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Prepojenie Chopku sever a juh realitou 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (30.november 2012) –  Nová éra Tatier sa stala realitou na 
vrchole Chopku vďaka prepojenou severnej a južnej strany druhého najvyššieho kopca 
Nízkych Tatier novými kabínkovými lanovkami. Z južnej strany 15-miestnou 
kabínkovou lanovkou a zo severnej strany tzv. Funitelom, 24-miestnou kabínkovou 
lanovkou upevnenou na dvoch lanách, len 14-tou takouto na svete, ktorá umožňuje 
prevádzku aj pri vetre o sile orkánu.  
 

To čím je Jasná Nízke Tatry jedinečná je možnosť lyžovať na 45 km zjazdoviek na severnej aj 
južnej strane Chopku. Táto jej jedinečnosť však nadobúda úplne iný rozmer práve teraz, vďaka 
novým špičkovým technológiám.  

Pôvodné lanovky spájali Chopok až takmer do konca 90. rokov minulého storočia. Bohužiaľ tieto boli 
pre nevyhovujúce technické parametre odstavené. Nová éra lyžovania v Jasnej sa začína túto zimnú 
sezónu vďaka trom novým lanovkám. Najväčšia novinka je atraktívna kabínková lanovka Funitel, 
ktorej prevádzka oficiálne začína už 1.12.2012. 24-miestna lanovka Funitel je pre stredisko 
prelomová, patrí k najmodernejším technológiám na svete. Jej zaujímavosťou je upevnenie kabíny 
na dvoch lanách, čo umožňuje jazdu lanovky aj pri rýchlosti vetra až do 120 km/hod.. Absolútnou 
novinkou na Slovensku je aj použitie lyžiarskeho výťahu Twinliner. Na trati po koľajniciach bude 
premávať jeden vozeň s kapacitou 50 osôb. Súčasťou komplexného prepojenia Chopku sever a 
Chopku juh je tiež uvedenie do prevádzky 15-miestnej kabínkovej lanovky v lokalite Kosodrevina 
– Chopok Juh. Twinliner aj 15-miestna kabínková lanovka budú sprevádzkované pre verejnosť už 
počas decembra. Obe strany Chopku sa zatraktívnia aj vďaka ďalším kilometrom technicky 
zasnežovaných trás až úplne na vrchol. 

 

Prepojenie Chopku znamená nielen spojenie kopca pre lyžiarov, ale aj prepojenie dvoch tatranských 
regiónov, Liptova a Horehronia, čím sa otvárajú ďalšie možnosti pre rozvoj cestovného ruchu 
v Nízkych Tatrách. Deň pred oficiálnym otvorením sezóny, v piatok 30.11., novým lanovkám na 
vrchole symbolicky požehnali aj fanúšikovia lyžovania a páni farári v jednej osobe. 



Výstavba prepojenia začala už minulý rok v lete a predchádzala jej náročná projektová príprava. 
Pre zaujímavosť až 165 000 ks výkresov formátu A4 s plochou 10 500 m2, ktoré by predstavovali 
plochu až dvoch futbalových ihrísk bolo nutných k tomu, aby sa podarilo zrealizovať prepojenie 
Chopku 21.storočia. Keby sa tieto isté projekty uložili vedľa seba, tak by vytvorili pás dlhý až 49 km. 

Vo Vysokých Tatrách prešla najväčšou zmenou pred zimnou sezónou obľúbená Tatranská Lomnica. 
Starú dvojsedačkovú lanovku stredisko vylepšilo o komfortnejšie čierno-strieborné sedačky. 

Najvýznamnejšia investícia mimo horských stredísk prebehla tento rok v Tatralandii. Nová tropická 
hala v podobe morskej mušle s exotickou flórou otvorila svoje brány už počas leta a prispievala tak 
k atraktívnosti aquaparku najmä dosiahnutím väčšej nezávislosti voči vplyvom počasia. V hale budú 
už na Vianoce dostupné nové bazény s čírou, ale aj morskou vodou a dokonca aj šnorchlovací 
bazén s morskými rybičkami. Špeciálna priehľadná strecha haly prepúšťajúca UV žiarenie umožňuje 
opaľovanie sa pod pravými palmami. 

Horské strediská spúšťajú zimnú prevádzku už 1.12.2012 a samotná lyžiarska sezóna začne hneď ako 
to dovolí počasie a podarí sa technicky vysnežiť zjazdovky. 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske 
strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets 
Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely 
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely 
Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Do konca roka 2011 sa 
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. 
Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší slovenský termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj 
zábavu vo Fun Parku, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. 


