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Jsme 3S

Dokonalost v praxi
Každá lanová dráha 3S je
průkopnickým počinem

Dvanáct milionů
jízd bez aut
Síť městských lanových
drah bez emisí nad střechami
La Paz a El Alto

Montáž lanových
drah ve světě
Naši spolupracovníci montují
nejmodernější lanové dráhy:
v tropech i na třítisícových
vrcholcích

28-TGD 3S-Pardatschgrat, Ischgl, AUT
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Silný rok
se silnými partnery
Hospodářský rok 2013/2014 byl pro skupinu
Doppelmayr opět rokem velmi dobrým. Společně
s 84 zákazníky jsme vybudovali 117 lanových
drah. Jsou mezi nimi četné novinky a rekordy. To
se pozitivně odrazilo v roční bilanci. Nárůstem
obratu o téměř 8 procent jsme opětovně dosáhli nejvyššího postavení na trhu – rekordu, který
však není samozřejmostí. Všichni naši spolupracovníci na celém světě
tvrdě a obětavě pracují, aby uskutečnili přání našich zákazníků.
Jako ukázkový příklad můžeme jmenovat Ischgl: kyvadlová lanová dráha
Piz Val Gronda a nový trojlanový systém 3S na Pardatschgrat byly skutečně
velkou výzvou. Dokončení proběhlo k naprosté spokojenosti a společně
s týmem Silvrettabahnen velmi profesionálně.
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Je to právě tato vynikající spolupráce a důvěra našich dlouholetých
zákazníků a partnerů, co nás naplňuje hrdostí. Dokazují to i další četné
projekty v lyžařských oblastech světa a podtrhují důležitost zimy pro Doppelmayra: lanové dráhy pro zimní turismus byly, jsou a budou také
v budoucnosti naším nejdůležitějším produktem, kterému věnujeme odpovídající pozornost a soustředění.
Přijímáme však velmi rádi rovněž úkoly v oblasti urbanistiky, která naznala
zejména v Jižní Americe velmi dynamického rozvoje. Největší městská
síť lanových drah v La Paz (Bolívie), sestávající ze tří lanových drah, je
již dokončená, nové projekty stojí přede dveřmi. Vidíme zde velmi dobrý
potenciál a s napětím očekáváme další vývoj.
Naši výkonnost chceme i do budoucna udržet, resp. dále zlepšovat. Přitom
na nejvyšší příčce důležitosti celé skupiny ve všech zemích světa musí být
vědomí kvality a péče o zákazníky. Hodnoťte nás naším vlastním měřítkem:
budovat v celém světě pomocí lanových drah ta nejlepší řešení.

Kdo staví 60metrové podpěry
na třítisícovkách?
Naše montážní oddělení Wolfurt staví lanové
dráhy na celém světě – portrét.
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Nové kurzy na téma
Technika lanových drah
Odborné zacházení zkušeného personálu
se zařízením zajistí spolehlivost a komfort.

Michael Doppelmayr
jednatel společnosti
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Rekord, který není samozřejmostí
V hospodářském roce 2013/14 se obrat skupiny Doppelmayr opětovně zvýšil. Dosáhl hodnoty 858 milionů euro,
což odpovídá navýšení o téměř 8 procent v porovnání
s předchozím rokem. Úspěšné týmy skupiny Doppelmayr
postavily s 84 zákazníky celého světa na 117 lanových
drah, zvládly nespočet problémů a vkročily na nové trhy.
Skupina tak i letos upevnila svoji pozici v mezinárodní
soutěži. K nejzásadnějším aktuálním realizacím patří bezesporu velké projekty v Soči a Ischglu. |
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Líneas Roja, Amarilla, Verde –
největší městská síť lanových drah

Od května 2014, kdy byla uvedena do provozu její první část, zaznamenala
největší městská síť lanových drah 12 milionů jízd.
Bolívijské La Paz a s2012/13
ním
2011/12
sousedící El Alto dokazují, jak lze lanovými drahami jako veřejným dopravním
prostředkem efektivně a ekologicky přepravit miliony lidí.
Každá „Línea” je v provozu 17 hodin denně a přepraví
3000 cestujících za hodinu a směr. |
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Rakouské lanovky v číslech
Hospodářský význam rakouských lanových drah
je velký: ročně přepraví téměř 590 milionů osob
a vyznavači zimních sportů utratí v rakouských
horách za stejné období přes 7 miliard euro.
Pro rakouské lanové dráhy pracuje více než
83 000 osob na plný úvazek. |

585

milionů cestujících

7,2
83 100
Celkové
výdaje
zimních
sportovců

miliard
euro

zaměstnanců na plný úvazek

Zdroj: Odborný svaz rakouských lanových drah, WKO Rakousko, stav zima 2014

Nejvydávanější lanovkářské
noviny světa

100 000

Magazín pro zákazníky skupiny Doppelmayr/Garaventa se Vám nyní dostává do rukou v novém
designu a ještě zajímavější. Nákladem 11 000 výtisků se stal nejvydávanějším lanovkářským
časopisem vůbec. Zájemci z celého světa mohou WIR číst rovněž online. Magazín se překládá
do 12 jazyků: například do portugalštiny, čínštiny a ruštiny. WIR existuje již 40 let. |

11 000 výtisků
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JAZYKŮ
Angličtina
Francouzština
Polština
Slovenština

40. ročník
Přivítáme jakékoliv podněty a nápady pro příští vydání.
Jednoduše nám napište na dm.wir@doppelmayr.com.

Čeština
Italština
Portugalština
Slovinština

Čínština
Němčina
Ruština
Španělština

návštěvníků webových
stránek měsíčně

Více než 100 000 zájemců za měsíc otevře
webové stránky skupiny Doppelmayr/
Garaventa, z toho více než 22 % přitom
použije mobilní zařízení.
Vysokou sledovanost vykazuje rovněž
firemní YouTube kanál: videa skupiny shlédne
v průměru 23 000 diváků měsíčně, což od
spuštění kanálu v roce 2011 činí více než
900 000 návštěvníků. |

1)

Hodnocené období: leden až prosinec 2014.

www.doppelmayr.com
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Jsme 3S
Lanové dráhy 3S od skupiny Doppelmayr/Garaventa – každé
zařízení je výjimečným milníkem. I pro neobyčejná přání existuje
řešení. Reference hovoří samy za sebe.

28-TGD Peak 2 Peak, Whistler, CAN

Jsme 3S

Hohe Windstabilität

Hohe Förderleistung bis zu 5.500
Personen pro Stunde und Richtung

Farhgeschwindigkeit bis zu 8,5 m/s

Vysoká stabilita ve větru

7

Größte Seilfeldlängen: bis zu ca. 3.00
ohne Stützen (je nach Topografie)

8,5 m/s

Hohe Windstabilität

Jízdní rychlost až 8,5 m/s
Hohe Förderleistung bis zu 5.500
Personen pro Stunde und Richtung

Farhgeschwindigkeit bis zu 8,5 m/s

Größte Seilfeldlängen: bis zu ca. 3.000m
ohne Stützen (je nach Topografie)

Höchste Verfügbarkeit (keine Wartezeiten)

11 12 1
2
10
9
3
8

8,5 m/s

Hohe Windstabilität

Hohe Förderleistung bis zu 5.500
Komfort
Sicherheit
auf
Personen
pro und
Stunde
und Richtung

Farhgeschwindigkeit bis zu 8,5 m/s

7 6 5

4

Vysoká kapacita až
5500 osob za hodinu a směr
Größte Seilfeldlängen: bis zu ca. 3.000m

höchstem
ohne Niveau
Stützen (je nach Topografie)

Höchste Verfügbarkeit (keine Wartezeiten)

11 12 1
2
10
9
3
8

8,5 m/s

7 6 5

4

Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau

Hohe Windstabilität

Farhgeschwindigkeit bis zu 8,5 m/s

Hohe Förderleistung bis zu 5.500
Personen pro Stunde und Richtung

Größte Seilfeldlängen: bis zu ca. 3.000m
ohne Stützen (je nach Topografie)

Nejdelší lanová pole:
světový rekord je více než
3000 m bez podpěry
Höchste Verfügbarkeit (keine Wartezeiten)

11 12 1
2
10

8,5 m/s

Hohe Windstabilität

Hohe Förderleistung bis zu
5.500 3
9
Personen pro Stunde und 8Richtung4

Farhgeschwindigkeit bis zu 8,5 m/s

Größte Seilfeldlängen: bis zu ca. 3.000m
ohne Stützen (je nach Topografie)

Höchste Verfügbarkeit (keine Wartezeiten)

7 6 5

Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau
11 12 1
2
10
9
3

Hohe Windstabilität

Farhgeschwindigkeit bis zu 8,5 m/s

Hohe Förderleistung bis zu 5.500
Personen pro Stunde und Richtung

Größte Seilfeldlängen: bis zu ca. 3.000m
ohne Stützen (je nach Topografie)

