TMR je pripravená podporiť vznik a prevádzku
záchrannej chovnej stanice pre hlucháňa
Vysoké Tatry – 20.10. 2010 - Televízne spravodajstvo prinieslo v uplynulých dňoch
informáciu o hlucháňovi, ktorý bol nájdený na zjazdovej trati nad lokalitou Štart
v Tatranskej Lomnici. Podľa prezentovaných informácií sa vták mal stať obeťou zrážky s
lanom lanovky. Prevádzkovateľ strediska prípad neberie na ľahkú váhu a je pripravený
podieľať sa na záchrane a zveľadení populácie tohto chráneného druhu v Tatrách.
Tetrov hlucháň je podľa všeobecne dostupných informácií reprezentantom fauny, pre ktorého
pri prelietavaní predstavujú problém ploty, elektrické vedenia. Podľa odbornej literatúry jeho
výskyt ovplyvňuje nielen zmenšujúca sa plocha porastov pralesovitého typu, ale aj premnožené
medvede likvidujúce mraveniská, predátori, turistika či zberači plodov. Prípad úhynu hlucháňa
po údajnom náraze do lana lanovky z 8.októbra 2020 je podľa medializovaných informácií
druhým zdokumentovaným prípadom vo Vysokých Tatrách za 11 rokov.
O celej udalosti sa prevádzkovateľ lanovej dráhy dozvedel až z televízneho spravodajstva
a následnom dohľadávaní konkrétnych informácií. „Je nám to ľúto, že ochrana prírody nás
o incidente neinformovala ihneď, mohli sa hodnoverne zisťovať ďalšie detaily, preverovať
videozáznamy. Namiesto toho udalosť „vyšetrila“ najprv televízia,“ vracia sa k udalosti riaditeľ
horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský. „Vždy, keď si to situácia v areáli horského
strediska vyžadovala alebo vyžaduje, keď boli potrebné konzultácie týkajúce sa fauny alebo
flóry, vždy sme sa snažili a snažíme komunikovať a nájsť najlepšie možné riešenie v súčinnosti
s ochranármi, lesníkmi, samosprávou. Rovnako postupujeme a chceme postupovať aj v tomto
prípade,“ dopĺňa Slavkovský.
Lanové dráhy sú súčasťou horských stredísk ako základná infraštruktúra, ktorá poskytuje služby
turistom, no slúži aj na ekologické zásobovanie prevádzok či vedeckých inštitúcií resp.
v niektorých prípadoch aj na prepravu záchranárskych zložiek. Stret hlucháňa s lanom lanovky
neberie prevádzkovateľ horského strediska na ľahkú váhu, no zároveň odmieta očierňovanie
horských stredísk kvôli dvom zdokumentovaným prípadom zrážok hlucháňa s lanom v Tatrách
za 11 rokov. A to v situácii, kedy zrejme nikto nespočíta, koľko jedincov končí pod kolesami áut
alebo beztrestne v rukách tých, ktorí ich následne po vypreparovaní ponúkajú na predaj na
internete.
„Sme pripravení na reálne a konštruktívne kroky. Sme pripravení podporiť finančne vznik
a prevádzku záchrannej chovnej stanice pre hlucháňa. Vnímame to ako konkrétny spôsob, ako
môžeme prispieť k záchrane a zvýšeniu populácie hlucháňa pod Tatrami. Ak to ide u susedov
v Poľskej republike, ktorým sa podarilo odchovať a do prírody vypustiť stovky hlucháňov, prečo
by to nemohlo fungovať aj u nás. Veríme, že takáto stanica by dokázala odchovať a vypustiť do
voľnej prírody niekoľkonásobne viac hlucháňov, ako sú tie dva zdokumentované prípady ich
nešťastných kolízií v horskom stredisku Vysoké Tatry,“ uviedol Slavkovský.
Vysoké Tatry sú miestom, na ktorom vedľa seba existuje chránená príroda, mesto resp.
tatranské osady so svojimi obyvateľmi a službami, podnikateľské subjekty, návštevníci.
V záujme všetkých by malo byť nájsť spoločnú reč a transparentný dialóg. Symbolickým testom
pripravenosti všetkých subjektov na spoločné riešenia sa tak môže stať práve hlucháň a
zriadenie navrhovanej záchrannej chovnej stanice.
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Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
alebo si prenajíma a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby,
obchody a hotely. V Nízkych Tatrách na Slovensku TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri
Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o
najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s
morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách
TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. V slovenských
Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na
Lomnickom štíte. V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher a jej sesterské stredisko Ankogel
Mallnitz. V Čechách tiež nepriamo vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův
Mlýn. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma si Kaskáda Golf Rezort Brno,
kde zastrešuje prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra. V Poľsku TMR vlastní a prevádzkuje horské stredisko Szczyrk Mountain
Resort a Legendiu - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitných projektov sa Skupina prevažne orientuje na rozvoj,
budovanie a predaj apartmánov a komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR. Do konca finančného roka 2019 sa
preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 400 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v
Bratislave, Prahe a vo Varšave.

