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ÚVODNÍ SLOVO
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Hlavní město Praha společně 
připravují celkovou rekonstrukci lanové dráhy na Petřín, kterou 
ročně využívají až dva miliony cestujících. Je oblíbeným dopravním 
prostředkem jak místních obyvatel a studentů, tak i návštěvníků 
Prahy, kteří míří na Pražský hrad nebo rozhlednu Petřín. 
Rekonstrukce by kvůli zastaralosti technologií trati i vozů měla 
být dokončena do tří let. Předpokládá se však, že první cestující 
by se novou lanovkou mohli svézt už na konci roku 2024. V této 
době proběhne rekonstrukce dráhy a výměna vozů jejichž návrh je 
předmětem této designérské soutěže.

Samotný návrh má přinést nadčasové a moderní řešení, 
respektovat současné požadavky na komfort přepravovaných 
pasažérů a vycházet ze stávající právní legislativy. Zadavatel 
očekává, že soutěž přinese unikátní návrh kabiny petřínské lanovky 
s přihlédnutím ke geniu loci samotného centra Prahy, kde je již 130 
let provozována. Je na zvážení každého ze soutěžících, jaký přístup 
k novému designu zvolí, jestli revoluční či evoluční, vycházející z 
generací petřínských lanovek v minulosti. Z obou principů by však 
měly vzniknout návrhy, které posunou vzhled nové lanovky do 21. 
století s vizí „nestárnoucího dopravního prostředku“.

Jan Šurovský, Technický ředitel – Povrch, Dopravní

podnik hl. m. Prahy

Lanová dráha na Petřín je fenomén. Dobře si pamatuji, jak jsem 
jako malý školák chodil v místě, kde kdysi jezdila, a byly tam 
z ní jen opuštěné zbytky. S velkým nadšením jsem se dočkal 
znovuzahájení provozu v roce 1985. Zatímco původní lanovka z 
roku 1932 jezdila „jen“ 33 let, ta současná je v provozu už o 5 let 
déle. Je proto pochopitelné, že čas se naplnil a musíme lanovku 
celkově zrekonstruovat. Navíc ne každý ví, že současné vozy jsou na 
původních podvozcích z roku 1932. V duchu odkazu pánů Kotěry 
u dvounápravových tramvají a Kardause u legendární tramvaje T3 
je i v případě lanové dráhy na Petřín vizuální podoba vozidel pro 
nás klíčová nejen duchem prostoru, ale rovněž kontextem celého 
Petřínského kopce v rámci historického jádra Prahy. Stejně tak 
klademe důraz na propojení designu s funkčností a spolehlivostí. 
Naším očekáváním je lanovka, jež se stane přirozenou součástí 
Prahy a jejího dopravního systému tak, jak tomu bylo u stávající 
lanovky. 

Adam Scheinherr, Náměstek primátora hl. m. Prahy  

Na světě je nemnoho dopravních prostředků, ze kterých by 
měl cestující tak exkluzivní výhled jako z petřínské lanovky. To 
je pochopitelně důvodem, proč je tato linka pražské veřejné 
dopravy natolik využívána a v počtu návštěvníků ji předstihuje 
pouze Pražský hrad. Pražany a návštěvníky Prahy v současné době 
vozí 3. generace lanové dráhy z 80. let minulého století, přičemž 
základní části vozů i pohonu pocházejí z let dvacátých. I přes velkou 
historickou hodnotu těchto strojů se blíží čas, kdy bude naplněna 
jejich životnost, a je tak třeba uvažovat o další generaci petřínské 
lanovky. K tomuto úkolu přistupujeme s velkou zodpovědností. 
Každá z předcházejících generací lanovky sloužila desítky let a 
stojíme tedy před úkolem vybrat takové designové ztvárnění vozů 
lanovky, které má ambici obstát nejen v příštích několika letech, ale i 
v polovině tohoto století. Současné požadavky na vozy lanovky jsou 
daleko přísnější, než tomu bylo, ať už jde o požadavky technické, 
či uživatelské. Jedno ale bude platit stále – petřínská lanovka bude 
cestujícím nabízet jeden z nejkrásnějších výhledů na město, který v 

Evropě i ve světě můžeme spatřit. V rámci soutěže, kterou jsme se 
rozhodli uspořádat, chceme najít nejlepší designové řešení, které 
umožní navýšení kapacity vozidel a zároveň bude naplňovat kvality 
designu 21. století v tak cenném území, jaké naše metropole v 
podobě Petřína má. 
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TERMÍNY SOUTĚŽE
14. 07. 2022

06. 09. 2022

07. 09. 2022

Vyhlášení soutěže 

Zpracování soutěžních 
návrhů designérů a 
odevzdání návrhů

Hodnotící zasedání poroty
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PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Předmětem soutěže je návrh designu dvou obdobných vozů lano-
vé dráhy s kapacitou až 100 cestujících v každém z nich. Konkrétně 
se jedná o návrh karoserie (skříně) a interiéru vozů za současného 
umožnění použití typových prvků vně i uvnitř. Zadavatel nepředpo-
kládá další sériovou výrobu, a z tohoto důvodu bude při zpracová-
ní návrhu třeba klást důraz na optimální poměr využití existujících 
prvků, technologií a popřípadě součástek dostupných na trhu.

VÝZVA SOUTĚŽÍCÍM TÝMŮM
Výsledkem soutěže má být ikonický objekt, který bude výrazný a 
nepřehlédnutelný.

Výzvou týmů je zpracovat nové pojetí Petřínské lanovky především 
výrazem exteriéru, kompozicí a naplněním emočního výrazu jedné 
z nejnavštěvovanějších atrakcí města. Výsledkem designu proto 
nemá být „pouhý“ dopravní prostředek, neboť výsledný design 
bude předmětem zájmu domácích i zahraničních uživatelů.

Petřín je mimo svého jedinečného výhledu na panorama města také 
jedním z nejvýše položených míst města. Převážně jednostranný 
výhled z vozu lanovky by se měl promítnout do exteriéru vozů s 
emocí vyhlídkové platformy, která nabídne cestujícím jeden ze 
světově nejkrásnějších pohledů na město z pozemní lanovky.

Dalším silným motivem je vlastnost Petřína jakožto místa setkávání, 
a to nejen zamilovaných. Setkávání se zamilovaných lidí na určitém 
místě je vyhledávané po celém světě. Lidé se zde potkávají jako 
kabiny lanovky na svahu. Je možné například tento fenomém 
zapojit do výsledného návrhu lanovky ať do tvaru nebo do nějaké 
interakce kabin, když se na kopci potkávají?

Zakomponování emoční složky do výsledného návrhu je důležitou 
součástí výsledného designu a porota tímto apeluje na soutěžící, 
aby ji zapojili do svých návrhů.
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IVAN DLABAČ - PŘEDSEDA POROTY / Designér 

Zakladatel studia DIVAN a vedoucí ateliéru průmyslového designu na UMPRUM. Svými slovy již od malička 
předělával věci kolem sebe tak, aby se mu líbily, tomu se věnuje doteď. Se svým studiem obdržel mnohá 
ocenění včetně prestižních Red Dot Design Awards a The Good Design Awards.

https://divan.cz/

PATRIK KOTAS / Designér, architekt

Český architekt specializující se na návrhy dopravních staveb a designér prostředků hromadné dopravy.                               
Do roku 1991 působil jako samostatný projektant, poté se stal vedoucím projektantem ve firmě METROPROJEKT 
Praha a.s. Vyučuje na FA a FD ČVUT    v Praze. Roku 1993 založil architektonické studio Patrik Kotas- Ateliér 
designu a architektury zaměřené na dopravní stavby.

http://www.patrikkotas.com/

MICHALA LIPKOVÁ / Designérka

Zabývá se produktovým a digitálním designem. Působí jako odborná asistentka na Ústavu designu FA STU 
v Bratislavě, kde se zaměřuje na aplikovaný výzkum a spolupráci s firmami v oblasti mobility, cirkulárního 
produktového designu a digitální výroby. Spolupracuje s mezioborovou platformou Holis. Byla designérkou 
hardwarového startupu Benjamin button. 

https://www.lipkova.com/

FILIP STREIT - NÁHRADNÍK / Designér

Úspěšný český designér se zaměřuje se především na průmyslový design, spektrum jeho činností je však velmi 
široké. Získal mnohá ocenění. Aktuálně  vede na FA ČVUT ateliér produktového designu.

POROTA
NEZÁVISLÍ	ČLENOVÉ
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ZÁVISLÍ	ČLENOVÉ

IRENA NEŠKUDLOVÁ MÁDLOVÁ - MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ POROTY / Projektová manažerka, investive povrch DPP

Architektka a urbanistka pracující v rámci DPP na úseku Investice - Povrch především na úpravách veřejných 
prostranství města Prahy a jejich souladu s dopravní infrastrukturou.

ADAM SCHEINHERR /   Náměstek primátora, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy, předseda dozorčí rady Dopravní podnik hl. m. 
Prahy

JAN ŠUROVSKÝ - NÁHRADNÍK/ Technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

VÁCLAV BREJŠKA - NÁHRADNÍK / Asistent náměstka pro dopravu Adama Scheinherra

MICHAL ANDELEK - NÁHRADNÍK/  Projektový manažer DPP
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úprava

a.) Exteriér – Specifikace materiálů (s ohledem na střídání horkého 
a chladného počasí, životnost, údržbu atd.). Volba barevného 
ladění.

b.) Interiér – Specifikace navrhovaných materiálů s ohledem na 
povětrnostní podmínky střídajících se ročních dob a s tím související 
univerzálnost. Náročnost údržby a s ní spojená nákladnost jak 
vstupní, tak servisní. Volba barevného ladění.

6.) Větrání

Jakým způsobem návrh počítá, že budou nové vozy odvětrávány. 
Případně kde a jak se vizuálně projeví způsob a podoba větrání 
uvnitř i vně vozu.

7.) Osvětlení

a.) Exteriér – Zvolený způsob osvětlení a případně parametry 
odpovídající normám ČSN EN pro kolejová vozidla.

b.) Interiér – Zvolený způsob a umístění osvětlení v kabině. Řešení 
výstražných světel při otevírání a zavírání dveří. Případně další 
prvky, které řeší rozvod elektřiny a s tím souvisejícího osvětlení 
pro zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Zároveň zajištění 
snadné údržby a servisování.

