
PŘEPRAVNÍ ŘÁD (Výňatek)
Společnost TMR Ještěd a.s., na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozděj-
ších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním 
řádu, vydává SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu 
během letního provozu na visuté lanové dráze HORNÍ HANYCHOV – SKALKA, kterou 
provozuje společnost TMR Ještěd a.s. (dále jen „TMR JEŠTĚD“ nebo „DOPRAVCE“).

1. Přepravní řád a Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat, kol a koloběžek na lanové 
dráze Horní Hanychov - Skalka ve Skiareálu Ještěd a stanovují podmínky pro tuto přepravu  během letního provozu.

2. Zakoupením jízdenky společnosti TMR Ještěd a.s. účastníci přepravy stvrzují, že jsou seznámeni s Přepravním řádem, Smluvními
přepravními podmínkami, Jízdním řádem, Ceníkem jízdného a Všeobecnými obchodními podmínkami a tyto se zavazují respektovat.

3. Pověřená osoba dopravce ve služebním oblečení je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti 
a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. Cestující je povinen se jimi řídit a řídit se rovněž piktogramy umístěnými na lanové dráze.

4. Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů 
prokazuje.

5. Jízdenka je nepřenosná a na vyžádání se předkládá osobě pověřené dopravcem ke kontrole.

6. Dopravce si vyhrazuje právo uzavřít dopravní zařízení v případě nepříznivého počasí, nadměrné rychlosti větru, výpadku elektrické 
energie, v případě jiných závažných situací. 

7. V případě ztráty nebo poškození jízdenky se náhrada jízdného řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dopravce.

8. Jízda dětí a tělesně postižených pouze s doprovodem dospělé osoby, řídí se Přepravním řádem a dle pokynů obsluhy dopravního zařízení. 
Všeobecně platí, že doprovázející osoba musí být schopna poskytnout nezbytnou pomoc.

9. Na sedačkách je možno přepravovat kolo nebo koloběžku na k tomu určených hácích.

10. Přeprava dětského kočárku a dalších větších zavazadel je možná po domluvě s obsluhou lanové dráhy, která rozhodne o způsobu 
dopravy.

11. Příruční zavazadlo si cestující může vzít s sebou bezplatně, sám si zajišťuje jeho naložení, dohled při přepravě a vyložení při výstupu. 
Po celou dobu za něj odpovídá.

12. Přeprava zvířat je omezena pouze na drobná zvířata. Cestující plně odpovídá za bezpečnost zvířete, které drží po celou dobu přepravy, 
za jeho nástup a výstup.

13. Cestující je povinen chovat se tak, aby neohrozil sebe ani ostatní cestující a nenarušil provoz lanové dráhy.

14. Cestující se musí po nasednutí zajistit zábranou proti vypadnutí ze sedačky a tuto zábranu otevřít až bezprostředně před výstupem. 
Je zakázáno jí zvedat během přepravy.

15. Cestující nesmí znečišťovat ostatní cestující nebo sedačky, jakož i prostory a zařízení lanové dráhy svým oděvem, jídlem, pitím apod.  

16. Na sedačce smí být přepravováno pouze tolik cestujících, kolik je udaný počet lanové dráhy, tj. čtyři vzestupným a pouze dva sestupným 
směrem.

17. Je přísně zakázáno houpání a skákání ze sedačky a to i v případě déle trvajícího zastavení lanové dráhy.

18. Cestující nesmí kouřit ve stanicích, ani při přepravě na lanové dráze.

19.   Cestující nesmí vstupovat na lanovou dráhu pod vlivem alkoholu či omamných látek.

20.   Provozovatel je oprávněn cestujícího při porušení tohoto Přepravního řádu vyloučit bez náhrady jízdného z přepravy.

21.   Tyto přepravní podmínky obsahují pouze výňatek z Přepravního řádu a Všeobecných obchodních podmínek. Úplné znění k nahlédnutí 
na pokladně a u obsluhy lanové dráhy.

22.  Mimořádné jízdy se konají pouze pro potřeby Skiareálu Ještěd a Horské služby nebo pro předem ohlášené skupiny.

Platí od: 1.4.2021

TMR Ještěd a.s.

