CESTY ZA GOLFEM | Rakousko

Oáza pro
golﬁsty i lyžaře

Ve Stock resortu se o

vás postarají na jednič

ku.

Když jsem se vrátil z Zillertalu, kde otevřeli letos v létě parádní golfové hřiště, všichni mi
říkali, tam to znám, tam jsem byl, tam jezdím na lyže. Na konci údolí je známé středisko
ledovcového lyžování Hintertux s celoročním provozem, jen o kousek níž se lyžuje
v „normálních“ nadmořských výškách. Golf tady zatím chyběl, ale to už je minulostí.
Golf je hned na začátku údolí, tam, kde je
ještě široké. Hřiště zabralo široký pás vedle
městečka Uderns – z velké mírně nakloněné pastviny tady s enormním úsilím a za
cenu obrovských přesunů zeminy vybudovali velice barvitou osmnáctku s ambicí dostat se mezi top rakouská hřiště. Kolem je
spousta horských velikánů, po většinu roku
zasněžených. Důstojné kulisy.
V polovině cesty mezi golfem a lyžařskými areály Zillertalu, ve Finkenbergu
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nad známým Mayrhofenem, leží hotel
Stock, přesněji Stock resort. Je v optimální
vzdálenosti jak pro výboje lyžařské, tak
pro účely golfové, samo údolí není nijak
dlouhé. Zvolili jsme si ho pro kombinovaný golfově lyžařský pobyt na konci října.
Původně jsme se domnívali, že Stock resort
patří Leonhardu Stockovi, olympijskému
vítězi ve sjezdu, který odtud pochází. Nepatří – ale svět je malý a byla to trefa těsně
vedle: patří staršímu bratrovi olympijského
vítěze Josefu Stockovi a jeho rodině.

Název resort skutečně vystihuje situaci
lépe než slovo hotel. Vznikal postupně,
jak to v Rakousku často bývá, zprvu menší
hotýlek postupně roste a bobtná, až se
zarazí většinou kvůli nedostatku prostoru
– už není kam expandovat, za plotem už
funguje někdo další.
Zde šlo o přímo ukázkový příklad. Před
37 lety otevřeli mladí manželé Josef
a Barbara restauraci, o sedm let později už stál Sporthotel Stock s 85 lůžky,
wellness (jedním z prvních v Rakousku)

Nabídku sportovních aktivit v Zillertalu konečně rozšířil i golf.

a 25 zaměstnanci. Postupně přibývalo lůžek, možností, jak si v hotelu užívat, i zaměstnanců. Na přelomu tisíciletí už museli
stavět druhý dům pro zaměstnance včetně
sauny, ﬁtness a lyžárny. 100 zaměstnanců,
4 000 m2 wellness, 185 postelí.
A tak to běží a roste dodnes, do stran,
do výšky i pod zem, kromě mnoha jiných postupných vylepšení před dvěma
lety otevřeli celé nové křídlo s apartmány
a na jeho střeše venkovní vyhřívaný bazén s výhledem na níže ležící Mayrhofen.
To vše s jasným směřováním do kvality
služeb, od samotného ubytování přes

objednávat dopředu. I členů přes léto
přibylo tolik, že už jejich přijímání výrazně omezili.
Protože sem tradičně jezdí sportovně zaměření hosté, je takto směrován i resort.
Posledním hitem je velké nové panoramatické ﬁtness studio se špičkovým vybavením, mladí i starší si užijí v akvaparku
při koupání i sjíždění 70 metrů dlouhého
tobogánu. Wellness zóna se mezitím rozrostla na 5 000 m2, dvanáct saun a mnoho
dalšího, ne nadarmo obdržel čtyři lilie
v hodnocení Relax Guide. Podobně jsou na
tom pokoje – zcela nadstandardní, větši-

Protože sem tradičně jezdí sportovně zaměření hosté,
je takto směrován i resort. Posledním hitem je velké
nové panoramatické fitness studio se špičkovým
vybavením, mladí i starší si užijí v akvaparku při
koupání i sjíždění 70 metrů dlouhého tobogánu.
jídlo až po neuvěřitelně rozsáhlou nabídku aktivit pro hosty, ať už jde o vysloveně sportovní, rekreační nebo masáže
a rozličnou péči o ty, kdo vyhledávají
právě tento druh odpočinku. V roce
2012 už to byl pořádný kolos, a tak jej
přejmenovali na Stock resort.
Majitelé jsou přirozeně golfisté, jako
většina hoteliérů v Tyrolsku. Už léta slýchali od svých stálých hostů, až tady
vybudujete golf, budeme k vám jezdit
i v létě. Nyní se přání obou stran splnilo – golf je tady a těší se velkému
zájmu: tee time je od začátku potřeba
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nou včetně sauny a televize v koupelně…
Hotel není levný, přesto si majitelé na
nedostatek hostů nemohou stěžovat.
Velmi často mají plno. „Kvalita si svoje
hosty najde,“ dodává k tomu paní Barbara. A nejsou to jen špičky ﬁnančního
nebo společenského světa, najdete zde
většinou běžnou populaci. Člověk si dokáže připlatit, když má pocit, že lépe by
mu mohlo být snad už jen v nebi. „Plníme
přání hostů, ještě než je vysloví,“ svěřuje
se pan Stock. Vědí to už i našinci – česká
a slovenská jména se na seznamu hostů
vyskytují poměrně často.

Přes všechen ten luxus a spousty zaměstnanců to tady na člověka dýchne pohodou skoro domáckou, ten pocit vyvolává
chování personálu, a nedivíte se, když si
při večeři k vašemu stolu na chvíli přisednou „pan“ nebo „paní domácí“ – dělají to
běžně. Na konci hovoru vám ještě třeba
odnesou talíř. Jsou za těch 37 let zvyklí
být v přímém kontaktu s hosty a nevidí
důvod, proč to měnit.
Hotelová nabídka je barvitá, můžete si
vybrat z mnoha druhů pokojů a suit a ke
každé vám napasují pobytový balíček
podle přání. Samozřejmostí jsou slevy na
lanovky a v golfové sezoně na hru, případně balíčky přímo spojující ubytování
s některou z těchto aktivit. Jednoduše řečeno, Stock resort stojí za hřích.
(PR)

UŽITEČNÉ INFORMACE
GOLFCLUB ZILLERTAL

Adresa: Golfclub Zillertal, Golfplatz Zillertal –
Uderns, Golfstrasse 1 (Kirchweg), A-6271 Uderns,
Austria
Tel.: +43 (0) 5288 63000
Email: info@golf-zillertal.at
Web: www.golf-zillertal.at
Počet jamek: 18 | Par: 71
Délka (m): 5 878 (bílá) | 5 640 (žlutá) |
5 382 (modrá) | 5 020 (červená)
Green fee: 85 €
STOCK RESORT
Adresa: Stock resort, Dorf 142, 6292 Finkenberg,
Zillertal, Tirol, Austria
Tel.: +43 (0) 5285 6775
Email: urlaub@stock.at
Web: www.stock.at
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