8.) Dveře pro pasažéry a obsluhu a celkové řešení prosklení kabiny

Rozměry dveří a případně jiná specifika vycházející ze specifických 
podmínek stanic, bezpečnosti a plynulosti přepravy nebo komfortu 
přepravy cestujících.

9.) Kabina obsluhy

Redukce prostoru pro obsluhu při zachování ovládacích prvků. 
Snadná demontovatelnost zařízení a dělicí příčky (případně 
odstranění bočních výstupních dveří) s ohledem na budoucí 
úpravu legislativy pro bezobslužný režim. (Vedlejším efektem je 
zvýšení kapacity pasažérů na uvolněných místech.)

KÓTOVANÉ VÝKRESY

- Pro porotu je nezbytné, aby účastníci doložili kótované výkresy 
včetně a příčného a podélného řezu. Ty by měly být v základních 
pohledech nárys, půdorys, bokorys s případnými detaily. Rovněž je 
důležité, aby tyto výkresy popisovaly jak exteriér, tak interiér.

- V případě příčných a podélných řezů je nezbytné do výkresu 
zakomponovat předpokládané nosné prvky konstrukce.

3. MODEL 

- model 1:25

- barevnost na uvážení na soutěžících

- zhotoven na podstavci s traťovým stoupáním

4. VIDEO

Video průlet kamerou, porota doporučuje znázornit animaci 
otevírání dveří, další námět je volný. Doporučená délka videa je 1 - 
2 minuty. Velikost souboru max. 100 MB viz následující článek.

OBSAH ODEVZDÁNÍ
Soutěžní návrh bude obsahovat: 

1. Výstavní panely

2. Skicák

3. Model

4. Video

5. Soutěžní návrh bude dále přílohou obsahovat: PDF 
dokumenty, oba podepsané (může být elektronický podpis, ale 
také běžný podpis a dokument odevzdán jako scan): Identifikace 
a Čestné prohlášení, Nabídková cena, jejichž vzory jsou součástí 
podkladů soutěže.

Panely, skicák, model, Identifikace, Čestné prohlášen se odevzdávají 
jak elektronicky, tak fyzicky vytištěné v sídle administrátora. Video 
a Nabídková cena se odevzdávají pouze elektronicky.

1. VÝSTAVNÍ PANELY

Bude se jednat o 2 panely formátu B1.

Panel 1

Zobrazení exteriéru dle podkladu P02 Foto exteriér

dále volný obsah

Panel 2

Zobrazení interiéru dle podkladu P02 Foto interiér

dále volný obsah

2. SKICÁK

Bude se jednat o 2 ks sešitů A3.

GRAFICKÁ ČÁST+ TEXTOVÁ

Popis designového řešení vozu lanové dráhy na Petřín:

1.) Popis konceptu

2.) Vztah exteriéru vozu k prostředí, do kterého je trať lanovky s 
exponovanými vozy zasazena

-Důvody, proč byl základní charakter vozu zvolen takový, jak je 
prezentován. Zvolené tvarové řešení masky vozu, boků a střechy. 

3.) Koncepce vozu s jeho nejvýraznějšími technickými a vizuálními 
prvky rozdělenými do dvou částí

a.) Exteriér – Charakteristika a popis vnějšího pláště vozu. Popis 
rozvržení plných a prosklených ploch. Důvod zvoleného řešení.

b.) Interiér – Charakteristika a popis členění vnitřního prostoru. 
Výhody zvoleného řešení. Popis a řešení variant s kabinami a bez 
kabin obsluhy (bod 9). Jakým způsobem jsou řešena místa k sezení. 
Jak je řešena bezpečnost pasažérů (madla, zábrany). Umístění 
prostor pro pohybově hendikepované či umožnění a usnadnění 
přepravy dopravních prostředků – kol, koloběžek atd.

4.) Konstrukční řešení kabiny vozu – karosérie

Specifické požadavky na konstrukci vozu v návaznosti na bod 5 – 
použité materiály.

5.) Volba a preference materiálů a jejich případná povrchová 
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ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ

Soutěž bude uveřejněna v elektronickém nástroji (profilu 
zadavatele) DPP, prostřednictvím kterého bude probíhat veškerá 
komunikace mezi účastníky a zadavatelem včetně odevzdání 
návrhu.

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/
detail/Z0002394

Pro účast v soutěži je nutná registrace v tomto elektronickém 
nástroji.

Teprve po registraci je možné odevzdat návrh. 

Velikost souboru  - max 100 MB - je limitována kapacitou 
elektronického nástroje.

ODEVZDÁNÍ:

1 . 2 VÝSTAVNÍ PANELY

2. 2 KOPIE SKICÁKU

 Panel B1 
LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN

FUNICULAR RAILWAY TO PETŘÍN

PODKLAD 
PP.01

DOKUMENT

 Skicák A3 
LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN

FUNICULAR RAILWAY TO PETŘÍN

DOKUMENT 
PP.02

3. MODEL

4. VIDEO

5. IDENTIFIKACE A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
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KONTEXT
LOKALITA

Lanovka se nachází v samém srdci Prahy na území městské části 
Praha 1, Praha 6 a na území pražské památkové rezervace. Spojuje 
jednu z nejstarších částí města s vrcholem kopce Petřín o výšce 
237 m, jehož většinu pokrývá park Petřínské sady. V okolí horní 
stanice Petřín můžeme nalézt mimo jiné ovocné sady, Štefánikovu 
hvězdárnu, Růžový sad, zrcadlové bludiště a nádherný výhled na 
Staré město ze 60 m vysoké Petřínské rozhledny, která byla v roce 
1891 inspirována pařížskou Eiffelovou věží > viz kapitola Historie. 
Ve stejném roce byla zprovozněna také lanová dráha. V neposlední 
řadě je možné navštívit Pražský hrad a Strahovský klášter, odkud se 
Petřínské sady prostírají až k plošině, kde se nachází čtvrť Strahov. 
Tato část města byla hustěji zastavěna až po roce 1926, kdy byl 
otevřen Strahovský stadion až pro 250 000 diváků (dnes v provozu 
jen částečně), který má být v budoucnu transformován. Blíže k 
parku se pak nacházejí studentské koleje Strahov s kapacitou více 
než 4 700 lůžek.

Zajímavostí je, že všechny tři stanice jsou postaveny v jiném 
architektonickém stylu. Horní stanice Petřín byla projektována v 
období funkcionalismu pod vlivem konstruktivismu, prostřední 
stanice Nebozízek ve stylu klasicismus a dolní stanice Újezd v 
barokním stylu. 

Autorem horní stanice je architekt František Šrámek a její exteriér 
má pravidelný a střídmý charakter. Je řešen velmi vkusně a 
nadčasově. V 80. letech byla stanice přestavěna a doplněna o 
moderní konstrukce a prosklení. Součástí je historická strojovna, 
která podléhá památkové ochraně. Ve strojovně musí být 
zachována i historická zařízení, byť by se nově už nepoužívala. 
Celkový charakter lanové dráhy by měl být zachován. 

Další stanicí uprostřed dráhy, přibližně v polovině převýšení, 
je zmiňovaná stanice Nebozízek. Na prvního máje (svátek 
zamilovaných) sem tradičně chodí milenci k pomníkubásníka Karla 
Hynka Máchy. Nachází se zde letohrádek Nebozízek s vyhlídkovou 
terasou a restaurací. Tato stanice není bezbariérově řešena. 

Dolní stanice Újezd je umístěna v domě U Knoflíčků, který je 
charakteristický svým barokním vzhledem (dům byl barokně 
přestavěn po roce 1727, snad K. I. Dietzenhoferem). Jedná se o 
objekt nemovité kulturní památky, který je chráněn jako celek (r. 
č. ÚSKP 39467/1-826). Do jeho jednotlivých konstrukcí tak může 
být zasahováno pouze po pečlivém uvážení, přičemž nesmí být 
poškozeny jeho památkové hodnoty. Avšak interiér stanice není 
předmětem řešení této soutěže. Celá stavba lanové dráhy se pak 
nachází v pražské památkové rezervaci, památce UNESCO. V takto 
definovaném území jsou možné takové úpravy, které nesnižují či 
neomezují obecnou kvalitu historického prostředí daného místa, 
ale naopak ji dotváří a upevňují přiměřenými prostředky.  

V okolí stanice stojí za zmínku velmi vyhledávaný park Kampa, 
který poskytuje jedinečné podhledy na historické pražské nábřeží 
a Národní divadlo. 

Další doprovodné obrázky > viz kapitola Analýza stávajíciho

stavu.

Podrobnější informace je možné dohledat na odkazech:

- www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/parky/petrin/petrin.
html
- petrinskarozhledna.cz

- www.nebozizek.cz

-  www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky

-  www.strahovskyklaster.cz

-  https://pamatkovykatalog.cz/dum-uknoflicku-14529053

- www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/parky/kampa/index.
html
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Strahov_(Praha) 

DOSTUPNOST, PŘÍSTUPNOST A UŽIVATELÉ 

Lanová dráha je vhodně napojena na systém pražské integrované 
dopravy (PID). Ke stanici lanové dráhy je možné se dopravit 
tramvajemi linek 1, 7, 9, 12, 15, 20, 22 a 25 do stanice Újezd, 
pěšky z centra např. po Národní třídě nebo z Pražského hradu přes 
park Petřínské sady. Všechny zmíněné trasy poskytují výjimečné 
pohledy na Prahu a jsou plné zajímavostí.

Ačkoli by se mohlo zdát, že primárními uživateli lanovky jsou turisté 
z ČR i zahraničí, je nutné podotknout, že velmi výraznou skupinou 
uživatelů jsou rovněž obyvatelé Strahova a studenti. Kopec Petřín 
je jedním z nejstrmějších v Praze a dosažení jeho vrcholku je možné 
individuálně autem s nájezdy mimo hlavní centrum Prahy nebo 
autobusy po stejné trase. Lanovka je tedy atraktivním a nejkratším 
spojením parku Petřínské sady, oblasti Strahova a části Břevnova s 
historickým centrem Prahy a řekou Vltavou. Vzhledem k výrazné 
topografii Prahy je lanovka hojně využívána také cyklisty. Avšak na 
ty se často nedostane kvůli její omezené kapacitě. 

Nahoře na Strahově se nacházejí studentské koleje. Toto území má 
rovněž velký potenciál a může přinést množství dalších uživatelů > 
viz kapitola Související záměry.

