Tatry mountain resorts, a.s

V piatok sa otvára najatraktívnejšia zjazdovka v Lomnickom sedle
TATRANSKÁ LOMNICA (13. január 2015) – 16. januára 2015 si svoj premiérový svah z
najvyššie položenej čiernej zjazdovky z Lomnického sedla užijú všetci fajnšmekri, ktorí
už netrpezlivo čakajú na najatraktívnejšiu lyžiarsku jazdu z výšky 2 190 m n.m. Opäť
po roku sa otvára najťažšia 1 240 m dlhá upravovaná zjazdovka z Lomnického sedla na
Skalnaté pleso.
Lyžiarska trať z Lomnického sedla na Skalnaté pleso a odtiaľ ďalej po červených zjazdovkách
zo Skalnatého plesa až do Tatranskej Lomnice má 5,5 km a je najdlhšou tatranskou
zjazdovkou s celkovým prevýšením 1 300 m. Priemerný sklon zjazdovky v Lomnickom sedle
je 46,91 %, spustenie zjazdovky závisí od poveternostných podmienok, pretože je „odkázaná“
výlučne na prírodný sneh. Momentálne je v Lomnickom sedle približne 100 cm prírodného
snehu. Pokiaľ sa podmienky v Lomnickom sedle výrazne nezmenia, pre lyžiarov bude
spomínaná zjazdovka otvorená v piatok 16. januára 2015. Prevýšenie čiernej zjazdovky
v Lomnickom sedle je 439 metrov. Svah sa upravuje denne ratrakom a je sondovaný
a monitorovaný Horskou záchrannou službou, ktorá určuje, či je možné v Lomnickom sedle
lyžovať alebo je zjazdovka uzavretá pre zvýšené riziko pádu lavín. Skúsení lyžiari si užijú aj
tzv. Francúzsku muldu, ktorá je jednou z variant ako zlyžovať Lomnické sedlo. Francúzska
mulda je juhozápadnou časťou Lomnického sedla. Náročná trať freeridového typu má dĺžku
1 380 m a prevýšenie 408 m. Momentálne je vo Francúzskej mulde približne 150 cm
prírodného snehu.
V minulosti sa zjazdovka v Lomnickom sedle otvárala podľa snehových podmienok v
termínoch: 22.3.2014; 30.1.2013; 20.1.2012; 30.1.2011; 14.2.2010 a 2.1.2009.
Sprevádzkovaním Lomnického sedla sa sfinalizoval počet otvorených zjazdoviek v Tatranskej
Lomnici, kde sa od soboty lyžuje na 12 km zjazdových tratí. Na zjazdovkách je v priemere od
60-80 cm snehu a podmienky na lyžovanie veľmi dobré. Na Štrbskom Plese je 75 cm snehu,
otvorené sú všetky typy zjazdoviek pre náročných aj menej skúsených lyžiarov. V stredisku
Starý Smokovec je 65 cm snehu a lyžuje sa na dvoch Jakubkových lúkach. Na Hrebienku je
v prevádzke denná a trikrát do týždňa aj nočná sánkovačka do Starého Smokovca. Na
najdlhšej 2,5 km sánkarskej dráhe je 40 cm snehu a podmienky na sánkovanie veľmi dobré.
Viac informácií aj na www.vt.sk
___________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
a prevádzkuje atraktívne horské strediská a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely
Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko 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 lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel

Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si
prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní stredisko Szczyrk. TMR tiež vlastní
a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2014 sa preinvestovalo
do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 200 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave,
Prahe a vo Varšave.

