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Po náročném uplynulém roce už se tyrolská střediska zimních sportů nemohou dočkat 

zahájení provozu: Navzdory všem problémům se napříč celou zemí opět investovalo do 

infrastruktury. Zejména v oblasti šetrných zimních sportů, jako je zimní pěší turistika nebo 

běh na lyžích, se hosté mohou těšit na spoustu novinek.  

 

Více komfortu v Nauders: Nová lanovka Goldseebahn zahajuje svou první sezónu 

V lyžařském středisku Nauders bude v sezóně 2021/22 v provozu nová šestisedačková lanovka 

Goldseebahn. Tato lanovka pro rodiny s dětmi boduje dětskou pojistkou, vyhřívanými sedačkami, 

ochranným krytem proti nepříznivému počasí a zvýšenou stabilitou při větrném počasí. 

Goldseebahn v lyžařském areálu Nauders nahradí do sezóny 2022/23 tři vleky, návštěvníci se tedy 

mohou těšit na více moderního komfortu! Kromě toho budou v oblasti nové lanovky upraveny 

sjezdovky a zmírněn sklon strmějších úseků.  

https://www.nauders.com/de/Ihr-Nauders/Im-Winter/Skigebiet-Nauders/Aktuelle-Bilder  

 

Přeshraniční běh na lyžích s Venosta Nordic 

Tento region je rovněž součástí nové sítě běžeckých tratí Venosta Nordic, která spojuje šest 

běžeckých areálů s devíti trasami v Nauders a jihotyrolském regionu Vinschgau. V rámci jediné 

vstupenky (7denní vstupenka za 18 eur) si můžete vybrat z cca 90 kilometrů stop, které zahrnují 

idylické lesní okruhy, náročné vysokohorské trasy i nádherně položené panoramatické trasy.  

www.nauders.com a www.venosta-nordic.net  

 

Nová lanovka Rosskarbahn v Obergurglu 

V Obergurglu v údolí Ötztal probíhá rekonstrukce lanovky Rosskarbahn: V průběhu prací se horní 

stanice posune blíž k horní stanici Festkogl a v budoucnu nabídne chodcům lepší spojení s Festkogl 

Alm. Úctyhodná je také kapacita nejnovější lanovky značky Doppelmayr, za hodinu totiž přepraví 

až 2 400 osob.  

www.obergurgl.com/de/sommer/neue-projekte.html  
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„Lumagica“ rozsvítí letošní Vánoce 

Kouzelný světelný park „Lumagica“ v innsbruckém Hofgartenu bude v provozu i tuto zimu a od 5. 

listopadu 2021 do 9. ledna 2022 návštěvníky opět potěší více než 300 svítícími mýtickými a 

přírodními bytostmi, interaktivními světelnými instalacemi a magickými světelnými obrazy.  

www.innsbruck.info/brauchtum-und-events/highlights/lumagica-innsbruck.html 

 

Tréninkový areál pro milovníky sáňkování: Přírodní sáňkařská dráha v Navisu  

Na vášnivé sáňkaře čeká v Navisu v údolí Wipptal úžasná novinka: přírodní sáňkařské centrum. 

Ideální podmínky tu najdou nejen tréninkové skupiny, ale centrum se má stát také místem konání 

národních a mezinárodních soutěží.  

www.rodelsportzentrum-navis.tirol   

 

Daleko od shonu: Šetrné zimní sporty v horolezeckých vesnicích ve Wipptalu 

Pokud hledáte zimní idylu daleko od ruchu a shonu a nedotčenou přírodu, najdete ji v horolezecké 

vesnici Gschnitztal s obcemi Trins a Gschnitz: Boční údolí Wipptalu si zachovalo svůj původní ráz 

a vsází na krédo „méně je více“. V rámci balíčku „Bergsteigerdorf hautnah“ (Horolezecká vesnice 

zblízka) nabízí Gschnitztal delikátní prázdninové zážitky: Návštěvníci zde mohou čerpat energii z 

přírody při túrách na sněžnicích a skialpech nebo absolvovat běžkařský kurz na lyžích.  

Speciální službu nabízí také druhá horolezecká vesnice St. Jodok/ Schmirn/ Vals: Denně je zde 

zajištěn transfer pro zimní túry, který dopraví skialpinisty, pěší turisty i turisty na sněžnicích k 

výchozím bodům túr a opět je vyzvedne.  

www.wipptal.at  

 

Lyžování bez hranic v SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental a KitzSki 

Všem, kteří se nemohou nabažit lyžování, nabízí SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental a KitzSki od 

letošní zimní sezóny novou výzvu: Nejdelší lyžařský okruh na světě, který propojuje SkiWelt s 

lyžařským střediskem KitzSki! Znamená to, že můžete jet na lyžích z Goingu am Wilden Kaiser 

přes Kitzbühelské Alpy až do Hollersbachu ve Vysokých Taurách – a žádnou sjezdovku nepojedete 

dvakrát. Na 34,7 km dlouhý okruh lze vyrazit z kterékoli etapy této trasy a stačí vám k tomu pouze 

jedna vstupenka KitzSkiWelt.  

www.skiwelt.at/kitzskiwelttour  
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Zimní turistické dny v Kartitschi: Božský klid 

Od 10. do 13. března 2022 je v zimní turistické vesnici Kartitsch ve Východním Tyrolsku na 

programu šetrný pohyb v nedotčené přírodě: Konají se zde totiž Evropské dny zimní pěší turistiky. 

Všechny nabízené pěší túry – například na vyhlídkovou horu Dorfberg – budou probíhat v 

doprovodu oficiálních průvodců, budou nabízeny v německém, anglickém nebo italském jazyce a 

účastníci se mohou těšit také na tradiční rámcový program v regionálním duchu.  

https://www.osttirol.com/entdecken-und-erleben/veranstaltungen/europaeische-winterwandertage/  

 

Udržitelnost: Ocenění pro lyžařská střediska šetrná ke klimatu 

Hned dva skiareály v Tyrolsku získaly ocenění za své snahy v oblasti udržitelnosti a ochrany 

klimatu: Silvretta Arena v Paznaunu usiluje o dosažení klimatické neutrality už od roku 2019. Za 

tímto účelem se zde vypočítávají a v rámci možností snižují emise skleníkových plynů a všechny 

nevyhnutelné emise se kompenzují prostřednictvím uznaných projektů na ochranu klimatu. Od 

začátku roku 2021 provozuje společnost Silvrettaseilbahn AG všechna zařízení, horské restaurace i 

zasněžovací zařízení pomocí 100% zelené elektřiny z Rakouska, za což obdržela zelený certifikát.  

Také SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental přijímá řadu opatření na ochranu životního prostředí, aby 

byl zdejší provoz co nejudržitelnější: Vlek Sonnenlift v Brixenu je ze 100 % poháněn solární energií, 

veškerá zařízení využívají 100 % energie z vodních zdrojů, stavební opatření jsou konzultována s 

odborníky na ochranu přírody a v souladu s přírodou jsou dokonce i barvy budov. SkiWelt Wilder 

Kaiser-Brixental již za toto úsilí získal několik ocenění a nedávno byl platformou skiresort.de 

zvolen jedním z „nejekologičtějších lyžařských středisek v Rakousku“.  

www.ischgl.com/de/More/Seilbahnunternehmen/Klimaneutrales-Seilbahnunternehmen  

www.skiwelt.at/de/oekologie-nachhaltigkeit-natur-umweltschutz-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-

tirol.html 
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