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Když hraje George Clooney golf, pak na 

více než sto let starém hřišti Menaggio & 

Cadenabbia na jezeře Como, které se na-

chází pouhých dvacet minut od Milána. 

„Na rozdíl od ostatních italských regionů 

jsme díky Clooneymu nezaznamenali po-

kles turistů,“ vyprávěl mi mluvčí turistické 

centrály ve městě Como, podle něhož 

bylo jezero pojmenováno, a které se na-

chází na konci západního ramena.

„Nóbl společnost majitelů nemovi-

tostí jako Madonna, Brad Pitt, Dona-

tella Versace, Rupert Murdoch, Richard 

Bronson přitahuje další: stále více za-

hraničních multimilionářů a bohatých Mi-

láňanů vyhledává domky u jezera. Ať to 

stojí, co to stojí.

Bohaté klientele se samozřejmě přizpů-

sobila i golfová hřiště. Klubovny ve stylu 

vil, parková hřiště, precizně ošetřované 

fairwaye – zkrátka pastva pro oči. Dri-

ving range je většinou menší a hřiště ne-

jsou ani během hlavní sezony přeplněná.

K nejkrásnějším patří Golfclub Villa d’Este 

u městečka Cernobbio s nádhernými vý-

hledy na jezero, GC Menaggio e Cade-

nabbio s největší knihovnou knih o golfu 

na světě, GC Pinetina s dechberoucími 

výhledy na Alpy, s impozantním vrcho-

lem Monte Rosy a GC Milano nebo Le 

Robinie, jehož autorem je Jack Nicklaus. 

Ujít si nesmíte nechat kouzelný golfový 

resort uprostřed vinic směrem na Bresciu 

GC Franciacorta.

Ceny překvapí. Mnohá špičková hřiště úč-

tují pouhých 60 eur za 18 jamek. Cenová 

politika tu dokazuje, že se severní Itálie 

snaží dostat do podvědomí golfi stů.

GC MENAGGIO E CADENABBIA
Hřiště bylo vybudováno v roce 1907 a je 

druhé nejstarší v zemi. Byl to anglický 

bankéř Henry John Mylius, který se tu 

usadil a vybudoval devítijamkové hřiště. 

Vlastnil jej až do 50. let.

V roce 1961 koupila klub italská rodina 

Roncoroni a o čtyři roky později nechala 

hřiště kompletně přestavět Johnen Har-

risem. Dnes patří osmnáctka Menaggio 

e Cadenabbia Golf Club k nejvyhledáva-

nějším v celé zemi. Britská tradice tu zů-

stala zachována. Pozoruhodná knihovna 

se může pochlubit více než 1 200 his-

torickými a golfovými publikacemi. Tato 

sbírka knih je svou formou jedinečná 

na světě.

Terén hřiště je kopcovitý, fairwaye 

často velmi úzké. Nezapomenu-

telná je bezpochyby jamka č. 4, která 

Golf kolem Milána 
– více než dolce vita
Není divu, že se tu usadily fi lmové hvězdy a královské rodiny. Nádherná jezera kolem 
Milána, obklopená velkolepými vilami a neuvěřitelnou květenou zkrátka okouzlí. 
Ovšem kromě šarmantních městeček jako Cernobbio, Laglio a Lierna s ospalými zá-
koutími, fl airem a impozantními výhledy na alpské vrcholy překvapí i velkorysá na-
bídka golfu. Jen kolem jezera najdete sedm hřišť.

Text: Natascha Kames, foto: golfové resorty

CESTY ZA GOLFEM | Itálie

GC Circolo Golf Villa d’Este patří k nejtěžším testům. 
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patří k nejužším na světě, navíc vede 

do kopce.

GC CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE
Osmnáctijamkové hřiště na úpatí Alp 

v Montorfano následovalo v roce 1926. 

Idylicky se vine krajinou, je velmi oblí-

bené a rovněž udržuje britské tradice. 

Díky nadmořské výšce 1 200 metrů tu 

nepanují v létě vedra. Jamky se táhnou 

kopcovitým terénem se vzrostlými pi-

niemi, kaštany a břízami.

