Lyžování v Rakousku
Lyžování v Rakousku je pro nás velmi zajímavé, protože Rakousko je naší nejbližší alpskou
zemí. Je zde 6500 km sjezdovek v nadmořských výškách od 550 do 3.450 m nad mořem. V
Rakousku jsou i rozsáhlá a kompaktní střediska (Wilder Kaiser, Saalbach-Hinterglemm,
Kitzbühel-Kirchberg, Nassfeld, Ischgl a Montafon). Nejbližší lyžařské středisko Rakouska z
Prahy je Pyhrn Priel (350 km) a z Brna Semmering (231 km).
S lyžováním v Rakousku má spousta lidí neodmyslitelně spojeny freeridy, kterých je zde
opravdu dostatek. Pro snowboardisty je Rakousko zemí zaslíbenou, protože téměř v každém
středisku je snowboardový park. Rakousko má vysoký standard lyžařských škol a služeb
lyžařských instruktorů.
V lepších střediscích se většinou lyžuje nad úrovní lesa a lanovky jezdí často i do tří tisíc
metrů nad mořem. Sjezdové lyžování v Rakousku téměř zcela vytlačilo běžky. Běžkařské
tratě jsou většinou v údolích.
V Alpách lyžování nekončí ani na jaře, ve výškách kolem 3000 m se dá lyžovat i v létě.
Letní lyžování v Rakousku umožňuje pět alpských ledovců: Kaunertal, Pitztal, Sölden,
Stubaital a Hintertux. Nejlepší podmínky pro lyžování jsou asi v dubnu, ale dobře si můžete
zalyžovat i v červnu. Jediným rakouským ledovcem, kde lze nyní lyžovat skutečně po celý
rok je Hintertux.

Zimní sporty v Rakousku
Běžky
V Rakousku jsou již dlouhou dobu připraveni na běžkaře vyznávající jak klasický styl tak
bruslařskou techniku. Překrásné terény pro běžkaře nabízí například Ramsau pod
Dachsteinem, či běžecké trasy přímo na ledovci Dachstein. Běžecký ráj nabízí také Seefeld
v Tyrolsku, kde se spojilo pět středisek dohromady a vytvořilo tak nekonečný počet kilometrů
tratí pro vyznavače běžek.
Lyžování
Dnes už na carvingových lyžích.
Bruslení
Za zimními sporty nemusíte nutně mezi vrcholky hor. Pestrou škálu sportovního vyžití
nabízejí zamrzlá jezera. Na rakouská jezera jezdí každoročně rychlobruslaři z celého světa.
Freeride

Stejně jako lyžaři, tak ani snowboardisté nejsou všichni stejného ražení a někteří dají přednost
před skoky a jízdou po upravených tratích vyjíždění pravidelných vlnovek v neporušeném
sněhu. Freeride je dobrodružný a nebezpečný sport pouze pro znalé. V neznámých
podmínkách je dobré nechat si poradit místním personálem, který nejlépe zná specifické
podmínky té které oblasti. V Rakousku už existují i speciální tábory pro mladé, kde se pod
vedením odborníků naučí chování v krizových situacích, odhadu terénu, či povětrnostním a
lavinovým nebezpečím.
Ledolezení
V Rakousku jsou pro horolezce tohoto ražení příznivé podmínky. Zamrzlé vodopády či
ledovcové jazyky pokořují jen ti nejodvážnější a zkušení ledolezci. Nejznámější cvičná věž je
v tyrolském Pitztalu. Měří 35 metrů a koná se na ní každým rokem Ice Academy.
Led je křehká hmota, a tak každý krok musí být dobře promyšlen. Tento vzrušující
adrenalinový sport není pro začátečníky. Nejdříve je nutné absolvovat odpovídající zaškolení
či výcvikový kurz.
Sáně
Projíždět se po horách na saních, tažených koňským spřežením je opravdu pohádkový zážitek.
Je zvykem zastavit u některé z horských chalup a zakončit den v příjemném posezení
s šálkem horkého punče.
Sáňkování
V Rakousku má sáňkování velkou tradici. Sáňkařské dráhy v Rakousku jsou určeny pouze pro
jízdu na saních, lyžařům je na ně vjezd zakázán, a pokud je potřeba překřížit sjezdovku,
vedou buď tunelem nebo po mostku, což ještě zvyšuje jejich atraktivitu. Dráhy mívají
většinou několik kilometrů a spousta sáňkařských drah je vybavena umělým osvětlením. Ve
střediscích, kde takováto dráha je, narazíte hned na několik půjčoven nabízejích sáně za malý
poplatek na celý den pro sáňkaře všech věkových kategorií. Místní sáňky jsou o dost těžší,
než jsme zvyklí u nás. Většinou mají železné lyže a jízda na nich je dosti rychlá a při špatné
manipulaci i dosti nebezpečná.
Skialpinismus
Pokud si na skialpové lyže připnete tulení pásy, jste schopni vystoupat bez použití lanovky
svépomocí hlubokým sněhem i strmým svahem do osamělých výšek velehor. Dolů už pak bez
pásů vykrajujete pravidelné vlnovky a užíváte si naprostého ticha hor a svobody pohybu,
jelikož nejste svázání oblastí středisek a jejich lanových drah.
Jelikož se jedná o velice nebezpečný a riskantní sport, využijte služeb místních horských
vůdců, kteří znají dobře místní terén a jeho sjízdnost za určitých podmínek. V každém případě
se před výstupem informujte o lavinové situaci v místech s lavinovým nebezpečím a výstup
do odlehlých nebo nebezpečných míst předem nahlaste.
Sněžnice

Sněžnice si mohou připnout na nohy i úplní začátečníci bez jakéhokoliv zaškolení. Se
sněžnicemi se dají skoro beze zvuku prozkoumávat skrytá místa, která jsou pro výšku sněhu
jinak špatně přístupná, čímž získáme jednak kouzelné výhledy a jednak se dostaneme do
srdce čisté, neporušené zimní krajiny. Ve spoustě středisek se pořádají i závody v běhu na
sněžnicích.
Snowboarding
Funparky jsou v Rakousku rozseté po celé zemi a mají ve světě vynikající zvuk.
Snowkiting
Komu nestačí dosažená rychlost jízdy na lyžích či snowboardu po sjezdovce, může okusit
snowkiting. Spojuje v sobě prvky windsurfingu, lyžování a létání. Dá se provozovat buď na
lyžích nebo snowboardu. Létací drak (angl. kite), do kterého se zavěsíte, vás bude unášet
vysokou rychlostí přes zasněžené pláně. Umění tohoto sportu využijete pak i v létě na vodních
hladinách opět za pomocí draka s lyžemi nebo prknem pod nohami.
Snowtubing
V mnoha střediskách vznikly zábavné zimní horské dráhy neboli snowtubing. Stačí nasednout
na nafouknutou pneumatiku a neřízeně prosvištět ledovým korytem. Skutečnost, že vozítko
nemůžete nijak ovládat, zvyšuje hladinu adrenalinu, ale zároveň radost a požitek z rychlé
jízdy. Dráhy jsou vybudovány pro jedno, dvě i více vozidel.
Surfování
Rájem všech zimních plachtařů je obrovské Neziderské jezero ve spolkové republice
Burgenlandsko.

Lyžařské areály - krása a komfort lyžování v Rakousku
Rakousko se může chlubit pohostinností i kvalitou služeb. Nespočet lyžařských středisek
s výbornou kapacitou lanovek a vleků, s upravenými svahy, s neplacenými parkovišti, se
skibusy spojujícími jednotlivé lyžařské oblasti, jsou snem každého lyžaře. V Rakousku se
ovšem nejedná pouze o materiální vybavenost středisek, ale hlavně o vstřícnost personálu jak
třeba v pohostinstvích, tak na svazích.
Rakouská parkoviště jsou bezplatná a na parkovací místo vás automaticky dovede obsluha.

V Rakousku je dle statistik asi 22 tisíc km sjezdovek, 16 tisíc km upravených běžeckých stop,
3500 lanovek a vleků a 8 ledovců pro lyžování. Pro základní orientaci je určen následující
přehled.

1) Ledovcové areály umožňující celoroční lyžování
Korutany: Mölltalský ledovec;

Salzbursko: Kaprun/Kitzsteinhorn;
Štýrsko: Ramsau/Dachsteinský ledovec;
Tyrolsko: Kaunertalský ledovec, Neustift/Stubaiský ledovec, Pitztalský ledovec,
Sölden/Rettenbašský a Tiefenbašský ledovec, Tux/Hintertuxský ledovec.
2) Areály nabízející noční lyžování na osvětlených sjezdových tratích
Horní Rakousko: Gosau, Hinterstoder, St. Wolfgang;
Korutany: Bad Kleinkirchheim, Heiligenblut, Nassfeld (Hermagor);
Salzbursko: Flachau, Obertauern, Saalbach-Hinterglemm, Zell am See;
Štýrsko: Schladming;
Tyrolsko: Innsbruck, Ischgl, Kitzbühel, Sölden, St. Anton/Arlberg;
Vorarlbersko: Lech/Zürs.
3) Sjezdovky pro profesionály a velmi zkušené lyžaře
Dolní Rakousko: sjezdovka světového poháru Hischenkogel, Semmering, Steilhang Häsing,
Kar, Hochkar;
Horní Rakousko: Hösskogel-Abfahrt, Hinterstoder, Krippensteinská sjezdovka v Obertraunu;
Korutany: Flattach/Mölltalský ledovec, Falbichl, Carnia;
Salzbursko: Gamsleiten 2, Obertauern, Schattberg Nord, Saalbach-Hinterglemm, severní
lyžařská trasa ve Sportgasteinu;
Štýrsko: sjezdovka Evropského poháru Riesneralm, Donnersbachwald, FIS-sjezdovka v
Obdach-Kalchberglift, Steirisches Zirbenland, FIS-sjezdovka Hauser Kaibling, Haus/Ennstal,
FIS-sjezdovka Planai, Schladming;
Tyrolsko: Hafelekar v Innsbrucku-Seegrube, Streif v Kitzbühelu, Schindelkar, Mattun,
Kandahar-Kapall v St. Anton;
Vorarlbersko: Kristallabfahrt z Hochjochu, Schruns, Madloch, Zürs/Lech.
4) Sjezdovky a areály pro rodiny s dětmi
Dolní Rakousko: Annaberg, Lackenhof/Ötscher;
Horní Rakousko: Grünau-Katschberg, Spital/Phyrn-Wirzealm/Hinterstoder;
Korutany: Bad Kleinkirchheim, Innerkrems, Nassfeld, St. Oswald;