Höchste
Verfügbarkeit (keine Wartezeiten)
8,5 m/s
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Dostupnost bez čekání

7 6 5

4

11 12 1
2
10
9
3

8,5 m/s

8

Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau

7 6 5

4

Komfort a bezpečnost na
nejvyšší úrovni

Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau

Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau

C

o může být hezčí, než se vznášet nad horami, údolími,
městy nebo pamětihodnostmi? Proto staví skupina
Doppelmayr/Garaventa lanové dráhy. A že se cestující
za každého počasí musí dostat rychle, komfortně a bezpečně
do svého cíle, to je už dávno standardem. Profesionálové
vsadili na lanovou technologii superlativů: brzy zjistili, jaký
potenciál v sobě skrývá 3lanový systém a uvedli jej do praxe.
Každé zařízení 3S je samo o sobě inovací
Všechno to začalo skvělým nápadem pánů Gottfrieda Hofmanna
a Fritze Feutze z někdejší akciové společnosti Von Roll Transportsysteme zkombinovat přednosti oběžné a kyvadlové lanové
dráhy. V letech 1991 až 1994 vyvinuli a zkonstruovali v Saas Fee
první systém 3S. V roce 1996 převzala firmu Von Roll společnost
Doppelmayr a technologii 3S postupně vylepšila: roku 2002
vyrostla nad olympijskými sjezdovkami ve Val-d’Isѐre lanová dráha
3S L’Olympique. Už v té době dokázala přepravit 3750 osob za
hodinu v každém směru při rychlosti 7,5 m/s. Každý realizovaný
projekt je jedinečný a vždy ho doprovází významné inovace,
neboť rozdílné požadavky a přání zákazníků s sebou přináší
potřebu nového vývoje.
Úspěšný příběh pokračuje
V roce 2004 následovala 3S Doppelmayr v Kitzbühlu a zcela
přesvědčila svými kladnými, pro 3S charakteristickými, vlastnostmi: vysokou stabilitou ve větru a přepravní kapacitou, možností
překonat dlouhá lanová pole při nízké spotřebě energie. Jednou
z nejdůležitějších lanovek Severní Ameriky je velkolepá 3S
Peak2Peak: přes údolí spojuje dvě lyžařská střediska Whistler
a Blackcomb. Lanové pole dlouhé 3026 m je největší vzdáleností
mezi dvěma podpěrami u visutých lanových drah a 436 m je zase
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Jsme 3S

3S, původně myšlenku firmy Von Roll, rozvíjel a zdokonaloval Doppelmayr v praxi dále.
Dokládají to četné úspěšné projekty z celého světa.

BMW jede lanovkou

Vyřešíme každý problém zákazníka
Žádné zařízení není úplně totožné jako druhé.
Doppelmayr však vítá individuální přání zákazníků, stejně jako rozličné požadavky geologů
a architektů. Například na Spolkové zahradní
show v německém městě Koblenz v roce 2011
prošla lanová dráha zvláštním zátěžovým testem, čímž zároveň vytvořila nový světový rekord: high-tech lanová dráha přepravila ve 185
dnech celkem 5,9 milionu osob. Ve špičkách
to bylo až 52 000 pasažérů denně, z toho

přibližně 1000 vozíčkářů. Také zde byl nasazen
nový koncept evakuace.
Světové rekordy při olympijských hrách
Při Zimních olympijských hrách roku 2014 v Soči
měla 3S Olympic Village funkci přibližovací lanovky do olympijské vesnice a k olympijským
finish-zónám. Doppelmayr umožnil touto lanovou
dráhou dopravovat nejenom osoby, ale i automobily. Vedle kabin pro cestující byly na laně
osazeny i závěsy pro transport aut – bylo možno
jich převézt až 33 za hodinu. Olympic Village je
také jedinou 3S lanovkou na světě, která sestává ze dvou sekcí s možností průjezdu: kabiny
se v mezistanici připojí na další lano a pokračují
v cestě. Tato dráha je schopna přepravit až
4500 osob za hodinu v každém směru a –
co se týká přepravy osob – je nejvýkonnější
kabinovou lanovkou světa. Další lanové zařízení
v Soči – Psekhako – drží světové rekordy hned
dva: jízdní rychlostí 8,5 m/s je nejrychlejší odpojitelnou lanovkou a délkou 5386 m aktuálně
nejdelší trojlanovou dráhou světa. Více než deset

BMW AG

nejvyšší vzdáleností kabin od terénu. O další
technické a architektonické milníky 3S se
Doppelmayr zasadil na rakouském Gaislachkogl
v Söldenu. Do terénu geologicky odpovídajícímu
danostem ledovcové zóny byla osazena podpěra vážící 200 tun a horní stanice dostala speciální základy. A další průkopnická technologie:
Doppelmayr zde poprvé použil revoluční koncept evakuace, kdy s kabinami lze v případě
záchranné akce sjet do stanice, a separátní
záchranná lanová dráha je tedy přebytečná.

Pro velkolepé představení nového BMW 2
Active Tourer v létě 2014 nabídl Gaislachkogl
v rakouském Söldenu perfektní prostředí.
Mítinku se zúčastnilo na 500 žurnalistů
z nejrůznějších motoristických časopisů celého
světa. K překvapení všech to ale nebyli pouze
tito novináři, kdo si dopřál výjezd lanovkou
na 3048 m vysoký vrchol hory: stejně tak
Active Tourer absolvoval pomocí Doppelmayrem speciálně vyvinutého 3S závěsu
okružní jízdu mezi dolní a horní stanicí.
Byl to dechberoucí pohled.

Jsme 3S

úspěšně realizovaných projektů - stejně jako tři
3S zařízení, která jsou ve fázi výstavby - dokazuje, jak rychle se o tomto atraktivním řešení
začalo mluvit. Ale ani to, čeho Doppelmayr do
dnešního dne dosáhl, není důvodem k usínání
na vavřínech.
Také v rakouském Ischglu mají stále další nápady a velkou odvahu vyzkoušet vše nové; důvěru přitom dávají skupině Doppelmayr/Garaventa. V těsné spolupráci s investorem vyrostla
v posledních dvou letech zařízení, která vzbu-

zují obdiv jak u návštěvníků, tak v lanovkářské
branži: 2013 to byla Piz Val Gronda, první
kyvadlová dráha světa s vyhřívanými sedáky.
A od této zimní sezóny je v provozu také lanovka
budoucnosti – 3S Pardatschgrat.
3S-Pardatschgrat –
lanovka s charakterem majáku
V roce 2012 se akciová společnost Silvrettaseilbahn rozhodla pro stavbu trojlanové oběžné
lanové dráhy 3S Pardatschgrat. Důvodem byl
zejména stále narůstající počet návštěvníků,
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kteří si chtěli v klidu a bezpečně prohlédnout
dechberoucí panorama úžasných kopců kolem
Ischglu. Původní odpojitelná lanovka s kabinami
pro 4 osoby už funkci přibližovací lanovky do
střediska Ischgl/Idalp dostatečně nezvládala.
Proto byla dolní část trasy snesena a nahrazena
ve větru stabilní trojlanovou dráhou, vedoucí bez
mezistanice přímo na Pardatschgrat. Zařízení
3S značky Doppelmayr překonává celkově 1251
výškových metrů, což je u tohoto systému světový rekord.

Globální milníky 3S skupiny Doppelmayr/Garaventa

28-TGD 3S-Pardatschgrat

30-TGD Psekhako

Ischgl (Rakousko) 2014

Krasnaja Poljana, Soči (Rusko) 2013

30-TGD Olympic Village/Rosa Khutor
Krasnaja Poljana, Soči (Rusko) 2013

Převýšení

1251 m WR

Převýšení

1096 m

Šikmá délka

3424 m

Šikmá délka

5386 m WR

Převýšení

496 m		 194 m

Jízdní rychlost

7,5 m/s

Jízdní rychlost

8,5 m/s WR

Šikmá délka

1736 m 		 1460 m

Kapacita

2800 osob/hod.

Kapacita

3000 osob/hod.

Jízdní rychlost

4,5 m/s		 4,5 m/s

Kapacita

4500 osob/hod. WR , 33 aut/hod.

Sekce 1		 Sekce 2

30-TGD Gaislachkogl 2

35-TGD Koblenz

Sölden (Rakousko) 2010

Koblenz (Německo) 2010

Whistler (Kanada ) 2008

Převýšení

864 m

Převýšení

107 m

Převýšení

35 m

Šikmá délka

1848 m

Šikmá délka

802 m

Šikmá délka

4407 m

Jízdní rychlost

6,0 m/s

Jízdní rychlost

4,5 m/s

Jízdní rychlost

7,5 m/s

Kapacita

2600 osob/hod.

Kapacita

3800 osob/hod.

Kapacita

2050 osob/hod.

