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Tatry mountain resorts prejavila záujem o lyžiarske strediská v susednom 
Česku aj Poľsku 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (09. máj 2011) – Spoločnosť Tatry mountain resorts začína 
byť aktívna aj za hranicami Slovenska. Najväčší subjekt pôsobiaci v oblasti cestovného 
ruchu na Slovensku, prejavil záujem aj o lyžiarske strediská v Krkonošiach a tiež na 
Poľskej strane Tatier. 

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. sa netají tým, že začala budovať novú éru Tatier – éru 
kvalitnejších služieb, lepších zjazdoviek a prvotriednych hotelov. Za posledné roky zvýšila kapacitu 
lanoviek o viac ako 10 000 osôb/hod., technicky zasnežované trasy rozšírila o viac ako 100 %. Len 
pred poslednou zimnou sezónou investície predstavovali viac ako 25 mil. EUR.  

Spoločnosť ako dlhodobý a úspešný investor do lyžiarskych rezortov na Slovensku, prejavila vážny 
záujem prevádzkovať aj strediská v Krkonošiach, ide predovšetkým o strediská Špindlerův Mlýn, Pec 
pod Sněžkou a Harrachov v Českej republike. Tak ako v prípade Tatier, je TMR pripravená investovať 
nemalé finančné prostriedky do zlepšenia infraštruktúry stredísk a zvýšenia kvality poskytovaných 
služieb. Všetko samozrejme s dôrazom na ochranu prírody, keďže TMR aj na Slovensku pôsobí 
v Národných parkoch a teda investuje šetrne, s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj. 

Primárne má TMR záujem prevádzkovať krkonošské areály, ponúka sa však aj možnosť zapojenia 
ďalších prípadných finančných investorov. Spoločnosť si vie predstaviť spoluprácu s lokálnym, ale aj 
zahraničných investorom v záležitosti kúpy a prevádzkovania Skiareálu Špindlerův Mlýn, resp. 
stredísk Harrachov, či Pec pod Sněžkou. 

Aktuálne je majoritným vlastníkom skiareálu Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). Ten doteraz 
nedeklaroval záujem predať svoj majetkový podiel. Aj z toho dôvodu nateraz TMR nepredložila 
žiadnu konkrétnu finančnú ponuku. TMR zároveň dopĺňa, že si vie predstaviť majetkovú účasť ČSTV 
vo vopred dohodnutej forme a je pripravená predložiť majoritným akcionárom krkonošských areálov, 
ktorými sú ČSTV a Svaz lyžařů ČR, atraktívnu ponuku.  
 
TMR aktívne pôsobí aj u našich severných susedov, v Poľsku. „Máme záujem o odkúpenie Štátnych 
lanových dráh (PKL – POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A.)“, povedal Bohuš Hlavatý, predseda 
predstavenstva TMR. Vlastník PKL, poľské železnice (PKP - POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE) 
potvrdili privatizáciu a momentálne čakajú na finančné ohodnotenie spoločnosti PKL od svojich 
poradcov. PKP dosiaľ neurčili spôsob predaja dcérskej spoločnosti PKL. 
 
Spoločnosť by odkúpením PKL na severnej strane Vysokých Tatier využila synergie plynúce 
z prevádzkovania stredísk na oboch stranách Tatier. TMR už písomne prejavila záujem o kúpu. 

„Primárne nás zaujíma manažérska angažovanosť, s tým spojené skvalitnenie služieb a rozšírenie 
ponuky lyžiarskych areálov v Čechách a v Poľsku“, doplnil Hlavatý.  
 
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 Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje 
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica a 
Grandhotel Starý Smokovec. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do uvedených stredísk vyše 70 
mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. 


