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strona 1

Wstępna koncepcja lokalizacji kolei, analiza celowości i rozwiązań technicznych.

   Projekt ten powstał podczas analizy możliwości rozwoju hotelarstwa, usług restauracyjnych i 
innych inwestycji związanych z obsługą turystyki (wypożyczalnie sprzętu sportowego, serwisy itp.) 
Dzielnice Jeleniej Góry: Cieplice, Sobieszów i Jagniątków nie mają możliwości budowy własnej 
infrastruktury narciarskiej w dużej skali. Jednak obszar tych dzielnic klinem wcina się w sam środek 
Karkonoszy. Lokalizacja taka została dosyć efektywnie wykorzystana przez graniczne miasto/powiat 
czeski Szpindlerowy Młyn który jest jednym z najbardziej znanych czeskich kurortów. Jagniątków 
położony w dosyć dziewiczej części Karkonoskiej Parku Narodowego  prawdopodobnie nigdy nie dorobi 
się zagospodarowania narciarskiego w podanym rozmiarze ze względu na obostrzenia dotyczące Parków 
Narodowych i stref Natura 2000. Czy więc Jelenia Góra ma szansę na rozkwit turystyki bez wielkich 
inwestycji rekreacyjnych w np. nartostrad i wyciągów narciarskich?

Wydaje się że najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie turystom przebywającym w tych 
dzielnicach (Cieplice, Sobieszów, Jagniątków) możliwości skorzystania z czeskiej bazy narciarskiej. 
Dlaczego nie polskiej (Karpacz i Szklarska Poręba)? Wyjaśnienie jest proste: We wspólnym układzie 
partnerskim miast turystycznych rozwój tej współpracy jest uzależniony od tego czy partnerzy są dla siebie 
konkurencją czy też uzupełniają się. Karpacz i Szklarska Poręba to zawsze będą miejscowości 
rywalizujące z Jelenią Górą o turystów i klientów. Jelenia Góra poza lepszą komunikacją nie posiada 
żadnych innych atutów w takim układzie. Inaczej wygląda partnerstwo ze  Szpindlerowym Młynem który  
posiada doskonałą ofertę narciarską i turystyczną, natomiast Jelenia Góra posiada dobrą komunikację z 
potencjalnymi klientami w Polsce. Jednak zasadniczym atutem Jeleniej Góry przeważającym za układem 
ze Szpindlerowym Młynem jest to że w Jeleniej Górze mówi się po POLSKU.Partnerstwo w takim 
układzie jest zrównoważone.  Ten atut (języka) jest kompletnie bez znaczenia przy rozważaniu 
partnerstwa Karpaczem czy Szklarską Porębą! Podsumowując, każdy plan zacieśniania współpracy 
partnerskiej z sąsiednimi polskimi kurortami turystycznymi wiąże się z utratą podstawowego atutu 
Jeleniej Góry (z punktu widzenia polskiego klienta) jakim jest język polski i używanie polskiej waluty.

Szpindlerowy Młyn jest kurortem odległym w Jeleniej Góry o minimum 80 km podróży 
samochodem tj. około 2 godzin jazdy trudnymi górskimi drogami. Podczas gdy faktycznie od Jeleniej 
Góry dzieli go 0 km (zero kilometrów) gdyż Jelenia Góra graniczy z tym miastem bezpośrednio (!) 
Niestety graniczy przez góry i nie ma żadnego połączenia z tą czeską miejscowością. Budowa drogi nie 
wchodzi w grę ze względu na trudność w jej wykonaniu (minimum 700 metrów przewyższenia) brak 
naturalnej niskiej przełęczy jak też koszty późniejszego utrzymywania drogi które spoczywałby na 
mieszkańcach miasta. Kolej Karkonoska wydaje się więc najlepszym sposobem na skomunikowanie 
Jeleniej Góry ze Szpindlerowym Młynem  z co najmniej kilku powodów:

�Inwestycja ta zarobi na swoje utrzymanie i nie obciąży budżetu miasta Jelenia Góra
�Spowoduje rewolucyjne poszerzenie oferty turystycznej Jeleniej Góry narciarskiej i okolic
�Kolei kabinowa tej długości (4,5km) jest atrakcją sama w sobie zwłaszcza w dziewiczych 

Karkonoszach nad terenem Karkonoskiego Parku Narodowego, będzie to najdłuższa kolej w 
Europie.

