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Arlberg – historické rozhraní mezi západní a v˘chodní Evropou.
Kdysi tûÏko schÛdn˘ prÛsmyk, pozdûji politické dûlítko. A dnes?
Populární lyÏaﬁská destinace. Perlou celé oblasti je milovníkÛm
vysokohorské turistiky dobﬁe znám˘ Lech. âe‰tí lyÏaﬁi v‰ak tuto
oblast teprve krok za krokem objevují.
Stﬁedisko Lech nabízí ve‰keré zimní (ale i letní) aktivity. Pokud se sem
vydáte z v˘chodu pﬁes prÛsmyk Arlberg a bude vám pﬁát poãasí, mÛÏe se
vám naskytnout nádhern˘, aÏ stokilometrov˘ v˘hled na alpské velikány.
V zimû a za ‰patného poãasí se ov‰em doporuãuje spí‰ vyuÏít Arlbergského
tunelu.
Zvlá‰tû pro t˘denní náv‰tûvníky je pﬁipraven bohat˘ sportovní a kulturní
program. Do Lechu jsou zváni známí sportovci, politici a umûlci, kteﬁí
v interaktivním vystoupení zapojují do programu i ty introvertnûj‰í diváky.
Zvlá‰tní popularitû se pak tû‰í exhibiãní závody v akrobatickém lyÏování,
snowboardingu a prestiÏní stíhací závod. Na velkoplo‰ném plátnû se promítají filmy o pﬁírodû a sportu, nechybí ani obligátní ohÀostroj. Noãní sjezd
s pochodnûmi a grilování na sjezdovce pak ãasto korunují jiÏ tak bohat˘
program. KaÏdoroãnû v lednu se také poﬁádá Rally autoveteránÛ. Pokud se
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obáváte, Ïe by vám nûkterá z tûchto vykutálen˘ch aktivit mohla uniknout, není nic
jednodu‰‰ího, neÏ se hned po pﬁíjezdu
zastavit v místním informaãním stﬁedisku.
Pﬁivítání je vÏdy profesionálnû srdeãné, nic
není nemoÏné, ve‰keré telefonáty jsou
zdarma. A protoÏe je zde dostatek personálu, málokdy se stojí fronta.

Stylovû udrÏovan˘ hotel Krone ve stﬁedu mûsta
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LyÏování
Velkou devizou Lechu je fakt, Ïe se témûﬁ
nesetkáte s nedostatkem snûhu. To je dáno
jednak nadprÛmûrn˘mi sráÏkami v krátkém
ãasovém intervalu a jednak vyspûlou, ekologicky nezávadnou technologií zasnûÏování.
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Jinak poãasí zde b˘vá úÏasné – v únoru snûÏí
v prÛmûru osm dní a v bﬁeznu jen tﬁi! A lyÏovat se dá dokonce aÏ do zaãátku kvûtna!
Vlaky a lanovky zaãínají v centru mûsteãka a rovnûÏ dojezd ze sjezdovek je obraznû
ﬁeãeno «pﬁímo do ob˘váku», nebo do hos-

Konû patﬁí neodmyslitelnû i k dne‰nímu Lechu

pody. Nabídka mechanick˘ch prostﬁedkÛ je
tak ‰iroká, Ïe se ani v nejvy‰‰í sezonû nestojí fronty. O tom, Ïe kvalitní lyÏování je
v Lechu jednou z priorit, vypovídá i fakt, Ïe
po dosaÏení stanoveného poãtu lyÏaﬁÛ se
zastaví prodej denních permanentek. Toto
omezení se samozﬁejmû net˘ká pobytov˘ch
turistÛ, kteﬁí mají permanentky nûkolikadenní. Cenovû je lyÏování v Lechu stejnû drahé
jako v okolních stﬁediscích. Denní skipas
v hlavní sezonû, v únoru a 3 t˘dny v bﬁeznu
stojí pod 40 euro, 6denní stojí 180 euro.
Mimo hlavní sezonu je v‰e minimálnû
o deset procent levnûj‰í.
Chipová permanentka vám zajistí pﬁístup
k 83 lanovkám, «bublinov˘m» sedaãkám
a vlekÛm. Pﬁepravní zaﬁízení zde obhospodaﬁují 260 km perfektnû o‰etﬁen˘ch sjezdovek. Za sluneãného poãasí se dá posedávat
venku na velk˘ch terasách a k dovr‰ení
zimní pohody se vám nask˘tá panoramatick˘ v˘hled ãi nûco dobrého na zub.
Dvojitû vedená lanovka spojuje Lech s blízk˘m lyÏaﬁsk˘m stﬁediskem Zürs. Nûkolikakilometrové údolí pokr˘vá po obou stranách velké
mnoÏství lehk˘ch a stﬁednû tûÏk˘ch sjezdovek.
V zájmu naprostého komfortu lyÏujících je
jedna spojovací pasáÏ dokonce vybavena
pohybliv˘m kobercem! Díky lanovkám na Rütikopf (2360 m n.m.) je moÏné absolvovat celodenní snûÏnou safari, aniÏ by se jela jedna sjezdovka dvakrát. Zaãáteãníky je ale nutné upozornit na to, Ïe poslední ãást okruÏního v˘letu
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Po sjezdovce, nebo mimo, v‰e je moÏné

