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Co roku kilka milionów osób korzysta z przejazdu 
jedn  z osiemdziesi ciu kolei linowych lub kilkuset wy-
ci gów narciarskich znajduj cych si  w Polsce. Mo na 
wi c przyj , e tego rodzaju urz dzenia s  powszechnie 
znane, a korzysta si  z nich g ównie podczas odpoczynku 
w górach, je d c na nartach. 

Ta publikacja ma na celu przekazanie Czytelniko-
wi okre lonej wiedzy na temat tego rodzaju transportu, 
a tak e przedstawi  jego ogóln  histori . Ksi ka zawiera 
równie  przegl d wszystkich dzia aj cych w Polsce kolei 
linowych (stan z wiosny 2010 roku) z uwzgl dnieniem 
ich podstawowych danych technicznych. Zamieszczono 
w niej równie  ogólne informacje na temat kolei lino-
wych w Czechach i na S owacji – naszych po udniowych 
s siadów, a tak e skrótowy przegl d urz dze  technicz-
nych stosowanych w stacjach narciarskich. 

Za pomoc w opracowaniu tej ksi ki bardzo dzi -
kuj  wszystkim stacjom narciarskim, które udost pni y 
dane i fotogra  e swoich urz dze , a w szczególno ci 
Polskim Kolejom Linowym S.A. w Zakopanem, O rod-
kowi Narciarskiemu Kotelnica Bia cza ska Sp. z o.o., 
Miejskiej Kolei Linowej Karpacz Sp. z o.o., Winterpol 
Sp. z o.o. w Ziele cu, Centralnemu O rodkowi Spor-
tu O rodkowi Przygotowa  Olimpijskich w Szczyrku, 
 rmie M & K S.C. w Zakopanem, Doppelmayr Polska 

Sp. z o.o. w Bielsku-Bia ej oraz TATRALIFT Partner 
& Service S.C. w Nowym S czu. 
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Kolej linowa jest urz dzeniem transportowym, w któ-
rym pojazdy nie posiadaj ce w asnych silników poruszaj  
si  po torze linowym (koleje napowietrzne) lub naziem-
nym (koleje terenowe) i ci gni te s  za pomoc  liny 
prowadzonej wzd u  toru jazdy. Lina jest czynnikiem na-
p dowym i najcz ciej sama nap dzana jest na jednej ze 
stacji ko cowych kolei. Do kolei linowych zaliczane s  
równie  wyci gi narciarskie, w których rol  pojazdu pe -
ni narciarz ci gni ty (po rednio lub bezpo rednio) lin . 
Wspomniany tor jazdy mo e by  poziomy lub pochy y, 
ale zawsze niesie on pojazd i nadaje mu kierunek. Przy 
pionowym torze jazdy mamy do czynienia z d wigiem, 
a nie z kolej  linow , gdy  tor jazdy zamienia si  w pro-
wadnic , a pojazd mo e si  porusza  tylko w pionie.

Kolej linowa i wyci g narciarski sk adaj  si  z nast -
puj cych zespo ów:

 – stacje: pocz tkowa, po rednia – je li jest konieczna 
i ko cowa; na jednej ze stacji znajduje si  nap d kolei 
i urz dzenia s u ce do sterowania jej ruchem;

 – trasa kolei: mo e ni  by  zespó  podpór liny (lub lin) 
w kolejach napowietrznych i wyci gach lub torowi-
sko w przypadku kolei linowych terenowych;

 – pojazdy: wagony, gondole i krzese ka lub urz dzenia 
holuj ce w wyci gach.
Terminy i poj cia odnosz ce si  do zagadnie  zwi za-

nych z kolejami linowymi (na podstawie normy PN-EN 
1907 Wymagania bezpiecze stwa dla osobowych kolei 
linowych – Terminologia):
kolej linowa zaprojektowana do transportu osób – 
urz dzenie zbudowane z wielu elementów, zaprojekto-
wane, wykonane, zmontowane i oddane do eksploatacji 

Czym s  kolej linowa 
i wyci g narciarski

w celu przewozu osób w pojazdach lub urz dzeniami ho-
luj cymi, w których podtrzymywanie i/lub ruch zapew-
niony jest linami umieszczonymi wzd u  linii trasy;
napowietrzna kolej linowa – kolej, w której pojazdy s  
zawieszone na jednej lub kilku linach;
napowietrzna kolej linowa wahad owa – napowietrzna 
kolej linowa, której pojazdy poruszaj  si  mi dzy stacja-
mi ruchem posuwisto-zwrotnym (wahad owym);
napowietrzna kolej linowa okr na – napowietrzna ko-
lej linowa, której pojazdy poruszaj  si  w tym samym kie-
runku wzd u  swych torów; pojazdy mog  by  po czo-
ne z lin  za pomoc  wprz gie  sta ych lub roz cznych;
napowietrzna kolej jednolinowa – napowietrzna kolej 
linowa, w której pojazdy s  zawieszone i ci gni te poje-
dyncz  lin  lub grup  lin;
napowietrzna kolej dwulinowa – napowietrzna kolej 
linowa, w której pojazdy s  zawieszone i ci gni te od-
dzielnymi linami lub grupami lin;
kolej linowa gondolowa – okre lenie cz sto stosowane 
w przypadku napowietrznej kolei linowej okr nej z kil-
koma ma ymi zamkni tymi pojazdami;
kolej linowa krzese kowa – napowietrzna kolej linowa 
okr na, w której pojazdami s  krzese ka;
kolej linowa terenowa – kolej, której pojazdy poruszane 
s  za pomoc  liny lub kilku lin wzd u  toru, który mo e 
le e  na ziemi lub by  podparty przez trwa  konstrukcj ;
wyci g narciarski – kolej, w której pasa erowie albo 
z przypi tymi nartami lub wyposa eni w specjalistyczny 
sprz t s  ci gnieni wzd u  przygotowanej trasy za pomo-
c  urz dze  holuj cych nap dzanych lin .
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Koleje linowe towarowe

Wiele opowie ci z zakresu historii techniki, w tym i t  
mo na rozpocz  od s ów: ju  staro ytni Rzymianie. Co 
prawda, nie ma dowodów na stosowanie przez nich kolei 
linowych, lecz faktem jest, i  pierwsza odnaleziona przez 
archeologów lina wykonana z drutów pochodzi z wyko-
palisk w Pompei. Mia a ona druty z br zu i by a u ywana 
prawdopodobnie w egludze. Obecnie przechowywana 
jest w muzeum w Neapolu.

Stosowanie lin w organizacji transportu towarów 
i ludzi przez rzeki i w wozy by o czym  naturalnym od 
tysi cleci. Przez wieki do tego celu u ywano lin wyko-
nanych z w ókien ro linnych, takich jak konopie i sizal, 
a czasem wykorzystywano po prostu liany. Lina rozci -
gni ta poziomo pomi dzy dwoma oddalonymi od siebie 
miejscami stanowi a rodzaj toru, pod którym przesuwa  si  
adunek. Pierwsze znane rysunki przedstawiaj ce transport 

linowy pochodz  z Europy oraz Chin, datowane s  na XV 
wiek i zazwyczaj ukazuj  transport pojedynczych towa-
rów. Urz dzeniem, które bez w tpienia nazwiemy kolej  
linow , by  zastosowany w 1644 roku przy budowie forty-
 kacji w Gda sku mechanizm s u cy do transportu ziemi. 

Ta „gda ska machina” to kolej jednolinowa, w której adu-
nek przewo ony by  w koszach wiklinowych przymoco-
wanych w równych odst pach do konopnej liny no nej. 
Zasada dzia ania by a niemal identyczna, jak ta wykorzy-
stywana we wspó czesnej kolei krzese kowej. 

Liny z w ókien naturalnych by y powszechnie stoso-
wane przede wszystkim w dawnym górnictwie podziem-
nym, lecz stwarza y wiele problemów. G ównym z nich 

Historia kolei linowych 
i wyci gów narciarskich 
na wiecie

by a niewielka trwa o  lin, a tym samym niebezpiecze -
stwa zwi zane z ich u ywaniem, w tym najcz ciej niska 
wytrzyma o . Prze omem mia o si  sta  wynalezienie 
w 1834 roku lin splatanych z drutów stalowych. Ich 
wszechstronne zastosowanie da o pocz tek wr cz rewo-
lucyjnym zmianom w przemy le górniczym, transporcie 
i egludze (zob. rozdzia  „Urz dzenia techniczne”). Liny 
stalowe szybko zacz to wykorzystywa  w kolejach lino-
wych. Pierwsz , i w tamtym czasie jednorazow , prób  
zbudowania kolei linowej na terenie Stanów Zjednoczo-
nych podj  w 1868 roku in . Cypher w jednej z kopal  
w Colorado, jednak znacz cy post p nast pi  nieco pó -
niej w Europie.

