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Golf s Gaudím
Bonmont, vpravdě mistrovské hřiště,
které navrhoval sám Robert Trent Jones Jr.
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napsal Hynek Just foto archiv hřišť

za zády
Ten region má něco do sebe. Costa Daurada se nachází na východním
pobřeží Katalánska, asi hodinu autem od Barcelony. Historií to tu přímo
dýchá. Jako turisté, ať už pojedete za kulturním bohatstvím, relaxovat
k moři, nebo za golfem, se tu budete cítit jako v bavlnce. Jde o to,
co preferujete, ale na cestovatele všech druhů jsou tu dobře připraveni.
Nám teď jde ale hlavně o golf. Tedy o období podzimu, zimy a začátku
jara, kdy zde vládne přímo ukázkové počasí pro tento sport.
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Costa Daurada Golf Club, nejstarší hřiště ve stejnojmenném regionu

A

ntoni Gaudí, Pau Casals, Joan Miró – co
mají tito světoznámí
géniové architektury,
hudby a malířství společného?
Dvě slova. Costa Daurada. Místo, kde se narodili. Vyhnout se
jejich odkazu v tomto regionu
prakticky nelze. Katalánci jsou
na ně samozřejmě patřičně hrdí
a nějaké z těch jmen budete slýchat skloňované poměrně často.
Pokud máte v plánu se do Costa
Daurady vydat, je více než doporučeníhodné nechat si alespoň
jeden den na výlet „za historií“.
Výhodou je, že je tu vše kousek.
Z přímořského letoviska Salou
(u kterého je také většina golfových hřišť) je to do Tarragony
(městečka s centrem, jehož historie sahá až ke 2. století před naším letopočtem), Reusu (rodiště
Gaudího, kde najdete víc jeho
architektury než v Barceloně)
nebo Cambrils – hlavního města labužníků (opravdu, říkají mu
Capital Gastronomica) maximálně dvacet minut. A aniž má člověk potřebu snižovat vybavenost

a komfort hotelových komplexů,
tady zažijete zkrátka něco navíc
– pokud pojmete návštěvu Costa Daurady trochu výletně. Ale
přijeli jsme hrát hlavně golf, tak
se podívejme na jeho možnosti
v Costa Dauradě.

Jedna dovolená
je málo
Navzdory tomu, že většina
hotelových komplexů zavírá
s koncem října (když moře začne vychládat) – z cca 60 hotelů
přímořské oblasti Salou zůstává
celoročně otevřena asi desetina, pro golfistu začínají v ten
čas pravé žně. Ve stejnou dobu,
kdy se u nás definitivně loučíme
s teplem, vstupujeme do mlh,
mrholení a nejisté budoucnosti, se v Katalánsku pohybují
teploty kolem 20 °C, převažuje
slunečné počasí a jedinou komplikací, která hru v resortech
s výhledem na moře znesnadňuje, může být vítr.
Golfových klubů je tu celkem
šest, budeme-li počítat všechna
hřiště, dospějeme k číslu osm.

Panorámica, úchvatná jamka č. 5, tu si budete ještě dlouho pamatovat!

To není vůbec málo. Předpokládajíce, že bydlíte v Salou,
budete na většině z nich autem
kolem 20 minut, jen jedno je až
u hranic Katalánska (Panorámica), tam počítejte tak hodinu na
cestu. S přihlédnutím k tomu, že
golfová dovolená obsahuje málokdy více her než sedm, dá se
říct, že za jednu návštěvu tohoto
regionu ani všechny možnosti
Costa Daurady nepoznáte. Jaká
hřiště tedy zvolit? Vybíráme ta,
která nás zaujala nejvíc, možnosti jsou tu totiž vcelku pestré
a hřiště velmi různorodá.
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Míč v olivách
Panorámica Golf, Sport &
Resort je, jak již vyplývá z výše
uvedeného, hřištěm nejvzdálenějším, ležícím až těsně u hranic
Katalánska. Tedy jedno z mála, ze
kterého neuvidíte na moře, zato
se tu setkáte s pravděpodobně
největší hustotou olivovníků na
jamku minimálně v Evropě. A nikdo je nesbírá. Na podzim jsou
z poloviny spadané, při hledání
míčů Středoevropana láká ochutnat alespoň jednu (nedělejte to),
vzrostlé olivovníky budí dojem,
že hřiště tu leží alespoň sto let.

