
50 rokov malinovej lanovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestom rekreácie, oddychu a trávenie voľného času v prírode bolo ešte do polovice 20. 

Storočia  doménou najmä Vysokých Tatier. To platilo aj o zimných športoch, ktoré tam mali 

vhodné prírodné podmienky a boli tu postavené aj prvé lyžiarske vleky a lanovky.  

Po druhej svetovej vojne sa turistika a lyžovanie postupne stávali masovou aktivitou. 

Prístupnosť a vhodné terény boli v Liptove najmä v Jasnej a Maline Brde. 

Organizovanosť lyžovania siaha do 50-tych rokov vznikom lyžiarskeho oddielu 

v Ružomberku pričom už v tomto období evidujeme úvahu o vybudovaní sedačkovej lanovky 

na Haliny a vlek z Halín na vrchol Malina. 

V roku 1956 bol na svahu Malina Brda vybudovaný prvý lyžiarsky vlek TURDUS autora 

a výrobcu Ružomberčana Jozefa Lichardusa, v roku 1958 sa začalo v výstavbou horského 

hotela Malina.  

Ambiciózne 60. roky  

Ako sa otepľovala atmosféra v spoločnosti, nastal prudký rozvoj aj v oblasti turizmu a športu. 

Demonštrácia aktivít a snáh v tejto oblasti vyvrcholili organizáciou majstrovstiev sveta 

v klasickom lyžovaní v roku 1970 vo Vysokých Tatrách. Euforické obdobie budovania 

horských stredísk, infraštruktúry, dopravy, či hotelov zachytilo aj veľkofatranské Malinô 

Brdo ako vstupnú bránu do Liptova. Uvažovalo sa o veľkolepom projekte vybudovania 

komplexného strediska  s kabínkovou lanovkou, sedačkovou lanovkou, hotelom, reštauráciou, 

skokanským mostíkom a kúpaliskom.  

V roku 1961 pribudol  na Maline kotvový vlek a začalo sa s intenzívnou prípravou budovania 

lanovky. Už v júli 1964 vydal Mestský národný výbor v Ružomberku stavebné povolenie na 



výstavbu kabínkovej lanovky. Okrem kabínkovej lanovky sa začalo intenzívne pracovať na 

úprave terénu zjazdovky z Malina do Hrabova, ktorá bola skolaudovaná 29.decembra 1966.  

Dňa 29.augusta 1967 bola uvedená do prevádzky najmodernejšia lanovka v Československu, 

vyrobená spoločnosťou Transporta Chrudim. Lanovka so 4-miestnymi kabínkami prekonáva 

výškový rozdiel 413 metrov za približne 10 minút. Dĺžka dráhy je 1769 metrov. Projekt 

vychádzal z prototypu lanovky vybudovanej v roku 1959 v Sarajeve, ktoré bolo v roku 1984 

dejiskom zimných olympijských hier. Tento koncept lanovky bol neskôr využitý pri potrebe 

zvyšovania kapacity prepravy z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso. 

Smelé plány rozvoja celoročného využitia strediska nabrali jasné kontúry vybudovaním 

kúpaliska pod hornou stanicou kabínkovej lanovky pri hoteli Malina, čím sa stalo najvyššie 

položeným kúpaliskom v strednej Európe. Dnešných dní sa však z rôznych dôvodov 

kúpalisko nedožilo. 

Ruka v ruke s budovaním lanovky sa vybudovali Hotel Hrabovo pri dolnej stanici kabínkovej 

lanovky, ktorý spolu s budovou lanovky vytvoril moderný architektonický komplex. 

Neďaleko hornej stanice lanovky bol vybudovaná Májekova chata. 

V sedemdesiatych rokoch bol vybudovaný aj skokanský mostík na Maline Brde. 

V Ružomberku bola veľká tradícia skákania na lyžiach a vybudovaných niekoľko mostíkov. 

Mostík na Maline brde bol vybudovaný ako prírodný s kritickým bodom K-44. 

Zaujímavosťou bolo, že mostík s nájazdom a doskočiskom bol celý zasadený do terénu bez 

vybudovania skokanskej veže čo si vyžadovalo náročné terénne úpravy.  

Deti lanovky 

Vybudovaním lanovky sa vytvorili vhodné  podmienky pre rozvoj lyžovania pre širokú 

verejnosť nielen z Ružomberka a okolia ale aj mnohých kútov Československa. 

Súťažne sa lyžiari miestneho oddielu už od žiackych kategórií začali presadzovať na 

celorepublikových a celoštátnych pretekoch v zjazdovom lyžovaní a svahy Malina Brda sa 

prirodzene zaradili medzi organizátorov  mnohých pretekov. 

Napriek snahe o zíntenzívnenie prípravy lyžiarov, museli mnohé talenty odísť z Ružomberka 

do lyžiarskeho gymnázia v Kežmarku a Liptovského Mikuláša, či internátnej športovej školy 

v B.Bystrici. Boli to lyžiari Peter Kubačka, Peter Vozár, bratia Pacákovci, Tibor Tišťan či 

skokan Miroslav Slušný. 

Ivan Pacák bol najväčším talentom „detí lanovky“. Bol niekoľkonásobným majstrom ČSSR 

a reprezentant. Štartoval v európskom a svetovom pohári. 24.januára 1982 sa umiestnil 

v preteku svetového pohára vo švajčiarskom Wengene na 2.mieste v kombinácii. V histórii 

mužského zjazdového lyžovania na Slovensku je to dodnes najväčší úspech a dodnes jediné 

pódiové umiestnenie vo svetovom pohári. Dva roky na to emigroval do Austrálie...  

