
Stubai – brána k tyrolským ledovcům…a celoroční lyžování 
 
Pro Ski Magazin       Dr. J.W.Pollak 
 
Z Innsbruku se vydáme směrem na Brenner a již po krátkém úseku se za symbolický poplatek 
přemostujeme „mimo Evropu“.  Monumentální most dělí dva regiony a za ním začíná jedno 
ze tří údolí, Stubaital, které nás po 37 kilometrové jízdě malebnou krajinou vede stále se 
zužujícím se údolím k úpatí stubaiského ledovce. 

 
Na cestě za lyžováním míjíme městečko Fulpmez, jehož krásný kostel a hřbitov, ležící v 
úplném  v centru,  stojí za návštěvu. Všude neuvěřitelně čisto a upraveno. Citlivě provedená 
nová výstavba se dobře snáší s původní dřevenou, často 2OO let starou zástavbou. Na 
náměstíčku ve Velpmez je též sídlo regonální turistické centrály a jeho ředitel p. Felder si 
často nenechá vzít příležitost být turistům osobně nápomocen.  

           
Vybaveni návrhy na ubytování, které je překvapivě výhodné –zvláště v parahotelerii. Přísná 
kontrola pronajímaných pokojů a bytů zaručuje ubytování na úrovni.  Malé překvapení nás 
čeká na konci údolí – jen hotely a tak se vracíme do níže položené vesnice s útulnější 
charakterem. Náš penzion, jako všechny ostatní, nabízí pěkný pokoj s vydatnou snídaní – 
ceny se pohybují okolo 30 EUR. Kdo dřív přijde..ten má pokoj i s výhledem. Region začíná 
být známý a snaží se turisty nezklamat. 
 
Parkování u lanovek 
 
Cesta z rozsáhlých parkovišť k lanovce by byla pro mnoho lyžařů, zvláště dětí nepříjemným 
putováním. …neustále cirkulující autobus převáží lyžaře zdarma od auta až k  pokladnám. 
Nutno podotnout, že autobus nezná jízdní řád, takže i během dne obsluhuje bez prodlev i 
ojedinělé zákazníky, což je dost nezvyklé.  
 
 
 



      
 
Lyžování 
Každodenně používáme skibus zdarma – přesto že je okolo lanovek ohromné bezplatné 
parkoviště (2500 míst). Kdo vyráží za lyžema později, musí počítat s autokolonou. Dvojmo 
postavená lanovka Mutterberg není zrovna okrasou přírody ale zaručuje rychlý transport na 
vysokopoložené pláně. 
Stubaiergletscher (ledovec) umožnuje lyžování po celý rok a proto je v zimě na vyšších 
polohách citelně chladněji než v sousedících sezonálních oblastech. Dobrá výzbroj, ale hlavně 
teplé oblečení je od prosince do března podmínkou... 

 
Nádherné panorama věčně zasněžených štítů, vesměs přes 3000 m, Schussgrubenkogel, 
Oetztaler Wildspitze, Kleiner Isidor, Daunkogel,  je nám odměnou za dalekou cestu. Díky 
zmíněné nadmořské výšce (1770 – 3200mnm) máme po celou dobu výborný sníh a to konec 
května!  V květnu bylo v provozu ca. 30 sedaček... 



 
Na ca. 3000 metrech, na statici Eisgrat (Ledová hrana) je všem návštěvníkům k dispozici 
Flashmail  - emajl zdarma. 
Věčný transport lyží sem a tam lze obejít výhodným pronájmem nejnovejším modelů a 
zdarma je odložit na mezistanici. Dvouhodinový test carvingovách lyží je též zdarma. 

       
odvážnější se spouštějí po strmém svahu, který lze ale povlovně objet…. 
 
Za stabilních sněhových podmínek, od prosince do března lze sjíždet Wilde Grub’n – což je 
požitkový desetikilometrový sjezd o vyškovém rozdílu 1500 metrů. Komu nestačí 30 
sjezdovek a ke 30ti 4 a 6terečným sedačkám a lanovkám, ten si rezervuje u Seppa 
(sepp@bergsteigen-stubaital.at) jednu z tuctu vysokohorských okružních nebo cílových túr. 
Na Daunferneru je rychlostní sjezdovka s elektronickým měřením. 
Restaurací je v lyžařsté objasti dostatek, velké slunné terasy se přímo nabízejí k odpočinku, 
vyhražené oddíly jsou i pro picknikáře a děti lze nechat hlídat v matěřské školce. 
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Sjezdovky jsou široké a dobře upravené  (1. cena za kvalitu sjezdovek)   
 
Pro horolezce a ty, kteří by se jimi rádi stali, je pod vedením zkušených instruktorů vyhražena 
20ti metrová ledová stěna. Stupeň obtížnosti VI. Ve stubaitalu se nezapomíná ani na běžkaře, 
i když znám rozsáhlejší loipy…  

     
Sporty v údolí 
V žádném údolí jsem neviděl tolik tenisových hal…zatím co se v létě na hoře lyžuje, lze se 
v údolí koupat, hrát tenis nebo putovat. Samozřejmě, že se i ve Stubaitalu prosadila i 
cykloturistika a mountainbiky lze všude pronajmout. Bezpočet dobře značených tras je 
popsáno v brožůrce, která je k dostání v každém hotelu.   

   
Vlastivědné muzeum na cestě do Mieders  
 
V zimě je denní karta  za 33, šestinní za 138,  letní lyžování stojí 27 resp. 122 EUR. 
Stubaital získal několik vyznamenání za kvalitu turistické nabídky a ekologiského pojetí 
masového turizmu.  Je nositelem Tyrolského Kristalu, Pečetě snoubordistů, Ekologiské ceny a 
dalších …V této oblasti se nepoužívá plastové nádobí, za to pouze sklo a porcelán. 
 



 
 
Informace: 
Fulpmes, Tyrolsko  +43 5225 62235  
www.stubai.at
info@stubai.at
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