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Přes hlavní město Tyrolska se klikatě vině řeka Inn a v doslovném 
překladu jeho jméno znamená most na řece Inn. Město rozkládající 
se v údolí řeky je obklopeno strmými štíty hor Nordkette s vrcholem 
Hafelekar (2334 m) na severu, Patscherkofel (2246 m) a Serles 
(2718 m) na jihu. V Innsbrucku žije více než 100 tisíc obyvatel, 
město proslulo i jako středisko zimních sportů. Zimní olympijské 
hry se tu konaly dokonce dvakrát – v letech 1964 a 1976. V letech 
1984 a 1988 město hostilo zimní paralympijské hry a počátkem 
roku 2012 se zde uskutečnily první olympijské hry mládeže. 
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Jako na dlani budete mít Innsbruck z vrcholku Hafelekar, kam se 
z města pohodlně dostanete ozubenou železnicí do mezistanice 
a dále dvěma úseky velkokapacitní kabinové lanové dráhy (za 20 mi-
nut překonáte výškový rozdíl z 560 na 2256 m). Pod úpatím vrcholku 
Hafelekar začíná horská cyklotrasa, a tak není nijak výjimečné setkat 
se v autobusech městské dopravy se zablácenými cyklisty. Na úpatí 
Nordkette vyhledávají hlavně děti nejvýše položenou (750 m) evrop-
skou zoologickou zahradu, v níž mohou pozorovat 2000 zvířat sto 
padesáti živočišných druhů. 

Během procházky starým městem stojí za zastávku pověstná zlatá 
střecha s 2657 pozlacenými měděnými šindeli, kterou postavil za cí-
saře Maxmiliána I. kolem roku 1500 dvorní architekt Niclas Türing st. 
Bývá před ní velká tlačenice a lze slyšet jazyky zemí blízkých i vzdá-
lených. krásný pohled na staré město nabízí městská věž z 15. století 
a určitě vás upoutají i domy ze 16. století. 

ubytovali jsme se v malebné vesničce Igls nedaleko Innsbrucku 
v nadmořské výšce 900 m ve sporthotelu – „klíči k nebeskému 
odpočinku“, který byl otevřen v roce 1889. od roku 1945 ho vlastní 
rodina Beckova a je otevřený po celý rok. ať už po lyžování, nebo 
po golfu si zde můžete zaplavat v krytém i venkovním bazénu a pří-
padně absolvovat relaxační kúru ze široké nabídky spa, jež využívá 
i léčivé rostliny a byliny alp. Večeře má několik chodů a ke každému 
z nich se podává jiné víno. určitě ochutnejte dvě tyrolské speciality: 
těstoviny plněné sýrem a špenátem a sypané parmezánem z jižního 
Tyrolska a telecí maso s čerstvým špenátem, smetanovou omáčkou 
a bramborami restovanými s houbami. 
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Z bohaté hotelové nabídky programů pro volný čas jsme zvolili ten 
golfový. 
alpskému golfu je možné se věnovat na třech hřištích nedaleko ho-
telu zakomponovaných do náhorní plošiny a nabízejících nevšední 
pohledy na štíty okolních pohoří. 
Golfový klub Innsbruck – Igls oslavil v roce 2010 75. výročí. 18jamko-
vé mistrovské hřiště Rinn (délka 6055, par 71, poplatek za hru 65/70 
eur) vyžaduje dobrou kondici, při přesunech mezi jednotlivými 
jamkami musíte překonat značné výškové rozdíly, ale námaha se vy-
platí – perfektní kulisu pro golfisty tvoří vysoké zasněžené vrcholky 
hor. Na jedné z jamek dáváme přednost místnímu hospodáři, který 
přechází podle místních pravidel na svůj pozemek. Na některých 
jamkách se hraje přes horizont, kde nevíte, co vás za ním čeká. 
My jsme hráli vpodvečer a cítili jsme se zde jako na vlastním hřišti, 
potkali jsme jen dva další golfisty.
9jamkové hřiště Lans (délka 4623, par 66, poplatek 55/60 eur) se těší 
mimořádné oblibě mezi zájemci, kteří chtějí hrát jen krátkou hru, 
a tak se zde občas čeká, než se uvolní další jamka.
Třetí hřiště olympia je též 9jamkové (délka 3824, par 58, poplatek 
za hru 9 jamek je 32 a za 18 jamek 48 eur). Je ukryté v lese kou-
sek od stanice lanové dráhy na Patscherkofel. Toto nové hřiště se 
supermoderní klubovnou a velkorysou cvičnou loukou je tak trochu 
tajným tipem na získání zelené karty – v malebném vysokohorském 
prostředí, na perfektně udržovaném hřišti a cvičné louce lze kartu 
získat již za cenu od 109 eur! 
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přímo v autobuse řidiči. Pokud se hodláte zdržet déle, lze doporučit 
Innsbruck all inclusive card (na 24 hod. za 29 eur, na 48 hod. za 34 
eur nebo na 72 hod. za 39 eur). 

když jsem se zeptala ředitele našeho hotelu, kdy k nim přijíždí 
nejvíce turistů, dostalo se mi překvapivé odpovědi. Nedá se říci, zda 
v zimě za lyžováním nebo v létě kvůli turistice a sportování. Turisté 
sem jezdí stále. 

Návštěvu Innsbrucku a jeho okolí mohu jen doporučit, i když cesta 
tam je o něco delší než do k hranicím bližších středisek, kam se již 
naučilo jezdit mnoho Čechů i slováků.  

Igls leží na úpatí Patscherkofelu, kde lze ve výšce 1960 m zdarma na-
vštívit nejvýše položenou alpskou botanickou zahradu v Rakousku. 

V okolí Innsbrucku si přijdou na své i milovníci horských kol, na které 
čeká široká nabídka atraktivních cyklistických tras. Během celého léta 
je k dispozici bezplatný turistický program, který zahrnuje 1220 km 
turistických chodníků, a lze využít i bezplatnou dopravu do výcho-
zích bodů jednotlivých túr. 

V blízkosti Innsbrucku se nalézá devět lyžařských středisek sdru-
žených do olympia skiworld Innsbruck, které svými možnostmi 
uspokojí jak lyžaře začátečníky, tak i pokročilé, sjezdaře i běžkaře, 
snowboardisty i milovníky jízdy v hlubokém sněhu.

Region Innsbrucku je snadno dostupný, k dispozici je široká síť linek 
hromadné dopravy. Například z Igls do Innsbrucku je velice pohodl-
ná cesta autobusem, který jezdí každých 15 minut. Pokud si jízdenky 
na autobus koupíte v turistické kanceláři jako bloček na víc jízd, mů-
žete i ušetřit. I lístek z automatu vyjde levněji než jízdné zaplacené 
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