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Dovolená na Kanárech u mne vždy vy-

volávala představu pláží přeplněných ně-

meckými, skandinávskými a anglickými 

důchodci, kteří přes den odpočívají na 

plážích nebo v kavárnách a večer si užívají 

v nabitých levných osvěžovnách. Jaké bylo 

mé překvapení, když mne letos v říjnu ka-

márádka konečně přemluvila, abych s ní 

vyrazila na Tenerife, prý ten nejkrásnější 

z Kanárských ostrovů.

Internet sliboval věčné jaro, teploty po 

celý rok neklesající pod 20 °C a sluníčko 

300 dnů v roce. To zřejmě slibují všichni, 

vždyť to stojí v každém průvodci, ať je 

to Španělsko nebo rakouský Burgenland. 

V kufru jsem měla tři svetry i nepromoka-

vou bundu. Chceme přece hrát golf i vy-

razit do hor.

Když jsme přistávaly na jižním letišti 

královny Sofie, bylo poledne a po ne-

celých pěti hodinách letu jsme nebyly 

unavené, časový rozdíl činí pouhou 

hodinu, takže jatlag nehrozí. První, co 

jsem udělala bylo, že jsem svlékla svetr. 

Modrá obloha, teplo jako v létě a od 

moře vál příjemný větřík. A pohoda pře-

trvala až do odletu domů.

Španělský ostrov Tenerife je nedílnou 

součástí Španělska, ale svou polohou 

a podnebím patří k zemím golfi stům 

přímo zaslíbeným. Po celý rok tu panuje 

teplo, prší minimálně a není tady ani ta-

kové vlhko jako třeba na Floridě, která 

leží zhruba ve stejné zeměpisné poloze 

na druhé straně světa.

Nejkrásnější golfová hřiště se nacházejí 

na jihu a jihozápadě Tenerife. Celkem jich 

tu napočítáme osm a všechna stojí za 

návštěvu. Ale ani cestu na severní hřiště 

poblíž hlavního města Santa Cruz si nene-

chejte ujít, je totiž úplně jiné než ta jižní.

GC ABAMA
Začněme mistrovskou Abamou v Guia de 

Isora. V podhůří Teide ji postavil bývalý ry-

dercupový hráč Dave Thomas a architekt 

Melvin Villaroel. Zdařilá kombinace de-

signu a přírody, jaká se hned tak nevidí.

Kopcovitý terén je dnes to jediné, co při-

pomíná původní drsný a divoký region. 

Dnes se tu až do výšky 315 metrů nad 

mořem táhne osmnáct jamek s dechbe-

roucími výhledy na Atlantik, obklopených 

25 000 stromy a tropickými rostlinami, 

četnými jezírky, bunkery a vyvýšenými 

greeny. Díky délce a výškovým rozdílům 

jsou autíčka, která jsou vybavena velmi 

užitečnou GPS, nutností.

Prvních pět jamek vás zavede do horní 

části hřiště, dalších šest vás požene zpět 

k oceánu, abyste se nakonec vrátili na ko-

pec ke stylové klubovně. Po úvodních dvou 

čtyřparech dorazíte k dlouhému pětiparu, 

po levé straně budete obdivovat kaskády 

vodopádu. Dále vás čekají dvě jamky s ve-

lice strmým a rychlým greenem. Šestá 

jamka má neuvěřitelný výhled na oceán. 

Jedenáctka a dvanáctka vás zavedou k ho-

telu, který je chloubou celého ostrova.

Voda se sice vyskytuje na deseti jamkách, 

ale nepředstavuje příliš velké nebezpečí. 

Abama je na Tenerife nejdražší, ale jste-li 

ubytováni v některém z blízkých hotelů, 

získáte slušnou slevu.

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU – GC 
BUENAVISTA
Nádherné osmnáctijamkové hřiště neda-

leko malebného přístavního města Puerto 

de la Cruz na západě ostrova je označo-

váno jako evropské Pebble Beach. Vůbec 

jsem netušila, co mne čeká, a vrčela jsem, 

Odpaly do Atlantiku
Kdo čeká na divokém hornatém sopečném ostrově golfový ráj? Koho napadne vyra-
zit právě sem na ideální golfovou dovolenou? Kdo nevyzkouší, neuvěří.

