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Lyžiarske stredisko v Szczyrku odštartuje sezónu s troma novými lanovkami 

 

VARŠAVA (4. november 2017) - Nová éra Szczyrku prináša v Poľsku nový rozmer 

v ponuke a vnímaní kvalitného lyžovania, poskytovania svetových štandardov a služieb, 

ale aj vysokej úrovne modernizácie infraštruktúry lyžiarskeho strediska. Lyžiari sa túto 

zimu môžu tešiť na 3 nové lanovky, novú modrú zjazdovku pre rodiny s deťmi ako 

aj rozšírenie kapacít zasnežovania. Lyžiarska sezóna je pomaly za dverami. Oficiálne 

otvorenie je naplánované na 16. decembra. Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. 

(TMR) investovala do modernizácie a rozvoja poľského strediska Szczyrk Mountain 

Resort v prvej etape už viac ako 30 mil. eur. 

 

„Je to vôbec po prvý krát v histórii našej firmy, kedy sme v jednom stredisku naraz postavili 

až 3 nové lanovky, zjazdovku a zbernú nádrž na zasnežovanie. Naše skúsenosti z Tatier sme 

zúročili aj pri rozvoji v českom Špindlerovom Mlýne a odteraz už aj v Poľsku. Takmer dva 

roky trvajúce administratívne prípravy na nové investície, povolenia a rozhodnutia inštitúcii 

sa konečne stávajú skutočnosťou a sami lyžiari budú vidieť obrovské zmeny. Veríme, že nová 

infraštruktúra a bohatá ponuka služieb, nadchne a pritiahne na lyžovačku do Szczyrku čo 

najviac nadšencov tohto krásneho zimného športu. Či už to budú rodiny s deťmi, ktoré sa tu 

naučia lyžovať alebo profesionálni jazdci, ktorí si široké zjazdovky užijú na rekreačné 

lyžovanie alebo súťažné preteky. Zároveň verím, že sa na vynovený Szczyrk prídu pozrieť aj 

nelyžiari, ktorí si práve okolie prekrásnych Beskýd užijú pri svojom zimnom výlete napríklad 

aj z pohodlia modernej kabínkovej lanovky,“ uviedol Bohuš Hlavatý, generálny riaditeľ 

a predseda predstavenstva TMR.    

  

V lyžiarskom stredisku Szczyrk sa práve v týchto dňoch robia záťažové testy s tzv. mŕtvou 

váhou na nových lanovkách od talianskej dodávateľskej firmy Leitner. Kabínky a sedačky 

lanoviek sa v testovaní zaťažujú vrecami štrku o hmotnosti 570 kilogramov. Po úspešnom 

zvládnutí záťažových testov nastúpi na rad kolaudačné konanie a 16. decembra riadna 

prevádzka 10 miestnej kabínkovej lanovky a dvoch 6 miestnych sedačkových lanoviek 

s odpojiteľným systémom so žltými krytmi. 10 miestna kabínková lanovka začína v lokalite 

Szczyrk Gondola (591 m n.m.) a končí vo vrcholovej stanici v lokalite Hala Skrzyczeńska (1 

001 m n.m.). Kabínky pri svojej trase prekonávajú 410 metrové prevýšenie, prepravná 

kapacita lanovky je 3 000 os./h a jazda trvá 4 minúty a 8 sekúnd. Dve ďalšie nové 6 miestne 

sedačkové lanovky poskytujú lyžiarom exkluzívny pocit pohodlnej, bezpečnej a navyše 

„vyhrievanej“ jazdy s krytmi proti nepriaznivému počasiu. Prepravná kapacita 6 miestnej 

lanovky, ktorá prekonáva 349 metrové prevýšenie a trvá 5 minút a 23 sekúnd je 2 400 os./h. 

Jazda začína na nástupnej stanici v lokalite Solisko (650 m n.m.) a končí v lokalite Hala 

Skrzyczeńska (999 m n.m). Údolná stanica druhej zo 6 miestnych sedačkových lanoviek 

začína v nadmorskej výške 650 m n.m. v lokalite Solisko a končí vo vrcholovej stanici 

Wierch Pośredni (991 m n.m.). Čas jazdy je 4 minúty a 37 sekúnd, prepravná kapacita 2 400 

os./h a lanovka prekonáva 341 m prevýšenie. Predpokladaný termín otvorenia strediska a 

spustenia všetkých nových lanoviek do prevádzky je 16. december 2017.  

 

„Nová infraštruktúra zahŕňa okrem lanoviek aj novú 1 200 metrov dlhú modrú zjazdovku 

vhodnú pre rodiny s deťmi a menej náročných lyžiarov, novú zasnežovaciu nádrž s kapacitou 



100 tis. m
3
, ktorá je v centrálnej časti strediska v lokalite Hala Skrzyczeńska. Nádrž dodáva 

vodu do 200 snežných diel a nachádza sa v nadmorskej výške 1 000 m n.m. Stredisko bolo 

posilnené aj o dva nové ratraky na úpravu lyžiarskych svahov a viacúčelovú budovu so 

zázemím pokladní, infocentra, sociálnych zariadení, športového obchodu, lyžiarne 

a požičovne lyžiarskeho výstroja. Veľké záchytné parkovisko v stredisku pojme až 1 300 

vozidiel. Pri kabínkovej lanovke si hostia môžu vychutnať aj apréski zábavu a občerstviť sa 

v novom Champagne bare. Lyžiari si mohli kúpiť za veľmi priaznivú cenu v predpredaji 

celosezónny skipas Šikovná sezónka, ktorý sa s rozšíreným balíčkom dá využiť i v slovenských 

strediskách. Po prvý krát tak poľské stredisko začalo predávať skipasy online a vstupuje do 

vernostného programu GOPASS. Verím, že táto zima prinesie všetkým návštevníkom nášho 

strediska nevšedné zážitky, či už v podobe zaujímavých eventov alebo kvalitnej lyžovačky 

a práve Szczyrk sa stane ich srdcovou záležitosťou,“ doplnil Július Vinter, riaditeľ poľských 

stredísk TMR.           

 

Lyžiarske stredisko Szczyrk Mountain Resort (SON/Szczyrkowski Ośrodek Narciarski 

S.A.) je jedným z najväčších poľských stredísk s modernou infraštruktúrou, ktoré kúpila 

spoločnosť TMR v marci 2014 a vlastní jeho 97% akcií. Stredisko poskytuje 23 km 

zjazdoviek rôznych obtiažností, 15 km technicky zasnežených tratí (200 tyčí pre technické 

zasnežovanie) a 4 km osvetlených zjazdoviek pre večerné lyžovanie. Celková kapacita 

prepravných zariadení v Szczyrku je aktuálne takmer 12 tisíc os./h. Najširšie zjazdovky majú 

od 70-80 metrov. V stredisku si lyžiari zalyžujú na 5 červených náročných, 11 modrých 

ľahších tratiach a tí najskúsenejší na 1 čiernej najťažšej zjazdovke.  
__________________________________________________________________________________

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní 

a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách 

TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De 

Luxe, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s 
celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu 

vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje 

stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. 
Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a 

Horskú ubytovňu  Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko 

Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. 
(Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v 

zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám 

hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2016 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie 
stredísk TMR 230 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.  
 
 
 


