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Pozemná lanovka na Hrebienok si dopraje jesenný 
rekondičný pobyt vo Švajčiarsku 

 
Vysoké Tatry – 30.9.2020 - Obľúbenú pozemnú lanovku premávajúcu vo Vysokých 
Tatrách zo Starého Smokovca na Hrebienok čaká revízia vo Švajčiarsku. Podvozok 
kabíny č.2 sa vydá na cestu do mesta  Uetendorf, kde ho priamo v dielňach 
výrobcu prehliadnu, vymenia opotrebované diely a pripravia na ďalšiu bezpečnú 
prevádzku. Na trase medzi Smokovcom a Hrebienkom bude zabezpečená 
ekologická náhradná doprava. 
 
Pravidelný servis odporúčaný výrobcom zariadenia je základom bezpečnej prevádzky. 
Súčasná pozemná lanovka s dvomi vozňami je v prevádzke od roku 2007 a podľa 
pokynov dodávateľa je každých 6 rokov potrebná komplexná revízia podvozkov. „Počas 
revízie sa robí komplexná kontrola, diagnostika a výmena opotrebovaných dielov. Po tom, 
čo v minulom roku takúto kúru absolvovali podvozky vozňa č.1, prišli v tomto roku na rad 
podvozky vozňa č.2,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ lanových dráh Ján Slamený. 
„Celá technická paráda začína už vo Vysokých Tatrách, kde naši zamestnanci spolu 
s montérmi švajčiarskeho výrobcu kabínu vyviažu na zdvihákoch, uvoľnia a vysunú 
podvozky, ktoré sa následne na kamióne odvezú do dielní vo Švajčiarsku. Po zhruba 
trojtýždňovej revízii sa podvozky vrátia späť do Tatier, kde sa osadia na koľajnice 
a následne ich spojíme s vozňom, ukotví sa ťažné lano a zariadenie sa po revíznych 
skúškach opätovne uvedie do prevádzky“ doplnil Slamený. 
 
Odstávka pozemnej lanovky potrvá v čase od 1.októbra do 13.novembra 2020. V tom 
čase pripravuje prevádzkovateľ pre návštevníkov Tatier, ktorí si netrúfajú na peší 
výstup na Hrebienok, ekologickú alternatívu – bezemisný elektrobus, ktorý by mal 
premávať po jestvujúcej komunikácii zo Starého Smokovca na Hrebienok. 
 
Pozemná lanovka s technológiou spoločnosti Doppelmayr/Garaventa bola vo Vysokých 
Tatrách uvedená do prevádzky 22.decembra 2007. Na trase zo Starého Smokovca na 
Hrebienok nahradila starú taliansku pozemnú lanovku Cerreti e Tanfani z Milána, ktorá 
tam premávala od roku 1970. História pozemnej lanovky na Hrebienok sa začala písať 
už v roku 1908, kedy Smokovec s Hrebienkom spojila železničná trať s tzv. Abtovou 
výhybkou, vďaka ktorej sa v strede jednokoľajovej trate dokážu míňať dva oprotiidúce 
vozne. 
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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. 
 