W 1872 roku 28-letni sakso ski in . Adolf Bleichert 
wspólnie z in . Theodorem Otto skonstruowali swoj  
pierwsz  kolej linow  przeznaczon  dla fabryki para  -
ny. System i zarazem wynalazek kolei Bleicherta polega  
na zastosowaniu dwóch lin, z których jedna o wi kszej 
rednicy i ci sza stanowi a tor jazdy wózków przewo -

cych towar, a druga znacznie cie sza i l ejsza nap dza a 
wózki. Funkcjonowanie tego mechanizmu usprawni o 
wprowadzenie ci arowego napinania liny no nej oraz 
odr bnego systemu napinania liny nap dowej. Bazuj c 
na wspomnianym prototypie, w maju 1874 roku oby-
dwaj wspólnicy uruchomili w Teutschenthal ko o Halle 
w Niemczech kolej linow  przeznaczon  do przewozu 
w gla, a 1 lipca otworzyli  rm  Bleichert & Otto i opa-
tentowali swoje rozwi zania techniczne. W 1876 roku 
wspólnicy rozstali si  i Adolf Bleichert za o y  w Lipsku 
przedsi biorstwo Adolf Bleichert & Co (od 1932 roku 
Bleichert Transportanlagen GmbH Leipzig). Z czasem 
powi kszy o si  ono, zacz o odnosi  coraz wi ksze 

Mechanizm s u cy do transportu ziemi, 
tzw. gda ska machina.
Fot. Archiwum Autora

Historia kolei linowych i wyci gów narciarskich na wiecie
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sukcesy i sta o si  wiatowym potentatem oraz motorem 
post pu technicznego w dziedzinie kolei dwulinowych, 
zarówno towarowych, jak i pasa erskich. Do pocz t-
ku lat 40. XX wieku  rma Bleichert na ca ym wiecie 
wybudowa a oko o 4000 kolei linowych, g ównie towa-
rowych, które najcz ciej stosowano do przewozu ró -
nego rodzaju materia ów i surowców w górnictwie. Za 
zas ugi w czasie I wojny wiatowej, tzn. za dostarcze-
nie armii niemieckiej setek przeno nych kolei linowych, 
w 1918 roku synowie za o yciela  rmy Max i Paul otrzy-
mali od ostatniego króla Saksonii tytu y szlacheckie. Po 
II wojnie wiatowej w ramach tzw. reparacji wojennych 
urz dzenia nale ce do przedsi biorstwa zosta y cz cio-
wo wywiezione do ZSRR, a wi kszo  kadry in ynier-
skiej przedosta a si  do RFN. Przemys  budowy kolei 
linowych zanikn  w obu cz ciach Niemiec, by wkrótce 
odrodzi  w Austrii. 

W czasie I wojny wiatowej koleje linowe zacz -
to wykorzystywa  na froncie, g ównie podczas trwaj -
cych prawie trzy lata wysokogórskich dzia a  wojennych 
w Dolomitach. Walcz ce strony, którymi byli Austriacy 
i W osi, stosuj c ten rodzaj transportu, wybudowali 1645 
przewa nie przeno nych kolei linowych i transportowali 
nimi bro , amunicj  oraz rannych. lady tych walk oraz 
zastosowanych rozwi za  technicznych s  do dzisiaj wi-
doczne w okolicach Cortiny d`Ampezzo, na dawnej gra-
nicy w osko-austriackiej. Obecnie, nawi zuj c do tamtych 
wydarze , w Dolomitach wytyczono szlak pod nazw  Giro 
sciistico della „Grande Guerra 1914-18”. Podobne za-
stosowanie znalaz y przeno ne koleje w czasie II wojny 
wiatowej. U ywano ich przy przekraczaniu rzek na froncie 

wschodnim, na Kaukazie, w Norwegii, a tak e w Birmie. 
W okresie powojennym przeno ne koleje powszech-

nie s u y y do transportu materia ów budowlanych w gó-
rach, a wspó cze nie nadal wykorzystywane s  w Alpach 

do zaopatrywania schronisk. Tak e w Polsce kolej wcze-
niej u yta do budowy pierwszej gondoli na Szyndziel-

ni  s u y a do zaopatrywania schroniska na Przehybie 
w Beskidzie S deckim. W Szwajcarii znany jest rów-
nie  przypadek zastosowania jednej z podobnych kolei 
do wywo enia krów na wysoko po o one hale. Krowy 
przewo one by y nie w wagonikach, lecz podwieszane na 
bardzo grubych pasach skórzanych przymocowanych do 
wózków, tak by w czasie przejazdu nie mog y si  zbytnio 
rusza . W ten sposób corocznie zwierz tom oszcz dzano 
kilkunastokilometrowej w drówki. 

W latach 50. XX wieku stopniowo zaprzestawano 
budowy towarowych kolei linowych, powoli zacz to 
równie  likwidowa  ju  istniej ce i zast powa  je g ów-
nie transportem samochodowym. Nieliczne wspó czes-
ne koleje towarowe budowane s  w razie absolutnej 
konieczno ci, jak np. kolej w zak adach Volkswagena 
w Bratys awie transportuj ca samochody ponad innymi 
obiektami fabryki.

Koleje linowe osobowe i wyci gi 
narciarskie

Pomys  zastosowania kolei linowych do przewozu 
osób pojawi  si  wraz z kolejami towarowymi, a pocz t-
kowo ludzie przewo eni byli po prostu w wagonikach 
towarowych. Pierwsza kolej linowa przeznaczona 
specjalnie do przewozu ludzi powsta a w 1866 roku 
w szwajcarskim Schaffhausen i s u y a do kontroli 
urz dze  zapory na Renie. W nast pnych latach wybudo-
wano wiele tego typu kolei linowych dzia aj cych w te-
renie p askim, w szczególno ci s u cych do ogl dania 

Trasa wybudowanej w latach 60. 
XX wieku kolei linowej towarowej 
w Janikowie. Zastosowano w niej 

rozwi zania techniczne wzorowane 
na  rmie Bleichert. 

Fot. Micha  Koli ski

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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z lotu ptaka miejsc wystawowych. Jedna z nich powsta a 
we Lwowie w 1894 roku. W uproszczeniu mo na przy-
j , e by y to rozbudowane karuzele. U ytkowanie tych 
urz dze  by o ograniczone do czasu trwania danej wy-
stawy. Pó niej je demontowano. Dzi  jedynym ladem 
ich istnienia s  nieliczne wzmianki w ówczesnej prasie. 

Pierwsz  oddan  do u ytku górsk  osobow  kolej  
linow  by a uruchomiona w 1908 roku kolej na Wetter-
horn w Szwajcarii. By a to kolej dwulinowa dzia aj ca 
wed ug systemu podobnego do wynalazku Bleicherta. 
D ugo  jej trasy wynosi a 550 m, a ró nica poziomów 
stacji 420 m. Pasa erów przewozi  jeden wagon mog cy 
pomie ci  16 osób. Kolej funkcjonowa a do 1932 roku. 
Nale y doda , i  do ko ca lat 40. XX wieku w a ciwie 
wszystkie zbudowane wówczas koleje pasa erskie by y 
dwulinowymi kolejami wahad owymi z dwoma wagona-
mi przewo cymi od kilkunastu do kilkudziesi ciu pasa-
erów. Takie rozwi zanie stosowane jest po dzi  dzie  na 

Kasprowym Wierchu.
Dominacja  rmy Bleichert nie oznacza a, e w innych 

krajach europejskich, zw aszcza alpejskich, ta dziedzina 
techniki zosta a zaniedbana. Koleje linowe pozostawa y 
do tego stopnia europejsk  specy  k , i  nawet w USA 
i Japonii nikt, poza stworzon  przez polskiego in yniera 
 rm  YAN (zob. Polacy w historii kolei linowych), nie 

rozpocz  ich produkcji. Tak zreszt  jest do dnia dzisiej-
szego. Do 1939 roku najwi cej kolei linowych osobowych, 
bo a  36 powsta o we W oszech, a w Austrii, Niemczech 
i Francji po 25. Najbardziej znacz ce ówczesne  rmy w tej 
bran y to Ceretti e Tanfani z Mediolanu, de Roll (lub Von 
Roll) z Berna oraz francuska Applevage. 

Wagon kolei linowej 
(Bleichert). 
Fot. Archiwum Wydawcy

Wagon kolei linowej 
(Ceretti e Tanfani) 
Fot. Archiwum Wydawcy

Innym wykorzystywanym ju  w po owie XIX wieku 
rodzajem transportu linowego by a kolej linowa tere-
nowa, w której pojazd (wagon) porusza  si  po torach 
u o onych na terenie, tak jak odbywa si  to w przypad-
ku kolei elaznych. Zacz to jej u ywa  krótko po tym, 
jak na ulicach miast pojawi y si  konne tramwaje, któ-
rych zastosowanie ogranicza o si  tylko do terenów p a-
skich lub o niewielkim nachyleniu. By pokona  wi ksze 
wzniesienia, zacz to wprowadza  tramwaje z nap dem 
mechanicznym w postaci b d cej w ci g ym ruchu liny 
nap dzanej pocz tkowo silnikiem parowym, a pó niej 
elektrycznym. Technologia ta mia a zastosowanie g ów-
nie w krajach anglosaskich, a do czasów wspó czesnych 
przetrwa o tylko kilka linii w San Francisco. 