Tramvajová stanice Újezd je přestupním uzlem mezi severojižním 
a východním směrem tramvajových tratí, západní směr zajišťuje 
lanovka. Celá trať lanovky není bezbariérově řešena > viz kapitola 
Lokalita a Související záměry.
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Obr. 6 Zajímavá místa v okolí a pražská památková rezervace, zdroj: DtoB atelier 
s.r.o.
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SOUVISEJÍCÍ ZÁMĚRY

- V souvislosti s touto designérskou soutěží se nepředpokládá 
rekonstrukce interiéru ani exteriéru stanic, designérský návrh 
však může ovlivnit přístup k budoucím projektům jak z hlediska 
konceptu, tak z hlediska použití grafiky atp.

- V návaznosti na tuto soutěž je plánována rekonstrukce trati. 
Součástí úpravy trati by měla být příprava pro budoucí řešení 
bezbariérovosti, avšak v omezené míře. Petřínské sady prozatím 
nejsou bezbariérově řešeny jako celek.

- Výsledky soutěže mohou ovlivnit podobu zábradlí lemujícího 
trať lanovky. Barevnost zábradlí by měla být neprodleně upravena 
v souladu s vítězným návrhem. Případná výměna zábradlí by 
navazovala až jako součást další investiční akce.

- V budoucnu dojde k transformaci části čtvrti Strahov, což s sebou 
může přinést mnoho nových uživatelů lanovky.

POPIS PROVOZU

V současnosti lanovka přepraví cca 290 cestujících za hodinu. Jedná 
se o pozemní lanovou dráhu s kyvadlovým provozem. Přepravu 
cestujících zajišťují dva vozy zavěšené na společném tažném laně. 
Vozy se pohybují po jednokolejové dráze s výhybkou systému Abt, 
která je umístěna uprostřed dráhy a slouží k míjení vozů na trati. 
Lanová dráha má tři stanice. Dolní stanice Újezd, horní stanice 
Petřín a třetí mezistanice na Nebozízku je umístěna v horní třetině 
dráhy. V horní stanici Petřín je umístěna strojovna s kompletním 
pohonem LD. 

Lanová dráha je v provozu celoročně v intervalu 10 minut v sezóně 
(15 minut mimo sezónu). Pravidelně na jaře a na podzim probíhá 
cca třítýdenní technologická odstávka.

Ukázka provozu je také zde: 

https://www.dpp.cz/zabava-a-zazitky/akce-a-zajimavosti/lanova-
draha-na-petrin

a 

ve videu: https://youtu.be/omDUWdRiEtE
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Obr. 8, zdroj: Google maps Obr. 10, zdroj: NPÚ

Obr. 9, zdroj: DtoB atelier s.r.o., foto: Rostislav Zapletal Obr. 11, zdroj: Google maps

Obr. 7 Přestupní uzel, zastávka a stanice Újezd, zdroj: DPP
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HISTORIE
I. OBDOBÍ 1891-1923

Historie lanové dráhy na Petřín se začala psát v roce 1891, kdy byl 
její provoz spuštěn společně se zpřístupněním Petřínské rozhledny, 
která byla vybudována v rámci Jubilejní zemské výstavy v Praze v 
témže roce. Právě tato symbióza je pro fungování těchto dvou 
projektů charakteristická již 130 let. Zatímco Petřínská věž prošla 
jen dílčími změnami a zachovala si svou podobu inspirovanou 
Eiffelovou věží v Paříži, v případě lanové dráhy na Petřín byly změny 
výraznější a prošla několika modernizacemi.

Obr. 1 a 2 Vozy, které byly využívány v prvním období provozu lanové dráhy (od roku 
1891) na principu vodní převahy, tedy bez elektrického pohonu.
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i. ObdObí 1891 – 1923
Historie lanové dráhy na Petřín se začala psát v roce 1891, 
kdy byl její provoz spuštěn společně se zpřístupněním 
Petřínské rozhledny, která byla vybudována v rámci Jubilejní 
zemské výstavy v Praze v témže roce. Právě tato symbióza 
je pro fungování těchto dvou projektů charakteristická již 
130 let. V současnosti lanovka přepraví ročně v průměru 
kolem 2 000 000 cestujících (předpandemická čísla) a stala 
se vedle oblíbeného dopravního prostředku Pražanů také 
nedílnou součástí návštěv tuzemských i zahraničních 
turistů v Praze. Zatímco Petřínská věž prošla jen dílčími 
změnami a zachovala si svou podobu inspirovanou 
Eiffelovou věží v Paříži, v případě lanové dráhy na Petřín 
byly změny výraznější a prošla několika modernizacemi.

Obr. 1 a 2 Vozy, které byly využívány v prvním období provozu lanové 
dráhy (od roku 1891) na principu vodní převahy, tedy bez elektrického 
pohonu.

Lanovka byla od počátku koncipována jako soustava dvou 
vagonů uchycených na obou koncích tažného lana. Horní 
stanice původně končila nedaleko dnešní zastávky Nebozízek. 
Technologicky byla řešena systémem vodní převahy, kdy 
nádrže vagonu v horní stanici byly naplněny vodou tak, aby 
byl vagon těžší než vagon ve spodní stanici a po odbrzdění 
se uvedl do pohybu. Tento princip byl s ohledem na 
vytíženost spoje často limitován nedostatkem vody a mrazy 
v zimních měsících způsobovaly časté výpadky provozu.

Obr. 3 Míjející se vozy na jednokolejné trati s Abtovou výhybnou.

Obr. 4 a 5 Moderní vozy z roku 1932 již byly elektrifikovány a používaly 
se až do roku 1965. Čelní masku měly totožnou s vlečnými vozy 
používanými na pražských tramvajových tratích. Jak lanovka, tak 
tyto první celokovové vlečné vozy (lidově nazývané „plecháče“), 
byly zhotoveny v Ringhofferových závodech na Smíchově (kabiny) 
a podvozek byl vyroben v ČKD a.s.
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kdy byl její provoz spuštěn společně se zpřístupněním 
Petřínské rozhledny, která byla vybudována v rámci Jubilejní 
zemské výstavy v Praze v témže roce. Právě tato symbióza 
je pro fungování těchto dvou projektů charakteristická již 
130 let. V současnosti lanovka přepraví ročně v průměru 
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nedílnou součástí návštěv tuzemských i zahraničních 
turistů v Praze. Zatímco Petřínská věž prošla jen dílčími 
změnami a zachovala si svou podobu inspirovanou 
Eiffelovou věží v Paříži, v případě lanové dráhy na Petřín 
byly změny výraznější a prošla několika modernizacemi.

Obr. 1 a 2 Vozy, které byly využívány v prvním období provozu lanové 
dráhy (od roku 1891) na principu vodní převahy, tedy bez elektrického 
pohonu.

Lanovka byla od počátku koncipována jako soustava dvou 
vagonů uchycených na obou koncích tažného lana. Horní 
stanice původně končila nedaleko dnešní zastávky Nebozízek. 
Technologicky byla řešena systémem vodní převahy, kdy 
nádrže vagonu v horní stanici byly naplněny vodou tak, aby 
byl vagon těžší než vagon ve spodní stanici a po odbrzdění 
se uvedl do pohybu. Tento princip byl s ohledem na 
vytíženost spoje často limitován nedostatkem vody a mrazy 
v zimních měsících způsobovaly časté výpadky provozu.

Obr. 3 Míjející se vozy na jednokolejné trati s Abtovou výhybnou.

Obr. 4 a 5 Moderní vozy z roku 1932 již byly elektrifikovány a používaly 
se až do roku 1965. Čelní masku měly totožnou s vlečnými vozy 
používanými na pražských tramvajových tratích. Jak lanovka, tak 
tyto první celokovové vlečné vozy (lidově nazývané „plecháče“), 
byly zhotoveny v Ringhofferových závodech na Smíchově (kabiny) 
a podvozek byl vyroben v ČKD a.s.
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Obr. 14 Míjející se vozy na jednokolejné trati s Abtovou výhybnou

II. OBDOBÍ 1891-1923

V roce 1932 po změně majitelů a více než 10 letech odstávky byl 
provoz na lanové dráze obnoven. Hlavním důvodem bylo zajištění 
dopravní obslužnosti při konání všesokolského sletu na Strahově. 
Systém vodní převahy byl nahrazen hnacím soustrojím s výkonným 
elektromotorem a dynamem. Přechod na nový systém si vyžádal 
prodloužení dráhy a přemístění koncových zastávek na místa, kde 
je můžeme vidět dnes. Vlastní pohon byl umístěn v horní stanici. 
Stanice Nebozízek pak byla zachována jako mezistanice nad 
výhybnou. Lanovka takto fungovala až do roku 1965, kdy vlivem 
vydatných dešťů došlo k narušení drážního tělesa, které bylo o dva 
roky později ještě výrazněji poškozeno masivním sesuvem půdy. 
Z původní plánované generální opravy trati tak vlivem masivního 
nárůstu nákladů na obnovu sešlo. Jako pozůstatek po chystané 
obnově byly uchované funkční podvozky bez kabin a strojovna s 
hnacím soukolím v horní stanici, které byly přes svůj věk stále v 
dobré kondici a umožňovaly pozdější využití.

Obr. 12 a 13 Vozy, které byly využívány v prvním období provozu lanové dráhy (od 
roku 1891) na principu vodní převahy, tedy bez elektrického pohonu.
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ii. ObdObí 1932 – 1965
V roce 1932 po změně majitelů a více než 10 letech odstávky 
byl provoz na lanové dráze obnoven. Hlavním důvodem bylo 
zajištění dopravní obslužnosti při konání všesokolského sletu 
na Strahově. Systém vodní převahy byl nahrazen hnacím 
soustrojím s výkonným elektromotorem a dynamem. Přechod 
na nový systém si vyžádal prodloužení dráhy a přemístění 
koncových zastávek na místa, kde je můžeme vidět dnes. 
Vlastní pohon byl umístěn v horní stanici. Stanice Nebozízek 
pak byla zachována jako mezistanice nad výhybnou. Lanovka 
takto fungovala až do roku 1965, kdy vlivem vydatných 
dešťů došlo k narušení drážního tělesa, které bylo o dva 
roky později ještě výrazněji poškozeno masivním sesuvem 
půdy. Z původní plánované generální opravy trati tak vlivem 
masivního nárůstu nákladů na obnovu sešlo. Jako pozůstatek 
po chystané obnově byly uchované funkční podvozky bez kabin 
a strojovna s hnacím soukolím v horní stanici, které byly přes 
svůj věk stále v dobré kondici a umožňovaly pozdější využití.

