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Ne náhodou si Dachstein-Tauern si vysloužil označení Pebble Beach Alp.

GOLF IN Ski amadé
V polovici loňské sezony se na golfové scéně objevilo nové, velice silné uskupení rakouských golfových klubů. Sešly se pod vlajkou salcburského Ski amadé, vzaly si tento vyhlášený pojem přímo do názvu a od počátku na jménu této lyžařské oblasti ve
svých marketinkových aktivitách proﬁtují. Dobrá strategie…
Text: Ivo Doušek, foto: archiv golfových hřišť
Partnerskými členy uskupení GOLF IN
Ski amadé je pět golfových klubů, které
v dané oblasti přímo sídlí: Golfclub Radstadt, Golf St. Johann Alpendorf, Golfclub
Goldegg, Golfclub Gastein a Dachstein
Tauern GCC Schladming. Ty všechny spojuje společná inzerce i společná slevová
karta GOLF IN Ski amadé Card.
Radstadt a Schladming jsou už po
mnoho let členy jiného uskupení – Golfsafari Ennstal, kam spadají ještě dva

50 | GOLF

významné kluby, Schloss Pichlarn a Ennstal Weissenbach. Všechny čtyři kluby
leží v údolí řeky Enns, a přestože dva poslední už do území Ski amadé nespadají
(leží ve Štýrsku, zatímco ostatní v Salcbursku), byly přijaty do nové kooperace
jako spolupracující a i ony akceptují uvedenou kartu.
Až na St. Johann (9 jamek + 9 jamek
akademie) jde v GOLF IN Ski amadé

o velmi kvalitní osmnáctky patřící v rakouských poměrech k dražším hřištím,
ale díky kartě, která je na 3, 4 nebo 5
dní, platí hráči za každý odehraný den
jen 58 euro. A to za neomezený golf –
mohou hrát od rána do noci, na stále
stejném hřišti nebo po hře přejet na
další! Další výhodou karty je, že platí dva
roky ode dne vydání, takže nemusíte
zoufat, když vás počasí vyžene z dovolené předčasně.

KARTA GOLF IN SKI AMADÉ
3 dny golfu 174 euro
4 dny golfu 232 euro
5 dnů golfu 290 euro
Neomezený golf
Přirážka Schladming 5 euro
Více na www.golﬁnskiamade.com
Není se co divit, že návštěvnost klubů
spojených v kooperaci stoupla – projevilo se to už loni, ale naplno až letos.
Trošku jsou na tom bity kluby, které se
těšily ze slušné návštěvnosti už dříve
(Radstadt, Schladming), ale v součtu
jsou spokojeni všichni.

SCHLADMING DACHSTEIN
SOMMERCARD
Hráči využívající GOLF IN Ski amadé
bydlívají v hotelech a penzionech v oblasti. Tam mohou získat další kartu, překrývající se místně, ale ne obsahem – je
to turistická karta Schladming Dachstein Sommercard. Víc než tisíc ubytovatelů ji zdarma poskytuje svým hostům,
ti s kartou získají vstupy zdarma na víc
než 100 atrakcí včetně jízd lanovkami
na nejvyšší vrcholy oblasti a slevy 50 %
na další stovku prázdninových zážitků.
Pojďme se podívat na jednotlivé golfové
kluby, které jsou partnery GOLF IN Ski
amadé.

GC RADSTADT
Hřiště leží z velké části na mírně stoupajícím svahu, který vede od městečka
Radstadt vzhůru do lesů a do míst vyhrazených lyžařům. Část jamek hraných
nejdřív leží v rovině pod svahem. Jezírka,
rákosí, čistá voda, v níž se míhají spousty
pstruhů. Nechybí ostrovní jamka. Pak
hřiště vstoupí na zmíněný svah, jamky
po něm vedou nahoru dolů. Krajinový
zážitek, výhledy na vysoké okolní kopce,
krásné okolí.
Kdyby tady nebylo tak krásně, zdála by
se skladba jamek monotónní, ale na jaře
tu září lány pampelišek, v létě je zeleň
fervejí a nakrátko střižených rafů tak intenzivní, že o monotónnosti nepřemýšlíte. A po jedenácté jamce nastoupíte
do proslulé golfové lanovky Birdie Jet
a vyvezete se vysoko nad hřiště!
Všechny popisy praví, že následuje odpal do nesmírné hloubky na dvanáctce.
Přijedete nahoru a vidíte krátký třípar,

