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Liberec, 25. �íjna 2010 

V pond�lí 1. listopadu za�ne dvanáctidenní 
výluka lanovky na Ješt�d 

Od pond�lí 1. listopadu do pátku 12. listopadu bude mimo provoz 
lanovka na Ješt�d. V této dob� prob�hnou pravidelné opravy a revizní 
práce. Bude vym�n�na jedna ze dvou kabin a d�kladn� zkontrolováno 
strojní za�ízení lanové dráhy. Lanovka z Liberce na Ješt�d je jedinou 
lanovou dráhou �eských drah. 

„Lanovka po revizi znovu vyjede v sobotu 13. listopadu. B�hem letošní podzimní odstávky 
vym�níme kabinu �íslo 1 za záložní kabinu, která v minulosti prošla opravou v ŽOS Nymburk. 
Zhotovíme nové koncovky tažného a p�ítažného lana kotvícího tuto kabinu a detailn� 
zkontrolujeme celé strojní za�ízení lanové dráhy,“ �íká p�ednosta lanové dráhy na Ješt�d Vladimír 
Št�pán. 

Dvoukabinová lanovka z libereckého Horního Hanychova na Ješt�d byla vybudována na náklady 
tehdejších �eskoslovenských státních drah známou chrudimskou firmou František Wiesner. Stavba 
byla zahájena 15. �ervna 1932 a dokon�ená lanovka byla uvedena do provozu 27. �ervna 1933. 
V letech 1971 – 1975 prošla lanovka zásadní rekonstrukcí, �ímž se za�adila k lanovkám sv�tové 
úrovn�. Rekonstrukci provedla firma Transporta Chrudim a provoz rekonstruované lanovky byl 
zahájen 31. prosince 1975. 

V období od listopadu do b�ezna, v dob�, kdy neprobíhají plánované revize, je lanová dráha v provozu 
denn� mimo pond�lí od 8 do 18 hodin vždy v pravidelných intervalech podle jízdního �ádu (tra� �íslo 
900). V pond�lí jezdí lanovka od 14 do 18 hodin. V období od dubna do �íjna jezdí poslední spoj 
v 19 hodin. P�i v�tším zájmu se konají další mimo�ádné jízdy, dovolují-li to provozní podmínky a je-li 
za každou mimo�ádnou jízdu zaplaceno jízdné nejmén� za 30 osob. P�i nep�íznivých pov�trnostních 
podmínkách není lanová dráha v provozu. 

Podrobnosti o lanovce na Ješt�d jsou k dispozici na www.cd.cz v sekci Vlakem po �R – Speciální 
nabídky – Lanovka �D. 

Petr Pošta 
tiskové odd�lení �D 



 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 
p�es 163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  
 
Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 
V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 
5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 
 
Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích 
a cenách získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní 
centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce 
nabízí výb�r levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 


