
n Jasná – ráj pro lyžaře, snowboardisty, komplexní středisko vhodné pro začátečníky 
i pokročilé lyžaře, freeridery, či rodiny s dětmi  

n nejširší lyžařská nabídka na Slovensku v jednom středisku, dostupná pohodlně lanovkami 
z jižní i severní strany Chopku

n nová kabinková lanovka Biela púť – Priehyba
n 50 kilometrů perfektně upravených sjezdovek, 20 lanovek a vleků, 12 freeride zón  
n 43 km technicky zasněžovaných sjezdovek až na vrchol Chopku s garancí kvalitní lyžovačky 
n komfortní bezdotykový systém skipasů GOPASS s vlastním e-shopem, APPkou 

a samoobslužnými pokladnami ve středisku – GOPASS Tickets
n Infocentrum, pokladna a Gopass tickets – nacházející se na jednom integrovaném místě -                              

v Klientských centrech, na každém nástupním místě střediska Jasná
n APRÈS SKI, světové eventy, luxusní wellness, music club
n SKI-IN SKI-OUT ubytování přímo na sjezdovkách

V lyžařském středisku Jasná na svazích Chopku si v zimní sezóně 2022/2023 vychutnáte slovenskou lyžovačku plnou neopakovatelných zážitků. Největší 
lyžařská aréna s výbornými podmínkami pro zimní sporty na Slovensku nabízí lyžovačku plnou zábavy, moderní lanovky a zajímavou eventovou nadílku. 50 
km kvalitně upravených sjezdovek díky modernímu zasněžovacímu systému garantuje lyžovačku minimálně 5 měsíců v roce s možností lyžovat na severní 
i jižní straně Chopku. Středisko nabízí široké možnosti lyžování na všech typech tras, od modrých – lehkých sjezdovek až po náročné – černé sjezdovky. 
Celkem 25 dopravních zařízení s přepravní kapacitou téměř 32 000 osob za hodinu, mezi nimi 24-místná kabina Funitel odolná vůči větru nebo 15-místné 
gondoly propojující severní a jižní stranu Chopku, poskytují nadšencům lyžovačky maximální pohodlí na cestě za zimními zážitky. Nekonečnými výhledy na 
druhém nejvyšším vrchu Nízkých Tater vítá královna horských restaurací – panoramatická Rotunda se slunečnou terasou a možností ubytovat se na Chopku 
ve výšce 2 004 m n.m. 
Jasná je pravidelně dějištěm závodu Světového poháru ve sjezdovém lyžování a domácím střediskem olympijské vítězky Petry Vlhové. V Jasné se pravidelně 
setkávají i nejlepší freerideři, protože středisko je také zastávkou světové Freeride World Tour. Na své si přijdou všichni milovníci divoké jízdy ve dvanácti 
rozlehlých freeridových zónách. Jako v jednom z mála středisek jsou zóny pohodlně dostupné kabinkovými lanovkami, což přidává na jejich výjimečnosti. 
Vylepšený trendový snowpark designovaný pro začátečníky i zkušené jezdce, zábavná lyžařská trať Fun Zone s nenáročnými sněhovými překážkami, 
vhodnými pro malé i velké dovádějící lyžaře, či ranní Fresh Track s nedotčenými sjezdovkami ještě před oficiálním spuštěním provozu.  I tento rok je pro 
všechny milovníky lyžování připravena profesionální závodní trať, která je situována na sjezdovce č. 10 Vrbická (Grand – Brhliská). Vstup do Skiline arény je 
bezplatný. Středisko Jasná nadále rozvíjí zvyšování bezpečnosti na sjezdovkách, skialpinistické koridory, osvětu skialpinistů a také bezpečnostní hlídku na 
lyžích – skipatrolu. Dále využívá inovaci při úpravách sjezdovek v podobě profesionálního softwaru SNOWsat se systémem řízení s měřením hloubky sněhu 
a satelitního navádění polohy ratraku. Pro rychlou distribuci důležitých střediskových informací je na vybraných lanových drahách v Jasné zaveden centrální 
střediskový rozhlas. 

Oficiální start lyžovačky ve středisku Jasná spojený s denním programem je naplánován na sobotu 3. prosince 2022. 