W krajach europejskich wi ksze uznanie zyska y zna-
ne nam do dzi  koleje linowe terenowe systemu waha-
d owego z dwoma poruszaj cymi si  na przemian mi dzy 
stacjami wagonami, zwane cz sto równie  funikularami. 
Do ich nap du stosowano silniki parowe, niekiedy turbi-
ny wodne lub te  tzw. balastowanie wod , a od ko ca XIX 
wieku prawie wy cznie silniki elektryczne. W nap dzie 
wykorzystuj cym wod  ka dy wagon mia  wbudowany 
zbiornik, który nape niano wod  podczas postoju w sta-
cji górnej, a opró niano w czasie postoju w stacji dolnej. 
Pierwszym funikularem by a kolej otwarta w 1867 roku 
w Lyonie, któr  nap dza  silnik parowy. Drug  europej-
sk  i zarazem najstarsz  na wiecie funkcjonuj c  do dzi  
kolej  linow  terenow  jest Budavári Sikló w Budapeszcie 
zbudowana w 1870 roku w celu przewo enia pasa erów 
z rejonu Mostu a cuchowego (Széchenyi Lanchid) na 
Wzgórze Zamkowe. Kolej ma 101 m d ugo ci i pokonuje 

Historia kolei linowych i wyci gów narciarskich na wiecie
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51 m ró nicy poziomów, a ka dy z jej dwóch wagonów 
zabiera 24 pasa erów. Pó niejszy rozwój kolei linowych 
terenowych dokonywa  si  g ównie w Szwajcarii.

Historia wyci gów narciarskich rozpoczyna si  
w 1908 roku w niemieckim uzdrowisku Schollach w Szwar-
cwaldzie, gdzie Robert Winterhalder, jeden z w a cicieli 
hoteli, uruchomi  wyci g narciarski. Urz dzenie mia o 
280 m d ugo ci, 5 drewnianych podpór i przypomina o 
pó niejsze wyci gi talerzykowe.

W 1924 roku niedaleko szwajcarskiej Montany ruszy  
pierwszy wyci g saniowy. Urz dzenie stanowi o uprosz-
czon  wersj  kolei linowej terenowej, w której wagony 
je d ce po szynach zast piono du ymi saniami. Wyci -
gi tego typu by y drogie w budowie, mia y ma  prze-
pustowo , a ich zastosowanie ogranicza o si  do równo 
opadaj cych stoków, na których w czasie eksploatacji 
musia a zalega  gruba pokrywa niegu. Z tego wzgl du 
w miar  wzrostu popularno ci narciarstwa wynaleziono 
bardziej praktyczne urz dzenia do wywo enia na gór  

narciarzy. By y to, u ywane powszechnie do dzisiaj, wy-
ci gi orczykowe i talerzykowe. 

Wyci g orczykowy to patent szwajcarsko-niemiecki 
z 1934 roku autorstwa in . Constama i  rmy Bleichert 
z Lipska. Zasada dzia ania tego wyci gu polega na tym, 
e para narciarzy ci gni ta jest przypominaj cym kotwic  

uchwytem (orczyk) zamocowanym na linie prowadzonej 
po podporach nad ziemi . Ka dy z pary narciarzy holo-
wany jest przez „swoje” rami  orczyka. Pierwszy tego 
typu wyci g zosta  uruchomiony 24 listopada 1934 roku 
w szwajcarskim Davos. W 1937 roku swój pierwszy 
narciarski wyci g orczykowy wybudowa a równie  au-
striacka  rma Doppelmayr z Wolfurtu.

Wyci g talerzykowy to pochodz cy z 1935 roku 
wynalazek in . Jeana Pomagalskiego. Zasada dzia ania 
wyci gu talerzykowego (w odró nieniu od orczykowe-
go) polega na holowaniu narciarza, umieszczonym mi -
dzy jego nogami uchwytem w kszta cie teleskopowego 
kija zako czonego talerzykiem. Podobnie jak w wyci gu 

Wyci g saniowy. 
Fot. Archiwum Wydawcy

Pocztówka z pierwszym na wiecie 
wyci giem narciarskim w Schollach.

Fot. www. schollach.de

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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orczykowym uchwyt zamocowany jest na linie prowa-
dzonej po podporach nad ziemi . Prototyp tego rodzaju 
wyci gu zosta  zastosowany na stoku l´Eclose we fran-
cuskim o rodku narciarskim l´Alpe d´Huez. Firma za o-
ona wówczas przez wynalazc  polskiego pochodzenia 

istnieje do dzi  i nosi nazw  Pomagalski. 
Obydwa typy wyci gów szybko zyska y uznanie 

w krajach alpejskich, a w ci gu nast pnych kilku lat 
ewoluowa y w kierunku tzw. wyci gu krzese kowego, 
a jeszcze pó niej gondolowego. O tych dwóch ostatnich 
w bran y kolejowo-linowej mówi si , i  s  to koleje li-
nowe krzese kowe b d  gondolowe, wyprz gane lub nie, 
lecz nie okre la si  ich mianem wyci gów. 

W 1936 roku w Sun Valley w ameryka skim stanie 
Idaho powsta y pierwsze na wiecie koleje krzese ko-
we wybudowane przez in ynierów fabryki Union Paci  c 
z Chicago. Koleje te bardzo szybko zyska y tak wielkie 
uznanie narciarzy i przynios y tak du e dochody (nomen 
omen jedna z nich prowadzi a na Dollar Mountain), i  
w ci gu dwóch nast pnych lat postawiono tam jeszcze pi  
podobnych. Sun Valley (Dolina S o ca), znana m.in. z  l-
mu „Serenada w Dolinie S o ca”, by a pierwsz  ameryka -
sk  stacj  narciarsk  stworzon  od podstaw przez Williama 
Averella Harrimana ameryka skiego biznesmena, polityka 
i dyplomat  z czasów II wojny wiatowej, w tamtym czasie 
prezesa Union Paci  c najpot niejszej kompanii kolejowej 
w USA. Harriman by  zapalonym narciarzem, a Sun Valley 
sta o si  jego spe nionym marzeniem o spopularyzowaniu 
narciarstwa alpejskiego w Stanach Zjednoczonych. Jako 
ciekawostk  warto doda , e techniczn  podstaw  pierw-
szych krzese ek stanowi y produkowane ówcze nie przez 
Union Paci  c koleje linowe stosowane do transportu ba-
nanów na statki. Pomys  by  na tyle trafny, i  bez zasad-
niczych zmian stosowany jest do dzisiaj. 

Pierwsz  europejsk  kolej krzese kow  prowadz c  
z Raztoki na Pustevny w Beskidzie l skim zbudowali 
w 1939 roku Czesi (zob. rozdzia : „Koleje linowe w Cze-
chach i na S owacji”). 

Wybuch II wojny wiatowej pocz tkowo znacznie 
ograniczy , a nast pnie, a  do ko ca lat 40. XX wieku, za-
hamowa  rozwój kolei linowych. Jednak ju  w latach 50. 
w Alpach nast pi  ich szybki rozwój, a dzia o si  to na tere-
nach, na których w tym czasie zachodzi y przekszta cenia 
w gospodarce polegaj ce g ównie na zmianie dotychcza-
sowych róde  utrzymania ludno ci. Rolnictwo i paster-
stwo ust powa o miejsca turystyce. W adze pa stwowe, 

Fot. Archiwum  rmy Czorsztyn-Ski

Fot. Mariusz Lis

Fotogra  e ilustruj  ewolucj  krzese ek kolei linowych. 
Fot. Archiwum  rmy Doppelmayr Polska

Historia kolei linowych i wyci gów narciarskich na wiecie
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inwestuj c w turystyk , zabiega y o powstrzymanie 
odp ywu ludno ci z gór, zjawiska wówczas powszechne-
go w ca ej Europie. Dzisiaj brzmi to niewiarygodnie, lecz 
jeszcze przed I wojn  wiatow  biedni Szwajcarzy emi-
growali „za chlebem” do bogatych miast w pó nocnych 
W oszech. Najwi ksz  inicjatyw  w dziedzinie rozwoju 
turystyki górskiej i narciarstwa przejawiali odzyskuj cy 
w 1955 roku niepodleg o  Austriacy oraz Francuzi.

W po owie lat 60. XX wieku na wiecie rozpocz o 
si  udoskonalanie sprz tu narciarskiego. Rozpowszech-
ni y si  wi zania bezpiecznikowe, pojawi y si  metalo-
we narty i wysokie sztywne buty zjazdowe. Wyposa ony 
w te nowo ci amator narciarstwa móg  coraz sprawniej 
zje d a  ze stoków, a jednocze nie wci  zabiega  o co-
raz wi kszy komfort. Wyjazdy na narty sta y si  bardzo 
popularne. W Alpach szybko zareagowano na tego rodza-

ju zapotrzebowanie i wybudowano nowe stacje narciar-
skie z du  liczb  blisko siebie po o onych tras, powsta y 
wyci gi narciarskie oraz koleje krzese kowe przewo -
ce do 1200 os./godz. Kolejom linowym wyposa onym 
w du e wagony oraz kolejom gondolowym pozosta a rola 
transportu narciarzy na wy ej po o one stoki czy nawet 
lodowce. W tej dziedzinie najaktywniejsi byli Francuzi, 
W osi i Austriacy. Francuzi w pustych do tej pory gó-
rach, ponad zamieszka ymi terenami wznosili olbrzymie 
o rodki narciarskie, np. Val d’Isere, Tignes, Val Thorens. 
By y to inwestycje bezpo rednio rz dowe lub inwestycje 
 rm pa stwowych, czemu sprzyja  fakt, i  wy sze partie 

gór by y zawsze w asno ci  pa stwow . Nieco inaczej 
by o w Austrii i we w oskich Dolomitach. Tam stacje nar-
ciarskie powstawa y w istniej cych ju  miejscowo ciach 
i na ziemiach b d cych prywatn  w asno ci  górali. 

