ÚZEMNÍ STUDIE

PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ – KASÁRNA

IV. DOPRAVNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
A. TEXTOVÁ ČÁST

OBSAH
1

2

3

VSTUPNÍ ÚDAJE .............................................................................................................................. 2
1.1

Identifikační údaje o stavbě .......................................................................................................... 2

1.2

Základní údaje o účelu dokumentace........................................................................................... 2

1.3

Výchozí podklady ......................................................................................................................... 2

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE SOUČASNÉHO STAVU .................................................................... 3
2.1

Popis řešené oblasti ..................................................................................................................... 3

2.2

Charakteristika areálu................................................................................................................... 4

2.3

Parametry vleků a sjezdovek ....................................................................................................... 5

2.4

Dopravní obslužnost areálu .......................................................................................................... 5

2.5

Dílčí shrnutí .................................................................................................................................. 7

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE NAVRHOVANÉHO STAVU ............................................................... 8
3.1

Varianty s přepravním zařízením ................................................................................................. 8

3.1.1

Varianta 1: červená – ÚPNSÚ Velké Karlovice (upravena dle CHKO Beskydy) ..............11

3.1.2

Varianta 2: fialová – Původní návrh obce Velké Karlovice ................................................12

3.1.3

Varianta 3: modrá – Varianta navržená územní studií Kasárna ........................................13

3.2

Varianty bez přepravního zařízení .............................................................................................14

3.2.1

Varianta 4. 1: šedá – Rekonstrukce stávající přístupové komunikace ..............................14

3.2.2

Varianta 4. 2: šedá – Nová trasa skibusu ..........................................................................15

3.3

Navržené parkovací plochy ........................................................................................................16

3.4

Nedoporučované varianty ..........................................................................................................17

3.4.1
3.5

Parkovací plocha při státní hranici .....................................................................................17

Zhodnocení a doporučení ..........................................................................................................17

ZÁVĚR .................................................................................................................................................... 19

-2-

1

VSTUPNÍ ÚDAJE

1.1

Identifikační údaje o stavbě

Název dokumentace:

Přepravní zařízení Kasárna

Řešené místo:

katastr obce Velké Karlovice
Zóna Snow Makov – Kasárne, Makov (SK)
Zlínský

Kraj:

Žilinský (SK)
Pořizovatel dokumentace:

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

1.2

Základní údaje o účelu dokumentace

Předmětem studie je vyřešit problém dopravní obslužnosti areálu Kasárna, včetně řešení systému
parkovacích ploch s ohledem na přetíženost celého území. Prověřit reálnost stavby přepravního
zařízení ve stávající stopě a porovnat s variantou navrženou obcí Velké Karlovice. Navrhnout optimální
šířku koridorů plánovaných přepravních zařízení, případně také další alternativní řešení v návaznosti na
ZÚR ZK (Zásady územního rozvoje Zlínského kraje). Všechny varianty je poté nutné porovnat tak, aby
bylo docíleno optimálního řešení z hlediska faktorů ekonomických, sociálních a životního prostředí.

1.3

Výchozí podklady

Jako výchozí podklady bylo použito následující:


Zásady územního rozvoje Zlínského kraje,



studie rozvoje česko-slovenského příhraničí,



územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“,



program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje,



ÚP obce Velké Karlovice,



požadavky provozovatele Zóna Snow Makov – Kasárne,



podklady získané od projektantů příslušných stavebních objektů,



místní šetření a pochůzky v dotčeném území.
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2

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE SOUČASNÉHO STAVU

2.1

Popis řešené oblasti

Lyžařské středisko Zóna Snow Makov – Kasárne (905 - 1060 m n. m.) se nachází jižně od
Moravskoslezských Beskyd, nedaleko obce Makov (asi 12 km) v hraničním pásmu mezi Českou a
Slovenskou republikou, ale již na slovenské straně pohoří Velké Javorníky, které spadá pod správu
CHKO Kysuce.

Vybavení a provozované služby:


večerní lyžování,



snowboardový park,



lyžařská škola,
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dětský park,



půjčovna vybavení (sjezdové lyže, běžky, snowboardy),



ski servis,



odbavovací systém čipových karet,



občerstvení,



parkoviště.

