Tatry mountain resorts, a.s

V utorok sa lyžuje už aj z Lomnického sedla
TATRANSKÁ LOMNICA (15. február 2016) – Najstrmšia a najťažšia zjazdovka vo
Vysokých Tatrách – Lomnické sedlo sa oficiálne spúšťa do prevádzky v utorok 16.
februára 2016. To, na čo celú zimu čakajú skúsení lyžiari a milovníci jednej z najťažších
a zároveň najkrajších čiernych zjazdoviek, sa stáva skutočnosťou. Najvyššie položená
zjazdovka v Lomnickom sedle (2 190 m n.m.) má aktuálne 150 cm prírodného snehu
a podmienky na lyžovanie veľmi dobré.
Sprevádzkovaním
Lomnického
sedla
sa
skompletizuje
počet
otvorených
zjazdoviek v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici, kde bude spolu k dispozícii 12 km
denne upravovaných lyžiarskych tratí. 1 240 metrov dlhé Lomnické sedlo je lyžiarmi
vyhľadávané najmä pre možnosť náročného zjazdového lyžovania, ale aj kvalitného freeridu
v jeho juhozápadnej časti v tzv. Francúzskej mulde. 5,5 km dlhá lyžiarska trať z Lomnického
sedla cez Skalnaté pleso do Tatranskej Lomnice ponúka jedinečnú scenériu a nádherný
výhľad na podtatranskú oblasť. Svah najstrmšej vysokotatranskej zjazdovky, ktorá je
vyznačená značkovacími tyčami sa upravuje pravidelne pásovými vozidlami a terén je
sondovaný a monitorovaný Horskou záchrannou službou, ktorá určuje, či je možné
v Lomnickom sedle lyžovať alebo je zjazdovka uzavretá pre zvýšené riziko lavín.
Aj keď voľné terény vo Francúzskej mulde využívajú najmä skialpinisti, spoločnosť Tatry
mountain resorts, a.s. (TMR) upozorňuje všetkých skialpinistov ako aj lyžiarov, aby
nevstupovali do terénu zjazdoviek vo Vysokých aj Nízkych Tatrách po prevádzkových
hodinách, t.j. po 16:00 hod s platnosťou zákazu vstupu do 8:30 hod. ráno. Pri úprave
zjazdoviek sa v najstrmších úsekoch ratraky ťahajú a navíjajú alebo ukotvujú oceľovým
lanom. Niekoľko tonové stroje sú takto „zavesené“, aby svojou váhou neničili podložku,
ktorou je zjazdovka vystlatá. Práve napnuté oceľové lano bežne v tme lyžiari/skialpinisti
nevidia. Pri nočnom zjazde hrozí nebezpečná zrážka o ukotvené oceľové lano. Popri
klasických úrazoch na svahu, sa množia prípady ignorovania Bieleho kódexu a prípady
stretov nedisciplinovaných lyžiarov s ratrakom, resp. s jeho ukotveným oceľovým lanom.
Dôsledky takýchto kolízií sú často krát fatálne a končia sa devastačnými poraneniami dolných
končatín alebo omnoho tragickejšie. Počas minuloročnej sezóny boli v Nízkych Tatrách
evidované 3 nešťastné kolízie lyžiara s ukotveným oceľovým lanom ratraku. „Bezpečnosť je
v našich lyžiarskych strediskách na prvom mieste, preto robí TMR maximum pre bezpečný
pohyb lyžiarov po zjazdovkách cez deň, ale aj v noci. Aj napriek slabej legislatívnej podpore,
ktorá problematiku skialpinistov na zjazdovkách priamo nerieši, boli v decembri 2014
zriadené v Tatranskej Lomnici a v Jasnej bezpečnostné hliadky Skipatroly, ktorá počas dňa
dohliada na dodržiavanie pravidiel Bieleho kódexu a bezproblémový pohyb po svahoch. Na
webových stránkach stredísk www.vt.sk a www.jasna.sk, na strediskových LED obrazovkách,
na pevných tabuliach s mapou a pokynmi, ako aj na tabuľovom značení zjazdoviek sú

informácie a upozornenia na hroziace nebezpečenstvo zrážky s ratrakom a takisto informácie
o uzatvorení zjazdoviek a zákaze vstupu na trať po prevádzkových hodinách. Na výstrahu sa
v lyžiarskom stredisku Jasná pri úpravách ratrakmi používajú na zjazdovkách prenosné
signalizačné majáky. Apelujeme na bezpečnosť všetkých opozdilcov, ktorí sa po zjazdovkách
pohybujú po 16. hodine a rovnako aj na nočných skialpinistov, aby netraverzovali zjazdovky
v noci, aby sa zbytočne nevystavovali nebezpečenstvu s ratrakmi. Rozumieme aj skialpinizmu,
ktorý sa v poslednom období stal masovou akciou najmä na zjazdovkách počas dňa, práve pre
nedostatok prírodného snehu v dolinách. Mnohí skialpinisti striedajú športové aktivity a raz
sú lyžiari na vlekoch, inokedy skialpinisti, ktorí majú aj celoročné skipasy. Stále však ide
o dodržiavanie základných pravidiel bezpečného pohybu po trati. Pre zvýšený záujem o tzv.
fitnes skialpinizmus ponúkame návštevníkom Jasnej každý piatok organizovaný nočný skialp
so sprievodcom po jednej vytýčenej trati. Všetkým amatérskym skialpinistom odporúčame,
aby dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá a ak už vystupujú po zjazdovke, tak využívajú
pravý kraj a rozhodne ju netraverzovali zo strany na stranu. Ďalej upozorňujeme
skialpinistov, aby šli v prípade viacerých osôb v rade za sebou, nie vedľa seba
a v neprehľadných miestach sa pohybovali s čo najväčšou opatrnosťou“, uzavrel Dušan
Slavkovský, riaditeľ lyžiarskych stredísk vo Vysokých Tatrách.
Tatranci očakávajú počas jarných prázdnin zvýšený záujem o lyžovačku ako aj o výlety
lanovkami. Počasie sa konečne umúdrilo, a tak sa návštevníci Tatier tešia z pravej zimnej
atmosféry a bohatej snehovej nádielky, či z výborných lyžiarskych podmienok. Ostáva len
veriť, že si to Perinbaba v najbližšej dobe s prírodným snehom opäť nerozmyslí.
__________________________________________________________________________________
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 97% podiel v horskom stredisku
Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie
Wesołe Miasteczko). 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.

