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ZIMA V NASSFELDE
Stredisko Nassfeld, veľmi dobre známe aj slo-
venským lyžiarom, patrí do desiatky najlepších 
v  Rakúsku. Ponúka vynikajúce podmienky na 
110 km dokonale pripravených lyžiarskych tratí, 
na ktoré sme si veľmi rýchlo zvykli, hustú sieť 30 
prepravných zariadení, pričom nikdy nemusíme 
vystupovať do kopca pri prestupe z  jedného 
zariadenia na druhé, a v minulosti aj veľmi sta-
bilné slnečné počasie, veď Korutánsko ponúka 
o sto hodín dlhšie slnečné počasie v porovnaní 
s podmienkami na sever od Álp. Aj pred touto 
sezónou stredisko investovalo do infraštruktúry 
– do prepravných zariadení a zasnežovania viac 
ako 19 miliónov eur.

ČO STREDISKO PRIPRAVUJE 
NA TÚTO ZIMNÚ SEZÓNU?
Začiatok lyžiarskej sezóny je plánovaný už na 
07.12.2017 a  počas celej sezóny každú sobotu 
pre lyžiarov, ktorým celodenná lyžovačka ne-
stačí, je určená večerná lyžovačka na dolnom 
úseku kabínovej lanovky Milénium. Od 7. do 23. 
decembra prebieha akcia „6 na zjazdovke“. Kto 
počas tohto obdobia bude lyžovať, môže vyhrať 
6-denný skipas, prípadne ďalšie výhry 6aufder-
piste.nassfeld.at

Jednoznačne vrcholným podujatím sezóny 
bude „Schlag das ASS“ (Poraz Eso) v  termíne 
26.-27.01.2018. Najdlhšie lyžiarske preteky na 
svete (25,6 km a  6 000 výškových metrov) sa 
konajú už od roku 2010 a  prilákajú skoro tisíc 
odvážnych lyžiarov z  viac ako desiatich krajín, 

ktorí sa najvyššou rýchlosťou rútia zjazdovkami. 
Medzi účastníkmi nájdeme aj esá, ktoré v minu-
losti jazdili preteky svetového pohára v lyžovaní.
Súťažiť môžu lyžiari aj v  rámci Nassfeld 
Challenge, na 13 miestach budú zbierať body, 
napríklad za obrovský slalom, rýchlostný úsek 
a môžu tak vyhrať denný či sezónny lístok a ďal-
šie ceny, info nájdete na www.nassfeld.at/chal-
lenge. Aktuálne výsledky sú dostupné vo viac 
ako 20 WLAN-hotspotoch v stredisku. 

V Kötschach-Mauthene, neďaleko od Nassfeldu 
budú v januári Rakúske majstrovstvá v lezení 
v ľade.

A na jazere Weissensee už 30. Holandská túra 
11 miest v rýchlokorčuľovaní v termíne 20.01. 
– 03.02.2018, ktorá je nesmierne atraktívna pre 
divákov. Husto lemujú brehy jazera a  pozorne 
sledujú pestro oblečených korčuliarov. V  rámci 
tejto túry sa konajú 3. Otvorené majstrovstvá 
Rakúska v maratóne v rýchlokorčuľovaní na 
42 km. 

28. januára 2018 štartuje 1. zimný triatlon na 
Weissensee - 5 km beh na snežniciach, 12 km na 
korčuliach a 8 km beh na lyžiach.

Komornejší tradičný chatový majster na 
Garnitzenalm 10.03.2018 priláka najmä lyžia-
rov, ktorí sa chcú pobaviť počas prekonávania 
samých seba pri rôznych, často aj veľmi úsmev-
ných disciplínach. Veselé fotografie sú ozdobou 
miestnej obľúbenej chaty.

Účastníci najväčšieho lyžiarskeho kurzu

Štart dvadsaťčlennej skupiny pretekárov Poraz eso
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09.-11.03.2018 sa v Nassfelde stretnú skibobis-
ti na finále svetového pohára.

Na toto podujatie nadväzuje v  termíne 11.-
17.03.2018 ÖBB S´cool – najväčší lyžiarsky kurz 
v Rakúsku v Tröpolachu s cieľom motivovať mla-
dých ľudí pre tento krásny zimný šport.

A pred záverom sezóny od 10.03. do 08.04.2018 
prichádza najobľúbenejšia jarná lyžovačka, 
označujúca Nassfeld aj ako najväčšiu slnečnú 
terasu na juh od Álp.

Nassfeld je veľmi obľúbený aj medzi lyžiarmi, 
ktorí radi prekonávajú samých seba. Držiteľom 
rekordu v  dosiahnutých výškových metrov 
za jeden deň za rok 2016, neuveriteľných 33 369 
metrov, je slovenský lyžiar. 

Sezónny lístok v predpredaji do 06.12.2017 stojí 
421 eur, potom 455, denný lístok v hlavnej sezó-
ne 47 a doplatok za nočnú lyžovačku 8 eur. 