2.2

Charakteristika areálu

Jelikož význam tohoto území přesahuje rámec Žilinského a Zlínského kraje, dřímá zde obrovský
potenciál pro rozvoj sportovně rekreačních aktivit, zejména pak v letních měsících, protože hlavně
v této době je středisko podstatně méně využíváno a vyhledáváno.
Ke špičkovému zatížení zkoumané lokality dochází tedy především v zimním období. Na Kasárnách
bývá sněhová pokrývka průměrně asi 90 – 120 dní ročně. Toto středisko tak logicky dosahuje nejvyšší
návštěvnosti právě v době hlavní lyžařské sezóny, která trvá přibližně 20 dní (především svátky,
prázdniny, víkendy).
Podle údajů poskytnutých provozovatelem ski centra bývá za ideálních lyžařských podmínek dosaženo
maximálního množství 1 600 návštěvníků za den. Podíl českých a slovenských turistů je přitom zhruba
totožný. Vzhledem k českému vlastnictví většiny se zde nacházejících rekreačních objektů paradoxně
mírně převažují právě návštěvníci z ČR.
V letním období se denní počet návštěvníků pohybuje pouze okolo 500, přičemž se jedná především o
příznivce pěší nebo cyklistické turistiky.

Základní údaje o středisku
Nadmořská výška
905 - 1060 m n. m.
Počet lanovek/vleků
0/4
Délka sjezdových tratí
1,4 km
Délka běžeckých tratí
46 km
Přepravní kapacita
2450 osob/h
Zasněžování
1,4 km (100 %)
Provozní doba areálu
9:00 - 16:00
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Plánek areálu

2.3

Parametry vleků a sjezdovek

Vleky

Název
Tatrapoma H130
Tatrapoma H130
Dětský vlek Knoflík
Dětský vlek Javorník

Typ
vlek
vlek
vlek
vlek

Délka (m) Kapacita (osob/h)
630
900
600
900
80
260
120
390

Sjezdovky

Název
Červená I.
Červená II.
Dětská
Dětská

2.4

Délka (m) Převýšení (m) Obtížnost
600
120
600
110
100
50
-

Dopravní obslužnost areálu

Středisko je nejlépe dostupné částečně opravenou silnicí ze slovenské strany. Tudíž se zde jeví jako
ideální zvolit k jeho dosažení individuální automobilovou dopravu. Příjezd od Trenčína je ze směru
Považská Bystrica – Bytča – Makov – Kopanice až k nějakému z menších parkovišť nacházejících se u
některého z rekreačních objektů na Kasárnách. Ve většině případů se však auta odstavují podél
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samotné příjezdové komunikace. Parkovací možnosti jsou zde velmi výrazně omezeny nejen kapacitně,
ale i v závislosti na rozsahu a výšce sněhové pokrývky. Silnice z obou stran hranice je v zimě navíc
sjízdná zpravidla pouze s pomocí patřičné motoristické výbavy (zejména pak sněhových řetězů).
Z české strany je areál dostupný sice taktéž po zpevněné, ale ne tak kvalitní komunikaci jako od našich
sousedů. Tato cesta je vesměs sjízdná, neboť je v zimním období udržována na náklady provozovatele
skicentra. V ideálním případě se tedy motoristům daří dojet od Olomouce směr Hranice na Moravě –
Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm – Velké Karlovice a dále údolím Podťaté, asi až
300 metrů od samotné sjezdovky, kde se auta nechávají zaparkovány při okraji vozovky, což
samozřejmě způsobuje jisté dopravní komplikace. Pokud není zajištěna sjízdnost této silnice, je třeba
z Velkých Karlovic zvolit již dříve zmíněnou alternativní trasu přes Slovensko (směr Makov –
Kopanice).
Velikou nevýhodou střediska je, že v zimě závěrečný úsek příjezdové cesty z ČR na Slovensko křižuje
sjezdové dráhy hned 4 lyžařských vleků a stává se tak neprůjezdným. Proto není v zimním období
přejezd mezi oběma státy po komunikaci III. třídy č. 48715 reálný. Ze slovenské strany je tedy možné
dostat se vozidly pouze k penzionu Javorník a z české, jenom po penzion Kasárné, jenž leží oba po
okrajích příslušného lyžařského svahu.
Dostupnost areálu automobilem

Město
Vzdálenost (km)
Ostrava
79
Olomouc
118
Zlín
71
Vsetín
39
Trenčín
98
Žilina
51
Považská Bystrica
49
Čadca
39

Čas (h)
1:15
1:44
1:24
0:49
1:13
0:50
0:46
0:50

Alternativní možnosti dopravy
Možnosti veřejné dopravy k areálu na Kasárnách jsou hlavně kvůli velké vzdálenosti (asi 3,5 km) od
nejbližší autobusové zastávky (Velké Karlovice, Podťaté, Světlá) prakticky nulové. Tudíž je použití
jakéhokoliv vhodného dopravního prostředku vyjma osobního automobilu v podstatě vyloučeno.