Obr. 6 Nakolejení současných vozů 8. února 1985. Nová byla pouze 
kabina; podvozky byly díky svému skvělému technickému stavu 
opětovně použity z předchozích modelů.

III. ObdObí 1985 – sOučastnOst

Zatím posledním dějstvím novodobé historie petřínské lanovky 
je její obnova a zprovoznění v roce 1985, kdy na původních 
podvozcích a s upraveným vybavením technického zázemí, 
ale s nově vybudovanou, staticky posílenou tratí, byly na 
koleje postaveny nové vozy, které na trati slouží dodnes. 
Tedy více než 35 let. Lanovka se v současnosti nachází 
na hranici své životnosti. Proto byla dopravním podnikem 
schválena a vypsána tato designérská soutěž, ve které bude 
vybrána nová podoba vozů lanovky. Technicky i vizuálně 
se bude jednat o kompletně nové vozy. Zároveň proběhne 
modernizace trati při částečném zachování původních prvků.

Obr. 7 a 8 Most a mezistanice Nebozízek. Jedná se o úsek, kde je trať 
nejvíce otevřená do volného prostoru. Právě v tomto místě je i krásný 
pohled na panorama Hradčan.

Obr. 9 Podjezd pod Hladovou zdí je nejnižším podjezdem na celé trati 
a tvoří limit pro maximální výšku vozu 3 300 mm od horní hrany koleje. 
Jedná se o gotickou památku z období vlády Karla lV. To bylo hlavním 
důvodem minimalizace prostupu. Díky proražení zdí a posunutí horní 
stanice má dnes lanová dráha délku 510,4 m.

Obr. 10 Výjezd z horní stanice Petřín. Vozy jsou vždy v době mezi 
jízdami přistaveny k nástupišti. Vrata se uzamykají vždy v čase noční 
pauzy. Zdejší funkcionalistická budova navržená architektem Františkem 
Šrámkem pochází z roku 1932 a je nemovitou technickou památkou.

Obr. 17 Nakolejení současných vozů 8. února 1985. Nová byla pouze kabina; 
podvozky byly díky svému skvělému technickému stavu opětovně použity z před-
chozích modelů.

III. OBDOBÍ 1985 – SOUČASNOST

Zatím posledním dějstvím novodobé historie petřínské lanovky 
je její obnova a zprovoznění v roce 1985, kdy na původních 
podvozcích a s upraveným vybavením technického zázemí, ale 
s nově vybudovanou, staticky posílenou tratí, byly na koleje 
postaveny nové vozy, které na trati slouží dodnes. Tedy více než 
35 let. Lanovka se v současnosti nachází na hranici své životnosti. 
Proto byla dopravním podnikem schválena a vypsána tato 
designérská soutěž, ve které bude vybrána nová podoba vozů 
lanovky. Technicky i vizuálně se bude jednat o kompletně nové 
vozy. Zároveň proběhne modernizace trati při částečném zachování 
původních prvků.

Obr. 18 a 19 Most a mezistanice Nebozízek. Jedná se o úsek, kde je trať nejvíce 
otevřená do volného prostoru. Právě v tomto místě je i krásný pohled na panora-
ma Hradčan.

Obr. 20 Podjezd pod Hladovou zdí je nejnižším podjezdem na celé trati a tvoří limit 
pro maximální výšku vozu 3 300 mm od horní hrany koleje. Jedná se o gotickou 
památku z období vlády Karla lV. To bylo hlavním důvodem minimalizace prostupu. 
Díky proražení zdí a posunutí horní stanice má dnes lanová dráha délku 510,4 m. 

Obr. 21 Výjezd z horní stanice Petřín. Vozy jsou vždy v době mezi jízdami přistaveny 
k nástupišti. Vrata se uzamykají vždy v čase noční pauzy. Zdejší funkcionalistická 
budova navržená architektem Františkem Šrámkem pochází z roku 1932 a je 
nemovitou technickou památkou.
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i. ObdObí 1891 – 1923
Historie lanové dráhy na Petřín se začala psát v roce 1891, 
kdy byl její provoz spuštěn společně se zpřístupněním 
Petřínské rozhledny, která byla vybudována v rámci Jubilejní 
zemské výstavy v Praze v témže roce. Právě tato symbióza 
je pro fungování těchto dvou projektů charakteristická již 
130 let. V současnosti lanovka přepraví ročně v průměru 
kolem 2 000 000 cestujících (předpandemická čísla) a stala 
se vedle oblíbeného dopravního prostředku Pražanů také 
nedílnou součástí návštěv tuzemských i zahraničních 
turistů v Praze. Zatímco Petřínská věž prošla jen dílčími 
změnami a zachovala si svou podobu inspirovanou 
Eiffelovou věží v Paříži, v případě lanové dráhy na Petřín 
byly změny výraznější a prošla několika modernizacemi.

Obr. 1 a 2 Vozy, které byly využívány v prvním období provozu lanové 
dráhy (od roku 1891) na principu vodní převahy, tedy bez elektrického 
pohonu.

Lanovka byla od počátku koncipována jako soustava dvou 
vagonů uchycených na obou koncích tažného lana. Horní 
stanice původně končila nedaleko dnešní zastávky Nebozízek. 
Technologicky byla řešena systémem vodní převahy, kdy 
nádrže vagonu v horní stanici byly naplněny vodou tak, aby 
byl vagon těžší než vagon ve spodní stanici a po odbrzdění 
se uvedl do pohybu. Tento princip byl s ohledem na 
vytíženost spoje často limitován nedostatkem vody a mrazy 
v zimních měsících způsobovaly časté výpadky provozu.

Obr. 3 Míjející se vozy na jednokolejné trati s Abtovou výhybnou.

Obr. 4 a 5 Moderní vozy z roku 1932 již byly elektrifikovány a používaly 
se až do roku 1965. Čelní masku měly totožnou s vlečnými vozy 
používanými na pražských tramvajových tratích. Jak lanovka, tak 
tyto první celokovové vlečné vozy (lidově nazývané „plecháče“), 
byly zhotoveny v Ringhofferových závodech na Smíchově (kabiny) 
a podvozek byl vyroben v ČKD a.s.

histOrie

Obr. 15 a 16 Moderní vozy z roku 1932 již byly elektrifikovány a používaly se až do 
roku 1965. Čelní masku měly totožnou s vlečnými vozy používanými na pražských 
tramvajových tratích. Jak lanovka, tak tyto první celokovové vlečné vozy (lidově 
nazývané „plecháče“), byly zhotoveny v Ringhofferových závodech na Smíchově 
(kabiny) a podvozek byl vyroben v ČKD a.s.
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Obr. 11 Přímý pohled na panorama Starého města, Vltavy a Karlova 
mostu z mostu u mezistanice Nebozízek.

Obr. 12 Pohled přes kabinu řidiče na trať z horní stanice Petřín. 
Stanoviště obsluhy je umístěno uprostřed a zabírá obě čelní plochy 
vozu v hloubce cca 80 cm. Kabina obsluhy je od cestujících oddělena 
prosklenou přepážkou.

 

Obr. 13 Vůz lanovky čekající na pasažéry v dolní stanici Újezd 
s otevřenými dveřmi do neprůchozích oddílů.

Obr. 14 Vůz Lanovky v horní stanici Petřín se zavřenými dveřmi.

Obr. 15 a 16 Neprůhledná střecha vozů bez větráků a ventilačních 
otvorů. Vozy jsou nahoře opatřeny sběrnicemi pro nabíjení v koncových 
stanicích.

Obr. 17 a 18 Pohled do interiéru lanovky s absencí větráků ve stropě 
a prosklení. V současnosti strop nese ližiny na napájení a kolekci 
zabudovaných zářivkových pásových světel a světelných signalizací  
u dveří.

technický pOpis stávaJících vOZů

Trať, pohonný a brzdicí systém zůstaly stejné jako na lanovce 
z roku 1932, změnily se pouze oba vozy, dodané  v roce 
1985 národním podnikem Vagónka Studénka ve spolupráci 
s vagónkami v Popradu a České Lípě a pražským 
Výzkumným ústavem kolejových vozidel. Jsou 12 100 mm 
dlouhé, 2 400 mm široké a mají 25 míst k sezení a 75 ke 
stání. V čelních kabinách je stanoviště obsluhy. Motor pohonu 
je napájen přes transformátor a polovodičový měnič, původní 
Ward-Leonardovo soustrojí bylo do nedávna zachováno 
jako záložní zdroj, ale v současnosti se pouze vystavuje, 
neboť na podzim 2018 byl instalován nový řídící 
systém, díky kterému vozy dojíždějí do stanic rychleji 
a plynuleji. Doba jízdy bez využití mezizastávky na 
Nebozízku trvá 3 minuty. Maximální rychlost je 4 m/s.

Obr. 22 Přímý pohled na panorama Starého města, Vltavy a Karlova mostu z mostu 
u mezistanice Nebozízek.

Obr. 23 Pohled přes kabinu řidiče na trať z horní stanice Petřín. Stanoviště obsluhy 
je umístěno uprostřed a zabírá obě čelní plochy vozu v hloubce cca 80 cm. Kabina 
obsluhy je od cestujících oddělena prosklenou přepážkou.

Obr. 24 Vůz lanovky čekající na pasažéry v dolní stanici Újezd
s otevřenými dveřmi do neprůchozích oddílů.

Obr. 25 Vůz lanovky v horní stanici Petřín se zavřenými dveřmi.

Obr. 26 a 27 Neprůhledná střecha vozů bez větráků a ventilačních otvorů. Vozy 
jsou nahoře opatřeny sběrnicemi pro nabíjení v koncových stanicích.

Obr. 28 a 29 Pohled do interiéru lanovky s absencí větráků ve stropě a prosklení. 
V současnosti strop nese ližiny na napájení a kolekci zabudovaných zářivkových 
pásových světel a světelných signalizací u dveří.

