
                                                                                 Tatry mountain resorts, a.s. 

V prvý víkend svojej prevádzky nové 6-sedačkové lanovky 
dokázali svoju technickú pripravenosť.  

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (20. december 2010) – Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) 
investovalo do nových 6-sedačkových lanoviek v Jasnej Nízke Tatry a v Tatranskej 
Lomnici takmer 13 mil. EUR a investícia do zariadení so špeciálnym systémom, ktorý 
lepšie zvláda náročné veterné podmienky sa oplatila. 

V sobotu 18.12., hneď po udelení licencie a kolaudačných rozhodnutí, si prví lyžiari vyskúšali 
prepravu novými tatranskými lanovkami. Symbolicky sa otvárali naraz, prestrihnutím oranžovej pásky 
a krstnými rodičmi mohli byť všetci lyžiari, ktorí mali chuť a na sebe aspoň niečo oranžové  . 

   

„Oranžová lanovka, oranžoví ľudia a výborné snehové podmienky, to bol základný prívlastok prvých 
hodín prevádzky lanoviek s oranžovými záklapnými štítmi tzv. bublinami“, povedal Bohuš Hlavatý, 
predseda predstavenstva TMR. 

Ten kto v Tatrách a v Jasnej zažil silný nárazový vietor vie, že bohužiaľ niekedy musí byť kvôli 
bezpečnosti lyžiarov dočasne pozastavená prevádzka lanoviek. V nedeľu 19.12. panovali v obidvoch 
strediskách extrémne veterné podmienky. Napriek tomu v skúške vetrom nové lanovky obstáli. 
Vietor sa v nárazoch pohyboval až okolo 20 m/s a napriek tomu sa podarilo nové lanovky udržať 
v prevádzke.  

Použitie špeciálneho systému RPD pri nových lanovkách umožnilo prepravu lyžiarov, aj keď už 
iné zariadenia nárazový vietor z technických a bezpečnostných príčin nezvládali. 

 „Je to prelom v prevádzke stredísk na Slovensku – jazdíme za každého počasia. Teším sa, toto 
zmenilo naše strediská – po dobudovaní zariadení s ešte vyššou odolnosťou voči vetru v obidvoch 
našich strediskách, teda po dobudovaní Funitelu (špeciálna visutá kabínková lanovka na dvoch 
lanách) v Jasnej z Priehyby na vrhol Chopku a vetru odolnej kabínovej lanovky na Skalnaté pleso si 
dovolím povedať, že z hľadiska garancie prepravy to bude ideálne“, doplnil Bohuš Hlavatý. 

Obidve nové lanovky disponujú oranžovými ochrannými záklapnými štítmi, tzv. bublinami, ktoré 
zvyšujú komfort prepravy aj v nepriaznivom počasí. Trendová oranžová farba bola použitá v našom 
stredoeurópskom regióne na sedačkových lanovkách po prvý krát (pre zaujímavosť zatiaľ ešte stále 
jediná oranžová kabínková lanovka na svete premáva v stredisku Jasná Nízke Tatry od minulého 
roka). Špeciálny systém RPD, 2/3 lanoviek s bublinami a 1/3 bez bubliny, ale so závažím, 
minimalizujú situácie, kedy lanovky musia byť v dôsledku silného vetra mimo prevádzky. 



 

Nové lanovky: 

Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica - moderná 6-sedačková lanovka má záklapný štít oranžovej farby, tzv. 
bublinu, vyhrievané sedadlá a vetru odolnejší systém ako bežné sedačkové lanovky (tzv. systém RPD). Prepravná 
kapacita lanovky je 2600 os./hod., dĺžka 1889 m, prevýšenie 280 m, dopravná rýchlosť 5 m/s a prepravný čas do 
koncovej stanice Štart bude 6,7 min. Nová nástupná stanica lanovky je cca 250 m nižšie od súčasnej nástupnej 
stanice kabínkovej lanovky Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso. Nová sedačková lanovka je  z 2/3 so záklapnými 
oranžovými bublinami (štítmi) a 1/3 bez bublín, ale so závažím pre vyššiu stabilitu vo veterné dni.  

Jasná Nízke Tatry  – Záhradky - prepravná kapacita novej 6-sedačkovej lanovky je 2400os./hod., dĺžka 1288 m, 
prevýšenie 341 m, dopravná rýchlosť 5m/s a prepravný čas bude 4,7min. Tým, že je lanovka v pásme lesa, zníži 
sa závislosť od  poveternostných podmienok a použitie systému RPD umožní prepravu aj vo veternejšie dni. 
Nová sedačková lanovka  je z 2/3 so záklapnými oranžovými bublinami (štítmi) a 1/3 bez bublín, ale so závažím 
pre vyššiu stabilitu vo veterné dni.  

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. 