Salzbursko: Faistenau-Hintersee-Krispl/Gaissau, Neukirchen, Lofer, Russbach;
Štýrsko: Grimming/Donnersbachwald/Riesneralm, Knax v Dachstein-Tauern, MariazellHochschwab, Murau, Waldheimat-Mürztal, Mayrhofen, Serfaus-Fiss-Ladis;
Vorarlbersko: akce „Montafon vítá rodiny“, Bregenzerwald: akce „Sníh pro děti“,
Schoppernau/Au: země dětských zážitků.
5) Areály pro snowboard
Dolní Rakousko: Annaberg, Göstling-Hochkar, Semmering-Hirschenkogel;
Horní Rakousko: Hochflicht/Böhmerwald;
Korutany: Bad Kleinkirchheim, Gerlitzen Alpe, Heiligenblut, Mölltalský ledovec;
Salzbursko: Zell am See/Kaprun, Kitzsteinhorn, Saalbach Hinterglemm, Sportwelt Amadé;
Štýrsko: Grimming/Snowvalley Planneralm, Snow Park Riesneralm, Dachstein-Taurský
region, Kreischberg, Murauský region, Waldheimat Mürztal/Stuhleck;
Tyrolsko: Achenkirch, Ischgl; Vorarlbersko: Boarderland Lech, Damüls, Kleinwalswertal,
Montafon.
6) Běžecké stopy
Dolní Rakousko: Bärnkopf-Gutenbrunn, Göstling-Hochkar, Panoramatická trať WechselSemmering;
Horní Rakousko: Böhmerwald;
Korutany: Bodental, Heiligenblut;
Salzbursko: Lungau, Pinzga-Loipe, Saalachtal-Loipen, Maria Alm, Sonnenterrassenloipe,
Salcburský svět Amadé, Wellness Loipenpark ve Faistenau;
Tyrolsko: „Koasa“-Loipe v St. Johann/Tirol, Achensee, Lienzské Dolomity, Tannheimertal;
Vorarlbersko: „Loipe 2000“ na zamrzlé přehradě Sivretta-Stausee a v okolí, Region
Bregezerwald

Lyžařské regiony
Kärtnen, Oberösterreich, Osttirol, Salzburgerland, Steiermark, Tirol, Westtirol

Kärtnen

Bad Kleinkirchheim, Gerlitzen Alpen, Grossglockner – Heiligenblut, Mölltal – Ankogel,
Nassfeld
Oblíbená oblast, vhodná pro všechny věkové kategorie i pro rodiny s dětmi. Teplá jezera
(Klopeiner See, Wörther See, Faakersee) ke koupání, křišťálové řeky a zdravé termální
prameny. Navštivte lázně Loipersdorf a jejich termální koupele v kraji štýrských vinic
nedaleko hranic s Maďarskem.

Bad Kleinkirchheim
Jedno z největších lyžařských středisek Korutan, rodiště olympijského vítěze Franze Klammera. Je

proslaven nejen lyžařským areálem, ale i léčivým účinkem místních pramenů.
O úpravu sjezdových tratí se stará více než 700 sněhových děl. Běžecké trasy jsou uměle
zasněžovány již od listopadu. Díky vysoké nadmořské výšce kvalitní sněhová pokrývka až do
začátku dubna.

Výhodou střediska Bad Kleinkirchheim je rozsáhlý výběr horských chat a restaurací po
svazích a lákajících ke stylovému odpočinku. Lázeňská zařízení – nově zrekonstruované
Římské Lázně a Lázně Svaté Kateřiny.
Nevýhodou střediska Bad Kleinkirchheim jsou vysoké ceny plně odpovídající
nadstandardním službám. Nepříliš rozsáhlá nabídka pro vyznavače snowboardingu.

Gerlitzen Alpen
nabízí nezapomenutelné lyžování v Rakousku za rozumné ceny. Z vrcholu Gerlitzenu lze

sjíždět po sjezdovkách nejrůznějších obtížností o celkové délce 51 kilometrů. Od začátku
listopadu až do dubna středisko ručí díky svojí technologii na výrobu umělého sněhu za
kvalitní sněhovou pokrývku. Sjet je možné až k jezeru Ossiacher See. Areál díky lyžařskému
parku Kinderland přímo láká k náštěvě rodin s dětmi, které mohou vyzkoušet mimo jiné i
sáňkařskou dráhu.

Výhodou střediska Gerlitzen Alpen je běžecké lyžování o souhrnné délce 12 km, 24 km
zimních upravených tras pro pěší, paragliding, jízda na saních tažených koňmi, sněžnice i
řada kulturně-společenských podniků v Gerlitzen areně.
Nevýhoda střediska Gerlitzen Alpen je převaha červených sjezdovek, proto není středisko
vhodné pro úplné začátečníky. Na konci sezóny horší kvalita sněhu.

Grossglockner – Heiligenblut
Heiligenblut, horská vesnička s nádhernou scenérií Vysokých Taur v čele s nejvyšším
vrcholem Rakouska Grossklocknerem (3798 m). Skiareál je vhodný převážně pro rodiny s
dětmi, které zde najdou množství zábavy například v "Zemi sněhu" nebo v dětském klubu
Bobo. Zdatní lyžaři si při nejdelším sjezdu z vrcholu Schareck užijí převýšení 1 200 metrů.
Díky vysoké nadmořské výšce není problém s kvalitou sněhu ani s blížícím se závěrem
sezóny.
V Heiligenblutu najdete široké sjezdovky, které jsou pravým rájem pro vyznavače carvingu,
četné volné tratě s hlubokým sněhem jsou zase určeny snowboardistům a freeridistům.
Celkově je ve středisku 55 km sjezdovek, z čehož 12 km náročných tratí pro zkušené
lyžaře. Nejobtížnější z nich je Heiligenblut – Grossglockner o délce 9 km, z čehož 1,6 km
překonáte s převýšením 435 m.

Zvláštností střediska je jedinečný nádherný 300 m vysoký vodopád, z kterého se v zimě
stává zamrzlá stěna.
Také pro běžkaře jsou zde vynikající podmínky. Celkem na 50 km upravených běžeckých
tratí s dostatkem sněhu již od listopadu. Ve středisku se provozuje i snowrafting,
k dispozici je osvětlená sáňkařská dráha a relaxace v mnoha restauracích a ski-barech.

Výhodou střediska Grossglockner – Heiligenblut je široká nabídka restaurací a podniků
k zábavě. Moderní vybavení areálu. Wellnes programy. Sáňkařská dráha.
Nevýhodou střediska Grossglockner – Heiligenblut je velká vzdálenost od dálnice a
nutnost objezdu v zimě uzavřené „zkratky“ po vysokohorské silnici Hochalpenstrasse.

Mölltal – Ankogel
V národním parku Vysoké Taury se na jihozápadních svazích hory Schareck (3 122m n.m.)
rozkládá ledovec Mölltal, jedno z nejmladších a stále se rozšiřujících středisek. Na ledovec se
dostanete z parkoviště poblíž městečka Flattach nejdelším podpovrchovým tunelem na světě
Gletcher Expresem, dlouhým 4718 m, který převeze do výšky 2200 m 236 osob najednou za
necelých 10 minut. Nové středisko je k dispozici celoročně.
Na perfektním povrchu sjezdových tratí se však podílí i rozsáhlé umělé zasněžování, což
umožňuje kvalitní lyžování i v jarních měsících. V zimě jsou sjezdovky s výškou sněhu
průměrně 3 m vyhledávaným cílem převážně carvových lyžařů, jelikož šířka sjezdovky místy

činí až 500 m. Mölltal nabízí přes 50 km sjezdovek všech náročností a co je zajímavé a na
ledovci neobvyklé i 7 km dlouhou sjezdovku Eissee. Sjíždí se na ní z vrcholu hory Schareck
k horní stanici lanovky, což znamená 1000 m převýšení. Celkově je na ledovci 11 lanovek a
vleků, z nichž nová šestisedačková lanovka vás vyveze až na vrchol Scharecku. Přepravní
kapacita střediska je 8500 lyžařů za hodinu.
Nový funpark pro snowboardisty je přímo pod vrcholem s U-rampou dlouhou 80 m a
několika dalšími překážkami (Bordercross, Table, Rais). K dispozici je snowboardová škola,
široké sjezdovky, ale i možnost volného sjíždění terénu.
Běžkaři mají k dispozici dvě tratě, 5 km dlouhý okruh ve výšce 2200 m a 8 km dlouhý okruh
ve výšce 2800 m.
Na ledovci může být jiné počasí než v údolí, je potřeba zjistit si podmínky předem. V případě
nepříznivých podmínek pak vyhledejte nejbližší níže položená střediska, v nichž platí stejný
skipas jako na ledovci. V dosahu jsou například Ankogel či Heiligenblut.
Zázemí střediska je zajištěno množstvím restaurací, barů, lyžařským servisem a samozřejmě
lyžařskou a snowboardovou školou. Budete-li mít štěstí na jasnou oblohu, naplánujte si
odpočinek v restauraci Panorama, ve výšce 2800 m. Je zde velká sluneční terasa s úžasnou
vyhlídkou a lehátky. Po lyžování si můžete zajet do nedalekého Obervellachu (10km), kde
mají v areálu místního plaveckého bazénu několik druhů bylinkových saun. Vyzkoušet
můžete i masáže nebo zakončit den na tenisovém či squashovém kurtu.

Výhodou střediska Mölltal – Ankogel jsou dětské školky a cvičné vleky i celkově klidnější
oblast a volnější atmosféra.
Nevýhodou střediska Mölltal – Ankogel je větší vzdálenost od dálnice, placené silniční úseky

i vyšší návštěvnost v jarních měsících.