Kde se ubytovat?
Předpokládejme, že si vyberete
oblast Salou, jelikož chcete mít
bydlení s veškerým servisem, užít
si všech „aprés-golf“ služeb, jaké
hotely nabízejí, mít moře pár kroků
a na nejbližším hřišti být do 10 minut. Vybrali jsme pro vás pět hotelů
různých cenových kategorií, těch,
které zůstávají otevřené i přes zimu.
Ceny vycházejí z nabídky CK Golf
Planet (www.golfplanet.cz).

Costa Daurada Golf Club je hřiště velmi chytře zakomponované do krajiny. Soukromí tu máte všude dost...

Přitom ho Bernhard Langer jako
své jediné hřiště ve Španělsku navrhl v roce 1995.
Hlavní předností celého areálu (který kromě golfu zahrnuje
i fotbalové a basketbalové hřiště
a tenisové kurty) je bezesporu
tréninkové zázemí. Sem přes zimu
jezdí trénovat nejeden hráč European Tour a možnosti má skutečně
takřka neomezené. Pitch & Putt
či Driving Range tu nabraly olbřímých rozměrů, trénovat tu můžete
všechny typy ran, na které si vzpomenete, a to z úhlů, které kolikrát
na hřišti ani nenajdete. Minimálně
na Panorámice samé. Nebudeme-li
počítat opravdu majestátní „signature hole“, jamku č. 5 par 3 přes
jezírko, budou vám po konci hry
jamky trochu splývat. To nemusí
být nutně na škodu a v žádném
případě to neznamená, že si tu
golf neužijete. Naopak, hřiště je to
přející, fairwaye široké, ztratit tady
míč kromě vodních překážek prakticky nelze. Zvlášť když budete mít
před hrou natrénováno na místním
cvičišti. Na aklimatizaci první den
dovolené ideální.

Tady zbohatnete

Škola dramaturgie

Club de Golf Bonmont považuje většina znalců místních poměrů za nejkrásnější hřiště široko
daleko. Leží pár kilometrů od
moře v příjemně zvlněné krajině
úpatí hor. Pro Roberta Trenta
Jonese juniora musela být radost
areál projektovat (vzniklo v roce
1990). Na 18 jamkách paru 72
tu najdete vše. Kopce, roviny,
majestátní stromy, šest jezírek,
90 bunkerů, přirozené i uměle
vytvořené překážky, výhled na
moře, to vše ve zcela rovnovážné kombinaci, k tomu budete
mít na každé fairwayi pocit, že
nikdo kromě vás na hřišti není.
Bonmont byste si rozhodně neměli nechat ujít. Výhodou je, že
i když nezahrajete oslnivý výsledek (a vězte, že začátkem listopadu tu vítr dokáže udělat své), do
klubovny na oběd (vaří tu excelentně!) budete odcházet golfově
obohaceni. Sem se budete chtít
vrátit, atmosféra, jakou hřiště
má, přebije všechny potenciální
rejpalské stížnosti na „zákeřnost“
architektova záměru.

