13 - Projekt výstavby lanových parků
MonkeyPark Špindlerův Mlýn
Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových
aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův Mlýn zjistili někteří investoři, že se jedná o
zajímavý projekt. Dnes je tak v České republice v provozu již několik obdobných projektů. Chtěli
jsme být v tuzemsku ale první i v dalších zajímavých adventure projektech.
Při našich cestách Evropou, ale i například na Novém Zélandu a jihoamerické Kostarice
jsme viděli další fonomén. Byl jím lanový park. A co to lanový park je? Pochozí lanová cesta
vedená mezi jednotlivými stromy ve výšce i nad 10 m, kdy je lezec jištěn bezpečnostním úvazkem
s posuvnou karabinou připnutou k bezpečnostnímu lanu zavěšenému nad vlastním lanovým
parkem.
Náš kamarád, náčelník lanové dráhy Ráztoka – Pustevny ing. Jan Mikeska nám dává tip na
protagonistu lanových parků v Beskydech a ten nám v roce 1996 po roce příprav, administrativy a
projednávání staví náš první lanový park.
Je nejdelší v Krkonoších a zavěšením parku mezi vzrostlý smrkový les je prvním tohoto
druhu v Krkonoších. Dáváme mu název „MonkeyPark“ a 21. června 2006 ho slavnostně opět za
přítomnosti významných představitelů komunální, podnikatelské sféry, dalších významných hostů a
tisku uvádíme do provozu. Současně vydáváme následující tiskovou zprávu.

Společnost První bobová s.r.o. Špindlerův Mlýn, provozující bobové dráhy Špindlerův Mlýn
a Harrachov, zprovoznila ve středu 21.06.2006 v 11:00 hod. ve Špindlerově Mlýně nejdelší lanový
park v Krkonoších. Lanové centrum, pojmenované jako „MonkeyPark“, je situováno přímo pod
nástupní prostor na bobovou dráhu Špindlerův Mlýn.
„MonkeyPark“ je určen nejširší veřejnosti včetně dětí od 140 cm výšky. Je projektován a
koncipován tak, aby ho v nejkratší trase ze tří tras mohl absolvovat i absolutně netrénovaný turista
nebo dítě od dané výšky. Přesto (nebo právě proto) si i tento návštěvník odnese báječný zážitek.
Návštěvník Špindlerova Mlýna se tak zde bude moci kromě svezení na bobové dráze
věnovat na jednom místě i další atraktivní aktivitě. Samozřejmostí, která doplňuje tyto zajímavé
projekty, je přilehlé parkoviště pro cca 50 automobilů a až 4 autobusy, kvalitní občerstvení
se dvěma odpočinkovými terasami a moderními toaletami.
Atraktivita „MonkeyParku“ spočívá v postupném zdolávání překážek zavěšených na
lanech mezi stromy ve výšce 3 – 7 metrů. Na stromech jsou přitom připevněny mezi jednotlivými
překážkami speciální „základny“, na nichž si návštěvník jednak odpočine a také se přesune po
překonání jedné překážky na druhou.

