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Nezabudnite sa vyviezť kabínkovou lanovkou do blízkos-
ti štartu týchto slávnych pretekov. Aj v lete možno nav-
štíviť tento nenápadný domček. Ak sa však pozrieme 

dolu do úseku trate tzv. „myšacej pasce“ a uvedomíme si, že na 
ľadovom svahu za pár sekúnd odvážni zjazdári dosiahnu veľmi 
vysokú rýchlosť, o to viac ich budeme obdivovať. Ako mi pre-
zradila učiteľka lyžovania, dokonca aj oni musia prejsť testom, 
kto pôjde upravovať túto mimoriadne strmú časť zjazdovky 
počas legendárnych pretekov. Aj v lete tento úsek trate pôsobí 
hrôzostrašne. Preteky však každoročne prilákajú do Kitzbühe-
lu viac ako 80 000 návštevníkov a prominenti považujú svoju 
účasť za povinnú. Mená pretekárov si môžeme pripomenúť aj 
na nápisoch na kabínkach lanovky.

Golfový festival
V lete púta nadmernú pozornosť podujatie trochu iného 

druhu – golfový festival, ktorý trvá týždeň na prelome júna 
a júla a v roku 2012 sa bude konať po desiaty raz. Mnohí 
ambiciózni golfoví amatéri sa tu schádzajú a bojujú o víťazstvo 

V zime aj v lete 
    do Kitzbühelu
Kitzbühel, malé športové mesto s veľkým menom v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko a tretí najväčší lyžiarsky 
areál v Európe s viac ako 400 km upravovaných tratí, patrí k najznámejším turistickým a športovým strediskám. 
Výnimočný stav tu nastane počas pravdepodobne najslávnejšieho zjazdu zaradeného do svetového pohára 
zjazdových lyžiarov na zjazdovke Streif pod vrcholom Hahnenkamm.

Golfové ihrisko Schwarzsee, v pozadí masív Wilder Kaiser

Kitzbühel – historické centrum
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na 4 golfových ihriskách v okolí Kitzbühelu: 
Eichenheim, Kitzbühel, Rasmushof a Schwar-
zsee. Majstrovské ihrisko Eichenheim navrhol 
Kyle Phillips (dĺžka 6092 m, par 71, poplatok 
za hru 85 eur). Pre veľké výškové rozdiely 
odporúčame hrať skôr s použitím vozíka. 
Ihrisko ponúka úžasný pohľad na okolité 
vrcholy. Aj na ihrisku Schwarzsee (dĺžka 6104 
m, par 72, poplatok za hru 85 eur) sa dá dobre 
využiť vozík pri výškových rozdieloch a ne-
buďte prekvapení, keď budete musieť prehodiť 
vysoký plot, nie každému golfistovi sa to vždy 
podarí. Ihrisko Kitzbühel neuveriteľných 
9-krát získalo ocenenie najkrajšie 9-jamkové 
ihrisko Rakúska (poplatok za hru 45 eur). Aj 
ihrisko Rasmushof je deväťjamkové (poplatok 
za hru 22 eur) a nájdeme ho v priestore cieľa 
legendárnej zjazdovky. Karta Golf Alpin Pass 
s tromi alebo piatimi poplatkami na ihriská 
v Tirolsku pomôže ušetriť na poplatkoch za hru. 
Zo všetkých týchto ihrísk hráči odchádzajú so 

spomienkami na vysoké hory v ich okolí. Okrem 
zanietenej hry festival ponúka aj spoločenské 
udalosti na vysokej úrovni, na ktoré sa tešia aj 
prominenti zo športu či hospodárstva. Balíčky 
ubytovania počas festivalu spolu s poplatkami 
za hru ponúka šesť známych miestnych hotelov. 
Na šiestich turnajoch sa hrá o putovný pohár. 
Festival vrcholí turnajom v extrémnom golfe, 
ktorý sa koná priamo na známej zjazdovke Stre-
if pod vrcholom Hahnenkamm. Hráči štartujú 
vo výške 1655 m a hrajú na zjazdovke na malých 
deväť jamiek. Golfisti zo štartu zjazdu hrajú na 
prvú jamku na najstrmšej časti lyžiarskej trate 
(85 % klesanie). Na tomto mieste lyžiari skáču 
až 70 metrov. Pri hľadaní loptičiek v extrémnom 
vysokohorskom teréne pomáhajú hľadači lopti-
čiek. Na štartovnej listine nájdeme aj lyžiarske 
esá, ktoré sa v zime rútia vysokou rýchlosťou na 
lyžiach dolu svahom a v lete nadšene hľadajú 
golfové loptičky. Pre zlé počasie bol však tento 
mimoriadne atraktívny turnaj počas posled-
ného ročníka zrušený, dúfajme, že počas tohto 
ročníka bude dobré počasie. O niečom inom je 
golfový turnaj pre labužníkov na deviatich jam-
kách – na každej jamke majú hráči príležitosť 
ochutnať jedno jedlo z lahodného deväťchodo-
vého tirolského menu.

