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Text a foto:

Helena Woodcock

Přiznám se, že než jsem obdržela pozvání na cestu
do oblasti Friuli Venezia Giulia, ani mě nenapadlo
uvažovat o golfu v této severovýchodní části Itálie.
Pilířem regionu jsou města jako Pordenone, Udine
a Terst, která si mnozí Češi spojují spíše s odbočkou
z dálnice při cestě do Chorvatska než s golfovou
dovolenou. Pokud vás do této doby nenapadlo z dálnice
odbočit, čtěte pozorně, abyste věděli, o co byste příště
neměli přijít.

Grín tříparové čtvrnáctky na hřišti GC Lignano nenabízí moc velký prostor pro chybu.
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Friuli Venezia Giulia (Furlansko-Julské Benátsko) je neuvěřitelně bohatý region.
Najdete tu hory ideální pro zimní sporty
a v létě pro pěší a cyklo turistiku, moře
s dlouhými písečnými plážemi, hrady
a zámky, nekonečné vinohrady produkující nepřeberné množství vysoce ceněných vín, vynikající jídlo s typickými místními specialitami. A samozřejmě golf.

CASTEL D´AVIANO GOLF CLUB
Naše třídenní cesta začala v městečku
Aviano na západní straně regionu. Ubytovali jsme se ve velmi příjemném hotelu Villa Policreti, jehož nejstarší část se
datuje do roku 1500. Hotel byl nedávno
velmi citlivě zrestaurován, takže zde
můžete obdivovat originální prvky jako
původní benátské dřevěné a mramorové
podlahy, starobylé stropní trámy a dobový nábytek v pokojích. Výhodou ubytování ve Ville Policreti je, že na golfové
hřiště dojdete za dvě minuty pěšky.
Castel D´Aviano Golf Club bylo původně
devítijamkové hřiště. V roce 2006 však
otevřeli devět nových jamek, a klub tak
nyní disponuje plnohodnotnou osmnáctkou. Jamky původní devítky (1, 2 a 13 až
18) mají úplně jiný charakter než ty nově
vybudované. Jsou situovány uprostřed
prastarého parku, který odnepaměti patřil k panství Villa Policreti, a jejich typickým znakem je mírně kopcovitý terén
a poměrně úzké ferveje obklopené staletými stromy.
Hovoříce o stromech, nejtěžší jamkou
na hřišti je jamka číslo 2, což je par 4,
ostrý levý dogleg s mohutným smrkem
uprostřed ferveje asi ve dvou třetinách
cesty na grín. Vzhledem k tomu, že vaše
druhá rána bude s největší pravděpodobností slepá, máte bohužel velkou
šanci na smrk narazit...
Nová devítka je velmi příjemná. Rozkládá se na ploché planině, takže je
všude dobře vidět a nabízí se spousta
místa. Oproti původní části hřiště zde
najdeme více vodních překážek (jsou tu
celkem tři jezera), ale i když zachybujete, máte stále šanci na dobré skóre.
Tato část osmnáctky je dostatečnou
výzvou pro zkušené hráče, které svádí
k riskantním úderům, ale zároveň si tu
bez velkého stresu zahraje i začátečník.
Vzhledem k tomu, že původní a nové
jamky vyžadují úplně jinou herní
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UŽITEČNÉ INFORMACE

GC Castel d‘Aviano
G&CC Castello
di Spessa
Liganno GC

GOLF CLUB CASTEL D‘AVIANO
Adresa: Via IV Novembre 13,
33080 Castello d‘Aviano, Italy
Tel.: +39 0434 652305
Email: info@golfclubcasteldaviano.it
Web: www.golfclubcasteldaviano.it
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka hřiště (m): 5 974 (žlutá) |
5 168 (červená)
Greenfee: 50 € (po–pá) | 55 € (so–ne)

LIGNANO GOLF CLUB
Adresa: Via della Boniﬁca 3, I-33054
Lignano Sabbiadoro, Italy
Tel.: +39 0431 428025
Email: info@golﬂignano.it
Web: www.golﬂignano.it
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka hřiště (m): 6 345 (bílá) | 6 128
(žlutá) | 5 905 (černá) | 5 338 (červená)
Greenfee: 63 € (po–pá) | 72 € (so–ne)
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strategii, nabízí Castel D´Aviano opravdu
zajímavou zkoušku. Stejně jako se mění
herní taktika, mění se i scenérie. Zatímco
uprostřed parku jste schovaní ve stínu
stromů, na nové devítce si užijete slunce,
větru i dokonalého výhledu na okolní
pohoří Monte Cavallo.
A pak je tu ještě jedna specialita, kterou se hřiště může pochlubit. Pokud se
do Aviana vydáte v lednu nebo v únoru,
můžete ráno křižovat nedaleké sjezdovky na lyžích a odpoledne hrát golf.
A to je opravdu neodolatelná nabídka.
Podvečer nás zavedl do dvacetitisícového
městečka Sacile. Říkáme se mu také malé
Benátky, protože podobně jako ony je
protkáno systémem kanálů, které v minulosti sloužily za hlavní dopravní tepny.
Dodnes můžete v přízemí domů spatřit
zbytky podloubí, jež sloužila jako

