
LANOVÁ DRÁHA OBECE HOLUBOV s.r.o. 
na podkladě zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

a podle vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní 
a silniční osobní dopravu (dále jen přepravní řád) vydává 

 
 

SMLUVNÍ  PŘEPRAVNÍ  PODMÍNKY 
pro veřejnou drážní osobní dopravu na lanové dráze Krásetín - Kleť 

 
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovení 

 
1) Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých 

zvířat a dalších na lanové dráze Krásetín - Kleť a stanovují podmínky pro tuto přepravu. 
 
2) Cestující je na základě přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, 

těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku jízdného. 
 
3) Pověřená osoba dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění 

jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
 
4) Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách na vývěsných tabulích na 

stanicích, v regionálním tisku a na internetových stránkách. 
 
 

Čl. 2 
Vznik a plnění smlouvy o přepravě osob 

  
1) Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující vstoupí do označeného prostoru 

přístupného jen s platným jízdním dokladem. 
 
2) Pro přepravu na lanové dráze Krásetín - Kleť platí jízdní doklad vydaný pracovníkem 

lanové dráhy na nástupní stanici. Jiné podmínky pro uznání jízdního dokladu musejí být 
předem domluveny s jednatelem LANOVÉ DRÁHY OBCE HOLUBOV s.r.o. 

 
 

Čl. 3 
Jízdní doklad 

 
1) Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní 

doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje. 
 
2) Neplatný jízdní doklad je pracovník lanové dráhy oprávněn odebrat v případě, že: 
 a) doklad je poškozen tak, že na něm nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu; 
 b) údaje na dokladu neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny; 
 c) je použit neoprávněnou osobou; 
 d) uplynula doba platnosti dokladu; 



 e) není originálem. 
Pracovník lanové dráhy je povinen vydat cestujícímu potvrzení o odebrání jízdního dokladu. 
 
 

Čl. 4 
Placení jízdného, ceny za přepravu spoluzavazadla a přirážek 

 
1) Cestující za jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenku časovou platí jízdné ve výši 

stanovené tarifem. 
 
2) Ceny jízdného, výše slev a ceny za přepravu spoluzavazadel jsou stanoveny 

provozovatelem lanové dráhy a jsou přístupny na jím vydávaném jízdním řádu. 
 
3)  Jízdenka je platná pouze v ten den, který je na ni vytištěn. 
 
4) Platné a nepoškozené doklady umožňující slevu přepravného musejí cestující předložit při 

nákupu jízdenky. 
 
5) Cestující může vrátit zakoupenou jízdenku (např. po nalezení ztracené jízdenky, zakoupil-

li si cestující již jízdenku novou nebo z jiného důvodu) za cenu odpovídající 50% původní 
ceny. 

 
6) Výše pokuty za porušení přepravních podmínek, zvláště pak za jakékoliv poškození 

sedačky lanové dráhy činí  5 000,- Kč. 
 
 

Čl. 5 
Přeprava dětských kočárků, dětí, jízdních kol, lyží, psů aj. 

 
1) Přepravní podmínky se stanovují takto: 

a) dětské kočárky jako spoluzavazadlo se přepravují bezplatně i když zaberou  
    samostatnou sedačku; 
b) děti do šesti let jsou přepravovány bez poplatku na klíně doprovázející osoby, která  
    nesmí být mladší patnácti let, starší děti mohou být přepravovány samostatně dle  
    zvážení doprovodu; 
c) je povinností cestujícího spolupracovat dle pokynů obsluhy lanové dráhy při nakládání  
    kola – poplatek dle platného ceníku; 
d) pevně spojené lyže se přepravují bez poplatku a cestující, který za ně zodpovídá během  
    přepravy, může požádat obsluhu lanové dráhy o pomoc při jejich umístění na držák  
    sedačky; 
e) psi volně nebo v přepravních boxech se převážejí na klíně a to bez poplatku. 
 

