CESTY ZA GOLFEM | Rakousko

Zillertálská výzva

Dobrý výsledek a překrásné výhledy. Co víc si může golﬁsta přát!

V tyrolském údolí Zillertal letos rozjelo svou třetí golfovou sezonu mistrovské hřiště
GC Zillertal Uderns. Fascinován je každý, kdo na hřiště vkročí poprvé: široké údolí jižně od řeky Inn je pro golfové hřiště přímo stvořené. Až se ptáte, jak je možné, že toto
údolí na své první hřiště čekalo takřka čtvrtstoletí!
Text a foto: Natascha Kames
Jedinečný vzhled golfového resortu
s dechberoucími výhledy na horské vrcholy

UŽITEČNÉ INFORMACE
GC ZILLERTAL UDERNS

Adresa: GC Zillertal Uderns, Golfstrasse 1, A-6271
Uderns, Austria
Tel.: +43 528 863 000
Web: www.golf-zillertal.at
Email: info@golf-zillertal.at
Počet jamek: 18 | Par: 71
Délka (m): 6 026 (bílá) | 5 701 (žlutá) |
5 408 (modrá) | 5 020 (červená) | 4 752 (oranžová)
Green fee: 95 € (po–ne), Hosté ubytovaní
v některém z ubytovacích zařízení v Zillertalu mají
20% slevu.
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Zillertálského údolí charakterizuje elegance
a exkluzivita. Hřiště (Par 71) bylo vybudováno nedaleko střediska Uderns v nadmořské výšce 550 metrů. Rakouský architekt
Diethard Fahrenleitner mistrně začlenil
jednotlivé jamky do přírodního prostředí
a velmi vtipně umístil vodní plochy.
Za celým projektem stojí zkušený rakouský podnikatel a spolumajitel resortu
Heinz Schultz, jenž je znám svou precizností a důkladností. I častokrát zcela
opomíjené objekty jako garáž či přístřešek na sekačky zde byly pojaty na vysoké
úrovni a zakomponovány do celkového
charakteru hřiště.

Většina golﬁstů si tak možná ani nevšimne,
že odpaliště desáté jamky je umístěno na
střeše garáží, nebo třeba toho, že obyčejná skříňka v šatně obsahuje i nabíječku
na elektrický golfový vozík.
Osmnáctka není příliš těžká, alespoň to
platí pro prvních osm jamek. Snad nejtěžší je devátá jamka svádící k riskování
– green se nachází na ostrůvku – jediném
v celém údolí. Velmi zajímavá je jedenáctka, signature hole, na které je nutno
dostat se šikovně přes vodu a pak přes
vysoké stromy na green. Jeden z nich je
přes dvě stě let starý.

A na čtrnácté jamce čeká velká výzva – kdo zahraje při turnaji holein-one, obdrží diamant v hodnotě 5 000 euro. Vyvrcholením je patnáctka – nejdelší pětipar v Tyrolsku – ze žlutých kamenů měří 562
metrů. Tento pětipar s levým doglegem vyžaduje přesnost a hlavně
pevné nervy. Po skvěle trefeném odpalu vás totiž čeká rána přes
hluboký příkop, kterou musíte tvarovat vlevo, abyste třetí ranou
mohli pomýšlet na atak greenu. Že green po levé straně střeží bunker a za ním zírá out? To už je maličkost.
Jamky se tu neopakují, každá je něčím jedinečná, což je v Tyrolsku
naprostá rarita. Široké fairwaye a nekomplikované greeny umožňují zahrát celkem dobrý výsledek a také neztratit míče. Tedy pokud zrovna neskončí mimo hranice hřiště nebo v některé z vodních
překážek.
Jdete-li na hřiště poprvé, doporučuji birdie kartu. Hru totiž občas
komplikují doglegy bránící výhledu na green. Bunkerů zde také není

Jamky se tu neopakují, každá je něčím
jedinečná, což je v Tyrolsku naprostá
rarita. Široké fairwaye a nekomplikované
greeny umožňují zahrát celkem dobrý
výsledek a také neztratit míče.
málo, ale dají se hrát relativně snadno. Terén je odpočinkový, takže
nemusíte plýtvat energií na šplhání do kopců a můžete se maximálně soustředit na vlastní hru. K výhodám patří i minimální přechody mezi jamkami. Pokud by se vám i tak nechtělo chodit pěšky,
k dispozici máte vozový park autíček.

SPORTRESIDENZ ZILLERTAL
Nebyli by to sourozenci Schultzovi, aby své dílo nepřivedli k dokonalosti. Jejich čtyřhvězdičkový designový hotel Superior přímo na
hřišti je toho opět důkazem. Na interiérech spolupracoval jeden
z nejznámějších architektů Matteo Thun.
Hotel je malý luxusní svět sám pro sebe. V létě stačí pár kroků a jste
na první jamce, v zimě vás zaveze hotelový shuttle k nedalekému
výjezdu do jednoho z nejkrásnějších tyrolských lyžařský areálů
Hochzillertal Kaltenbach.
Prvotřídní hotel fascinuje svou prostorností. Osmnáct dvoulůžkových pokojů a čtyři suity poskytují neuvěřitelné pohodlí. Všechny
jsou vybaveny vlastními infrakabinami a terasami. Kdo miluje krásné
výhledy na alpské velikány, musí vyzkoušet suity s panoramatickými saunami. Vyvrcholením je vyhřívaný infinity pool na střeše
hotelu a wellness areál Cloud7 se saunami, parní lázní a útulnými
odpočívárnami.

INDOOR GOLF
Když se nevydaří počasí, lze trénovat na simulátoru přímo v hotelu.
Můžete si vybrat z 35 mezinárodních golfových hřišť nebo si rezervovat lekci s trenérem golfové akademie Zillertal. Patovat lze na
prostorném greenu o rozloze 70 m2. Indoor golf je v hotelu v provozu každý den.
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