TECHNICKÝ POPIS STÁVAJÍCÍCH VOZŮ

Trať, pohonný a brzdicí systém zůstaly stejné jako na lanovce z roku 
1932, změnily se pouze oba vozy, dodané v roce 1985 národním 
podnikem Vagónka Studénka ve spolupráci s vagónkami v Popradu 
a České Lípě a pražským Výzkumným ústavem kolejových vozidel. 
Jsou 12 100 mm dlouhé, 2 400 mm široké a mají 25 míst k sezení 
a 75 ke stání. V čelních kabinách je stanoviště obsluhy. Motor 
pohonu je napájen přes transformátor a polovodičový měnič, 
původní Ward-Leonardovo soustrojí bylo do nedávna zachováno 
jako záložní zdroj, ale v současnosti se pouze vystavuje, neboť 
na podzim 2018 byl instalován nový řídící systém, díky kterému 
vozy dojíždějí do stanic rychleji a plynuleji. Doba jízdy bez využití 
mezizastávky na Nebozízku trvá 3 minuty. Maximální rychlost je 
4 m/s.
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ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
LIMITY HMOTNOSTNÍ A ROZMĚROVÉ

Pro šíři vozu (2 450 mm) je důležitý rozchod, ale především 
stávající šíře mezi nástupišti v jednotlivých stanicích (obr. 29). 
Posledním rozměrem je maximální výška vozu, která může být od 
temene kolejiště maximálně 3 300 mm s ohledem na světlou výšku 
průjezdu pod Hladovou zdí ze 14. století (obr. 30).

Mezi důležitá kritéria spojená s váhou patří maximální hmotnost 
plně naloženého vozu, která nesmí přesáhnout 20 480 Kg a 
odpovídá tak maximálnímu zatížení motoru, který pohání tažné 
lano se zavěšenými vozy. 

TRAŤ A VÝHLEDY

Na přiložených fotografiích jsou prezentovány pohledy, které 
představují současný interiér, exteriér, ale také celkové začlenění 
dráhy a vozů do prostoru, ve kterém se lanovka pohybuje. Vedle 
semknutých partií, kde je lanovka zahloubena do profilu kopce 
jsou zde úseky, ve kterých se objevuje výše nad profilem. V úseku 
u Nebozízku se lanovka exponuje u důležitých vyhlídek na pěších 
trasách. Právě zde je profil dráhy vynesen nad cestu pro pěší, ve 
formě přemostění s integrovaným nástupištěm (obr. 31, 32, 33). 

Na dalších obrázcích se nachází vůz v horní třetině trati, mezi 
zastávkou Nebozízek a zastávkou Petřín. Lanovka jede uměle 
vytvořeným koridorem (obr. 29 a 30), který zohledňuje nejen 
prostor pro samotný vůz, ale také pro snadnou a bezpečnou údržbu 
kolejiště či evakuaci (únikové cesty). Nad vozem se pak vypíná 
Hladová zeď ze 14. století, která překlenuje trať. Oba obrázky 
představují pohled, jaký se běžnému cestujícímu (návštěvníkovi) 
nenaskytne, a pocházejí z doby modernizace mostu a zastávky 
Nebozízek.

Po výjezdu vozu z koridoru na most u Nebozízku, se otevírá pohled 
na panorama Prahy (obr. 33 a 34), které by mělo být bez rušivých 
elementů zprostředkováno co největšímu množství cestujících. 
Zároveň by se měl výhled zpřístupnit i nejmladším pasažérům.

Obr. 28

Obr. 29

Obr. 30
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Obr. 31

KABINA PRO OBSLUHU

Zatímco boky kabiny jsou dostatečně proskleny, v čelech vozů jsou 
v dnešní době umístěny kabiny obsluhy, které mají ovládací prvky 
umístěny na střed vozu. Kabiny obsluhy jsou od cestujících po celé 
šířce i výšce vozu odděleny zástěnou (obr. 35 a 36). Ta je v horní 
polovině prosklená. Prostor pro obsluhu je mezi čelním sklem a 
přepážkou pro cestující vymezen cca 800 mm širokou průchozí 
chodbičkou. 

STŘECHA A STROP

Pro úplnou představu volného výhledu z kabiny je jednou z 
podmínek změna stávajícího řešení plného stropu. S tím souvisí i 
změna způsobu a umístění napájení, které je v současnosti umístěno 
na střeše vozu. U současného řešení nám v tom brání umístění ližin 
na střeše vozu (obr. 37, 38), které zajišťují dobíjení akumulátorů 
vozu, ze kterých je zajištováno napájení všech elektrických zařízení 
vozu při pohybu na dráze. Nabíjení vozových baterií probíhá 
souběžně v koncových stanicích při stanicování u nástupní rampy. V 
současnosti je strop osazen přežitými zářivkovými tělesy s vysokým 
odběrem. U nových vozů je doporučeno využití LED technologie s 
výrazně nižšími odběry při zachování, nebo zlepšení světelnosti v 
kabinách. 

Využití nových a méně energeticky náročných technologií bude 
mít za následek zvýšení efektivity a snížení hmotnosti baterií. S 
mírnými úpravami v kolejišti koncových stanic je předpokládáno 
umístění „sběrnic-slotů“ – napájecího systému vozu do jeho 
podvozkové části, čímž se otevře možnost maximálního možného 
prosklení stropu vozu při zachování bezpečnostních a konstrukčních 
parametrů. Umístění sběrnic je možné zachovat i na střeše vozu. 
V tomto případě je nutné navrhnout optimální bezpečné umístění. 
Současný neprosklený strop zabírá stojícímu pasažérovi cca 30-40 
% výhledu na celkové panorama Prahy (obr. 39).

Obr. 32

Obr. 33

Obr. 34

Obr. 35                                                                       Obr. 36
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BOKY VOZU – DĚLENÍ, PROSKLENÍ A DVEŘE

S prosklením vozu souvisí i členění bočních skel (oken) vozu, které 
jsou v současnosti výsuvná bezrámová a v letních měsících jsou 
stažena o 200 mm dolů (obr. 40). Stažení oken zajišťuje přirozenou 
ventilaci bez nutnosti chladící techniky (klimatizace). S Klimatizací 
se nepočítá ani u nového designu. Účelem je najít nejlepší možné 
řešení. O možnostech řešení ventilace se hovoří vice v bodě 1. - 
Technické požadavky.

Boky vozu jsou u současného vozu symetrické, kdy má každý z vozů 
stejný počet oken a dveří jak na levé, tak na pravé straně. S novým 
řešením umístění stanovišť obsluhy na levý bok po směru jízdy 
vzhůru (celkem dvě stanoviště v horní a dolní části vozu), vyvstává 
možnost řešit boky asymetricky. Pravá strana po směru jízdy by byla 
osazena pouze okny a dvoukřídlými dveřmi pro cestující, zatímco 
na levé straně budou vedle oken a dvoukřídlých dveří pro cestující 
a krajní okna nahrazena jednokřídlými dveřmi do oddělené kabiny 
obsluhy.

Jednokřídlé dveře pro obsluhu by měly být v budoucnu snadno 
upraveny (po přechodu na bezobslužný režim) do podoby pravé 
strany, kde je počítáno pouze s dvoukřídlými dveřmi pro cestující 
a okny. Úplným zrušením stanovišť obsluhy dojde jak k odlehčení, 
tak k uvolnění místa pro více pasažérů s výhledem.

MASKA VOZU A SVĚTLA

Vedle již zmíněných částí nesmíme opomenout čelo vozu neboli 
masku. Ta dává charakteristický výraz stávající lanovce a nebude 
tomu jinak ani u lanovky nové, vzešlé ze soutěže. Současnou masku 
tvoří laminátová skořepina nasazená na ocelovou konstrukci. Do 
ní je vsazeno čelní trojdílné okno. Ve spodní části masky zajišťuje 
svícení vozu v ose jízdy dvojice sdružených světel, ve kterých 
je integrována parabola s možností přepínání mezi dálkovými 
a potkávacími světly (obr. 30). Zároveň jsou součástí svítilen i 
integrovaná obrysová světla, která se přepínají vždy při změně 
směru jízdy nahoru a dolu. (koncová červená, přední bílá). Zatímco 
u celkového designu masky vozu se předpokládá jeho změna spolu 
s novým designem světel, požadavek na funkci světel zůstává 
neměnný! Tedy jak přepínání z potkávacích na dálková, tak nutnost 
obrysových světel. (Tento požadavek vyplývá z obecně platných 
norem dle ČSN.)

NÁRAZNÍK

Pod čelním převisem masky vozu je v podvozkové části umístěn 
obnažený nárazník, který je záměrně popřen tmavým nátěrem. 
Nárazník dosud plní funkci při opravách vozu (výměna nebo 
dopínání lana), kdy je v dolní stanici spuštěn na dorazy. U nového 
designu vozu se očekává překrytí ochranného rámu celistvě 
řešenou maskou, tak aby plnil čistě bezpečnostní kritéria, nikoli 
pracovně účelová. Záměrem nového designu vozu, potažmo 
jeho masky, je působit co nejkompaktněji, čemuž by eliminace 
pohledových nárazníků měla pomoci.

Obr. 37

Obr. 38

Obr. 39

Obr. 40
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DVEŘE PRO CESTUJÍCÍ

U nového designového řešení vozu je požadavek na změnu 
jednokřídlých dveří za dvoukřídlé. Hlavním důvodem pro změnu 
stávajícího řešení jsou komplikace při evakuaci pasažérů z vozu. 
Manipulace s těžkými jednokřídlými dveřmi, které se otevírají 
nahoru, je pro obsluhu vozu namáhavá, neboť se v takovém 
případě musí otevírat mechanicky. Proto bylo doporučeno a do 
zadání soutěže zapracováno použití dvoukřídlých dveří, které 
je tradiční v prostředcích hromadné dopravy nejen v Praze, ale i 
jinde ve světě. Součástí návrhu může být i změna výšky prosklené 
části dveří, ovšem za předpokladu, že prosklenná část nebude  
zasahovat až k zemi, či dokonce až pod hranu nástupiště, zejména 
z důvodu údržby a životnosti čistě prosklených dveří.

INTERIÉR – SEZENÍ

Vedle exteriéru je předmětem vypsané designérské soutěže i návrh 
interiéru, o kterém se zde již hovořilo. U stávajících vozů je kabina 
rozdělena na 5 oddílů pro cestující (obr. 41 a 42) a dva pro obsluhu 
(obr. 35 a 36). Jedním z důvodů členění do oddílů je rovnoměrné 
rozmístění váhy pasažérů ve voze. Současné řešení nabízí kapacitu 
25 osob k sezení na pevných lavicích a 75 osob ke stání, přičemž 
místa k sezení jsou využívána prvními příchozími pasažéry, kteří 
místa obsazují ve stanicích a odpočívají při čekání na odjezd vozu 
ze stanice.  

