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Proměny Penati
Právě před rokem otevřeli ve slovenském resortu Penati druhou osmnáctku, nazvanou
Heritage. Slovník praví, že heritage znamená odkaz nebo dědictví. To míří k původním
designům, jaké vznikaly na skotském pobřeží po celá staletí. Drsná hřiště, která
neodpouštějí.
Text: Ivo Doušek, foto: Ivo Doušek, Penati Golf Resort
V Americe pak vznikl protipól – hřiště parkového typu, učesaná, hlaďounká na pohled. A oba tyto protipóly, nebe i peklo,
černou i bílou, se slovenští investoři rozhodli postavit vedle sebe, tak říkajíc „pod
jednu střechu“. První hřiště se jmenuje
Legend, je učesané, hlaďounké, i když určitě ne lehké. Hraje se už dva roky. Na to
druhé se čekalo s napětím: bude to nějaká hrozba ve tvrdě skotském stylu, nebo
se designér smiluje a postaví něco, co
středoevropský hráč absorbuje snadněji?
Po celý rok hráči zvědavě nakukovali
na vznikající ferveje, ale moc z nové
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osmnáctky vidět nebylo. Marketingový
manažer a spolumajitel hřiště Richard
Hudec tehdy říkal, že Heritage bude
mít těžké rafy kolem fervejí, dalším
výrazným znakem měly být pásy vysoké trávy na předních okrajích bankrů:
v těchto krajích nevídaný prvek. Hřiště
mělo být co nejpřírodnější, opak učesaného Legend.
Zkraťme historii. Těsně před otevřením procházelo třicet lidí celé hřiště
a ručně dodělávali poslední detaily,
ovšem oslavy slavnostního otevření jejich práci znehodnotily, proběhly zde

dva canon turnaje s buginami a dosud
křehký travní porost nevydržel, vypadalo to jako na bojišti po bitvě. Buginy
byly ihned zakázány, nicméně hřiště se
dostávalo zpět do kondice jen pomalu.
Travní porost nebyl na podzim ještě všude
stejnoměrný. Hodně se hnojilo, aby se rafy
kolem fervejí co nejlíp ujaly a zhoustly: pak se
z nich člověk, jemuž míček zaběhl jen kousek do vysokého rafu, dostával jen stěží.
Přes zimu se na hřišti pracovalo, objevily se
chodníčky, toalety, přibyly závlahy, odvodnění, došlo k rozšíření některých semirafů.
Pak přišlo jaro, osmnáctka během mírné

Foto: Ivo Doušek
Kontury bankrů bývají na Heritage
obrostlé trávou, z níž je kolikrát velmi
obtížné vyhrát míček.

zimy nádherně dozrála, jemná travička, psineček, který potřeboval ke zhoustnutí ten
půlrok, vytvořil dokonalé plochy.
Ti, kdo sem s určitou nedůvěrou vstupovali, nevěřili svým očím. Paráda,
přímo kulturní zážitek! Ferveje se zdály
širší, rafy řidší a hratelnější… jen ty
chocholky na bankrech zůstaly. Hraje
se přes ně obtížněji než přes normální
okraj, navíc tu jsou bankry užší, míček
se z nich vyhrává hůř než na Legend,
kde mají strmé stěny, po kterých míček sjede na ploché dno, odkud je
odehrání snazší. Zato greeny má Heritage pohodové, lehčí než na Legend.
Radomír Holečka, ředitel resortu, má jasno:
„Kdo si letos zahrál víckrát obě hřiště, vrací se
víc na Heritage, je to větší zážitek. Ohraničují
jej pouze přirozené překážky – rafy, občas
voda, je bez autů! I to působí příjemně.“
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Zajímavou výzvou je tříparová čtyřka.

Vybaven informacemi vydal jsem se na
Heritage osobně. A skutečně: možná že
byl ten den slunečný, to jistě ovlivní pocity, ale měl jsem dojem silně pohodové
hry. Proti loňsku bylo všechno snadnější,
ferveje se zdály širší, než jsem si je pamatoval, dopadové zóny se rozšiřují

Foto: Ivo Doušek

Už úvodní jamka hřiště naznačuje, na co se můžeme těšit.

pás trestá nepřesnosti, za ním je původní les, který je často bez nebo téměř bez porostu, mezi borovicemi vykukuje písek. Takže když minout, tak
pořádně… Ale letos už se tolik nehnojí,
cílový stav zněl, aby tam ten raf byl,
ale aby proti loňsku trochu zřídl.

