
 

 
Tatry mountain resorts, a.s. 
 
 
Demänovská Dolina 72 
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V Jasnej predstavili dlhoočakávanú novú lanovku, 
ďalšou novinkou je zjazdovka venovaná Petre Vlhovej 
 
Jasná - 18.8.2021 - V Jasnej začali s výstavbou dlhodobo pripravovanej lanovky, ktorá by 
mala odstrániť najkritickejší bod v doprave v severnej časti tohto najväčšieho 
lyžiarskeho strediska na Slovensku. Zároveň odštartovali novú tradíciu známu zo 
zahraničných stredísk – legendárna zjazdovka č.1 známa doteraz ako Pretekárska bude 
po novom niesť meno našej najúspešnejšej lyžiarky – Petry Vlhovej.   
 
Novú lanovku spájajúcu Bielu púť a Priehybu chce TMR postaviť do budúcej zimy (2020/23). 
Pôjde o 15-miestnu kabínovú lanovku známu napríklad z južnej strany Chopku. “Potrebovali sme 
odstrániť najväčší problém v doprave lyžiarov a turistov na Priehybu z Bielej púte. Na prestupe z 
jestvujúcej štvorsedačky na výťah Twinliner sa pravidelne tvoria zápchy, niekedy sa musí čakať aj 
viac ako hodinu. Preto sme hľadali najefektívnejšie riešenie s čo najmenším dopadom na životné 
prostredie,“ vysvetľuje okolnosti zámeru predseda predstavenstva TMR, a.s. Igor Rattaj. 
"Pôvodný projekt pre lanovku na Priehybu sme začali pripravovať ešte v roku 2009. Bol oveľa 
komplikovanejší, finančne náročnejší a predovšetkým by si vyžadoval väčší zásah do prostredia 
kvôli potrebe novej zjazdovky pre príjazd k údolnej stanici nad Lúčkami. Od roku 2015 sme sa preto 
sústredili už iba na prípravu minimalistickej verzie – iba lanovky a z Bielej púte, čo znamená 7-
násobne menší zásah do lokality,“ doplnil Čeněk Jílek, COO spoločnosti TMR. 
 
Nová kabínová lanovka začínajúca na ploche parkoviska by mala vytvoriť priame spojenie na 
Priehybu. Ocenia to nielen lyžiari, ale v lete to zjednoduší aj dopravu imobilných návštevníkov a 
rodín s detskými kočíkmi. Lanovka bude zároveň hlavnou prepravnou líniou pre zásobovanie 
reštaurácií, vďaka čomu sa výrazne obmedzí pohyb ratrakov a zníži uhlíková stopa. “Dávam 
zároveň verejný prísľub, že v rámci kompenzácií vysadíme v Demänovskej doline dvojnásobný 
počet nových stromov oproti tým, ktoré z trasy lanovky odstránime. A podotýkam, že to bude 
výsadba nad rámec toho, čo sadíme v rámci tradičnej akcie Zelený Chopok,“ informoval Rattaj.  
 
Lyžiarske stredisko Jasná dnes zároveň slávnostne predstavilo nové meno najpopulárnejšej 
zjazdovej trate v stredisku. Zjazdovka známa ako č.1 alebo Pretekárska ponesie od najbližšej 
zimnej sezóny  meno našej najúspešnejšej alpskej lyžiarky – víťazky Svetového pohára Petry 
Vlhovej. Tá na nej začiatkom marca vyhrala preteky Svetového pohára v obrovskom slalome.  
„Pomenovanie zjazdovky po výnimočných osobnostiach lyžovania je v zahraničí bežné, skvelý 
úspech Petry Vlhovej v uplynulej sezóne nám to celé iba uľahčil. Symbolická jednotka v stredisku 
tak od dnešného dňa patrí slovenskej i svetovej jednotke – našej Peti,“ hovorí s úsmevom riaditeľ 
strediska Jasná Jiří Trumpeš. „Na tejto zjazdovke sa mi vždy jazdilo super, som tu ako doma, 
vyhrala som tu viacero pretekov. V uplynulej sezóne som práve tu v Jasnej a na tejto zjazdovke 
nabrala novú energiu a doviedla celú sezónu do toho najkrajšieho konca. Dúfam, že aj s mojím 
menom bude táto zjazdovka nielen mne, ale aj ostatným slovenským lyžiarom priať a zažijeme na 
nej ešte veľa úspechov. Prajem ich aj všetkým týmto lyžiarskym nádejam, ktoré ma tu dnes prišli 



 

 
Tatry mountain resorts, a.s. 
 
 
Demänovská Dolina 72 
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podporiť,“ uzavrela Petra Vlhová v spoločnosti detí z lyžiarskych klubov z celého Slovenska 
vrátane domáceho Klubu alpského lyžovania Jasná, ktoré ju pri slávnostnom ceremoniáli prišli 
podporiť.    
 
 
 
 
 
 
Dôležité čísla a fakty o príprave novej lanovky Biela púť - Priehyba:  
15 mil.  Eur – výška investície 
2800os/hod – prepravná kapacita 15KLD Biela púť- Priehyba  
930m –  dĺžka lanovky Biela púť – Priehyba 
250os/hod –  súčasná kapacita výťahu Twinliner 
7,57ha –  zmenšenie plochy dotknutej výstavbou lanovky oproti pôvodnému návrhu 
2,4ha –  náhradná výsadba  
1,5hod –  čakacie doby na výťah Twinliner v špičke 
1,2ha –  plocha dotknutá výstavbou novej lanovky  
 
 
 

 

 ___________________________________________________________________________ 

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. 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. 