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

sice z kopce, ale že by o tomhle tolik mluvili? Ne, ten parádní odpal čeká
až na třinácté jamce, jež je opravdu
impozantní.
Hotely
Klubovna je součástí příjemného, nepříliš drahého hotelu Zum Jungen Römer (U mladého Římana). Menší, přísně
rodinný hotel, vysloveně specializovaný
na golﬁsty: putting deset metrů, první
týčko šedesát, klubovna v domě… a rozumné ceny. Výhled z oken na téměř
třítisícové vrcholy Dachsteinu.
O pár set metrů dál, s jamkami první
devítky pod okny, stojí hotel Gut Weissenhof: spojuje golf s dalšími možnostmi vyžití, má vlastní jízdárnu a stáje

bazén na střeše hotelu s nádherným výhledem na horské velikány. Hoteliér pan
Schwarz je zarytý golﬁsta, v zimě hrají
hosté na hotelovém simulátoru, kde je
i on častým hostem. Pár metrů od hotelu lanovka, sjezd přímo ke dveřím
hotelu.

GOLFCLUB GOLDEGG
Nedaleko St. Johannu na vyvýšeném
plató 250 metrů nad řekou Salzach najdete naleštěnou osmnáctku, která se
u klubovny jeví jako obyčejná, ale jakmile
se dostanete o pár jamek dál za ohbí
svahu, zaskočí vás neskutečné výhledy
přes údolí řeky na protější hory. Hřiště
není dlouhé, ale zapotíte se i tak. Milovníky napětí zaujmou rány na green přes

Partnerskými členy uskupení GOLF IN Ski amadé je
pět golfových klubů, které v dané oblasti přímo
sídlí: Golfclub Radstadt, Golf St. Johann Alpendorf,
Golfclub Goldegg, Golfclub Gastein a Dachstein
Tauern GCC Schladming.
(s golfem málo vídaná kombinace), velký
vnitřní bazén… Tady se daří i rodinám,
kde nehrají golf všichni. Místo bylo obýváno už 700 let! Hotelu patří půlka pozemků, na nichž leží hřiště. Ohromné
wellness a skvělá kuchyně odpovídají zařazení hotelu do kategorie čtyři hvězdy
superior.

OPEN GOLF ST. JOHANNALPENDORF
Dvě odlišné devítky: turnajové hřiště
Blue Course a typická tříparová akademie Orange Course, kam pouštějí i zájemce bez zkušeností. Blue Course má
příjemný design s atraktivní krajinou
menších jezírek, která jsou však víc na
ozdobu než na obtíž hráčům. Okolí nádherné – horská kulisa nezaměnitelná.
Dýchne na vás čistý horský vzduch –
i když nejste moc vysoko, hory máte
nadosah. Přímo kolem hřiště protéká na
své cestě do Salcburku zelená řeka Salzach, která sbírá své studené vody vysoko v horách.
Hotely
Hotel Alpina Family, Spa & Sporthotel: výborná kuchyně, wellness, inﬁnity

jezírka nebo těsně kolem nich. Každopádně stojí za hřích.
Hotely
Městečko Goldegg je maličké, přesto je
v něm řada možností ubytování. Přímo
u hřiště je Sportpension Goldegg,
v němž si můžete na šesté jamce dát
něco k pití. Syn hoteliéra je golfovým
profesionálem.

GOLFCLUB GASTEIN
Osmnáct mírně zvlněných jamek hřiště
uprostřed národního parku Hohe Tauern
ve výšce 900 metrů nabízí výhledy na
hory tyčící se všude kolem. Horské potůčky, dokonale upravené ferveje, hřiště
je nepříliš dlouhé a ne moc obtížné.
V okolí jsou lázeňské hotely a zažízení,
těžící z termánlích pramenů, které vyvěrají na mnoha místech. Jeden pramen
je vyveden i na hřiště a slouží k osvěžení
při hře i k zatraktivnění prostředí – je
jediným termálním pramenen na golfu
v celém Salcbursku.
Hřiště založené v roce 1960 patří v zemi
k nejstarším, bylo vybudováno právě
ve spojitosti s lázněmi, jež zde existovaly už mnohem dříve. Současná doba
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Golfclub Radstadt je v těsné blízkosti hotelu Gut Weissenhof (na obr.), klubovnu má přímo v dalším hotelu „Zum jungen Römer“.

lázeňství moc nepřeje, o to větší klid najdete při návštěvě Bad Gasteinu i samotného hřiště.
Hotely
Přímo proti hřišti velký hotel Cesta
Grand – někteří ho znají pod dřívějším
jménem Europäischer Hof. A ještě blíž,

Patří do výlučného klubu Leading Golf
Courses a s použitím karty GOLF IN Ski
amadé získáte jedinečnou kombinaci
jeho kvality a ceny.
Před rokem jej koupil vlastník Adamstalu
Franz Wittmann, čímž vytáhl trn z paty
jeho stárnoucímu majiteli, který už se
dál nechtěl o klub a hřiště starat. Nový

Hřiště všeobecně nazývané „Schladming“
designoval Bernhard Langer. Patří do výlučného
klubu Leading Golf Courses a s použitím karty
GOLF IN Ski amadé získáte jedinečnou kombinaci
jeho kvality a ceny.
pár kroků od klubovny, narazíte na několik golfově orientovaných penzionů.