Jedním z řešení, mimo již zmiňované zmenšení kabin obsluhy 
v čelech vozu, je nahrazení stávajících pevných lavic výklopnými 
sedadly. Většina pasažérů po dobu jízdy stojí, neboť hledají 
nejvhodnější místo na pořízení fotografií. Sklopení sedadel umožní 
původně sedícím pasažérům stát na místě sedadla a nezabírat 
další prostor. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Technické 
zadání.

Obr. 41

Obr. 42

* Obrázky 12-42 jsou z archivu DPP a archivu DtoB atelier s.r.o.



24

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Lanová dráha na Petřín je osobní pozemní lanová dráha s 
kyvadlovým provozem. 

Délka tratě po sklonu 

Délka trati (vodorovně) 

Výška horní stanice

Výška dolní stanice 

Výška mezistanice Nebozízek

Překonávaná výška

Max. sklon trati

Min. sklon trati

Rozchod kolejí

Typ kolejnice

Typ nově instalované kolejnice 

510,4 m

493,3 m

324,55 m. n. m. 

194, 10 m. n. m. 

274, 03 m. n. m. 

130,45 m

295,7 ‰

217,7 ‰ 

1435 mm

Xa

S33 (33E1)

horní stanice 

Petřín

13 500 mm

2 600 mm

1 940-1 970 mm

295,7 ‰ 

115 mm

408 mm

dolní stanice

Újezd 

13 930 mm

2 560 mm

1940 mm 

217,7 ‰

85 mm

460 mm

4,00 m/s

35 mm

Délka nástupiště (vodor-

ovná)

Vzdálenost mezi nástupišti 

Šířka nástupiště

Sklon nástupiště (schodiště)

Výška stupňů

Hloubka stupňů

Max. dopravní rychlost

Tažné lano- průměr

ZADÁNÍ
1. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ U NOVÝCH VOZŮ

Samotné technické specifikace v podobě sklonu a délky nástupišť 
jsou brány jako závazné pro finální podobu navrhované kabiny. 
Další specifikace jsou rozepsány níže. Podklady jsou sepsány na 
základě požadavků zadavatele na dodávku vozů lanové dráhy dle 
stávajících platných norem ČSN, ČSN EN a legislativních předpisů.

1.1 Obecná charakteristika

Minimální životnost nových vozů bude 20–25 let. Tomuto 
požadavku a umístění lanové dráhy v historickém jádru města by 
mělo odpovídat i nadčasové řešení designu kabiny vozu, stejně 
jako použití vhodných materiálů.

Minimální požadovaná přepravní kapacita každého vozu musí 
být min. 100 cestujících plus 1 pracovník obsluhy. Obsluha bude 
i nadále využívat dvou obslužných stanovišť, která jsou umístěna 
v čelech vozu. Odpovídají tak současné legislativě, ČSN a ČSN EN. 

Předpokladem nového řešení oproti stávajícimu řešení je 
maximalizace přepravního prostoru na úkor obsluhy. Do budoucna 
je počítáno s omezením obslužného místa na jedno nebo jeho 
úplné odstranění a upravení provozu na bezobslužný režim (v 
současné chvíli to není s ohledem na platné normy možné). S tímto 
postupem by mělo počítat i nové designové řešení, které umožní 
snadnou demontáž obslužného zařízení a vymezené přepážky a 
kabiny pro obsluhu, bez nutnosti zásahu do vnější podoby vozu. 
V novém designu by se rovněž mělo počítat s neděleným čelním 
sklem, jak tomu je u stávajícího vozu. Čelní sklo musí být čiré bez 
tónování. Boční a stropní prosklení tónování umožňuje. 

Celková hmotnost každého vozu nesmí přesáhnout při maximální 
obsazenosti vozu cestujícími a obsluhou hmotnost 20 480 kg. 
Vozy musejí být designově navrženy tak, aby korespondovaly  s 
prostředím Petřína a respektovali jeho okolí. Podoba vozů může 
být konzultována také s odborníky z NPÚ.
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1.2 SKŘÍŇ A JEJÍ PARAMETRY

Skříň musí být optimálně uložena na rám podvozku, nebo může 
být konstruována jako samonosná karosérie. Skříň musí být 
odizolována od rámu podvozku, či vozových náprav, jak po stránce 
hluku, tak přenosu vibrací.

Parametry kabiny vozů musí být přizpůsobeny prostorovým 
podmínkám stanic lanové dráhy. Délka vozu (ve vodorovné rovině) 
nesmí přesáhnout 12 300 mm, sklon vozu 250 ‰ a výška vozu od 
temene kolejnice 3 300 mm. Šířka skříně, resp. max. šířka vozu, 
musí odpovídat stavebnímu uspořádání stanic lanové dráhy, tj. 
max. 2 450 mm. Při stanovení maximální šířky vozu je též nutné 
brát zřetel i na konstrukční řešení Abtovy výhybny, kde dochází 
k vzájemnému míjení vozů. Zde je nutné dodržet odpovídající 
vzdálenosti dle ČSN EN pro míjení vozů.

Skříň vozu musí být rozdělena na oddíly pro cestující a dvě 
stanoviště pro obsluhu (s možností budoucího odstranění). Oddíly 
pro cestující musí být od sebe odděleny z důvodu rovnoměrného 
zatížení vozu. Prostor může být mezi jednotlivými stupni 
odpovídající přepravním oddílům vymezen bariérou, která zajistí 
bezpečnost cestujících při náhlých změnách pohybu.

V oddílech pro cestující bude možno umístit pevné či sklápěcí 
sezení v doporučeném počtu 25 míst, z toho 5 míst určených pro 
invalidy. Místa k sezení je možno řešit i sklápěcími sedáky. (Např. je 
možno nechat místa k sezení pouze v prvním a posledním voze).
Dispozice kabiny je na řešení účastníků soutěže. Důležité pro 
vnitřní uspořádání je řešení úchytů a madel. 

• Jednotlivé oddíly mohou být mezi sebou průchozí, přičemž 
musí být zaručena bezpečnost cestujících při kolizi (ochrana 
čelních stěn).

• V každém voze bude v jednom z oddílů vymezen prostor pro 
přepravu dvou kusů jízdních kol.

• V každém voze bude v jednom z oddílů vymezen prostor pro 
přepravu dvou kusů dětských kočárků.

• V každém voze bude v jednom z oddílů provedena příprava 
na možnost přepravy imobilních cestujících (invalidní vozík): 
záchytný/upevňovací systém a doplnění nájezdových plošin 
pro imobilní cestující.

• Vstup do oddílů pro cestující bude umožněn skrze dvoukřídlé 
posuvné dveře ovládané centrálně pro každou stranu zvlášť ze 
stanoviště obsluhy vozu.

• V oddílech pro cestující musí být nad dělicí příčkou 
(zábradlím) instalována vodorovná madla. Svislé i vodorovné 
tyče pro přidržení cestujících za jízdy musí být navrženy v 
souladu s ČSN EN 13796-1.

• Oddíly budou mít odstupňovanou podlahu. Odstupňování 
podlahy bude odpovídat průměrnému sklonu trati. V 
současnosti jsou vozy opatřeny pěti stupni pro cestující, 
přičemž horní stupeň je společný pro obsluhu i pasažéry a 
spodní, pátý je pouze pro obsluhu.

• Podlahy v oddílech pro cestující i na stanovišti obsluhy musí 
být provedeny z tvrdého voděodolného materiálu a musí být 

ošetřeny protipožárním nátěrem.

• Vrchní podlahová krytina musí být protiskluzová a snadno 
omyvatelná. 

• Podlahy v oddílech je rovněž možné realizovat ve sklonu. 
Sklon musí být komfortní pro jízdu a pohyb cestujících.  

1.3 Osvětlení vozu

Vnitřní osvětlení oddílů pro cestující musí být zajištěno LED svítidly 
s možností přepínání na provozní a nouzové osvětlení. Intenzita 
osvětlení musí být ve výši 0,8 m nad podlahou a 0,6 m od opěry 
sedadla splňovat intenzitu 75 lx.

Vnější osvětlení vozu musí být zajištěno dvěma čelními reflektory 
a zadními koncovými pozičními světly. Venkovní světla je 
doporučeno, dle stávajících norem, umístit v dolní třetině masky/ 
čelní partie vozu (viz. níže).

• Ovládání vnějších světel musí být možné pouze ze stanoviště 
obsluhy vozu. Při sepnutí se najednou rozsvítí reflektory na 
předním čele a zároveň koncová světla na zadním čele vozu 
ve směru jízdy. Intenzita reflektorů musí být regulovatelná ve 
dvou stupních dálkové/ tlumené.

• Pokud některý z účastníků bude řešit náhradu dvou čelních 
reflektorů jedním nebo bude zajištěno přepínání a nasvětlování 
dráhy jiným (nekonvenčním) způsobem než klasickými 
reflektory, musí být obě čela vozu opatřena přepínatelnými 
pozičními světly, kdy čelní svítí bíle a koncové červeně při 
kyvadlovém provozu střídajícím směr jízdy.

• Hlavní osvětlení (čelní reflektor) musí vždy svítit zároveň s 
pozičními světly

Rovněž musí být zajištěno, aby vybraný světelný zdroj neoslňoval 
protijedoucí vůz lanovky a byl primárně určen k nasvětlení tratě 
před vozem.

1.4 Dveře

Ovládání posunu a vlastní mechanický pohyb dveří v oddílech 
pro cestující musí být řešeno co nejpraktičtěji s přihlédnutím na 
konstrukčnímu provedení skříně vozu, prostorovým podmínkám 
v místech nástupišť a k nutnosti snadné a jednoduché údržby a 
servisu ve stanicích. 

• Vstup do oddílů pro cestující bude umožněn přes dvoukřídlé 
posuvné dveře, ovládané centrálně ze stanoviště obsluhy vozu 
pro každou stranu zvlášť. Šířka vstupních dveří musí zaručit 
pohodlný nástup cestujícím s kolem, kočárkem či invalidním 
vozíkem, a to v kterémkoliv oddíle. Šířka oddílů a světlá šířka 
vstupních dveří musí být alespoň 1000 mm a výškově musí 
odpovídat ergonomickým parametrům dopravních prostředků 
určených pro hromadnou přepravu osob.