�Górna stacja kolei jest doskonale zlokalizowana do wycieczek w lewo (do Karpacza) lub w prawo 
(do Szklarskiej Poręby). Przeciętny turysta nie ma szans wygodnie przejść z Karpacza do 
Szklarskiej w ciągu jednego dnia, taka długość trasy gwarantuje bardzo forsujący marsz, bez 
czasu na zdjęcia, podziwianie przyrody itp.

�Inwestycja ta napędzi hotelarstwo jak również innego rodzaju usługi (wypożyczalnie nart, 
rowerów itp.) gdyż polskojęzyczni klienci w dużej części wybiorą polskich usługodawców w 
dzielnicach  Jeleniej Góry.

�Inwestycja ta spowoduje zainteresowanie Jelenią Górą turystów i mieszkańców Szpindlerowego 
Młyna, kolei stanie się dla nich oknem na świat ze względu na obecnie bardzo niekorzystne 
geograficznie/komunikacyjnie położenie Szpindlerowego Młyna. (konkurencja tego miasta czyli 
Pec pod Śnieżką oraz Harahov są zlokalizowane dużo korzystniej bo na przejściach granicznych)

�Odciąży od ruch pieszy turystyczny na terenach chronionych Karkonoskiego Parku Narodowego 
(np. drogę na Petrovkę) i inne obszary chronione.

�Projekt ten byłby rewolucją kulturową nie spotykaną do tej pory nigdzie na świecie, kolei ta 
połączyłaby mieszkańców całkowicie odizolowanych od siebie się nie znających mimo wspólnej 
historii jaką jest np. czeskie pochodzenie historyczne dzielnicy Jagniątków. Kolei ta byłaby po 
prostu teleporterem który pozwoliłby połączyć dwie pozornie bardzo odległe (80km) 
turystyczne miejscowości.
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Rozwiązania techniczne:

Kolej powinna być koleją  opartą na trzech (lub więcej)wysokich podporach  
(od 25 do 40 metrów)  (+ dwie stacje z dwoma peronami i poczekalnią), kabiny-wagoniki przemieszczałby 
się wahadłowo od dolnej stacji do górnej i z powrotem. Każda z kabin przemieszczałaby się wyłącznie 
swoim torem, przy czym na każdej stacji byłby dwa perony naprzemiennie do wysiadania i do wsiadania.  
W takim układzie zbędne jest stosowanie skomplikowanych mechanizmów nawracania gondol, ich 
wyprzęgania i wielu innych drogich elementów. W takim układzie możliwe jest zamontowanie tylko 
dwóch wagoników. Kabiny te powinny więc mieć duża pojemność, wnioskując z podobnych projektów 
optymalna byłaby pojemność około 100 osób. Rysunek poniżej przedstawia zasadę działania takiego 
systemu kolei wahadłowej/kabinowej. To pomysł który został zrealizowany zaledwie dwa lata temu 
(2010) w Armenii przez firmę Doppelmayr Seilbahnen GmbH w mieście Tatev znany pod nazwą “Wings 
of Tatev” (po armeńsku: Տաթևի թևեր Tat'evi t'ever) i często nazywany jest Podniebnym Tramwajem. 
Tamtejsza gondola działa właśnie w taki sposób, i ma bardzo widowiskowy charakter gdyż w jej 
najwyższym punkcie odległość od ziemi wynosi 320 metrów, jest też najdłuższą obecnie koleją 
gondolową świata o długości 5,7 km.

