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Léto v tyrolských horách v 

číslech 

Kolik hostů přijíždí každé léto do Tyrolska? Kolik je zde turistických a MTB tras? Kolik 

pramenů vyvěrá v tyrolských horách? Jak velké jsou tyrolské národní parky? Zajímavé 

údaje týkající se srdce Alp v letním období.  

15.600.000 V létě 2020 Tyrolsko evidovalo celkem 15.600.000 přenocování. 

3.800.000 V létě 2020 přivítaly podniky cestovního ruchu v Tyrolsku 3.800.000 

návštěvníků. 

325.700 Tyrolsko čítá 325.700 lůžek pro hosty, z toho připadá každé druhé lůžko 

na hotely, 40 % na rekreační objekty a 7 % na privátní apartmány. 

574 V Tyrolsku se tyčí 574 třítisícovek. Nejvyššími vrcholy v zemi jsou 

Großglockner (3.798 m) a Wildspitze (3.768 m). 

~24.000 Tyrolskem vede cca 24.000 kilometrů turistických tras udržovaných 

spolkem Alpenverein. Pro srovnání: Z Innsbrucku do New Yorku je to 

vzdušnou čarou 6.500 kilometrů. 

24 Adlerweg je se svými 24 etapami a 320 kilometry v Severním Tyrolsku a 

9 etapami a 93 kilometry ve Východním Tyrolsku nejznámější dálkovou 

pěší trasou země. 

~170 Na pěší turisty a dovolenkáře čeká cca 170 horských chat spolku 

Alpenverein a bezpočet dalších chat a horských restaurací. 

2.100 Udržitelnou péči o krajinu a produkci nezaměnitelných tyrolských 

specialit zajišťuje 2.100 obhospodařovaných horských pastvin na celkové 

ploše 1.200 km². 

 ~700 O bezpečnost v horách se stará cca 700 vysoce kvalifikovaných horských 

vůdců a téměř 2.000 horských průvodců. 
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~6.200 Tyrolsko skýtá cca 6.200 kilometrů značených a povolených MTB tras, 

sjízdných s elektrokolem nebo bez. 

32.000 Na 16 etapách trasy Bikeschaukel Tirol zdolávají bikeři 32.000 

výškových metrů a více než 780 kilometrů za pomoci 22 lanovek. 

130 V tyrolských horách se o bikerskou zábavu stará 130 speciálně 

vybudovaných singletrailů – a neustále vznikají nové. 

8 Pro milovníky downhillu jsou připraveny 8 bikeparky – v prázdninových 

regionech Innsbruck, Nauders, Serfaus-Fiss-Ladis, Sölden, Oberndorf, 

Osttirol a Wipptal. 

~1.000 Tyrolskem vede cca 1.000 kilometrů cyklostezek, které nabízejí 

kombinaci pohodové jízdy na kole a prohlídky památek podél trasy. 

5.000 Na horolezce čeká 5.000 alpských a 3.000 sportovních lezeckých cest. 

~5.700 V lezeckém centru Innsbruck je k dispozici cca 5.700 m² lezecké plochy. 

V roce 2018 se tu konalo Mistrovství světa v lezení.  

~ 70 V Tyrolsku se nachází cca 70 ferrat a 120 sportovních lezeckých parků, 

přičemž 22 jich je uzpůsobených pro rodiny s dětmi. 

~ 560 Na zdolání čeká cca 560 boulderingových problémů v 5 boulderingových 

oblastech, z nichž 4 jsou vhodné pro rodiny s dětmi.  

~10.000 V tyrolských horách vyvěrá cca 10.000 pramenů. 

1.856 Národní park Vysoké Taury na pomezí několika spolkových zemí se 

pyšní rozlohou 1.856 km². K prozkoumání citlivé alpské krajiny zve i pět 

dalších tyrolských přírodních parků. 

~400 K nahlédnutí do „hospodaření na venkově“ zve cca 400 farem a 20 

ověřených mimi farem a dětských farem. 

16 V rámci spolku „Tiroler Familiennester“ se 16 regionů zaměřuje na 

speciální prázdninové nabídky pro rodiny. 
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>200 K objevování zve více než 200 výletních cílů. 

19 Atraktivní nabídku volnočasových aktivit zpřístupňuje 19 tyrolských 

letních lanovek s pěti různými tematickými okruhy. 

117 117 hostinců a restaurací se může pochlubit značkou kvality „Tiroler 

Wirtshaus“ a láká na tradiční regionální pokrmy. 

99 V gastronomickém průvodci Gault Millau za rok 2020 bylo celkem 170 

čepci vyznamenáno 99 tyrolských restaurací. 

2.657 Zlatá stříška (Goldenes Dachl) se svými 2.657 pozlacenými šindeli se stala 

symbolem města Innsbruck. 

23 K odpalu uprostřed světa hor zve 23 golfových hřišť, z toho 16 

partnerských klubů Golf Alpin. 

15.650 Kulturní život Tyrolska svými hudebními produkcemi obohacuje 15.650 

členů cca 303 dechových kapel v 19 regionálních oblastech. 

1 Zimní sportovní zábavu i v létě umožňuje v nadmořské výšce přes 3.000 

metrů 1 ledovcový skiareál (Hintertuxský ledovec). 

 

 

 

 

 

Tyrolsko patří se svými 34 regionálními spolky k předním alpským prázdninovým destinacím. Cestovní ruch v 

Tyrolsku je ovlivněn a formován svou téměř 200letou historií a řadou průkopnických počinů. Hosté oceňují v zimě 

i v létě alpskou přírodu a horskou krajinu, vysokou kvalitu služeb i infrastruktury a pohostinnost. Tirol Werbung 

GmbH se sídlem v Innsbrucku je součástí holdingové společnosti Lebensraum Tirol GmbH a působí jako turistická 

marketingová organizace země Tyrolska. Jejím hlavním úkolem je vybudovat Tyrolsku pozici nejžádanější alpské 

oblasti. 
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