CESTY ZA GOLFEM | Itálie

Magické Dolomity

Jistě mi dáte za pravdu, že by byla velká škoda, pokud by toto hřiště z golfové mapy Evropy zmizelo. A přitom k tomu nebylo daleko.

Italská nonšalance a šarm skloubený s rakouskou precizností. A k tomu nádherné
prostředí Dolomit, které francouzský architekt Le Corbusier nazval nejkrásnějším
stavebním dílem světa. Tohle všechno vás čeká v Jižním Tyrolsku. Víte ale, že se tu
nacházejí také nádherná golfová hřiště?
Text: Natascha Kames, foto: Golfclub St. Vigil Seis, TVB Alta Badia
Region mezi Brennerským průsmykem
a Trentem, mezi údolím Vinschgau
a Alta Badií, s městy Bolzanem a Meranem a všudypřítomnými Dolomity
lze označit jako evropské centrum
pro volný čas, gastronomické požitky
a kulturní zážitky. Navíc zde stále přibývá golfových hřišť, která jsou svým
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citlivým začleněním do alpské přírody
naprosto unikátní.
Historicky má Jižní Tyrolsko ke golfu
blízko. Už v 16. století zde provozovovali
podobnou hru, zvanou „Knolbnen“. Hráči
posunovali holí dřevěnou kuličku k cíli,
něco jako „pólo pěšky“. Není tedy divu, že
zde v minulém století zdomácněl i golf.

Vybrala jsem pro vás dva resorty, které za
návštěvu určitě stojí.

GC ST. VIGIL SEIS – ADAMSTAL PO
ITALSKU
St. Vigil je bezpochy jedno z nejpozoruhodnějších evropských hřišť. Už příjezd
nádhernou alpskou krajinou působí jako

roklin, potůčků a nechybí ani fascinující
vodopády. Navíc vaši pozornost stále
odvádí nádherná krajina.

Foto: Golfclub St. Vigil Seis

Téměř žádná jamka neleží v rovině,
často odpalujete z velkého kopce dolů
nebo do strmého svahu nahoru. Na
mnoha jamkách ani nepotřebujete driver. Fairwaye jsou úzké a často zvlněné.
Hřiště není dlouhé, každý kousek využili
promyšleně.
Vybrat nejkrásnější jamku není snadné.
Snad nejvíce mne fascinovala patnáctá
jamka: tříparovka s největším převýšením v Evropě: 52 metrů, jak pravila sympatická paní na recepci. Hraje se z prudkého kopce dolů, a pokud se vám rána
povede, můžete si pocit z dobré rány
vychutnávat docela dlouho, neboť míček
se na green snáší notnou chvíli. Uchvacující je rovněž výhled na věž dobře
schovaného kostelíku v údolí pod vámi.
Pořádnou výzvou je i tříparová čtyřka,
kde musíte hrát přes divoký potok půlící fairway. Nedostanete-li se na green,
hrozí nejdivočejší polohy.

balzám na duši. Vystoupáte krásnými
lesy do nadmořské výšky 850 metrů
a před vámi se otevře nádherný výhled
na hřiště a údolí Etschtal. Nad hřištěm se
vypíná impozantní horský hřbet Schlern.
Dechberoucí – to je to pravé označení.
Na osmnáctce o rozloze 60 ha, nádherně zakomponované do horského
terénu, lze hrát od března až do listopadu. Architekti Bernd Hofmann a Wolfgang Jersombeck si tu opravdu vyhráli.
Žádná jamka se neopakuje, překvapení
stíhá překvapení. Přesnost je velmi často
podmínkou, jak zůstat ve hře a neztratit míček. Je tu totiž mnoho rybníčků,
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Hřišti není co vytknout, je to opravdový zážitek. Přitom nechybělo mnoho
a zavřeli jej. Jeho provoz je totiž spojený s enormně vysokými náklady,
které si předchozí provozovatelé nemohli dovolit. Museli ohlásit konkurz,
takže se nad budoucností hřiště snášela
krajní nejistota.
Záchrana přišla v podobě majitele blízkého hotelu Turm Stefana Pramstahlera,
který před třemi lety získal celý areál
i s hotelem a restaurací ve dražbě za 4,7
milionů eur a společně s ﬁnančním partnerem z Bolzana klubu vdechl nový život.
Pokud se nepyšníte nejlepší kondicí, doporučuji si vzít buginu. Během hry totiž
několikrát stoupáte i klesáte strání, v níž
se hřiště nachází. Pokud se však rozhodnete zdolávat celouosmnáctku pěšky, na
každém kroku si vychutnáte nádherné
výhledy po okolí, které zastíní i nepovedené rány. Zážitek, na který se jen tak
nezapomíná.
Gastronomické nebe
Stefan Pramstahler, sám vynikající kuchař, se postaral i o gastronomické zážitky. V restauraci pro gurmety „R19“