Přepravní zařízení Kasárna

územní studie

A.IV Popis dopravně technického řešení

listopad 2014

-7-

2.5

Dílčí shrnutí

SWOT analýza střediska Zóna Snow Makov – Kasárne
Silné stránky (Strengths):

Slabé stránky (Weaknesses):

- geografická poloha střediska (hranice CZ/SK,
vysoká nadmořská výška),

- špatná dopravní dostupnost a nedostatečná
infrastruktura (nekvalitní komunikace, chybějící
parkovací plochy),

- kvalitní životní prostředí (množství lesů, pestrá
příroda),
- silná pozice Beskyd jako turistické destinace,

- sezónnost střediska (slouží téměř výhradně k
lyžování),
- malá možnost aktivit v případě nepříznivého
počasí,

Příležitosti (Opportunities):

Hrozby (Threats):

- potenciál návštěvníků ze sousedních krajů
(ekonomický přínos regionu),

- rozvoj konkurenčních skicenter,

- zmírnění mimosezónních výkyvů
(cykloturistika, adrenalinové sporty – bobová
dráha, biky),
- rozšíření česko-slovenské spolupráce,
- rostoucí poptávka po sjezdovém lyžování,
- kvalitnější marketing a propagace,
- růst zájmu Čechů o pobyty a aktivity
v tuzemsku,

- zvyšovaní cen služeb kvůli rostoucím nákladům
na provoz,
- nevyužití možného potenciálu střediska
(nedostatek sněhové pokrývky, nepřízeň počasí),
- problematický rozvoj území a cestovního ruchu
vzhledem k chráněné krajinné oblasti,
- zvýšení ekologické zátěže lokality vlivem
početnější návštěvnosti,
- cenově dostupnější zimní dovolené v zahraničí.
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3

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE NAVRHOVANÉHO STAVU

Pro zlepšení dopravní dostupnosti slovenského střediska Zóna Snow Makov Kasárné z českého území
je možné využít varianty s přepravním (lanovka) a bez přepravního zařízení, které jsou posuzovány
z hlediska nákladů, rentability, atraktivity, ale také komfortu a reálnosti jejich uskutečnění.

3.1

Varianty s přepravním zařízením

Doprava lyžařů ze stávajících a případných nových parkovacích ploch do samotného areálu by byla
zajištěna přepravním zařízením – lanovou dráhou.
Lanovky
Jedná se o velmi pohledné, komfortní přepravní zařízení, které pracuje maximálně efektivně a
umožňuje pohodlný nástup a výstup cestujících ve stanicích. V kombinaci se zážitkem, který tato
doprava nabízí si dnes lanovky všech druhů, zejména pak ale kabinové, získaly přízeň milionů turistů
po celém světě.
Pohon lanové dráhy může být přitom situován jak v dolní, tak horní stanici. Standardně se však počítá
již s více kompaktní, kombinovanou verzí. Dnes už dostatečně promyšlené a jednoduché
zabezpečovací systémy zamezují rovněž jakýmkoliv nepravidelnostem při nástupu či výstupu pasažérů,
ale také při samotné jízdě.
Lanovka je vybavena taktéž senzory, které trvale kontrolují geometrii uchycení kabiny či sedačky vůči
lanu i její samotnou polohu, což zásadně přispívá k bezpečnosti provozu. Ať už je tedy nástup
cestujících zajištěn jakkoliv, opouští sedačky stanici vždy spolehlivě uchycené, neboť i při sebemenší
odchylce se provoz dráhy ihned automaticky zastaví.
Velmi zásadní výhodou je, že v případě nerentabilnosti celoročního provozu je dle přání skicentra
možno lanovku vybavit odpojitelnými sedačkami, jenž mohou být garážovány přímo v samotných
stanicích nebo ve speciálních depech. V případě úschovy mají takto uskladněné díly vzhledem
k možnosti stohování i minimální nároky na prostor. Sedačky jsou pak kdykoliv k dispozici prakticky
okamžitě. Důležité je také to, že mimo sezónu nejsou tyto odpojitelné komponenty vystaveny
povětrnostním ani dalším vlivům a jsou tak chráněny proti jakémukoliv poškození.
Všeobecně lze za nejoblíbenější variantu lanovky označit čtyřmístnou verzi s maximální přepravní
kapacitou kolem 2400 osob za hodinu a rychlostí zhruba 2,6 m/s, jenž je hojně využívána zejména na
kratších svazích jako modernější náhrada zastaralých lyžařských vleků.
Důležité vlastnosti lanovek:


flexibilní přizpůsobení požadavkům skicentra (výběr z 2, 4, 6 a 8 sedačkové varianty),
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vysoká přepravní kapacita (až 3 100 osob za hodinu),



pohodlí a komfort přepravy (možnost polstrovaných, případně i vyhřívaných sedaček),



klidná a ničím nerušená jízda,



velmi tichý a navíc také k životnímu prostředí šetrný provoz,



poměr životnost – využitelnost,



funkční a prostorově nenáročná úschova odpojitelných dílů,



konstrukce z kvalitních a vyzrálých komponentů.