30-TGD 3S Bahn

28-TGD Peak 2 Peak

30-TGD L’Olympique

Kitzbühel (Rakousko) 2004

Val-d’Isère (Francie) 2002

Převýšení

140 m

Převýšení

853 m

Šikmá délka

3650 m

Šikmá délka

2148 m

Jízdní rychlost

7,0 m/s

Jízdní rychlost

8 m/s

Kapacita

2100 osob/hod.

Kapacita

3750 osob/hod.

WR 3S světový rekord
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Jsme 3S

Světová novinka: kabiny lanovky 3S Pardatschgrat si mohou brát energii např.
pro vyhřívání sedáků permanentně – z vlastního dynama na běhounu.

Top komfort i spolehlivost
při každém počasí
Trasa tohoto zařízení leží ve velmi exponované
části střediska, proto bylo dřív z důvodu silného
větru vždy 10 až 20 dnů za sezónu mimo provoz.
To je však minulostí. Nyní je lanová dráha Pardatschgrat ve větru obzvlášť stabilní a díky tomu
provozně spolehlivá. I ve dnech, kdy vane alpský
fén, se cestující spolehlivě dostanou do cíle
své cesty. Z pohledu provedení a techniky je
3S Pardatschgrat projekt s vysokou prestižní
hodnotou: v Ischglu překonává luxus a technické vybavení nové 3S všechno, co doposud
bylo postaveno. A to i s vědomím, že už v Soči
byla překonána všechna očekávání.
První na světě: energeticky samostatné
Technickou zvláštností lanové dráhy Pardatschgrat je jedinečný systém napájení kabin energií:
kabiny mohou potřebnou energii, např. pro
vyhřívání sedáků, permanentně čerpat z vlastního dynama na běhounu. „Požadavky akciové
společnosti Silvrettaseilbahn na lanovou dráhu
a její design byly extrémně vysoké. Vše se dalo
zvládnout ve vymezeném čase jen proto, že u
Doppelmayra mechanické i elektrotechnické vybavení pochází z jedné firmy. Výsledek je skutečně impozantní”, říká hrdě Peter Luger, který

u výrobce zodpovídá za systémy 3S. V Ischglu
byl rovněž poprvé použit nový model kabin
Taris, jejichž barvy červená – černá – bílá jsou
barvami Ischglu. I závěsy kabin dostaly modernější
designové opláštění.
Stavební požadavky zvládnuty bravurně
Při stavbě 3S lanové dráhy se vyskytlo velké
množství požadavků, které však odborníci
Doppelmayra na základě svých dlouholetých
zkušeností a pomocí speciálních řešení mistrně
zvládli: tak například bylo s ohledem na omezený prostor velmi obtížné umístit dolní stanici.
Depo pro kabiny bylo z toho důvodu situováno
do sklepa stanice a na provozní výšku se kabiny dostávají pomocí vertikálního dopravníku.
Ani v horní stanici lanové dráhy Pardatschgrat
nebyly pro stavbu jednoduché podmínky: podloží v zóně permafrostu, které se vždy podle
teploty mění. Aby bylo možné vyrovnat pohyby
v terénu, byla horní stanice, ležící ve výšce
2600 m. n. m. opatřena hydraulickými stojkami,
kterými lze v případě potřeby stanici nadzvednout.
Dlouhodobé úspěšné partnerství
Doppelmayr/Garaventa je pro Ischgl již více než
50 let exkluzivním partnerem v oboru lanových
drah. „Od roku 1965 jsme společně s akciovou
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společností Silvrettaseilbahn zrealizovali 44
lanových dopravních zařízení a vyřešili mnoho
dalších komplexních úkolů. To přináší nejen
důvěru v partnerství, ale – jak je vidět – i ty
nejúžasnější lanové dráhy světa”, shrnuje náš
spolupracovník Egon Böhler, odpovědný projektant. |

Další prvenství v Ischglu

150-ATW Piz Val Gronda
První kyvadlová lanovka s vyhříváním
sedáků. Uvedení do provozu: 2013
(rekordní čas výstavby < 1 rok)

Jsme 3S
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50 let úspěšné spolupráce
se společností Doppelmayr

Hannes Parth, člen představenstva Silvrettaseilbahn AG, poskytl časopisu WIR rozhovor

WIR. Ischgl úspěšně spolupracuje se skupinou Doppelmayr/Garaventa již asi 50 let. Co
je potřeba pro to, aby dlouholeté partnerství
fungovalo?
Parth: Stejně jako osobní vztahy, mělo by
být také obchodní partnerství založeno na vzájemné důvěře a porozumění. Je důležité chápat
aktuální přání a potřeby. A když se objeví konflikty nebo krize, musí obě strany pracovat na
přijatelném řešení, aby budoucí spolupráce nebyla negativně ovlivněna minulostí. K tomu je
vždy nutná určitá míra velkorysosti. Všechny
tyto aspekty se nám podařilo v minulosti docela dobře zvládnout.

jsme však, že počet větrných dnů v lyžařském
středisku vzrostl, takže jsme se nakonec rozhodli pro lanovku 3S bez mezistanice. Omezené prostorové možnosti v dolní stanici
se strmým výjezdem, trasa a zejména složité
geologické podmínky na vrcholu Pardatsch-

WIR. Posledními společnými a zároveň
velkými projekty byly kyvadlová lanová dráha
Piz Val Gronda a trojlanový systém 3S na Pardatschgrat. Jakým projekčním a technickým
výzvám čelila společnost Doppelmayr/Garaventa?
Parth: O kyvadlovou lanovku Piz Val
Gronda jsme bojovali 28 let, protože jsme byli již
v počátečních fázích rozvoje areálu toho názoru,
že toto zařízení bude mít pro nás v dané oblasti
velký význam. V průběhu let byly opakovaně
rozpracovány projekty nejrůznějších systémů
lanových drah a částečně vlastně také přiděleny zakázky. Nakonec byly pro výběr kyvadlové lanové dráhy rozhodující důvody ochrany
přírody. Otevřené stanice a pouze dvě podpěry
představovaly pro dodavatele projekční výzvu.
Také v průběhu výstavby vyvstaly neobvyklé
požadavky na výrobce a dělníky pracující na
stavbě, protože trasa a horní stanice nebyly
snadno přístupné.
Jednolanová oběžná lanová dráha Pardatschgrat byla výsledkem úvah z konce 80. let, a to
jako důsledek zákazu navýšení přepravní kapacity. Proto nebylo možné postavit 6-MGD,
kterou jsme si tehdy přáli. 4místná kabinová
oběžná lanová dráha ale uplynulých 20 let dobře
sloužila. I přes exponovanost trasy byla se svými
malými kabinami dobře odolná proti větru. Zjistili

skupina lyžařů, kteří chtějí jezdit ve volném
terénu. Nová lanovka 3S na Pardatschgrat
zase přispěla k tomu, že nyní může být druhá
sekce původní Pardatschgratbahn, která
zůstala v provozu, využívána k opakovaným
jízdám. Díky ní jsou tak sjízdné velmi atraktivní
sjezdovky z vrcholu Pardatschgrat k mezistanici i v dopoledních hodinách, což dříve nebylo
možné, protože zařízení bylo plně
obsazeno cestujícími z dolní stanice. U obou lanovek byl kladen
zvláštní důraz na architekturu
stanic. Navíc mají technologie
lanových drah, zvláště kabiny,
exkluzivní design navržený studiem Storz. Naše rozsáhlé vstupní
požadavky nalezly u výrobce
porozumění. Kabiny se závěsy
se staly novou obchodní značkou našeho lyžařského střediska,
což má rostoucí pozitivní ohlas
u našich zákazníků.
WIR. Jaké trendy očekáváte
v následujících letech a na co
kladou Vaši zákazníci zvláštní
důraz?

grat – permafrost a nestabilní podloží – to vše
znamenalo speciální požadavky na projekci
a technická řešení.
WIR. Jakou roli hrají obě nová zařízení pro
lyžařské středisko Ischgl?
Parth: Lanovka Piz Val Gronda přináší kromě
sjezdovky i rozsáhlé a velmi atraktivní terény
pro freeride lyžování. Tím je nadšena rostoucí

Parth: Jsme přesvědčeni, že
lyžování a snowboarding budou
také v budoucnosti pro mnoho
lidí velmi atraktivní a věříme, že
můžeme získat nové zákazníky.
Ovšem vedle sjezdového lyžování
bude nutné vytvořit nové zajímavé alternativní nabídky, protože
zvláště při špatném počasí je stále těžší přilákat hosty na sjezdovky. Proto jsme v minulosti
naše restaurace modernizovali a jsou nyní
s obsluhou. V budoucnu bude přesto nutné
vytvořit další doplňkové volnočasové aktivity. |
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Lanové dráhy 3S a jiné
„opravdové“ inovace
Společnost Doppelmayr/Garaventa vytvořila milníky v oboru techniky lanových drah.
Jak je to možné? Docela jednoduše: co zákazník potřebuje, je vyvinuto a realizováno
– ty nejlepší inovace, jak je dobře známo, pocházejí z praxe.