 Nietypowy wagon kolei linowej 
„Scenic Sky” w Katoomba w Australii. 

Pojemno  wagonu 78 osób. 
Pod oga wagonu wykonana jest 
cz ciowo ze szk a, aby u atwi  
pasa erom podziwianie okolicy. 

Fot. Archiwum  rmy Doppelmayr Polska

 Nietypowa stacja górna kolei 
„Monte Cristallo” w okolicach w oskiej 

Cortiny d’Ampezzo w Dolomitach. 
Krzese ka zast piono ma ymi 2-osob. 

gondolami. Z jej us ug najcz ciej 
korzystaj  amatorzy ubezpieczonych 
dróg wspinaczkowych (ferrat) oraz 
podziwiaj cy Dolomity z wysoko ci 

ponad 3000 m n.p.m. 
Fot. Marek Baran

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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Pocz tek wyci gom narciarskim w Polsce da  tzw. 
wyci g saniowy (zob. rozdzia  „Historia kolei linowych 
i wyci gów narciarskich na wiecie”) uruchomiony w Ta-
trach w Kotle G sienicowym w styczniu 1938 roku. D u-
go  trasy wyci gu wynosi a 225 m, a ró nica poziomów 
110 m, co dawa o redni spadek wynosz cy 58% (bardzo 
stromo). W rzeczywisto ci nie by  to wyci g narciarski, 
lecz rodzaj kolei linowej terenowej, w której wagony za-
st piono saniami, a szynowy tor jazdy dwoma wy obio-
nymi w niegu rynnami. W rynnach wahad owo, bez tzw. 
mijanki porusza o si  dwoje sa  mog cych pomie ci  po 
16 osób. Po II wojnie wiatowej wyci g saniowy funk-

Wyci gi narciarskie w Polsce 
– historia i wspó czesno

cjonowa  od 1946 roku do 1953 roku, kiedy to zosta  
zdemontowany. W roku 1956 na jego trasie za oga ko-
lei linowej „Kasprowy Wierch” zainstalowa a pierwszy 
w Polsce wyci g krzese kowy. Urz dzenie to przypomi-
na o nieco pó niejsze koleje krzese kowe, z tym e nar-
ciarze jechali po niegu i tylko holowani byli elementem 
w rodzaju krzese ka. 

Kolejny przedwojenny wyci g saniowy o d ugo ci 
440 m zbudowano pod koniec 1938 roku w S awsku 
po o onym w Bieszczadach Wschodnich w dawnym 
województwie stanis awowskim (dzi  Ukraina). Urz -
dzenie to nie przetrwa o II wojny wiatowej. Obecnie 
wyci gi saniowe nie s  ju  nigdzie stosowane, mimo 
i  w okresie mi dzywojennym cieszy y si  w Europie 
i Ameryce Pó nocnej du  popularno ci . Zast pi y je 
wspó czesne typy wyci gów narciarskich: zaczepowe, 
talerzykowe i orczykowe. Kilka przeno nych wyci gów 
zaczepowych pozostawili Niemcy po 1945 roku w Su-
detach. Ich dzieje nie s  jednak dobrze znane. 

Pierwszym polskim wyci giem zaczepowym by  
skonstruowany w 1956 roku przez in . Zbigniewa Schnei-
gerta oraz z zespo em przeno ny wyci g o nazwie „Jano-
sik” nap dzany silnikiem spalinowym o mocy 7 KM. Wy-
produkowano oko o dziesi ciu tego rodzaju wyci gów 
i przekazano je g ównie klubom sportowym, gdzie jed-
nak szybko przesta y funkcjonowa . W nast pnych la-
tach wybudowano w polskich górach kilkana cie innych, 
sta ych wyci gów zaczepowych o nap dzie elektrycz-
nym. Jedne z najwi kszych znajdowa y si  na Sto ku 
w Wi le, na Hali Miziowej pod Pilskiem i na Macie-
jowej w Rabce. W wyci gach tych, tzw. wyrwi apkach, 
narciarz, trzymaj c si  specjalnego uchwytu, który na-
le a o przy starcie szybkim i wprawnym ruchem za o-
y  na poruszaj c  si  lin , by  holowany na gór . Jazda 

by a m cz ca, wymaga a wprawy, a ponadto trzeba by o 
sprawdza , gdzie znajduje si  lina. Niekiedy w drowa a 
ona w dó  ku niegowi, czasami by a sporo ponad g ow . 
W tej sytuacji starzy bywalcy niektórych wyci gów do 
jazdy wk adali specjalne fartuchy maj ce zabezpieczy  
ubranie przed zabrudzeniem lub podarciem przez lin . 

Wyci g saniowy w Kotle G sienicowym w zimie 1938/1939. 
Fot. Archiwum Wydawcy

Wyci gi narciarskie w Polsce – historia i wspó czesno
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Schemat rozmieszczenia wyci gów i tras zjazdowych w O rodku Narciarskim Czyrna – Solisko w Szczyrku (dawny Górniczy O rodek Narciarski)

Do jazdy na jednym z wyci gów kierownik schroniska 
i zarazem wyci gu dopuszcza  narciarzy dopiero po zda-
niu sprawdzianu. Wspó czesne wyci gi zaczepowe, tzw. 
bezpodporowe, niskiego prowadzenia liny, u ywane s  
wy cznie na krótkich, ma o stromych trasach i prze-
znaczone s  dla osób ucz cych si  jazdy na nartach i dla 
dzieci. Wyci gi te zwykle wyposa one s  w specjalne 
uchwyty lub talerzyki pozwalaj ce na wygodn  jazd .

Pocz tek wyci gom orczykowym w Polsce da  zain-
stalowany na sezon zimowy 1959/1960 wyci g na Hali 
Kondratowej w Tatrach. By o to urz dzenie produkcji 
szwajcarskiej  rmy G. Müller i mia o 750 m d ugo ci, 
270 m ró nicy poziomów oraz niewielk  przepustowo  
wynosz c  90 os./godz. Jego rozwi zania konstrukcyj-
ne zbli one by y do wspó czesnych. W 1968 roku zosta  
on zdemontowany i przeniesiony do Szczyrku na stok 
Skrzycznego, gdzie po cz ciowej modernizacji po dzi  
dzie  funkcjonuje jako wyci g „Doliny II”. Prze om lat 
60. i 70. XX wieku to okres, w którym rozpocz to pro-

dukcj  rodzimych wyci gów orczykowych i talerzyko-
wych, czyli tzw. wyci gów wysokiego prowadzenia liny. 
Zaj y si  ni  trzy  rmy: Mostostal Zabrze, Zabrza skie 
Zak ady Naprawcze Przemys u W glowego (ZZNPW), 
Polsport Bielsko-Bia a, a tak e przez krótki czas Fampa 
(Fabryka Maszyn Papierniczych) z Jeleniej Góry i zak a-
dy z Nowego S cza. Pod koniec lat 70. do grona produ-
centów wyci gów do czyli mieszka cy Podhala. Jak si  
ocenia (brak dok adnych danych), do pocz tku lat 90. XX 
wieku wyprodukowano i zainstalowano w Polsce prawie 
500 wyci gów narciarskich.

Budowa stacji narciarskich tak powszechna w Alpach 
z kilkuletnim opó nieniem sta a si  znana w Polsce, co 
równie  znalaz o odzwierciedlenie w powstawaniu tzw. 
górniczych wyci gów narciarskich. Cho  w latach 70., 
w czasie boomu inwestycyjnego, zbudowano tylko jedn  
kolej krzese kow  na Butorowy Wierch (luty 1977 roku) 
w Zakopanem, to jednak dzi ki wsparciu  nansowemu 
kopal  w gla, niektórych du ych zak adów przemys o-

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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Wyci g „Doliny II” na stokach 
Skrzycznego w Szczyrku 
– podpora trasowa, w tyle stacja górna.  
Fot. Krzysztof Marek

wych i lokalnych instytucji turystycznych wystawiono 
ponad 100 wyci gów orczykowych. Wielkim osi gni -
ciem w tamtych czasach by  Górniczy O rodek Narciar-
ski (GON) w Szczyrku i podobny, wzniesiony pó niej 
na Pilsku. GON to do dzi  najwi ksza (aktualnie niedo-
inwestowana) stacja narciarska w Polsce, znana obecnie 
pod nazw : O rodek Narciarski Czyrna – Solisko. Jest 
to zespó  trzynastu du ych wyci gów orczykowych roz-
mieszczonych na obszarze kilkunastu kilometrów kwa-
dratowych. Wszystkie trasy zjazdowe i wyci gi s  ze 
sob  po czone, tak i  bez odpinania nart mo na poje -
dzi  po ca ym jego terenie. 