GCC DACHSTEIN TAUERN
Hřiště všeobecně nazývané „Schladming“ designoval Bernhard Langer.
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manažer Franz Wittmann mladší hřiště
charakterizuje následobně: „Je to jedno
z nejhezčích hřišť Salcburska a asi i celého Rakouska. Přesně zapadá do naší
koncepce, kterou držíme v Adamstalu,
tedy perfektní stav a služby, krásné

okolí… Návštěvníci to oceňují, hřiště je
pěkně obsazené.“
Wittmannovým se díky této akvizici daří
spojovat výhody pro členy obou klubů
– členské příspěvky se nezvýšily, ale členové mohou hrát zdarma i na druhém
hřišti, mají k dispozici dva korálky z Leading Golf Courses za jedny peníze, navíc
jen kousek od sebe…
Osmnáctka je jen maličko zvlněná,
hlavní roli hrají užší ferveje a vodní překážky. Dráhy od sebe často oddělují
mírné kopečky hebkých tvarů, vysoké
jen tolik, abyste neviděli ﬂighty na sousední ferveji. Skoro žádná není rovná,
kroutí a vlní se mezi těmi kopečky v designu, který připomíná ﬂoridská hřiště.
Však se také Schaldmingu říká „Pebble
Beach Alp“. Kopečky mají ještě jednu příjemnou vlastnost – míčky nepřesně zahrané vracejí zpátky na fervej. Hřiště je
vystříhané i mezi stromy, rough vypadá
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Ennstal Weissenbach se rozkládá v unikátní přírodní rezervaci Natura 2000.

– turističtí golfisté se neradi dřou do
kopce. Ale nechtěl bych mu křivdit
– je krásné svou přírodou, což bude
nejspíš hlavní důvod vysoké návštěvnosti. Jako jediné golfové hřiště v Evropě leží v evropské přírodní rezervaci
„Natura 2000“. Za pěkných dní vytváří
modrá obloha, až kýčovitě zelené ferveje a skály okolních hor nádherné
kontrasty.
„To není jen tak, je potřeba stále vyvíjet veškerou snahu, aby příroda zůstala
zachována ve své původní podobě,“