• Nedoporučuje se realizovat šířku dveří 1200mm, mohlo 
by docházet k situaci, že by cestující při nástupu a výstupu 
překonávali příliš velké převýšení. 

• Jakmile dojde k odstranění kabiny obsluhy, neuvažuje se 
o dalším využití nouzových dveří pro cestující. Preferované 
řešení je dveře odstranit. 

• Dveře vozu se musí otevírat a zavírat současně na bočnici 
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• Z doporučení výrobců vyplynulo, že bude nezbytné pro 
větrání vozů použit kombinovaný systém větrání. Jako primární 
doporučujeme náporové větrání zajištěné výklopnými 
střešními okny, podpořené náporovými větráky umístěnými 
skrytě v čelech vozů, případně doplněné o sekundární nucené 
větrání v podobě elektrických radiálních ventilátorů.  

• Větrání by mělo být směrové zepředu dozadu ve směru jízdy. 
Vhodná kombinace druhů větrání musí zajistit dostatečný 
teplotní komfort pro cestující za jízdy i v době nouzového 
zastavení na trati či při rychlém odvětrání v koncový stanicích.

• Návrh má být proveden tak, aby bylo možné ve vozech 
zajistit tepelný komfort zejména v letních měsících bez použití 
klimatizace. Výrobci umístění klimatizace do lanovky v Praze 
považují za nadbytečné a energeticky náročné.

• Pokud soutěžící zvolí výklopná okna je důležité brát zřetel 
na maximální prostupy pod jednotlivými podjezdy (při 
jednostranném výklopu metrového výklopného prvku pod 
úhlem 10 stupňů se zvýší výška vozu o 170 – 175mm, což je 
bez problémů.

• Realizace posuvných bočních nebo střešních oken není 
doporučena. 

1.6 Kabina

Kabina bude rozdělena na oddíly, které budou určeny pro cestující, 
stanoviště pro obsluhu. Dispozice kabiny je na řešení účastníků. V 
dispozici je nutné počítat s prostorem pro kočárky a invalidní vozíky. 
Návrh sedaček je na řešení účastníků. Sedačky mohou být statické/
pevné výklopné, nebo lavice. Důležité pro vnitřní uspořádání je 
řešení úchytů a madel.

Kabiny pro cestující budou přístupné z obou stran vozů. Odpovídá 
to dvouramennému řešení nástupních schodišť v horní a dolní 
stanici, kdy pravá strana po směru jízdy vzhůru je nástupní a levá 
strana výstupní. U mezizastávky Nebozízek je nástupní a výstupní 
pouze jedna strana, a to levá po směru jízdy vzhůru -směr Petřín.

• Oddělené kabiny pro obsluhu musí mít umožněný přímý 
vstup na nástupiště, a to na levé straně po směru jízdy vzhůru. 
To platí s ohledem na současné předpisy pro obě stanoviště 
obsluhy (v horní a dolní části vozu). Vzhledem k předpokladu 
budoucího bezobslužného provozu nového designu lanovky 
je nezbytné řešit přepážku mezi cestujícími a obsluhou, 
jako snadno odstranitelnou, bez nákladnějších a časově 
náročnějších úprav. Obsluha má mít přes uzavíratelné dveře v 
přepážce vstup do prostoru pro cestující. (U současného vozu 
jsou celá čela vyhrazena pro obsluhu a zabírají velký prostor. 
Dveře jsou na každém stanovišti pro obsluhu nalevo i napravo, 
přímo na nástupiště.)

• Na vozech musí být nainstalované vhodné zařízení, které 
umožní evakuaci (výstup) cestujících na trať v případě 

vozu.

• Dveře v oddílech pro cestující musí být za jízdy blokované 
proti nahodilému otevření. Při mimořádném zastavení vozu 
na trati musí být dveře snadno odblokovatelné s následnou 
možností nouzového mechanického otevření z vnějšku vozu 
pro případ evakuace cestujících na trať.

• Dveře a jejich upevnění musí být provedeno tak, aby odolalo 
stejným silám jako stěny kabiny. 

• Poměr zasklení dveří nemá proporční omezení. (Běžně 2/3 
celkové plochy dveří.)

• Tloušťka bezpečnostních skel bude přibližně 6 mm.

• Tónování nemá přesáhnout průhlednost 30 % propustnosti 
světla, folie bezpečnostní.

• Je možné rovněž použít skla s odrazovou plochou (pyrolyticky 
nanesenou transparentní vrstvou kovových prvků známou 
pod názvem Stopsol), která je mimořádně účinná z hlediska 
sluneční a světelné reflexe. Jeho typ a užití může být nutné 
konzultovat s NPÚ.

• Všechny dveře musí být vybaveny madly a úchopy s ohledem 
na ergonomii při ručním otevírání. 

• Práh dveří má být v komfortní výšce a pozici vůči schodům na 
nástupišti s barevným bezpečnostním označením.

• Není vhodné dveře ponechat zcela prosklené, doporučuje 
se spodní část navrhnout kovovou, z důvodu udržitelnosti, 
údržby i váhy.

1.5 Okna

• Jednotlivé oddíly pro cestující musí být dobře přirozeně 
větratelné.

• Okna musí být osazena bezpečnostními skly o tloušťce min. 
6 mm.

• Ventilace v letním období může být zajištěna střešními okny. 
V tomto případě bude ovládání střešních oken elektrické, 
ovládané ze stanoviště obsluhy vozu.

• Čelní skla musí být čirá, ostatní skla budou tónovaná, či jinak 
povrchově upravena, aby umožňovala jasný výhled a zároveň 
eliminovala sluneční záření způsobující prohřívání interiéru 
kabiny.

• Tónování ostatních oken nemá přesáhnout průhlednost 30 
%, fólie musí být bezpečnostní.

• Je preferováno, aby materiál oken byl kvalitní, odolný a 
trvanlivý, není preferováno zasklení plastem.

• Celkové prosklení stropu je možné přibližně do 2/3 celkové 
plochy střechy vozu. Pro každý oddíl vozu je počítáno s 
výklopnou střešní ventilací, pokud bude zvoleno větrání 
střešními okny.

• Okna koncipovat tak, aby byl přístupný výhled i dětem.
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mimořádného zastavení vozu na trati.

• Vozy musí být vybaveny vozovou brzdou, kterou lze ovládat 
ručně ze stanoviště obsluhy. Tento parametr odpovídá 
stávajícím normám, ale u nového vozu bude pravděpodobně 
řešen brzdou ovládanou přes dotykový displej.

• Vozy budou vybaveny napájecími ližinami (dokovacími 
stanicemi), přes které bude možné napájení/dobíjení vozových 
baterií v koncových stanicích. 

Jejich umístění musí být v souladu s prostorovými podmínkami v 
koncových stanicích a v souladu s platnými normami ČSN EN při 
zachování maximální bezpečnosti cestujících i pracovníků údržby. 
Tyto sběrnice jsou u současných vozů umístěny na střeše. Nové 
vozy budou vybaveny 24V elektrickým okruhem.

• Podpůrné zařízení pro větrání je nutné umístit v kabině 
obsluhy (to se váže rovněž k potřebě napájení z baterie).

• Upozorňujeme na skutečnost, jak probíhá práce a pohyb 
obsluhy vozu:
Primární přístup do kabiny má být z interiéru vozu (z důvodu 
eliminace neustálého zbytečného obcházení vozu z venku). 
Nouzové dveře je třeba realizovat, ale budou využívány 
zejména v případě nuceného zastavení vozu. Z tohoto důvodu 
je třeba u únikových dveří realizovat pomocné stupačky pro 
obsluhu. 

1.7 Sedačky

V oddílech mohou být umístěny sedačky/lavice pevné, případně 
sklápěcí, umístěné na příčkách mezi oddíly případně na bočnicích 
oddílů. Sedačky, či lavice by měly být navrženy s ohledem na 
intenzivní provoz. Je zde tedy kladen důraz na výběr vhodného 
materiálu a minimální, či snadné údržby a úklidu.

• Ze strany Zadavatele bude preferován pro výrobu sedadel 
takový materiál, který bude snadno udržovatelný a nebude 
tedy vyžadovat zvýšené nároky na údržbu a s tím spojený 
servis. Bude snadno omyvatelný a dezinfikovatelný. V průběhu 
životnosti bude přirozeně stárnout a zároveň nebude výrazněji 
degradovat. Zvolené řešení má být v souladu s celkovou 
koncepcí interiéru.

• Zadavatel nedoporučuje využívat textilních potahů - čalounění 
sedadel, právě s ohledem na náročnost a nákladnost údržby. 
Naopak preferuje materiály jako je dřevo v různých úpravách 
(tvarovaná překližka, laťování etc.) nebo varianty plastických 
hmot či kompozitních materiálů. Které jsou vhodné po stránce 
odolnosti a komfortu a jsou vhodné pro realizaci lavic, či 
sedadel.

• Důležitá je samotná konstrukce sedadel a upevnění ke 
konstrukci vozu. 

1.8 Stanoviště obsluhy

Musí být cestujícím nepřístupné, uzamykatelné, se samostatným 
přístupem z vnější i vnitřní strany vozu. Stanoviště obsluhy musí 
být umístěné tak, aby z něj byl dobrý výhled do vozu, na trať a 
na zastávky LD, tedy v čelech vozu. Stanoviště obsluhy musí být 
vybaveno řídicím pultem a sedadlem (nabízí se sklopná varianta)  
pro obsluhu s nosností 130 kg. Řídicí pult je za současných 
technických a technologických možností možné nahradit zařízením 
s dotykovým displejem. To je vybaveno patřičným softwarem k 
celkové obsluze vozu, včetně připojeného kamerového systému.

Na řídícím pultu musí být instalováno:

• tlačítka „Stůj-Nebezpečí“ a „Stůj“,

• ovládací panel pro ovládání ozvučení vozu,

• ovladače dveří oddílů a kontrola zavření dveří – svíticí

kontrolky,

• spínače osvětlení oddílů, osvětlení stanoviště obsluhy

a osvětlení řídicího pultu,

• ovládání stěrače, topení, ventilace, vnitřního osvětlení,

vnějšího osvětlení – reflektory s možností přepínání

(dálková/tlumená) a koncová světla,

• voltmetr a ampérmetr,

• tlačítko klaksonu,

• kontrolky stavu el. zařízení pod napětím a dobíjení.