Další atraktivitou „MonkeyParku“ je skutečnost jeho umístění přímo do prostoru
vzrostlého lesa. Jeho návštěvník se tak pohybuje „mezi nebem a zemí“, ale stále – na rozdíl od
umělých lanových center - v přírodě, pod korunami stromů.
Každý návštěvník dostane před zahájením překonávání překážek „MonkeyParku“
potřebnou odbornou instruktáž a i jeho další pohyb je stále pod dohledem výrazně označených
instruktorů. Každý je „ustrojen“ do speciální výstroje včetně dvou jistících úvazků, které jsou trvale
připojeny na jistící lano. Návštěvník je po celou dobu lezení lanovým parkem kvalitně a
dvojnásobně jištěn proti pádu.
„MonkeyPark“ byl vybudován v úzké spolupráci se Správou Krkonošského národního
parku (KRNAP), která pro vybudování lanového parku uvolnila část svých pozemků. Celý prostor
byl Správou KRNAP pro účel vybudování lanového parku připraven počínaje přesnou společnou
determinací prostoru a konče spoluprací před zahájením montáže jednotlivých lanových překážek.
Za podporu tohoto pro Krkonoše dalšího atraktivního projektu touto cestou společnost První
bobová s.r.o. Správě KRNAP Vrchlabí zdvořile děkuje.
Výstavba „MonkeyParku“ zapadá do celkové koncepce společnosti První bobová s.r.o. Ta
spočívá v budování celoročních projektů aktivního využití volného času návštěvníků Krkonoš, které
jsou marketingově sdruženy pod společný název „HappyWorld – Veselý (šťastný) svět“.
„MonkeyPark“ se tak vhodně přidává ke stávajícím atraktivním, hodně vyhledávaným a
navštěvovaným projektům bobových drah Harrachov a Špindlerův Mlýn.
Účelem našich krkonošských projektů aktivního využití volného času „HappyWorld“ je
nejen v zachycení návštěvníka Krkonoš v jeho „spodních patrech“, ale zejména v zatraktivnění
tradičních horských center Krkonoš, Špindlerova Mlýna a Harrachova, jako zajímavé destinace
tuzemských i zahraničních návštěvníků pro vícedenní návštěvu a dovolenou.
Naše společnost je přesvědčena, že kombinace atraktivních volnočasových aktivit pro
širokou veřejnost, spojených s pobytem v jedinečném přírodním prostředí, je mimořádně dobrou
kombinací pro přirozený cíl současných i budoucích návštěvníků Krkonoš. Současně je snahou o
zvýšení návštěvnosti českých hor i v letním období.
Charakteristika projektu „MonkeyPark“ Špindlerův Mlýn:
•

„MonkeyPark“ je určen nejširší veřejnosti včetně dětí od 140 cm výšky,

•

„MonkeyPark“ má v nejdelší trase celkovou délku 432 m (středně těžká obtížnost), střední
trase délku 356 m (střední obtížnost) a v krátké trase délku 296 m (snadná obtížnost),

•

V nejdelší trase 432 m má „MonkeyPark“ 31 překážek,

•

Před zahájením průchodu lanového parku je návštěvník proškolen obsluhou o všech zásadách a
podmínkách vstupu a pohybu,

•

Návštěvník si sám podle svých schopností volí libovolnou trasu ze tří obtížností,

•

Nejdelší trasu v délce 432 m zdolá průměrně vybavený návštěvník cca za 50 min. Za téměř
hodinový zážitek zaplatí dospělý návštěvník 450 Kč a děti a studenti 300 Kč. Ceník obsahuje
samozřejmě i zvýhodněné skupinové ceny,

•

Součástí „MonkeyParku“ je i 8 lanových „skluzavek“, po nichž návštěvník bezpečně sjede na

profesionálním lanovém závěsu při použití speciální sedačky, kterou je vybaven po celý průběh
pohybu v lanovém parku.
•

Nejdelší lanová „skluzavka“ má úctyhodnou délku 50 metrů,

•

„MonkeyPark“ bude v provozu denně, v zimním období pouze v případě teplé, nepříliš
sněhové zimy. Při silném dešti, větru, sněžení nebo námraze bude provoz z bezpečnostních
důvodů přerušen,

•

Pro menší děti bude připraven bezplatný lanový parčík s několika snadnými překážkami. Zde
se děti budou moci zdokonalovat ve své zručnosti a obratnosti,

Obtížnost
velmi snadná
snadná
střední
středně těžká
těžká
•

Počet
překážek
8
8
13
2
0

délka
v metrech
173
87
155
16
0

v % z celk.
délky
40,12
20,20
35,88
3,80
0

Tabulka složení překážek lanového parku deklaruje jasnou snahu investora vytvořit projekt ve
všech směrech dostupný především široké veřejnosti, dětem a mládeži.

„MonkeyPark“ Špindlerův Mlýn od letní sezóny rozšíří již tak velmi vysokou nabídku
služeb aktivního využití volného času v letním období. Turistům je zde k dispozici několik desítek
služeb pro volný čas a sport ve špičkovém evropském standardu. Špindlerův Mlýn se šíří,
kvalitou a komplexností celoročně poskytovaných služeb řadí mezi absolutní evropskou a
světovou špičku horských center.

