
Rakouský Kitzbühel patří k „Top Ten“ alpských lyžařských středisek! Najdete tu 56 lanovek a vleků!

tip na březen
Alpské Monte CArlo

Řekne-li se kitzbühel, lyžaŘům se vybaví sjezdovka 
hahnenkamm. to ale není vše. sedm set let staré městečko  

se svým osobitým tyrolským rázem nabízí daleko víc.
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LyžařsKá aRéNa v Kitzbühelu uspokojí všechny vášnivé vyznavače zimních sportů. Na své si přijdou začátečníci i freerideři.



rAkousko

Alpské Monte Carlo
Kitzbühel se stal hodně módním střediskem, kam jezdí „high society“. Protože „Kitz“, 
jak okruh stálých hostů Kitzbühel familiárně nazývá, to je rovněž synonymum pro skvělý 
společenský a noční život.
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prAktiCké inforMACei

až se unavíte na sjezdovkách, 
nepovalujte se v hotelu, a raději se 
projděte malebnými uličkami „Kitzu“.

kde se ubytovAt
Doporučujeme sport-wellnesshotel 
bichlhof****s. Stojí dál od hlučících 
davů, na nejslunnější straně Kitzbühelu. 
Takto dopřejete svým carvingovým lyžím 
pořádné svahy a tělu i duši tu nejlepší 
relaxaci – hotel se totiž pyšní značkou 
best wellness hotel Austria. Čekají 
vás tady poctivé horské sauny, koupel 
v ledové vodě, plavání pod širým nebem 
ve vyhřívaném bazénu, ale také unikátní 
masáž mušličkami. na své si přijdou 
i labužníci – při večeři se podávají ty 
nejchutnější ryby, sépie a chobotničky. 
za osobu ve dvoulůžkovém pokoji dáte  
114 eur – s rozšířenou polopenzí 
(snídaně, večeře, odpolední občerstvení)
sport-wellnesshotel bichlhof
bichlnweg 153
A – 6370 Kitzbühel
www.bichlhof.at 

kitzbühel v kostCe:
Počet lanovek a vleků: 56 (cvičné vleky 
zdarma!)
Počet lehkých sjezdovek: 21
Počet středně těžkých sjezdovek: 26
Počet obtížných sjezdovek: 13
Skipas na den stojí 40 eUR /dospělý,  
20 eUR/dítě

nejlepší sjezdovky:
Pengelstein Süd – vede do Jochbergu
Giggling – z Pengelsteinu do Aurachu
Schwarzkogel – z Pengelsteinu do Aschau
Familienstreif – rodinná verze sjezdovky 
Streif do Kitzbühelu

nejlepší osvěžovny:
Tennerhof, Griesenauweg 26
neuwirt, Florianingasse 15, 
ecco Lounge, Hinterstadt 22
Lois Stern, J.-Pirchlstr. 3
bärenbadalm, horní stanice lanovky 
bärenbadkogel II

nejlepší obChody:
Frauenschuh, Josef-Heroldstr. 5
Helmut eder, bichlstr. 5
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myší PasT. Tak se nazývá nejnebezpečnější skok na slavné sjezdovce Hahnenkamm. Běžně se tu létá do vzdálenosti 60 metrů.
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BicHeLaLmsKá sNěHová KočKa. Nejde o žádné divoké zvíře, ale jen speciální lanovku, která vás vyveze na vrchol stuckkogel.

žže někteří z hostů často nestihnou před se-
tměním vyrazit na sjezdovky, o tom se takt-
ně mlčí. nicméně výnosy z cestovního ruchu 
slouží a stačí k budování dalších moderních 
lanovek, nových sjezdovek a zařízení pro vol-
ný čas, s čímž se každé středisko hned tak 
chlubit nemůže.

vzhůru nA sjezdovky 
celý lyžařský areál kitzbühel – jochberg – 
aschau – kirchberg se dá objet za den, ale 
na posezení na terase čas nezbude. region je 
skutečně obrovský. doporučuji vyrazit hned 
v devět přímo z kitzbühelu. kabinkou hah-
nenkammbahn se z centra dostanete takřka 
ke startu pověstné sjezdové trati, ale vy vyra-

zíte vlevo, směrem na steinbergkogel, nejdří-
ve pozvolnými střídavě modrými a červenými 
sjezdovkami. teprve když vás vytáhne sedač-
ka na steibergkogel, uvidíte velikost lyžař-
ského areálu a zrychlíte. nad údolím se tiše 
houpe kabinová lanovka 3s-bahn, která spo-
juje kitzbühelský hřeben s dalším nad joch- 
bergem. je to mistrovské inženýrské dílo, 
které před čtyřmi lety spojilo dvě lyžařské 
oblasti. dostanete se k ní po několika mod-
rých sjezdovkách. kabinkou ze stanice pen-
gelstein se přehoupnete přes údolí saukaser-
graben a vystoupíte na vrcholku wurzhöhe. 
odtud vede kouzelná červená až do střediska 
jochberg. je pěkně členitá a široká, takže jíz-
da je skutečným požitkem. 