JASNÁ
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Nejvýznamnější kabinková lanovka ve středisku Funitel patří k nejmodernějším technologiím na světě. Její zajímavostí je upevnění kabiny na 
dvou lanech, což kromě zvýšené bezpečnosti umožňuje přepravu ve větrném počasí při rychlosti větru až do 120 km/hod. Cesta na vrchol vede 
ze stanice Priehyba (výstupní stanice 6-sedačkové lanovky Záhradky - Priehyba) a návštěvníci Nízkých Tater se na vrchol Chopku dostanou za 
komfortních 6 a půl minuty. Přepravní kapacita Funitelu je 2 480 os./hod., každá z 22 kabin překonává vzdálenost více než 2 000 metrů a zdolává 
převýšení 655 metrů. V porovnání se sedačkovými lanovkami se dopravní rychlost zvýšila na 7 m/s. Na severní straně se lyžaři díky investici ve výši 
17 mil. eur mohou odvézt z Bielé púti na Priehybu úplně novou 15–místnou kabinkovou lanovkou značky Doppelmayr. 

Součástí komplexního propojení Chopku Sever a Chopku Jih jsou také 15–místné kabinkové lanovky v lokalitách Krupová – Kosodrevina a 
Kosodrevina – Chopok Jih. Tato kabinka se svým řešením podobá oblíbené oranžové kabince Grand Jet jezdící na trase Grand – Brhliská v lokalitě 
Otupné na severní straně Chopku. Kabinka na vrchol Chopku z jižní strany je však větší, vhodná až pro 15 osob. Přepravní kapacita lanovek je 2 800 
os./hod.  a lanovky z Krupové až na vrchol Chopku překonávají celkem 920 výškových metrů.

SVĚTOVĚ OCENĚNÁ LYŽOVAČKA V JASNÉ POD CHOPKEM, TO JE VÍCE NEŽ 50 KILOMETRŮ SJEZDOVEK
PLNÝCH SKUTEČNĚ SVĚTOVÝCH ZÁŽITKŮ.

DÍKY STŘEDISKU JASNÁ SLOVENSKO ZÁŘÍ MEZI HVĚZDAMI EVROPSKÝCH LYŽAŘSKÝCH DESTINACÍ.   

n Nová lanovka Biela púť – Priehyba
n Obnovený provoz lyžařského vleku H-210 Zadné Dereše
n Přestavba restaurací Rotunda a Happy End na samoobslužné 
n Posílení zasněžovacího systému
n Vybudování zasněžování na sjezdovce č.6 Slalomák 
n Rozšíření a vyznačení běžeckých tratí – v lokalitě Zadné vody v dotyku přibude na výlučně přírodním sněhu nový, více 

než 3 km okruh určený všem fanouškům běžeckého lyžování.  
n Lanovky/lyžovačka v ceně pobytu – ideální benefit pro hosty hotelové sítě TMR hotels. Získejte skipas nebo  jednorázový 

lístek na vývoz lanovkou pro každou osobu. Počet nocí = počet skipasů/lístků. 

I tento rok je pro všechny milovníky lyžování připravena profesionální závodní trať, která je situována na sjezdovce č. 10 Vrbická (Grand – 
Brhliská). Vstup do Skiline arény je bezplatný. Středisko Jasná nadále rozvíjí zvyšování bezpečnosti na sjezdovkách, skialpinistické koridory, 
osvětu skialpinistů a také bezpečnostní hlídku na lyžích – skipatrolu. Dále využívá inovaci při úpravách sjezdovek v podobě profesionálního 
softwaru SNOWsat se systémem řízení s měřením hloubky sněhu a satelitního navádění polohy ratraku. Pro rychlou distribuci důležitých 
střediskových informací je na vybraných lanových drahách v Jasné zaveden centrální střediskový rozhlas. Důležitým prvkem managementu 
střediska Jasná je i ekologie – podpora ekologické kyvadlové dopravy do střediska, důsledná separace odpadu na nástupních místech 
lanovek a v provozovnách ve středisku, moderní technologie snižující spotřebu energií, nová lanovka jako ekologická alternativa zásobování 
namísto vývozu zásob do provozoven ratraky, nahrazení plastového jednorázového nádobí v gastro zařízeních na svazích ekologickými 
materiály (papír, bambus) nebo porcelánem. 

ZIMA VE STŘEDISKU

NOVINKY ZIMY 2022/23
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I v zimní sezóně 2022/2023 půjde Jasná v cenotvorbě podle vzoru minulého roku. Prodej skipasů způsobem podobným prodeji letenek přinesl 
lyžařům možnost získat skipasy v předprodeji za lepší ceny než při nákupu v pokladnách na poslední chvíli. Na gopass.travel půjde opět o živý 
proces, kdy ceny automaticky přepočítává program, jehož cílem je rovnoměrně rozptýlit lyžaře do středisek během celé sezóny. Proto budou 
ceny skipasů během vytížených termínů vyšší a v době neobsazeného střediska naopak nižší. 
Protože se zájem ze strany lyžařů během celé sezóny mění vzhledem k termínu lyžování, je nezbytné plánovat si lyžování předem, pro dosažení 
co nejlepší ceny, tzn. „Čím dřív koupíš, tím výhodněji lyžuješ“. Tím se dává šance klientům, kteří dokážou dřív naplánovat své časové možnosti a 
být za to také odměněni formou výhodnějších cen než jsou běžné ceny pro daný 1-denní skipas. 
 