T

rojlanové systémy lanových drah (3S)
spojují přednosti oběžných a kyvadlových kabinových lanových drah do
jednoho inovativního řešení. Jsou obzvlášť
výkonné a dosahují celkové přepravní kapacity až 4500 osob za hodinu v jednom směru.
Trojlanový systém je tvořen na jedné straně
dvěma pevně ukotvenými a plně uzavřenými
nosnými lany, která kabině slouží jako pojezdová dráha, na druhé straně jedním oběžným
tažným lanem, na kterém jsou uchyceny osmikladkové běhouny kabin. Pohon tak musí generovat jen tažnou sílu, tření nosných lan a také
síly působící na podpěry jsou nižší. Proto mohou být pohonné jednotky lanové dráhy 3S
také kompaktnější než u jiných typů lanovek.
Co dělá 3S lanové dráhy
technologického lídra tak populární?
Díky vysoké přepravní kapacitě a zdolávanému
převýšení udávají lanovky 3S společnosti
Doppelmayr/Garaventa na celém světě trend.

High-tech lanové dráhy vítězí také díky tomu, že
překonávají nejdelší lanová pole bez podpěr,
jsou enormně stabilní ve větru a mají nízkou
spotřebu energie. To jsou argumenty, které
přesvědčují stále více provozovatelů: odpojitelný oběžný systém, který nabízí i při extrémních podmínkách komfortní jízdní zážitek.
Garážování kabin a přeprava zboží
pomocí vertikálního dopravníku
Doppelmayr vzbudil v Soči pozornost vertikálním
dopravníkem pro garážování vozů o podlaží níže –
efektivní metodou, jak prostorově úsporně překonat výškový rozdíl mezi podlažími. Pro Ischgl
speciálně vyvinutý high-tech výtah společností
Doppelmayr ve spolupráci s LTW Intralogistics
má další funkci: do třetího podlaží může být
přímo dopravováno zboží.
Zaujme vzhledem: nová kabina Taris
CWA vyvinula na míru pro 3S systémy, kyvadlové lanovky a funitely novou, modulárně konstruovanou kabinu Taris. Tento model zaujme

zvláště inovativním designem a kapacitou
45 osob (všichni stojící), resp. 28 osob v případě
provedení s místy k sezení tak, jak je tomu
například v Ischglu. Obzvlášť komfortně je
u kabiny Taris vyřešen nástup: automatické
posuvné dveře lze otevřít na 1,5 m, tedy více
než u běžných modelů, což usnadňuje rychlý
a bezpečný přístup do kabiny. To znamená, že
dva cestující mohou zároveň nastupovat vedle
sebe, díky čemuž se doba nástupu sníží na
polovinu. Také interiér nového modelu je působivý, vysoce kvalitní provedení vnitřního prostoru kabiny spoluvytváří příjemný zážitek z jízdy.
V Ischglu jsou kabiny lanovky Pardatschgratbahn vybaveny nepřímým osvětlením, stejně
jako wi-fi sítí a komunikačním zařízením.
Prověřený transport aut
Doppelmayr je proslulý nejen jako výrobce
lanovek pro přepravu osob, ale má také největší
zkušenosti s dopravou vozů. Společnost již
realizovala zařízení pro přepravu automobilů,
která se nejlépe osvědčila. První byl funitel

Technologie a inovace
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Garážování kabin probíhá automaticky, takže
není nutná pomoc kvalifikovaného personálu.
Komfortně, zmáčknutím tlačítka ve stanici dojde
díky vertikálnímu dopravníku k přesunu kabin
ze stanice do plně automatického depa
o podlaží níže. A navíc: pro údržbu kabin nemusí
být lanová dráha v provozu – kabiny je možné
i do servisního místa přesunout automaticky.

v roce 2002 pro společnost VW v Bratislavě,
kde lanovka dopravuje vozy z montážní haly
na testovací dráhu. Následovalo zařízení pro
přepravu automobilů v Soči. Mezinárodní
olympijská komise (IOC) požaduje, aby místa
konání her byla dostupná dvěma navzájem nezávislými způsoby. Protože stavba dodatečné
silnice nemohla probíhat z časových i ekonomických důvodů současně s výstavbou
lanovky 3S, obdržel Doppelmayr zakázku na
lanovku 3S Olympic Village (Rosa Khutor),
která může přepravovat na základě volby
pouze osoby nebo současně i automobily.
V druhém případě má trojlanový systém vysokou
kapacitu 33 aut a současně 1000 osob za hodinu. Jedinečná možnost: vozy mohou najíždět
i vyjíždět ve všech stanicích.
Světová novinka:
generátor
běhounových
kladek
Díky celosvětově jedinečnému generátoru
běhounových
kladek společnosti
Doppelmayr zůstává v kabinách lanové dráhy
3S až do horní stanice stále příjemné teplo.
Tři z osmi kladek běhounu generují při pohybu
energii.

Koncept evakuace: okamžité řešení
Společnost Doppelmayr/Garaventa použila
inovativní koncept evakuace poprvé v roce
2010 u lanovky Gaislachkogl, resp. při Spolkové zahradní výstavě v Německu. Také nyní
v Ischglu došlo k jeho využití. Slouží k tomu,
aby cestující v případě poruchy nemuseli
opustit kabinu. Všechny funkčně relevantní části
zařízení jsou proto provedeny zdvojeně a navzájem nezávisle. Kabiny jsou v případě evakuace okamžitě a bezpečně přepraveny do
nejbližší stanice, k záchraně resp. slaňování
cestujících tak vůbec nedojde.
Každý projekt lanové dráhy
je jedinečný. Nesčetné speciální požadavky musí být
zohledňovány individuálně. Přání zákazníků jsou přitom
rozhodující.
Díky úzké spolupráci se zákazníky
a dlouholetým zkušenostem
celé skupiny vytváříme inovativní řešení,
která všem našim zákazníkům přináší opravdový užitek. |

Doppelmayr transportuje
automobily

Také s lanovkami pro přepravou vozů má
Doppelmayr četné zkušenosti. První zařízení
pro přepravu automobilů bylo realizováno
pro Volkswagen, v závodě Bratislava.
Funitel VW závod Bratislava
Jízdní rychlost

2,80 m/s

Kapacita

67 vozů/hod.

30-TGD Olympic Village Soči
Jízdní rychlost

4,5 m/s

Kapacita

33 vozů/hod. plus 1000 os./hod.
nebo 4500 os./h.

Nosnost

2400 kg
(velikost: VW-Bus T5)
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Dvanáct milionů
jízd bez aut
Díky největší síti městských lanových drah na světě
se Bolívie stala průkopníkem

Mezinárodní projekty
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K radosti obyvatel města
nová síť lanových drah
snižuje hluk a emise. Každá
ze tří tras lanových drah
pohodlně a rychle přepraví
3000 cestujících za hodinu
v každém směru.

La Paz a sousedící město El Alto ukazují,
jak je možné lanovky jako efektivní a ekologicky šetrné prostředky veřejné dopravy využít
ve prospěch milionů cestujících.
Největší síť městských lanových drah na světě
byla v nedávné době uvedena do provozu
v Bolívii. La Paz leží v nadmořské výšce 3200 až
4100 metrů a je tak nejvýše položeným sídlem
vlády na světě. Na náhorní plošině západně od

„Vláda musela urychleně podniknout kroky
k trvalému zlepšení vnitřní infrastruktury města.
Celá oblast kolem La Paz trpěla obrovskými
problémy kvůli dopravním zácpám. V úvahu
přicházelo několik variant. Vyřešit tento problém výstavbou sítě městských lanovek bylo nejen nejefektivnější, ale také z pohledu nákladů
nejhospodárnější variantou,“ vysvětluje Javier
Tellería, ředitel Doppelmayr Bolívie.
Jednotlivé trasy lanových drah
měří až 4 kilometry a svou kapacitou 3000 osob za hodinu v jednom
směru přinesly výraznou úlevu
silniční síti a městské hromadné
dopravě. Ale dopravními zácpami
znechucení řidiči a dojíždějící do
zaměstnání nejsou jediní, kteří
mají z lanových drah užitek. Také
cestovní ruch získal novou atrakci, protože
při jízdě z El Alto dolů do La Paz se cestujícím
otevírají jedny z nejhezčích pohledů v Bolívii.
Převýšení mezi okrajem města v horní části
kotliny a jižními částmi v údolí činí zhruba
1000 metrů.

„Jízda na trase Línea Roja nad
městem trvá necelých jedenáct
minut – přitom autem to může
trvat i hodinu nebo déle.“
Javier Tellería, CEO Doppelmayr Bolívie
La Paz se rozkládá ještě větší město El Alto.
Obě města mají celkem téměř dva miliony
obyvatel. Od roku 2014 spojuje síť lanovek tyto
přilehlé městské aglomerace – nejkratší trasou
překonává všechny překážky. Městské spojení
v délce zhruba 10 km vede nad střechami
města, a to téměř bez hluku a bez emisí. Tři
lanové dráhy, Líneas Roja, Amarilla a Verde,
realizovala skupina Doppelmayr/Garaventa na
zakázku státního podniku Mi Teleférico. Jde
o jeden z největších projektů v historii firmy.
Lanovky mají celkem jedenáct stanic.

