
Na kole jinde: Rakousko – Tyrolsko/ silniční mistrovství světa 
masters 
Ondřej Čarňanský (Triatlon sportklub Praha) přináší cyklisticko běžecké 
tipy z okolí Kitzbühelu.  
 
Stejně jako minulé léto, jsem i tento rok vyrazil na dovolenou do 
rakouských Alp. Korutany jsem tentokrát zcela záměrně vystřídal za 
Tyrolsko. Z až pohádkově malebného Kitzbühelu se totiž běžel závod na 
Kitzbühler horn (1996m). Délka 12,9 km, 1235 metrů převýšení, průměrné 
stoupání 12 - 16 %. Všem, kdo by se chtěli nádherně zrušit ho vřele 
doporučuji. Na vrchol se dá vyjet i na kole, vede tam totiž kvalitní asfaltka. 
Přestože jsem byl po závodě krapátko unavený, sportoval jsem dál. 
Alespoň pasivně. 
Do sousedního městečka St. Johann im Tirol se totiž sjeli milovníci silniční 
cyklistiky z celého světa. Celý týden (19.-26.8.) tu totiž probíhalo 
mistrovství světa v silniční cyklistice masteres. Byla to opravdu pěkná 
podívaná. Závodní stroje na kterých se jednotliví borci rozjížděly byly 
neskutečné skvosty. Celkem si to přijelo rozdat 3500 závodníků z 
třiapadesáti zemí. Velká část sice byla z Rakouska, ale zavítali sem i 
závodníci z USA, JARu a na startovní listině se objevilo i pár českých jmen. 
Mezi mě známými, pokud mě zrak nešálil, to byl Josef Burgr. V úterý večer 
pak procházel městečkem velký uvítací průvod. Hudebníci a asi sokolníci v 
lidových krojích, někteří už "lehce" posilnění kořalkou, pořadatelé s UCI 
vlajkou a na závěr malé dětičky. Každý prcek nesl cedulku jednoho státu. A 
večer pak veselí za doprovodu hudby. Výsledky najdete na: 
http://www.masterswm.org/v4/ 
Do kalendáře na příští rok si můžete zapsat termín 24.-31.08.2008, kdy by 
se tu měl jet  40 . SP & 14. UCI silniční MS Masters. Hodit by se vám 
mohly i následující webovky, kde najdete ubytování, pokud nebudete chtít 
spát pod stanem: http://www.ferienregion.at/Default.asp?bhcp=1 
A ještě jeden tip na závěr. Kousek od Kitzbühelu je malá vesnička 
Kirchberg z které vede lanovka na legendární sjezdovku Hahnnenkam. 
Dole pod kopcem, na parkovišti u lanovky, je krámek s koly, který vede 
trenér rakouského národního cross country teamu. Pokud vám to na biku 
moc nejde, můžete si u něj půjčit kolo a dohodnout si trénink s 
instruktorem. A ve formě jsou nejen kluci, 
ale i holky. Já jsem jel asi čtyřhodinovou 
jízdu s Annou Katschinkou (maraton prý 
umí pod 3 hodiny a na Ironmana 
(3,8km plavání, 180km kolo, 42km 
běh) potřebovala hodin 11. Více  
na: www.bikeacademy.at 
 
www.carnansky.estranky.cz  
 


