
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Liberec, 20. dubna 2011 

Lanovka na Ješt ěd se po výluce znovu rozjede 
tuto sobotu, oproti plánu o m ěsíc d říve 

Lanovka Českých drah z libereckého Horního Hanychova na Ješt ěd se 

po jarní výluce znovu rozjede v sobotu 23. dubna. J e to o m ěsíc d říve než 

dopravce p ůvodn ě předpokládal. B ěhem uplynulých t ří týdn ů provád ěli 

technici revizi lanovky, vým ěnili lana a jednu z kabin. Lanová dráha z Liberce 

na Ješt ěd je jedinou lanovkou Českých drah. 
 

„Lanová dráha na Ješt ěd bude oproti p ředpoklad ům uvedena do provozu  v sobotu 23. dubna. Nová 

nosná lana se poda řilo namontovat b ěhem necelého týdne, kabina po oprav ě je již zav ěšena 

na lanech a v sou časné dob ě probíhá pravidelná revize. Provoz obnovíme prvním ranním spojem 

v sobotu v 8 hodin ráno,“ říká přednosta lanové dráhy na Ještěd Vladimír Štěpán a dodává: „Termín se 

podařilo zkrátit téměř o měsíc především díky tomu, že montáž lan probíhala bez problémů a místo 

předpokládaných deseti až třiceti dní trvala jen šest dní.“ 

Dvoukabinová lanovka z libereckého Horního Hanychova na Ještěd byla vybudována na náklady tehdejších 

Československých státních drah známou chrudimskou firmou František Wiesner. Stavba byla zahájena 

15. června 1932 a dokončená lanovka byla uvedena do provozu 27. června 1933. V letech 1971 – 1975 

prošla lanovka zásadní rekonstrukcí, čímž se zařadila k lanovkám světové úrovně. Rekonstrukci provedla 

firma Transporta Chrudim a provoz rekonstruované lanovky byl zahájen 31. prosince 1975. 

Od dubna do října, v době, kdy neprobíhají plánované revize, je lanová dráha v provozu denně mimo pondělí 

od 8 do 19 hodin vždy v pravidelných intervalech podle jízdního řádu (trať číslo 900). V pondělí jezdí lanovka 

od 14 do 19 hodin. V období od listopadu do března končí provoz lanovky v 18 hodin. Při větším zájmu se 

konají další mimořádné jízdy, dovolují-li to provozní podmínky a je-li za každou mimořádnou jízdu zaplaceno 

jízdné nejméně za 30 osob. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách není lanová dráha v provozu. 

Podrobnosti o lanovce na Ještěd jsou k dispozici na www.cd.cz  v sekci Vlakem po ČR – Speciální nabídky 

– Lanovka ČD. 
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Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 

investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 

nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 

zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 

vlaky. 

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 

eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 

a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 