Technologie námi uvažované lanové dráhy se skládá z těchto zařízení:


pohonná napínací a vratná pevná stanice nebo mezistanice,



vozy (sedačky nebo kabiny),



dopravní lano,



elektrické vybavení (rozvaděče apod.),



nouzový pohon včetně dieselového motoru,



napínací zařízení,



rozběhový pás,



podpěry,



kladkové baterie,



záchranné prvky,



telefonní, komunikační (ozvučení trasy) a zabezpečovací zařízení,



servisní vůz, nářadí, náhradní díly apod.

Orientační ceny firmy Doppelmayr tradičního a v ČR nejvyhledávanějšího výrobce lanovek jsou
uvedeny bez DPH a v EUR. Všechny doložené kalkulace v sobě mimo kompletní technologie (popsaná
výše) zahrnují ještě:


transport materiálu (kam až to bude možné) do místa stavby,



projektové práce, včetně výpočtů a výkresů podpěr trasy i stanic,



technickou asistenci – montáž strojně-mechanického, hydraulického a elektrického vybavení,



uvedení do provozu a zkušební jízdy zařízení,



zaškolení personálu.
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Ceny naopak nezohledňují zemní, stavební, geodetické, pomocné montážní práce apod. Pro kalkulaci
většiny těchto činností byla oslovena firma KERS, s. r. o. zabývající se v ČR výstavbou lanovek. Touto
společností odhadované náklady zahrnují zejména:


zemní práce (pro základy podpěr, stanic, obslužných objektů, depa určená ke garážování, rýhy
pro položení kabelů a další technologie, úpravy terénu v šířce 4 m po celé trase lanové dráhy,
obsypy základů ad.),



základy podpěr a stanic,



obslužné objekty,



depo ke garážování vozů,



pokládky kabelů technologie do chrániček a jejich uzemnění,



geodetickou činnost,



elektromontáže depa a stanic (včetně rozvaděčů).

Ceny firmy KERS, s. r. o. neobsahují:


korekci terénu (mimo výše uvedené),



přípojky vody a kanalizaci,



geologický i hydraulický průzkum,



elektro přípojky a trafostanice.

Na základě konzultace s firmou Doppelmayr, byla pro snadnější dostupnost střediska Zóna Snow
Makov Kasárne navržena kabinová lanová dráha pro 8 osob s odpojitelným uchycením vozů. Případný
lesní průsek postačující tomuto druhu dopravního zařízení činí cca 14 m. Všechny varianty lanovky
byly posuzovány na přepravní kapacity 500 a 1500 osob/h. První zmíněné číslo postačuje pro stávající
stav, druhé pak v případě, výhledového prodloužení sjezdovky ze slovenské strany až do katastru obce
Velké Karlovice a to i přesto, že toto se v nejbližší době nejeví jako příliš reálné.
V současnosti není tedy uvažováno s realizací centra zimních sportů propojením rekreačního střediska
Makov – Kasárne na české území. Toto je možné až v případě vyčerpání všech ostatních variant
navržených v údolí Vsetínské Bečvy a podmíněno navíc nutností, prokázat potřebu zřízení dalšího
lyžařského areálu v této oblasti.
V případě lanové dráhy s přepravní kapacitou 1500 osob/h

je nutno počítat s nárůstem nákladů

přibližně o 1,5 mil EUR (asi 42 mil Kč) na technologii a cca o 1,5 mil Kč v souvislosti se stavebními
pracemi oproti variantám popsaných v následujících kapitolách.
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Ovlivnění migračního koridoru velkých šelem lze po výstavbě lanovky zmírnit úpravou její provozní
doby. Obecně se v těchto případech doporučuje zásadně omezit letní užívání (v období březen –
červen). Nejen proto, ale také z důvodu odhadované využitelnosti dráhy je v případě její realizace
navrhován pouze zimní provoz.
Za stávající situace se u všech popsaných variant lanovky počítá s tím, že bude sloužit jen jako způsob
dopravy turistů na/z Kasáren, tedy výhradně ke zlepšení dostupnosti tohoto střediska. Všechny údaje o
očekávaném počtu přepravovaných osob v tabulkách níže, jsou tudíž uvedeny jako hodnoty pro oba
směry.