    

Finansowanie/budżet projektu:

Inwestycja ta może być finansowana na wiele sposobów jednak najlepszym wydaje się stworzenie 
spółki miasta i firm prywatnych na zasadzie partnerskiej. Z wstępnych szacunków wynika iż inwestycja ta 
przyniesie  dochody rzędu 2 milionów złotych rocznie. Zakładając że przewiezie 500 tys. osób rocznie, 
czyli obłożenie sięgnie 20% możliwości technicznych. Przy dobrym zarządzaniu jej amortyzacja (wartość 
inwestycji to ok. 30 milionów złotych) powinna nastąpić w najgorszym przypadku w ciągu 15 lat. W 
przypadku inwestycji publicznej należy do dochodów zaliczyć też zwiększone wpływy z podatków z 
rozwoju infrastruktury turystycznej (pensjonaty, hotele, wypożyczalnie sprzętu sportowego, serwisy itp.) 
Kolej tego typu to urządzenia w dużym stopniu automatyczne, nie wymagają większej obsługi,w tym 
etatów niż typowy wyciąg orczykowy.

W tego typu projekcie należy ustalić wysokość budżetu i poruszać się w jego granicach. Wszelka 
próba wyceny “z góry” jest skazana na niepowodzenie.Tego typu koleje buduje obecnie właściwie tylko 
jedna firma, negocjacje cenowe wymagają bardzo dużej ostrożności, ponieważ cena tych systemów jest 
wyliczana na zasadzie “ile się da wyciągnąć kasy od inwestora”. Proponowany budżet projektu 30 
milionów to CAŁY BUDŻET, zawiera koszty techniczne, budowlane, ewentualnego wykupu gruntów, 
projektów, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz nawet takich elementów dodatkowych jak: warsztat 
serwisowy, marketing (w początkowym okresie), szkolenie kadry, czy serwis internetowy projektu 
(prowadzony od początku inwestycji!) Kwota 30 milionów złotych pozwala na przygotowanie inwestycji 
bez presji braku funduszy czy karkołomnych i lichych rozwiązań konstrukcyjnych. Poruszanie sie w 
ramach tego budżetu dla zdolnego projektanta jest w/g autora wystarczająco komfortowe.

 wahadłową/kabinową
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Kolej linowa, kabinowa w systemie wahadłowym
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Wpływ na środowisko:

Wydaje się że inwestycja ta miałaby pozytywny wpływ na środowisko. Przede wszystkim 
spowodowałaby odciążenie wciąż wzrastającego ruchu turystycznego w kierunku szczytów górskich. 
Najbardziej wartościowe enklawy przyrodnicze występują przecież w większości poniżej szczytów 
Karkonoszy, skoro turyści wjadą i zjadą tam za pomocą kolei linowej to odciąży to ruch na szlakach w 
niższych partiach gór. Odciążenie będzie widoczne zwłaszcza wśród turystów tylko “zaliczających góry”. 
Wystarczy sobie uzmysłowić jak zadeptany byłby szlak w Kotle Łomniczki gdyby nie kolej krzesełkowa 
na Kopę w Karpaczu (przepustowości techniczna 6000 osób/dobę) . Po powstaniu kolej linowej w 
Jagniątkowie możliwe byłoby np. całkowite okresowe zamykanie szlaków takich jak Droga na Petrovkę 
gdyby zaistniała taka konieczność przyrodnicza. Niebagatelne znaczenie miałby też fakt że np. zimą 
turyści spędzaliby cały dzień poza polską niewielką częścią Karkonoskiego Parku Narodowego i 
wzrastająca turystyka tego typu nie obciążałaby naszej części Karkonoszy w zbyt dużym stopniu. 
Jagniątków nie posiada wiele wolnego terenu pod zabudowę hotelową, jednak sporo obiektów jest w ogóle 
nie użytkowanych, bądź użytkowanych niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Szacuję iż sama 
modernizacja i uruchomienie wszystkich istniejących obiektów podwoiłaby ilość miejsc noclegowych 
całej Jeleniej Góry (bez wliczania w całość oferty uzdrowiskowej) nie wpływając praktycznie w ogóle na 
środowisko. Budowa kolej nie wiąże się z karczowaniem lasu, kolej poruszałaby się ponad wierzchołkami 
drzew (10 metrów  i więcej). Narciarze po wjechaniu do górnej stacji mogą bez problemów zjechać do 
Szpindlerowego Młyna bo jest tam taka trasa od Petrovej Budy. Natomiast alternatywnym sposobem 
(latem i zimą) jest zjechanie autobusem miejskim miasta Szpindlerowy Młyn (obecnie w sezonie odjazd 
autobusu jest co 30 minut spod Hotelu Szpindlerowa Buda)