Línea Roja: tři a půl milionu jízd již v prvních třech měsících
Síť lanových drah pro městskou dopravu v Bolívii
je skutečně jedinečná a je místními obyvateli
přijímána s velkým nadšením. To je také jedním

z důvodů, proč otevření Línea Roja, první
2,3 km dlouhé „červené linky“, mělo na konci
května charakter národní slavnosti. Denní průměr 36 000 cestujících, resp. 3,51 milionů
jízd během prvních třech měsíců dokazují, že
lanová dráha je velkou atrakcí nejen pro obyvatele. Bolívijský prezident Evo Morales vyjádřil
svou hrdost v proslovu při otevření: „La Paz –
El Alto se stalo vzorovým městem.“ Také guvernér města La Paz César Cocarico ocenil
projekt lanové dráhy: „Lanová dráha spojuje
města, životy, rodiny. Stala se součástí identity
La Paz a El Alto.“ Denní rekord činí 62 422 přepravených osob.
Línea Amarilla:
překonává převýšení 700 metrů až
do nadmořské výšky 4000 metrů

Druhá trasa největší sítě městských lanových
drah na světě navázala na úspěch Línea Roja.
„Žlutá linka”, Línea Amarilla, byla slavnostně
otevřena 15. září 2014. Lanová dráha s odpojitelným uchycením kabin je téměř 3,74 km
dlouhá a spojuje El Alto s jižním centrem La Paz.
Během jízdy překonávají cestující 665 výškových
metrů. Lanová dráha se žlutými kabinami pro
deset osob je nejdelší ze tří lanovek ve městě,
vede z Estación Libertador do Parque Mirador
v nadmořské výšce 4075 metrů.
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Krásný vedlejší efekt: otevírají se
nejhezčí výhledy na město.

La Paz, Bolívie: největší městská síť lanových drah v přehledu
Línea Verde: poslední článek
v městském řetězci
Bolívijský prezident slavnostně otevřel 4. prosince 2014 trasu Línea Verde a největší síť
městských lanovek je tak kompletní. „Zelená
linka” je třetí částí sítě lanovek La Paz – El Alto,

Zákazník

Empresa estatal de Transporte
por cable „Mi Teleferico“

Dodavatel

Skupina Doppelmayr/Garaventa

Trasa

La Paz - El Alto

Počet kabin celkem

443

Provozní hodiny/den

17

Provozní doba

5.30 až
22.30 hodin

Kapacita kabiny

10 osob

Síť lanovek

3 lanové dráhy s
odpojitelnými kabinami

Kapacita

3000 osob/hod. v jednom
směru, v každé trase

Počet stanic

11

Jízdní rychlost

max. 5 m/s (18 km/h)

Celková délka tras

cca 10 kilometrů

její horní stanice navazuje přímo na dolní stanici Línea Amarilla. S délkou trasy 3,7 km je Línea Verde druhou nejdelší. Leží zcela ve městě
La Paz, má celkem čtyři stanice a zpřístupňuje
jižní část města (Zona Sur). Ve 165 desetimístných kabinách je možné přepravit 3000 osob
za hodinu v každém směru.
Tři trasy lanových drah již zaznamenaly za necelý půlrok přes 12 milionů jízd. Jsou v provozu
17 hodin denně. |
Jak hodnotí projekt zákazník?
„Doppelmayr je světovým lídrem na trhu
lanových drah a je firmou, která porozuměla
realitě v naší zemi. Oblékli si ,bolívijskou košili‘,
pracovali společně s námi – dokonce výrazně
více než slíbili – a projekt dokončili v rekordním
čase. V budoucnu se bude mluvit o ,La Paz a
El Alto před lanovou dráhou‘ a ,La Paz a El Alto
po lanové dráze‘.” | César Dockweiler, ředitel
státního podniku Mi Teleférico.

10-MGD Línea Roja

10-MGD Línea Amarilla

10-MGD Línea Verde

V provozu od

30.5.2014

15.9.2014

4.12.2014

Trasa

16 de Julio - Central

Parque Mirador - Libertador

Libertador - Irpavi

Délka trasy

2349 m

3737 m

3706 m

Jízdní doba

10,77 min

16,84 min

16,63 min

Převýšení

400 m

665 m

128 m

Počet stanic

3 (dvě pohonné)

4 (dvě pohonné)

4 (dvě pohonné)

Počet kabin

109

169

165

Mezinárodní projekty
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Nová kombinovaná lanovka pro Mistrovství
světa v alpském lyžování 2015 v Beaver Creek
místa nástupu na sedačky, pro kabiny je vlastní
nástupiště. Lanovka je navržena tak, aby splňovala odlišné požadavky zákazníků: zvláště
začátečníci z lyžařských škol a děti dávají
přednost kabinám, zatímco dobří lyžaři většinou raději využívají sedačky, protože si nemusí
sundávat lyže. |

6/10-CGD Centennial Express

Lanová dráha Centennial Express zvýšila ve
srovnání s původním zařízením kapacitu o 35
procent a přepraví až 3400 osob za hodinu.

Karina Seyfried

Beaver Creek Resort – luxusní lyžařské středisko ve Vail Valley v Coloradu, USA, bude
v únoru 2015 místem konání Mistrovství světa
v alpském lyžování. Ve středisku byla dosavadní 4sedačková lanová dráha nahrazena
odpojitelnou kombinovanou lanovkou.

„Beaver Creek vstoupil do zimní sezóny s novou
Centennial Express od společnosti Doppelmayr, mistra světa v oboru lanových drah,“
informuje Rudolf Thaler, rakouský obchodní
rada v Los Angeles. Centennial Express je
jedinečnou kombinovanou lanovou dráhou s
desetimístnými kabinami a šestimístnými sedačkami a je nejdelší ze všech kombinovaných
drah, které kdy byly na celém světě postaveny.
Rozběhový pás komfortně přepraví cestující do

Zákazník

Beaver Creek Resort

Místo

Vail Valley (Colorado/USA)

Typ zařízení

kombinovaná lanová dráha
pro letní i zimní provoz

Délka

2368 m

Kapacita

3400 osob/hod.

V provozu od

26.11.2014

Více informací a videí
lanové dráhy Centennial
Express můžete najít zde:

www.beavercreek.com

Modernizace lanovky
Waldkopfbahn
Nová 6sedačková lanová dráha a nové
centrum služeb přináší více komfortu a větší
přepravní kapacitu.
V bavorském lyžařském středisku Sudelfeld
postavil Doppelmayr novou 6sedačkovou lanovou dráhu. Waldkopfbahn je vybavena dětskou pojistkou, kapotou Bubble a komfortním
vyhříváním sedaček a od zimní sezóny 2014/
2015 nahrazuje tři lyžařské vleky. Přináší velké
navýšení přepravní kapacity a výrazné snížení
čekacích dob, navíc Waldkopfbahn ulehčuje především dětem a začátečníkům přístup do lyžařského střediska. Doppelmayr dodal technologii
lanové dráhy včetně elektro vybavení a byl spoluzodpovědný také za logistiku, organizaci a koordinaci při stavbě budovy dolní stanice. Multifunkční centrum služeb v tomto objektu nabízí

nejen prostor pro lanovou dráhu, ale také pro
rolby na úpravu sjezdových tratí, půjčovnu lyží,
obchod s lyžařským vybavením a kancelář lyžařské školy. V blízkosti byla také vytvořena
nová retenční nádrž, která zajišťuje rezervy
vody pro zasněžovací systémy lyžařského střediska Sudelfeld. |

6-CLD-B Waldkopfbahn
Kapacita 		

2800 osob/hod.