Text a foto: Natascha Kames
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když se autobus proplétal příšerně krkolomnými silničkami do 

kopců a zase dolů. Po bohaté snídani to nebylo zrovna to pravé.

Ale nelitovala jsem. Nádherná poloha, naprostý klídek, jen moře 

a hřiště, zvlněný terén a pěkně promyšlené jamky. Aby ne, auto-

rem Buenavisty je sám Seve Ballesteros, jehož jedno hřiště jsem 

už zažila na Madeiře.

Osmnáctka leží na svahu končícím malými útesy, o něž se stále 

rozbíjejí vlny Atlantiku. Modelově je ještě krásnější než Abama. 

Řídký palmový porost, je vidět z fairwaye na fairway, hřiště je 

velmi přehledné a shora velmi fotogenické, obzvláště se stříkají-

cím oceánem v pozadí.

Na několika místech od sebe fairwaye odděluje neprostupné kak-

tusové houští. Na některých jamkách jsem měla pocit, že odpa-

luji přímo do moře. Přestože je velmi kopcovité a strmé, stojíte 

skoro vždy na rovině.

Na první devítce vás prověří skoro všechny čtyřparovky, na 

druhé vyžadují značnou přesnost jamky č. 15 a 17. Centrální 

jezírko před klubovnou mezi jamkami 9 a 18 a vodní kaskády, 

které tyto dvě jamky propojují, hru určitě neulehčují. Široké 

fairwaye a rozlehlé rychlé greeny však slibují dobré skóre.

Na rozdíl od hřišť umístěných na slunném jihu a jihozápadě os-

trova zde prý můžete očekávat mlhavé či dokonce deštivé po-

časí. Nás však vítalo parné léto s lehkým větříkem od Atlantiku.

Moderní avantgardní klubovna je umístěna na nejvyšším místě 

hřiště a posezení na jedné z teras s nádhernými výhledy na 

oceán a na strmé pobřeží vykouzlí nezapomenutelný zážitek.

KDYŽ PLÁČE SOPKA
Odpoledne nás čekala návštěva městečka Garachico, jež kdysi 

bývalo nejbohatší na celém ostrově. „Až do roku 1706 si žilo 

spokojeným životem, než se hora Trabajo, tyčící se nad ním, 

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI
Kanárské souostroví, na kterém trvale žijí přes dva miliony obyvatel, tvoří 13 

různě velkých ostrovů. Úřední řečí je španělština, ale stejně jako v jiných turisticky 

exponovaných oblastech se bez problémů domluvíte anglicky i německy.

Název Kanárské ostrovy nemá s kanáry nic společného. Jméno pochází z latinského 

slova canis čili pes. Těch zde totiž našla výprava numidského krále Juby II. v prvním 

století před naším letopočtem nespočet.

Pokud se chcete ocitnout o pár tisíc let zpět, jeďte obdivovat Dračí strom. Nachází 

se na severním pobřeží ostrova v Icod de los Vinos. Je téměř 20 metrů vysoký a obvod 

měří přibližně 6 metrů. Stáří odhadují na 600–800 let. Nemá však kmen, proto se 

místo letokruhů věk určuje podle rozložení větví. Původní obyvatelé ostrova Gaučové 

jej uctívali jako posvátný. Jeho pryskyřici, která na vzduchu získá tmavě červenou 

barvu, se říkalo dračí krev a před staletími se využívala k léčebným účelům.

Kanárské ostrovy mají specialitu, a sice dvě hlavní města, Santa Cruz na severu 

Tenerife a Las Palmas na ostrově Gran Canaria. Každé čtyři roky se mezi nimi 

přesouvá sídlo vlády. Santa Cruz má bohatou historii. Čtyřikrát se jej pokoušeli 

Angličané v průběhu 200 let město dobýt , avšak marně.