Niekoľko čísel zo zákulisia: Celkové náklady na 
vybudovanie systému na zasnežovanie 1 875 
000 eur. Z 1 150 000 m3 vody sa pripraví 2 645 
000 m3 snehu a spotrebuje sa pritom 5 150 000 
kWh. Systém obsahuje 8 umelo vybudovaných 

nádrží na vodu, 18 čerpacích staníc s 68 čerpad-
lami, 320 km potrubia a 840 km káblov.

LETO V NASSFELDE
Hostia ubytovaní v  lete hoteloch v  Nassfelde 
dostanú zdarma kartu +CardPREMIUM, ktorá 
ponúka služby all inclusive, napríklad na jazdu 
lanovkou Milénium do vrcholovej stanice a nie-
koľkými ďalšími prepravnými zariadeniami pria-
mo v  stredisku. Zjazdovky namiesto lyžiarov 
obsadil dobytok, okrem kráv sa aj na najvyššie 
položených zjazdovkách pásli kone a  dokonca 
somárikovia. Niektoré ďalšie služby si možno 
dokúpiť, ako napríklad adrenalínovú jazdu hor-
skou dráhou Pendolino od vrcholovej stanice 
kabínovej lanovky Milénium do medzistanice. 
Počas jazdy ma milo prekvapil svišť, ktorý si ma 
zvedavo obzeral a až keď som bola úplne blíz-
ko pri ňom, rýchlo sa rozhodol zaliezť do svojej 
diery. Najmä deti uvítajú horské detské ihrisko 
Almrausch pri vrcholovej stanici ako aj obrovský 
hrad pri údolnej stanici, kde sa môžu do sýtosti 
vyšantiť. Odporúčam navštíviť aj výrobňu syrov 
v Tressdorferalm, ktorá spracúva mlieko od ne-
ďaleko sa pasúcich kráv. Syry možno aj ochutnať 
a  kúpiť v  malom obchodíku. V  doline možno 
navštíviť aj miestneho včelára a  dozvedieť sa 
všetko o mede. Aj Terra Mystica sa oplatí navští-

Výhľad z klubového domu golfového ihriska Millstätter See
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viť a  deti sa môžu vydať na cestu za hľadaním 
pokladu. V bohatej ponuke vysokohorskej turis-
tiky nás zaujal cezhraničný výlet za syrom – do 
Talianska. Nassfeldom prechádza aj európska 
cesta diaľkovej turistiky. Horolezci si môžu vy-
brať z  troch ciest a široká ponuka cyklistických 
ciest poteší najmä horských cyklistov.

Nezabudnite ochutnať miestne korutánske 
špeciality – šunku z  údolia rieky Gail (Gaitaler 
Schinken), syrové halušky posypané chrumka-
vou cibuľkou (Käsespätzle) a korutánske syrové 
rezance (Kärtner Kasnudeln), či skôr taštičky po-
sypané pažítkou a poliate maslom.

Tesne pri Nassfelde 18-jamkové golfové ihrisko 
Nassfeld (par 72, dĺžka z bielych odpalísk 6 358 
m, návrh Gary Player, otvorené v roku 2008, po-
platok za hru 68 €) pozýva na vyskúšanie si úde-
ru s golfovou palicou aj úplných začiatočníkov. 
Na golfistov neďaleko Nassfeldu čaká aj 9-jam-
kové ihrisko Drautal-Berg (par 62, dĺžka 4 014 
m, poplatok za hru 40€) v údolí rieky Drau, kde 
v ohybe prudkej rieky je jedno odpalisko tesne 
pri brehu. Nádherné výhľady na jazero Millstatt 
ponúka terasa pri klubovom dome 18-jamko-
vého golfového ihriska Millstätter See (par 72, 
dĺžka 5 879 m, poplatok za hru 72 €). Odpal s vý-

hľadom na jazero je mottom tohto ihriska. Kto 
rád hrá na golfovom ihrisku s veľkými výškový-
mi rozdielmi, potom musí navštíviť ihrisko Bad 
Kleinkirchheim - Kaiserburg (par 72, dĺžka 6 
606 m, poplatok za hru 74 €), najvyššie polože-
né golfové ihrisko v Korutánsku a možno sa po-
šťastí stretnúť aj Franza Klammera, ktorý nielen 
dokonale ovláda lyže ale aj golfové palice. O nie-
čo ďalej pri Klagenfurte na golfovom ihrisku 
Seltenheim, ak stretnete golfistu s cigarou, ne-
bude to len náhoda. Práve tu sídli klub fajčiarov 
cigár. Seltenheim ponúka hru na 18-jamkovom 
majstrovskom ihrisku (par 72, dĺžka zo žltých od-
palísk 5 888 m a poplatok za hru 75€) a na 9-jam-
kovom „Romantickom“. 

Do Nassfeldu v  rakúskom Korutánsku chodie-
vam rada v zime aj v lete už niekoľko desaťročí. 
Je zaujímavé prejsť si zelené zjazdovky a  na-
vštíviť stredisko aj v lete. Cesta z Bratislavy trvá 
menej ako päť hodín po diaľnici. Vždy s  napä-
tím očakávam, čo nového ma prekvapí v tomto 
stredisku.

Text a foto Miroslava Dulova
www.mdgolfphoto.com

Leto na jazere Weissensee
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