„vodní“ vchod do budov a umožňovala
lodím dopravit náklad těsně před práh.
Řeka Livenza, která městem protéká,
jej rozděluje na dva ostrovy propojené
desítkou mostů. Chcete-li si vychutnat
atmosféru Benátek bez velkých davů,
Sacile je ideální volba.

LIGNANO GOLF CLUB
Následující den jsme se z vnitrozemí
vydali k moři do známého turistického městečka Lignano. Lignano Golf
Club leží na půl cesty mezi Benátkami
a Terstem a byl otevřen před dvěma
desetiletími. Vzhledem ke svému stáří
není hřiště žádná nově postavená rychlokvaška. Naopak si vás získá na první
pohled svou vyzrálostí.
Osmnáct jamek s parem 72 a délkou 6 128 metrů ze žlutých odpališť
zaujímá plochu o rozloze 70 hektarů.

UŽITEČNÉ INFORMACE
GOLF & COUNTRY CLUB
CASTELLO DI SPESSA
Adresa: Via Spessa, 14 - 34070 Capriva del Friuli, Gorizia, Italy
Tel.: +39 0481 881009
Email: info@golfcastellodispessa.it
Web: www.golfcastellodispessa.it
Počet jamek: 18 | Par: 70
Délka hřiště (m): 5 847 (žlutá) |
5 216 (červená)
Greenfee: 50 € (po–pá) | 60 € (so–ne)

UBYTOVÁNÍ
Hotel Villa Policreti****
Adresa: Via IV Novembre 13, 33081
Castel d‘Aviano, Italy
Tel.: +39 0434 677 169
Email: info@hotelvillapolicreti.it
Web: www.hotelvillapolicreti.it
Panoramatický pohled z Castello di Spessa si vryje do paměti snad každý golﬁsta.

Jednotlivé jamky většinou nabízejí dostatek prostoru v přehledném terénu,
takže pokud rádi hrajete drajvrem,
určitě si zdejší golfový zážitek užijete.
Na grínech vás nečekají žádná nepříjemná překvapení a vyznačuje-li se vaše
hra dobrou konzistencí, zaručeně si přinesete dobré skóre.
V každém případě je ale třeba zbystřit
před každou vodní překážkou. Některé
jamky (třeba č. 8, 12 a 13) těsně sousedí
s břehy jednoho ze dvou jezer, která
přitahují míčky jako magnet. Kromě
jezer jsou tu také tři potoky, které třeba
na dvojce a šestnáctce protínají fervej v samém prostředku, takže zhatí
i dobře míněný drajv.
Obchodní značkou Lignana jsou rozsáhlé plochy přírodního písčitého rafu
nazývané Arizona. Najdete je třeba
na jamce č. 9 nebo 15, a pokud se jim

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

chcete vyhnout, což je žádoucí, budete
možná muset místo obligátního drajvru
zvolit kratší hůl a hrát nejprve na jistotu a teprve potom přes písek.
Klubovna je velice příjemná s prvotřídním zázemím šaten, kosmetickým centrem, dobře vybaveným pro shopem
a restaurací, kde vám skvělé italské speciality naservíruje česky mluvící číšník.
Tento klub má ještě jednu zvláštnost –
je otevřený každý den po celý rok i ve
dny, kdy jsou ostatní kluby zavřené.
Takže pokud vás přepadne chuť na golf
v Itálii třeba na Nový rok, máte zde jedinečnou šanci.
Po golfu jsme se vypravili do vinařství
Collavini, kde jsme měli možnost ochutnat ta nejlepší z místních vín. Vlajkovou lodí této rodinné italské ﬁrmy je
bílé víno zvané Broy, což je kombinace

Golf Hotel Castello Formentini****
Adresa: Via Oslavia, 2, 34070 San
Floriano del Collio (Go), Italy
Tel.: +390481884051
Email: info@golfhotelformentini.com
Web: www.golfhotelformentini.com
Hotel Miramare****
Adresa: Viale Miramare 325/1 e 327/1,
34136, Italy
Tel.: +39 040 2247085
Web: www.hotelmiramaretrieste.it
Email: info@hotelmiramaretrieste.it
Tourist board
Adresa: Agenzia Turismo Friuli Venezia
Giulia, Piazza Manin 10 (località Passariano), 33033 Codroipo (UD), Italy
Tel.: +39 0432 815111
Fax: +39 0432 815199
Email: info@turismo.fvg.it
Web: www.turismofvg.it
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Fervej a grín dvojky na hřišti GC Aviano, nejtěžší jamky zdejší osmnáctky.