Nassfeld/ Hermagor (Korutany)

Jedno z nejmodernějších a nejlépe zasněžovaných rakouských zimních středisek se
rozprostírá převážně na severních svazích nedaleko rakousko-italských hranic v údolí Gailtal.
Ráj pro lyžaře, snowboardisty, běžkaře a pro vyznavače procházek na sněžnicích. K dispozici
je zde i osvětlená sáňkařská dráha a mnoho běžkařských tras. Vzhledem ke své poloze nabízí
mnoho sluníčka, ale i bohatou sněhovou nadílku. V případě nedostatku sněhu je středisko
zasněžováno díky dostupnému zdroji vody z nedalekých jezer.
Na lyžaře zde čeká přes 100 kilometrů upravených tratí, z čehož více jak 50% tvoří středně
těžké červené sjezdovky ve výškách mezi 1300 až 2000 m.n.m. Zajímavá je mezi nimi
sjezdovka FIS dlouhá 3,6 km po svahu hory Gartnerkofel.
Vzhledem k tomu, že přepravní kapacita ve středisku je 39 000 osob za hodinu,
nezaznamenáte zde žádné fronty nebo čekání u výtahů. K dispozici je zde 30 vleků a lanovek
a na 37 upravených sjezdovek.
Středisko se stalo významným hlavně díky vybudování nejdelší kabinové lanovky v Alpách
– Millenium Expres, což je téměř 8 km dlouhá lanovka, směřující do Skiareny Sonnealpe
Nassfeld. Doba jízdy lanovkou je přibližně 15 minut z parkoviště ve městě Tröpolach (610
m.n.m.) .
Carnia je 7,6 km dlouhá sjezdovka, jejíž třetina je osvětlena a stala se tak jednou z nejdelších
osvětlených sjezdovek v Evropě.
Půjčovny lyží, lyžařská škola a kyvadlová doprava zdarma jsou samozřejmostí.
Na snowboardisty v Nassfeldu čekají 3 snowparky. 200 m dlouhá a 3,3 m široká Halfpipe na
Gartnerkofelu, Snow-Cross-Park na Tressdorfer Alm a Snowboardarea Garnitzen.
Nově vybudovaný Blue Day Park (s půjčovnou všeho potřebného) nabízí adrenalinové
sporty Airboard, Snowcycling, Snowtubing, Tento park je v provozu i v létě a nabízí pro
změnu letní adrenalinové sporty.
Běžkaři mají v okolí Nassfeldu zajištěnu kvalitu běžeckých tras v délce přes 300 km, z čehož
18 km vyrolbované dvojstopy si užijete ve výšce až 1500 m nad mořem. Tratě vás povedou
údolími Gailtal, Lesachtal a na břehu jezera Weissensee.
Při pobytu v Nassfeldu nezůstávejte jen v Rakousku a projeďte se na běžkách do Itálie. Po
jedné z běžeckých tratí se dostanete na 7 km dlouhý okruh okolo jezera Lago Pramollo.
Tento okruh je vždy skvěle upraven a během zastavení se v některé z místních restaurací,

pocítíte příjemnou změnu jazyka a kultury jiného státu.
Kdo by si chtěl zabruslit, ten si může vyjet buď na blízké zamrzlé Pressengerské jezero,
nebo na největší rakouské jezero s plochou 6,5 km2 – Weissensee.
Pokud už budete mít zimy opravdu dost, zkuste se zajet zrelaxovat do Aqua-areny Kötchach
– Mauthen asi 20 km od Nassfeldu.

Výhody střediska Nassfeld: celkem tři snowparky a celkově nabitá nabídka běžeckých stop.
Vhodný zejména pro snowboarding.
Nevýhody střediska Nassfeld: vyšší cena ubytování v bezprostřední blízkosti sjezdovek.
Méně modrých tratí pro začátečníky.

Spital an der Drau (Korutany)
Přímo z centra historického městečka Spital an der Drau, ležícího na vysoce frekventované
dálnici Salzburg – Villach, se můžete nechat vyvézt kabinovou lanovkou na horu Goldeck,
kde se nachází zajímavý lyžařský areál. Goldeck nabízí kvalitní lyžování na liduprázdných
velmi dobře upravovaných sjezdovkách převážně střední obtížnosti. Celkově jich je ve
středisku 30 km, z čehož je 12 lehkých, 8 červených a 10 km obtížných tratí.
Ve středisku se rovněž nachází několik příjemných klasických horských restaurací se
slunečními terasami a výbornou rakouskou kuchyní. Vršek hory Goldeck není zalesněn, takže
je oblíbený především snowboardisty.
Goldeck je rovněž vyhledávaným výchozím bodem paraglidistů, kterým se z vršku hory
otevírá ohromné údolí Drávy.

Oberösterreich (Horní Rakousko)
Dachstein West
Dachstein West je největší středisko Horního Rakouska, které částečně zasahuje i do
Salzburska. Jedinečné přírodní kulisy několika jezer jeho krásu podtrhují. Díky blízkosti
ledovce slibuje Dachstein kvalitní a stabilní sněhovou pokrývku na více než sto padesáti
kilometrech tratí nejrůznějších délek a obtížností. Vyzkoušet můžete i nejdelší sjezdovku
(jedenáct kilometrů, převýšení 1 500 metrů) Horního Rakouska z Krippensteinu do
Obertraunu.
Výhody střediska Dachstein West
Zdánlivě nekonečné běžecké tratě v úctyhodné celkové délce 160 km, údolí Lammertal , první
držitel pečetě kvality Salcburska za údržbu bílých stop. Sáňkařské dráhy, curling, trasy pro
pěší turistiku a jízdy se saněmi taženými koňským spřežením. Kryté bazény, sauny, solária a
sportovní vyžití.
Nevýhody střediska Dachstein West
Více vleků na úkor lanovek, chybí tratě pro nejnáročnější lyžaře.

Saalbach - Hinterglemm
Bílé horské svahy a nádherné sjezdy hlubokým sněhem činí z této oblasti nezapomenutelné
místo pro zimní dovolenou. Více než 55 lanovek a vleků, 200 kilometrů sjezdovek, 7
lyžařských škol, freestyle funparky, sjezdovky s boulemi čekají na lyžaře jakéhokoli věku a
výkonnosti. Pro středisko je typický bohatý noční život, ale i vyšší ceny.
Výhody střediska Saalbach – Hinterglemm
Řada atraktivních lokalit pro jízdu v boulích – Hochalm, Zwölferkogel, Schattberg a Kl.
Asitz. Dlouhé kilometry cest s odklizeným sněhem pro zimní pěší turistiku
Nevýhody střediska Saalbach – Hinterglemm
Vyšší ceny ubytování, na jižních svazích na jaře chybí přírodní sníh.

Osttirol
Lyžařská oblast se rozprostírá na jižní straně Vysokých Taur ve východním Tyrolsku a nabízí
úchvatné panorama šedesáti alpských třítisícovek v čele s Grossglocknerem, nejvyšší horou
Rakouska a Grossvenedigerem, ale i vzdálenějšími štíty Dolomitů. Osttirol vám poskytne

naprostý komfort a lyžařské vyžití jako nikde jinde.

Matrei
Městečko Matrei je centrum lyžařské oblasti Goldried. Velikostí a profilem sjezdovek Matrei
uspokojí především středně náročné lyžaře. Je také ideálním výchozím bodem pro četné zimní
túry po údolí Virgentalu.
Spolu s ostatními okolními středisky Prägrat, Virgen a Kals tvoří jedinečnou oblast
v nádherném prostředí třítisícovek, v čele s nejvyšší horou Rakouska Grossglocknerem
(3798 m n.m.) a dalším velikánem Grossvenedigerem (3674 m n.m.).

Goldried nabízí 35 km lyžařských tratí, převážně rodinné sjezdy, Virgen a Prägrat uvítají
především začátečníci k výuce a Kals disponuje zajímavými tratěmi s překrásnými výhledy na
Grossglockner. Nejdelší tratí je necelých 12 km dlouhý sjezd Cimaross k údolní stanici
lanovky s převýšením 1400m.
Jedinečná je možnost vysokohorských túr, které vyžadují sice najmutí zkušeného průvodce,

ale zato se vám otevře nádherná alpská oblast Vysokých Taur.
Běžkaři mají v této oblasti výborné podmínky. 60 km vyfrézovaných dvoustop v údolí ve
výšce 1500 m n.m a překrásná panoramata během cesty. Ve Virgenu jsou krásně upravené
trasy zase především pro vyznavače bruslařské techniky.
Lákadlem jsou také osm místních sáňkařských drah.
Výhodou střediska Matrei jsou osvětlené stopy pro běžkaře, dětské parky, bohaté vyžití,
platnost Skipasu i v jiných areálech, nevýhodou je větší dojezdová vzdálenost z Česka a
skibusy pouze v rámci střediska.

Salzburgerland
Salcbursko a Korutany jsou rájem pro pěší turisty a milovníky přírody či lyžování.
Gasteinertal, Kaprun – Zell am See, Katschberg, Lungau, Obertauern, Saalbach –
Hinterglemm

Gasteinertal
Údolí Gesteinertal je známé nejen díky termálním pramenům, ale také dvěma sty kilometry
sjezdovek v oblasti Gastein. Při použití celoplošného skipasu Ski Amadé vás čeká dokonce
865 kilometrů tratí. Široká nabídka ubytování nabízí nocleh na farmách i v luxusních
hotelech. Převážný podíl kabinek a moderních sedačkových lanovek zajišťuje pohodlnou
přepravu vzhůru za lyžařskými zážitky.

Výhody střediska Gasteinertal
Centrum zábavy na sněhu v údolí u lanovky Hornspitz Express předkládající menu pro malé
i velké s nabídkou slalomové dráhy, rychlostní měřené tratě, termální lázně.
Nevýhody střediska Gasteinertal

Nedostatek parkovacích míst, mezi areály nelze projíždět na lyžích, vyšší ceny

Kaprun - Zell am See
Jedna z nejoblíbenějších lyžařských oblastí v Rakousku, která vznikla propojením středisek
Zell am See, Schmittenhöhe, Kaprun, Kitzsteinhorn a Maiskogel. Dopravu mezi sjezdovkami
zajišťují nové moderní lanovky. Milovníky sportovního lyžování potěší vysoký počet
extrémně náročných černých tratí. Na historicky prvním ledovcovém areálu v Rakousku
(Kitzsteinhorn) sezona nikdy nekončí.

Výhody střediska Kaprun – Zell am See
Rozsáhlá nabídka pro snowboardisty, nadstandardní síť skibusů, welnesscentra, krásné okolí
jezera.
Nevýhody střediska Kaprun – Zell am See
Vysoké ceny skipasů a některých ubytovacích kapacit zejména v Zell am See či Kaprunu.

Katschberg
Středisko leží přímo na hranici Korutan a Salcburska a rozkládá se na dvou horách Katschbergu (2020 m) a Ainecku (2220 m). Obě části jsou vzájemně propojené mostem pro
lyžaře. Buď jej přejedete na lyžích, anebo využijete lyžařský dopravník. Síť sjezdovek tvoří

převážně lehké až středně těžké tratě, všechny jsou uměle zasněžovány.
Výhody střediska Katschberg
Další sportovní vyžití v podobě dvou osvětlených sáňkařských drah, tras pro pěší turistiku,
saní tažených koňmi, metané, bruslení, paraglidingu a dalších lákadel.
Nevýhody střediska Katschberg
Sjezdovky jsou orientovány na jih, v odpoledních hodinách pokrývka měkne.

.

Lungau
Lungau, lyžařská oblast v krajině plné vysokohorských jezer, je místo s nejčistějším
vzduchem a počtem slunečných dní. I proto zde vznikly klimatické lázně. 242 kilometrů
sjezdovek nejrůznějších obtížností se rozkládá na slunečných, proti větru chráněných svazích.
Moderní šestimístná lanovka SamsonJet je údajně nejdelší sedačkovou lanovkou na světě.
Výhody střediska Lungau
Vodní areál Bade-Insel, nové wellnescentrum, dětský funpark, trasy pro pěší turistiku,
sáňkařská dráha, denně upravované běžecké stopy
Nevýhody střediska Lungau
Oblast zaměřena hlavně na středně pokročilé lyžaře, nepříliš vysoký podíl těžkých černých
tratí.