Šikmá délka 		

673 m

Převýšení		
226 m
Počet sedaček		 42
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Za pouhých 8 místo
40 minut k nejdelší
sjezdovce Vorarlberska

Věděli jste, že ...
... P
 anorama Bahn, od roku 2012 v provo-

Silvretta Montafon, jedno z největších
středisek v Rakousku, je od listopadu 2014
bohatší o novou atrakci: do provozu byla
uvedena nová lanová dráha Panorama Bahn
s odpojitelnými kabinami.
Vyznavači zimních sportů se nyní dostanou
do sedla Kreuzjochsattel moderní a komfortní
8místnou kabinovou lanovkou za pouhých 8
minut, místo dosavadních 40. Když dorazíte na
vrchol, čeká na vás dechberoucí 360stupňový
výhled na Montafon s 200 vrcholky hor a sjezdovka mimořádných parametrů: „Hochjoch Totale“ je s délkou 12 km a převýšením 1700 m
nejdelší sjezdovkou Vorarlberska. „Panorama
Bahn přináší nejen kratší dobu jízdy, ale také
více komfortu. Naše hosty přepraví svými 65
kabinami do nadmořské výšky 2400 m, namísto dvou dosavadních sedačkových lanovek,“
vysvětluje Peter Marko, člen představenstva
Silvretta Montafon Bergbahnen AG. |

zu jako „Floriadebahn“ při nizozemské
Zahradní výstavě ve Venlo, byla po 2
letech přenesena a díky modulárnímu
způsobu montáže v roce 2014 znovu
postavena?
... ve všech 65 kabinách Panorama Bahn je

8-MGD Panorama Bahn
Místo

Schruns, Vorarlbersko

Typ zařízení

lanová dráha s
odpojitelnými kabinami

Zákazník

Silvretta Montafon
Bergbahn AG

Doba výstavby

červen - listopad 2014

Jízdní doba

8 min

Délka

2297 m

Převýšení

631 m

Jízdní rychlost

6 m/s

Kapacita

2345 osob/hod.

možné připojení k internetu prostřednictvím
sítí wi-fi? Partnery projektu jsou Loop21
a Input®, tvůrce zábavních konceptů pro
turistické oblasti.
... všechny kabiny jsou vybaveny vyhříváním
sedáků a komunikačním zařízením?
... Evropský olympijský festival mládeže
(EYOF) se konal v lednu 2015 v Montafonu
a Lichtenštejnsku? Doppelmayr klade
velký důraz na podporu mladých sportovců a proto je partnerem Rakouského
olympijského výboru (ÖOC).

Mezinárodní projekty
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Nová visutá lanová dráha
zdvojnásobila kapacitu
své téměř kilometr dlouhé trase,
podpěru pouze jednu. S maximální rychlostí 10 m/s překonává
převýšení 425 metrů. Nadšení
vyznavači zimních sportů
mohou nové spojení Davos – Ischalp využívat od
prosince 2014. |

100-ATW Aerial Tramway
Davos-Ischalp
Nová kyvadlová lanová dráha Davos –
Ischalp ve švýcarském lyžařském a turistickém
regionu Davos Jakobshorn nabízí dvojnásobně
vyšší kapacitu než její předchůdkyně.
Nová visutá lanová dráha nahradila v Davosu
27 let staré zařízení a je hlavní přibližovací
lanovkou do lyžařské oblasti Davos – Jakobshorn. Je využívána v létě i v zimě. Nová lanová
dráha Garaventa má 2 prostorné kabiny,

z nichž každá poskytuje dostatek prostoru
pro 100 cestujících – její předchůdkyně byla
vybavena kabinami pro 50 cestujících. Nejen
samotná lanovka, ale i horní a dolní stanice
byly nahrazeny. Pozoruhodným prvkem je zde
moderní architektura staveb. Nová dolní stanice byla vybudována před starou budovou,
což si vyžádalo použití speciální kotvící konstrukce. Další senzace: na rozdíl od předchozího
řešení se 2 podpěrami má nová lanovka, na

Místní hory konečně dostaly
novou lanovku

Davos Klosters
Bergbahnen AG

Místo

Davos, Graubünden (CH)

Typ zařízení

Kyvadlová lanová dráha
pro letní i zimní provoz

Délka

949 m

Kapacita

1220 osob/hod.

V provozu od

4.12.2014

„Koncept této lanové
dráhy byl do nejmenších
detailů dobře promyšlený,
a to ho činí vyjímečným.
Je to první oběžná lanová
dráha od Garaventy, která
na nástupišti zcela zastaví
a umožní tím cestujícím
maximálně pohodlný nástup.
To dává v lanovkářské branži
termínu „family friendly“
úplně nový význam“.

Konečně je turistická a lyžařská oblast
Mythenregion opět dostupná lanovou dráhou
ze Schwyz.
Realizací nové lanovky Rotenflue v roce 2014
se Schwyz (hlavní město stejnojmenného švýcarského kantonu) stejně jako v minulosti opět
propojilo s místní horou Rotenflue a masivem
Mythen. Moderní 8místná kabinová lanová dráha do lyžařské a turistické oblasti Mythregion
má celoroční provoz a je přímo napojena na síť
příměstské hromadné dopravy.
Původní spojení sestávalo ze 2 visutých lanových drah, jejichž povolení k provozu bylo již
před deseti lety zrušeno. Nejlepší možné vedení
trasy bylo při plánování nové lanové dráhy jedním
z důležitých faktorů. Garaventa byla schopna
navrhnout speciální řešení podpěr, které respektují geologické podmínky. Aby bylo možné
kompenzovat případné posuvy půdy, bylo 11
podpěr ze 16 i mezistanice projektováno jako
posuvné a tím je umožněno opětovné seřízení
trasy. Garaventa věnovala projektu intenzivní
podporu a dodala veškeré elektromechanické
vybavení. |

Zákazník

8-MGD Rotenflue Lift
Zákazník

Rotenfluebahn
Mythenregion AG

Místo

Schwyz (CH)

Typ zařízení

Lanová dráha s
odpojitelnými kabinami
pro letní i zimní provoz

Délka

2830 m

Převýšení

958 m

Kapacita

800 osob/hod.

Nathalie Henseler,
projektová manažerka
a generální ředitelka
Rotenfluebahn
Mythenregion AG
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Průkopnický počin
v Alžírsku

15-MGD Oued Koriche

Nová městská lanová dráha byla úspěšně
realizována na geologicky nestabilním podloží.
Jako součást městské dopravy si lanové
dráhy v Alžírsku již vytvořily tradici. Po lanovkách Constantine, Tlemcen a Skikda je Ouech
Koriche nejnovější ze 4 zařízení, které současně
Garaventa AG v Alžírsku realizovala. Skutečnost,
že odborníci na lanové dráhy mají v místě zastoupení a rozsáhlý sklad náhradních dílů, je
velkým přínosem pro provozovatele Entreprise
du Métro d’Alger (EMA). Alžír má téměř 4 miliony
obyvatel a vysokou hustotu zástavby, která se
částečně nachází na velmi příkrých svazích.
Díky překonávání těchto překážek dokáže nová
lanová dráha spojit níže položené městské

čtvrti s centrálními i výše položenými částmi
města. Pomáhá také snižovat neustále narůstající hustotu dopravy. Zákazník výběrem
Garaventy udělal moudré rozhodnutí. Realizace byla úspěšně dokončena, i když se kvůli
povaze podloží ukázala obtížnější, než se předpokládalo. Specialisté na lanové dráhy museli
ukotvit stavební prvky v hloubce 30 metrů za
použití celkem 200 betonových pilířů. EMA
uvedla zařízení do provozu v roce 2014. |

V provozu od
Kapacita
Celkem jízd

Zákazník

Entreprise du Métro
d’Alger – EMA

Místo

Alžír, Alžírsko

Typ zařízení

Odpojitelná kabinová
lanová dráha

Kapacita

3000 osob/hod.

Počet kabin

72; pro 15 osob

Délka lana

5924 m celkem

Výstavba

2009 - 2014

Délka zařízení

2908 m

Převýšení

307 m

V provozu od

15.9.2014

Constantine

Tlemcen

Skikda

Oued Koriche

5.6.2008

22.4.2009

9.9.2009

15.9.2014

7000 os./h.

977 os./h.

4000 os./h.

celkem doposud přes 26 milionů jízd

3000 os./h.

Více než 30 let
důvěry
Skupina Doppelmayr/Garaventa postavila
již 21 zařízení v největším španělském lyžařském středisku Baqueira-Beret. Jesús Serra
je název nejnovější atrakce. Tato moderní
čtyřsedačková lanová dráha není pouze
atraktivní, ale zajišťuje také rychlé spojení
s lyžařským střediskem.
Společnost Baqueira-Beret, která zařízení provozuje, spoléhá od roku 1982 výhradně na firmu
Doppelmayr. Výsledkem této úspěšné spolupráce je již 21 realizovaných lanových zařízení.
V listopadu 2014 – v roce, kdy lyžařské zimní

středisko oslavilo své 50. výročí – bylo do provozu
uvedeno další zařízení: čtyřsedačková lanová
dráha Jesús Serra, která nahradila 3sedačkovou lanovku Vista Beret. Aby pomohli zákazníkovi s posuzováním technických a finančních
možností, věnovali experti na lanové dráhy 2
měsíce hloubkové analýze požadavků. Skutečnost, že zákazník měl k dospozici kontaktní osobu přímo ve Španělsku u dceřiné
společnosti Doppelmayr Transportes por Cable,
měla zásadní význam pro zajištění vynikajících
pracovních vztahů. |

4-CLD Jesús Serra
Zákazník

Baqueira-Beret, S.A.

Místo

Provincie Lleida, Španělsko

Typ zařízení

Odpojitelná sedačková
lanová dráha

Délka

1965 m

Kapacita

2400 osob/hod.