Ponuka Kitzbühelu je lákavá
K najznámejším rodákom Kitzbühelu patrí 

Toni Sailer (lyžiar) a Hansi Hinterseer (lyžiar 
a spevák), ktorý dokonca organizuje každo-
ročne aj podujatie pre svojich fanúšikov, oba 
koncerty bývajú beznádejne vypredané.

Pri prechádzke veľmi dobre udržiavaným his-
torickým centrom nezabudnite navštíviť podnik 
Londoner, pred ktorým v zime často do neskorej 
noci čakajú na svojho majiteľa odložené lyže 
a on sa v lyžiarkach, ako to tu býva zvykom, 
vnútri dobre zabáva. Centrum možno príjem-
ne obdivovať aj z prenajatého historické koča 
ťahaného koňmi.

Golfové ihrisko Eichenheim

Kitzbühel – historické centrum
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Ak by ste sa rozhodli pestovať turistiku na 
vysokých kopcoch, od pondelka do piatka 
od 8.45 sú k dispozícii zdarma dvaja horskí 
vodcovia, ktorí vás budú ochotne sprevádzať po 
kopcoch od parkoviska pri lanovke. Zaujíma-
vá je záhrada alpských kvetov v nadmorskej 
výške 1880 m smerom k vrcholu Horngipfel. 
Deti budú určite chcieť navštíviť park s voľne sa 
pohybujúcimi divými zvieratami a medzi nimi sa 
poprechádzať v nadmorskej výške tisíc metrov 
či asistovať pri kŕmení každý deň o 14.30. Do 
parku môže prísť spolu s vami aj váš štvornohý 
rodinný miláčik.

Navštívili sme aj Kirchberg neďaleko 
Kitzbühelu v romantickom údolí Brixental, 
v ktorom sa každoročne koná KitzAlpBike – 
maratón na horských bicykloch. Ubytovali sme 
sa v hoteli Hotel Restaurant Spa Rosengarten 
Simon Taxacher. Simon vždy vedel, čo chce. 
Varenie je jeho vášňou. Získal tri kuchárske 
čapice Gault Millau, 2 ** Michelin (prvú * v roku 
2004 získal ako 27-ročný). Jeho reštaurácia ako 
jediná v Tirolsku má ocenenie reštaurácia roka 
a možno ju nazvať mekkou labužníkov v Ti-

rolsku. Ponúka jedlá francúzskej a stredozemskej kuchyne 
pripravované z najlepších surovín a neustále doplňované 
novými kreáciami. Večera sa podáva pre hotelových hostí 
ako šesťchodové degustačné menu, ku každému jedlu iné 
víno. Možno si vybrať zo skutočne širokej ponuky vín, z viac 
ako 600 druhov a z dvoch tuctov minerálnych vôd! A aby ste 
si mohli vybrať kedykoľvek, na každej izbe je niekoľko fľašiek 
lahodných vín v chladničke na víno. (Fľaša s bublinkami od 
150 eur, červené víno od 29 eur). V ponuke sú aj špičkové 
miestne destiláty. Simonovi rodičia otvorili hotel Taxacher 
Hof v roku 1971 a Simon už ako malé dieťa pomáhal v kuchy-
ni svojej tete Leni, ktorá dodnes pracuje v kuchyni. Ružovú 
záhradu otvorili po prestavbe v roku 2010. Nezabudnite nav-
štíviť aj hotelové kúpele s veľmi širokou ponukou procedúr. 
Na Simona sa môžete pri práci pozerať a dokonca sa môžete 
aj prihlásiť na jednodňový kurz varenia! Krátky pobyt v ru-
žovej záhrade, 2 ubytovania s raňajkami, šesťchodová večera 
s vínom a použitie kúpeľov stojí pre jednu osobu od 300 eur. 

Nezabudnite však ochutnať aj tradičné tirolské špe-
ciality – jednotku – trhanec podávaný s konzervovaným 
ovocím, najčastejšie so slivkami. Ďalším tradičným jedlom je 
tirolský gröstl, jedlo, ktoré obsahuje to, čo v kuchyni ostalo. 
Pripravuje sa zo zemiakov a z bravčového mäsa pokrájaného 
na malé kúsky. Pridáva sa cibuľa a potom sa všetko praží 
na masle a ochutí soľou, korením, majoránom, petržlenom 
a rascou. Nezabudnite sa zastaviť v rozvoňanom obchode 
s tirolskými špecialitami a kúpte si napríklad pomaly údenú 
tirolskú šunku alebo slaninku. 

Cesta do Kitzbühelu trvá z Bratislavy približne štyri hodi-
ny, dlhšia využíva najmä jazdu aj po nemeckých diaľniciach, 
kratšia prechádza na niektorých úsekoch mimo diaľnic, ale 
cez veľmi zaujímavú krajinu. Pretože Kitzbühel patrí k najvy-
hľadávanejším rakúskym destináciám, treba aj pri plánovaní 
cesty počítať s trocha vyšším rozpočtom. Pre vysoký záujem 
odporúčame ubytovanie rezervovať skôr.

Golfové ihrisko Rasmushof

Zo štartového domčeka zjazdári musia prudko točiť doľava
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