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Vianočný darček pre Vysoké Tatry - nová lanovka a takmer 3 km 
zjazdoviek  

TATRANSKÁ LOMNICA (22. december 2011) – Len necelé štyri mesiace stačili na to, 
aby vyrástla v Tatranskej Lomnici nová 8-sedačková lanovka s modrým ochranným 
štítom a pri nej nové zjazdovky s technickým zasnežovaním. Investícia za 7 miliónov 
Eur bude v prevádzke už od Vianoc, od piatku 23.12.2011. Tatranci dostanú svoj prvý 
vianočný darček v predstihu. 

Za posledné roky sa z Tatranskej Lomnice stalo druhé najvýznamnejšie lyžiarske stredisko na 
Slovensku a vysokotatranská jednotka. Pribudli tri nové sedačkové lanovky s kapacitou až 7 400 
osôb za hodinu a technicky zasnežovaná plocha takmer 9 km. Ostatná tatranská novinka je 8-
sedačková lanovka, situovaná v dolnej časti strediska v lokalite Buková hora. Tatranci si zároveň 
spravili nový rekord, keďže od začiatku výstavby po spustenie novej lanovky neprešli ani 4 mesiace.  

To čím osemsedačková lanovka zaujme lyžiarov sú ochranné štíty modrej farby. Vďaka čiernemu 
čalúneniu a modrým štítom lanovka pôsobí veľmi elegantne. Ide o druhú najkratšiu odpojiteľnú 
lanovku na Slovensku. Pri rýchlosti 5 m/s by mal byť čas jazdy lanovkou len 2 minúty 17 sekúnd.  

„Tatranská Lomnica sa stáva zásluhou ponuky širokých, modrých 
zjazdoviek čím ďalej tým obľúbenejšou najmä pre rodiny s deťmi 
a aj naša nová lanovka je ideálna pre rodiny vďaka novým 
bezpečnostným prvkom“, povedal Bohuš Hlavatý, predseda 
predstavenstva TMR.  

Špeciálny systém Kidstop bráni neposedným malým lyžiarom 
v nekontrolovanom pohybe, čím je zaručená vyššia bezpečnosť 
pri preprave detí. 

Spolu s lanovkou pribudli v lyžiarskom stredisku aj úplne nové 
lyžiarske trate s profesionálnym zasnežovacím systémom 
v dĺžke 2,7 km. Tatranská Lomnica týmto zdvojnásobila plochu 
zasnežovaných zjazdoviek s garanciou snehu.  

V prvý deň oficiálnej prevádzky lanovky prebehne aj symbolický krst. Krstným rodičom vianočnej 
modrej lanovky môže byť každý. Otvorenie s krstom lanovky prebehne v piatok 23.12. ráno o 8:30 
hod. a krstnými rodičmi môžu byť všetci lyžiari, ktorí budú mať na sebe aspoň jeden viditeľný 
kus odevu modrej farby. Všetci krstní rodičia budú následne zvečnení spolu s lanovkou vďaka 
fotografiám, ktoré budú umiestnené na facebooku a webstránke strediska. 

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 a Chalets Záhradky De Luxe, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská 
Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež 
vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským 
strediskom Štrbské Pleso. Ku koncu 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 v štýle Divokého západu vo Western 
City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.  