Zatímco spousta turistů obdivuje staré hrady, zámky, kostely či muzea, já na svých 

cestách v zahraničí ráda vyhledávám perly moderní architektury. Proto mým prvním 

zastavením bylo Auditorium. Je to překrásná stavba, pojetím připomínající budovu 

opery v Sydney. Ve svých útrobách skrývá nejen velkou koncertní síň, ale i komorní 

hudební sál. Autorem této avantgardní budovy, která se stala doslova symbolem 

města, je špičkový španělský architekt Santiago Calatrava.

Tipy pro gurmety
Během týdne jsem vyzkoušela několik restaraucí a barů jak v turistických centrech, tak 

v méně frekventovaných končinách. Běžně se dá velmi dobře najíst za cenu okolo 8 € 

na osobu. Na čerstvých rybách si pochutnáte kdekoli, nejlepší je vyrazit do některého 

rybářského městečka na pobřeží.

Jako příloha se podávají papas arrugadas, brambory připravované v mořské vodě, 

namáčené do různých omáček. Populární specialitou je i rybí guláš escaldón 

zahuštěný moukou ze směsi obilí gofi o nebo conejo en salmorejo, což je marinovaný 

divoký králík. Nezapomenutelnou delikatesou bylo rovněž pelibuey, jehněčí 

pochoutka připravená z masa místních ovcí.

Je libo džbánek kanárského?
Člověk by očekával, že v místě, kde je tolik slunce, se bude dařit hlavně červenému 

vínu, ale opak je pravdou. Na Tenerife vycházejí daleko lépe bílá vína a mezi těmi 

bílými se tam dají najít opravdu velmi lahodná suchá, svěží, elegantní a jiskřivá.

Červená, která jsem měla možnost ochutnat, mne nenadchla. Nejvíce se tu pije 

kanárská Malvasie, která je ale poměrně sladká . À propos – už Shakespeare se ve 

svých hrách o skvělém vínu na Tenerife (Jindřich IV.) zmiňuje.

Vzhledem k délce i převýšením je třeba se na Abamě 
vybavit buginou.

Auditorium
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rozplakala. Lávové slzy tekly stráněmi 

a braly s sebou stromy i domy. Záplava 

pohřbila většinu starého města a zasta-

vilo ji až moře. Zátoka, kde kotvily lodě 

s cukrovou třtinou, vínem a otroky, bě-

hem pár dní navždy zmizela a na jejím 

místě zůstala šedivá hmota, na kterou 

vlny vztekle dorážejí, ale rozpustit ji ne-

dokážou. Většina obyvatel, kteří kata-

strofu přežili, odplula do Nového světa,“ 

vyprávěl průvodce. Pohnutou historii 

dnes připomíná socha čnějící vysoko nad 

zátokou. V hrudi má otvor, jehož průzo-

rem je vidět až na horizont.

Garachico ztratilo význam, ale uličky, 

které tu zbyly, si dodnes uchovaly stře-

dověkou atmosféru. Duší je Plaza de la Li-

bertad, kouzelné náměstíčko s altánkem, 

sloužícím jako kavárna. Paláce a domy 

starobyle jen vypadají. Při návštěvě nád-

herného komplexu bývalého františkán-

ského kláštera se v jednom z výstavních 

sálů dozvíte, že jedinou stavbou, která 

zcela odolala řádění vulkánu, je strážní 

pevnost Castillo de San Miguel (16. sto-

letí) u někdejšího přístavu.

ZPÁTKY NA JIH – GOLF COSTA 
ADEJE
Golfový komplex Costa Adeje je zřejmě 

to nejlepší, co Tenerife nabízí. Člověk by 

neřekl, že se zde původně nacházela ba-

nánová plantáž. Hráčům se nabízejí tři 

devítky: osmnáctijamkový Championship 

Course a devět jamek Los Lagos.

Je to skutečná zelená oáza uprostřed 

nehostinné sopečné přírody rozervané 

nepřístupnými hlubokými skalnatými rok-

lemi. Naprostou raritou jsou terasy na 

fairwayích, lemované kamennými zíd-

kami – buď vedou fairwayí napříč, anebo 

průběžně. Bez upozornění může dojít 

k přeletu vozíkem – takže všude je plno 

informačních tabulí. Architekt je přímo 

mistrně zakomponoval do designu hřiště.

