
Tatry mountain resorts, a.s. 

Slováci budú prevádzkovať Špindlerov Mlyn 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (31. august 2012) – Tatry mountain resorts, a.s. najväčší subjekt 
pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu na Slovensku vstúpil do českého Špindlerovho Mlyna. 
TMR úspešne zrealizovalo rokovania s Českým zväzom telesnej výchovy (ČSTV) o jeho 
prenájme na obdobie 20 rokov. Spoločnosť využije svoje niekoľkoročné know how z Tatier 
a očakávajú sa aj synergické efekty a rozšírenie klientskej bázy.  
 
Spoločnosť TMR a Snowhill spoločne zrealizovali rokovania s ČSTV a dohodli sa na prenájme ski 
areálu Špindlerův Mlýn na dvadsať ročné obdobie aj s možnosťou opcie na ďalších dvadsať rokov. 
Ročný nájom za ski areál predstavuje 43,8 miliónov CZK. Zároveň sa budúci nájomcovia zaviazali, že 
počas 20 ročnej doby nájmu zrealizujú v stredisku investície vo výške 800 mil. CZK. O úspechu 
partnerov TMR a Snowhill rozhodla najmä ich odborná spôsobilosť, dlhoročné skúsenosti a finančná 
sila.   
 
Vstup Slovákov do najväčšieho a najprestížnejšieho lyžiarskeho strediska v Čechách nie je 
prvoplánový. „Špindlerov Mlyn sa nachádza v podobnej situácii ako Tatry pred šiestimi rokmi. Od 
nášho vstupu do Tatier sme významne zmenili ich image a výsledky. Naše investície do konca roku 
2011 predstavovali 100 mil. EUR, tento rok sa realizujú ďalšie vo výške až 44 mil. EUR. Sme hrdí na 
to, že sme uspeli v konkurencii a budeme prevádzkovať ikonu českého lyžovania,“ povedal Bohuš 
Hlavatý, predseda predstavenstva TMR. TMR zároveň potvrdilo, že aktivity v zahraničí nijako 
neovplyvnia rozbehnutý proces modernizácie slovenských hôr, kde momentálne TMR realizuje svoj 
najväčší projekt, prepojenie severnej a južnej strany Chopku lanovkami a zasneženie ďalších 
kilometrov zjazdoviek v tejto lokalite. 
  
TMR pred viac ako rokom rozšírilo svoje portfólio o Tatralandiu. Výsledky spoločnosti stále 
potvrdzujú, že TMR vie využiť synergie plynúce z prevádzkovania horských stredísk, hotelov 
a zároveň aj vodného zábavného parku. Nárast návštevnosti v prvom polroku tohto roku predstavoval 
až 9,7% na 915,4 tisíc. Konsolidované výnosy sa medziročne zvýšili o 17,4% na rekordných 24,548 
mil. EUR. Podobný efekt sa dá pre TMR očakávať aj v prípade Špindlerovho Mlyna. TMR sa 
stáva touto akvizíciou najväčším česko-slovenským prevádzkovateľom služieb cestovného ruchu.  
 
„Špindlerov Mlyn dlhoročne organizuje prestížne podujatia svetového pohára v lyžovaní. Veríme, že 
využijeme synergické efekty aj v tejto oblasti a takéto významné podujatie konečne po dlhých rokoch 
prinesieme aj na Slovensko,“ dodáva Hlavatý. Rozšírenie zákazníckej bázy slovenskej TMR 
a očakávaný nárast tržieb ocenia aj samotní akcionári, ktorí budú čerpať výhody z vlastnenia akcií 
spoločnosti pôsobiacej už v česko-slovenskom teritóriu. 
  
  
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. 


