
Stručně z historie lanovky na Petřín 

 

Realizace výstavby lanovky na Petřín započala v roce 1890. Hlavním důvodem byla potřeba 

přepravy cestujících k nově vystavěné Petřínské rozhledně. Lanová dráha Újezd – Petřín 

začala veřejnosti sloužit 25. července 1891. Délka dráhy činila 396,5 metrů a kapacita 50 

osob. Byla poháněna vodní převahou. Prvotní celoroční provoz byl po čtyřech letech upraven 

na provoz mimo zimní měsíce, kdy vznikaly potíže se zamrzáním vody. Provoz lanovky byl 

přerušen začátkem 1. světové války. I přes snahu obnovení trvalého provozu v následujících 

letech sloužila lanovka k přepravě cestujících sporadicky. V důsledku poválečné ekonomické 

situace a nedostatku vody, zdroje pohonu, byl v r. 1920 provoz lanovky trvale ukončen.  

 

Provoz lanovky byl obnoven v roce 1932 z důvodu nutnosti dopravní obslužnosti při 

tehdejším Všesokolském sletu. Lanovka byla prodloužena, délka dráhy byla 511 metrů a 

přepravní kapacita narostla o více než 100 % na 105 osob. Lanovka byla zmodernizována, 

pohon elektrifikován a systém řízení již zajišťoval poloautomatický režim. Do lanovky byl 

instalován celosvětově jedinečný bezpečnostní brzdný systém „na lano“ s vozovou klínovou 

brzdou a atypická Abtova výhybna pro míjení vozů. Provoz lanovky ukončilo v roce 1965 až 

špatné počasí. Nejprve se kvůli nashromáždění spodní vody pod dráhou v oblasti výhybny 

vytvořila kaverna a část tratě propadla o cca 20 cm. Během příprav na opravu tratě došlo v 

roce 1967 kvůli intenzivním nadměrným srážkám k podmáčení celého petřínského svahu, 

nevíce v oblasti Nebozízku a k masivnímu sesuvu půdy. Tímto bylo poškozeno 80 % tratě 

včetně kolejí a provoz lanovky byl natrvalo přerušen. V dalších letech proběhly rozsáhlé 

sanace k zajištění celkové stability petřínského vrchu. 

 

Hlavním impulzem pro opětovné zprovoznění lanovky na Petřín bylo pořádání spartakiády v 

roce 1985. Provoz byl zahájen v červnu 1985 na nově vybudované dráze s repasovanými 

vozy moderního vzhledu. Lanovka byla zařazena do systému pražské MHD, v kterém 

funguje dodnes. 

 

Od roku 1985 DPP lanovkou na Petřín přepravil více než 55,5 mil. cestujících. V roce 2019 

to bylo 2 230 373 cestujících, což je rekordní počet za celou dobu své existence. Lanovka na 

Petřín se tak stala druhou nejnavštěvovanější atrakcí v ČR. Vytíženější je během letní 

sezóny (duben až říjen), kdy v průměru přepraví 250 tisíc cestujících za měsíc. V zimní 

sezóně to je v průměru 120 tisíc cestujících měsíčně.  

 

 

 