Obertauern
Obertauern patří mezi deset nejprestižnějších středisek v Rakousku, přezdívá se mu "rakouský
Svatý Mořic". Díky vysoké nadmořské výšce zaručuje dlouhou zimní sezónu. Hustá síť vleků
a lanovek zaručuje nástup hned u hotelu. Svou sjezdovku si zde najdou nejmenší lyžaři i
sportovci vyhledávající extrémně prudké tratě.
Výhody střediska Obertauern
Večerní lyžování a osvětlená sáňkařská dráha, živé restaurace a bary, vyjížďky na koních,
nové sportovní centrum s tenisem, squashem či fitnessem, v zimě prohazované cesty pro pěší
turistiku
Nevýhody střediska Obertauern
Vyšší ceny oproti jiným střediskům, nejezdí zde skibusy.

Rauris
Malý, spíše rodinný areál Rauris vám připraví klidnou dovolenou, při které si v zimě užijí
nejen lyžaři, ale i snowboardisté, turisté a v neposlední řadě skialpinisté. Středisko nabízí
sjezdovky všech náročností a nádherná panoramata v srdci Vysokých Taur.
Areál tvoří dvě střediska Heimalm a Kreuzboden. Dohromady disponují třiceti km výborně
upravených tratí, z čehož je 10 km červených, 16 km lehkých modrých a 4 km pro náročné
lyžaře. Tento velmi náročný úsek s převýšením 450 m se nachází na sjezdu z Heimalm do
Rauris.
Na větší středisko Heimalm se vyvezete pohodlnou gondolou, na Kreuzboden pak
sedačkovou lanovkou. Ve středisku je dále 7 vleků a nová lanovka Gipfelbahn, jež lyžaře
vyvezou až do výšky 2211 m.
Středisko je oblíbeným cílem skialpinistů a freeridistů, kteří se sem sjíždějí ze všech koutů
světa.
Pro snowboardisty byl vybudován funpark Heimalm s halfpipe, quarterpipe, tables, slides a
boardercrossem.
Ubytování v Rauris je cenově více než příznivé, což ještě doplňují výhodné rodinné balíčky se
slevami pro děti. Celé středisko vychází rodinám vstříc a pořádá pro děti celosezónní
programy. Může to být třeba závod psích spřežení či výlet s pochodněmi.

Katschberg
Lehce z dálnice přístupné středisko Katschberg nevyniká svojí rozsáhlostí, ale zato je to
poklidné místo pro lyžaře upřednostňující domácí pohostinnost rakouského venkova. Šedesát
kilometrů sjezdovek uspokojí lyžaře všech výkonnostních skupin. V areálu totiž naleznete
15 km sjezdovek pro zdatné lyžaře, 30 km středně náročných tratí a 15 km tratí pro
začátečníky. Sjezdovky jsou zasněžovány, není problém lyžovat až do jara. O komfort ve
středisku se stará 6 vleků a 10 sedačkových lanovek.
Nejdelší a nejlehčí sjezdovkou je 4 km dlouhá Katschberg – Aineck Familienabfahrt a
nejnáročnější je trať z druhé strany svahu Direttissima, dlouhá 2 km s převýšením 600 m,
určená jen pro ty nejzdatnější lyžaře. Při spodních stanicích lanovek působí snowboardové a
lyžařské školy. Na 800 m dlouhé osvětlené sjezdovce pak můžete využít večerní lyžování.
Velmi oblíbené jsou v tomto středisku vyjížďky na saních tažených koňmi, vedoucí převážně
Gontalským údolím.

Steiermark (Štýrsko)
Schladming – Dachstein Tauern, Tauplitz

Schladming - Dachstein Tauern
Dachstein-Tauern se řadí jako pátý v pořadí mezi největší lyžařská střediska v Rakousku.
Může se chlubit bohatými zkušenostmi s organizací mistrovství světa v alpském lyžování
1982 a tradičním pořádáním „nočního“ slalomu v seriálu Světového poháru FIS. Moderní
zasněžovací zařízení umožňující požitek z lyžování až do pozdního jara. Výborné možnosti
pro zkušené i začínající snowboardisty, funparky na Hauser Kaibling a Stoderzinken s
boardercrossem, v Hochwurzen s jumpy, quarterpipe a slidy na ledovci a na Reiteralmu pak
se skvělými halfpipe .
Výhody střediska Schladming – Dachstein Tauern
Ráj příznivců bílé stopy lákající nejen nejlepší reprezentační týmy, ale také tisíce nadšených
amatérů. Region nabízející 472 km perfektně upravených klasických a skatingových drah,
včetně 220 km tratí na náhorní plošině Ramsau.
Nevýhody střediska Schladming – Dachstein Tauern
Proslulost a oblíbenost oblasti, neúměrně zvyšující finanční náročnost.

Salzkammergut/ Ausseerland
Lyžařský region v oblasti Solné komory sestává z několika menších středisek: Bad
Mitterndorf, Tauplitz, Loser - Altaussee, Zlaim – Grundelsee.
Okolí Altausského jezera
Celá oblast je krásnou romantickou krajinou, s dobrými sněhovými podmínkami, jež svou
malebností od nepaměti uchvacovala mnohé výtvarné umělce.
Všechna střediska se snaží nalákat klientelu na výhodné nízké ceny. Každé z jednotlivých
středisek má svůj nezaměnitelný ráz.
Bad Mittendorf je lázeňskou obcí s přilehlým rychle se rozvíjejícím lyžařským areálem.
Nachází se zde krytý bazén s wellness centrem a možností relaxačních kúr.
Rovněž Altaussee – Loser nabízí po lyžování relaxační pobyt v termálních lázních Bad
Aussee. Je rájem pro snowboardisty. Jízdy v hlubokém prašanu na sjezdovkách zajišťují
čtyři sedačkové lanovky a šest vleků. Celkem můžete jezdit po 20 km sjezdařských tratích.
Nachází se zde rovněž 9 km dlouhá osvětlená sáňkařská dráha.

Tauplitzalm
Lyžařská vesnice Tauplitzalm je rodinné středisko bez přístupu aut, dostupná pouze skibusem
a nalézající se ve výšce 1650 m nabízí 7 km dlouhý zasněžovaný sjezd do Tauplitzu. Celkově
je to jedno z nejmodernějších středisek, nabízející v poslední době nové a nové možnosti.
Disponuje 40 km upravených sjezdovek, ale i jízdy hlubokým sněhem.

Zlaim – Grundelsee
Je středisko vhodné spíš pro začátečníky, středně dobré lyžaře a běžkaře. Děti nadchne
sáňkařská dráha a umělé kluziště. V tomto údolí naleznete kolem 230 km upravených
běžeckých tras a navíc se za pár minut můžete dostat do Ramsau, skutečného běžkařského
ráje.
V celé oblasti se nabízí výborné podmínky pro výlety na sněžnicích, či jízdu na koni nebo ve
spřežení. Turistickým cílem bývá často jezero na náhorní planině Tauplitzalm a vodopád
Tauplitz. V okolí jsou rovněž výborné podmínky pro ledovcové lezení.

Tauplitz
Jedna z nejstarších lyžařských oblastí Štýrska. Střediska Tauplitz a Loser leží v oblasti Solné
komory - v oblasti, která je geograficky velice příznivá pro zimní sporty. Po většinu sezóny si
zde zajezdíte na přírodním sněhu a v případě nepřízně počasí jsou střediska vybavena
nejmodernějším zasněžováním. Obklopí vás zde jedinečná příroda a na sjezdovkách nepotkáte
mnoho lidí. Tarify jsou zde výrazně levnější než v ostatních lyžařských oblastech v Alpách.
Tauplitz – Bad Mittendorf 900 – 2000 m. Útulná lázeňská oblast se stala velmi oblíbenou,
především rodinnou destinací.

Výhodou střediska Tauplitz je oblast tréninkových táborů špičkových závodníků v běhu na
lyžích předkládající dlouhé kilometry skvěle upravených stop, nevýhodou střediska nepříliš
široká nabídka pro nejnáročnější lyžaře a snowboardisty.

Murau (Štýrsko)
Oblast Murau v sobě pod společným názvem zahrnuje 7 lyžařských středisek: Kreischberg,
Frauenalpe, Turracher hlene, Lachtal, Grebenzen, Praeblich a Hohentauern.
Nabízejí přes 150 km sjezdových tratí převážně pro rodiny s dětmi a nenáročné lyžaře a
55 lanovek a vleků. Pro ty zkušenější se nabízí FIS sjezdovka v Grebenzenu. Další
zajímavou sjezdovkou je Kraischberg, obtížný úsek sjezdu v délce 2,5 kms 500 m
převýšením patří v oblasti k nejatraktivnějším.
Pro běžkaře je připraveno 250 km upravených tratí. Trasy vedou nádhernou přírodou parku
Grebenzen s výhledy na Turracherskou vysočinu kopcovitým terénem. V okolí Kreischbergu
napojit na dalších přibližně 300 km tratí běžecké sítě v Horním Murtalu.
Aktivit mimo lyžování se zde najde také plno. Od vyjížděk na saních tažených koňským
spřežením, přes sportovní a tenisové haly až po halové lázně. Místní vinárny, restaurace a
stylové krčmy lákají k posezení nad vínem Schilcher nebo tradiční lahůdkou jablečným
závinem, připraveném zde na několik způsobů.

Tirol
Alpbachtal, Brixental, Hochzillertal/Hochfügen, Kitzbühel, Ötztal – Sölden Arena, Pitztal,
Seefeld, Stubaital, Zillertal 3000/Hintertux, Zillertal Arena
V Tyrolských Alpách se nachází většina z rakouských třítisícových vrcholů, včetně toho
nejvyššího. Grossglockner se vypíná do výše 3797 metrů. Tyrolsko je proslulé rozlehlými
svahy pokrytými hlubokým kvalitním sněhem, který uspokojí i ty nejnáročnější lyžaře.
Spokojeni však budete i ve chvílích, které strávíte mimo sjezdovky. Čekají na vás bohaté
folklorní tradice, historické památky a jedinečná kuchyně.

Alpbachtal
Alpbachtal leží v srdci Tyrolska, kousek od známého Zillertalu. Čeká na Vás 52 km
udržovaných sjezdovek a 20 vleků a lanovek uprostřed nádherné přírody tyrolských jezer.
V oblasti jsou dva významnější areály a sice Reither Kogel, jež ocení převážně začátečníci a
rodiny s dětmi a Wiedersbergerhorn, kde si dobře zajezdí zkušení lyžaři. Zatímco si
profesionálové vychutnávají sjezd Mezinárodní lyžařské federace, milovníci snowboardingu
se baví na rampách ve funparcích. K tomu slouží asi 50 km tratí, 90 km výletních stezek a
nespočet rozmanitých aktivit. Rodiny s dětmi mohou využít klubu Juppi, který zajišťuje
malým dětem od 2 do 4 let hlídání, děti do 12 let lyžují od druhé poloviny března zdarma.
Po lyžování na vás čekají zamrzlá jezera vhodná na bruslení nebo 9 sáňkařských drah. Velmi
pěkné jsou také vycházky po okolí na sněžnicích. Přímo v Alpbachtalu pak najdete krytý
bazén s prosklenou stěnou a mnoha atrakcemi včetně tobogánu, ostrova s vodopádem a
saunou. A pokud by vám to bylo málo, není nic jednoduššího než zajet do nedalekých lázní
v Brixlegg – Nehrnu.