 

 



Nešťastie chodí po horách 

V roku 1992 došlo k obrovskej tragédii vo Vysokých Tatrách. Dňa 8.januára žiaci 

strojárskeho učilišťa z Prievidze, ktorí boli v Tatrách na lyžiarskom výcviku,  sa vracali zo 

Skalnatého Plesa lanovkou do Tatranskej Lomnice. Po nástupe sa jedna z kabín po výjazde zo 

stanice nekontrolovateľne pustila dole a obrovskou rýchlosťou narazila do kabíny pred ňou vo 

výške vyše 40 metrov nad zemou. Zrážka spôsobila smrť 4 žiakom. Následne aj keď sa zistila 

pravdepodobná príčina nešťastia bola vykonaná výmena technológie lanovky.  

Taká istá technológia bola aj na Maline Brde. Kvôli spomínanej nehode bola prevádzkovaná 

lanovka s dodatočnými bezpečnostnými opatreniami do jari 1994, kedy bola vykonaná 

rekonštrukcia a výmena technológie. Spôsob ručného brzdenia a otvárania kabín bol 

nahradený  novými dopravníkovými systémami ktoré samé brzdili aj rozbiehali kabíny. Tiež 

boli vybudované odjazdové a príjazdové koľajnice. Rekonštrukcia si vyžiadala aj výmenu 

elektrických a zabezpečovacích prvkov v staniciach a výmenu kabín. 

Po spoločensko-hospodárskych zmenách v deväťdesiatych rokoch sa začalo s prípravou 

veľkej renovácie a zvýšenia kapacity strediska. Postupne najprv inštaláciou ďalších vlekov a 

budovaním zasnežovacieho systému. 

V roku 2001 došlo doteraz k najvýznamnejšej investícii a modernizácii strediska. Jednak bola 

úplne vymenená technológia strojných zariadení a prebudovaná trasa lanovky vrátane 

traťových podpier. Z pohľadu návštevníka došlo k zásadnému kvalitatívnemu posunu. Nová 

lanovka strojnásobila prepravnú kapacitu oproti pôvodnej vďaka väčšej rýchlosti a väčším 8-

miestnym kabínam. Celú trasu nová lanovka zvládne do 5 minút. 

Súčasťou investície bolo aj vybudovanie 4-sedačkovej lanovky na úplný vrchol Malina Brda 

(1211 m.n.m.)  

Týmito investíciami stredisko potvrdilo svoje kvality a v rámci ratingu lyžiarskych stredísk 

patrí do slovenskej špičky. 

Zimná sezóna vynoveného strediska začala 16.12. 2001. Len pár dní na to, na Silvestra došlo 

v hornej stanici kabínkovej lanovky k požiaru. Náročný prístup hasičskej techniky k stanici 

mal za následok vzniknutia rozsiahlych škôd na budove. Napriek požiaru nebola 

technologická časť poškodená, takže ešte v prvej polovici januára sa na Maline začalo 

lyžovať.  

Rozvoj dolín 

Veľký úspech strediska mal za následok rozvoj Hrabovskej doliny, kde vznikol dopyt po 

modernom a kvalitnom ubytovaní. Na brehu jazera – hrabovskej priehrady vznikol komplex 

Apartmány Hrabovo, ktorý svojou polohou a architektúrou vkusne doplnil dolinu. Ďalšími 

vybudovanými zariadeniami boli apartmánové domy Fatrapark 1 a 2. Všetky ubytovacie 

zariadenia majú charakter ski in ski out. 



Paralelná dolina s Hrabovskou je Čutkovská dolina, ktorá sa v značnej miere tiež rozvíja či 

Vlkolínec v zozname UNESCO ležiaci južne pod svahmi Malina vytvárajú z celej lokality 

mikroregión Malinô Brdo.  

Mnohé atrakcie ako člnkovanie, zipline a Tarzania, letná pláž, jazda kárami a kolobežkami, 

rozprávkové Obrovo, koliba a náučné chodníky , či tématické trasy ale aj množstvo podujatí 

dáva za pravdu návštevníkom, ktorí tvrdia že týždeň dovolenky sa im tu máli. 

Celú ponuku mikroregiónu pre rodiny navyše dopĺňajú neďaleké aquaparky.  

Vďaka lanovke 

Pred vyše polstoročím bolo Malinô Brdo len prvým vrcholom hrebeňovky Veľkej Fatry pre 

turistov obdivujúcich nedotknutú prírodu v trase na Smrekovicu, Čierny kameň, Ploskú, 

Borišov, či Krížnu.  Dnes je to celoročné stredisko s krásnou prírodou, pestrými službami ale 

najmä fajn atmosférou, ktorá tu je stále od čias budovania našej lanovky. 

Malinô Brdo sa určite bude ďalej rozvíjať, ale skôr smerom prinášania inovácií, atrakcií 

a skvalitňovania svojich služieb. Lanovka tohto roku zavŕšila svoju päťdesiatku ale je to stále 

čiperná dáma, kvôli ktorej na Malino radi chodíme. Svojou prítomnosťou pomohla rozvíjať 

ružomberský región a miestny cestovný ruch. Vďaka lanovke už niekoľko generácií spomína 

na neopakovateľnú zimnú a letnú dovolenku. Vďaka lanovke mnohí mladí ľudia trávili svoj 

voľný čas v lyžiarskom oddieli, ktorý vďaka lanovke stále vychováva nádejných lyžiarov.  

Vďaka všetkým, ktorá sa pričinili o výstavbu kabínkovú lanovku na Malinô Brdo  a jej 

 bezproblémovú prevádzku do dnešných dní. 

    

V Ružomberku dňa 11.12.2017 