přímo vedle klubovny s krásnou terasou a výhledem na celé hřiště důstojně
ukončíte návštěvu tohoto neobyčejného
hřiště. Na jídelníčku se objevují především sezonní jídla, která kombinují italskou, středomořskou a alpskou kuchyni.
Za ochutnání stojí třeba artyčokovohoubový koláč.
Přímo na hřišti najdete i komfortně zařízený hotel Sonne.
W: www.golfhotelsonne.it

TRANRÜS – PRAVÁ GOLFOVÁ
IDYLA
Na úpatí majestátního masívu Sella nedaleko městečka Corvara se nachází nejvýšše položené hřiště v Jižním Tyrolsku
– Tranrüs. Táhne se na náhorní plošině
v nadmořské výšce 1 700 metrů a boduje svou nádhernou polohou. V létě
tu vládnou příjemné osvěžující teploty
a čerstvý horský vzduch.
Přestože areál leží vysoko, je hřiště jen
mírně zvlněné, takže nevyžaduje extrémní fyzickou kondici. Na rozdíl od
předchozího hřiště zde převýšení dosahuje jen 45 metrů, a tak začátečníci
nebudou frustrováni z krkolmných pozic
a ocení rovněž prostorné fairwaye.

S RAZÍTKEM UNESCO
Celé Dolomity jsou zapsány na seznamu přírodního
dědictví UNESCO a nabízejí neuvěřitelné scenérie.
Velmi zvláštní je ovšem i atmosféra zdejších měst
a vesnic, neboť se v nich mísí italská a rakouská
kultura, což jen dokumentuje složitost historie
tohoto regionu.
Jižní Tyrolsko dlouhých pět set let patřilo
k Rakousku a stejně jako Čechy a Morava tvořilo
součást habsburské monarchie. Žili zde převážně
německy mluvící Rakušané, jenže po konci první
světové války se Rakousko ocitlo mezi poraženými
a vítězné velmoci věnovaly poněkud nesmyslně
Jižní Tyrolsko Itálii.
Po příchodu Mussoliniho k moci byli místní
obyvatelé postaveni před těžké rozhodnutí: buď se
museli přihlásit k italské národnosti, díky čemuž
mohli zůstat ve svých domovech, pokud však trvali
na rakouském, respektive německém původu
a jazyku, museli se odstěhovat do „říše“.
Část se rozhodla tak, část onak, nicméně v dalších
letech – již poválečných – zde probíhalo mnoho
stávek, protestů i ozbrojených atentátů, které
skončily až počátkem sedmdesátých let, kdy Jižní
Tyrolsko získalo značnou autonomii. Dnes jsou
všechny rozbroje zapomenuty a v národnostně
unikátní oblasti se propojují ty nejlepší vlastnosti
obou národů.
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Kde se ubytovat?
Cavallino Bianco – kde děti nevadí
Slabou půlhodinku od GC St. Vigil, na
začátku údolí Val Gardena v městečku
Ortisei stojí řada zajímavých hotelů, ale
jen jeden z nich se naprosto vymyká.

