádzky
9. 2. 2002
Technické údaje pôvodnej lanovky
- systém
kyvadlový (pevný)
- kabíny
2 pre 24 osôb + sprievodca
- náhradné kabíny:
nemocničná, prezidentská (zlatá), VIP,
- projekt a realizácia
Ern. Häckel, Saarbrücken, BRD
- laná Ø 46 mm pevné, Garphyttan AB, Sweden
ťažné 2 ks 32 mm, výrobca detto
- podpery
41
- začiatok prevádzky
1. 9. 1957
- prevádzka
1957-1975, 1985-2000
- prepravná kapacita
420 os/h

známom českom stredisku Bíla
uviedli v tejto zimnej sezóne na
severnej zjazdovke do prevádzky
neodpojiteľnú 4-miestnu sedačkovú
lanovú dráhu Doppelmayr, prvú svojho
druhu v Beskydách. Nová lanovka je už
štvrtým dopravným zariadením na tomto mieste. Nahradila kotvový lyžiarsky
vlek Doppelmayr z roku 1997, ktorý
uschovali a pred budúcou sezónou
postavia na novom mieste.
Prvý lyžiarsky vlek v tomto stredisku bol
postavený už v roku 1965, neskôr v roku
1980 ho nahradil lyžiarsky vlek Tatrapoma
s odpojiteľným uchytením závesov, ktorý
lyžiarov dopravoval na zjazdovku až do roku
1997, kedy ho nahradil už spomínaný vlek
Doppelmayr.
V roku 2003 sa areál významne rozšíril,
keď na protiľahlej južnej zjazdovke postavili
kotvový vlek (opäť Doppelmayr) s unikátnou
trasou v tvare trojuholníka, pričom ťažná
vetva so zalomením vedie krajom zjazdovky a
vratná vetva ide priamo vysoko nad terénom.
Keďže sa aj napriek tomu pri vlekoch tvorili dlhé rady, prevádzkovateľ sa rozhodol
zvýšiť prepravnú kapacitu dopravného zariadenia na severnej zjazdovke. Zo začiatku
sa uvažovalo s výstavbou paralelného vleku,
napokon zvíťazil názor, aby sa vybudovala
lanovka a stredisko sa tak posunulo dopredu. S výstavbou sa začalo 19. 6. 2006,
do prevádzky ju slávnostne odovzdali 8. 12.
2006. Lanovka je vybavená rozbehovým
pásom, ktorý zníži relatívnu rýchlosť medzi
lyžiarom a prichádzajúcou sedačkou. Údolnú poháňaciu stanicu realizovali v najnovšom
prevedení typu Chairdrive, hydraulické napínanie sa nachádza v hornej stanici. Na trase

lanovky je 12 podpier, z toho dve sú tlačné
a jedna nosnotlačná.
Technické údaje
- typ
4-CLF
- údolná stanica
543 m
- vrcholová stanica
772 m
- šikmá dĺžka
823 m
- prevýšenie
229 m
- prepravná kapacita
2 400 os/h
- max. dopravná rýchlosť
2,6 m/s
- priemer dopravného lana
38 mm
- výkon hlavného pohonu
177 kW
- časový interval sedačiek
6s
- vzdialenosť sedačiek
15,6 m
- počet sedačiek
107
- čas jazdy
5,3 min
- počet podpier
12
- výrobca
Doppelmayr
Text a foto: Radim Polcer ¢

° Pohľad na trasu lanovky

Miestopisné údaje
Venezuela je demokratická republika prezidentského typu, prezident Hugo Chaves. Má
federálne usporiadanie, v ktorom je 23 estados
(maličkých štátov) a DF Caracas. Rozloha je
916 tisíc km2, počet obyvateľov asi 31 miliónov.
Turistické zaujímavosti: more a pláže, stolové
hory, vodopády Canaima vysoké 1 000 m,
veľhory – Pico Bolivar 5 007 m n. m., ostrovy
Margarita, Sombrero...
Nerastné bohatstvo: ropa, drevá, drahé kovy
a kamene
Doprava: lodná, letecká, cestná (nemá železnice).

Text a foto: Stanislav Konejl

° Údolná poháňacia stanica
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PRINOTH AG/SpA . I-39049 Sterzing/Vipiteno Tel. +39 0472 72 26 22 . www.prinoth.com

A sú veci,
ktoré trvajú vecnost'.

Trvácnost' hodnôt, odolnost', dokonalost' tvarov. Snezné pásové vozidlá PRINOTH
dodrzujú sl'uby: inovatívna technika, vysokohodnotné materiály, perfektné
spracovanie, vykonné motory. Aj po rokoch!

www.HMC.it

Existujú hodnoty,
ktoré nikdy nezanikajú.
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