3.1.1

Varianta 1: červená – ÚPNSÚ Velké Karlovice (upravena dle CHKO Beskydy)

Tato varianta navrhuje kabinovou lanovku, která začíná v bodě asi 100 m vzdáleném a značně
převýšeném (cca 40 m) od nejbližších místních komunikací, u nichž je možno vystavět parkoviště. Poté
je vedena jihovýchodně loukami a částečně také lesním porostem v lokalitách Noclehy i Štúrali, kde se
tento záměr přibližuje místy až výrazně některým zdejším obytným či rekreačním objektům.
Horní část lanové dráhy by poté směřovala jižně a to úzkým lesním průsekem pro vedení VN. Lanovka
by přitom vyústila bezprostředně za státní hranicí, tedy již na slovenském území, konkrétně u místní
komunikace Zóny Snow Makov Kasárne, kde by se nacházela její konečná stanice.
Jak již bylo řečeno výše, tak by realizace tohoto přepravního zařízení musela být provedena na
některých zalesněných pozemcích, což si vyžádá vykácení asi 2,5 ha lesa. Vzhledem k tomu, že se tato
stavba nachází v CHKO je třeba plochy dotčené výstavbou co nejvíce minimalizovat.
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Základní údaje o potencionální lanovce - varianta červená
Typ lanovky
osmikabina odpojitelná
Výrobní typ
8-MGD
Zalomení
ano
Přepravní kapacita
500 osob/h
Šikmá délka
1 876 m
Vodorovná délka
1 856 m
Dolní stanice
665 m. n. m.
Horní stanice
892 m. n. m.
Převýšení
227 m
Průměr dopravního lana
45 mm
Maximální rychlost
5 m/s
Čas jízdy
6 min 17 s
Časový interval kabin
57,6 s
Vzdálenost kabin
288 m
Počet kabin
15
Počet podpěr
13
Příkon trvalý / rozjezdový
123 / 156 kW
Zastavitelná plocha stanic
2*220 m2 = 440 m2
Počet obsluhujících zaměstnanců
4
Očekávaný počet přepravených
1 400 osob/den
Provoz
zimní
Výrobce
Doppelmayer
7,0 mil EUR (asi 196 mil Kč)
Orientační cena (bez DPH)
Orientační cena stavebních prací
16,8 mil Kč
Odhadované náklady na provoz
4 500 Kč/den
Odhadované náklady na údržbu
1,6 mil Kč/rok

3.1.2

Varianta 2: fialová – Původní návrh obce Velké Karlovice

Tato varianta navrhuje kabinovou lanovou dráhu, která začíná v bezprostřední blízkosti místní
komunikace vedoucí do údolí Lopušánky, kde jsou nedaleko od jejího počátku potencionální místa
vhodná k výstavbě parkoviště. Poté je k cílové lokalitě vedena jižním směrem, převážně však lesním
porostem, přímo po terénním hřebenu tak dlouho, než vyústí bezprostředně za státní hranicí, tedy již na
slovenském území, konkrétně u východní části místní komunikace Zóny Snow Makov Kasárna, kde by
se nacházela její konečná stanice.
Fialová varianta se přitom snaží najít jinou polohu přepravního zařízení a oddálit tak lanovku
v územním plánu od obytné zástavby osad Štúrali a Noclehy.
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Základní údaje o potencionální lanovce - varianta fialová
osmikabina odpojitelná
8-MGD
ne
500 osob/h
2 032 m
2 008 m
635 m. n. m.
905 m. n. m.
270 m
45 mm
5 m/s
6 min 49 s
57,6 s
288 m
16
14
135 / 170 kW

Typ lanovky
Výrobní typ
Zalomení
Přepravní kapacita
Šikmá délka
Vodorovná délka
Dolní stanice
Horní stanice
Převýšení
Průměr dopravního lana
Maximální rychlost
Čas jízdy
Časový interval kabin
Vzdálenost kabin
Počet kabin
Počet podpěr
Příkon trvalý / rozjezdový
Zastavitelná plocha stanic
Počet obsluhujících zaměstnanců
Očekávaný počet přepravených
Provoz
Výrobce
Orientační cena (bez DPH)
Orientační cena stavebních prací
Odhadované náklady na provoz
Odhadované náklady na údržbu

3.1.3

2*220 m2 = 440 m2
4
1 400 osob/den
zimní
Doppelmayer
5,4 mil EUR (asi 151 mil Kč)
15,2 mil Kč
4 850 Kč/den
1,25 mil Kč/rok