Stanoviště obsluhy musí být vybaveno vizualizačním zařízením, 
které bude zobrazovat obraz z kamer umístěných na čelech 
vozů. Barevný monitor s rychlou odezvou o rozměrech min. 15“ 
(viz níže). Na čelní okno před obsluhou vozu musí být instalován 
stěrač a clona proti slunci. Stanoviště obsluhy musí být vybaveno 
topením a ventilátorem. Temperování bude prováděno vždy 
v koncových stanicích. V prostoru stanoviště obsluhy musí 
být instalováno ruční ovládání vozové brzdy. (V současnosti 
dle stávajících platných norem, pokud výrobce nedodá jinak.) 
Oba vozy musí komunikovat s řídicím stanovištěm pomocí 
telemetrického systému Radom nebo obdobného přenosového 
zařízení. V prostoru stanoviště obsluhy musí být vytvořen prostor 
pro umístění technologií. 

Oba vozy musí být vybaveny RST pro komunikaci s řídicím 
stanovištěm (velínem) a i vzájemně mezi sebou. V prostoru 
stanoviště obsluhy musí být vytvořen prostor pro umístění 
radiostanice. Oba vozy musí být vybaveny vnitřním ozvučením 
ovládaným ze stanoviště obsluhy vozu. Na stanovišti obsluhy vozu 
musí být zřízen úložný prostor pro lékárničku, hasicí přístroj a 
vozové náležitosti.

•  Obsluha vozu bude na stejné úrovni jako podlaha v oddíle. 
Konkrétní řešení je třeba zdůvodnit porovnáním výšek, v řezu 
apod.

• Pro obsluhu musí být navrženy stupačky – pro vstup na 
ovládací plošinu z trati a následně i výstup z plošiny na trať.



28

1.9 Kamerový systém

(příprava pro jedno stanoviště obsluhy nebo na bezobslužný 
provoz)

Vozy musí být na čelních stranách osazeny průmyslovými kamerami 
v rozlišení FULL HD. Kamery musí snímat prostor přímo před 
vozem. Kamerový signál bude přenášen do vizualizačního zařízení 
na stanoviště obsluhy vozu a zároveň na velín do řídící místnosti, 
kde bude vizualizován.

1.10 Informační systém

Každý vůz bude vybaven informačním systémem akustickým i 
vizualizačním a vnitřním ozvučením. Výlepová část má obsahovat 
piktogramy, smluvní přepravní podmínky (SPP), loga Pražské 
integrované dopravy a Dopravního podniku hl. města Prahy 
(DPP, PID), znak hl. m. Prahy, což odpovídá standardnímu polepu 
na současných tramvajích viz obrázky níže. Součástí interiéru i 
exteriéru může být textový informační displej.

Vizuální styl PID – pro informaci zadavatel uvádí, že probíhá  změna 
nového vizuálního stylu PID, jedná se o informativní podklad, který 
je součástí soutěžních podkladů. Zapracování grafických principů 
musí jít ruku v ruce s vybraným designovým návrhem lanovky. 
V rámci dopracování designérské studie po soutěži bude možné 
upravit grafické řešení a diskutovat o kvalitě a souladu s vybraným 
návrhem. Zpracovatelem PID je

https://superlative.works/

Obr. 43 Současná podoba vizuálního stylu pražské integrované dopravy (PID) v 
případě tramvaje.

Zdroj: DPP

Obr. 44 Současná podoba vizuálního stylu pražské integrované dopravy (PID) v 
případě lanovky, nedílnou součástí je i logo DPP ať na čelní, či boční straně vozu. U 
nových vozů by situace s logem měla být obdobná. 

Zdroj: DPP

Obr. 45 Znak hlavního města Prahy.  

Zdroj: DPP
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1.11 Elektro výzbroj

(Tento bod je informativního charakteru a není předmětem 
designového řešení.)
Kabelové rozvody musí být provedeny z nehořlavých vodičů.
Přívod elektrické energie po dobu stání v koncových stanicích 
3x220 V, 50 Hz prostřednictvím ližinových sběračů, nebo zvolit al-
ternativní řešení s minimalizací stavebních úprav ve stanicích.

• Vozy budou mimo koncové stanice napájeny pouze z 
vozových baterií.
• Ve vozech musí být možno umístit logický automat PEG  
komunikátor.
• Ve vozech musí být možné umístit zařízení pro sledování 
vozů na trati. 

1.12 Nápravy

(Tento bod je informativního charakteru a není předmětem 
designového řešení.) 
Náprava musí být koncipována tak, aby na jedné straně byl obou-
stranný  kolek, na straně druhé válec bez okolků. Celé soukolí musí 
být jednoduše vyměnitelné, a to na místě k tomu určeném přímo 
na dráze, nebo musí být zajištěna  ouze snadná vyměnitelnost 
vlastního kola.

1.13 Podvozek

(Tento bod je informativního charakteru a není předmětem  
designového řešení.) 
Vůz lanové dráhy může být dvounápravový nebo se dvěma 
sdruženými dvounápravami, uloženými na samonosné karosérii, 
nebo na společném podvozku. Skříň vozu může být samonosná, 
nebo bude uložena na nosném rámu vozu.
S ohledem na finální výběr výrobce je možné, že budou vozy osa-
zeny dvěma dvounápravovými skupinami. Tento fakt by neměl 
mít zásadnější vliv na dispozici a celkové designové řešení kabiny 
vozu. Pokud změny nastanou, budou řešeny s finálním účastníkem 
soutěže při zpracování projektové dokumentace.

1.14 Rám podvozku

(Tento bod je informativního charakteru a není předmětem
designového řešení.)
Rámově svařovaná konstrukce. Podle umístění zařízení v podvoz-
ku bude podvozek levý a pravý. Spodní i horní čelník rámu musí 
být zesílený. U nových vozů s automatickým natahováním lana je 
počítáno s celoplošnou kapotáží spodních čel vozu bez viditelně 
umístěných (obnažených) nárazníků, které by vizuálně zasahovaly 
do čela vozu. Podélníky podvozku musí být opatřeny přípravou pro 
zvedání vozu jeřábem, nebo řetězovým kladkovým strojem. Musí 
být označeno dovolené zatížení.

1.15 Uchycení vozu a dopínání lana

(Tento bod je informativního charakteru a není předmětem
designového řešení.)
Vozy musí být upevněny na jedno společné tažné lano, které je      v 
provozu řešeno automatickým dopínáním. Uchycení vozů bude v 
souladu s ČSN EN 13796-1 a není předmětem designového řešení.

1.16 Bezpečnostní vozová brzda

(Tento bod je informativního charakteru a není předmětem
designového řešení.)
Na vozech musí být instalovaný bezpečnostní brzdný systém - hy-
draulická kolejnicová vozová bezpečnostní brzda. Bezpečnostní 
brzda vozu musí být navržena co nejefektivněji s přihlédnutím ke 
konstrukčním prvkům dráhy, její stabilitě, stabilitě celého svahu, 
podloží apod., v souladu s ČSN EN 13796-1. 

2. POŽADAVKY NA ÚDRŽBU

Vozy lanové dráhy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby jejich 
základní, střední i generální údržba či oprava, mohla být prováděna 
přímo ve stanicích lanové dráhy či technickém zázemí horní stanice 
Petřín. 

Vozy musí být navrženy a konstruovány tak, aby jednotlivé kon-
strukční díly, zařízení a vybavení vozů byly snadno
přístupné a jednoduše demontovatelné a vyměnitelné. Výměna 
kol, soukolí musí být proveditelná přímo na trati lanové dráhy. 

Exteriér i interiér by měly být svým designem a volbou materiálů 
navržené jako přívětivé pro uživatele a zároveň nenáročné na pravi-
delnou údržbu v podobě pravidelného úklidu a čištění povrchů. 

3. DALŠÍ TÉMATA A DOPORUČENÍ

• přechod na bezobslužný provoz není jen v demontáži 
obslužných míst, ale i v zajištění bezpečnosti při pohybu 
vozu na dráze a tím tedy vzniká zvýšená potřeba rozvážného 
prostorového umístění již používaných zařízení. Je třeba se 
zamyslet nad tím, že bude nutná i instalace dalších technologií 
jako je sofistikovanější kamerový systém, snímače pohybu, či 
překážek včetně zařízení pro přenos těchto dat a signálu na 
řídicí stanoviště Velín a další. V této fázi soutěže, je tedy třeba 
zvažovat, kde budou zařízení uložena a kudy k nim povede 
kabeláž. Prostor pro současné technologie je třeba využít 
efektivně a s maximální rozvahou, prostorovou úsporou, aby 
se v budoucnu nemusela řešit nákladná a složitá přestavba. 

• Informace pro účastníky: Na současné lanovce je instalovaná 
anténa pro komunikační zařízení – spojení s řídicím 
stanovištěm, tato anténa bude zachována. Je možné ji umístit 
pod laminátové prvky lanovky. 
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ODKAZY NA NORMY ČSN EN
Výrobní dokumentace vozů musí být navržena a vyrobena 
v souladu s platnými harmonizovanými normami a platnou 
legislativou.

– Vyhl. č. 173/1995 Sb. Dopravní řád drah 

– NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací ze dne 15. 6. 2016 

– ČSN EN 1907 Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou do-
pravu – Terminologie 

– ČSN EN 1709 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy 
– Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly 
a zkoušky  

- ČSN EN 17064 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - 
Prevence a boj proti požáru  

– ČSN EN 1908 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – 
napínací zařízení
 
– ČSN EN 1909 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – 
Obnovení provozu a evakuace

–– ČSN EN 12397 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové  ráhy 
– Provoz

–– ČSN EN 12408 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové 
dráhy – Zabezpečování kvality

–– ČSN EN 12927-1 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové 
dráhy – Lana

–– ČSN EN 12929-1 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové 
dráhy – Všeobecné požadavky
- Část 1: Požadavky na všechna zařízení

–– ČSN EN 12930 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové 
dráhy – Výpočty

–– ČSN EN 13017 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové 
dráhy – Stavební objekty

–– ČSN EN 13223 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové 
dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení

–– ČSN EN 13243 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové 
dráhy – Elektrická zařízení mimo poháněcí
zařízení

–– ČSN EN 13796-1 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové 
dráhy – Vozy – Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, 
sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy


