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V Americe pak vznikl protipól – h!i"t# par-
kového typu, u$esaná, hla%ounká na po-
hled. A oba tyto protipóly, nebe i peklo, 
$ernou i bílou, se sloven"tí investo!i roz-
hodli postavit vedle sebe, tak !íkajíc „pod 
jednu st!echu“. První h!i"t# se jmenuje 
Legend, je u$esané, hla%ounké, i kdy& ur-
$it# ne lehké. Hraje se u& dva roky. Na to 
druhé se $ekalo s nap#tím: bude to n#-
jaká hrozba ve tvrd# skotském stylu, nebo 
se designér smiluje a postaví n#co, co 
st!edoevropsk' hrá$ absorbuje snadn#ji?
Po cel' rok hrá$i zv#dav# nakukovali 
na vznikající ferveje, ale moc z nové 

osmnáctky vid#t nebylo. Marketingov' 
mana&er a spolumajitel h!i"t# Richard 
Hudec tehdy !íkal, &e Heritage bude 
mít t#&ké rafy kolem fervejí, dal"ím 
v'razn'm znakem m#ly b't pásy vy-
soké trávy na p!edních okrajích bankr(: 
v t#chto krajích nevídan' prvek. H!i"t# 
m#lo b't co nejp!írodn#j"í, opak u$esa-
ného Legend.
Zkra)me historii. T#sn# p!ed otev!e-
ním procházelo t!icet lidí celé h!i"t# 
a ru$n# dod#lávali poslední detaily, 
ov"em oslavy slavnostního otev!ení je-
jich práci znehodnotily, prob#hly zde 

dva canon turnaje s buginami a dosud 
k!ehk' travní porost nevydr&el, vypa-
dalo to jako na boji"ti po bitv#. Buginy 
byly ihned zakázány, nicmén# h!i"t# se 
dostávalo zp#t do kondice jen pomalu.
Travní porost nebyl na podzim je"t# v"ude 
stejnom#rn'. Hodn# se hnojilo, aby se rafy 
kolem fervejí co nejlíp ujaly a zhoustly: pak se 
z nich $lov#k, jemu& mí$ek zab#hl jen kou-
sek do vysokého rafu, dostával jen st#&í.
P!es zimu se na h!i"ti pracovalo, objevily se 
chodní$ky, toalety, p!ibyly závlahy, odvod-
n#ní, do"lo k roz"í!ení n#kter'ch semiraf(. 
Pak p!i"lo jaro, osmnáctka b#hem mírné 

Prom!ny Penati
Práv! p"ed rokem otev"eli ve slovenském resortu Penati druhou osmnáctku, nazvanou 
Heritage. Slovník praví, #e heritage znamená odkaz nebo d!dictví. To mí"í k p$vodním 
design$m, jaké vznikaly na skotském pob"e#í po celá staletí. Drsná h"i%t!, která 
neodpou%t!jí.

Text: Ivo Dou!ek, foto: Ivo Dou!ek, Penati Golf Resort
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zimy nádhern# dozrála, jemná travi$ka, psi-
ne$ek, kter' pot!eboval ke zhoustnutí ten 
p(lrok, vytvo!il dokonalé plochy.
Ti, kdo sem s ur$itou ned(v#rou vstu-
povali, nev#!ili sv'm o$ím. Paráda, 
p!ímo kulturní zá&itek! Ferveje se zdály 
"ir"í, rafy !id"í a hrateln#j"í… jen ty 
chocholky na bankrech z(staly. Hraje 
se p!es n# obtí&n#ji ne& p!es normální 
okraj, navíc tu jsou bankry u&"í, mí$ek 
se z nich vyhrává h(! ne& na Legend, 
kde mají strmé st#ny, po kter'ch mí-
$ek sjede na ploché dno, odkud je 
odehrání snaz"í. Zato greeny má Heri-
tage pohodové, leh$í ne& na Legend.
Radomír Hole$ka, !editel resortu, má jasno: 
„Kdo si letos zahrál víckrát ob# h!i"t#, vrací se 
víc na Heritage, je to v#t"í zá&itek. Ohrani$ují 
jej pouze p!irozené p!eká&ky – rafy, ob$as 
voda, je bez aut(! I to p(sobí p!íjemn#.“

Vybaven informacemi vydal jsem se na 
Heritage osobn#. A skute$n#: mo&ná &e 
byl ten den slune$n', to jist# ovlivní po-
city, ale m#l jsem dojem siln# pohodové 
hry. Proti lo*sku bylo v"echno snadn#j"í, 
ferveje se zdály "ir"í, ne& jsem si je pa-
matoval, dopadové zóny se roz"i!ují 

v t#ch správn'ch místech, &ádné t#&ko 
!e"itelné chytáky, rafy daleko mimo hru.
Tráva kolem fervejí je skute$n# hustá, 
vysoká, tento $asto um#le vytvo!en' 

pás trestá nep!esnosti, za ním je   p(-
vodní les, kter' je $asto bez nebo té-
m#! bez porostu, mezi borovicemi vy-
kukuje písek. Tak&e kdy& minout, tak 
po!ádn#… Ale letos u& se tolik nehnojí, 
cílov' stav zn#l, aby tam ten raf byl, 
ale aby proti lo*sku trochu z!ídl.