Přestože není dlouhé (5 670 metrů), 

patří k nejtěžším evropským hřištím 

s parem 69. Fairwaye jsou až příliš 

často nakloněné zprava doleva, takže 

druhou ránu hrajete ze šikmé polohy. 

Úzké greeny jsou důmyslně obklopeny 

bunkery, které trestají každou nepřes-

nou ránu.

Napočítáme šest náročných tříparů, 

z nichž žádný není kratší než 165 me-

trů. Patnáctá jamka je nejdelší čtyřpar 

(424 m) na hřišti. Zkrátka hřiště není 

zrovna ideální pro začátečníky. Sen-

zační výhledy na hory takřka z každé 

jamky však spolehlivě utěší případnou 

frustraci ze hry.

V klubové Zlaté knize se tu zvěčnili jak 

filmové hvězdy Clark Gable nebo Bing 

Crosby, tak členové četných evrop-

ských královských rodin.

GC LE ROBINIE
Jack Nicklaus projektoval více než sto 

golfových hřišť na celém světě – ale je-

diné v Itálii: Le Robinie. Patří k nejlepším 

nejen v Itálii, ale i v Evropě. Aby bylo 

možné vytvořit terasovitý terén podle 

představ architekta, bylo při jeho budo-

vání přesunuto více než dva miliony ku-

bických metrů zeminy.

Mistři dlouhých ran budou jásat nad ši-

rokými fairwayemi, tak typickými pro Ni-

cklause, ale pozor, všude číhají velkoplošné 

bunkery a vody je tu taky dost – především 

na jamkách č. 9 a 10 a pak na závěrečných 

17 a 18, které vedou kolem jezera. 

„Trofejní“ jamka (č. 4) měří 381 a Golfma-

gazin ji v roce 2000 zařadil mezi 500 nej-

lepších jamek na světě, které svádí hrát 

ofenzivní hráče na green přímo přes vodu 

a hluboké bunkery. Skvělé hřiště, které se 

nejen svým americkým designem tolik liší 

od ostatních severoitalských hřišť.

GC FRANCIACORTA
I když je od Milána vzdáleno skoro hodinu, 

stojí určitě za návštěvu. Nachází se totiž 

nedaleko jezera Iseo uprostřed vinic v pro-

vincii Brescia, kde se vyrábí jedno z nej-

lepších šampaňských v Itálii. Vzhledem 

k poloze v podhůří je místo chráněno před 

nepřízní počasí, a tak skýtá mírné a pří-

jemné klima.

Tři zajímavé devítky, pojmenované po dru-

zích vína, Rosè, Brut a Satén, se táhnou pří-

jemným, mírně kopcovitým terénem bý-

valé vinařské farmy s kouzelnými výhledy 

na okolní vinice. Jsou výsledkem práce 

dvou skutečných expertů ve svém oboru: 

Američana Peta Dye, který je uznávaným 

stavitelem hřišť na celém světě, a benát-

ského architekta Marca Croze.

Technicky je velmi náročné, protože vět-

šina jamek vyžaduje velkou přesnost. 

Ceny překvapí. Mnohá špičková hřiště účtují 
pouhých 60 eur za 18 jamek. Cenová politika tu 
dokazuje, že se severní Itálie snaží dostat do 
podvědomí golfistů.

Le Robinie je jediným italským počinm Jacka Nicklause a svého tvůrce rozhodně nezapře.
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Golfové hřiště Menaggio bylo otevřeno už 
v roce 1907, je tak druhým nejstarším v zemi.
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Fairwaye jsou často velmi úzké a lehce se 

může stát, že míček skončí mezi stromy. 

Vody tu potkáte víc než dost. Nechybí 

ani ostrovní tříparovka (č. 11).

K dispozici je skvěle vybavená klubovna 

s prostornou restaurací, hernou bridge, 

bazény a dvěma tenisovými kurty. Takže 

i nehrající hosté najdou rozptýlení. Hřiště 

je v provozu po celý rok.

FRANCIACORTA – TO JE OVŠEM 
I SKVĚLÉ ŠUMIVÉ VÍNO
Franciacorta je domovem prvních ital-

ských šumivých vín. Místní produkce do-

konce získala označení garantovaného 

původu (DOCG). Více než polovina „bub-

linek“ vyrobená touto klasickou meto-

dou v Itálii rodí asi 160 vinařství právě 

v této oblasti.

