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V Evropě patří k nejvyhledávaněj-
ším golfovým destinacím Španělsko, 
Portugalsko, Turecko a Britské ostrovy. 
O Itálii moc slyšet není, třebaže má 
poměrně hustou golfovou infrastruk-
turu, jen své destinace nejspíš málo 
propaguje. V současnosti zde přitom 
najdeme 363 golfových hřišť a kolem 
85 000 hráčů. Cena fee se v týdnu 

pohybuje kolem 40 až 50 €, o víken-
dech a svátcích se vyšplhá i na dvojná-
sobek (80 €).
Golfový výlet lze pojmout různě – nej-
střídmější variantou je prodloužený 
víkend, pro který se lze rozhodnout 
spontánně a lze jej rychle zorganizovat. 
V tom případě je sever italského pobře-
ží Friuli Venezia Giulia přímo ideální. 

My jsme si vybrali jedno hřiště u moře, 
jedno ve vnitrozemí a jedno nad mořem. 
V klubech nám svorně tvrdili, že zdejší 
klima umožňuje hru po celý rok.

Region Friuli Venezia Giulia je důležitou 
součástí italské a evropské historie. Žít 
v místech s tak bohatou minulostí je 
jedinečný zážitek: zbytky římské doby, 

DO ITÁLIE 
NEJEN ZA GOLFEM

„Bunker large“ na GC Lignano
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vzpomínky na Habsburky, střelecké 
zákopy z války a stopy studené války – 
na to všechno zde narazíte.
Tato oblast je zřejmě také jednou 
z administrativně nejkomplikovaněj-
ších v Evropě. Italská vláda jí přiřkla 
status „Regionu se speciálním statu-
tem“ (podobně na tom jsou ještě čtyři 
další oblasti v Itálii – Sicílie, Sardegna, 
Trentino-Alto Adige a Valle d‘Aosta).

Administrativní autonomii získal region 
až v roce 1963, zejména v důsledku 
mezinárodní situace po 2. světové válce 
a problémů vyplývajících z jeho různo-
rodosti – tedy z historických, etnických 
a lingvistických procesů, které tento 
prostor utvářely.
Bohatá a vzrušující historie je v ostrém 
protikladu ke kráse o klidu všudypří-
tomné nádherné přírody. Friuli Venezia 
Giulia je ideální místo pro spojení 
poznávacího výletu se sportovním 
vyžitím. Po zjištění, že je tu sedm gol-
fových hřišť, která se navzájem velmi 
odlišují, nikdo neodolá. Navíc neleží 
daleko od sebe, tudíž jsou snadno 
a rychle dosažitelná.

LIGNANO
Protože nás to táhlo k moři, zahájili 
jsme víkend v Lignanu, jež leží na polo-
viční cestě mezi Terstem a Benátkami. 
Ernest Hemingway jej nazval malou 
Floridou, letním hlavním městem seve-
rovýchodu. Osmikilometrová pláž s krás-
ným jemným pískem, živý noční život, 

mnoho obchodů a módních butiků z něj 
činí oblíbené výletní místo. Nejstarší 
část Lignano Sabbiadoro, vybudovaná 
v 30. letech minulého století, vytváří 
centrum letoviska, které bylo později 
rozšířeno o Lignano Pineta a nejmladší 
Lignano Riviera.

Protože byl pátek, navštívili jsme Golf 
Club Lignano raději hned ráno, aby-

chom zjistili, kdy se dostaneme na řadu. 
Třebaže tu probíhal druhý den Poháru 
mistrů evropské PGA, mohli jsme na hřiš-
tě vyrazit hned po obědě dorazit.
Pauzu před hrou jsme tak vyplnili 
návštěvou malého městečka na laguně. 
Marano Lagunare je naprostým opa-
kem živého Lignana. Jako by se tu čas 
zastavil. Malým člunem jsme se tiše 
proplétali kolem ostrůvků v laguně, kde 
je možné vidět původní rybářská obydlí 
casoni a pozorovat ptactvo (žije tu na 
320 druhů) a přírodu. Laguna di Marano 
je jednou ze třinácti přírodních rezer-
vací a patří k nejzajímavějším na celém 
pobřeží Jadranu.
Po příjezdu do golfového klubu jsem na 
výsledkové listině našla jmé no če ského 
reprezentanta Petra Skopového, který 
byl v sobotu třetí, aby nakonec obsadil 
5. místo.

