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5 tyrolských ledovců - Podívejte se na 5 

tipů na prosluněné lyžování 

Čím výše, tím lépe. Motto pěti tyrolských ledovců platí také pro zábavu na lyžích na konci sezóny. 

Částečně až do června jsou zde zajištěny perfektní sjezdovky, na Hintertuxeském ledovci dokonce 

po celý rok.  

Podívejte se na 5 tipů na prosluněné lyžování. 

Tip 1: Kaunertálský ledovec- Jarní klasika a nejdelší Half Mile Jib Line ve snowparku 

Již více než 30 let nabízí Kaunertálský ledovec nejlepší pro podmínky snowboardistům- jako jedna 

z nejlepších lyžařských oblastí v Rakousku. Z těchto časů pochází akce typu Jarní klasika, které si 

dnes užívají status kultu. Z tehdejších sněhových zdí se rozvinul Snowpark Kaunertal, který byl na 

počátku roku 2019 představen ve zcela nové podobě: s novými sjezdovými tratěmi, které krásně 

zapadají do krajiny a také s nejdelší alpskou Half Mile Jib Line. Letos se legendární Jarní klasika 

koná od 6. dubna do 12. května- s nespočtem akcí a neobyčejných speciálů. Kdo by si chtěl užít 

perfektní prosluněné lyžování, najde až do května na Kaunertálském ledovci dokonalé přírodní 

sjezdovky a stráně s prachovým sněhem. 

Tip 2: Pitztálský ledovec- ledovcová párty na 1. máje a Gletscher Vertical 3.440 

1. května se na Pitztálském ledovci bude hledat ledovcový šampion. Kdo by se chtěl zúčastnit, musí 

být schopný překonat převýšení 600 metrů na cestě dlouhé 2,5 kilometru. A ne tak jako normálně, 

na lyžích zeshora dolů. 1. května vede cesta od stanice lanovky Gletscherexpress nahoru ke kavárně 

3.440. To, jak účastníci trasu zdolají, záleží na nich- od sněžnic až po lezeckou výbavu je vše 

povoleno. Šampionem se stane ten, kdo první dosáhne na vrchol. Odpoledne proběhne ledovcová 

párty za doprovodu hudby kapely Volxrock a s pořádnou Après-Ski. 

Tip 3: ledovec Sölden/Ötztal- Robin Schulz, Hannibal a světoví mistři freestylu 

V Ötztalu jsou ke konci sezóny na programu tři akce extra kategorie. 4. a 5. dubna se koná velké 

finále festivalů Electric Mountain na Giggijochu se znamenitým obsazením- Robin Schulz, Lost 

Frequencies a mnoho dalších top DJ. 

Následně 12. dubna proběhne ledovcové divadlo Hannibal, které své diváky oslní s více než 500 

herci, skokany, lyžaři, sněhovými rolbami, sněžnými skútry, letadly, helikoptérami a parašutisty. 

Dohromady převedou Hannibalův přechod Alp na Rettenbašském ledovci do živé podoby. 

Akce Audi Nines 2019 so bude porvé konat na dvou různých místech současně. Během toho, co 

budou muži jezdit freestyle na ledovcích v Söldenu, v Obergurgl-Hochgurgl se bude konat 

exkluzivní inovativní kurz pro sportovkyně zaměřený na progres. Zakončení proběhne 27. dubna 

veřejnou akcí pro dámy i pány na Tiefenbachském ledovci. 

Tip 4: Stubaiský ledovec- freeride v prašanu 

Stubaiský ledovec se se svou rozmanitostí a garancí sněhu řadí mezi nejlepší freeridové oblasti v 

Rakousku. Nabízí nejlepší podmínky pro freeride, a zároveň si uvědomuje rizika tohoto sportu v 
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otevřené krajině. Na výstražných tabulích na checkpointech je popsáno 13 tratí ve volném 

nezabezpečeném terénu. Můžete využít cesty ve freeridové mapě nebo GPS data. Do konce sezóny 

je na programu bezpočet soustředění jako například SAAC základní lavinový tabor od 13. do 14. 

dubna 2019.   

Tip 5: Hintertuxeský ledovec- nová dětská sjezdovka a bohatý program v týdnu Flower 

Pow(d)er Week 

Hintertuxeský ledovec je garancí nezapomenutelné zimní dovolené pro malé i velké členy rodiny. 

Na nové dětské sjezdovce Rastkogel začínají ti nejmenší den plný zážitků. Plácnou si s blechou 

Luisem, poté projedou tunelem, přes vlny, skrz branky a prudkou zatáčku. Během toho co ti 

nejmenší prozkoumávají dětskou sjezdovku, ti větší se zabaví ve snowparku Betterpark Hintertux, 

který je otevřen od dubna do června- s rozmanitým uspořádáním ve výšce 3200 m. n. m. 

Mnoho akcí se koná během týdnů Flower Pow(d)er od 20. dubna do 5. května 2019: nabízí aktivity 

jako telemark workshop, yoga brunch nebo ranní lyžování Early Bird. A kdo chce zažít jízdu ve 

sněhové rolbě, může si to zkusit v Pistenbully Test Area. 

Zajímavé jarní nabídky v hotelech na ledovcích 

Hotely na 5 tyrolských ledovcích nabízí výhodné ubytovací balíčky pro jarní lyžování včetně 

skipasu. Více informací a rezervace: www.gletscherhotels.at 

 

 
 

Další informace: 

 5 Tiroler Gletscher 

Maria-Theresien-Straße 55, A-6010 Innsbruck 
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