Hřiště s trochu obtížněji zapamatovatelným názvem Club de
Golf Costa Dorada Tarragona je
nejstarší v Costa Dauradě (zanedlouho bude slavit své čtvrtstoletí). A podle názoru autora těchto
řádek také jedno z nejkrásnějších.
Naprosto přirozené zasazení do
krajiny, každá jamka je jako osobnost, před kterou máte respekt
a zároveň máte chuť s ní vejít do
inspirativní diskuse, všechny jsou
trochu jiné, nezapomenutelné.
Co je rovněž nemálo důležité, je
perfektně zvládnutá „dramaturgie“ jamek. Lehčí střídají obtížné,
s postupem času jsou, aniž si toho
možná všimnete, kladeny čím
dál větší nároky na vaši přesnost.
Zakončení jamky č.16 – pětipar
kolem jezírka, s vyvýšeným greenem, 17 – třípar přes vodu, který
by zasloužil místo v TOP 5 nejmajestátnějších jamek v regionu,
a osmnáctka, na které máte šanci
ještě zaskórovat, je parádní. Budete tu mít pocit jako v perfektně vystavěné divadelní hře – samozřejmě s prvkem katarze na 19. jamce.
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Estival Park Salou Hotel (****)
Je to spíše městečko ve městě. Obří
komplex z jedné strany sousedící
s hřištěm Lumine, z druhé strany
ohraničený mořem (pláž La Pineda).
Chlubí se tím, že má jednu z nejvyspělejších hotelových infrastruktur
ve Středomoří – a opravdu, od tenisových kurtů přes vnitřní i venkovní
bazény po SPA a wellness všeho
druhu tu naleznete vše, co si v rámci
hotelových služeb dokážete představit. Ideální pro rodiny s dětmi, pokud
dáváte přednost bungalovům před
klasickými pokoji. Jsou tu za ceny
více než lákavé. Cena za šest nocí
a čtyři fee: 13 390 Kč s polopenzí.
www.estivalpark.es

Hotel Magnolia (****)
Hotel, který si na nic nehraje, v tom
nejlepším smyslu slova. Čisté linie v jeho architektuře z něj dělají
stavbu výjimečnou v kontextu středomořského stylu všude kolem.
A v čem je Magnolia ještě zcela
odlišná od ostatních hotelů v okolí?
Je určena výhradně dospělým hostům. Na malé děti není ani zařízena
a zaručuje tak o poznání vyšší míru
„hlukového komfortu“ pro své hosty. A to se zejména v plné dovolenkové sezoně cení. Cena za šest nocí
a čtyři fee: 13 690 Kč se snídaní.
www.magnoliahotelsalou.com
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Mónica Hotel (****)
Mónica vás pozdraví na recepci,
Mónica je manažerka, Mónica je
slečna, která vás obslouží za barem.
A to prý je vše náhoda. Jde o rodinný hotel (věnovaný dceři majitelky
Mónice), což vnímejte spíše ve stylu
zacházení s hostem a pocitu, jaký
budete mít při procházení společenskými prostorami – kde jinde
třeba máte kolem recepce pohodlné fotely s několika knihovnami
nabitými literaturou pro hosty? Co
se kapacity týká, 100 pokojů dělá
z Móniky spíše nadprůměrně velký
hotel na okolí. Cena za šest nocí
a čtyři fee: 13 790 Kč se snídaní.
www.hotelmonica.com

Na Lumine Hills se s vodními překážkami šetřilo, ovšem když už nějaké potkáte, stojí ten pohled za to!

Restaurace opět zaměřena na katalánskou kuchyni – takže hlavně
po hře nikam nespěchejte a připravte se na degustování o mnoha
chodech.