Oblast je dostupná pouze skibusy. Auta musíte nechat zaparkovaná na bezplatných
záchytných parkovištích. V areálu nástupiště kabinových lanovek si pak můžete pronajmout
schránku na lyže či snowboard, tak abyste tyto věci nemuseli přenášet například do místních
hospůdek, kde si určitě skvěle pochutnejte na kvasnicovém pivu či jagertee (bylinkový čaj
s kořalkou).
Výhody střediska Alpbachtal
Ski areál nabízí 48 km prvotřídně upravovaných sjezdových tratí všech náročností s převahou
sjezdovek pro méně a středně náročné lyžaře a rodiny s dětmi. Pro pokročilé lyžaře je tu
obtížnější sjezdovka FIS Hornboden–Mittelstation s délkou 1 km a převýšením 450 m či
možnost jízdy v hlubokém prašanu u Wiedersberger Horn a 8 km značených neupravovaných
lyžařských cest. Na snowboardisty čeká zmodernizovaný a rozšířený funpark Wiedersberger
Horn s halfpipe, jumpy a slidy.
Nevýhody střediska Alpbachtal
Na rozdíl od většiny známých středisek Rakouska dosud převaha vleků nad sedačkovými a
kabinovými lanovkami.

Brixental
Údolí Brixentalu je sdružením devíti lyžařských středisek a je největší propojenou lyžařskou
oblastí v Rakousku. Výhodou je průjezdnost na lyžích mezi jednotlivými středisky, bez
nutnosti skibusu. Oblast se může pyšnit 250 km sjezdovek a 90 lanovek různých typů a vleků.

Pod vrcholem Hohe Salve lze jezdit na 120 km červených, 108 km modrých a 22 km černých
sjezdovkách. Vzhledem k pravidelné modernizaci areálu a vlastnictví rekordních 434 sněhový
děl, lze z dohromady 250 km sjezdovek lyžovat i při špatných podmínkách na 160 km
zasněžovaných tratích. Vyveze vás na ně dohromady 90 lanovek a vleků. Nejdelší sjezdovkou
je 8 km dlouhá, středně náročná Hopfgarten. Doporučit ale lze také lyžování na značených
okruzích. Takto projedete spoustu kilometrů, pokaždé jinou sjezdovkou, aniž byste museli
sundat lyže z nohou. Okruhy se jmenují Kaiser Runde, Salve Runde a Westendorf Runde.
Westendorf je lyžařské středisko položené trochu bokem hlavního dění, ale propojené
skibusem.
Vzhledem k nepříliš vysoké nadmořské výšce areálu nejsou ve středisku až tak dobré
podmínky pro sjíždění volným terénem. Zato zde najdete sjezdovky s boulemi,
19 snowboardových, lyžařských a běžkařských škol, atrakce a kluby pro děti a jedinečnou
video projekci, kde na obrazovkách vidíte, jak vypadá situace na nástupištích lanovek
Jochbahn a Almbahn. Ve středisku je na 90 restaurací a barů, umístěných většinou přímo na
sjezdovkách. Některé svahy jsou hodně široké a vhodné tak pro carving či snowboardisty. Ti
zdatnější ale asi více ocení 5 funparků s U-rampami. Nejnovějším snowparkem je funpark
v Ellmau s boardercrossem. V okolí se nachází 170 km upravovaných běžkařských tras.

Výhody střediska Brixental
Nově otevřená 3 km dlouhá osvětlená sjezdovka u spodní stanice kabinové lanovky v Söllu a
lákavá nabídka večerního lyžování i ve Westendorfu.
Nevýhody střediska Brixental
Nižší nadmořská výška limitující nadílku přírodního sněhu a omezující tak příležitost

lyžování ve volném terénu aneb na okrajích sezóny musí stačit „pouhých“ 210 km uměle
vysněžovaných tratí.

Hochzillertal / Hochfügen
Jedno z novějších lyžařských středisek Rakouských alp. Vzniklo splynutím Hochfügenu a
Kaltenbachu, kdy se na vrcholu Marchkopf (2 569 m) setkaly lanovky z obou stávajících
středisek. Celá aréna získává ocenění v testu alpských středisek, které pořádá německá
společnost Skiresort Service International.

Výhody střediska Hochzillertal / Hochfügen
Pro rodiny s dětmi je tu menší areál Spieljoch disponující nejdelším uměle vysněženým
sjezdem do údolí v celém Zillertalu. Představuje klidnější a méně lyžařsky náročnou variantu
pro lyžařské radovánky.
Nevýhody střediska Hochzillertal / Hochfügen
Poměrně značný počet vleků doplňujících moderní lanovky.

Lofer a St. Martin
Tato dvě střediska jsou spojena 2 kabinkovými lanovkami, 1 sedačkovou lanovkou a 15 ti
vleky. Nejsou typicky velkými přelidněnými středisky, spíš vás zde uvítá rodinná atmosféra.
Příznivé ceny lákají lyžaře a snowboardisty na 45 km upravených tratí, z čehož 5 km jsou
náročné sjezdy. Nejdelší sjezdovkou je 9 km dlouhá, středně těžká Loferer – Alm
s převýšením 1100 m. Pro náročnější lyžaře je 1,5 km dlouhý sjez Lofer Hochwena – Alpin
s převýšením 320 m.
Snowboardisté najdou ve středisku funpark s quaterpipe, halfpipe a slides. Běžkaři mohou na

80 km běžeckých stopách křižovat údolím.
Po sportovních aktivitách se můžete odreagovat jízdou na saních (k dispozici je sáňkařská
dráha), či pro nás netradiční, zato pro místní typickou salzburskou zábavou Eisstockschiessen. Jedná se o stejnou hru jako curling, jen místo žulových kamenů hrajete s kusy nebo bloky
ledu.
Pokud by vám středisko svojí rozlohou či náročností nestačilo, je možné zajet do
35 vzdáleného známého areálu Kitzbühel.

Kitzbühel
Kitzbühel je díky svým počtem šedesáti sjezdovek na 690 ha lyžařských terénů a 84 km
sjezdovek jednou z perel alpského lyžování vůbec. Celá oblast je opticky rozdělena na část v
okolí Kitzbühelu a Kirchbergu a část vyšší, které dominuje vrchol Zweitausender nad
průsmykem Thurn.

Výhody střediska Kitzbühel
Vynikající podmínky pro snowboarding ve Snowboard Area Kitzbüheler Horn s halfpipe,
boardercrossem, jumpy, quarterpipe a slidy.

Nevýhody střediska Kitzbühel
Vyšší ceny ubytování, ale i ostatních doprovodných služeb v Kitzbühelu.

St. Johann in Tirol
Klidné středisko s příjemnými šedesáti km upravovaných sjezdovek leží pod horou Kitzbühler
Horn a od slavného Kitzbühlu ho dělí pouze 10 km. Nabízí lyžařům nepříliš těžké sjezdovky a
ubytování v útulných penzionech rodinného typu. Celá hora Kitzbühler Horn má kuželovitý
tvar a je obklopena sjezdovkami ze všech svých stran. 30 km sjezdovek je mírného rázu,
23 km je středně těžkých a 7 km je náročných tras. Velká část sjezdovek je mechanicky
zasněžována a sjízdná až do konce dubna. Přímo ze St. Johannu jezdí také lanovka na
sousední 1700 m vysoký Harschbichl, z něhož vede krásná 9 km dlouhá červená sjezdovka
zpět do údolí.
Pro snowboardisty je připravena U-rampa u vleků z Eichenhofu a pro běžkaře je údolí St.
Johannu ideálním výchozím bodem k dálkařským tratím. Turisté mají rovněž k dispozici
značené dlouhé trasy. Oblíbené jsou vyjížďky na koních či v sáních tažených koňským
spřežením.

Ötztal
se dělí na tři lyžařské areály: menší Ötz, Sölden s ledovci Rettenbach a Tiefenbach a trošičku
stranou položené středisko Vent.
Ötztal patří k nejlepším lyžařským střediskům v Evropě. Je nejrozsáhlejší a nejvýše položené,
šedesát vrcholů leží výše než tři tisíce metrů Středisko je výjimečné také díky tomu, že na
jedné straně nabízí veškerý luxus, který se týká služeb, kulturního vyžití i společenských akcí
a na straně druhé je vhodné i pro rodiny s dětmi.
Středisko Sölden se dvěma ledovci zajišťuje 100% jistotu sněhu a také dobré podmínky pro
carving, jelikož oproti ostatním dvěma střediskům mu nechybí náročné svahy. Na třech
místech je možné se dostat nad 3000 m n.m. a kochat se za dobré viditelnosti vyhlídkami až
na italské Dolomity.
V Söldenu je převážná část sjezdovek středně těžkých a těžkých, s výjimkou areálů ledovců,
které nabízejí sice méně příkré svahy, ale zato i letní lyžování. Snowboardisté zde také uvítají
dva funparky a boarderpark.
Nejdelší sjezdovkou v oblasti je 12 km dlouhá trať s převýšením 1880 m. Mezi oběma ledovci
vede tunel, jímž můžete projet po modré sjezdovce.
Freeridistům se nabízí 6km dlouhá trasa z 2600m.

Areál Vent s příjemnou rodinnou atmosférou se rozprostírá se mezi horami Wildspitze
(3774m) a Ramolkogel (3549m. Naleznete zde převážně lehké sjezdovky, ale vyhnete se
obrovským hotelovým komplexům a rušnosti sousedních středisek.

Středisko Ötz - Sportovnější lyžování pak okusíte v Ötzu ve střediscích Untergurgl –
Obergurgl – Hochgurgl, které láká na své služby především bohatší klientelu. Výjimečná je
v Ötzu kolmá lanová dráha spojující Obergurgl a Hochgurgl nebo trať s boulemi Hohe Mut.
Tipem pro levnější ubytování je využití pohostinnosti okolních menších vesniček. Do
Söldenu pak můžete dojíždět nejen za lyžováním, ale i za večerním společenským a kulturním
děním.
V Söldenu se také jezdí závody světového poháru v alpském lyžování a snowboardingu a
hudební kanál MTV zde pořádá Snowboardjam, program spojující sport a hudbu v jeden
celek.
Výhody střediska Ötztal – Sölden Arena
Poskytuje velmi široký výběr sjezdových tratí všech stupňů obtížnosti i svahy vhodné pro
carving.
Nevýhody střediska Ötztal – Sölden Arena
Relativně menší počet modrých sjezdovek v Sölden Aréně.