Elegantní hřiště se nachází v bezpro-
střední blízkosti moře, mezi pramenem 
řeky Tagliamento a sugestivní lagunou 
Marano. Bezpochyby i zásluhou turnaje 

bylo ve skvělém stavu. Leží v piniovém 
háji, vyznačuje se dlouhými fervejemi, 
velkými vodními plochami a nespočet-
nými bankry – zkrátka test pro zkušené 
hráče na vysoké technické úrovni.
Svoji skorekartu jsem rychle přestala 
používat a snažila se stačit ostatním. 
Nicméně mou pozornost stále odváděla 
nádherná vegetace, která se na stře-
doevropských hřištích hned tak nevidí. 
Gríny byly obrovské a naprosto bez 
poruch, na můj vkus až příliš často brá-
něné ne zrovna malými vodními příkopy, 
velkou atrakcí byly písečné překážky 
s rákosím – něco jako „bunker large“... 

Chodilo se po něm ovšem jako po pláži 
s tím nejjemnějším pískem.
Po skončení hry se každý s chutí uvele-
bil na příjemné terase velkoryse pojaté 
restaurace a zahloubal se do jídelníčku, 
který sliboval vynikající italskou kuchyni. 
Přímo v areálu se nachází i hotel s well-
ness areálem, takže kdo chce kompletní 
pohodlí, je opravdu na té nejlepší adrese.

Člověk obyčejně dělá něco jiného, než sám chce. Vůbec jsem 
nechtěla hrát golf, a zatím chodím jako blázen po všech hřiš-
tích a marně se snažím urychlit učednická léta. HCP neklesá, 
a tak si aspoň vychutnávám vše ostatní. I destinace přizpůso-
buji svým původním vášním. Takže tentokrát Itálie.
TEXT: NATASCHA KAMES, FOTO: NATASCHA KAMES, GÉRARD KARAS, AGENZIA REGIONALE TURISMO

O Itálii moc slyšet není, třebaže má poměrně 
hustou golfovou infrastrukturu. V současnosti 
zde najdeme 363 golfových hřišť.

Friuli Venezia Giulia

GOLF CLUB LIGNANO
Tel.: + 39 0431 423644
E-mail: info@golflignano.it
 Adresa: Via della Bonifica, 3, 33054 
Lignano Sabbiadoro
 Web: www.golflignano.it
 Fee: po–čt: 63 € | pá–ne: 72 € | driving 
range: 10 € | míče na driving: 1,80 €/
24 míčů
 Služby: akademie | driving range | 
putting green | chipping green | 
proshop | restaurace
Počet jamek: 18 | Par: 72
 Délka muži: 6 348 m | 6 128 m
Délka ženy: 5 905 m | 5 338 m

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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CESTY ZA GOLFEM | Itálie

UDINE
V neděli jsme zamířili do Udine. Roz-
prostírá se kolem kopce, na kterém stojí 
zámek Castello, jehož počátky se datují 
až z 1. století před naším letopočtem, 
kdy tu sídlili Římané. Historické centrum 
charakterizuje architektura v benátském 
stylu, neboť od roku 1420 bylo pod nad-
vládou Benátské republiky. Lev, známý 
z náměstí San Marco, je natolik význam-
ným symbolem benátské nadvlády, že 
jej spatříte na mnoha stavbách takřka 
na každém náměstí. K nejkrásnějším 
objektům města patří náměstí Piazza 
della Libertà – mistrovské dílo gotiky 
a renesance.

