
Nová šesťsedačková lanovka v Lomnici by mala odstrániť čakacie rady | To je Slovensko

 Vďaka novej šesťsedačkovej lanovke, ktorú v súčasnosti budujú v Tatranskej Lomnici, by sa už
túto zimnú sezónu malo odstrániť čakanie v radoch a mala by sa tak splniť tiež garancia
lyžovačky v tomto stredisku minimálne päť mesiacov v roku.          Nová lanovka by mala zvýšiť
prepravnú kapacitu lyžiarov pod druhým najvyšším štítom Tatier. Po budovaní ďalšieho
zasnežovania v Tatranskej Lomnici je to ďalší pozitívny signál pre celé Vysoké Tatry a hlavne
pre lyžiarov. Momentálne prebiehajú práce na vytýčení lanovky v teréne, aby sa tak následne
mohli začať aj výkopové práce pre základy jej trasy a pre garáž sedačiek.        Pôjde o nový
model lanovky, ktorá bude mať zaklápací štít v oranžovej farbe, tzv. bublinu, vyhrievané
sedadlá a vetru odolnejší systém ako bežné sedačkové lanovky. Jej prepravná kapacita bude
2600 osôb za hodinu, bude dlhá 1889 metrov s prevýšením 280 metrov. Dopravná rýchlosť je
päť metrov za sekundu s tým, že prepravný čas z Tatranskej Lomnice do koncovej stanice Štart
bude 6,7 minúty.        „Tatranská Lomnica v top termínoch, akými sú napríklad Silvester či
prázdniny silných regiónov, pociťovala problém s čakacími radmi. Vybudovanie tejto lanovky o
tretinu zvýši celkovú prepravnú kapacitu lyžiarskeho strediska a počas väčšiny sezóny sa
odstránia aj čakacie rady,“ priblížil Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva Tatry Mountain
Resorts (TMR), ktorá je prevádzkovateľom strediska. Nová nástupná stanica lanovky bude
umiestnená približne o 250 metrov nižšie ako súčasná nástupná stanica kabínkovej lanovky z
Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso. Tým sa zabezpečí napojenie na budúce centrum
Tatranskej Lomnice.        Hlavatý ďalej uviedol, že v tomto prípade ide už o šiestu
šesťsedačkovú lanovku na Slovensku a prvú tohto druhu v tomto stredisku. Predpokladané
náklady na výstavbu novej lanovky a s tým súvisiacich objektov sú približne 7,7 milióna eur.
Spolu s investíciou do zasnežovania tak už TMR do tohto strediska preinvestovalo viac ako
10,5 milióna eur. Hlavatý ďalej zdôraznil, že prví lyžiari by sa na lanovke mali voziť už v
decembri tohto roku. Do roku 2014 plánuje spoločnosť preinvestovať ďalšie peniaze, tentoraz
do infraštruktúry stredísk a hotelov.        Okrem tejto lanovky prevádzkuje TMR kabínkovú
lanovku na Skalnaté pleso, štvorsedačkovú lanovku z medzistanice Štart na Čučoriedky,
dvojsedačkovú lanovku do Lomnického sedla i visutú kabínkovú lanovku na Lomnický štít.
Široké carvingové trasy sú určené predovšetkým pre všetkých rekreačných lyžiarov, trasy
vedúce v oblasti Lomnického sedla vyhľadávajú náročnejší lyžiari.      
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