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CESTOVNÝ PORIADOK PRE VISUTÚ SEDAČKOVÚ LANOVÚ DRÁHU
Visutá sedačková lanová dráha premáva celoročne v dňoch štvrtok až nedeľa a v dňoch spadajúcich
na štátne sviatky, dni pracovného pokoja, pamätné dni a počas letných školských prázdnin v dňoch
utorok až nedeľa v čase od 10:00 hodiny do 18:00 hodiny (posledná jazda) v intervale každú celú
hodinu.

Článok I.
Prevádzková doba
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1.2.

Pri poslednej dennej obojsmernej jazde (z ľubovoľnej stanice) je čas nástupu na lanovku
stanovený na 17:45 hod.

1.3.

Pri poslednej dennej jednosmernej jazde (z ľubovoľnej stanice) je čas nástupu na lanovku
stanovený na 18:00 hod.,

1.4.

Po uvedenom čase nebude umožnený cestujúcim ďalší nástup a prevádzka lanovky sa končí
v zmysle prepravného poriadku po dopravení všetkých nastúpených cestujúcich do cieľových
staníc podľa nimi zakúpených cestovných lístkov.

1.5.

Čas chodu vozňa z nástupnej stanice do výstupnej stanice trvá cca 15 minút.

Článok II.
Údaje o lanovej dráhe
2.1.

Názov lanovej dráhy:
Železná studnička – Kamzík, Bratislava

2.2.

Druh lanovej dráhy:
Visutá osobná sedačková jednolanová obežná lanová dráha s neodpojiteľnými vozmi.

2.3.

Horná stanica Kamzík
Dolná stanica Železná studnička

2.4.

Technické parametre lanovej dráhy:

420 m n.m.
234 m n.m.

Šikmá dĺžka trate

988,40 m

Prevýšenie staníc

186,00 m

Priemerný sklon trate

18,58 %

Vozy

2-miestna sedačka
počet 47 ks
nosnosť 160 kg (2 osoby)
montážny voz
počet 1 ks

Časový interval medzi vozmi

16 s

Vzdialenosť medzi vozmi

36
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Článok III.
Všeobecné ustanovenia
3.1.

Cestovný poriadok pre visutú sedačkovú lanovú dráhu Bratislava Železná
studnička – Kamzík je súhrn údajov o pohybe lanovej dráhy prepravujúcej osoby, batožinu
a zvieratá.

3.2.

Tento Cestovný poriadok je vydaný prevádzkovateľom lanovej dráhy a dopravcom EKOpodnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava ako vnútorný predpis v
zmysle :
-

§ 86, §87, §88 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh

3.3.

Visutá sedačková lanová dráha z technických príčin nepremáva počas údržby.

3.4.

Visutá sedačková lanová dráha nepremáva za nepriaznivých poveternostných podmienok.

3.5.

Cestovné lístky sa predávajú v pokladnici na Kamzíku a Železnej studničke. Ceny
cestovných lístkov sú uverejnené pri osobných pokladniciach na Kamzíku a Železnej
studničke. Je zakázaný ďalší predaj alebo požičiavanie uplatnených cestovných lístkov.
Všetky cestovné lístky sú neprenosné. Platné cestovné lístky je možné zakúpiť len v
pokladniach visutej sedačkovej lanovej dráhy.

3.6.

Preprava živých zvierat je obmedzená len na drobné zvieratá, ktoré drží cestujúci na
kolenách a plne zodpovedá za ich bezpečnosť. Zviera nesmie svojím chovaním ohrozovať
cestujúcich, oprávnenú osobu dopravcu alebo nesmie byť na obťiaž ostatným cestujúcim.

3.7.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku visutej sedačkovej lanovej dráhy pri
poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, nepriaznivej zmeny poveternostných podmienok,
výpadku elektrickej energie a pod. V týchto prípadoch cestujúcemu nevzniká nárok na
vrátenie cestovného. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu cenníku,
prevádzkovej doby, pričom aktuálne informácie sú zverejnené na pokladniach visutej
sedačkovej lanovej dráhy na Železnej studničke a na Kamzíku a na webovej stránke
prevádzkovateľa

3.8.

Informácie:
EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava
tel. : 02 / 4425 9188
fax : 02 / 4437 3850
web : www.ekovps.sk

V Bratislave, dňa 30.augusta 2012

Ing Robert Molnár
riaditeľ podniku
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