O rodek narciarski na stokach Pilska w Korbielowie, 
wspó cze nie dzia aj cy pod nazw  O rodek Narciarski 
Pilsko, to zespó  sk adaj cy si  z o miu wyci gów or-
czykowych oraz z jednej, wybudowanej przed kilku laty, 
kolei krzese kowej. Na Pilsku Wyci g VII z górn  stacj  
po o on  na wysoko ci 1480 m n.p.m. jest najwy ej usy-
tuowanym wyci giem narciarskim w Polsce.

Inicjatorem i promotorem budowy górniczych wyci -
gów narciarskich by  Eryk Por bka, dyrektor Zabrza -
skiego Zjednoczenia Przemys u W glowego, pó niejszy 
wiceminister górnictwa i energetyki, zapalony narciarz. 

Wyci g „Doliny II” na stokach 
Skrzycznego w Szczyrku 
– stacja nap dowa. 
Fot. Krzysztof Marek

Wyci gi narciarskie w Polsce – historia i wspó czesno
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Stacja przewojowo-napinaj ca (górna) 
wyci gu typu WN 1000 Mostostal 

na Maciejowej w Rabce – widoczny 
uk ad napinania ci arowego 

z tzw. p ywaj cym ko em, 
tzn. zamocowanym na wózku 

wisz cym na linie napinaj cej. 
Fot. Tomasz Gac

Stacja nap dowa (dolna) wyci gu typu 
WN 1000 Mostostal na Maciejowej 

w Rabce – uk ad nap dowy znajduje si  
pod os on  w przedniej cz ci.  

Fot. Tomasz Gac

Stacja nap dowa (dolna) wyci gu V 
na Po rednim w Szczyrku 

(prod. ZZNPW Zabrze). 
Fot. Marek Baran

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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Stacja nap dowa (dolna) wyci gu 
w Laskowej-Kamionnej 
(prod. POLSPORT). 
Fot. Marek Baran

W latach 70. francuska  rma Pomagalski z o y a 
ofert  zbudowania na Podhalu wytwórni kolei linowych 
i wyci gów narciarskich, która zosta a odrzucona, gdy  
w tym czasie produkcj  kolei krzese kowych i wyci gów 
orczykowych (oprócz  rm górniczych) z powodzeniem 
zajmowa  si  Mostostal Zabrze. Oferta Pomagalskiego 
zosta a przyj ta przez S owaków i po drugiej stronie Tatr, 
w Kie marku przy ul. Polnej 4 istnieje do dzi   rma pod 
nazw  Tatrapoma.

Na polski rynek  rma Tatrapoma ze swymi wyci -
gami talerzykowymi wesz a dopiero na pocz tku lat 90. 
XX wieku. W tym czasie z produkcji wyci gów ostatecz-

nie zrezygnowa y ZZNPW i Mostostal Zabrze od tej pory 
koncentruj cy si  na budowie kolei linowych. 

Charakterystycznym dla tego okresu zjawiskiem by o 
sprowadzanie, g ównie z Austrii, u ywanych, zdemon-
towanych wyci gów orczykowych i instalowanie ich 
w Polsce. By o to mo liwe dzi ki niskim cenom tych 
urz dze , które wówczas najcz ciej zast powano ko-
lejami krzese kowymi. Wspó cze nie taka praktyka nie 
jest ju  stosowana, mi dzy innymi dzi ki ujednoliceniu 
przepisów w UE.

W 1983 roku wyci gi zosta y ostatecznie obj te do-
zorem technicznym. Od tej pory ich produkcj  i mon-
ta em mog  zajmowa  si  wy cznie  rmy posiadaj ce 

Stacja przewojowo-napinaj ca (górna) 
wyci gu VIII na stokach Pilska w 
Korbielowie (prod. ZZNPW Zabrze) 
– widoczny uk ad napinania ci arowego 
z ko em umieszczonym na przejezdnym 
wózku 
Fot. Edward Kudzia

Wyci gi narciarskie w Polsce – historia i wspó czesno



48

odpowiednie uprawnienia Transportowego (wcze niej 
Kolejowego) Dozoru Technicznego. Obecnie (stan 
z 2010 roku) produkcj  i monta em wyci gów narciar-
skich w Polsce zajmuj  si  czynnie, nie tylko z racji po-
siadanych uprawnie , nast puj ce  rmy:
 – Fabryka Narz dzi „Glob” Sp. z o.o. (dawny POL-

SPORT) – Bielsko Bia a; 
 – „Zak ad lusarski, Budowa, Naprawa i Konserwacja 

Wyci gów Narciarskich” Jan Bachleda-Wraj, obecnie 
Firma Bachleda sp.j. – Zakopane;

 – Sztok  sz Zdzis aw „Zak ad Produkcji Wyci gów 
Narciarskich” – Bukowina Tatrza ska;

 – Elster Sp.z o.o. – Nowy S cz;
 – Patronik. Maszyny, lusarstwo, Technika Cieplna – 

Jelenia Góra; 
 – TATRAPOMA a.s. – Ke marok S owacja.

Charakterystyczne dla poszczególnych wytwórców 
rozwi zania techniczne wyci gów przedstawiono na za-

czonych ilustracjach. Jak mo na zauwa y , w najnow-
szych typach wyci gów, np. produkcji  rmy Sztok  sz, 
podobnie jak w przypadku kolei linowych, wprowadzono 
system hydraulicznego napinania liny holuj cej.

W ostatnich latach wielkie wiatowe  rmy jak Dop-
pelmayr, Leitner czy Pomagalski zajmuj  si  prawie 
wy cznie kolejami linowymi i w a ciwie zaprzesta y 
produkcji wyci gów narciarskich. Wynika to g ównie 

Trasa wyci gu talerzykowego typu B-400  na stokach Kotelnicy 
w Bia ce Tatrza skiej (prod.  Sztok  sz Z.).  
Fot. Tomasz Paturej

Stacja nap dowo-napinaj ca (dolna) 
wyci gu talerzykowego typu B-400 na 

stokach Kotelnicy w Bia ce Tatrza skiej 
(prod. Sztok  sz Z.) – z przodu widoczna 

tzw. belka przejezdna nap du, 
wewn trz której umieszczony jest 

zasilacz hydrauliczny uk adu napinania; 
na konstrukcji stacji widoczny numer 

rejestracyjny wyci gu w TDT. 
Fot. Tomasz Paturej

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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Stacja przewojowo-napinaj ca (górna) 
wyci gu talerzykowego typu H 
w Jurgowie (prod. TATRAPOMA). 
Fot. Marek Baran

Stacja przewojowa (górna) wyci gu 
talerzykowego typu B-400 na stokach 
Kotelnicy w Bia ce Tatrza skiej 
(prod. Sztok  sz Z.). 
Fot. Tomasz Paturej

Trasa wyci gu bezpodporowego typu 
BSz-100 w Ma ym Cichym (prod. 
Sztok  sz Z.). 
Fot. Joanna Sztok  sz

Wyci gi narciarskie w Polsce – historia i wspó czesno
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z przej cia przez koleje krzese kowe funkcji podstawo-
wego rodka transportu na stokach narciarskich i nie-
wielkiego popytu na wyci gi. Istniej ce nadal w Polsce 
popytu na wyci gi narciarskie po cz ci bierze si  st d, 
i  du a sprawno  urz dze  do sztucznego za nie ania 
umo liwia budow  niewielkich o rodków narciarskich 
po o onych poza w a ciwymi górami, tam gdzie wiel-
ko  stoków i przewidywane dochody nie uzasadnia-
j  budowy kolei krzese kowych. Te niewielkie o rodki 
zgrupowane s  g ównie we wschodniej i centralnej cz ci 
Polski, np. w Mr gowie, Warszawie, okolicach Kazimie-
rza Dolnego, Pu aw, na Roztoczu Lubelskim, w bliskich 
okolicach Krakowa i na obrze ach Gór wi tokrzyskich. 

Stacja nap dowa (dolna) wyci gu talerzykowego typu P pod Nosalem 
w Zakopanem (prod.  TATRAPOMA). 
Fot. Marek Baran

Stacja nap dowa (dolna) wyci gu 
talerzykowego typu H w Laskowej-

-Kamionnej (prod. TATRAPOMA) – 
wyci g w postoju; w magazynie 

zgromadzone s  wszystkie talerzyki. 
Fot. Marek Baran

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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Rodzaje kolei linowych 
i wyci gów narciarskich 

Podstawowym kryterium podzia u na rodzaje kolei 
linowych jest ich przeznaczenie. Pod tym wzgl dem 
wyró niamy koleje linowe towarowe i osobowe. Nie 
oznacza to, e kolejami osobowymi okazyjnie nie s  prze-
wo one ró ne towary. Te adunki to najcz ciej zaopa-
trzenie stacji górnych oraz znajduj cych si  w ich pobli u 
restauracji, schronisk i innych obiektów. Osobowe koleje 
linowe zaopatruj  równie  górne stacje w wod , dzieje si  
tak np. na Kasprowym Wierchu. Przewóz osób kolejami 

Urz dzenia techniczne

linowymi towarowymi jest niedopuszczalny. Wyj tek sta-
nowi  jazdy odbywaj ce si  w specjalnie przygotowanych 
wagonach i to wy cznie w celach konserwacyjno-remon-
towych lub w ramach inspekcji trasy kolei.