 
TATRY MOTION je na svazích synonymem pro síť špičkových lyžařských služeb.
 
Lyžařská škola Tatry Motion Nízké Tatry zabezpečuje ve středisku Jasná kvalitní výuku lyžařů a snowboardistů od začátečníků až po experty, pro děti 
od tří let až po důchodce. Služby lyžařské školy lze využít v lokalitách Lúčky, Biela Púť a Krupová na jižní straně Chopku. Každá lokalita disponuje 
vlastní arénou na výuku s názvem MAXILAND, které jsou vybaveny lyžařskými dopravníkovými pásy a moderními didaktic-kými pomůckami. Klienti 
si mohou vybrat z produktů lyžařské školy podle vlastního výběru takový typ lekce, který nejlépe vyhovuje jejich úrovni a technickým zručnostem. 
Lyžařská škola nabízí privátní lekce (individu-ální přístup), lyžařské kurzy pro mateřské, základní, střední a vysoké školy a skupinové lekce (skupinové 
lek-ce pro děti a dospělé na každodenní bázi a 4-denní skupinová lekce Winter Passion).  Výuka lyžování a snowboardingu je vedena certifikovanými 
instruktory podle platné metodiky vypracované akreditovanými vzdělávacími zařízeními na Slovensku a v zahraničí. Kromě toho komplexnost 
nabídky pod značkou Tatry Motion ve středisku tvoří půjčovna lyžařské výstroje spolu s depotem, úschovna zavazadel, půjčovny pří-mo u stanic 
lanovek kompletně vybavené pro lyžaře a snowboardisty, ať už freeride, freestyle lyžemi, skialp lyžemi a běžkami, nebo profesionální servis lyží a 
snowboardů. 

DOBRÉ JÍDLO NA SVAZÍCH A GASTRONOMIE VE VÝŠKÁCH – ZÁŽITEK  
PRO CHUŤOVÉ POHÁRKY *
Gastronomický segment nabízí gurmánské horské zážitky během dne i bohatou noční zábavu. Přímo na svazích lyžaře a snowboardisty čekají horské 
restaurace s panoramatickými výhledy, Après ski bary s dobrou hudbou. Ikonickou Rotundu na Chopku ve výšce 2004 m n.m. doplňuje samoobslužná 
restaurace, Hotel Rotunda se třemi De luxe pokoji, slunečná terasa na střeše stanice lanovek a samoobslužný bar v přízemí. Je to unikátní místo, které 
spojuje oba lyžařské svahy z jižní a ze severní strany Chopku do jedinečné architektonické stavby. Návštěvníci Hotelu Rotunda se do zimního rána 
probouzejí s nejkrásnějším slovenským výhledem.
Bonbónkem je okouzlující restaurace VON ROLL ve výšce 1 670 m n.m. nabízející gurmánskou extázi v nádherném interiéru se zachovanými prvky 
historické nástupní stanice. Příjemně strávené chvíle můžete spojit s nejširší nabídkou vín. Zábavu si návštěvníci hor užijí i v klubu Happy End, který 
je Mekkou noční zimní zábavy v regionu. 
Nabídku našich restauračních zařízení doplňuje Ski – in & Ski – out restaurace Habarka. Moderní slovenská kuchyně ve folklórním šatu s tradičními 
slovenskými prvky interiéru a velkou slunečnou terasou se nachází u výstupní stanice lanovky Lúčky B8.
Milovníci dobrého jídla ve vysokých nadmořských výškách si budou moci vychutnat zážitkovou večeři* přímo pod Chopkem, v restauraci Rotunda. Na 
takovou jedinečnou večeři v sněhovém království vás pohodlně odvezou moderní lanovky. Oblíbený formát Tatranské zážitkové večeře má své nové 
místo – restauraci Habarka – nové místo, nové zážitky.  

