Tatry mountain resorts, a.s

Lyžiarski fajnšmekri si vychutnajú lyžovačku už aj z Lomnického sedla
TATRANSKÁ LOMNICA (11. januára 2019) – Tatrám je aktuálne dopriata bohatá nádielka prírodného
snehu, a preto si už od soboty 12. januára užijú milovníci lyžovania prvú lyžovačku premiérovo z
Lomnického sedla. Na 1 240 metrov dlhej zjazdovke v Lomnickom sedle je aktuálne 150 cm snehu a
podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré.
Z výšky 2 190 m n.m. si tak lyžiari budú už môcť užiť spolu 5,5 km dlhú trať až do Tatranskej Lomnice.
Otvorené sú aj zjazdovky zo Skalnatého plesa – Esíčka, Generál, Čučoriedky Východ, Čučoriedky
Západ a Štart Západ.
Ako povedal vedúci lyžiarskych tratí a zasnežovania Ján Kozubík, upraviť sedlo tak, aby na ňom lyžiari
mohli prevetrať svoje lyže sa podarilo presne mesiac od samotného štartu sezóny na umelom snehu.
„Zjazdovka z Lomnického sedla je vo veľmi dobrom stave, do karát nám tento rok hralo aj počasie.“
Ľudia, ktorí sa venujú úprave a zasnežovaniu Lomnického sedla sa vždy snažia zachovať čo najviac
prírodného snehu. Zjazdovka je špecifická a rovnako aj jej úprava. V exponovanom teréne je
miestami sklon viac ako 40 stupňov. Ratrak teda musia vždy ukotviť na kotviaci bod. Ratrak sa pri
nočnej úprave navíja vyše kilometrovým lanom o kotviaci bod a postupne sa vyťahuje po zjazdovke.
Otvorenie najvyššie položenej a najstrmšej zjazdovky na Slovensku určite poteší nejedného
lyžiarskeho fajnšmekra. Najskorší dátum v histórii, kedy sa Lomnické sedlo otváralo, bol 20.
november v osemdesiatych rokoch. Sprevádzkovaním Lomnického sedla sa teda v sobotu
skompletizuje počet otvorených zjazdoviek v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici. Na
zjazdovkách je od 50 do 150 centimetrov snehu. Okrem skvelej lyžovačky si môžu lyžiari počas tohto
víkendu vychutnať aj najväčšie podujatie sezóny Tatry Ice Master na Hrebienku.

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 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 300 mil.
EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