Zagrożenia:

Wąskim gardłem tego przedsięwzięcia byłaby droga dojazdowa (głównie ul.Karkonoska) której 
modernizację w postaci dodania obwodnicy (przedłużenie ul. Tetmajera )pod górą Sobiesz należałoby 
zakładać w najbliższym czasie. Jednak lokalizacja dolnej stacji przy parkingu miejskim obok Domu 
Gerharta Hauptmanna jest o tyle trafna że pozwala na dojazd do tej stacji z trzech kierunków:

�drogą asfaltową z Piechowic przez Michałowice
�drogą asfaltową z Sobieszowa (komunikacja MZK linia nr 15 z Dworca PKP)
�drogą rowerową/szlakiem turystycznym z dolnej stacji wyciągu na Szrenicę (przez Trzy 

Jawory)
Oczywiście należy uzyskać zgodę Karkonoskiego Parku Narodowego i Ministerstwa Środowiska. 

Wymaga to analizy stanowisk podlegających szczególnej ochronie itp. Konieczne też przy tej inwestycji 
jest stworzenie programu współpracy z władzami miasta/powiatu Spindlerovy Młyn, tak aby wypracować 
chociażby koncepcję promocji, zaopatrywania polskich inwestorów w skipassy (karnety na wyciągi 
narciarskie w Spindlerowym Młynie) itp. Trzeba zauważyć że budowa tego typu kolei linowej NIE 
WYMAGA posiadania terenu pod trasą kolei czy jego dzierżawienia, a jedynie terenu pod słupy i stacje.

Zalety inwestycji: 

Ostatnia z wymienionych dróg dojazdowych (szlak rowerowy/turystyczny) samorzutnie stanie się 
często uczęszczaną droga, z jej niesłychanie widowiskowym przebiegiem prostopadle do potoków 
górskich i bardzo małą różnicą wzniesień będzie kolejną atrakcją tego regionu. Natomiast reszty zalet tej 
inwestycji nie sposób przecenić. Warto jednak skoncentrować się na jednym podstawowym fakcie: 
aktywnej.  Można się zastanawiać czy Jagniątków może stać się kurortem? ... jednak ta  miejscowość była 
już kurortem turystycznym co najmniej dwukrotnie!  Pierwszy raz było to za czasów niemieckich, 
drugim razem za czasów PRL. O ile po upadku PRL kurorty typowo narciarskie bardzo szybko znalazły 
inwestorów prywatnych, o tyle Jagniątków nie gwarantował szybkich zysków, nie posiada bowiem 
lokalizacji “przejazdowej” oraz infrastruktury narciarskiej która jest niejako gwarantem popularności. 
Największym atutem przy projekcie Kolei Karkonoskiej w Jagniątkowie byłoby pozyskanie do tego 
projektu miasta Spindlerowy Młyn, które bezsprzecznie byłoby mocno zainteresowane powodzeniem tej 
inwestycji.
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Dodatkowe rozwiązania techniczne:

Kolej Karkonoska powinna powstać w oparciu o system wahadłowej kolei linowej 3S. Taka 
decyzja uzasadniona jest tym że kolei ta nie ma być kolejką narciarską, lecz typowo komunikacyjnym 
rozwiązaniem z niezaprzeczalnymi walorami widokowymi. Przepustowość kolei zbudowanej jako system 
dwóch niezależnych ciągów z pojedynczymi dużymi kabinami o pojemności około 100 osób zagwarantuje 
rozsądny poziom (nie powodujący nadmiernego tłoku na górze) wwożonych turystów, zakłada się że w 
sezonie zimowym większość z nich będą stanowić narciarze udający się do Szpindlerowego Młyna oraz 
biegacze korzystający z czeskich wysokogórskich tras biegowych przy Drodze Przyjaźni. Latem w 
przeważającej części pojawią się turyści mający ochotę po prostu na wycieczkę kolejką, traktując ją jako 
atrakcję samą w sobie.