Atraktivní hudební klub Happy END – funguje během dne jako restaurace s terasou přímo na svahu, s ideální polohou u vstupu do střediska Biela Púť. 
Ve večerních hodinách se mění na místo aprés ski zábavy s diskotékou, čímž středisko výrazně získalo i na atraktivnosti pro mladé lidi.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB POD ZNAČKOU TATRY MOTION

FLEXI CENY SKIPASŮ 
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 UBYTOVÁNÍ V TMR HOTELECH V JASNÉ
Společnost TMR vlastní a provozuje v lokalitě Jasná 7 unikátních hotelů. Přímo v centru celoročního střediska se nachází Hotel Grand, který je jako 
stvořený pro kvalitní rodinnou dovolenou. Během pobytu si vychutnáte výhledy na Chopok či okolní lesy, všechny služby a aktivity ve středisku 
máte doslova na dosah ruky a ideální poloha hotelu přímo u kabinkové lanovky Grand Jet zabezpečí celé rodině pohodlný výlet za poznáváním 
okolí Nízkých Tater.  Soukromé ubytování ve francouzském stylu nabízí Chalets Jasná Collection, kde si každý najde to své. Rozmanitá nabídka 
ubytování ve dvou lokalitách – Otupné a Záhradky se speciálním konceptem chaletového servisu s plně vybavenými apartmány či privátním 
wellness. Vaši pozornost jistě zaujme i boutique Hotel Pošta, který je známý svým avantgardním designem a TOP službami, které převyšují 4* 
standard. Personalizovaný servis orientovaný na individuální potřeby a přání poskytuje dovolenou bez starostí i těm nejnáročnějším klientům. 
Chuťové pohárky zase potěší gastronomie inspirovaná světovou kuchyní a steakovou kulturou v hotelové restauraci. U vstupu do Demänovské 
doliny určitě neminete adult friendly Hotel Tri studničky. Tento hotel se svými službami orientuje na dospělou klientelu a oddych bez dětí. Léta je 
známý jako oáza klidu a relaxace, kde si hosté okamžitě zamilují wellness s horskou pláží a netradičním ochlazováním v horském potoku Demänovka, 
skvělou gastronomii či harmonii, která dokáže zastavit uspěchanou dobu. 

Cestou do Jasné, v lokalitě Záhradky, můžete najít zrekonstruovaný Hotel SKI, který vám přiroste k srdci svým jedinečným retro designem. 
Ten umocňuje atmosféru horského prostředí, do kterého je hotel zasazen přímo u dolní stanice dvou lanovek a dojezdu pěti sjezdovek.

Přímo na vrcholu Chopku ve výšce 2 004 m n.m. najdete výjimečné ubytování v Hotelu Rotunda. K dispozici jsou hostům tři komfortní Deluxe 
pokoje, z nichž si díky orientaci balkónů užijete magické východy slunce. V zimě zážitek z ubytování umocní i špičkově upravené sjezdovky a ski-in/
ski-out poloha Rotundy, která zabezpečí, že hoteloví hosté jsou vždy mezi prvními lyžaři na svahu. Nad oblaky i jídlo chutná jaksi lépe a o potěšení 
z gastronomie se na Chopku postará designová restaurace. 

Na jižní straně Chopku Vás čeká Váš druhý domov v podobě Hotelu Srdiečko, který vítá své hosty už od roku 1958. Hotel si oblíbí každý pravý 
milovník přírody a klidné atmosféry. Srdiečko najdete přímo u stanice lanovky v srdci přírody Nízkých Tater, díky čemuž se můžete rovnou z hotelu 
vyvézt až na vrchol Chopku. Skvělá ski-in / ski-out poloha hotelu Vám dovolí vykročit z pokoje přímo na lyžařský svah či turistický chodník. Pohodlí 
si užijete v zrekonstruovaných pokojích a apartmánech v horském stylu nebo ve venkovní vířivce přímo pod štíty Nízkých Tater. Podrobnější 
informace o portfoliu TMR hotelů a jednotlivých nabídkách najdete také na: www.tmrhotels.com 