Heritage bude mít těžké rafy kolem fervejí, dalším
výrazným znakem měly být pásy vysoké trávy na
předních okrajích bankrů: v těchto krajích nevídaný
prvek. Hřiště mělo být co nejpřírodnější, opak
učesaného Legend.
v těch správných místech, žádné těžko
řešitelné chytáky, rafy daleko mimo hru.
Tráva kolem fervejí je skutečně hustá,
vysoká, tento často uměle vytvořený

Na prvních dvou jamkách se člověk
rozkoukává, čeká, co se vynoří. Najde
romantická zátiší s rákosím v blízkosti
odpališť, lesem obklopené ferveje,
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Foto: Ivo Doušek

Na rychlých greenech je třeba počlivě volit dopadovou zónu.

Pak se hřiště zase vnoří do lesa, desítka
snadná, další jamka o to těžší, fervej
daleko a před ní vysoký raf, kus před
greenem je zase val podobný tomu,
jaký známe z trojky, jen je ještě vyzdoben bankry. Tento prvek se pak opakuje ještě jednou.
Zážitky pokračují pořád dál. Třípar
do kopce, kde musíte být dost přesní
a pokud možno trefit green, o kus dál
třípar z kopce, kolem obou je řádka
bankrů, mezitím nějaké ty čtyřpary,
většinou doglegy, ale stále nic, co by
vám mělo zkazit náladu.
Na předposlední jamce jsem si všiml
zvláštní překážky – kopeček kousek před
greenem, dost vysoký a porostlý. Nepříliš
vídané. Poslední fervej vede ke klubovně,
je na ní jeden osamělý strom, většinou
stojí právě v cestě vaší ráně, ale to už je
jen poslední příjemné zpestření tohoto
parádního hřiště.

Foto: Penati Golf Resort

Foto: Ivo Doušek
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Oč je Heritage ve srovnání s Legend kratší, o to je techničtější.

„vlasatých“ bankrů není nijak mnoho.
Dvojka je dogleg s vodou před velkým,
dvoustupňovým greenem. Na trojce se
les otevře, fervej ohromné šířky, jen asi
80 metrů před greenem je vysoký val,
green za ním není vidět. Je potřeba
prohlédnout si jeho polohu z větší
dálky. Jamkoviště je zvláštně zvlněné;
přestože je velké, najde se na něm jen
málo snadných pozic pro jamku.
Pak čtvrtá jamka: nádherný otevřený
třípar s odpalem z výšky, green opět

čtyřpary na pohodu, nastává uklidnění. Druhý třípar přináší val bankrů
těsně před greenem. Pak osmička –
obtáčí jezero, rána na green musí jít
přes něj, jen si musíte vybrat, jestli
hrát na green druhou, tedy delší ránu,
nebo si přihrát, ránu přes jezero zkrátit
a zmírnit stísněné pocity, které každá
rána přes vodu v člověku vyvolává.
Devítka je to stejné, ale mnohem delší:
zase kolem vody, tentokrát hrozí zprava,
jezero je velikánské, břeh porostlý rá-

„Kdo si letos zahrál víckrát obě hřiště, vrací se víc
na Heritage, je to větší zážitek. Ohraničují jej
pouze přirozené překážky – rafy, občas voda, je
bez autů! I to působí příjemně.“
veliký a zvlněný – to se opakuje i dál,
v důstojném odstupu obklopuje jamku
ze všech stran vysoký les. Následují dva
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kosím, na druhé straně se koupají obyvatelé vilek, které tam vyrostly zároveň
s výstavbou resortu. Nádherná, těžká.

PENATI GOLF RESORT
Adresa: Penati Golf Resort, Šajdíkove Humence
453, 906 07 Šajdíkove Humence, Slovensko
Tel.: + 421 917 907 777, +421 34 39 79 777
Web: www.penatigolfresort.sk
Email: reception@penatigolfresort.sk
Green fee: 70 € (po–čt) | 90 € (pá–ne, sv.)
Služby: driving range | plochy pro nácvik krátké hry |
výuka golfu | půjčovna vybavení | ubytování |
klubovna | bar | restaurace | pro-shop | aupair |
dětské hřiště | animační programy pro děti |
další sportovní aktivity
Heritage
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 230 (černá) | 6 021 (bílá) |
5 681 (žlutá) | 5 281 (modrá) | 4 860 (červená)
Legend
Počet jamek: 18 | Par: 72/73
Délka (m): 6 313/6 536 (černá) | 5 957/6 187 (bílá)
| 5 523/5 703 (žlutá) | 5 127/5 329 (modrá) |
4 712/4 798 (červená)