2)   Přepravované předměty, které zaberou celou sedačku, a které svými rozměry a hmotností  
      nepřekročí meze dané provozním řádem lanové dráhy, se přepravují za 50% aktuální  
      ceny pro přepravu dospělého cestujícího. 

 
 
 
 
 



Čl. 6 
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
1) Na skutečnost, že se přepravuje osoba s výše uvedeným handicapem musí na nástupní 

stanici upozornit doprovodná osoba.  
 
2) Doprovodná osoba nasedá jako první, aby ve výstupní stanici mohla včas na tuto 

skutečnost upozornit obsluhu lanové dráhy. 
 

3)  V případě přepravy skupiny handicapovaných osob jede jako první člen doprovodu  
      a skupinu uzavírá další člen doprovodu, který v cílové stanici oznámí konec skupiny. 
 
 

Čl. 7 
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími 

 
1)  Povinnosti dopravce: 
 a) provádět přepravu cestujících s důrazem na jejich bezpečnost;  
 b) vyvěsit výňatek přepravního řádu na veřejnosti přístupném místě včetně jízdního řádu  

    a přepravního tarifu; 
 c) podat na požádání cestujícího informace týkající se přepravy; 
 d) oznámit cestujícím důvod přerušení jízdy nebo vynechání jízdy (např. technické nebo  
          povětrnostní důvody). 
 
2) Povinnosti cestujících: 
 a) přepočítat si vrácený peněžní obnos, na pozdější reklamace nebude brán zřetel; 
 b) do prostoru nástupu vstupovat pouze s platnou jízdenkou; 
 c) dbát pokynů pověřené osoby dopravce a pokynů na informativní desce; 
 d) nasedat a sesedat jenom v místech k tomu určených; 
 e) k místu nasedání docházet v pořadí, v jakém přišli na stanici;  
 f) zachovávat ve všech prostorách lanové dráhy i během přepravy pořádek a svým  
          chováním neobtěžovat ostatní cestující; 
 g) po dosednutí na sedačku je cestující povinen zajistit se zábranou proti vypadnutí;  
 h) cestující je povinen před vysednutím v cílové stanici odjistit a otevřít zábranu proti  
     vypadnutí. 
 
3)  Cestujícím není dovoleno: 
 a) odjišťovat a otevírat zábranu proti vypadnutí mezi stanicemi; 
 b) na sedačkách se houpat nebo se z nich vyklánět; 
 c) kouřit v celém prostoru lanovky včetně během přepravy; 
 d) vyhazovat jakékoliv předměty během přepravy; 
 e) zdržovat se bezdůvodně po sesednutí v prostorách cílové stanice; 
 f) poškozovat jakékoliv zařízení lanové dráhy; 
 g) používat dorozumívací signalizace stanice. 
  
 
4) Ohrozí-li cestující pověřenou osobu přepravce, jedná se o přestupek podle zákona   
      č. 200/1990 Sb. o přestupcích. 
 
 



Čl. 8 
Používání dorozumívacích zařízení 

 
Jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví, může cestující pomocí svého mobilního 
telefonu během jízdy zavolat buď na pevnou linku dolní stanice č. tel. 380 715 308 nebo 
náčelníkovi stanice č. tel. 723 752 340. 
 
 

Čl. 9 
Ostatní ustanovení 

 
1) Nastupování a sestupování cestujících probíhá za pohybu sedaček lanové dráhy. 

 
2) Nalezené věci v čekárně stanic, kromě těch, které podléhají zkáze, se uchovávají na stanici  
    po dobu jednoho měsíce. Zde je možné v pracovní době si je vyzvednout. Za odložené věci  
    v čekárnách a věci spadlé během přepravy nenese přepravce žádnou odpovědnost. 
 
 

Čl. 10 
Závěrečné ustanovení 

 
1) Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel na   
     lanové dráze Krásetín – Kleť a jsou uloženy u Obecního úřadu Holubov od 20. 11. 2006.  
 
2) Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici na stanicích lanové dráhy. 
 
 

 
 
V Holubově dne 20. listopadu 2006 
 
 

                                                                 Jaroslav Franěk / jednatel v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 


