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Jak to na Bledu
v‰echno zaãalo...

Někdy v polovině dvacátých
let si jugoslávská královská rodina
Karadjordjevičů vybrala Bled jako
letní rezidenci, čímž se toto místo
stalo oblíbeným cílem bělehrad-
ské politické a diplomatické elity.
Pověst mondénního střediska
v Alpách se pomalu šířila
i v zahraničí.

V roce 1936 se na přání ná-
sledníka trůnu Pavla začalo
s výstavbou 18jamkového golfo-
vého hřiště. Hoteliéři se těšili, že
přilákají mezinárodní klientelu,
především golfisty z Anglie
a Ameriky. Stavbou byl pověřen
Rakušan Rudolf von Gelmini. Prv-
ní devět jamek bylo uvedeno do
provozu v červnu 1937 a v dalším
roce bylo otevřeno dalších devět
jamek, a tím také první 18jamkové

hřiště v celé Jugoslávii. Díky své
poloze a okolním horám začalo
být hřiště okamžitě považováno
za jedno z nejkrásnějších hřišť na
evropském kontinentě.

Mezi prestižní hosty, kteří hráli
golf na Bledu, patřili bezpochyby
korunní princ Pavel, vévoda
z Kentu a řada evropských diplo-
matů. Prvním domorodcem, který
se golf naučil, byl i majitel hotelu
Toplice Aleksander Molnár, jenž
začal propagovat golf mezi svými
hosty, a zahájil rozvoj golfové tu-
ristiky na Bledu. Ještě před dru-
hou světovou válkou si na Bledu
dávala dostaveníčko evropská
golfová smetánka. Pak ovšem vše
skončilo. Hřiště zpustlo
a v klubovně bylo umístěno tři-
náct dělnických rodin a prostory
byly přizpůsobeny jejich potře-
bám. Teprve v šedesátých letech
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Stejnû jako v âesku ani ve Slovinsku se za socialismu o golfu moc nahlas nehovofiilo. Lidu
se sugerovalo, Ïe golfem tráví ãas jen nudící se burÏousti. A tak slovinská golfová hfii‰tû
ti‰e chátrala. O to víc jsem byla pfiekvapená, kdyÏ jsem v bezprostfiední blízkosti kouzelného
jezera Bled na‰la golfové hfii‰tû, které se opût chlubí sv˘m aristokratick˘m pÛvodem.

Dobfie utajené krásy

� Královské hfii‰tû – King´s Course – jamka ã. 18



se začalo diskutovat o obnově
hřiště a jeho významu pro rozvoj
turistiky. Chyběly však peníze, tak-
že trvalo dalších deset let, než se
ledy pohnuly. V roce 1971 byl do
Bledu pozván Donald Harradine,
který měl navrhnout řešení pro
obnovu hřiště. Nádherná příroda
a prostředí ho okamžitě nadchly
a s elánem se vrhl do práce. Prv-
ních devět jamek bylo dokončeno
v roce 1972 a dalších devět
o dva roky později. Provoz hřiště
byl slavnostně zahájen v roce
1977. Rostoucí zájem o Bled vy-
volal potřebu dalšího rozšíření. Ke
spolupráci byl opět přizván Do-
nald Harradine a v roce 1990 by-
lo dokončeno dalších devět ja-
mek.

Dnes se pod štíty Karavanek
a Julských Alp nachází 18jamkové
hřiště King’s Course a 9jamkové
hřiště Lake Course (tzv. Jezerní –
má skutečně hodně vody), které
je skvělým doplňkem ke spíše les-
natému King’s Course. Napro-
stou dominantou obou hřišť jsou
hory, které lze obdivovat snad
od každé jamky, a tak se odre-

agovat, jestliže nejste ze svých vý-
konů zrovna u vytržení.

Gery Jekl, který někdy před
pěti lety přijal výzvu zvelebit cel-
kem průměrné hřiště, je ve slovin-
ském golfu již pojmem. Díky svým
předkům umí slovinsky, takže byl
skvěle přijat, což u jižních souse-
dů není kvůli politice nebožtíka
Haidera právě samozřejmostí.
A díky své lyžařské minulosti se
mu podařilo přitáhnout sem
i bývalé rakouské lyžařské hvězdy.
Gery Jekl má velké plány, chce při
rozvoji golfové turistiky spolupra-
covat s Rakušany a Italy a vytvořit
golfový region tří zemí a společně
ho marketingově propagovat.

