
Obertauern:
Přinejmenším od dob Beatles populární zimní středisko 
Obertauern se nachází jen 90 km od Salcburku a je tak snadno 
dosažitelné i pro české lyžaře. Čím je tak jedinečné?

tak má vypadat zimní ráj Günthera Aignera, experta na cestovní ruch. 
Ten porovnal oficiální meteorologické údaje 
rakouských středisek za posledních 30 let a za 
každé spolkové země vybral jedno sněhově 
nejspolehlivější – mezi nimi pak s přehledem 
vládne Obertauern. Jeho studie, do které zahr-
nul i dostupné údaje za poslední století, pak 
ukazuje, že sněhová jistota Obertauernu se za 
tuto dobu nezměnila. Není tedy důvod obávat 
se, že by v budoucnu Obertauern trpěl chornic-
kým nedostatkem sněhu. Sněhová jistota Ober-
tauernu tak není jen marketingovou vějičkou, 
je to vědecky prokázaný fakt, o kterém se může 
na požádání přesvědčit každý návštěvník.

Z lyžárny přímo k lanovce
Dodnes jsou zdi mnoha hotelů a restaurací 
vyzdobeny fotografiemi Beatles, kteří tu 
v šedesátých letech ntočili film Help. Dnešní 
návštěvníci sem ale nepřijíždějí z nostalgie, 
ale protože Obertauern je moderní středisko 
s ubytováním typu ski-in a ski-out, tedy 
z lyžárny je to vždy jen pár kroků přímo na 
sjezdovku, bez nutnosti dojíždění autem.

ebyla to jen legendární hudební 
skupina, kdo proslavil Ober-
tauern – tím hlavním důvodem 
je totiž sníh. Z hotelového 

městečka, umístěného ve výšce 1 740 m, 
vyrážejí do všech světových stran lanovovky 
a vleky a z výšky až 2 313 m se pak spouštějí 
sjezdovky všech obtížností, které doslova 
vystélají celý horský kotel… kotel plný 
sněhu.

Sníh přichází ze všech stran
Díky jedinečné poloze v hlavním alpském 
hřebeni se sem sněžná mračna dostávají jak 
ze severu, tak z jihu, a tedy v opravdu nadprů-
měrném množství, což prokazují i meteo-
rologické statistiky. Průměrná výška sněhu 
264 cm Obertauernu zajišťuje první příčku 
v žebříčku rakouských zimních středisek. 

Sněhově nejspolehlivější středisko 
Rakouska
Sněhovou jistotu dnes zajišťují lyžařská 
střediska většinou „technickou“ cestou, tedy 
pomocí sněžných děl. Obertauern ve výšce 
1 740 m se však stále může spolehnout i na 
přírodní nadílku sněhu, jak potvrzuje i studie 
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Jedinečný okruh 100 km sjezdovek
Lanovky a vleky v Obertauernu jsou navíc 
vystavěny do jedinečného okruhu, který 
můžete procestovat po směru i proti směru 
hodinových ručiček – jedinou sjezdovku tak 
nemusíte jet dvakrát a zároveň v podstatě 
žádnou nevynecháte. Okružní trasa Tauer-
nrunde takto propojuje 100 km sjezdovek, což 
v Rakousku nemá obdoby.

Safari pro malé i nejmenší lyžaře
Na výlet kolem Obertauernu se přitom mohou 
vydat i malí lyžaři, pro které je vyznačena trasa 
Bobbyrunde – děti po ní provede maskot Boby, 
ukáže jim pohádkový les, překážkovou dráhu 
s vlnami a možná jim zařídí i setkání s „živým“ 
medvědem Bibo. Pro teenagery jen vyznačen 
o něco náročnější okruh s funparkem a měře-
ným slalomem.

O děti je postaráno
Obertauern je rájem rodin s dětmi, a to nejen 
díky poloze hotelů přímo u sjezdovek, ale 
i velmi mírným terénům na dně horské koltiny 

kolem městečka. Děti se samozřejmě nejprve 
učí lyžovat hravou formou ve výukových 
parcích, ty zdatnější mohou využít 60 km 
modrých sjezdovek. Oblíbenou atrakcí je dět-
ské iglú v pohádkovém parku nebo jeskyně, 
jíž mohou děti projet na lyžích. Nelyžující 
děti mohou strávit den v péči zdejší školky 
a rodiče mohou v klidu lyžovat.

Apres-ski naplno
Přirozenou součástí pobytu v Obertauernu 
je apres-ski, které se rozjíždí už během 
odpoledních hodin na sjezdovce a pokračuje 
se známými evropskými DJs po setmění ve 
zdejších barech.

Jeden den pro ženy
Obertauern věnuje jeden den ze své dlouhé 
sezóny, trvající od listopadu až do začátku 
května, také ženám – akci #sheskis 30. března 
2019 doprovodí známé dámy ze světa sporty, 

módy a lifestylu, chybět mezi nimi nebude 
ani lyžařská legenda Marlies Raich.

Freeride pro začátečníky i zkušené
„Sněhový kotel“ Obertauernu je jako stvořený 
i pro freeridery, kteří si v terénu chtějí zvolit 
vlastní stopu – od příjemných přehledných 
svahů až po výzvy v podobě odvážných 
dropů. Freeridoví nováčci mohou získá-
vat zkušenosti na trasách kolem lanovky 
Hundskogel, zkušenější vyrazí na Zehnerkar 
nebo Seekarspitze. Ti nejzkušenější se pak 
mohou vrhnout do úzkého žlabu Gamsleiten-
-Nord, v sousedství legendární boulové tratě 
Gamsleiten 2. Interaktivní tabule u lanovek 
zobrazují doporučené trasy v mapě a infor-
mují i o aktuální lavinové 
situaci.

A sezóna začíná už v polo-
vině listopadu! 
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