V provozu od

25.11.2014

Mezinárodní projekty
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Nová mobilita pro
San Francisco Bay Area

22. listopad byl tím dnem: do té doby největší
projekt v historii firmy Doppelmayr Cable Car
GmbH & Co KG (DCC) odstartoval oficiální provoz
pro veřejnost. Předpokladem byly měsíce intenzivních testů, včetně třicetidenní zkušební
fáze za reálných provozních podmínek. Výsledkem je více než 98% disponibilita během
dvaceti hodin provozu za den.

poprvé použit tzv. Pinched Loop System, který
sestává z dvoustopé pojezdové dráhy na trase,
jakož i jednostopých drah v koncových stanicích. Výhybky umožňují přejezd vozu na patřičný úsek trasy. Čtyři lanové smyčky, všechny
poháněné z prostřední stanice (Doolittle), zajišťují synchronní kruhový pohyb všech čtyř vozových souprav. Uchycení soupravy na lano
nebo lépe řečeno předání vozů z jedné lanové
smyčky na další, se děje při nepohybujícím
se lanu, přičemž vždy přesně jednomu lanu
přináleží jeden vůz.

První snahy zodpovědných osob v regionu jak
napojit Oaklandské mezinárodní letiště, tak
i město San Francisco na veřejný příměstský
dopravní systém (BART), sahají až do roku 1970.
V roce 2009 se podařilo DCC zakázku získat,
a to díky hospodárnému a technicky přesvědčivému konceptu. Jako technické řešení byl

Byly použity nové dílčí systémy, jako např.
výhybky a systém uchycení. Čtyři klimatizované
soupravy, které se skládají ze tří vozů, jsou
průchozí a vybaveny informačním systémem
pro cestující. Vlak je uložen na tzv. Jakobsových podvozcích. K zabezpečení funkce
a životnosti této nové technologie přispěly

Nový Cable Liner spojuje Oakland International Airport s veřejnou dopravní sítí BART –
za pouhých 8,5 minut.

výraznou měrou dřívější testy prováděné na
zkušební dráze ve Wolfurtu (od roku 2000).
Přesvědčivý koncept provozu a údržby firmy
DCC přiměl objednatele uzavřít s dodavatelem
i dvacetiletou smlouvu o provozování zařízení. |

CLP Oakland Airport Connector
Objednatel

San Francisco Bay Area
Rapid Transit (BART)

V provozu od

22. listopadu 2014

Délka

5100 m (dvoustopá
pojezdová dráha)

Jízdní rychlost

14 m/s

Jízdní doba

8,5 min (od koncové
stanice do koncové stanice)

Kapacita

1490 osob/hod.
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Na ledovci
i v poušti
Každá výzva je výhrou pro získávání dalších zkušeností –
nahlédnutí do oddělení montáže elektro a strojní

K

do vlastně všechny ty lanovky na celém
světě montuje? Montážní oddělení firmy Doppelmayr sestává ze dvou částí:
elektro a strojní.
Města bez naplánované infrastruktury, zasněžené horské vrcholy a vzdálené oblasti – všechny mohou být dnes zbaveny zátěže, propojeny
a dosaženy za pomocí moderních lanových
drah. Plánování a výstavba takovýchto zařízení vyžaduje cit, znalosti a zkušenosti. Jedná
se o projekty stále větší, mnohostrannější a realizované ve stále exponovanějších a hůře dosažitelných oblastech v ještě kratším čase. Přesto
je jisté: montáž těchto lanovek je pokaždé
novou výzvou. V montážním oddělení pracují
s osobním zaujetím jen samí profesionálové.
Projekty uskutečněné po celém světě daly
vzniknout pokladnici zkušeností, ze které mohou čerpat naši zákazníci každý den. Montážní
oddělení Doppelmayr vytváří podrobné plánování – to nejdůležitější pro úspěšnou výstavbu.

Kvalita je na prvním místě, lhostejno
jak vysoké jsou požadavky
Montéři strojního oddělení kompletují veškeré
lanové dráhy Doppelmayr – od lyžařského
vleku přes odpojitelná zařízení až po speciální
lanovky jako funifor, funitel
a 3S. Oddělení disponuje
„Stavíme 60 m vysoké podpěry na ledovci,
50 pracovníky, spolupracuje
nocujeme ve stanu ve výškách kolem 3500 m,
i s montážními společnostmi.
Samotnou montážní činnost
pokládáme lana přes stavby ve městech,
montujeme lanovky na horách bez infrastruktury, koordinuje pět vedoucích.
„Naši montéři jsou ti, kterým
docházíme na staveniště za sněžení nebo
na místě z jednotlivých dílů
v tropických podmínkách i několik hodin pěšky.
vyroste hotová lanovka.
Proto plánují každý krok
Kvalita musí být za všech okolností zaručená.
procesu do každičkého
Přejeme si úspěch, proto držíme pospolu
detailu – často v někoa pečujeme o téměř rodinnou atmosféru.“
likaměsíčním předstihu.
Mathias Zudrell, vedoucí oddělení strojní montáže
Tak můžeme zajistit, že
zařízení bude dokončeno
absolvují speciální výškový trénink a cílená v dohodnutém termínu a v kvalitě, která se od
cvičení – koneckonců se zde jedná o bezpečnost. firmy Doppelmayr očekává“.
Naši montéři koordinují a řídí práci stavebních
čet, taktéž intenzivní kontakt se zákazníkem je
pro ně na denním pořádku. Montéři firmy Doppelmayr přirozeně netrpí závratěmi, protože jen
tak mohou pracovat ve výškách až 100 metrů –

Skupina Doppelmayr
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Díky jejich obrovským
zkušenostem a tím, že
nikdy netrpí závratěmi,
mohou provádět naši
montéři vysoce odborné
činnosti i na 100 m
vysokých podpěrách

Organizace, plánování a týmová práce
Montážní oddělení elektro je zodpovědné
za elektrotechnickou část, instalační práce
a uvedení zařízení do provozu. Bezmála 30 pracovníků pracuje na základě objednávek
od zákazníků každý den a po celém světě.
Mužstvo je velice různorodé: instalační pracovníci, absolventi vyšších technických škol
a také učni oboru elektrikář lanových drah
nebo montéři elektro.
„Krásné na práci v našem oddělení je, že personál pracuje jak samostatně, tak i obsáhle,
ale přesto v kolektivu. Kontrolují zařízení, odstraňují závady, doprovází lanovku ať už sami
nebo společně s technikem, již od fáze plánování až po závěrečné zkoušky a dále po
celou dobu jejího provozu“, shrnuje Heinz
Wilhelmstätter, vedoucí montážního oddělení
elektro, aktivity jeho podřízených a doplňuje:
„Elektromontér si musí umět zorganizovat jak
samotnou práci, tak i pomocný personál, nesmí zapomenout i na věci související jako jsou

přípojka proudu a kdy budou hotové potřebné
technologické celky“. Pro montéry Doppelmayr
jsou rozhodujícími faktory pro úspěch vedle

„Naše práce je velice rozmanitá
a napínavá, pohybujeme se
po celém světě. I přes časté
cestování u nás zaujímá sociální
aspekt důležité místo.“

Video

Heinz Wilhelmstätter, vedoucí
montážního oddělení elektro
schopnosti plánovat také kreativita a jistý improvizační talent: „Protože nemůžeme vždy ovlivnit
všechny okolnosti, všechno neběží podle předem stanového plánu. Existují země, ve kterých není možné opatřit např. informace, jež
potřebujeme pro samotnou realizaci, tak
strukturovány, jak jsme zvyklí v Evropě. To
samo o sobě už vytváří výzvu“, uzavírá Heinz
Wilhelmstätter. |

Napínavé video o práci
montérů firmy Doppelmayr
můžete vidět na:

www.ischgl.de/active/skigebiet/baublog-fakten
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Zákaznický servis

Nyní je čas rozvíjet
know-how v oboru
hydrauliky
Kdo průběžně pečuje o hydrauliku, ten vsadil na
spolehlivost, komfort a bezpečnost.

P

ro zajištění bezpečnosti, disponibility
a komfortu zařízení nabízí oddělení
Zákaznického servisu firmy Doppelmayr
i v roce 2015 četná školení pro začátečníky
i pokročilé – mezi nimi i celou řadu kurzů
hydrauliky. Protože bezchybné zacházení
obsluhy se systémy zařízení je rozhodující.
Kromě servisních činností, které specialisté
Zákaznického servisu provádějí po celém světě, nabízí Doppelmayr i mnoho školení ve svém
mateřském závodě ve Wolfurtu. Nejenže nejlépe vzdělaní odborníci zvyšují svým know-how
komfort, disponibilitu a bezpečnost lanových
drah, ale přispívají výrazně i ke snížení provozních nákladů. V předešlém roce se kurzů
zúčastnilo více než 300 frekventantů. Také letos vyškolí naši inženýři a technici v různých

oborech řízení a údržby personál všech lanových systémů. První kurs na téma hydraulika
startuje již na jaře.
In-house kompetence
Přednášky a praktická cvičení jsou ucelená,
blízká praxi, přednášejí naši špičkoví odborníci,
kteří předávají ať už začátečníkům nebo pokročilým veškeré svoje znalosti a vědomosti. Lanovkáři se tak stávají in-house, tedy na „své“ lanovce, odborníky. Témata jsou přitom rovněž
tak rozmanitá jako nabyté schopnosti a znalosti
účastníků. Pracovníci obsluhy obsazují nabízená školení podle odbornosti a vzdělání.
V základních kursech se zaměřujeme, kromě
jiného, na fyzikální zákonitosti, hydrodynamiku,
přenos sil, proudění nebo pravidla a zákony
průtoku kapalin.