Pod wzgl dem po o enia toru jazdy koleje dziel  si  
na tzw. napowietrzne koleje linowe i koleje linowe te-
renowe. W kolejach napowietrznych pojazdy poruszaj  
si  po linie zawieszonej nad terenem, w linowych tere-
nowych – po szynach u o onych bezpo rednio na tere-
nie (czasem na estakadach), czyli tak, jak odbywa si  to 
w tradycyjnych kolejach. 

Pod wzgl dem rodzaju ruchu koleje linowe dziel  
si  na koleje o ruchu wahad owym i koleje o ruchu 
okr nym ci g ym, tzw. obiegowe. 

Schemat u o enia toru jazdy i rozmieszczenia obrze y kó  wagonu w kolei linowej terenowej

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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Koleje linowe napowietrzne dziel  si  na jedno-
linowe i dwulinowe (niezale nie od liczby lin, które 
umo liwiaj  ich funkcjonowanie). Kolej jednolinowa to 
zazwyczaj kolej krzese kowa lub gondolowa. W sys-
temie kolei jednolinowej pojazd w czasie jazdy jest 
sztywno po czony z lin  tzw. no no-nap dow , która 
jest jednocze nie torem jazdy i czynnikiem nap dowym. 
Koleje jednolinowe, jako prostsze i ta sze w budowie, 
stosowane s  tam, gdzie pozwalaj  na to warunki tereno-
we i meteorologiczne (mniejsza odporno  na dzia anie 
wiatru ni  w przypadku kolei dwulinowych). Nie mog  
one równie  przekracza  g bokich dolin, gdy  przepisy 
ograniczaj  wysoko  jazdy nad terenem do 15 m dla ko-
lei krzese kowych i 45 m dla gondolowych. 

W ród kolei jednolinowych o ruchu okr nym wy-
ró niamy koleje z pojazdami wprz gni tymi na sta-
e do liny no no-nap dowej i koleje wyprz gane. Te 

pierwsze to prawie bez wyj tku typowe krzese ka 1-, 2-, 
3- lub 4-osobowe. Ich cech  charakterystyczn  jest to, e 
pojazdy przeje d aj  przez stacje z tak  sam  pr dko ci , 
z jak  poruszaj  si  na trasie kolei, a pasa erowie musz  
wsiada  i wysiada  w biegu. Ze wzgl du na bezpiecze -
stwo i funkcjonalno  pr dko  tych kolei jest ograniczo-
na. Dla pasa erów pieszych wynosi ona 1,5 m/s, a przy 
transporcie narciarzy i zastosowaniu pomocniczego prze-
no nika ta mowego mo e wzrosn  do 2,6 m/s. Zalet  
(maj c  znaczenie g ównie g ównie dla w a cicieli) ko-

lei niewyprz ganych jest ich prosta budowa i znacznie 
ni sza cena w porównaniu z kolejami wyprz ganymi. 
Koleje jednolinowe wyprz gane w ka dej ze stacji maj  
mechanizmy umo liwiaj ce tzw. wyprz gni cie z liny, 
czyli od czenie pojazdu od liny i przejazd przez stacj  
po osobnym torze na ko ach z pr dko ci  0,5–1,0 m/s, co 
umo liwia wsiadanie i wysiadanie z gondoli, a w przy-
padku krzese ka bardzo u atwia te czynno ci. Jednocze-
nie system ten pozwala na zwi kszenie pr dko ci jazdy 

na trasie do 5,0 m/s, czyli dwa razy szybciej ni  w kole-
jach niewyprz ganych. Wi ksza pr dko  jazdy na trasie 
to du a zaleta i wygoda dla podró nych. Niestety, koleje 
wyprz gane s  prawie o 50% dro sze i w dodatku nie 
zapewniaj  zwi kszenia przepustowo ci w porównaniu 
z kolejami niewyprz ganymi. 

Do tej pory niespotykan  w Polsce i w krajach s -
siednich (Czechy, S owacja) odmian  kolei jednolino-
wych s  tzw. funitele. Ich du e, nawet 25-miejscowe 
gondole s  wpi te do liny no no-nap dowej (wpinanie 
i wypinanie odbywa si  w stacjach) uformowanej w po-
dwójn  p tl . Ka da z gondoli, a raczej ka dy z wago-
nów, wisi wi c na dwóch linach. Zapewnia to wagonom 
bardzo du  stabilno , jednak dzieje si  to kosztem 
rozbudowy wszystkich urz dze . Te gigantyczne kole-
je, których stacje ko cowe przypominaj  dworce kolei 
elaznych, stosowane s  tam, gdzie musi by  zapew-

niona wyj tkowo du a odporno  kolei na dzia anie 

Stacja dolna funitela „Galzigbahn” 
w St. Anton w Austrii. Ka da z kabin 
mo e pomie ci  24 osoby. 
Fot. Archiwum  rmy Doppelmayr Polska

Urz dzenia techniczne



64

Schemat wyci gu narciarskiego talerzykowego na przyk adzie typu B-400

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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wiatru przy zdolno ci przewozowej przekraczaj cej cz -
sto 3200 os./godz., co ma miejsce g ównie przy dowo-
zie narciarzy na tereny po o one na lodowcach. Podczas 
inauguracji funitela w szwajcarskim Verbier wia  wiatr 
o pr dko ci przekraczaj cej 100 km/godz. Kolej krzese -
kowa na Hali Goryczkowej zatrzymywana jest ju  przy 
wietrze wiej cym z pr dko ci  ok. 40 km/godz. W ród 
polskich narciarzy du  popularno ci  cieszy si  au-
striacki funitel wywo cy narciarzy z Kaprun na lodo-
wiec Kitzsteinhorn.

Koleje dwulinowe stosowane s  tam, gdzie trzeba 
przekroczy  g bok  dolin  lub kolej musi si  bardzo 
stromo (do 45°) wznosi  bez mo liwo ci ustawienia po-
rednich podpór dla lin. Istot  ruchu kolei dwulinowej 

stanowi poruszanie si  kó  wózka wagonu na jednej lub 
dwóch nieruchomych i rozpi tych mi dzy stacjami li-
nach no nych, b d cych swego rodzaju napowietrzn  
szyn , podczas gdy nap d przekazywany jest za pomoc  
tzw. liny nap dowej biegn cej mi dzy stacjami, podob-
nie dzieje si  w przypadku kolei jednolinowych. Ka dy 
z wagonów po czony jest z lin  nap dow  na sta e (kole-
je wahad owe z dwoma du ymi wagonami) lub w sposób 
umo liwiaj cy od czanie ich w stacjach, co dotyczy ko-
lei dwulinowych gondolowych. Pierwszy system stoso-
wany jest w Polsce na Kasprowym Wierchu, drugi istnia  
w poprzedniej wersji kolei gondolowej na Szyndzielni . 

Wed ug tych kryteriów kolej linowa prowadz ca 
z Ku nic na Kasprowy Wierch to napowietrzna kolej 
dwulinowa wahad owa, a typowe tzw. krzese ko to na-
powietrzna kolej linowa jednolinowa o ruchu okr nym. 
Jest to nazewnictwo specjalistyczne, na co dzie  pos u-
gujemy si  okre leniami skrótowymi typu: krzese ko 
(krzes o) lub gondola. 

Najprostsz  i nadal najcz ciej spotykan  odmian  
kolei linowych s  wyci gi narciarskie, cho  to w a nie 
koleje jednolinowe wywodz  si  z wyci gów narciar-
skich. Istot  dzia ania wyci gu narciarskiego jest holo-
wanie, czyli po prostu ci gni cie po trasie narciarzy czy 
snowboardzistów za pomoc  ró nego rodzaju urz dze  
lub bez ich u ycia (holowanie osób trzymaj cych si  
bezpo rednio za lin ). Te ostatnie to tzw. wyci gi bez-
podporowe przeznaczone g ównie dla dzieci i osób roz-
poczynaj cych dopiero przygod  z narciarstwem. Ze 
wzgl du na rodzaj urz dze  holuj cych wyró niamy 
wyci gi z jednoosobowymi urz dzeniami holuj cymi, 
czyli talerzykowe, i wyci gi z urz dzeniami dwuoso-

bowymi, czyli orczykowe. Zarówno talerzykowe, jak 
i orczykowe urz dzenia holuj ce s  na sta e wpi te do 
liny holuj cej i poruszaj  si  razem z ni ; wyj tek stano-
wi  wyci gi produkowane przez  rm  Pomagalski i jej 
partnerów. 

Liny kolei linowych

Istot  kolei linowej stanowi lina, cho  o jej pocz t-
kach wiadomo niewiele. Dopiero XIX-wieczny rozwój 
hutnictwa elaza doprowadzi  do wynalezienia i zastoso-
wania lin splatanych z ci gnionych drutów stalowych. 
Wcze niej u ywano wy cznie lin splatanych z w ó-
kien ro linnych. Liny w ókienne mia y relatywnie nisk  
wytrzyma o , szybko si  zu ywa y i nie zapewnia y 
bezpiecze stwa. 

