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Počas prechádzky starým mestom 
v Innsbrucku sa zastavíme pri povest-
nej zlatej streche s 2 657 pozlátenými 
medenými šindľami, ktorú postavil 
okolo roku 1500 za cisára Maximiliá-
na I. dvorný architekt Niclas Türing st. 
Je pred ňou veľká tlačenica a počuť 
rôzne jazyky z bližších, ale aj veľmi 
vzdialených krajín. Potom si ešte raz 
priblížime pohľad na staré mesto 
z mestskej veže z 15. storočia a zaujali 
nás aj domy zo 16. storočia.

Alpský golfový program
Ubytovali sme sa v malebnej dedinke 
Igls neďaleko Innsbrucku v nadmor-
skej výške 900 m v hoteli Sporthotel 
– „kľúč od nebeského oddychovania“, 
ktorý otvorili v roku 1889. Od roku 
1945 ho vlastní rodina Beckovcov a je 
otvorený po celý rok. Či po lyžovačke, 
alebo po golfe možno plávať vo vnú-
tornom alebo vonkajšom bazéne 
a prípadne sa podrobiť ošetreniu 
v kúpeľoch s veľmi širokou ponukou, 
ktorá zahŕňa aj liečivé rastliny a byliny 
z Álp. Viacchodová večera sa podáva 

s iným vínom ku každému chodu. Urči-
te nezabudnite ochutnať dve tirolské 
špeciality: cestoviny plnené syrom 
a špenátom posypané parmezánom 
z južného Tirolska a teľacie s čerstvým 
špenátom, smotanovou omáčkou 
a zemiakmi restovanými s hubami. 
Z bohatej hotelovej ponuky programov 
na voľný čas sme si vybrali golfový 
program. 

Alpskému golfu sa možno venovať 
na troch ihriskách neďaleko hotela 
zakomponovaných do náhornej plošiny 
a ponúkajúcich nevšedné pohľady na 
okolité vysoké pohoria. Golfový klub 
Innsbruck – Igls oslávil 75. narodeniny 
v roku 2010. 18-jamkové majstrovské 
ihrisko Rinn (dĺžka 6 055 m, par 71, 
poplatok za hru 65/70 eur) vyžaduje 
dobrú kondíciu, prekonávame veľké 
výškové rozdiely počas presunov me-
dzi jednotlivými jamkami, ale námaha 
sa oplatí – vysoké a výnimočne za-
snežené vrcholy už začiatkom októbra 
tvoria perfektnú kulisu pre golfistov. 
Na jednej jamke musíme dať prednosť 

Zlatá strecha
Mesto ako na dlani máme z Hafelekaru, kam sa pohodlne dostaneme z mesta ozubenou 
dráhou na medzistanicu a potom ďalej dvomi úsekmi veľkokapacitnej kabínovej lanovky 
(za dvadsať minút z 560 m na 2 256 m). Pod úpätím vrcholu Hafelekar sa začína dráha 
horskej cyklistiky a tak nie je ničím výnimočným v autobuse mestskej dopravy stretnúť 
zablatených horských cyklistov. Na úpätí Nordkette najmä deti vyhľadávajú alpskú, 
najvyššie položenú zoologickú záhradu v Európe (750 m), v ktorej môžu pozorovať  
2 000 zvierat 150 druhov.

Cez hlavné mesto Tirolska sa kľukatí rieka Inn a v preklade Innsbruck znamená 
most na rieke Inn. Mesto v údolí tejto rieky obkolesujú aj vysoké hory Nordkette 
s vrcholom Hafelekar (2 334 m) na severe, Patscherkofel (2 246 m) a Serles  
(2 718 m) na juhu. Mesto s viac ako stotisíc obyvateľmi je aj známym centrom  
zimných športov, zimné olympijské hry sa tu konali dokonca dvakrát, v rokoch  
1964 a 1976, a zimné paralympijské hry v rokoch 1984 a 1988. Prvé olympijské  
hry mládeže sa tu konali začiatkom roku 2012. 