Tip

Aby byla lanová dráha vždy spolehlivá
a bezpečná, musí být hydraulika a mechanika
v bezvadném stavu. Zákaznický servis firmy
Doppelmayr nabízí speciální servisní upomínku
hydraulického servisu. Kdo si servis objedná
včas, může si vybrat i pro něj vhodný termín.
Doporučujeme údržbu hydraulických systémů
provádět každé tři roky.

Zákaznický servis
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Co nejlépe proškolený personál obsluhy a údržby může pak díky svému získanému
know-how významně přispět ke snížení provozních nákladů lanové dráhy.

Know-how s přidanou hodnotou
Kdo se kurzů zúčastní, dozví se vše důležité
o pohonech, lanových kotoučích, napínacích
zařízení, provozních a bezpečnostních brzdách,
kloubových hřídelích, převodovkách a dalších

dílech. Kromě toho prohloubíme znalosti absolventů školení i při práci s hydraulickými výkresy
a schématy zapojení jednotlivých agregátů (např.
lokalizace závady na zkušebních agregátech,
hodnocení kvality olejů apod.).
Hydraulický servis šetří zdroje
Komu chybí k provedení údržby zdatné personální zdroje nebo čas, ten se může s důvěrou obrátit na Doppelmayr Zákaznický servis.

V roce 2013 provedli po celém světě naši hydrauličtí experti zhruba 250 zásahů. Aby bylo
možné toto množství zvládnout, je nutné disponovat patřičným vybavením: byly zřízeny
speciální sklady náhradních dílů ve vybraných
zemích, rozšířen tým ve Wolfurtu. Těmito opatřeními jsme našim zákazníkům ještě blíže,
a ti tak profitují z krátkých dodacích lhůt.
Díky celosvětově propojené servisní síti došlo
k dalšímu výraznému zkrácení reakčního času.
Jde-li o to, zvýšit bezpečnost a disponibilitu
lanové dráhy, jsou toto rozhodující faktory.
Dokonale využít dobu pro servis
Každý zásah servisního týmu projedná oddělení
Zákaznického servisu s objednatelem individuálně. Kdo plánuje s rozmyslem, může využít
celou řadu výhod: je možné např. během servisu provést úředně předepsané zkoušky nebo
připravit podklady pro úřední certifikáty. Naši
pracovníci poskytnou také informace o potřebných náhradních dílech. Obsluha lanové
dráhy má jedinečnou příležitost dalšího vzdělávání tím, že může sledovat práci našich odborníků a přitom získat spoustu nových poznatků a tak rozvíjet své dovednosti. |

Přehled kurzů hydrauliky
Doppelmayr nabízí pro personál všech typů
lanových drah školení – ať už se má jednat
o kurz základní nebo o kurz, který prohlubuje
již nabyté znalosti o hydraulice. První kursy
začínají už letos na jaře. Informujte se včas.
Stručně z programu školení:
• Základy hydrauliky
• Pohony a hydraulika pro pokročilé
• Maziva, hydraulické oleje, převodovky
• a mnoho dalších témat

Bližší informace k těmto a
mnoha dalším kurzům školícího
programu firmy Doppelmayr,
jakož i aktuální kalendář
školení naleznete online na:
service.doppelmayr.com
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Ve zkratce

Vzdělávání učňů
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žáků zahájilo na podzim 2014
u Doppelmayra své vzdělávání
v různých elektro- a kovozpracujících profesích. Své učňovské období stráví
v továrně ve Wolfurtu. Výcvik zkušených
odborníků má u nás dlouhou tradici.

„Kvalita začíná
vzděláním.“

Mezinárodní skupina vzdělává své
kvalifikované odborníky v duálním
systému od roku 1892 a poskytuje
mnoha mladým lidem ideální start do
světa lanových technologií. |

Učňovská dílna Doppelmayr
Nových učňů
od podzimu 2014 24 žáků
Celkem učňů

89 žáků

Obory

Elektrotechnik,
Strojní zámečník,
Technik ocelových konstrukcí,
Obráběč kovů

Data

Firemní vzdělávání učňů
od roku 1892
Vlastní učňovská dílna
od roku 1979

Georg Dür, vedoucí
učňovského školství

Ocenění „Vynikající učební
provoz” od roku 1997
www.lehre-bei-doppelmayr.at

Dvě umístění v top 10 „Best Family Rides in America”
V polovině loňského roku Theme Park Insider (online průvodce po nejpopulárnějších
volnočasových parcích na světě), který píšou
sami návštěvníci, hodnotil nejoblíbenější familyfriendly zábavní a tématické parky v USA.
Společně s Bayside Skyride v SeaWorld v San
Diegu (9. místo) a Hogwarts Express Harryho
Pottera v Universal Studios na Floridě (1. místo)
byly ocěněny také 2 lanové dráhy skupiny Doppelmayr/Garaventa s kabinami CWA. |

Umístění
1. místo: Hogwarts Express Harryho Pottera,
Universal Orlando Resort, Orlando/Florida
9. místo: Bayside Skyride v SeaWorld,
San Diego/California
www.themeparkinsider.com/flume/201408/4172/

Ve zkratce
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ˇ si
Poznacte
V dubnu 2015 bude
skupina Doppelmayr/Garaventa
opět prezentovat své novinky
na výstavě Interalpin. Využijte
příležitosti navštívit prestižní
mezinárodní veletrh zimních
technologií a navštivte nás na
našem stánku. S potěšením Vám

INTERALPIN 2015

předvedeme skutečné inova-

Messe Innsbruck (AUT)

ce ze světa lanových drah. |

Georg Scheu / OPEV

15.–17. dubna 2015

In memoriam
Andrea Doppelmayr
Andrea Doppelmayr zemřela po
vážné nemoci dne 19. října 2014
ve věku 51 let. Od roku 1979 se
Andrea v rodinné firmě věnovala
péči o zákazníky a jejich vzdělávání.
Vždy nás reprezentovala po celém
světě na veletrzích, během návštěv
zákazníků i na slavnostních otevřeních
lanových drah. Budeme si ji připomínat
pro její velkou vřelost a lidskost –
zejména při setkávání s jinými
kulturami. Děkujeme, Andreo, za
čas strávený s Tebou. |

Walter Wagner (první zleva), předseda rakouského OPEV (Svaz zlepšovatelů, patentových vlastníků
a vynálezců) a Gerlind Weber, vnučka rakouského autora turbíny Viktora Kaplana (čtvrtá zleva), předávají
čestné uznání za vynikající služby v oblasti vynálezů představitelům společnosti Doppelmayr Christophovi
Hintereggerovi a Gernotu Fischerovi.

Ocenění pro
inovativní myšlenky
V polovině října byl Doppelmayr oceněn
Kaplanovou medailí od rakouské OPEV (Svaz
zlepšovatelů, patentových vlastníků a vynálezců). Prestižní medaile, která nese jméno
vynálezce stejnojmenné turbíny, Prof. Dr. Viktora
Kaplana, byla udělena společnosti Doppelmayr
v kategorii „Vynálezy a inovace”. Smyslem
tohoto ocenění je motivovat inovativní myšlení
k rozvoji výjimečných produktů a služeb v Rakousku, jako zemi s nemnoha přírodními zdroji. |
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Svět lanovek
Flexibilita, nasazení a zkušenosti umožňují společnosti Doppelmayr/Garaventa vyrovnávat se trvale a úspěšně s nejrůznějšími
výzvami na tradičních i nových trzích. Technický pokrok je pro všechny pracovníky firmy velkou šancí k dosažení nejvyšších výkonů.
I proto je každé nové lanové zařízení ve spolupráci se zákazníkem pečlivě přizpůsobeno svému budoucímu úkolu a danému terénu.
Bezpečnost a komfort přitom stojí na prvním místě. Hustá síť globálních servisních míst zaručuje trvale rychlou a odbornou péči.
Hledět vždy dopředu, rozpoznat trendy, zvládat inovace – na tyto základní pilíře se mohou zákazníci u společnosti Doppelmayr/
Garaventa vždy spolehnout. Pro Vás stavíme nejlepší lanovky světa.
www.doppelmayr.com

... k vysoké efektivitě.

Od výzvy ...

Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Rickenbacherstraße 8-10, Postfach 20, 6922 Wolfurt / Rakousko
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