První jamky směřují směrem k Atlantiku 

a pak opět stoupají na opačnou stranu s vý-

hledem na hory. Jamky často vedou proti-

chůdně, ale díky členitému terénu je každá 

dráha šikovně oddělená. Moc pěkná je 

třeba sedmička – třípar přes rokli zarostlou 

místní divokou vegetací. Rokle obtáčí green, 

kolem kterého rozhodně není místa nazbyt. 

Těch míčků kolem... Ty ostatně najdete i na 

jiných jamkách, stačí se podívat do kaktusů. 

Bodliny jsou ten nejlepší bodyguard.

Mistrovské hřiště se těší velké oblibě. 

Ne náhodou se tu konají četné prestižní 

turnaje, ročně tu evidují neuvěřitelných 

75 000 odehraných kol!

REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
Slabou hodinu od jižního pobřeží, 16 kilo-

metrů od hlavního města Santa Cruz, se 

nachází nejstarší hřiště na ostrově, které 

v roce 1932 založili britští obchodníci 

poté, co se do hlavního města přestěhovali 

z Gran Canarie. V dubnu 1989 mu španěl-

ský král udělil titul Royal. Hřiště si dodnes 

zachovalo anglický ráz i klientelu. Protože 

leží mimo vyhlášená turistická centra, spat-

říte zde více klubových hráčů než turistů.

Možná proto si tu nedělají velké starosti 

se značením, takže při přechodech na 

některé jamky musíte být velmi ostražití, 

abyste se strefi li na správné odpaliště.

Jde o pěkně udržovanou, nepříliš kompli-

kovanou osmnáctku, par 71, se značným 

převýšením. Na první devítce neustále 

šplháte do kopce, na druhé se spouštíte 

zpět ke klubovně. Hřiště leží relativně vy-

soko (mezi 600 a 725 metry nad mořem) 

a je velmi krásně zakomponováno do pří-

rodního prostředí s nádherně vzrostlými 

stromy a bujnou vegetací. Počasí tu není 

nikdy příliš horké, takže příjemná hra je 

po celý rok zajištěna.

LA GOMERA JAKO BONUS
Na ostrov Gomera je krásně vidět z hřiště 

Costa Adeje. Jedná se o druhý nejmenší os-

trov z celého souostroví. Najdete tu jediné 

turistické středisko a jeden velký hotelový 

komplex s golfovým hřištěm. Ideální místo, 

pokud chcete strávit opravdu klidnou do-

volenou stranou od masového turismu.

Na La Gomeru se dostanete během 

40 minut trajektem z Tenerife a najdete 

zde hlavně úžasnou přírodu s obnaže-

nými skalami a terasovitými kopci. Zdejší 

národní park Garajonay je na seznamu 

památek UNESCO. Na ostrově mimo jiné 

roste asi sto tisíc palem, z nichž se vyrábí 

speciální palmový med a olej.

Rozlehlé greeny Bueanavisty spolu s širokými drahami přejí nízkým skóre. Costa Adeje patří k tomu nejlepšímu, co 
golfi stům Kanárské ostrovy nabízejí. 
Raritou zdejšího hřiště jsou kamenné zídky.
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Zajímavostí ostrova je jazyk, který vymys-

leli jeho původní obyvatelé. Protože se 

často potřebovali dorozumět na velké 

vzdálenosti, začali na sebe pískat. Tento 

zvláštní jazyk se dodnes vyučuje jako 

dobrovolný předmět na školách a nazývá 

se El Silbo.

Shuttle vás dopraví z přístavu k rusti-

kální klubovně hřiště Tecina Golf Club. 

Rozprostírá se na skále a je z něj nádherný 

výhled na nejvyšší horu El Tiede i celé jižní 

pobřeží Tenerife. Navíc připomíná obrov-

skou botanickou zahradu a místo roughů 

vysázeli překrásné záhony květin.