PROVOZNÍ DOBA LANOVÉ DRÁHY:    9:05 – 17:05  (17:05 POSLEDNÍ JÍZDA)
                                                                

1. The Transport Rules apply to regular public passenger (hereinafter referred to as „passenger“), luggage, live animal, bicycle and scooter 
transport by the chairlift Horní Hanychov - Skalka in Skiresort Ještěd and defi ne conditions of this transport during the summer 
season.   

2. Before purchasing a ticket and concluding a transport contract, passengers are obliged to get acquainted with the Transport Rules, 
Timetable, Price list and General Commercial Terms and Conditions which are available on www.skijested.cz, at the ticket o�  ce and 
the chairlift operator. By purchasing a ticket, passenger using the transport of TMR Ještěd a.s. undertakes to get acquainted with the 
above-mentioned documents and respect them. 

3. An authorised person of the operator dressed in a company uniform is entitled to instruct or order passengers so as to ensure their 
safety and operate the chairlift safely and smoothly. Passengers are obliged to follow these instructions as well as accompanying 
information pictograms.

4. Passengers are obliged to carry a valid ticket on them and submit it for inspection at any time during transportation. 

5. Tickets are not transferable and must be shown to an authorised person upon request. 

6. In adverse weather conditions, in case of excessive wind speeds or a power blackout, the operator reserves the right to close the chairlift. 

7. In case of a lost or damaged ticket reimbursement of a fare is done in accordance with the operator‘s General Commercial Terms and 
Conditions.

8. Children and people with reduced mobility must be accompanied by an adult and follow the chairlift operator‘s instructions. In these 
cases the transport is done in accordance with the Transport Rules. Accompanying persons must be capable of providing 
the necessary assistance. 

9. Passengers can transport a bicycle or a scooter on special hooks fi xed to the chairs. 

10. Buggies and big pieces of luggage can be carried with the chairlift operator‘s consent who decides how to transport it. 

11. Passengers can carry their hand luggage free of charge. They load and unload it, they don´t leave it unattended. They are responsible 
for it for the duration of carriage.

12. It is only allowed to transport small animals. Passengers are fully responsible for keeping their animals safe, they have them under 
control for the duration of carriage. 

13. Passengers must conduct themselves with regard to the type of transport so as not to endanger their own safety or that of other 
passengers, thereby not disrupting smooth operation.

14. Passengers are obliged to close a safety bar after getting on the chairlift and open it just before getting o� . It is not allowed to open 
a safety bar while the chairlift is moving.  

15. Passengers are not allowed to soil other passengers or chairs as well as the premises and facilities of the operator.

16. There must not be more passengers carried on a chair than the number allowed by the operator, i.e. four passengers upwards and two 
passengers downwards.

17. It is prohibited to swing or jump o�  a chair even if the chairlift stops for a prolonged period of time.

18. Smoking is prohibited at stations and while riding the chairlift. 

19. Passengers under the infl uence of alcohol or other intoxicating substances are not allowed to use the chairlift.

20. Authorised persons are entitled to exclude passengers violating these Transport Rules from carriage without fare reimbursement.

21. These are only extracts from the Transport Rules and General Commercial Terms and Conditions. Unabridged 
documents are available at the ticket o�  ce and the chairlift operator. 

22. Special or unscheduled rides are only possible for Skiresort Ještěd and Mountain Rescue use or groups booked in advance.

Valid from: April 1, 2021

TMR Ještěd a.s.

OPENING HOURS: 9:05 A.M. - 5:05 P.M. (LAST RIDE AT 5:05 P.M.)

TRANSPORT RULES (Excerpt)
On the basis of Act no. 266/1994 Coll., on rail systems, as amended, and pursuant to Decree 
of the Ministry of Transport and Communications no. 175/2000 Coll., on transport rules, 
TMR Ještěd a.s. issues CONTRACTUAL CONDITIONS for public rail passenger transport in 
summer season for the chairlift HORNÍ HANYCHOV - SKALKA, operated by TMR JEŠTĚD 
a.s. (hereinafter referred to as „TMR Ještěd“ or „operator“).

Provozovatel: 
TMR Ještěd a.s., 
Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec 5 
IČ: 06080413

Operator: 
TMR Ještěd a.s., 

Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec 5 
Company ID no.: 06080413
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