Pitztal
Pitztal - ledovec ležící pod druhou největší horou Rakouska Wildspitze (3 774 m). Z obce

Mittelberg na konci údolí (1 740 m) stoupá ve skále tunel dráhy "Pitzexpress" k přestupní
stanici ve výšce 2 840 metrů na spodním okraji vlastního ledovce a odtud pokračuje další
lanovka na vrchol Brunnenkogel (3450 m). Příznivce snowboardingu potěší funpark s 200 m
dlouhou U-rampou a spousta dalších překážek.
Výhody střediska Pitztal
Vrchol Brunnenkogel dosažitelný jen 100 metrů od horní stanice lanovky pěšky s atraktivním
panoramatickým výhledem na okolní vrcholy včetně nedalekého Wildspitze.
Nevýhody střediska Pitztal
Na rakouské poměry slabší infrastruktura oblasti s nedostatečně širokou nabídkou relaxace a
zábavy a větší vzdálenost z Čech, byť s téměř celou trasou po dálnici.

Seefeld
Seefeld je především rájem pro milovníky nordického sportu. V Seefeldu na náhorní planině
čeká 120 km výborně upravených běžeckých stop všech obtížností a nabízí tak optimální
podmínky pro klasické běhání či bruslení. Všechny stopy jsou spravované tyrolským
Gütesiegelem (kontrola kvality) a nabízí tímto přehledné značení a vysoký kvalitativní
standard. Vedle nabídky pro běžkaře nabízí lyžařská oblast všechno, co potěší srdce každého
lyžaře: 25 lanovek a vleků pohodlně dopraví lyžaře do oblasti s nadmořskou výškou od 1 200
do 2 100 m, která nabízí sjezdovky převážně mírného charakteru. Snowboarding zastupuje

jeden funpark s U-rampou, quarterpipe a další.
Výhody střediska Seefeld
Hojně slunečních paprsků po celou sezónu, k posezení lákající trentinská vína, grappa
i výtečná místní kuchyně, pohodlná dostupnost od dálnice či třeba ještě k návštěvě lákající
nedaleká města Rovereto s hradem, obřím Zvonem svobody a památníkem padlých za 1.
světové války, a milionářská Riva del Garda s přístavem pro jachty na okraji starobylého
centra.
Nevýhody střediska Seefeld
Menší rozloha lyžařského areálu a méně černých sjezdovek. Lyžařské propojení San
Valentina s menším skiareálem Monte Baldo bohužel stále jen na papíře projektantů a skibus
navíc fungující jen 3 dny v týdnu.

Stubaital
Údolí Stubaital dlouhé 34 km sdružuje několik obcí a lyžařských středisek v jeden komplex a
spolu s největším střediskem Stubai Gletcher je největším ledovcovým areálem v Rakousku.
Je to jedno z nejkrásnějších horských údolí ležící v Tyrolsku a jeho blízká dosažitelnost z
hlavního města Tyrolska Innsbrucku (pouhých 20 km) z něj dělá velmi oblíbené středisko
místních obyvatel, což má za následek mnohdy přeplněnost areálu. V polovině údolí se na
západních svazích rozkládá další velmi atraktivní středisko Schlick 2000 m nad vesničkami
Fulpmes a Telfes.
V celém areálu je téměř 140 km upravených sjezdovek, z nichž 55 km je lehkých, 50 km

středně těžkých a 33 km náročných tratí. Jsou rozděleny do 4 zimních středisek.
Samozřejmostí je pohyb po celém areálu na jeden skipas, využít ale můžete možnosti
zakoupení například jednodenního pasu do jednotlivého střediska, což může být (pokud
trávíte ve středisku více dní) alternativou pro tzv. odpočinkový den.
Na ledovec se dostanete kabinou přímo z parkoviště v Mutterbergu (1750 m n.m.). Ta vás
vyveze do stanice Eisgrat až do výšky 2900 m, s mezistanicí ve Fernau (2300m). Z Eisgratu
pak můžete další kabinkou pokračovat ještě výš, do nejvyššího bodu v areálu ve výšce
3150 m. Odtud se vám naskytnou překrásné výhledy na Dolomity, které si můžete vychutnat
i z tepla místních panoramatických restaurací, z nichž Jochdohle (3150m n.m.) je nejvýše
položenou lyžařskou chatou v Rakousku.
Na Stubai je provoz po celý rok, ale pouze v zimě si můžete užít fantastický sjezd z vrcholku
ledovce až do údolí sjezdovkou Wild Grube, která nebývá upravována a je adrenalinovým
zážitkem pro zkušené lyžaře.
Další lyžařská střediska v okolí
Možnost výborného lyžování můžete využít také v přidruženém středisku Schlick 2000 nad
obcí Fulpmes, jež je díky své poloze jedním z prvních středisek, kde se dá lyžovat na
čerstvém sněhu ještě před začátkem sezony. Toho využívá například rakouská lyžařská
reprezentace k přípravě na závodní sezonu. K dispozici je zde obtížná 2 km dlouhá sjezdovka,
pro méně zkušené lyžaře jsou zde ovšem i méně náročné široké sjezdovky.
Pěkné prosluněné tratě menší obtížnosti naleznete také ve střediscích Neustift a Mieders.
Pro carving jsou zde výborně široké sjezdovky. Pro běžkaře je přímo na ledovci ve výšce
2600 m upravovaný 4,5 km dlouhý okruh. V údolí na ně potom čeká 108 km běžecké stopy.
Pro snowboardisty je přímo u stanice Eisgrat upravovaný snowpark s halfpipe a skoky. Nový
snowboardový park naleznet ve středisku Schlick 2000. Tento rozsáhlý funpark má
k dispozici přírodní Ride Jump Run, U-rampu, boardercross, zábradlí a quarterpipe.
Lezci si mohou vyzkoušet své schopnosti ledového lezení na cvičné ledovcové věži.
Zajímavostí areálu je místní stará elektrická železnice Stubaitalbahn z roku 1904, (dlouhá
18,2 km ) sloužící dnes k vyjížďce z Fulpmesu do Innsbrucku.
Pokud se rozhodnete pro zakoupení Stubaier Superskipassu jež vás opravňuje k pohybu po
všech areálech včetně ledovce, využijte i bezplatného vstupu na tento skipas do krytých
bazénů ve Fulpmesu a Neustiftu.
Výhody střediska Stubaital
Zeměpisná poloha střediska v blízkosti Innsbrucku lákající návštěvníky ke spojení sportovní
dovolené s prohlídkou této tyrolské metropole a dvojnásobného hostitele Olympijských
her(středisko je také nositelem pečetě ADAC jako ohodnocení vysoké kvality služeb).
Komplexní nabídka více než 140 km sjezdových tratí pro zkušené i začínající lyžaře
rozdělených do 4 středisek v čele s dominantním ledovcem Stubaier Gletscher.

Nevýhody střediska Stubaital
Méně obtížných sjezdovek, vyšší cena odpovídající vysoké poptávce po tomto údolí a
výborné úrovni služeb – logicky oblíbené místo obyvatel blízkého Innsbrucku, proto hrozící
přeplněnost o víkendech. Většina kapacit v údolních městech a vesnicích, k ledovci nutno
dojíždět.

Hochzillertal / Hochfügen
Jedno z novějších lyžařských středisek Rakouských alp. Vzniklo splynutím Hochfügenu a
Kaltenbachu, kdy se na vrcholu Marchkopf (2 569 m) setkaly lanovky z obou stávajících
středisek. Celá aréna získává ocenění v testu alpských středisek, které pořádá německá
společnost Skiresort Service International.
Výhody střediska Hochzillertal / Hochfügen
Pro rodiny s dětmi je tu menší areál Spieljoch disponující nejdelším uměle vysněženým
sjezdem do údolí v celém Zillertalu. Představuje klidnější a méně lyžařsky náročnou variantu
pro lyžařské radovánky.
Nevýhody střediska Hochzillertal / Hochfügen

Poměrně značný počet vleků doplňujících moderní lanovky.

Zillertal 3000 / Hintertux
Hintertuxský ledovec najdete na konci údolí říčky Zill v rakouském Tyrolsku. Zillertal
pojmenovaný právě podle této říčky je jedna z největších lyžařských oblastí Rakouska. Celá
tato oblast včetně ledovce bývá každoročně nominována do TOP 10 nejlepších světových
středisek. Celkem je v této oblasti asi 225 km upravovaných tratí. Údolí Zillertal se na svém
konci dělí na 4 postranní údolí. Nejvýše položené údolí se nazývá Tuxské údolí a na jeho
konci je vesnička Hintertux, nad kterou se rozkládá ledovcový areál Hintertux.
Hintertux patří k nejlépe vybaveným střediskům v Alpách a je zde možné lyžovat celoročně.
Od svahu hory Gefrorene Wand (3250m) až po panoramatickou restauraci Tuxer
Fernerhaus (2660 m).
V létě zde můžete využít 12 kilometrů perfektně upravených sjezdových tratí (nejdelší je cca
2 km dlouhá) a snowpark pro milovíky snowboardu, v provozu je až 10 lanovek a vleků. V
letním období končí sněhová pokrývka v oblasti Tuxer Fernerhausu (2660m). Lyžuje se tedy
od horní stanice lanovky na Gefrorene Wand (3250m) až k panoramatické restauraci Tuxer
Fernerhaus (toalety, úschovna zavazadel, obchody).
V zimě se můžete na ledovci projíždět po devadesáti km upravovaných tratí, dostupných
dvaceti lanovkami či vleky. Na ledovec se dostanete dvěma paralelně vedoucími
velkokapacitními gondolami přímo z obrovského parkoviště v Hintertuxu. Dovezou vás na
Sommerbergalm do výšky 2100 m. Zde přesednete do prostorné kabiny pro 24 osob, která vás
doveze do přestupní stanice Fernerhaus ve 2660 m. Odtud vede nová kabinová lanovka
Gletcherbus 3 až na vrchol hory Gefrorene Wand ve 3250m, na které jste z přestupní stanice
za 5 minut. Jedná se o nejvýše položenou kabinovou lanovku zavěšenou na dvou lanech na
světě. Na vrcholku hory se nezapomeňte rozhlédnout z panoramatické terasy. Naskytne se
vám unikátní výhled na vrcholky Alp.