Cestujeme  
do Innsbrucku

Sporthotel Igls

Panoráma z Hafelekaru
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gazdovi, ktorý prechádza na svoj pozemok podľa 
miestnych pravidiel, a na niektorých jamkách hráme za 
horizont, aj keď nevieme, čo nás za ním čaká. Hrali sme 
podvečer a cítili sme sa ako na vlastnom ihrisku, okrem 
nás sme stretli už len dvoch ďalších golfistov. 
9-jamkové ihrisko Lans (dĺžka 4 623 m, par 66, popla-
tok za hru 55/60 eur) sa teší mimoriadnej obľube, ak 
niekto chce hrať kratšie, a tak sa tam dosť často čaká, 
kým sa ďalšia jamka uvoľní. 
Tretie ihrisko Olympia je tiež 9-jamkové (dĺžka 3 824 m, 
par 58, poplatok za hru za 9 jamiek 32 a 18 jamiek  
48 eur) ukryté v lese kúsok nad štartom lanovky na 
Patscherkofel. Úplne nové, so supermoderným klubo-
vým domom a veľkorysou cvičnou lúkou. Je to tajný tip 
na získanie zelenej karty v malebnom vysokohorskom 
prostredí, na perfektne udržovanom ihrisku a cvičnej 
lúke, kartu môžete získať už od 109 eur! 

Turisti prichádzajú stále
V hotelovom programe nás zaujal aj týždeň turistiky, 
za ubytovanie s polpenziou a dvojdenným kurzom, ako 

správne chodiť po horách, a všetko, čo potrebujete 
na turistiku, od júna do októbra za 499 eur za 
osobu. 

Igls leží na úpätí Patscherkofela, kde vo výške  
1 960 m možno zdarma navštíviť najvyššie položenú 
botanickú alpskú záhradu v Rakúsku. 
V okolí Innsbrucku si prídu na svoje aj horskí cyklisti 
a určite si nájdu tú svoju trasu zo širokej ponuky. 
Počas celého leta si turisti môžu vyberať z veľmi 
širokého bezplatného turistického programu  
(1 220 km turistických chodníčkov) a využiť aj bez-
platnú dopravu na miesto odchodu na túru. 
V blízkosti Innsbrucku je 9 lyžiarskych centier zdru-
žených v Olympia Skiworld Innsbruck a združenie 
ponúka lyžovačku pre začiatočníkov i pokročilých 
lyžiarov, zjazdárov i bežcov na lyžiach, ako aj pre 
snoubordistov a lyžiarov, ktorí obľubujú hlboký sneh. 

Región Innsbrucku je ľahko prístupný, všade 
premáva hromadná doprava. Napríklad z Igls je 
oveľa pohodlnejšie cestovať do 5 km vzdialeného 
Innsbrucku autobusom, ktorý premáva každých 
15 minút. Ak si lístky na autobus kúpite v turistic-
kej kancelárii ako bloček na viacero jázd, môžete 
ušetriť. Aj lístok z automatu je lacnejší ako lístok 
priamo od vodiča vo vozidle. Ak sa mienite zdržať 

dlhšie, potom možno odporučiť Innsbruck all inclusive 
card (na 24 hod. za 29 eur, 48 hod. za 34 eur alebo 
72 hod. za 39 eur).
Keď som sa spýtala riaditeľa nášho hotela Sporthotel, 
kedy prichádza najviac turistov, dostala som prekva-
pivú odpoveď. Nedá sa povedať, či v zime za výbornou 
lyžovačkou, alebo v lete za turistikou či športom, turisti 
k nám prichádzajú stále!
Návštevu Innsbrucku a jeho okolia v lete či v zime 
možno len odporučiť, aj keď je cesta o niečo dlhšia ako 
do bližších stredísk, do ktorých si už zvykli chodiť mnohí 
Slováci. B&W

Golfové ihrisko Rinn

Na pešej zóne Golfové ihrisko Olympia

Innsbruck z mestskej veže

MIROSLAVA 
DULOVÁ

TEXT A FOTO

088-089_insbruck.indd   89 29. 6. 2012   20:06:46