Tři v jednom
Lumine Golf Club je největším
golfovým areálem v Costa Dauradě. Skládá se ze dvou osmnáctek
– Lumine Lakes a Lumine Hills
– plus z jedné devítky, Lumine
Ruins, dohromady tedy 45 jamek.
Lumine Hills je hřiště velmi příjemné. Na pohled i na hru. Členité,
tak akorát kopcovité (tedy na region spíše víc, ale například na Karlštejn co do frekvence výšlapů a sešlapů nemá), každá jamka je jiná,
přestože pocit určité jednolitosti
se španělskému architektovi Alfonsu Vidaorovi rozhodně povedl.
Fairwaye lemuje napřed piniový
les, později typicky středomořské
domky (i v nich můžete bydlet,
cedulemi vyzývajícími k pronájmu
se to na nich jen hemží), ve finále
začnou přibývat vodní překážky.
Klubovnu má každá osmnáctka
vlastní, tu u Hills poznáte už z dál-

ky, je postavena v kopci a z recepce
na bar zažijete převýšení na úrovni
třípatrového domu.
Lumine Lakes je od svého bratra
Hills odlišný k nepoznání. Také
mají jiného otce – Lakes projektoval Greg Norman. Jak již název
napovídá, voda této osmnáctce
není cizí. Skeptik by možná dodal, že s ní projektant mohl šetřit
víc. Lakes se rozprostírá na placce,
zvlnění terénu je prakticky zanedbatelné. Docílit zde odlišnosti
jednotlivých jamek nebylo tedy
úplně dobře možné, stejně tak
nebylo možné eliminovat výhledy
na nedaleké rafinerie a místy také
hluk z dálnice, která se kolem hřiště táhne. Zato se dá s přehledem
konstatovat, že Lakes je hřiště ze
všech v okolí nejsportovnější. Fairwaye relativně úzké, roughy vysoké, bunkerů větší množství než
malé. Pokud patříte mezi ty, kteří
berou golf zejména jako výzvu
a máte sportovního ducha, tady
strávíte pěkně adrenalinové čtyři
hodiny. Určitě ale na Lakes nezačínejte svou golfovou dovolenou,
sem se vyplatí přijít rozehraní!

Poslední jmenované jsme bohužel
při našem výletu do Costa Daurady nestihli, ale reakce golfistů, kteří
Lumine Ruins hráli, jsou až nekriticky pozitivní (a to i od těch s jednociferným handicapem). Je málo
případů, kdy golfista nepohrdne jít
namísto 18 jamek dvakrát za sebou devítku, Lumine Ruins mezi
ně patří. Je dílem Grega Normana
(stejně jako Lumine Lakes), název
dostal podle archeologických stop
po římském impériu, které jsou
dodnes viditelné a jimž bylo tvarování hřiště přizpůsobeno. Údajně
se tu kloubí a koncentruje to nejlepší z Lakes a Hills, ty nekriticky
nadšené ohlasy by zkrátka bylo
třeba prověřit. Tak jestli se do Costa Daurady chystáte, nezapomeňte
nám po návratu napsat vaše dojmy
ze zdejšího golfu. Hezkou hru!
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Hotel Tryp Port Cambrils (****)
Příjemně vybavený hotel, který přes
zimu přežívá i díky konferencím a jiným společenským akcím, na které
je technicky vybaven. Stejně tak
relaxační zónu (bazén, posilovnu
atd.) má na vysoké úrovni. Výhodná
je rovněž jeho umístění – leží hned
vedle historického centra Cambrils
(přitom stále necelých 300 metrů
od pláže). Cena za šest nocí a čtyři
fee: 14 590 Kč se snídaní.
www.melia.com
Gran Palas Hotel (*****)
Bezkonkurenčně největší luxus široko daleko. Vyhledáváte-li kvalitu bez
kompromisů, tato „pětihvězda“ vaše
představy jistě uspokojí. 102 pokoje
a každý je trochu jiný – nemusíte si
pronajímat hned královské apartmá,
on takový rodinný mezonet má také
své kouzlo. Neorenesanční architektura, turecké lázně, finská sauna, japonské lázně, thajské masáže a převládající ruština, nic z uvedeného by
vás tu nemělo zklamat ani zaskočit,
týden tu uteče jako „římská pára nad
hrncem“. Cena za šest nocí a čtyři
fee: 17 290 Kč se snídaní.
www.grouppalas.com