Najnowsze systemy wahadłowe 3S o szerokim prowadzeniu lin nośnych mają dużą odporność na 
boczne wiatry, kolei taka może funkcjonować nawet przy wiatrach wiejących z prędkością 80 km/h. 

Duże wagony kolei wahadłowej umożliwią łatwy dostęp osób niepełnosprawnych, wagony na 
peronach takiej kolei zatrzymują się całkowicie, natomiast typowe koleje gondolowe 4-8 osobowe  
zazwyczaj powoli się przemieszczają po peronie i trzeba do nich po prostu wskakiwać. Wagony wielkość 
100 osób mają też inną niezaprzeczalną zaletę, umożliwiają np. łatwy dostęp dla wycieczek szkolnych czy 
nawet przedszkolnych.  W przypadku małych kabin czy krzesełek dostęp grupy 6-latków liczącej 20 dzieci 
z 3 opiekunkami jest absolutnie organizacyjnie NIEMOŻLIWY. Skutek jest taki że nasze przedszkolaki 
Karkonosze znają tylko z filmów i zdjęć. Natomiast jako starsze dzieci, w wakacje jeżdżą nad morze i 
okazuje się że większość z nich była wielokrotnie na molo w Sopocie ale sporo mniej z nich na szczytach 
Karkonoszy. Dobrym przykładem niech będzie kolej w Libercu często obsługuje właśnie takie grupy 
dzieci wjeżdżające na Jeszczed (Ještěd) ponieważ tamtejsza kolejka może zabrać na raz nawet około 35 
osób. Nie można też lekceważyć klientów Uzdrowiska Cieplice którzy z pewnością chętnie skorzystaliby 
z takiej atrakcji jednak musi być ona bardzo przyjazna dla osób przewlekle chorych.

Inne podobne przykłady rozwiązań w Europie:

3S Aerial Tramway tramwaj powietrzny w Kitzbühel, łączy obszary narciarskie w Kirch i 
Resterhöhe ze sobą. Tramwaj został otwarty w styczniu 2005 r. jego długość wynosi 3642 metrów, trasę tą 
pokonuje w dziewięć minut. W najwyższym punkcie tramwaj porusza się na wysokości 400 metrów nad 
ziemią. Do konstrukcji tramwaju zastosowano tylko jeden słup nośny co spowodowało rozstaw lin o 
długości 2507 metrów pomiędzy stacją dolną. Koszt budowy tej kolei wyniósł 13,5 mln euro, a każda 
kabina warta jest 100.000 euro. Tramwaj został wyprodukowany przez firmę Doppelmayr. Liny w 3S 
Aerial Tramway mają zaledwie 54mm średnicy. Poboru prądu przez silniki tego tramwaju wynosi 400 kW. 
Tramwaj posiada 19 kabin pasażerskich, choć jest możliwość podwieszenia aż 24 kabin w razie potrzeb w 
przyszłości. Każda kabina mieści 24 osób dzięki czemu tramwaj jest w stanie wywieść na szczyt 3200 osób 
na godzinę. Jedna kabina posiada szklaną podłogą, dzięki której można podziwiać Kitzbühel z wysokości 
400 m.   
(źródło Wikipedia.pl)