Historie zdejšího vína se datuje do druhé 

poloviny minulého století, kdy Franco Ziliani 

začal realizovat svůj sen: vytvořit v oblasti 

Franciacorta šumivé víno vysoké kvality. Byl 

to dlouhý boj, ale Franco se nevzdal. Už 

v roce 1961 vyrobil 3000 lahví „spumante“, 

které měly požadovaný charakter.

Odrůda Chardonnay ze zdejších vinic 

dává elegantní vína s harmonickým 

Hřiště Franciacorta nabízí hned tři devítky, šikovně skryté v podhůří, kde jsou chraněné před nepříznivým klimatem. 

Ubytováním v Relais Franciacorta rozhodně nic nepokazíte. Jezero Como bývá častým terčem turistů. 
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ovocným buketem, Pinot Nero vy-

jadřuje sílu, tělo a strukturu a Pinot 

Bianco přidává pikantnost. Toto cuvée 

nazvané Berllucchi je považováno za 

špičku italských šumivých vín, což po-

tvrzují nejvyšší ocenění. Jeho vyzna-

vači nepochybují o tom, že je to ne-

jen nejlepší sekt Itálie, ale hned po 

Champagne také druhý nejlepší sekt na 

světě. Letos bylo oficiálním šumivým ví-

nem na světové výstavě v Miláně.

KDE SE UBYTOVAT: RELAIS 
FRANCIACORTA
Abyste mohli navštívit neodolatelnou 

vinici Berlucchi a ochutnat její skvělá 

vína, musíte se tu i ubytovat. A zde se 

nabízí přímo perla: hotel Relais Francia-

corta. Tak si představuji typický italský 

hotel na venkově! Skvěle udržovaný, 

stylový a v nádherném přírodním pro-

středí. Samotná budova je obklopena 

obrovskou zahradou, takže klid zaru-

čen. Kolem samé vinice a nádherné je-

zero Iseo pouhých pět minut od hotelu 

a deset minut od golfového hřiště.

Celý hotelový areál byl původně sta-

tek, pocházející ze 17. století, který 

byl vkusně přestavěn a zrestaurován. 

K dispozici je výtečná restaurace La 

Colombara, kde si pochutnáte na míst-

ních specialitách a čerstvých rybách 

přímo z jezera, ve vinném sklípku si 

můžete vychutnat šumivou Francia-

cortu nebo další místní vína, které vám 

doporučí someliér.

NA VÝLET DO MILÁNA
Za necelou hodinku jste v centru Mi-

lána. Začít klasicky výšlapem na stře-

chu katedrály na Piazza del Duomo 

umí každý. Kdo chce vidět něco ne-

typického, doporučím moderní Milán. 

Hlavní metropole Lombardie už něko-

lik let znovu objevuje a revitalizuje své 

bývalé, dnes nezajímavé a opuštěné 

průmyslové čtvrti. A daří se jí to skvěle.

Mne nejvíce nadchla nová čtvrť Porta 

Nuova. Pohled na originální mrako-

drapy vypínající se k nebi nad pěší 

zónou Corso Como se totiž opravdu 

dokonale liší od všeho, co jsem dosud 

v Miláně viděla. Připadala jsem si na-

jednou v jiném městě, možná i na 

jiném kontinentě.

Nově vzniklá čtvrť začíná na třídě 

Corso Como, která vede mírně do 

kopce na sympatické prostorné ná-

městí Piazza Gae Aulenti, kde jsem 

měla okamžik dojem, že se nachá-

zím na hlavním milánském náměstí 

před katedrálou, vzdálenou pět ki-

lometrů. Hemží se tu totiž davy jako 

v centru města, kde se mísí místní 

s turisty.

Náměstí je nabité atrakcemi s fon-

tánami a bazény, obchůdky a kavár-

ničkami. Naprostou senzací je ovšem 

světový unikát Bosco Verticale neboli 

Vertikální les. Jsou to dvě obytné věže 

o výšce 112 a 80 metrů se zalesněnými 

terasami, kde můžeme napočítat okolo 

780 vzrostlých stromů a tisíce dalších 

rostlin. Vertikální les byl minulý rok vy-

hlášen nejkrásnějším výškovým objek-

tem na světě a stal se vzorem pro udr-

žitelné rezidenční bydlení.