odrůd Friulano, Chardonnay a Sauvignon, vyznačující se příznaky zralého
tropického ovoce, akátového medu, pomerančů a letních květin.
Opravdovým unikátem produkovaným
pouze touto ﬁrmou je šumivé víno
Ribolla Gialla. Jeho jedinečnost tkví
v originálním výrobním postupu, který
začíná výběrem vhodných hroznů
a pokračuje dvojí fermentací. První
probíhá při teplotě 14 °C a druhá při
teplotě 12 °C v horizontálních tancích oproti standardním tankům vertikálním. Výrobní proces trvá celkem
2,5 roku a jeho výsledkem je lahodné
zralé šumivé víno, jehož bublinky si
co do počtu nezadají s pravým šampaňským, ale protože jsou výrazně
menší, je nápoj daleko příjemnější
na konzumaci.

GOLF & COUNTRY CLUB
CASTELLO DI SPESSA
Třetí noc jsme strávili v okouzlujícím
čtyřhvězdičkovém hotelu Castello
Formentini jen kilometr od hranice
se Slovinskem. Hotel s mimořádně romantickou duší a osobní atmosférou
byl stvořen částečně z budovy zámku
a částečně ze dvou domů ze 17. století, tvořících součást osady patřící
k zámku Formentini. Dokonale útulné,
prostorné pokoje jsou zařízené dobovým nábytkem a původními obrazy
z 18. a 19. století.
V žádném případě nezmeškejte snídani,
která je vynikající, poskládaná z velkého
výběru kvalitních surovin a servírovaná
na pravém porcelánu a s přátelským
úsměvem majitelů hotelu.
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Poslední den nás zavedl do Golf & Country
Club Castello di Spessa. Zdejší osmnáctijamkové hřiště se vine parkem zámku
Castello di Spessa a nekonečnými vinohrady patřícími společnosti majitele
hřiště Pali Wines. Proměnlivá scenérie
dává hřišti jedinečný charakter a půvab a zároveň budí dojem, že nehrajete
na jednom, ale hned na třech různých
hřištích.
Osmnáctka byla navržena architektem
Giacomo Cabrinim, který se postaral
o to, že každá jamka se liší od té předchozí, takže nuda tu skutečně nehrozí.

historie je spojena s mnoha slavnými
šlechtici, z nichž nejznámější je patrně
Giacomo Casanova, který zde několikrát pobýval. Zámek byl rozsáhle a citlivě rekonstruován a nedávno otevřen
jako hotel.
Najdete zde čtrnáct stylově zařízených apartmá a zachovalou zámeckou kuchyni, kde si nyní hosté
vychutnávají svou snídani. Díky romantické atmosféře je Castello di
Spessa častým místem pro konání
svateb. Rozsáhlé sklepy zámku poskytují ideální prostor pro uskladnění

Obchodní značkou Lignana jsou rozsáhlé plochy
přírodního písčitého rafu nazývané Arizona. Pokud
se jim chcete vyhnout, budete možná muset místo
obligátního drajvru zvolit kratší hůl a hrát nejprve
na jistotu a teprve potom přes písek.
Více než bankrů se na Castellu di Spessa
obávejte vodních překážek – kromě potoku razícího si cestu středem hřiště je
tu asi desítka jezer a jezírek, která v různých okamžicích vstupují do hry.
Vzhledem k tomu, že golf na Castellu
di Spessa není jednoduchá procházka
růžovým sadem, doporučuji před hrou
zavítat na driving range. Na rozdíl od
klasiky, kde vaše rány směřují kamsi
za horizont, zde máte neustále před
očima pyšně stojící zámek na vrcholu
kopce.
Středověký zámek Castello di Spessa
svůj původ datuje do roku 1200. Jeho

vín společnosti Pali Wines. Zámek je
vínem doslova „podminován“ a nejstarší lahve tu odpočívají úctyhodných třicet let.
S Friuli Venezia Giulia jsme se rozloučili odpolední prohlídkou přístavního
města Terst, kde se snoubí tradice starodávné obchodní křižovatky s moderním životním stylem. Centrální náměstí lemované historickými, dokonale
zrekonstruovanými (a v noci ještě lépe
nasvícenými) budovami vzdáleně připomíná Prahu.
Nezbývá mi než se zeptat – ještě stále
váháte, zda sjet z dálnice?