UŽITEČNÉ INFORMACE
ABAMA RESORT
Adresa: Abama Resort, Carretera General, TF- 47 Km9, 

Guia de Isora, 38687 Tenerife, Islas Canarias, Spain

Tel.: +34 922 126 300

Web: www.abamahotelresort.com

Email: golf@abamahotelresort.com

Počet jamek: 18 | Par: 72

Délka (m): 6 271 (bílá) | 5 934 (žlutá) | 

5 525 (modrá) | 5 030 (červená)

Green fee: 130 € (po–ne, hosté hotelu)

BUENAVISTA GOLF
Adresa: Buenavista Golf, C/ Vista La Monja, s/n, E-38480 

Buenavista del Norte, Tenerife, Islas Canarias, Spain

Tel.: +34 922 129 034

Web: www.buenavistagolf.es

Email: reservas@buenavistagolf.es

Počet jamek: 18 | Par: 72

Délka (m): 6 019 (bílá) | 5 747 (žlutá) | 

5 311 (modrá) | 4 932 (červená)

Green fee: 95 € (po–ne)

GOLF COSTA ADEJE
Adresa: Golf Costa Adeje, Los Olivos Adeje – Tenerife, 

Islas Canarias,Spain

Tel.: +34 922 710 000

Web: www.golfcostaadeje.com

Email: reservas@golfcostaadeje.com

Championship Course
Počet jamek: 18 | Par: 72

Délka (m): 6 203 (bílá) | 5 889 (žlutá) | 

5 134 (červená)

Green fee: 92 € (po–ne, říjen až duben) | 

57 € (po–ne, květen až září)

Los Lagos
Počet jamek: 9 | Par: 69

Délka (m): 5 198 (žlutá) | 4 442 (červená)

Green fee: 48 € (po–ne, říjen až duben) | 

38 € (po–ne, květen až září)

REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
Adresa: Real Club de Golf de Tenerife, C/ Campo de Golf 

1 38350, Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Spain

Tel.: +34 922 636 607

Web: www.rcgt.es

Email: reservas@rcgt.es

Počet jamek: 18 | Par: 71

Délka (m): 5 750 (žlutá) | 4 951 (červená)

Green fee: 75 € (po–ne)

TECINA GOLF
Adresa: Tecina Golf, Lomada de Tecina s/n, Playa de 

Santiago, E-38811 La Gomera, Canary Islands, Spain

Tel.: +34 902 222 130

Web: www.tecinagolf.com

Email: tecina@fredolsen.es

Počet jamek: 18 | Par: 71

Délka (m): 6 343 (bílá) | 5 841 (žlutá) | 5 361 (červená)

Green fee: 100 € (po–ne, říjen až duben) | 

61 € (po–ne, květen až září)

UBYTOVÁNÍ
HOTEL JARDIN TROPICAL
Jeden z tradičních, navíc čerstvě renovovaný je 

čtyřhvězdičkový Hotel Jardin Tropical na Costa Adeje. Pro 

golfi sty má přímo skvělou polohu, protože pět z osmi hřišť 

leží mezi 4 až 15 kilometry od hotelu.

Hotel je postaven v typickém maurském stylu s bílými 

fasádami. Jeho členitost je velkou výhodou, protože 

nepůsobí tak mohutně, jak hrozí: má totiž 390 pokojů. 

Nachází se na pobřežní promenádě přímo u Atlantiku, 

takže na pláži jste ze pár minut. Ale plavat lze za každého 

počasí v hotelových vyhřívaných bazénech, některé z nich 

jsou denně napájeny čerstvou mořskou vodou. Dále je 

vybaven pěti restauracemi a bary, fi tness studiem, skvělý 

relax poskytuje Tropical Wellness & Spa s českou slečnou 

na recepci, která vám doporučí tu pravou masáž po golfu. 

A internet na pokoji funguje 24 hodin denně.

Web: www.jardin-tropical.com

Kárlovský klub Real Club de Golf si dodnes uchovává svůj anglický ráz.

Hotel Jardin Tropical

Abama Resort

Golf Costa Adeje
Tecina Golf

Buenavista Golf
Real Club de Golf 
de Tenerife


