09 - Příprava projektu výstavby bobové dráhy v Harrachově

S přípravou projektu výstavby bobové dráhy v Harrachově počítala naše společnost vlastně hodně
brzy, již od roku 1998. V roce 2000 byly zahájeny přípravné práce v oblasti vyhledání vhodné
lokality.
Z rozhodování byly z nejrůznějších důvodů vyřazeny všechny uvažované a trasované
varianty „u koupaliště“, tři varianty v prostoru „Rýžoviště“, „Müllerovy cvičné louky“ nebo
svahu pod lanovou drahou u sjezdové tratě „Červená 2“. Bohužel pro velmi těsnou zástavbu
tohoto historického horského osídlení, se lokalizace vhodného prostoru zúžila v podstatě na prostor
spodní části severního svahu Čertovy hory, vpravo při čelním pohledu od sjezdové trati „Červená 2“
až k běžeckým tratím, vedoucích těsně nad korytem řeky Mumlavy.
Zde byly postupně trasovány tři varianty možného řešení. Majitelem projektem dotčených
pozemků zčásti vrostlého lesa a zčásti porostového zmlazení ve stáří do 15 let této varianty byla
Správa KRNAP, respektive jím řízený lesní závod Harrachov s ředitelstvím v Harrachově.
Po opakované pochůzce variantních řešení přímo s ředitelem KRNAP Vrchlabí a ředitelem
lesního závodu Harrachov obdržela naše společnost souhlasné stanovisko k realizaci projektu a
přípravy nájemní smlouvy. Opakovaně negativní stanovisko k realizaci projektu v této lokalitě však
měl management Sportovního areálu Harrachov a.s., a to z důvodu deklarovaného možného
střetu projektu se zájmy běžeckého lyžování v zimě a cyklistiky v létě.
Při projednávání technického řešení tohoto problému nám však po téměř jednom roce
provádění lokalizací vhodného místa a dalším roce jednání čelní představitelé města Harrachov
nabídli jako řešení využití svahů kopce „Hřebínek“ s dostupností několika minut volné chůze
z centra města.
Naše společnost souhlasila s nabídkou města samozřejmě v případě, že zaměření šikmého
sklonu svahu „Hřebínku“ bude pro výstavbu bobové dráhy vyhovovat. Město Harrachov na druhou
stranu naší společnosti nabídlo stejné podmínky k realizaci, jaké nám poskytlo Město Špindlerův
Mlýn. Jako náhradní variantu nám město Harrachov nabídlo k realizaci prostor „nad biatlonovým
kolečkem“, které leží na severozápadním okraji města Harrachov za harrachovskou sklárnou.
Nakonec se svah z vrcholu „Hřebínku“ směrem do údolí Anenského údolí ukázal po
proměření a natrasování pracovní varianty bobové dráhy jako vhodný. Začala finální etapa přípravy
výstavby druhé bobové dráhy.