Liberec Podobne rozwiązania są stosowane od wielu lat na całym świecie, najbliższym przykładem 
kolei kabinowej (z dużymi gondolami) pretendującej do nazwy “powietrznego tramwaju” jest kolej w 
Libercu. Jej charakter jest podobny do projektowanej Kolei Karkonoskiej z tym że w/w kolei w Libercu to 
obiekt mający już kilkadziesiąt lat. Dolna stacja znajduje się w Libercu – Górnym Hanychowie niedaleko 
końcowej stacji MHD (komunikacja miejska), zaś jej stacja górna leży na wierzchu góry Jeszczed (Ještěd) 
przy nadajniku telewizyjnym z hotelem. Długość kolejki wynosi 1183m i jej przewyższenie 450m. W 
godzinie ta oto kolejka linowa sprowadzi na wierzch około 1050 osób (dziennie około 10 000 osób), przy 
czym pojemność jednej kabinki wynosi 35 osób. Droga na szczyt trwa wraz z wejściem i wyjściem około 
trzy i pół minuty. Kolejka ta czynna jest w ciągu całego roku. 
(źródło  Wikipedia .cz i inne )
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Ciekawostki i pomysły:

Podobna inwestycja w Armenii, wymieniona wcześniej kolej gondolowa Wings of Tatev 
zbudowana przez firmę Doppelmayr (wykonawcę większości współczesnych wyciągów linowych 
Karkonoszach) przyniosła efekt podwojenia turystyki w tamtym regionie natychmiast po otwarciu 
inwestycji, bez absolutnie żadnych nakładów marketingowych.

Przejazd koleją Wings of Tatev jest bezpłatny dla  mieszkańców miasteczka Tatev. Z pewnością 
ma to charakter taniej promocji, każdy mieszkaniec zrobi sobie zdjęcie którym pochwali się w Internecie 
setkom swoich znajomych, to najlepsza reklama bo jej źródło jest wiarygodne.  Lokalni mieszkańcy są 
zazwyczaj jedynym wiarygodnym dla turysty źródłem informacji. Biznes plan tego przedsięwzięcia 
powinien zakładać system ulg różnego rodzaju np. dla klientów pensjonatów, hoteli i pokoi gościnnych 
(np. połączony ze skipassem na wyciągi narciarskie w Szpindlerowym Młynie) jak również dla dzieci, 
młodzieży, inwalidów. System sprzedaży biletów powinien umożliwiać wykorzystanie kolei do: 
zaopatrzenia schronisk górskich (preferencyjne ceny na zryczałtowany transport towarów) jak i użytku 
przez służby ratunkowe różnego rodzaju (Straż Pożarna, GOPR, Straż Parku, Policja). Część biletów 
należy rozdysponować na konkursy urządzane na terenie Karpacza i Szklarskiej Poręby. Należy po prostu 
stworzyć rewolucyjny plan marketingu.

Ciekawe linki źródłowe:

Filmy:

Od autora:

Publikacja ta ma charakter wstępny, wszelkie obliczenia należy traktować z dystansem. Jest to 
projekt koncepcyjny więc nie zawiera specyfikacji typowo technicznych czy budowlanych. Pamiętać 
należy że wymagana jest bliska współpraca z Karkonoskim Parkiem  już na etapie tworzenia koncepcji .

Projekt ten z obiektywnych powodów niezależnych od autora nie był konsultowany z 
Karkonoskim Parkiem Narodowym.

Projekt ten jest indywidualną koncepcją autora sfinansowaną w 100% przez niego samego, 
wspierany jest jednak przez Fundację Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy z siedzibą w Jagniątkowie. 
Klub Osiedlowy “Watra Jagniątkowska”, Stowarzyszenie “Magiczny Jagniątków” oraz Stowarzyszenie 
Sympatyków  Sobieszowa.