Varianta 3: modrá – Varianta navržená územní studií Kasárna

Tato varianta navrhuje kabinovou lanovku, která začíná v bezprostřední blízkosti místní komunikace
vedoucí k sedlu Pindula (Lemešná), kde je nedaleko od jejího počátku potencionální místo vhodné
k výstavbě parkovacího domu nebo parkoviště. Poté je k cílové lokalitě vedena jižním směrem napůl
loukami a lesním porostem, přičemž kříží silnici vedoucí z Podťaté do skicentra. Horní část lanové
dráhy včetně jejího vyústění je totožná s variantou 1 (červenou). Vede tedy úzkým lesním průsekem
pro vedení VN až za státní hranici, tedy již na slovenské území, kde končí u místní komunikace Zóny
Snow Makov Kasárne.
Modrá varianta se snaží najít rovněž vhodnou, k životnímu prostředí poměrně šetrnou a navíc také
finančně schůdnou alternativu přepravního zařízení.
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Základní údaje o potencionální lanovce - varianta modrá
Typ lanovky
osmikabina odpojitelná
Výrobní typ
8-MGD
Zalomení
ne
Přepravní kapacita
500 osob/h
Šikmá délka
1 915 m
Vodorovná délka
1 893 m
Dolní stanice
645 m. n. m.
Horní stanice
892 m. n. m.
Převýšení
247 m
Průměr dopravního lana
45 mm
Maximální rychlost
5 m/s
Čas jízdy
6 min 25 s
Časový interval kabin
57,6 s
Vzdálenost kabin
288 m
Počet kabin
15
Počet podpěr
13
Příkon trvalý / rozjezdový
127 / 170 kW
Zastavitelná plocha stanic
Počet obsluhujících zaměstnanců
Očekávaný počet přepravených
Provoz
Výrobce
Orientační cena (bez DPH)
Orientační cena stavebních prací
Odhadované náklady na provoz
Odhadované náklady na údržbu

2*220 m2 = 440 m2
4
1 400 osob/den
zimní
Doppelmayer
5,2 mil EUR (asi 145 mil Kč)
15,0 mil Kč
4 700 Kč/den
1,2 mil Kč/rok

3.2

Varianty bez přepravního zařízení

3.2.1

Varianta 4. 1: šedá – Rekonstrukce stávající přístupové komunikace

Hlavním cílem rekonstrukce by mělo být zlepšení technického stavu komunikace a celkové bezpečnosti
provozu. Je tedy nutné počítat nejen s pokládkou nového asfaltového povrchu, ale také s realizací
dalších stavebních úprav. Jedná se především o přidání svodidel, rozšíření silnice v obloucích a
umístění výhyben.
Parametry stávající vozovky, zejména pak v horní části, jsou vzhledem k jejímu šířkovému uspořádání
dosti hraniční pro silnici III. třídy. Vlastnosti komunikace zde spíše odpovídají pouze koncovému
úseku vozovek této kategorie. Problém se samozřejmě stupňuje v zimním období, kdy je po odhrnutí
sněhové pokrývky ke krajnici plynulá průjezdnost značně narušena.
Optimální šířka (dle normy alespoň 6 metrů) zde navíc nemůže být dosažena z důvodu nemožnosti
rozšířit těleso komunikace mimo pozemky Správy silnic. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem
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se doporučuje v horní části vozovky umístit na vytipovaných místech výhybny, jenž by měly být od
sebe vzdáleny maximálně 150 až 200 m. Toto by si zřejmě vyžádalo budování umělých staveb, jako
jsou opěrné nebo zárubní zdi apod. Výhybna musí mít podle normy minimální šířku 1,8 m a délku
nejméně 6 m. Ve výjimečných případech se dají k těmto účelům využít i jiné vhodné plochy přiléhající
k jízdnímu pruhu, zejména pak lesní cesty odbočující z námi prověřované příjezdové silnice na
Kasárna.
Rekonstrukce přístupové komunikace v úseku od zastávky Velké Karlovice, Podťaté, Světlá až ke
státní hranici se Slovenskem v délce 3,3 km vyžaduje za již popsaných podmínek investici v přibližné
výši 25 mil Kč.
V případě ustoupení od větších stavebních úprav, kdy by byla realizována pouze pokládka nového
asfaltového povrchu, by náklady na práce dosáhly jen cca 7 mil Kč.
Údaje o jízdní době a očekávaném počtu přepravených osob jsou v tabulce níže vztaženy k individuální
automobilové dopravě.