Pierwsza lina spleciona z drutów stalowych zosta a 
skonstruowana w 1834 roku w Niemczech i znalaz a za-
stosowanie w urz dzeniu wyci gowym w jednej z kopal  
w górach Harzu. Dwa lata pó niej w szwedzkim mie cie 
Falun uruchomiono pierwsz  na wiecie fabryk  lin. Od 
tej pory liny stalowe wykorzystywano g ównie w górnic-
twie, zw aszcza podziemnym, i to ono sta o si  czynni-
kiem wymuszaj cym post p techniczny w tej dziedzinie. 
Obecnie w kolejach linowych i wyci gach narciarskich 
stosowane s  liny stalowe o przekroju okr g ym, splecio-
ne z drutów stalowych o wytrzyma o ci na rozrywanie 
od 1770 do 2160 N/mm2 (oko o 5 – 6 razy wi cej ni  
typowa stal konstrukcyjna), co oznacza, e si a zrywa-
j ca lin  o rednicy np. 20 mm ma warto  od 230 do 
280 kN (23–28 ton), a wi c jest bardzo du a. W kole-
jach linowych najcz ciej stosowane s  liny o rednicy 
od 20 do 60 mm, a w wyci gach narciarskich od 8 do 
24 mm.

Podstawowym kryterium podzia u lin jest wielo-
krotno  zwicia. Na rys. L1 przedstawiony zosta  prze-
krój liny jednozwitej, tj. takiej, w której druty skr cone 
s  w jedn  splotk  stanowi c  lin , a na rys. L2 i L3 uka-
zane s  przekroje dwóch rodzajów lin dwuzwitych, tj. 
takich, w których druty skr cone s  w splotki, a splotki 
w lin . Liny dwuzwite s  najcz ciej stosowane w kole-
jach krzese kowych, gondolowych i w wyci gach nar-
ciarskich. Druty tych lin s  prawie zawsze ocynkowane, 
a rdze  wykonany jest z tworzywa sztucznego. Istnieje 

Urz dzenia techniczne
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Wspó czesne koleje linowe i wyci gi narciarskie ze 
wzgl du na seryjn  produkcj  oraz wymagania formalne 
okre lone w Dyrektywie 2000/09 w zdecydowanej wi k-
szo ci sk adaj  si  z powtarzalnych i typowych dla dane-
go producenta zespo ów i elementów. 

Proponowane przez projektanta rozwi zania techniczne 
dotycz ce budowania kolei gondolowych, krzese kowych 
i wyci gów narciarskich musz  spe nia  wymagania okre-
lone przepisami oraz oczekiwania inwestorów. Przyst pu-

j c do pracy, projektant musi uwzgl dni :
1)  spe nienie oczekiwa  Inwestora, które najcz ciej 

sprowadzaj  si  do ogólnego wyznaczenia przebiegu 
trasy oraz rodzaju i oczekiwanej zdolno ci przewozo-
wej kolei czy wyci gu;

2)  spe nienie wymogów formalnych narzuconych w miej-
scowym planie zagospodarowania i tzw. „Decyzji 
o rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowa-
nego przedsi wzi cia mog cego potencjalnie znacz -
co oddzia ywa  na rodowisko”;

3)  warunki narzucone przez uformowanie terenu oraz 
warunki geologiczne, w tym takie poprowadzenie tra-
sy, by nie by o np. potrzeby wykonywania nasypów 
czy niwelacji terenu; 

4)  wymagania techniczne stawiane przez Dyrektyw  
2000/09 oraz zwi zane z ni  normy zharmonizowane;

5)  mo liwo ci techniczne urz dze .
Po zapoznaniu si  z obowi zuj cymi warunkami 

i przeprowadzeniu oblicze  powstaje rysunek przedsta-
wiaj cy pro  l trasy kolei lub wyci gu, b d cy podstaw  
do dalszych prac projektowych, g ównie w zakresie pro-
jektowania fundamentów stacji i podpór. 

Wyj tkowe rozwi zanie stanowi kolej krzese kowa 
„Wielka Krokiew” w Zakopanem. Tam projektant musia  
spe ni  dodatkowe i k opotliwe yczenie inwestora, ja-
kim by o uwzgl dnienie stacji po redniej i umieszczenie 
jej po rodku trasy kolei. W czasie zawodów s u y ona 
s dziom, którzy udaj  si  na wie , sk d oceniaj  zawod-
ników; w czasie treningów u atwia trenerom obserwacj  
podopiecznych.

Kilka s ów o projektowaniu

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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Koleje linowe i wyci gi narciarskie, podobnie jak 
i inne specjalnego rodzaju urz dzenia techniczne, pod-
legaj  dozorowi technicznemu, którego celem jest pro-
wadzenie dzia a  zmierzaj cych do tego, by urz dzenia, 
mog ce stanowi  zagro enie dla zdrowia i ycia ludzi, 
funkcjonowa y bezpiecznie. Ustawa z dnia 21 grudnia 
2000 roku precyzuje, i  jednostka pa stwowa sprawuje 
dozór techniczny nad urz dzeniami w toku ich projek-
towania, wytwarzania, w tym wytwarzania materia ów 
i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eks-
ploatacji. Koleje linowe i wyci gi narciarskie podlega-
j  Transportowemu Dozorowi Technicznemu, który ma 
zapewni  prawid ow  i bezpieczn  prac  tych urz dze .

W przypadku kolei linowych i wyci gów narciarskich 
dodatkowo obowi zuj  nast puj ce akty prawne:
1)  Rozporz dzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerw-

ca 2006 roku w sprawie warunków technicznych do-
zoru technicznego w zakresie projektowania, wytwa-
rzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urz dze  
transportu linowego (Dz. U. 106/717 2006 r.);

2)  Dyrektywa 2000/9/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 20 marca 2000 roku dotycz ca urz dze  ko-
lei linowych przeznaczonych do przewozu pasa erów.

O historii dozoru technicznego 

Wraz z rozwojem i coraz powszechniejszym stosowa-
niem urz dze  technicznych sta o si  konieczne zapewnie-
nie bezpiecze stwa przy ich u ytkowaniu. Jako pierwsze 
kontroli zacz y podlega  maszyny parowe i kot y ze wzgl -
du na szerokie zastosowanie w transporcie naziemnym (lo-
komobile i koleje elazne), wodnym oraz w przemy le.

Pierwsze przepisy bezpiecze stwa dla maszyn paro-
wych i kot ów (tzw. Hofdekret) zosta y ustanowione 7 lipca 
1813 roku dekretem cesarza Austrii Franciszka II. Wyda-
wanie zezwole  i nadzór najcz ciej powierzano urz d-
nikom nadzoruj cym prace budowlane lub pracownikom 
urz dów górniczych. Dzia ania te mia y jednak charakter 
czynno ci dodatkowych, co nie zapewnia o odpowiednie-
go poziomu bezpiecze stwa pracy tych urz dze .

Dozór techniczny

Prze om w kwestii nadzoru nad konstrukcj  i eksplo-
atacj  kot ów parowych nast pi  wówczas, gdy dosz o do 
jednoczesnej eksplozji kilku kot ów parowych w miejsco-
wo ci Rochdale, obok Manchesteru w Anglii. Skutkiem 
wybuchu by o wiele o  ar miertelnych i powa ne straty 
materialne. W adze wraz z w a cicielami zak adów prze-
mys owych, w których by y eksploatowane kot y i maszyny 
parowe, aby zmniejszy  zagro enie wynikaj ce z u ytko-
wania tych urz dze , postanowi y powo a  organizacj  
zatrudniaj c  wykwali  kowanych pracowników i pro-
wadz c  dzia alno  techniczn , której celem mia o by  
podniesienie poziomu bezpiecze stwa konstrukcji i eks-
ploatacji kot ów parowych. W 1855 roku w Manchesterze 
zosta o utworzone pierwsze na wiecie Stowarzyszenie 
Dozoru Kot ów Parowych, maj ce du  swobod  dzia ania 
i kompetencje oraz dzia aj ce w imieniu w adz administra-
cyjnych. Wprowadzono obowi zek dokonywania okreso-
wych bada  kot ów parowych oraz okre lono podstawowe 
zasady konstrukcji i eksploatacji tych urz dze . Pozytywne 
skutki dzia alno ci stowarzyszenia spowodowa y, e w Eu-
ropie zacz y si  tworzy  organizacje o podobnym charak-
terze. W 1866 roku w Mannheim w Niemczech powsta o 
pierwsze europejskie Stowarzyszenie Dozoru Kot ów Pa-
rowych, a kolejne powo ano w 1867 w Miluzie we Fran-
cji. W 1873 roku na terenie pa stw Zwi zku Niemieckiego 
dzia a o ju  dziewi  stowarzysze , które na konferencji 
w Hanowerze utworzy y Stowarzyszenie Dozoru Tech-
nicznego – Technische Überwachung-Verein (TÜV), 
dzia aj ce do dzisiaj w Niemczech. W 1888 roku na 
zje dzie w Szczecinie powo any zosta  Mi dzynarodo-
wy Zwi zek Stowarzysze  Dozoru Kot ów, który ode-
gra  znacz c  rol  w inicjowaniu post pu technicznego. 
W latach 1905 i 1908 opracowano i wydano tzw. Normy 
Würzburskie i Normy Hamburskie, stanowi ce podstaw  
projektowania i wytwarzania urz dze  kot owych.