Pouhých osmnáct kilometrů od Udine 
v obci Fagagna se nachází 18jamkové 
hřiště. Jamky se rozprostírají mezi sto-
letými duby, buky a divokými třešněmi 
na mírné zvlněném terénu. Hřiště bylo 
vybudováno v roce 1972 nejdříve jako 
devítka, později byla podle návrhu archi-
tektů Johna Harrise (který byl autorem 
rovněž první devítky) a Marca Croze 

vybudováno dalších devět jamek. Celý 
areál se rozprostírá na ploše 60 hektarů 
a působí velmi malebně.
Hřiště s parem 72 je celkem náročné, 
především díky četným překážkám, 
jako jsou vysoké stromoví nebo velmi 
členité bankry. Ferveje jsou často velmi 
dlouhé, nejednou vás uprostřed pře-
kvapí velký a rozložitý strom, kterému 
se vyhne jen zkušený hráč. Výzvou jsou 
i křoviny, vyvýšeniny či vodní příkopy, 
probíhající napříč fervejemi. Z četných 
odpališť je kouzelný rozhled do okolí, 
nejkrásnější je pětiparová patnáctka. 
Z jejího odpaliště lze při krásném 
počasí spatřit vrcholky Alp. Právem 
je hřiště považováno za nejkrásnější 
v severovýchodní Itálii.

KŘIŽOVATKA CHUTÍ
Psát o Itálii, a nezmínit se o jídle, to pros-
tě nejde. Každý golf, každý výlet za histo-
rickými památkami a přírodními krásami 
končívá u bohatého stolu. Čerstvá stře-
domořská kuchyně, dobroty z horských 
oblastí, vydatné slovanské a rakouské 

speciality: na této křižovatce kultur nás 
kuchyně vrátí zpět do minulosti.

V Udine i ostatních městech regionu je 
rušno již v podvečer. Ve starém městě 
vybízejí venku prostřené stolky k zased-
nutí a hodování, přičemž si lze dopřát 
ta nejlepší jídla z místní kuchyně. Oblast 
kolem Udine je pověstná šunkou San 
Daniele. San Daniele se nachází pár 
kilometrů od Udine a návštěvu by si 
labužník neměl nechat ujít. Montasio je 
zase známé skvělým sýrem téhož jména, 
v Lignanu hrají hlavní roli ryby a měkkýši 
ze zdejší laguny.
K posouzení každé jamky,  kterou 
jste během dne pokořili, nutno po pít. 
V regionu Friuli Venezia Giulia se 
nachází osm vinařských oblastí 
D.O.C. (Denominazione di Origine 

 controllata – zkratka zajišťují vysokou 
kvalitu) a 1 700 vinařství produkujících 
na 100 milionů lahví ročně. Lahve s eti-
ketami Friuli Venezia Giulia za ochutnání 
určitě stojí, z bílých druhů lze doporučit 
Friulano, Ribolla Gialla, Pinot Grigio, 
z červených Refosco a Merlot. Na závěr si 
dopřejte dezertní Ramandolo nebo Picolit, 
případně pálenku z hroznů Grappu.

Poslední den jsme přistáli v Terstu, ale 
o tom až příště. 

GOLF CLUB UDINE
Tel.: + 39 0432 800418
E-mail: info@golfudine.com
 Adresa: Via dei Faggi, 1, 033034 
Fagagna – Udine
 Web: www.golfudine.com
 Fee: po–pá: 58 € | so–ne: 68 € | driving 
range: 6 € | míče na driving: 2 €/košík
 Služby: driving range | proshop | 
restaurace
Počet jamek: 18 | Par: 72
 Délka: 6 088 m (muži) | 5 283 m (ženy)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

GC Udine – vyhlášená jamka č. 15

Laguna Marano Piazza San Giacomo v Udine Lignano a jeho velké vodní plochy