Na prvních dvou jamkách se $lov#k 
rozkoukává, $eká, co se vyno!í. Najde 
romantická záti"í s rákosím v blízkosti 
odpali"), lesem obklopené ferveje, 

Heritage bude mít t!#ké rafy kolem fervejí, dal%ím 
v&razn&m znakem m!ly b&t pásy vysoké trávy na 
p"edních okrajích bankr$: v t!chto krajích nevídan& 
prvek. H"i%t! m!lo b&t co nejp"írodn!j%í, opak 
u'esaného Legend.

U! úvodní jamka h"i#t$ nazna%uje, na co se m&!eme t$#it.

Kontury bankr& b'vají na Heritage 
obrostlé trávou, z ní! je kolikrát velmi 
obtí!né vyhrát mí%ek. Zajímavou v'zvou je t"íparová %ty"ka.
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„vlasat'ch“ bankr( není nijak mnoho. 
Dvojka je dogleg s vodou p!ed velk'm, 
 dvoustup*ov'm greenem. Na trojce se 
les otev!e, fervej ohromné "í!ky, jen asi 
80 metr( p!ed greenem je vysok' val, 
green za ním není vid#t. Je pot!eba 
prohlédnout si jeho polohu z v#t"í 
dálky. Jamkovi"t# je zvlá"tn# zvln#né; 
p!esto&e je velké, najde se na n#m jen 
málo snadn'ch pozic pro jamku.
Pak $tvrtá jamka: nádhern' otev!en' 
t!ípar s odpalem z v'"ky, green op#t 

velik' a zvln#n' – to se opakuje i dál, 
v d(stojném odstupu obklopuje jamku 
ze v"ech stran vysok' les. Následují dva 

$ty!pary na pohodu, nastává uklid-
n#ní. Druh' t!ípar p!iná"í val bankr( 
t#sn# p!ed greenem. Pak osmi$ka – 
obtá$í jezero, rána na green musí jít 
p!es n#j, jen si musíte vybrat, jestli 
hrát na green druhou, tedy del"í ránu, 
nebo si p!ihrát, ránu p!es jezero zkrátit 
a zmírnit stísn#né pocity, které ka&dá 
rána p!es vodu v $lov#ku vyvolává.
Devítka je to stejné, ale mnohem del"í: 
zase kolem vody, tentokrát hrozí zprava, 
jezero je velikánské, b!eh porostl' rá-

kosím, na druhé stran# se koupají oby-
vatelé vilek, které tam vyrostly zárove* 
s v'stavbou resortu. Nádherná, t#&ká.

Pak se h!i"t# zase vno!í do lesa, desítka 
snadná, dal"í jamka o to t#&"í, fervej 
daleko a p!ed ní vysok' raf, kus p!ed 
greenem je zase val podobn' tomu, 
jak' známe z trojky, jen je je"t# vyzdo-
ben bankry. Tento prvek se pak opa-
kuje je"t# jednou.
Zá&itky pokra$ují po!ád dál. T!ípar 
do kopce, kde musíte b't dost p!esní 
a pokud mo&no trefit green, o kus dál 
t!ípar z kopce, kolem obou je !ádka 
bankr(, mezitím n#jaké ty $ty!pary, 
v#t"inou doglegy, ale stále nic, co by 
vám m#lo zkazit náladu.
Na p!edposlední jamce jsem si v"iml 
zvlá"tní p!eká&ky – kope$ek kousek p!ed 
greenem, dost vysok' a porostl'. Nep!íli" 
vídané. Poslední fervej vede ke klubovn#, 
je na ní jeden osam#l' strom, v#t"inou 
stojí práv# v cest# va"í rán#, ale to u& je 
jen poslední p!íjemné zpest!ení tohoto 
parádního h!i"t#.

„Kdo si letos zahrál víckrát ob! h"i%t!, vrací se víc 
na Heritage, je to v!t%í zá#itek. Ohrani'ují jej 
pouze p"irozené p"eká#ky – rafy, ob'as voda, je 
bez aut$! I to p$sobí p"íjemn!.“

PENATI GOLF RESORT
Adresa: Penati Golf Resort, !ajdíkove Humence 
453, 906 07 !ajdíkove Humence, Slovensko
Tel.: + 421 917 907 777, +421 34 39 79 777
Web: www.penatigolfresort.sk
Email: reception@penatigolfresort.sk
Green fee: 70 " (po–#t) | 90 " (pá–ne, sv.)
Slu!by: driving range | plochy pro nácvik krátké hry | 
v$uka golfu | p%j#ovna vybavení | ubytování | 
klubovna | bar | restaurace | pro-shop | aupair | 
d&tské h'i(t& | anima#ní programy pro d&ti |
 dal(í sportovní aktivity

Heritage
Po"et jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 230 (#erná) | 6 021 (bílá) |
 5 681 ()lutá) | 5 281 (modrá) | 4 860 (#ervená)

Legend
Po"et jamek: 18 | Par: 72/73
Délka (m): 6 313/6 536 (#erná) | 5 957/6 187 (bílá) 
| 5 523/5 703 ()lutá) | 5 127/5 329 (modrá) | 
4 712/4 798 (#ervená)
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O% je Heritage ve srovnání s Legend krat#í, o to je techni%t$j#í. 

Na rychl'ch greenech je t"eba po%liv$ volit dopadovou zónu.