Více informací na www.porta-nuova.com

NAVIGLI, ŽIVOT PO ITALSKU
Za návštěvu rovněž stojí kanály Navigli. 

Opět je to místo, které se musí prožít – 

prochodit, posedět v kavárničkách, po-

zorovat lidi a prostě nasát atmosféru. 

Milán totiž nemá řeku, místo ní si ve 

městě začali už ve 14. století budovat 

síť umělých kanálů, aby mohli dopravo-

vat materiál na stavbu dómu. Na jejich 

výstavbě údajně spolupracoval i Leo-

nardo da Vinci. A přestože je dnes vět-

šina kanálů ve městě skrytá pod zemí, 

ty co zbyly, jsou pro Milán skoro tak ty-

pické jako dóm.

Podél kanálu se táhne půvabná umě-

lecká čtvrť se spoustou galerií, dvorků 

plných malých dílniček a hospůdek. 

Během dne kolem nich vedou docela 

rušné silnice, ale s příchodem večera se 

ulice pro auta uzavřou a začnou se pl-

nit stolečky a korzujícími lidmi.

UŽITEČNÉ INFORMACE
GC MENAGGIO E CADENABBIA
Adresa: GC Menaggio e Cadenabbia, Via Wyatt, 54, 

22017 Menaggio, Italy

Tel.: +39 034 432 103

Web: www.menaggio.it

Email: reception@menaggio.org

Počet jamek: 18 | Par: 70

Délka (m): 5 482 (žlutá)| 4 839 (červená)

Green fee: 70 € (po–pá) | 85 € (so–ne)

GC CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE
Adresa: Circolo Golf Villa d‘Este, Via per Cantú, 13, 

I-22030 Montorfano, Italy

Tel.: +39 031 200 200

Web: www.golfvilladeste.com

Email: info@golfvilladeste.com

Počet jamek: 18 | Par: 69

Délka (m): 5 727 (bílá) | 5 548 (žlutá) | 

5 040 (modrá) | 4 887 (červená)

Green fee: 100 € (po–pá)| 120 € (so–ne)

GC LE ROBINIE
Adresa: GC Le Robinie, Vie per Busto Arsizio 9, 

21058 Solbiate Olona, Italy

Tel.: +39 331 329 260

Web: www.lerobinie.com

Email: Resort@lerobinie.com

Počet jamek: 18 | Par: 72

Délka (m): 6 168 (žlutá) | 5 384 (červená)

Green fee: 60 €(po–pá) |80 € (so–ne)

FRANCIACORTA GOLF CLUB
Adresa: Associazione Sportiva Dilettantistica 

Franciacorta Golf Club, Via Provinciale, 34/B, 

25040 Nigoline di Corte Franca, Italy

Tel.: +39 030 984 167

Web: www.franciacortagolfclub.it

Email: segreteria@franciacortagolfclub.it

Počet jamek: 27 | Par: 3 devítky (Brut, Satén, Rosè)

Délka (m) – Brut (par 37): 3 061 (bílá) | 

2 951 (žlutá) | 2 702 (modrá) | 2 608 (červená)

Délka (m) – Saten (par 36): 3 074 (bílá) | 

2 982 (žlutá) | 2 776 (modrá) | 2636 (červená)

Délka (m) – Rosè (par 34): 2 765 (bílá) | 

2 593 (žlutá) | 2 404 (modrá) | 1 995 (červená)

Green fee: 50 € (po–pá) | 78 € (so–ne)

UBYTOVÁNÍ
RELAIS FRANCIACORTA
Adresa: Relais Franciacorta, Via Manzoni, 29, 

25040 Colombaro di Corte Franca BS, Italy

Tel.: +39 030 9884234

Web: www.relaisfranciacorta.it

Email: info@relaisfranciacorta.it

Green fee: 70 € (po pá) | 85 € (so ne)

GC CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE

Jack Nicklaus projektoval více než sto golfových 
hřišť na celém světě – ale jediné v Itálii: Le Robinie. 
Patří k nejlepším nejen v Itálii, ale i v Evropě.

Menaggio
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