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Pokud se chystáte na zimní dovolenou s dětmi, čekají na vás vybrané tyrolské regiony, které 

věnují zvláštní pozornost potřebám dětí. Tyto regiony prokazují mimořádnou vynalézavost, 

především co se týče zasvěcení začátečníků do tajů lyžování. 

Od dětského kina až po kouzelný koberec v Alpbachtalu 

Jak vypadá ideální lyžařské středisko pro rodiny? Mělo by splňovat hned několik podmínek: 

Vhodná infrastruktura, jako je dětský lyžařský areál a půjčovna lyží pro nejmenší, jsou jen dvě z 

mnoha kritérií. Rodiče si koneckonců přejí, aby byly jejich děti v dobrých rukou. Například v Kid’s 

Center v Alpbachu. Když se děti unaví a rodiče si chtějí ještě trochu zalyžovat, v areálu lanovky 

Wiedersberghornbahn se o malé sportovce skvěle postarají. K dispozici je dětská šatna, lůžka na 

spaní, a dokonce i dětské kino. V sousedním Reithu im Alpbachtal v „Kinderlandu Juppi Do” u 

dolní stanice lanovky zase čeká kouzelný koberec (dopravníkový pás), hravé překážky a mnoho 

atrakcí pro malé děti, které se chtějí naučit lyžovat. „Postav si své vlastní iglú” – to je motto ve 

Wildschönau. Dětem a začátečníkům je zde vyhrazen vlek, kouzelný koberec Sunkid, velká 

sjezdovka s dostatkem prostoru a několik „kinderlandů”. 

 

Lyžařská zábava s Murmlim a Bertou v Serfaus-Fiss-Ladis 

Murmli a Berta – tak se jmenují dva maskoti velkého rodinného lyžařského střediska Serfaus-

Fiss-Ladis, které je skutečným magnetem pro rodiny. Jména obou maskotů nesou také dětské 

lyžařské ráje pro rodiny „Bertas Kinderland“ ve Fissu a „Murmlipark“ v Serfausu. Tento region na 

slunečné náhorní plošině nabízí svým hostům lyžařské kurzy podle věkových kategorií a hlídání 

dětí, například v Murmlikrippe, Kinderschneealm, Bertas Kindervilla nebo v „indiánské vesnici” ve 

Fissu. Speciálním lákadlem jsou dětské restaurace Murmlirest a Starrest v Serfausu.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alpbachtal.at/de/region-und-orte/a-z-liste/kidscenter-am-wiedersbergerhorn_az_4906
https://www.alpbachtal.at/de/region-und-orte/a-z-liste/kidscenter-am-wiedersbergerhorn_az_4906
https://www.alpbachtal.at/de/winter/skiurlaub-familie/kinderland-juppi-do
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SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental: Hlídání dětí se zaměřením na ochranu životního prostředí a 

inovace 

Střediska Ellmau, Scheffau a Söll jsou ukázkovými příklady toho, jak lze v lyžařské oblasti 

zorganizovat hlídání dětí. Rodiče mohou využít skvělou nabídku dětských klubů Ellmi's Kids Club, 

Schneepiraten Kidsclub nebo Kinderkornkammer, zkráceně „KiKo“. Už jste někdy slyšeli o mini 

carvingových lyžích? S těmito lyžemi mohou i ty nejmenší děti udělat své první krůčky na sněhu – 

a sice bez lyžařských bot. S touto novinkou přišla lyžařská škola Scheffau v jedné z největších 

rakouských lyžařských oblastí SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental.  

V Kinderkaiserlandu a Adventure Parku se děti učí lyžovat pod vedením profesionálních 

lyžařských instruktorů. Krátké instruktážní filmy během výjezdu na kouzelném koberci děti 

motivují k napodobování. Na konci lyžařského kurzu obdrží malí lyžaři kvalifikační průkaz ve 

formátu šekové karty, který jim umožňuje lyžovat na modře a červeně označených sjezdovkách a 

zároveň je dokladem o chování šetrném k životnímu prostředí, kterému se během lyžařského 

kurzu hravou formou naučili spolu s maskotem Snokim. V „KiKo” v Söllu si na své přijdou i rodiče 

s kojenci a batolaty. 

Vyhlídková hora Hohe Salve v lyžařském středisku SkiWelt nabízí spoustu lehkých sjezdovek a 

dětský klub Hopfgarten s cvičnou plochou, dvěma kouzelnými koberci a hlídáním dětí od 1 do 3 

let. Familotel Hopfgarten nabízí dokonce speciální rodinné apartmány, baby klub a dětské lázně. U 

dolní stanice v Hopfgartenu se nachází rodinná úschovna lyží. Velmi oblíbeným střediskem rodičů 

i dětí je i Brixental. Jedním z důvodů je alpská iglú vesnička v Hochbrixenu s výstavou ledových 

soch a tři skimovie trasy.  

 

Kitzbühelské Alpy: Od mini parkúru až po babyhotel 

V lyžařském areálu KitzSki v Kitzbühelu čeká lyžařská zábava pro odvážné děti. Na „mini parkúru” 

mohou malí milovníci adrenalinu otestovat své schopnosti na atrakcích, jako je Mausefalle, Gams, 

Tretorgel der Seidlalm nebo Hausbergkante – to vše samozřejmě v miniaturním provedení.  

Lyžařský areál Skistar St. Johann in Tirol láká rodiny s dětmi speciálními ubytovacími zařízeními, 

jako je například Babyhotel babymio v Kirchdorfu. Rodiče s dětmi, které ještě nikdy nestály na 

lyžích, si mohou vybrat hned ze čtyř lyžařských škol, které slibují výuku lyžování hravou formu.  