nikdo se tu nudit nebude
skibus vás zaveze až ke kabinové lanovce pass 
thurn, která vás vyveze na resterhöhe. zde 
můžete vyzkoušet celou řadu sjezdovek. na-
chází se tu i nejvyšší hora, na kterou se dá vy-
jet lanovkou: zweitausender (2004 m). střídají 
se zde modré a červené sjezdovky, skutečnou 
výzvou je ovšem černá přímo z vrcholu. ná-
sleduje dalších pět sjezdů a výjezdů, kterými 
se dostanete opět ke kabince 3s, s níž se vrá-
títe na kitzbühelský hřeben, kde je ve výšce  
1930 metrů příjemná restaurace pengelstein 
s nabídkou místních specialit a neuvěřitel-
ným panoramatem kitzbühelských alp. 

jakmile načerpáte nové síly, můžete vy-
zkoušet svahy na druhé straně, které vedou 

do údolí mezi aschau a kirchbergem. to už se 
ale odpoledne bude chýlit ke konci. vydáte 
se zpět ke sjezdovce hahnenkamm, kterou 
můžete buď sjet na lyžích, máte-li dost sil 
a odvahy, nebo se dostat do údolí lanovkou. 
legendární sjezdovka streif má i odlehče-
nou variantu, která vede lesnatým svahem 
a jmenuje se familienstreif. končí skoro ve 
městě nedaleko nástupní stanice kabinky na 
hahnenkamm. 

hAhnenkAMM – Mýtus žije
legendární závod ve sjezdu hahnenkamm 
platí za nejnáročnější závod, a to jak z hle-
diska sil fyzických, tak i psychických. jen 
pár metrů po startu vám naměří zhruba 
120kilometrovou rychlost, kterou se řítí-
te na nejslavnější skok světového pohá-
ru mausefalle (myší past). za jeho hranou 
na vás čeká doslova výtahová šachta. běž-
ně se tu létá kolem 60 metrů. i závěr v po-
době cílového šusu vyvolává husí kůži – je 
zde dosahováno nejvyšší rychlosti, běžně   
135 a 140 km/h. sjezd zkrátka neodpustí té-
měř žádnou chybu závodníků (ondřej bank si 
zde loni při tréninku zlomil nohu). 

vše pro snowboArd i freeride
nejzajímavější oblastí pro vyznavače snow-
boardingu je kitzbüheler horn. na trattal-
mulde jsou skvělé podmínky pro začáteční-
ky, protože se zde rozkládají ideální cvičné 
terény. zkušení si přijdou na své na volných 

svazích, které vedou do raintalu. na indivi-
dualisty a volnoterénáře, kteří nemají rádi 
upravované a často přeplněné sjezdovky, če-
kají svahy na bichelalmu, kde bylo vybudo-
váno malé, ale dobře vybavené eldorádo pro 
volné lyžování a snowboarding. je tu mno-
ho volných terénů, které se neupravují, ale 
přesto jsou zabezpečené proti alpským ne-
bezpečím. 
   zlatý hřeb představuje ovšem speciální ra-
trak, tzv. bichelalmská sněhová kočka, kte-
rá dopravuje lyžaře a snowboardisty rychle 
a pohodlně na vrchol stuckkogel. toto do-
pravní zařízení je speciálně konstruováno 
tak, že pojme 18 osob. cenu za dopravu máte 
zahrnutu v ceně běžné permanentky.

A Co běžCi?
v celém areálu kitzbühelu se protínají dob-
ře upravené a dobře značené běžecké stopy. 
hned u stanice lyžařské lanovky na hahnen-
kamm začíná stopa přes aurach až k hütte. 
v opačném směru na kirchberg, reith a k je-
zeru schwarzsee vede i večer osvětlená  
tzv. schwarzseeloipe až k hotelu brugger-
hof. krásné jsou zejména trasy u reithu, 
např. bichlachloipe reith (9 km) nebo slu-
neční stopa sonnenloipe (12 km), které 
vedou přes nádherné údolí. velkou jistotu 
sněhu pak máte na hochmoor-loipe (22 km) 
vedoucí přes průsmyk pass thurn. délka bě-
žeckých tratí činí 50 km a na další tratě se 
lze dostat skibusem.

tip | TRAVeL

v příštím Travel Digestu získá jeden 
z vás skvělou lyžařskou dovolenou  
pro dvě osoby v Kitzbühelu a ubytován 
bude ve sport-Wellnesshotel Bichlhof!!!