King’s Course –
Královské hfii‰tû

Osmnáctka je ve srovnání
s devítkou lesnatější, má méně
vody, ale zato více bunkrů. Snad
každý green je pečlivě střežen
hned několika bunkry. Hřiště sice
nemá velké převýšení (tak do 20
m), ale přesto je velmi zvlněné.
Všude je hodně stromoví, takže
i když svítí slunce, stromy vrhají
dlouhé stíny a je kam se schovat.

Hřiště není v žádném případě mo-
notonní, každá jamka je jiná, žád-
ná se neopakuje. Je dobré si vzít
napoprvé birdie book, protože
často greeny jen tušíte.

Lake Course –
Jezerní hfii‰tû

Jak již název napovídá, zde se vo-
da vyskytuje docela často. Čistá
kouzelná jezírka, plno ryb, i želvu
jsme v jednom zahlédli. Devítka je
jednodušší a přehlednější.

Lázeňské městečko Bled je od
golfového hřiště vzdáleno pouhé
4 km. Na břehu kouzelného stej-
nojmenného jezera leží už více
než tisíc let a díky své poloze
u jezera obemknutého ze tří stran
horami má jedinečné mikroklima
a množství termálních pramenů.
První lázeňský dům postavil
v Bledu v roce 1858 švýcarský
lékař Arnold Rikli, specialista na
přírodní léčebné metody. V Rikli-
ho lázních se úspěšně léčily ze-
jména migréna, vysoký krevní tlak
či revmatismus. Pacienti museli
dodržovat přísný léčebný režim –
vstávali brzy ráno, chodili na dlou-
hé procházky a koupali se v mine-
rálních pramenech a v je-zeře. Ri-
kliho úspěch dal podnět k dalšímu
rozvoji lázeňství v Bledu. Byla zde
postavena řada hotelů – k nejstar-
ším patří Grand Hotel Toplice.

Uprostřed Bledu vyčnívá ma-
lebný ostrůvek s barokním koste-
líčkem. Je to snad nejtypičtější ob-
rázek z Bledu a na skále nad
Bledem se tyčí středověký hrad
obehnaný románskými hradbami
s neuvěřitelným rozhledem na je-
zero a Julské Alpy. Chvíle letního
odpočinku zde trávili bohatí lidé už
před několika staletími a dnes tu
panuje docela čilý cestovní ruch –
je tu slyšet nejen evropské jazyky.

Nedaleko Bledu se nachází
Radovljica, nenápadné městečko
s bohatou historií a krásným,
skvěle revitalizovaným historickým
centrem. Na kouzelném náměstíč-
ku Linhartov trg je jeden dům hez-
čí než druhý, převládají zde stavby
pozdní gotiky a renesance. Místní
hrdina, tolik opěvovaný Antonín
Tomáš Linhart, který napsal první
román ve slovinštině – tedy pravý
obrozenec, byl českého původu –
jeho otec pocházel z Ivančic na
Moravě.

Golf v nádherné přírodě
a u příjemných hostitelů, to je golf
u slovinského jezera Bled.
� Text: Natascha Kames
� Foto: Golf & Country Bled
a Natascha Kames
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Golf & Country Club Bled
www.golfbled.com
tel: +386 4 537 77 11
fax: +386 4 537 77 22
e-mail: metka.jamar@golf.bled.si nebo
golfcourses@hotelibled.com

KONTAKT:

� Symbol Slovinska – malebné ledovcové jezero Bled. OstrÛvek
s barokním kostelíãkem Nanebevzetí Panny Marie

� Karavanky s horou Mala a Velka StraÏa jsou úÏasnou kulisou
18jamkového spí‰e lesnatého hfii‰tû King’s Course – jamka ã. 18

� Souãástí pûtsetlet starého hostince Lectar Haus (ãesky
perníkáfi) je stále tradiãní v˘roba perníkÛ. Sliãné slovinky nám na
perníková srdce na místû namalovali, to co nás právû napadlo

LAKE COURSE:
9 jamek
par 72; 5032/5744 metrÛ
plocha 30 ha
par 72
nejdel‰í jamka: 478 m, nejkrat‰í jamka: 151 m
17 bunkrÛ
3 vodní pfiekáÏky
5 biotopÛ
Greenfee 30 Eur kdykoliv

KING’S COURSE:
18 jamek
plocha 70 ha
par 73, Ïeny/muÏi
(ãervená odpali‰tû/Ïlutá) 5403/5982 m
nejdel‰í jamka: 538 m, nejkrat‰í jamka: 135 m
63 bunkrÛ
2 biotopy
Greenfee ve v‰ední den 59 Eur a v sobotu, nedûli
a svátek 69 Eur