■ LyÏování od 1445 do 2360 m n. m.
■ celkem sjezdov˘ch tratí

voln˘ch terénÛ
ãern˘ch
ãerven˘ch
modr˘ch sjezdovek

110 km
180 km
22 km
44 km
44 km

■ 18 km bûÏeck˘ch tratí
■ 4 kabinové lanovky, 18 sedaãkov˘ch lanovek,

11 vlekÛ
■ pﬁepravní kapacita 48 700 osob/hod.
■ funpark, U-rampa, boardercross
■ kryt˘ bazén, sáÀkaﬁská dráha, kluzi‰tû

 na www.lech-zuers.at
CENY SKIPASŮ
dny
1
2
3
6
12
sezonní
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dospûlí
HS/ VS
39 /36
74/ 68
108/ 99
184 /169
306/ 280
650

dûti
mládeÏ/senioﬁi
HS / VS
HS / VS
23,50 /21,50
27/ 27
45 /41
67/ 62
65 /60
95/87
111/101
160 /147
184/168
263 / 241
373
550
ceny jsou uvedeny v euro
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pﬁes Madloch je celkem nároãná,
a proto se jim pﬁíli‰ nedoporuãuje. Zato
zdatní lyÏaﬁi zvládnou v mezisezonû
okruh bez zastávky i dvakrát.
Pokud by vám hrozilo, Ïe ráno budete muset pﬁece jen vystát nûjakou frontu, pak vám doporuãíme Schlosskopfbahn na nedalekém konci Lechu.
Sjezd z vysokého Rotschotenu podél
Schlosskopfbahn je (stejnû jako
u nûkter˘ch Ïv˘kaãek) dlouhotrvajícím
poÏitkem. Sjezdovky jsou dobﬁe znaãené, upravené a kaÏdá oblast má alespoÀ jednu horskou chalupu s restaurací. Bûhem del‰ího pobytu v Lechu se
vyplatí zavítat také na jednodenní v˘let
do blízkého St. Christofu, Stuben
a samozﬁejmû do St. Antonu.
Bezpeãnost na sjezdovkách je
v Lechu po neblah˘ch zku‰enostech na
jin˘ch místech prioritou. «SnûÏn˘ ranger»
projíÏdí cel˘ den sjezdovky a pozoruje
poãínání lyÏaﬁÛ – ti, kdo jsou pﬁíli‰ rychlí
a bezohlední, mÛÏou b˘t na den vylouãeni. Po obligatoriu, zavedeném v Itálii,
jsou helmy v Lechu témûﬁ bûÏné. «Kdo
má co chránit, lyÏuje s helmou», upozorÀuje vtipnû jeden z poutaãÛ.

Parkování
Omezen˘ poãet parkovacích míst
podél hlavní silnice a zdvoﬁilá – ale pﬁísná policie sniÏuje provoz na snesitelnou míru. Kdo se vyzná, pouÏívá
v˘hradnû autobusové dopravy, která je
zdarma. Kryté parkovi‰tû je ve stﬁedu
mûsteãka, hlavnû pro t˘denní turisty.
KaÏd˘ hotel a penzion má rovnûÏ pﬁimûﬁen˘ poãet parkovacích míst. Lanovka na Oberlech je souãástí místní
dopravy a spojuje (zdarma) aÏ pozdû
do noci Lech s nûkolika hotely a restauracemi umístnûn˘mi v Oberlechu.
V pﬁípadû nutnosti zaruãují flexibilitu
sbûrné taxíky.

OhÀostroj nad noãním mûstem



V letošním roce byl Lech am Arlberg vyhlášen Nejhezčí vesnicí Evropy. Mezinárodní porotu, která pro
toto ocenění každoročně vybírá jednu
vesnici a jedno město, zaujal především způsob skloubení turistického rozvoje s ekologií a místími
tradicemi. Uznání se dostalo
zejména systému autobusové
dopravy a tunelu mezi Lechem
a Oberlechem. V historii vyhlašování tohoto ocenění je Lech také
prvním vítězem, který leží v nadmořské výšce vyšší než 1000 m.

Shopping
O dámy a pány s vysok˘m oãekáváním
a plnou penûÏenkou je v Lechu postaráno
stejnû jako v St. Moritz. Nechybí snad Ïádn˘
svûtoznám˘ butik. Nechybí v‰ak ani dostatek moÏností zásobit se v supermarketech.
Naprostou «povinností» je náv‰tûva miniaturní s˘rárny a uzenáﬁství u dﬁevûného
mostu na hlavní ulici. Vstﬁícn˘ a upovídan˘
majitel vám nejdﬁíve dá ochutnat od v‰eho,
co sám vyrábí, zapíjet se dá domácím
obstlerem (pálenka z ovoce). Kdo nic
nekoupí, byÈ jen maliãkost, tak se sám o‰idí.

Ubytování
Rezervaãní systém Lechu dovolí vybrat si pﬁesnû
odpovídající ubytování. Stále aktualizovanou nabídku
a nebyrokratické jednání nabízí místní Lech Zürs Tourismus, tel.: 00 43 55 83 21 61-0, info@lech-zuers.at,
nejvíce informací najdete na www.lech-zuers.at. Témûﬁ
kaÏd˘ hotel má vlastní sportovní centrum s bazénem
a posilovnou, jinde s halou pro sálové sporty, bowling
atd. Pﬁístupné b˘vají po dohodû na recepci i pro externí, tedy na hotelu nebydlící turisty. I v nejmen‰ím a nejlevnûj‰ím penzionu, vût‰inou vedeném majiteli, si ãlovûk pﬁipadá jako vzácn˘ host. Malé pozornosti, kompetentní poradenství, místní televize, zpráva o poãasí – to
jsou pﬁesnû maliãkosti, pro které si Lech zamilujete.

✎ Text: J. W. Pollak  Foto: J. W. Pollak, L. Meiseleder
listopad 2004
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