Základní údaje o rekonstrukci komunikace - varianta zelená
Délka úseku
3,3 km
Jizdní doba
7 min
Očekávaný počet přepravených
1 500 osob/den
Orientační cena rekonstrukce
25 mil Kč
Odhadované náklady na údržbu
200 000 Kč/rok

3.2.2

Varianta 4. 2: šedá – Nová trasa skibusu

Skibusovou linku vyvážející v zimním období lyžaře pravidelně do střediska na Kasárnách je možno
zavést ze stávající autobusové točny v osadě Světlá (zastávka Velké Karlovice, Podťaté, Světlá).
Skibus by navážel lyžaře do areálu v závislosti na jeho provozní době mezi 8:30 – 13:30, v pozdějších
hodinách by sloužil především k tomu, aby turisty dostal z vrcholu zpět k plánovanému záchytnému
parkovišti v lokalitě Podťaté.
Základní údaje o skibusové lince jsou uvedeny v tabulce níže. Očekávaný počet přepravených
cestujících je myšlený na jedno vozidlo v obou směrech.
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Základní údaje o skibusu - varianta zelená
Kapacita vozidla
28 osob
Délka trasy
3,3 km
Jízdní doba
9 min
Počet obsluhujících zaměstnanců
1
Počet obratů soupravy
18 párů spojů/den
Očekávaný počet přepravených
700 osob/den
Orientační cena pořízení
4 mil Kč
Odhadované náklady na provoz
3 000 Kč/den
Odhadované náklady na údržbu
100 000 Kč/rok

3.3

Navržené parkovací plochy

V místní části Podťaté se v případě stavby přepravního zařízení nebo zavedení skibusové linky bude
muset vybudovat také patřičné zázemí a infrastruktura, zejména pak veřejná plocha určená k parkování
vozidel.
Varianta 1, 2: světle modrá – Alternativní záchytné parkoviště
Potenciální parkoviště pro červenou a fialovou variantu by se mělo v Podťatém nacházet bezprostředně
u místní komunikace odbočující do údolí Lopušánky a nedaleko (cca 50 m) od počátku plánovaných
lanových drah.

Základní údaje o potencionální parkovací ploše - varianta 1, 2
Typ parkovací plochy
parkoviště
Kapacita
120 vozidel
Zastavitelná plocha
Orientační cena výstavby

2 800 m2
10 mil Kč

Varianta 1, 2, 4.2: světle modrá – Nové záchytné parkoviště
Tato parkovací plocha by sloužila zejména pro potenciální skibusovou linku (šedá varianta), jelikož se
nachází hned vedle stávající autobusové točny v osadě Světlá. Mohla by být rovněž jako alternativní
k předchozímu parkovišti pro lanové dráhy červené a fialové trasy. Nevýhodou oproti předešlé
odstavné ploše je však podstatně větší docházková vzdálenost (cca 450 m) od jejich plánovaného
počátku.

Základní údaje o potencionální parkovací ploše - varianta 1, 2, 4.2
Typ parkovací plochy
parkoviště
Kapacita
130 vozidel
Zastavitelná plocha
Orientační cena výstavby

3 700 m2
12 mil Kč
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Varianta 3: modrá – Parkovací dům se stanicí lanovky
U modré varianty přepravního zařízení se počítá s tím, že by k odstavení vozidel sloužil parkovací
dům, na jehož nejvyšším patře bude možný přímý nástup na lanovku. Pokud by toto nemohlo být
z nějakého důvodu provedeno, pak by se budova dolní stanice lanové dráhy nacházela v bezprostřední
blízkosti nově postaveného parkovacího objektu, jenž by měl být umístěn nedaleko křížení přístupové
komunikace na Kasárna s místní silnicí vedoucí k sedlu Pindula.

Základní údaje o potencionální parkovací ploše - varianta 3
Typ parkovací plochy
parkovací dům
Kapacita
240 vozidel
Zastavitelná plocha
Orientační cena výstavby

3.4

1 550 m2
120 mil Kč

Nedoporučované varianty

Všechny níže uvedené alternativy jsou zakresleny v grafické části Dopravně technického řešení,
konkrétně pak ve výkresu III.1 Situace variantního řešení.

3.4.1

Parkovací plocha při státní hranici

Vzhledem k tomu, že středisko plánuje bezprostředně za státní hranicí (již na slovenském území),
výstavbu parkovací plochy o kapacitě 150 vozidel sloužící výhradně pro české turisty, ztratilo smysl
touto studií původně uvažované parkoviště při státní hranici (ještě na území ČR) vybudovat, neboť
počet nových parkovacích míst v areálu skicentra se jeví být dostačující.
Pokud přece jen dojde k jeho naplnění, mohly by ostatní vozidla stát podél příjezdové vozovky, stejně
jako je tomu dnes. Tento stav se však očekává pouze ve výjimečných případech, především pak
v určitých atraktivních dnech (vánoční prázdniny apod.). Proto vyznívá nesmyslně budovat v blízkosti
jednoho parkoviště další novou parkovací plochu, jejíž výstavba by si navíc vyžádala veliký a zbytečný
zásah do okolního terénu.

