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Nymburský přívoz bude jezdit i přes zimu 

 

Město Nymburk v září zahájilo provoz přívozu v místech bývalé lávky pro pěší.  

Po dvouměsíčním zkušebním provozu bylo rozhodnuto o zachování provozu přívozu.   

„Nejen autobusy, ale i přívoz se stal hojně využívanou možností, jak se dostat na druhou 

stranu řeku. Myslím, že se opravdu osvědčil a svědčí o tom i počty cestujících. Denně 

usnadňuje cestu žákům při cestě do školy, občanům za prací i kulturou a stalo se z něho 

i turistické lákadlo. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli o zachování přívozu až do jara,“ sdělil 

starosta města Pavel Fojtík. 

Město Nymburk v září letošního roku zahájilo dvouměsíční zkušební provoz přívozu přes 

Labe. Jak se ukázalo o službu je mezi Nymburáky velký zájem, v průměru loď přepraví okolo 

650 lidí denně, a navíc i desítky kočárků nebo jízdních kol.    

Na základě výsledku výběrového řízení bude i nadále zajišťovat přívoz výletní loď Blanice 

v místě zdemolované lávky pro pěší přes Labe. Občané budou moci přívoz využít i přes zimu. 

Loď bude jezdit dle smlouvy až do dubna příštího roku.  

Nově má nymburský přívoz svůj pravidelný jízdní řád vyvěšený přímo u mola a na webových 

stránkách města. V pracovní dny jezdí každou čtvrthodinu od 7 do 19 hodin, sobota od 8 do 

19 hodin a neděle od 10 do 19 hodin. Od 11.30 do 12 hodin je přestávka na oběd a v tuto 

dobu přívoz nejezdí.  

Loď pojme až 50 osob a využívají ji nejen cyklisté, ale i maminky s kočárky. Plavba na druhý 

břeh trvá pár minut a je zdarma. 

Výjimkou z pravidelného provozu budou některé dny v prosinci vzhledem k vánočním 

svátkům (ty budou předem oznámeny). 
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