Chybu neudělají ani ti, kdo se s rodinou vydají do Pillerseetalu v Kitzbühelských Alpách. Skicircus 

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Buchensteinwand – Bergbahn Pillersee nabízí akční 

a zábavné prvky speciálně pro teenagery. Ve Fieberbrunnu se nachází velkolepá horská dráha 

„Timoks Coaster”, která je v provozu i v zimě. V St. Ulrichu je připravena dětská horská chata, kde 

mohou děti nerušeně odpočívat, jíst a hrát si, a o hlídání těch nejmenších se postarají také v 

atraktivním vnitřním a venkovním areálu v lyžařském středisku Steinplatte Waidring. 
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Východní Tyrolsko boduje u malých i velkých díky lyžařským střediskům pro rodiny 

Ne, „Bobo Kinderclub“ v malém východotyrolském lyžařském středisku Sillian Hochpustertal se 

neinspiroval jménem švýcarského DJ. A ani to není potřeba, protože v cvičném areálu u horní 

stanice lanovky Thurntaler se děti nadchnou pro lyžování i bez toho. Mimořádně výhodné dětské 

tarify vykouzlí úsměv na tváři i rodičům, kteří rádi ušetří pár korun.  

V sousední slunné lyžařské oblasti Zettersfeld u Lienzu jsou téměř všechny sjezdovky vhodné pro 

rodiny. Děti si zazávodí na speciálně vytvořené funslope a mladí snowboardisté a freestylisté 

vypilují své triky v Sunsite Parku. Pro příjemně strávené večery mimo sjezdovku nabízí svou 

okouzlující atmosféru historické centrum Lienze. 

 

V údolích Ötztal a Paznauntal čeká spousta rozmanitých možností 

Pokud hned při vjezdu do Ötztalu odbočíte doleva, naleznete v Hochoetzu opravdový sněhový ráj. 

Malé děti zde přivítá maskot Widi a naučí je lyžařskou abecedu v jednom ze tří dětských parků 

provozovaných místními lyžařskými školami. Pro ty starší je pod sedačkovou lanovkou Balbach 

připraven funpark. Zkušení lyžaři si zase užijí náročnější sjezdovky, jako je dlouhý sjezd do 

Ochsengartenu, stálou závodní trať s měřením času a lyžařské trasy v čerstvém prašanu.  

V lyžařské oblasti Kühtai si děti užijí velké dobrodružství. Na 12 stanovištích na 15 kilometrech je 

třeba vyřešit různé úkoly a hádanky. Potřebám menších dětí se věnují opatrovníci a opatrovnice v 

dětském klubu Kühtai pro děti od 2 do 4 let. Na všechny děti i nováčky ve funparku navíc čeká 

KidsPark. Pro ty zkušenější je tu KPark s freestyle areálem, snowcrossem a superpipe.   

Silvapark Galtür v Paznauntalu má tři zóny, které jsou určeny speciálně dětem a dospívajícím. V 

Zwergerlweltu získají hravou formou první zkušenosti ti nejmenší, v Abenteuerlandu mohou ti 

pokročilejší projíždět tunelem a vlnovými drahami a v akčním parku se teenageři a lyžaři mladí 

duchem přesvědčí o tom, kolik zábavy se dá zažít s raily, boxy a závodní drahou.   

 

Bezplatná výuka lyžování v údolí Pitztal 

Ideální pro rodiny  je i infrastruktura v Hochzeigeru v Pitztalu, vzdálenosti mezi lyžařskou školou, 

půjčovnou lyží a sjezdovkami jsou totiž velmi krátké. Malé děti se naučí první obloučky v 

lyžařském kurzu v údolí bez nutnosti kupovat si jízdenku na vlek a zkušenější lyžaři se vyřádí ve 

snowparku. O hlídání malých sportovců se postarí Pitzi's Kinderparadies. V restauraci Hochzeiger 

čeká dětský koutek s Gratschem a Pitzim. 

 

Hlídání dětí pro bezstarostný den na lyžích 

Ten, kdo cestuje do Stubaitalu s dětmi, neměl by vynechat návštěvu lyžařského areálu Schlick 2000. 

Ve střední stanici totiž čeká Big Ron's Kinderland s možností hlídání dětí, kouzelnými koberci, 

sněhovými kolotoči a slalomovými dráhami, kde mohou rodiče své dítko kdykoli zkontrolovat. 

Restaurace „Big Family Kinder Restaurant Gamsgarten“ na Stubaiském ledovci je považována za 

ukázkový podnik s atraktivním dětským menu, hlídáním dětí, vybavením vhodným pro děti a 

dostatkem míst k sezení.  
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Rodiny najdou vše, co potřebují, i v lyžařském středisku Nauders. Největší atrakcí pro nejmenší je 

tu Nauderix Kinderland o rozloze 6 500 metrů čtverečních s dětským hřištěm, tubingovou dráhou 

a indiánskou stezkou a také Nauderix Kids Park, který je určen pro teenagery a nabízí rozmanitou 

a zábavnou sportovní nabídku. Lyžařská škola Interski nabízí velký dětský areál a atraktivní 

dětskou restauraci s vynikající službou hlídání dětí.  

Speciální zábavu pro rodiny s dětmi slibuje i Ehrwalder Almbahn s hlídáním dětí a restaurací 

Tirolerhaus, kde jsou malí návštěvníci rovněž velmi vítáni. V lyžařském areálu Ehrwalder 

Wettersteinbahnen rodiny potěší zejména dětský areál „Confetti Alm”. 

 

Bezpečná pohostinnost: Přehled aktuálních bezpečnostních opatření a doporučení v Tyrolsku v 

souvislosti s pandemií koronaviru naleznete na www.willkommen.tirol.   
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