W niepodleg ej Polsce od ko ca 1918 roku obowi zy-
wa y przepisy dawnych pa stw zaborczych. Polski dozór 
techniczny wprowadzony zosta  Ustaw  z dnia 31 maja 
1921 roku o nadzorze nad kot ami parowymi i Rozporz -
dzeniem Ministra Przemys u i Handlu z dnia 8 listopada 
1921 roku o przedmiocie przepisów o budowie, ustawianiu 
i dozorze kot ów parowych, u ywanych na l dzie.

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  
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Czy korzystanie z kolei linowych jest bezpieczne? 
i Jak cz sto zdarzaj  si  wypadki? to pytania warte rze-
czowej odpowiedzi. Pasa erowie kolei linowych, a na 
ca ym wiecie jest ich rocznie znacznie ponad miliard, 
z punktu widzenia statystyki s  bardziej bezpieczni ni  
np. osoby korzystaj ce z samochodów. Rocznie zdarza 
si  zaledwie kilka powa niejszych wypadków zwi za-
nych z tego typu rodkiem transportu, najcz ciej bez 
o  ar miertelnych. W ostatnim trzydziestoleciu nie doli-
czono si  nawet dziesi ciu incydentów, w których mier  
ponie liby ludzie. Niestety, kilka z nich by o wypadkami 
zbiorowymi. Mniej ni  po owa spowodowana by a awa-
ri  kolei linowej lub zaniedbaniami obs ugi, pozosta e 
mia y charakter przypadkowy. Najpowa niejsze wypadki 
dotyczy y kolei dwulinowych z du ymi wagonami. Trzy 
z nich wydarzy y si  w Alpach, jeden w Gruzji.

Znaczna cz  tego typu zdarze  zwi zana by a z awa-
riami uk adu linowego. Na przyk ad 1 lipca 1990 roku 
w gruzi skiej stolicy Tbilisi w wyniku wieloletnich za-
niedba  i prawdopodobnie braku jakiejkolwiek kontroli 
nast pi o zerwanie liny nap dowej przy jednym z wago-
nów. Pó niej stwierdzono, i  w chwili awarii na 114 dru-
tów w linie 71 by o ju  zerwanych. Hamulec wagonu nie 
zadzia a , wagon rozp dzi  si  do du ej pr dko ci i spad  
z liny no nej. mier  ponios o 19 osób.

Czterna cie lat przed wypadkiem w Tbilisi, 9 mar-
ca 1976 roku na kolei linowej Cavalese – Alpe Cermis 
we w oskich Dolomitach (kolej wahad owa, dwulinowa 
z wagonami o pojemno ci ok. 60 osób) wydarzy  si  je-
den z najtragiczniejszych w dziejach tego rodzaju trans-
portu wypadek. W znacznej mierze zawini a technika, 
gdy  z niewyja nionych dot d przyczyn w czasie jazdy 
nast pi o zarzucenie liny nap dowej na lin  no n  i w 
efekcie przeci cie liny no nej. Zgin y wówczas 43 oso-
by. Pech nie opuszcza  tego miejsca. 3 lutego 1998 roku 
dosz o tam do kolejnego wypadku – lina no na zosta a 
przeci ta przez ameryka ski samolot wojskowy i jeden 
z wagonów spad  z wysoko ci ok. 100 m. mier  ponio-
s o 20 osób, w tym dwie narciarki z Polski. Drugi wagon 
kolei, znajduj cy si  na innej linie no nej, ocala  tylko 
dzi ki sprawnie dzia aj cemu hamulcowi wagonowemu. 

Po tym wydarzeniu kolej t  ca kowicie zlikwidowano 
i zast piono trzema odcinkami jednolinowej kolei gondo-
lowej. Nowa kolej poprowadzona zosta a tu  nad dnem 
doliny, w bezpiecznej odleg o ci od nadal przelatuj cych 
tam cz sto ameryka skich samolotów wojskowych.

Wypadek o podobnym charakterze zdarzy  si  27 lip-
ca 1987 roku na kolei linowej prowadz cej z po o onej 
nad Cortin  d`Ampezzo Prze czy Falzarego (2117 m) 
na szczyt Lagazuoi (2750 m). Tu równie  nisko przelatu-
j cy, tym razem w oski, samolot wojskowy przeci  lin  
nap dow  kolei. Na szcz cie hamulce wagonowe oka-
za y si  skuteczne i p dz cy w dó  wagon zatrzyma  si  
10 m przed stacj . Nikomu nic si  nie sta o.

Zagadnienie zderzania si  samolotów z linami badane 
by o du o wcze niej, tzn. w czasie II wojny wiatowej 
przy okazji stosowania balonów zaporowych. W wielu 
przypadkach okazywa o si , i  po uderzeniu samolo-
tu o lin  utrzymuj c  balon nast powa o jej zerwanie, 
a uszkodzenia samolotu by y niewielkie. Nie jest znany 
mechanizm takiego zderzenia, lecz zerwanie liny t uma-
czy si  powstawaniem w niej specy  cznej pod u nej fali, 
cho  wydawa  by si  mog o, e to w a nie samolot po-
winien zosta  zniszczony, a nie lina wytrzymuj ca si  
zrywaj c  warto ci 2000 kN (200 ton). 

Do wypadków dochodzi równie  na jednolinowych 
kolejach krzese kowych i gondolowych, lecz s  to wyda-
rzenia incydentalne. W Polsce najbardziej niebezpiecz-
ny wypadek zdarzy  si  na pocz tku lat 90. na górnym 
odcinku kolei linowej krzese kowej Szklarska Por ba 
– Hala Szrenicka i polega  na tym, e nie mo na by o 
utrzyma  kolei w bezruchu po jej zatrzymaniu. Kolej za-
cz a si  cofa  pod wp ywem si y wywo anej ci arem 
pasa erów i jecha  coraz szybciej do ty u. Pasa erowie 
zacz li wypada  z krzese ek na dolnej stacji. Kolej zo-
sta a zatrzymana przez krzese ka, które zablokowa y si  
na podporze wyjazdowej ze stacji. Rannych zosta o kil-
kana cie osób. 

Inny, niecodzienny wypadek zdarzy  si  5 wrze nia 
2005 roku w austriackich Alpach w pobli u znanej miejs-
cowo ci narciarskiej Sölden. Tam helikopter pracuj cy 
przy budowie drogi przez przypadek zrzuci  betonowy 
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blok wa cy 750 kg na kolej linow  gondolow  o nazwie 
Schwarze Schneid prowadz c  z lodowca Rettenbach na 
lodowiec Tiefenbach. Jedna z gondoli kolei zosta a urwa-
na, a dwie inne rozko ysa y si  tak bardzo, e powypada-
li z nich pasa erowie. Kilka osób zgin o, byli równie  
ranni.

Najbardziej prawdopodobnym z niespodziewanych 
zdarze , jakie mog  przydarzy  si  pasa erom kolei li-
nowych, jest nag e i d ugotrwa e unieruchomienie kolei. 
Takie zatrzymanie spowodowane mo e by  na przyk ad 
przerw  w dostawie energii elektrycznej, awari  które-
go  z urz dze  kolei lub b dem ludzkim. Podejmowa-
ne s  wówczas dzia ania zmierzaj ce do uruchomienia 
kolei za pomoc  nap du rezerwowego, którym najcz -
ciej jest silnik spalinowy nap dzaj cy pomp  i silnik 

hydrauliczny, lub próba zwiezienia pasa erów do dolnej 
stacji za pomoc  tzw. jazdy grawitacyjnej. W drugim 
przypadku si  wymuszaj c  ruch jest ci ar pasa erów. 

Je li te próby nie powiod  si , obs uga kolei, najcz ciej 
we wspó pracy z TOPR lub GOPR i cz sto wspólnie ze 
Stra  Po arn , powinna przeprowadzi  ewakuacj  pa-
sa erów z krzese ek lub gondoli. Czynno  ta dokony-
wana jest przy u yciu drabin, a przy wi kszej wysoko ci 
nad terenem za pomoc  specjalistycznego sprz tu. Za-
oga ka dej kolei linowej (obowi zkowo, aby nie wyj  

z wprawy) przynajmniej raz w roku przeprowadza prób-
n  ewakuacj .

Przedstawione wypadki s  zdarzeniami zdecydowanie 
niecodziennymi, a prawdopodobie stwo uczestniczenia 
w nich jest bardzo ma e. Wspó czesne koleje linowe s  
jednymi z najsolidniej produkowanych i najcz ciej kon-
trolowanych w czasie eksploatacji urz dze , w dodatku 
obs ugiwane s  wy cznie przez personel posiadaj cy 
specjalne uprawnienia. Prowadzenie tak ró norodnych 
dzia a  ma zapewni  bezpiecze stwo osobom korzysta-
j cym z tych urz dze .  

Marek Baran – Koleje linowe i wyci gi narciarskie w Polsce...  


