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22,9 

milionů 

V zimě 2019/2020 Tyrolsko evidovalo celkem 22,9 milionů 

přenocování. 

4,9 milionů V zimě 2019/2020 přivítaly podniky cestovního ruchu v Tyrolsku 

4,9 milionů návštěvníků. 

339 000 Tyrolsko čítá 339 000 lůžek pro hosty, z toho připadá každé druhé 

lůžko na hotely, třetina na rekreační objekty a 7 % na privátní 

apartmány. 

4,6 Průměrná délka pobytu hostů v Tyrolsku v zimní sezóně 2019/2020 

činila 4,6 dní. 

51,9 % 51,9 % všech přenocování v Tyrolsku v zimní sezóně 2019/2020 

připadá na německý zdrojový trh. 

>80 Na zimní sportovce čeká více než 80 lyžařských středisek (včetně 

malých areálů s vleky). 

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

Großglockner (3 798 m) a Wildspitze (3 768 m). 

~3 400 V Tyrolsku se nachází přibližně 3 400 km sjezdovek. 

1 100 Milovníky zimních sportů vyveze do tyrolských hor 1 100 lanovek a 

vleků. 

>20 Více než 20 lyžařských středisek nabízí osvětlené sjezdovky na noční 

lyžování. 

227 Snow Card Tirol umožňuje 227 dní lyžování ve více než 90 areálech. 

>360 Lyžařům je k dispozici více než 360 lyžařských škol. 
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~7 000 Začínající lyžaře zasvěcuje do umění dokonalých obloučků cca 7 000 

lyžařských instruktorů a instruktorek. 

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

horských průvodců. 

5 Zimní radovánky v nadmořské výšce nad 3 000 metrů umožňuje 5 

ledovcových lyžařských oblastí, z toho jedna celoročně. 

~70 Snowboardisty a freeskiery zve k vyzkoušení nových triků cca 70 

snowparků v top kvalitě. 

16 16 regionů se zaměřuje na pestrou lyžařskou nabídku pro rodiny. 

114 114 hostinců a restaurací se může pochlubit značkou kvality „Tiroler 

Wirtshaus“ a láká na tradiční regionální pokrmy. 

99 V gastronomickém průvodci Gault Millau 2021 bylo celkem 170 

čepci vyznamenáno 99 tyrolských restaurací. 

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. 

2 657 Zlatá stříška (Goldenes Dachl) se svými 2 657 pozlacenými šindeli se 

stala symbolem města Innsbruck. 

>100 Díky více než 100 sportovním akcím, jako je závod Hahnenkamm v 

Kitzbühelu, Světový pohár v alpském lyžování v Söldenu, Der Weiße 

Rausch v St. Antonu nebo Freeride World Tour v Pillerseetalu, je 

Tyrolsko alpskou jedničkou v oblasti zimních sportů. 

15 650 Kulturní život Tyrolska svými hudebními produkcemi obohacuje 

15 650 členů cca 300 dechových kapel. 

12 12 tyrolských regionů se specializuje na běžecké lyžování a zaručuje 

perfektní podmínky pro běžkaře a pravidelné kontroly kvality. 

>4 000 Tyrolskem vede více než 4 000 km běžeckých tras a nachází se zde 

cca 100 ubytovacích zařízení pro běžkaře se zárukou kvality. 
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3 3 tyrolské regiony se v rámci své široké běžkařské nabídky zaměřují 

na speciální běžecké stopy pro vozíčkáře. 

>750 Tyrolsko skýtá více než 750 km udržovaných sáňkařských drah. 

15 15 regionů nabízí rozsáhlou síť zimních turistických tras v nejvyšší 

kvalitě. 
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