już 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wings_of_Tatev
http://www.thejakartaglobe.com/afp/worlds-longest-cable-car-line-opens-to-armenia/401704
http://edition.cnn.com/video/?/video/international/2010/09/06/wv.longest.tramway.cnn
http://m.theatlanticcities.com/commute/2011/12/worlds-longest-aerial-tramway/673/
http://asbarez.com/86923/
https://tatev.am/the_aerial_tramway
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klatki z filmu są linkami w wersji elektronicznej projektu www.kolej.jagniatkow.net 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wings_of_Tatev
http://www.thejakartaglobe.com/afp/worlds-longest-cable-car-line-opens-to-armenia/401704
http://edition.cnn.com/video/?/video/international/2010/09/06/wv.longest.tramway.cnn
http://m.theatlanticcities.com/commute/2011/12/worlds-longest-aerial-tramway/673/
http://asbarez.com/86923/
https://tatev.am/the_aerial_tramway
http://edition.cnn.com/video/?/video/international/2010/09/06/wv.longest.tramway.cnn
http://asbarez.com/86923/
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Cieplice

Sobieszów

Jagniątków

Szpindlerowy

Młyn

Karpacz

Pec pod

Śnieżką

Szklarska

Poręba

Harahov

Kolej złożona z dwóch stacji oraz trzech podpór.
  

�lokalizacja: ul. Michałowicka/Myśliwska 
�przewyższenie 700 metrów
�długość całkowita około 4500 metrów
�ilość kabin-wagoników: 2 szt.
�pojemność kabin-wagoników: 100 osób
�prędkość: do 30 km/h
�przepustowość: do 700 osób/godz (dwie 

kabiny-wagoniki)
�czas przejazdu: ok. 15-17 minut
�koszt szacunkowy inwestycji: 30 milionów zł 
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Stacja Górna
1290 m n.p.m.
 

wyciągi narciarskie

 

Stacja Dolna
590 m n.p.m.

Obecne trasy dojazdowe z Jagniątkowa, Sobieszowa i Cieplic
do Spindlerowego Młyna mają długość:
- przez Jakuszyce:  75,7 km, 1 godzina 26 min
- przez Okraj:  86,7 km, 1 godzina 40 min

Koncepcja Kolei Gondolowej w Jagniątkowie

Główne wyciągi narciarskie w Spindlerowym Młynie 

LEGENDA

obecny

parking

dodatkowy

parking

dodatkowy

parking

dolna

stacja

koncepcja lokalizacji - wersja robocza

autor projektu:  Tomasz Míroszkín
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Sobieszów

Jagniątków

Szpindlerowy

Młyn

Michałowice

Stacja Górna
1290 m n.p.m.
 

Stacja Dolna
590 m n.p.m.
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http://goo.gl/maps/Du1u

Plik KLM z osadzoną lokalizacją (do otwarcia w programie Google Earth)

autor projektu:  Tomasz Míroszkín

mapa lokalizacji inwestycji na terenie Karkonoszy 

orientacyjny przekrój wysokościowy 

mapa lokalizacji oraz orientacyjny przekrój wysokościowy 

Stacja dolna

590 m n.p.m.

Lokalizacja

przy ul. Myślwskiej

Podpora nr 1

Lokalizacja na

naturalnym wzniesieniu

wys.podpory ok. 25 m

Podpora nr 3

Lokalizacja na

naturalnym wzniesieniu

wys.podpory ok. 30 m

Podpora nr 2

Lokalizacja w naturalnym

obniżeniu,

wys. podpory ok. 45 m

Stacja górna

1290 m n.p.m.

Lokalizacja w pobliżu

Schroniska Petrova

Bouda po polskiej

stronie granicy

SKALA

2000m

SKALA

100m
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http://www.jagniatkow.net
https://maps.google.pl/maps/ms?authuser=0&vps=2&hl=pl&ie=UTF8&msa=0&output=kml&msid=213281578877989914557.0004be19bea2f72e2bc62


gondola A

gondola B

peron 3

peron 1

peron 4

peron 2
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Kolej linowa, kabinowa, w systemie wahadłowym

zasada działania kolei wahadłowej

stałe
mocowanie
liny napędowej
do gondoli

stałe
mocowanie
lin nośnych
na stacjach
(+system naciągu
i kompensacji) rolki nośne

gondoli

Kabina
wagonik

liny nośne
nieruchome

lina nośna
nepędowa
ruchoma

silnik
(maszynownia)

przekładnie
(maszynownia)
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