PARKOVÁNÍ A KYVADLOVÁ DOPRAVA 
Návštěvníci budou moci využít posílenou bezplatnou skibusovou dopravu do střediska ze záchytného parkoviště u Pavčiny Lehoty v ranní 
špičce v intervalu každých 15minut. Parkování na záchytném parkovišti bude bezplatné. Přímo ve středisku bude návštěvníkům k dispozicí 
největší parkoviště na Lúčkach s celkovou kapacitou 320 míst, kde bude sezónkářům k dispozici 70 parkovacích míst pod lanovkou bezplatně 
a 250 míst bude placených pro všechny návštěvníky. V lokalitě Biela púť přibylo nové kryté parkoviště PREMIUM PARKING, přímo v budově 
údolní stanice nové lanovky na Priehybu. Toto parkoviště přináší nejvyšší komfort pro návštěvníky z hlediska jeho atraktivní lokality přímo v 
srdci Jasné a blízkosti lanovky a ostatních služeb střediska. Návštěvníci si tato parkovací místa mohou jako jediné předem rezervovat a zakoupit 
přes gopass.travel, což znamená jistotu parkování i v nejvytíženějších termínech. Dalšími zpoplatněnými parkovišti přímo ve středisku Jasná v 
blízkosti lanových drah jsou parkoviště Otupné, Záhradky a Lúčky na severu a parkoviště Krupová a Trangoška na jihu.
Majitelé celosezónních skipasů Chytrá sezónka budou mít k dispozici bezplatné parkování na vyhrazených místech označených PS do 
naplnění kapacit – jde o parkoviště Lúčky, Koliesko, Otupné a Srdiečko. Neplatí pro parkoviště P2 Biela púť a parkoviště, která nejsou ve 
správě TMR a. s.
Lyžaři s jedno a vícedenními skipasy zakoupenými přes Gopass budou na parkovištích ve správě TMR a.s. parkovat se slevou 30%. Stejnou 
slevu budou moci využít i klienti s dalšími produkty zakoupenými přes GOPASS na daný den.  
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GOPASS – VSTUPENKA NA LYŽAŘSKÝ SVAH A TAKÉ KLÍČ
K BRANÁM AQUAPARKU  
Pro dovolenkáře, kteří lyžují v Tatrách, je vstupenkou na svah GOPASS – osobní personifikovaný skipas, který je zároveň multifunkční věrnostní 
kartou. Lyžaři se z pohodlí domova bezplatně zaregistrují v e-shopu na gopass.travel, zakoupí si svůj e-skipas a po příjezdu do lyžařského střediska 
přímo z auta jdou přes turniket na lyžařský svah. GOPASS šetří lyžařům čas, protože nemusí čekat na svůj skipas u pokladny v dlouhé řadě, namísto 
toho si jako první užívají ranní manšestr. Za každý jeden nákup se klientovi připisují věrnostní body, které může následně využít na další služby v 
provozech TMR. Více informací i na gopass.travel

INFORMACE O STŘEDISKU DENNĚ
Více informací o středisku a jeho nabídce lze získat v aplikaci Gopass, denně na infolince +421 907 88 66 44, info@jasna.sk nebo na webstránce 
střediska www.jasna.sk.

Společnost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve Střední a Východní Evropě, který vlastní nebo si pronajímá a provozuje atraktivní 
horská střediska, zá-bavní parky, golfové rezorty, restaurační zařízení, sportovní služby, obchody a hotely. V Nízkých Tatrách na Slovensku TMR vlastní a provozuje středisko Jasná 
Nízké Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta, Hotel SKI a Noc na Chopku. TMR je zároveň vlastníkem Aquaparku 
Tatralandia. Jde o největší slovenský aquapark s celoročním provozem, který nabízí kromě vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mořskou vodou, jakož i 
zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Součástí portfolia je i Vodní park Bešeňová, termální srdce regionu Liptov, které nabízí 
nejen mnoho vnitřních a venkovních bazénů, ale i výjimečné wellness a možnosti ubytování v hotelech Galéria Thermal, Bešeňová a Akvamarín. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a 
provozuje středisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Ve slovenských Vysokých Tatrách TMR také vlastní hotely Grandhotel 
Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso, Noc na Lomnickém štítu, provozuje též apartmánový dům Horec v Tatranské Lomnici. V Rakousku 
Skupina vlastní a provozuje alpské středisko na ledovci Mölltaler Gletscher, sesterské středisko Ankogel Mallnitz a středisko Muttereralm Inn-sbruck. V Čechách též nepřímo 
vlastní minoritní podíl ve společnosti Melida, a.s., která si pronajímá a provozuje středisko Špindlerův Mlýn. TMR si také pronajímá a provozuje český lyžařský areál Ještěd, Golf & 
Ski Resort Ostravice a pronajímá si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastřešuje provoz hotelu, restaurace a kongresového centra. V Polsku TMR vlastní a provozuje horské středisko 
Szczyrk Mountain Resort a Legendiu - Slezský zábavní park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitních projektů se Skupina převážně orientuje na rozvoj, budování a prodej 
apartmánů a komerčních prostor a proná-jem hotelů v rezortech TMR. Akcie TMR jsou obchodované na třech evropských burzách v Bratislavě, Praze a ve Varšavě.