3.5

Zhodnocení a doporučení

Potencionální lanová dráha si vyžádá obrovské investice, nejen na výstavbu, ale samozřejmě také na
provoz a údržbu, neboť takové zařízení generuje po celou dobu svého fungování další pravidelné a
přitom nemalé náklady. Z hlediska komfortu i atraktivity je toto řešení sice vhodné, ale v případě kdy
lanovka slouží pouze jako druh dopravy, tedy jen k dosažení určitého cílového místa je jakákoliv
z popisovaných variant ekonomicky absolutně nepřípustná. Výstavbu lanové dráhy proto rozhodně
nedoporučuji. Jiná situace nastane v případě, kdy by byla stávající sjezdovka protažena z Kasáren až do
katastru obce Velké Karlovice, pak by řešení dopravní dostupnosti formou lanovky stálo za podrobnější
a hlubší analýzu.
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Mnohé finanční prostředky by se zde daly uspořit, případnou změnou typu dráhy. I přesto, že se
kabinová lanovka jeví pro tuto konkrétní oblast a účel jako nejvhodnější, znamenalo by její nahrazení
klasickou čtyřsedačkou z hlediska nákladů na výstavbu a technologii až třetinovou úsporu z původní
odhadované ceny.
Zavedení dobře fungující skibusové linky, zajišťující obsluhu střediska, se rovněž nejeví jako příliš
reálné. Zejména pak vzhledem k výstavbě nové parkovací plochy přímo v areálu Kasárna, jenž bude
vybudována bezprostředně za státní hranicí pouze několik desítek metrů od sjezdových tratí. Těžko si
představit, že by byl v případě takovéto možnosti někdo ochoten odstavit svůj automobil například na
záchytném parkovišti cca 3,5 km od střediska a přesouvat se i s lyžařskou výbavou do skibusu, pokud
nebude individuální dostupnost areálu nijak výrazně omezena.
Plánované parkovací plochy souvisí bezprostředně s výše popsanými variantami, jejichž realizace se
nedoporučuje uskutečnit a proto není také jakákoliv výstavba záchytných parkovišť v blízkosti
střediska Kasárna nutná.
Jako nezbytné se naopak jeví zkvalitnění příjezdové komunikace, která ústí z lesa, bezprostředně za
státní hranicí, přímo na veřejné parkoviště plánované v areálu. Vzhledem k tomu, že jde o silnici III.
třídy, jenž se v zimě z důvodu křižování sjezdovky v závěrečném úseku uzavírá a je tak mezi oběma
státy neprůjezdná, jsou ze slovenské strany vytvářeny tlaky na její přeložku. Pokud k této úpravě dojde,
bude to znamenat celoroční sjízdnost komunikace č. 48715 a ta by tak podstatně nabyla na významu.
Průjezdnost silnice by posléze musela být omezena zákazem jízdy vozidel těžších než 3,5 t.
Vybudování kvalitní přístupové cesty do areálu z českého území, pomůže nejen jeho dalšímu rozvoji,
ale také výrazně zlepší dostupnost střediska s ohledem na to, že se na vrcholu nachází cca 70
rekreačních objektů, z nichž je většina v českém vlastnictví.
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ZÁVĚR
Zkoumaná lokalita dosahuje vzhledem ke své strategické poloze nadregionální úrovně. Hlavním cílem
provozovatele je tedy využít stávající rekreační potenciál, případně areál ještě dále rozvíjet a tím zvýšit
jeho konkurenceschopnost i atraktivitu.
Některá touto studií navržená řešení podporující rekreaci a turismus ve středisku by sice probíhala na
úkor menších či větších zásahů do CHKO, ale při rozumném užívání a eliminaci případných rizik nebo
negativních dopadů na krajinu i životní prostředí jsou všechny zde popsané varianty schůdné a
proveditelné.
Námi doporučované řešení se jeví jako vhodné, zejména s ohledem na svou technickou vyspělost,
provozní optimálnost a současně také ekonomickou výhodnost.
V případě realizace některé ze zpracovaných variant, by se muselo v dalších stupních projekční
přípravy přistoupit k mnohem podrobnější analýze. Tato studie slouží pouze k tomu, aby prověřila
reálnost možností, které mají zajistit podstatně lepší dopravní dostupnost lokality Kasárna.
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