Na podzim a hlavně v zimě jsou svahy ledovce vyhledávanou tréninkovou oblastí mnoha
sjezdařských reprezentací. To má za následek podstatné zúžení prudkých slalomových svahů
v hlavní oblasti pod Gefrorene Wand a tím dokonalé přelidnění tamních svahů. Lepší je
proto vydat se na protější stranu ledovce, na svahy pod dominantní vrchol hory Operer, které
sice nenabízí tak dokonalý závodní sklon, ale sjezdovky jsou zde širší a pohodlnější nebo na
tratě v Kasereru.
S oblastí Hintertuxského ledovce přímo sousedí lyžařský areál, který vznikl spojením oblastí
Eggalm, Rastkogel a Penken a spolu s Hintertuxským ledovcem se tato oblast nazývá Ski
Zillertal 3000.
Je v provozu od prosince do dubna. V celém areálu Ski Zillertal 3000 je 68 lanovek a vleků
Celkem je zde asi 225 km upravovaných sjezdovek. Středisko mívá mimořádně dobré
sněhové podmínky. Tratě všech stupňů obtížnosti do výše 2 250 m, nekonečné množství
jejich kombinací, upravené svahy pro snowboarding a carving, hluboký prachový sníh, mimo
lyžařské sportovní vyžití a lákavý společenský život jsou výhody těchto středisek.
Areály nad obcemi Vorderlanersbach a Lanersbach (do 2 500 m) poskytují především
sjezdové tratě střední a nižší obtížnosti vhodné pro rodinné zimní lyžování. Zdejších 75 km
upravovaných tratí a hustá síť lanových drah a vleků jsou zárukou špičkových zážitků po
většinu roku. Hintertux patří k nejlépe vybaveným střediskům pro zimní lyžování v Alpách a
nabízí spoustu přitažlivých aktivit pro všechna roční období.
Pro vyznavače freeridu jsou lákavé především strmé úseky pod Gefrorene Wand. Ty jsou
ale plné trhlin a záludností, proto je nelze doporučit. Bezpečnější jsou zasněžované tratě
Schwarze Pfane vedoucí ze Sommerbergalmu do údolí.
Pro snowboardisty je v areálu k dispozici největší evropská halfpipe.
Pro pěší turisty, či výletníky na sněžnicích je v okolí ledovce 250 km značených cest.
Pro běžkaře se zase nabízejí nekonečné kilometry upravených běžeckých stop.
Především pro děti jsou ve středisku k dispozici 3 osvětlené sáňkařské a bobové dráhy.
Výhody střediska Zillertal 3000 / Hintertux
Pohodlná přepravní zařízení v čele s ultramoderní osmimístnou kabinovou lanovkou
Sommerberg či 24-místnou kabinovou lanovkou .
Nevýhody střediska Zillertal 3000 / Hintertux
Lyžařská nepropojenost areálu Zillertal 3000 a ledovce Hintertux vyvážená kvalitními
skibusovými službami. V některých termínech je více lyžařů a díky vysoké nadmořské výšce
často komplikovanější meteorologické podmínky na ledovci. Limitovaná nabídka
apartmánového ubytování a častá vyprodanost zájezdů do tohoto střediska.

Zillertal Arena
Zilelertal Arena se řadí mezi největší lyžařské oblasti Evropy. Po desetiletí rozvíjené zázemí
turistického ruchu všech cenových úrovní dýchá nezaměnitelnou atmosférou Tyrolska. Síť
skibusů, doplněná o údolní železnici, zaručuje kvalitní a hustou dopravní síť. Unikátní
snowpark zvaný Boarder Town byl oceněn Tyrolskou pečetí kvality a patří mezi tři nejlepší v
celé zemi. Každoroční úpravy a investice jsou zárukou modernosti a dokonalého komfortu pro
lyžaře.

Výhody střediska Zillertal Arena

Světově proslulé apres ski party, Krymské vodopády, nejvýše položené planetárium v Evropě,
výborné běžkařské možnosti, jedinečné snowparky, množství lyžařských a snowboardových
škol.
Nevýhody střediska Zillertal Arena
Vzhledem k proslulosti střediska nutnost počítat s vyššími cenami i počtem lyžařů.

Tiroler Zugspitz Arena
Na tyrolské straně nejvyšší hory Německa Zugspitze (2962 m n.m.) se na svazích více než
dvoutisícových vrcholů hor Zugspitze, Sonnenspitze, Grubigsteinu a Hönigu nacházejí 4
lyžařská střediska nabízející desítky kilometrů upravených sjezdovek.
Vzhledem k tomu, že jsou střediska oddělena hlubokými údolími, nejsou bohužel propojena
sjezdovkami a lanovkami, ale jen skibusy. I tak ale nabízí dohromady 147 km dobrého
lyžování. Na druhou stranu není špatné okusit každý den lyžařské podmínky v jiném areálu.
V nabídce jednotlivých středisek jsou sjezdovky všech možných obtížností.
Tyrolská Zugspitz aréna se rozprostírá nad sedmi malebnými vesničkami Bichlbach,
Lermoos, Ehrwald, Berwang, Biberwier, Heiterwang a Lähn. Z každé z nich můžete podnikat
pěší výlety po 130 km upravených značených cestách do okolní přírody s úžasnými výhledy
na Zugspitze a další okolní hory.
Rovněž běžkaři se mohou na svých tratích kochat výhledy. Nabízí se 180 km tratí všech
úrovní. Krásné jsou především ty, jež vedou údolím podél řek Lussbach a Loisach. Více než
polovina z nich je upravena pro bruslařskou techniku.
Pokud chcete zažít opravdu nezapomenutelný zážitek, vyjeďte si kabinovou lanovkou přímo
až na vrchol Zugspitze a rozhlédněte se kolem dokola. Už jen jízda nahoru je velkým
dobrodružstvím. Cesta lanovkou vede z Obermoosu a má neuvěřitelné převýšení celých
1700m.

Další střediska v Tyrolsku
Achensee
V oblasti největšího tyrolského jezera Achensee se sdružením tří lyžařských středisek
Achenkirch, Pertisau a Maurach vytvořil lyžařský areál zvaný Tirols Sport & Vital Park.
Nabízí bohatou infrastrukturu, krásné prostředí a skvělé podmínky pro zimní sporty za
příznivé ceny.
Středisko disponuje padesáti kilometry upravených sjezdovek všech náročností. Nejdelší a
zároveň velmi náročná je sjezdovka Christlum (Achenkirch) dlouhá 8 km s převýšením
850 m vedoucí z vrcholu až do údolí. Nachází se na ní náročný úsek v délce 3km
s převýšením 400 m. Trať je dosti široká a proto vyhledávaná pro carving.
Další velmi obtížná sjezdovka je Mauritz (Maurech), kde na necelých 2 km překonáte

převýšení 420 m. Velmi strmé jsou i sjezdovky v oblasti Pertisau.
Vzhledem k blízkosti velkého jezera je středisko dobře zásobeno vodou a v zimě jsou
sjezdovky často zasněžovány i při dobrých sněhových podmínkách.
Běžkařům se nabízí 150km udržovaných a dokonce zasněžovaných běžeckých stop. Vyjíždět
mohoujak kolem jezera nebo do náročnějších horských terénů.
Pro snowboardisty byla poblíž sjezdovky Christlum vybudována U-rampa a boardercross.
Středisko je také známým propagátorem jízdy na snowbiku, který lze na místě zapůjčit.
Po lyžařském vyžití je možné zajít si na jezero zabruslit nebo využít jedné ze tří sáňkařských
drah, z nichž dvě jsou večer osvětlené.

Arlberg
Luxusní středisko za luxusní peníze. Jediný skipas (Arlberg – Card) platí pro 276 km
sjezdovek.
Mezi středisky se pohybujete pomocí bezplatného skibusu a na sjezdovky vás vyveze
85 moderních vleků a lanovek. I přesto, že návštěvnost střediska se stále zvyšuje, nikde se
nestojí fronty. Pro snowboardisty jsou zde připraveny krásné fereeridové sjezdy (více jak
180 km), např. vyhledávaná trasa z Rütikopfu a ve středisku Lech také snowpark s mnoha
atrakcemi včetně U-rampy.
Pokud byste zde hledali klasické venkovské hospůdky, tak budete zklamáni. Snad jedině ve
vesničce Bregenzerwald. Všude jinde najdete luxusní hotely nejvyšší kategorie, moderní
penziony a nablýskané bary. Snad proto se zde sjíždí hlavně ve vesničce Zürs evropská
lyžařská smetánka. Naopak Stuben vyhledávají nejčastěji rodiny s dětmi.
Oblíbenou aktivitou po náročném lyžování či snowboardováním je projížďka na saních
tažených koňským spřežením po zasněžených pláních.

Kaunertal
Špatná dostupnost střediska má vliv na slabou návštěvnost. K samotnému ledovci se totiž
dostanete po 27 km dlouhé prudké cestě (převýšení 1500 m) buď vlastním autem či místním
skibusem (cena je zahrnuta do skipasu) po odbočce za obcí Feichten. Krásnou přírodou se po
této cestě dostanete na parkoviště přímo na ledovci, ve výšce 2750 m n.m.
Ledovec Kaunertal s velikánskou U-rampou vyhledávají v poslední době především
snowboardisté. Nabízí se zde také široké sjezdovky, z nichž 6 km je obtížných, 8 středně
těžkých a 18 lehce sjízdných. Na svahy vás vyvezou 3 sedačkové lanovky a 6 vleků.
Nejdelší sjezdovka měří 10 km a zvládnou ji i méně zdatní lyžaři. Nejnáročnější je sjezdovka
je 6 km dlouhá s převýšením 600 m a vyznačuje se členitostí a častými změnami sklonu

v terénu.

Nauders
Lyžařské středisko Nauders patří do pomyslného trojúhelníku tří lyžařských středisek na
pomezí tří států. Jde o rakouský Nauders, italský St. Valentin a švýcarský Schöneben.
Lyžařský areál Nauders je i přes většinou panující dobré sněhové podmínky z velké části
uměle zasněžován. Jakýmsi centrem areálu je nově zrekonstruovaná panoramatická
restaurace ve stanici Bergkastel ve 2200 metrech. Vyveze vás sem přímo z obce Nauders 6 ti
sedečka a pak už se můžete jen pokochat pohledy na okolní hory.
V oblasti je 24 km černých, 46 km červených a 41 km modrých sjezdovek. Byl zde také
vybudován dětský svět Kinderland – Nauderixland a dětská restaurace. Vlekem se pak
můžete vyvézt ještě o 700 m výše na horu Tschayeck, ze které lze sjet černou i červenou
sjezdovkou, asi nejhezčími, které v Nauders naleznete. Ze stanice rovněž vede 8 sedačková
lanovka až do 2750 m n.m. odkud můžete sjet 9 km dlouhým sjezdem s převýšením 1450 m
až do údolí
Na své si přijdou vyznavači freeridu v hlubokém sněhu nebo boulaři při jízdě na svahu
s uměle vytvořenými boulemi. Pro carving jsou nejpříhodnější tratě v italském Schöneben.
Pro snowboardisty nabízejí široké svahy výborné podmínky pro jízdu hlubokým sněhem.
Navíc u stanice Bergkastel je odborníky vysoce hodnocená halfpipe s parametry
odpovídajícími pravidlům snowboardingových soutěží. Rovněž je tu boardercrossová dráha a
další snowpark na Haider Alm.
Milovníci běžek jistě uvítají 80 km dlouhý okruh Reschen – Rundloipe, jež ve výšce 1500 m
vede do jižního Tyrolska a Engadiner Loipe do Scuolu ve Švýcarsku.

