
 
 

 
 
 
 

Namiesto otvorenia zjazdoviek v Jasnej sprístupnili prvú trasu pre bežkárov  
 
Jasná - 3.12.2021 - V Jasnej dnes podľa pôvodných plánov chceli štartovať lyžiarsku 
sezónu. Pôvodný zámer však kvôli lockdownu nevyšiel a tak sa stredisko venuje prioritne 
zasnežovaniu zjazdoviek a pravidelnej údržbe. Na svoje si však už prídu bežkári. 
 
Okrem priaznivých podmienok na zasnežovanie je dobrou správou z Nízkych Tatier aj prírodný 
sneh, ktorý umožnil pripraviť prvé metre bežeckých tratí. „Využili sme 20cm nádielku snehu 
a upravili sme kilometrový okruh okolo nádrží Zadné vody. Upravená bežecká stopa je tak 
pripravená pre fanúšikov bežiek ako priestor pre individuálny šport v prírode. Tak, ako bude 
pribúdať sneh, budeme aj my dopĺňať pre bežkárov ďalšie trasy,“ informoval Jiří Trumpeš, riaditeľ  
strediska Jasná.  Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku naďalej pokračuje v zasnežovaní 
základných línií prvých zjazdoviek tak, aby v prípade uvoľnenia podmienok bolo pripravené 
veľmi rýchlo zareagovať a otvoriť ich spolu s lanovkami pre verejnosť. 
 
Bežecké trasy v Jasnej pripravuje stredisko v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného 
ruchu  Región Liptov. „Náš horský región je známy nielen kvalitnými zjazdovkami, ale aj veľmi 
dobrými podmienkami na bežecké lyžovanie. Vidíme v ňom veľký potenciál a preto iniciujeme vznik 
nových tratí a dlhodobo podporujeme aj úpravu trás a novú infraštruktúru v ich okolí,“ uviedla 
riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________  
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, sesterské stredisko Ankogel 
Mallnitz a stredisko Muttereralm Innsbruck. 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. 


