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Oranžové 6-sedačky budú prvý krát oficiálne v prevádzke.  

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (16. december 2010) – tento víkend sa prvý krát budú môcť 
lyžiari vyviesť na nových 6-sedačkových lanovkách v strediskách Jasná Nízke Tatry 
a Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica.  

Lyžiarske strediská vo Vysokých a Nízkych Tatrách otvárali lyžiarsku sezónu 3.12.2010 za 
symbolické jedno EUR – pripravili tým lyžiarom skvelý predvianočný darček. V sobotu 18.12. si 
lyžiari otvoria svoj ďalší darček – nové 6sedačkové lanovky s oranžovými bublinami. Jednu 
v stredisku Jasná Nízke Tatry v časti Záhradky a druhú vo Vysokých Tatrách – Tatranskej Lomnici.  

Otvorenie prebehne naraz v obidvoch strediskách o 8:30 hod. a krstnými rodičmi môžu byť všetci 
lyžiari, ktorí budú mať na sebe aspoň jeden viditeľný kus odevu oranžovej farby a pri sebe 
nožničky. 

„Máme pre vás tip – ak prídete autom, tak bezpečnostná vesta oranžovej farby sa vám určite bude 
hodiť.“ Prestrihávanie oranžovej pásky, oranžovými krstnými rodičmi pri spúšťaní prevádzky 
oranžových 6-sedačiek bude následne zvečnené fotografiami, ktoré budú umiestnené na facebooku 
a webstránkach stredísk. 

„Kto chce byť krstným otcom, alebo krstnou mamou nech neváha – v sobotu 8:30 striháme pásku 
v Tatranskej Lomnici aj v Jasnej na Záhradkách.“ 

  

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. 

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. 