Kdo přijíždí do Corvary za golfem, málokdy zůstane
jen na hřišti. Nádherné prostředí Dolomit totiž láká
k náročným horským túrám nebo pohodlným
procházkám přírodním parkem Puez-Geisler.
Kdo přijíždí do Corvary za golfem, málokdy zůstane jen na hřišti. Nádherné
prostředí Dolomit totiž láká k náročným horským túrám nebo pohodlným procházkám přírodním parkem
Puez-Geisler.

Foto: TVB Alta Badia

Kuchařská elita na horách
Kde jinde než v Jižním tyrolsku můžete
spojit rádovánky na golfu s gastronomickými požitky! Místní kuchaře učili vařit
svá menu přímo v jejich horských kuchyních šéfkuchaři z celé Evropy – kromě
Itálie například z Rakouska, Německa,
Švýcarska nebo Slovinska. Naopak někteří uvítali možnost vyzkoušet si vaření
v michelinské restauraci.
Fakt, že Jižní Tyrolsko bylo až do roku
1918 součástí Rakousko-Uherska, se
projevuje nejen v tom, že většina místních mluví italsky i německy, ale i ve
zdejší kuchyni. A tak vám stejně jako
v Rakousku naservírují Kaseirschmarren (trhanec s jablky a rozinkami)
a ovocné knedlíky, vedle toho gnocchi či
mořské plody.

Cavallino Bianco, v překladu Bílý koníček, je koncipován jako rodinný grand
hotel, ve kterém mohou bydlet pouze
rodiny s dětmi. Právě dětem je zde
vše přizpůsobeno. Zatímco vy budete
hrát golf, bude o ně skvěle postaráno.
V dětském klubu Linoland pracují dokonce česky nebo slovensky mluvící
padagožky.
W: www.cavallino-bianco.com

GOLFCLUB ST. VIGIL SEIS
Adresa: Golfclub St. Vigil Seis, Siusi/San Vigilio 20,
I-39040 Castelrotto, Italy
Tel.: +39 0471 708708
Web: www.golfstvigilseis.it
Email: info@golfstvigilseis.it
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 5 117 (bílá) | 5 017 (žlutá) |
4 717 (modrá) | 4 532 (červená)
Green fee: 50 € (9 jamek) | 80 € (18 jamek)

Foto: Golfclub St. Vigil Seis

Velkou výzvou je čtvrtá pětiparová
jamka o délce 462 metrů. Celková délka
hřiště s parem 36 činí 2 730 metrů. Golfovou sezonu výrazně ovlivňuje nadmořská výška, ideální podmínky tu panují od
června do října.

St. Vigil

GC ALTA BADIA - TRANRÜS
Hotel La Perla
„Šarm tohoto hotelu nespočívá v tom, co
má, ale v tom, co nemá,“ říkají jeho hosté.
Nemá předimenzovaný wellness areál.
Nepodává vína z Austrálie. Zato vám nabídne lohodné ladinské víno. Pokoje jsou
z místního kvalitního dřeva a bez minibaru. Podává se tu všude úsměv a rodina,
která hotel řídí, je nejlepším příkladem jihotyrolské pohostinnosti.
Jeho restaurace La Stüa de Michil, vyznamenaná michelinskou hvězdou, je
jednou z nejlepších adres v Jižním Tyrolsku a je rovněž důkazem toho, že
předpokladem takového uznání není

přehnaně formální prostředí. Jídelna
je obložena pouze dřevem. Intimní
útulná atmosféra tvoří perfektní rámec
pro výtečná menu šéfkuchaře Artura
Spicocchiho.
W: www.hotel-laperla.it

Hotel La Perla

Foto: Hotel La Perla

Tranrüs plně těží ze své polohy.

Adresa: Golf Club Alta Badia, Str. Planac 9, 39033,
Corvara in Badia, Italy
Tel.: +39 0471 836655
Web: www.golfaltabadia.it
Email: info@golfaltabadia.it
Počet jamek: 9 | Par: 36
Délka (m): 2 723 (bílá) | 2 552 (žlutá) |
2 266 (červená)
Green fee: 40 € (9 jamek) | 60 € (18 jamek)
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