Seefeld / Leutaschtal
Seefeld je zimní středisko známé a uznávané především mezi běžkaři. Svojí ideální polohou
na náhorní rovině mezi chráněnými krajinnými oblastmi nabízí ideální podmínky pro běžkové
lyžování a to jak klasickou, tak bruslařskou technikou.
V tomto přehledném terénu je denně tyrolským Gütesiegelem profesionálně upraveno 120 km
výborně značených běžeckých tratí všech možných obtížností. Krom toho je možné se napojit
na regionální trasy, v celkové délce 250 km. Toto místo je tréninkovým střediskem týmů
z celého Rakouska a okolních států.
Pro lyžaře jsou v tomto středisku k dispozici převážně mírné sjezdovky v počtu 10 km.
Dalších 9 km jsou středně obtížné tratě a pouze jeden úsek v délce 1 km je určen zkušeným
lyžařům. O komfort se stará 25 lanovek s kapacitou 17 000 osob za hodinu.
Turistům se upravuje 160 km tras do překrásného okolí, které je možné využít i k jízdě
s koňským spřežením. Oblíbené jsou výlety na sněžnicích.

Snowboardisté naleznou útočiště ve snowparku s U-rampou, quarterpipe a dalšími
překážkami.
Pro děti přijde vhod 5 sáňkařských drah a umělé i přírodní kluziště.
Svojí kvalitní infrastrukturou se středisko zařadilo po bok dalších rakouských, švýcarských,
italských a francouzských středisek do sdružení Best of the Alps, což samo o sobě garantuje
vysokou kvalitu služeb v hoteliérství, gastronomii a sportu. Tato prestiž je ovšem vykoupena
velmi vysokými cenami za ubytování, které jsou ne-li nejvyšší v celém Rakousku.

Serfaus- Fiss- Ladis
vznikl v r. 2000 propojením jednotlivých středisek rozsetých po ohromných pláních
moderními kabinovými lanovkami. Leží nad hranicí lesa, převážně ve výškách nad 2000 m
n.m. a je právem nazýván sluneční terasou Tyrolska. Dohromady je v areálu 180 km
upravených sjezdovek různé obtížnosti.
Serfaus je rovněž proslulý svým jedinečným vesnickým metrem. V této obci se totiž
pohybujete právě pomocí tohoto podzemního vláčku, jež vás pohodlně doveze až k lanovkám.
Ty jsou zde jedny z nejmodernějších v Rakousku. Pohodlné kabinky ve tvaru bubliny,
chráněné proti větru, vás vyvezou ze střediska do střediska tak, že za celý den můžete objet
celý areál kolem dokola, aniž byste jednu sjezdovku jeli dvakrát. Z každého vrcholu ve
středisku si můžete vybrat sjezdy různých obtížností. V areálu se jezdí po speciálně
vyznačených tratích tak, aby se lyžaři různých výkonnostních skupin nestřetávali.
Hlavním centrem lyžování je hned několik oblastí. Především severní strana ve středisku Fiss,
do kterého se vyvezete přímo z údolí čtyřmístnou kabinovou lanovkou, vedoucí ve dvou
sekcích. V tomto místě se lyžuje především na červených sjezdovkách a zpět do údolí se
sjíždí zajímavou úzkou lesní tratí, plnou serpentin.
Z údolí Fiss vede rovněž 6ti místná kabinová lanovka na hřeben Sattelkopfu, což je nedávno
otevřený nový areál se 4 sedačkovou lanovkou a několika vleky. Zde jsou sjezdovky příkré a
náročné, což vyhovuje především zkušeným a dravým lyžařům.
Z hřebene Sattelkopfu se po upravených sjezdovkách dostaneme do sousedního Serfausu,
který rovněž nadchne dobré lyžaře. Ta nejprudší sjezdovka vede z Ladisu (2351 m)
k restauraci Komperdell, stojící na přestupní m místě lanovek.
V Ladisu si užijí převážně milovníci jízdy v hlubokém sněhu. Mohou využít buď místního
volného terénu nebo 15 ti značených tras na severní stěně Ladisu střední až těžké obtížnosti.
Samozřejmostí jsou v tomto středisku široké sjezdovky pro vyznavače carvingu, stejně tak
jako závodní a rychlostní sjezdovka, na které si můžete nechat změřit svoji rychlost jízdy.
Ve Fiss a Serfaus je po jednom snowparku pro vyznavače jízdy na prkně. Najdete zde mimo
jiné halfpipe a boardercross.
Běžkaři si mohou v areálu užívat 110 km upravovaných tratí, z čehož 25 km vede ve
vysokohorském prostředí ve výšce nad 1900 m n.m.

Nelyžaři mohou projít na 70 km značených turistických tras. Pro sáňkaře jsou zde dráhy
v celkové délce 10 km, na něž se samozřejmě pohodlně vyvezete místními kabinkami.
Na kraji vesničky Fiss a u restaurace Komperdell vznikl pro děti speciální park se skluzavkou,
kolotočem a minislalomem. Za shlédnutí stojí i masopustní karneval pořádaný v obci Fiss.

Westtirol
Je přestižní prázdninovou oblastí jak v zimní, tak i v letní sezoně a nabízí svým klientům
vysoký standard služeb, kvalitní ubytování a výbornou kuchyni ovlivněnou horskými
oblastmi na rozhraní Rakouska a Švýcarska. Je také bezcelní zónou a tedy rájem k
nakupování. Na hosty čeká bohatá nabídka letních sportů, turistických cest, akčních sportů
nebo možností hry golfu.

Sankt Anton - Lech
Celosvětově proslulé lyžařské středisko, znalci označované jako absolutní špička lyžování
nejen v Rakousku a v Evropě vůbec, ale i v celosvětovém měřítku. Vysoká nadmořská výška
garantující ideální sněhové podmínky a předlouhou zimní sezónu. Neuvěřitelných 278 km
dokonale připravovaných sjezdových tratí všech náročností a 85 vesměs velmi pohodlných a
moderních přepravních zařízení.

Výhody střediska Sankt Anton – Lech
Pro soutěživé lyžaře možnost změřit své síly v paralelním slalomu, či pokusit se dosáhnout
nejvyšší rychlosti na speciálním svahu s časomírou. Dlouhá sáňkařská dráha, 40 km tras pro
vyznavače bílé stopy, či zimní lezecká stěna v nadmořské výšce 2700 m, jen dokazující
výjimečnost střediska.
Nevýhody střediska Sankt Anton – Lech
Vzájemná nepropojenost skiareálů Lech – Zürs a St. Anton – St. Christoph na lyžích, byť

částečně vyvážena placeným skibusovým spojením, resp. pouze jednosměrné drsné freeridové
propojení z vrcholu Vallugy do Lechu pro absolutní experty a s povinným horským vůdcem.

Další doporučené areály:
Hochkar (Dolní Rakousko)
Nejznámější a největší dolnorakouské zimní středisko Hochkar nabízí skvělé sněhové
podmínky, dvacet km tratí s kapacitou 10 ti lanovek s přepravou 17 000 lidí za hodinu a
kvalitně upravené sjezdovky. Jezdit zde můžete na svahu s boulemi, hlubokým sněhem nebo
na pevném firnu. Jezdí se zde také výborně na snowboardu.

Lackenhof
Lackenhof je středisko kontrastů. Na jedné straně výborné dvě hlavní sjezdovky, na straně
druhé špatná obslužnost a fronty na lanovky. Lackenhof je vytvarován do písmene V, kde dva
vrcholy – Kleine a Grosse Ötcher nabízí kvalitní sjezdy. Z Kleine Ötcher se sjíždí černou,
prudkou a přímou slalomovou dráhou a z Grosse Ötcher sjíždíte prudkou, ale klikatou
náročnou sjezdovkou.

Montafon (Vorarlbersko)
je areálem nabízejícím širokou škálu sjezdovek v několika střediscích. Největšími z nich jsou
Silvretta Nova, Golm a Hochjoch.
Společně s ostatními nabízejí střediska 34 km obtížných sjezdovek, 84 km středně těžkých a
109 km lehkých tratí. Na vrcholky vás vyveze 28 vleků, 24 sedačkových a 14 kabinkových
lanovek. V menším středisku Grabs můžete spatřit nejstarší rakouskou sedačkovou
lanovku.
Největším střediskem této oblasti je areál Silvretta Nova (6 km dlouhý osvětlený tobogán),
který se rozprostírá na dvou kopcích, propojených několika sedačkovými lanovkami. Pro
snowboardisty zde byl vybudován boarderpark. Nezalesněné středisko Golm je zase vhodné
pro carving a při dobrých sněhových podmínkách můžete z Golmu dojet až do městeček
Vanbans a Tschagguns. Třetí největší středisko Hochjoch se vyznačuje mírnými
sjezdovkami a proto tady byl vybudován 470 m dlouhý tunel propojující tuto oblast
s ostatními tak, aby si přišli na své lyžaři různých úrovní.
V celém areálu Montafon jsou snowparky s U-rampami a quarterpipy. Skvělých je také
100 km běžeckých tratí pro bruslaře i klasiky, které vedou nejrůznějšími terény. Nejslunnější
trasou v okolí je známá Bielerhöhe. Zvláštností jsou speciální tratě pro psí spřežení. V celém
areálu je pak 5 sáňkařských drah.
Ubytování v Montafonu
Celkově se středisko orientuje spíše na mladé a sportovně zaměřené návštěvníky a rodiny
s dětmi a ve srovnání s okolními středisky má nižší ceny. Nejluxusnějším hotelem je
v Gaschurnu Hotel Rössle ( který opakovaně navštívil Ernst Hemingway).

Semmering (Dolní Rakousko)
Výhodou Semmeringu je výborná dostupnost přímo u dálnice a pro nás poloha poblíž ČR.
(Vzdálenost od Brna 231 km). Areál se dělí na dvě, nepropojená střediska. Menší ze dvou
středisek Hirschenkogel nabízí 14 perfektně upravených sjezdovek středně obtížné
náročnosti a večerní lyžování na třech sjezdovkách.
Větší a vyšší středisko na Semmeringu Stühleck, kde se jezdí na 24 kilometrech tratí, má
nejdelší sedačkovou lanovku v Rakousku. Je jí čtyřsedačka Sonnenlift, která ujede
vzdálenost 2700m za 9 minut. Nabízí osvětlený snowpark, propojený s nočním lyžováním na
závodní slalomové dráze Weltcuppiste.
Pro malé návštěvníky je na Stühlecku zážitkem sáňkařská dráha vybavena různými
světelnými a zvukovými efekty. Dále je k dispozici snowtubing a 5 km dlouhá sáňkařská
dráha.
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