wellness, byť
rozsah je
úměrný velikosti
celého hotelu.
Ceny jsou nižší,
než by odpovíHotely
vovat
smysl pro detail, což mohou obdi
Tvůrci hotelu arx prokázali velký
dalo čtyřhvězHotel arx ve Schladmingu – ubytom počtu.
větší
stále
ve
dí
prou
sem
i čeští návštěvníci, kteří
dičce ve větším
vání u mistrů světa
městě, servis
Hotel najdete v Rohrmoosu nad Schladosobní. Člověk má dojem, že je na námingem a je to opravdový golfhotel.
naznačuje manažer klubu Thomas Aivštěvě u známých. Častými hosty jsou
Všechno je zde trochu jiné než v běžných
gner, jehož tatínek celé hřiště zakládal
zde i bikeři. Majitelé si velice zakládají
hotelech, se smyslem pro detail. Jak už
a mnoho let zde působil jako prezina způsobu přípravy jídel – vše, co jen
to v rakousku bývá, jde o rodinný podnik.
dent. „Máme zde spoustu druhů ptáků,
trochu jde, čerpají z místních produktů,
Majitel Bernard Veith je ředitel schladzvířat i rostlin, některé z nich přísně
všechno je čerstvé.
minské sportovní školy, pracuje zde i jeho
chráněné, v součtu jde o mimořádně
Orienatce na golfovou klientelu se prožena a syn, bývalý mistr světa ve snowbozajímavý kus krajiny.“
mítá v nabídce golfových balíčků, lze
ardingu a odnedávna manžel Anny Veisi sestavit i individuální pobyt, zajištění
thové, dříve Fenningerové, vícenásobné
Hodně zeleno, na zavlažování mají evidentně dost vody, řada menších i větDon Harradine, anglická designérská ikona, odvedl ších rybníčků, vodní rýhy. Za hradbami
stromů vykukuje obrovitý Grimming
dobrou práci. Prvních devět jamek hráče provede
a další kopce.
svahem spadajícím do údolí na jihu, z většiny je
Nejtěžší jamka je pětka, jen 330 metrů
dlouhý čtyřpar (ze žlutých), jeho green
krásný pohled na majestátní horu Grimming,
se ale ukrývá za vodou. Hřiště lze doobrovský, samostatně stojící kopec tyčící se do
poručit pro „odpočinkový den” nebo
výšky 1 300 metrů nad údolí Ennsu.
hráčům, kteří se s golfem teprve začínají seznamovat a na těžkém hřišti si
tee time je samozřejmé, dobré je využít
olympijské vítězky ve sjezdovém lyžování.
golf neužijí. A pozor – od pondělí do
Golf in Ski amadé Card, to pak hrajete
Tu v létě v hotelu běžně potkáte.
čtvrtka zde platí vouchery Jedno fee
za 58 euro celý den neomezeně.
Díky příznivým cenám a perfektní, vydva hráči. To nedokáže žádný balíček…
znamenáními oceněné kuchyni se jim
Přidružená hřiště
daří plnit hotel i v létě, což všechny
Hotel
místní hotely zdaleka nedokážou. ObjeGLC ENNSTAL WEISSENBACH
Schlossgasthof Grimmingblick v rovili jej už také čeští golﬁsté. Hotel je vezumné cenové relaci, s klubem mají spoHřiště leží v naprosté rovině. Proto
lice tichý, komorní prostředí. Neschází
lečný golfový balíček.
je navštěvováno spoustou hráčů
tak jako na běžných hřištích fervej. Místní
dělají všechno pro to, aby udržovali hřiště
v nezáludném, dobře hratelném stavu,
aby si každý golf užil a rád se zase vracel.
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GCC SCHLOSS PICHLARN
Mohutný zámek Pichlarn má víc než tisíciletou a velice barvitou historii, posledních 40 let je z něj hotel, kolem něhož vede park s velikánskou, několik set
let starou lípou. Tu by neobjal ani celý
ﬂight. Hřiště golfklubu Schloss Pichlarn
obtáčí zámek ze všech stran.
Don Harradine, anglická designérská
ikona, odvedl dobrou práci. Prvních devět jamek hráče provede svahem spadajícím do údolí na jihu, z většiny je krásný
pohled na majestátní horu Grimming,
obrovský, samostatně stojící kopec tyčící se do výšky 1 300 metrů nad údolí
Ennsu. Jamky se vinou mezi loukami
a menšími lesíky. Pak hřiště vystoupá
zpátky k zámku a klubovně.
Druhá devítka začíná dvěma velice zvláštními jamkami – obě mají na první pohled
hodně nakloněné ferveje, po nichž kratší
rány nutně stékají. Pro delší rány je už ale
dopadová zóna v pořádku, skoro beze

sklonu. Pak přechod nad zámek, do lesa
stoupajícího k nejvyššímu bodu hřiště.
Lesem vede úzká fervej dvanáctky, po
obou stranách je lemována stromy. Fervej jde touto uličkou, přehoupne se přes
horizont a od něj dost strmě klesá až
ke greenu. Les po obou stranách spadá
do hlubokých strží, jamka se táhne po
hřebenu mezi nimi a člověku se nechce
uvěřit, jak tady objevili místo pro tak zajímavý pětipar.
I další dvě jamky jsou krásné, impozantní, třináctka míří dále dolů přes terénní zlom, fervej je snad sto metrů široká, a to i u greenu. Čtrnáctka – další
krásný výrazný horizont za údolím, tentokrát ve stejné výši jako odpaliště, za
ním svah ke greenu strmý jako černá
sjezdovka. Mocné tvary, jež si člověk zapamatuje nadlouho. Poslední jamky už
jsou zase běžnější, v otevřeném terénu,
končí se tříparem – proč ne?

Klubovna skromná, nabídka jídel odpovídá
účelu (úžasný kuřecí salát!), jeden z nejkrásnějších putting greenů na výspě nad
údolím, kopce, bugina je tady vítaným
pomocníkem. A fíčko? 70 euro, pokud nevyužijete kartu GOLF IN Ski amadé nebo
hotelový pobytový balíček.
Hotel
Fantastický Hotel Pichlarn, jehož jedna
část je v tisíc let staré stavbě zámku, je
unikátní tím, co všechno poskytuje. Víc
než metrové zdi ve staré části stavby, kulinářské zážitky, nádherné a prostorné wellness, velký, i v zimě vytápěný venkovní bazén, pokoje o mnoho větší a komfortnější,
než jste zvyklí. Potkat zde můžete nejen
golﬁsty, ale třeba i světové fotbalové týmy
na utajených oddychových pobytech. Už
jste jeli s Ronaldem ve výtahu? Hotel určitě stojí za hřích, byť není z nejlevnějších.
Ale zážitky, jaké vám poskytne, hned tak
někde nekoupíte…

Výraznou dominantou Pichlarnu je majestátní hora Grimming.
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