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PENATI

Na naší hostivařskou devítku nedám dopustit, asi jako Bohemák nedá dopustit na svůj Ďolíček,
ale dvě osmnáctky v Penati jsou jiná liga. „Abyste se z těch Penati nepo…“ odpověděl mi
kamarád, když jsem mu popisoval, jak je to hřiště skvělé, evidentně jsem nebyl první… ono je
opravdu skvělé a nemůže být pochyb o tom, že míří hodně vysoko. Prostředí Malých Karpat
je totiž pro golf jako stvořené: lehce zvlněná krajina, přírodní pískové duny a vzrostlé borové
lesy. To je dobrý základ, ale pak ještě musel někdo přijít, rozbít prasátko, pustit nějaké to
euro, najmout si nejlepší prestižní designerskou kancelář a na 216 hektarech pozemků chtít
postavit opravdu luxusní resort. A když se chce, tak to jde.
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Legend, jamka č. 1, 330 metrů, par 4.

PENATI GOLF RESORT
Adresa: Penati Golf Resort – CLUBHOUSE
Šajdikove Humence 453,
906 07 Šajdikove Humence při Senici, Slovensko
Telefon: + 421 917 907 777
Web: www.penatigolfresort.sk
GPS: 48°40‚31,36“ N / 17°19‚16,44“ E
Rok otevření: 2012
Green fee: 70 € (po–čt) | 90 € (pá–ne)
Služby: driving range / chip & putt / výuka golfu / půjčovna vybavení /
pro shop / klubovna / restaurace / indoor / ubytování

NICKLAUS DESIGN LEGEND COURSE
Počet jamek: 18 / Par: 72/73 / Délka (m): 6 536 ( ) / 6 187 ( ) /
5 703 ( ) / 5 329 ( ) / 4 798 ( ) / 4 444 ( )

HERITAGE COURSE
Počet jamek: 18 / Par: 72 / Délka (m): 6 230 ( ) / 6 021 ( ) /
5 681 ( ) / 5 281 ( ) / 4 680 ( )

Oběma hřištím patří ocenění „THE LEADING GOLF COURSES
EUROPE“ a hřiště Legend bylo letos zařazeno také mezi
„TOP 100 GOLF COURSES OF CONTINENTAL EUROPE“.

LEGEND
O rok starší hřiště Legend bylo vybudováno podle návrhu společnosti
Nicklaus Design a otevřeno v roce 2012. Zatím je to jediný počin této legendární značky na území Česko–Slovenska a i kdyby to hráč nevěděl, pozná,
že bylo hřiště navrženo opravdu zkušeným architektem. Až na dvě výjimky
nehrajete žádný drajv naslepo a pokud jste na správném místě na fairwayi,
máte green jako na dlani, např. všechny čtyři třípary hrajete z kopce dolů
a na green máte opět skvělý výhled, takže si můžete jamku dobře rozvrhnout. Rozhodně to ovšem neznamená, že rána do greenu je lehká, naopak,
opět je třeba vědět kam na green ránu zahrát. Třípary nejsou zbytečně nebo
nesmyslně dlouhé (146, 144, 128 a 135 metrů na střed greenu ze žlutých
odpališť). Hřiště je spíše lesního charakteru, ale je dostatečně prostorné,
přirozeně zvlněné a na pohled prostě krásné. Do jaké míry je toto na hřišti
důležité posuďte sami, ale až si tuto osmnáctku obejdete, uvidíte.

HERITAGE
Vloni otevřená druhá osmnáctka, tentokrát z pera architekta Jonathana
Davisona je jiná, než starší Legend. Kdybyste si odmysleli stromy, dalo by se
říct, že je to hřiště linksového typu, ale je to spíš taková evropsko-ostrovní
syntéza. Kromě toho, že je samozřejmě mladší a není ještě tak vyzrálé, je
to hřiště kratší, zato těžší. Roughy jsou divočejší, bunkery mají ostré hrany
a míčky často sevře jakási přesličkovitá tráva s tuhými stébly. Rána mimo
fervej zakládá na komplikace, reliéf jamek je členitější a dokonce se jeden
třípar hraje do kopce, takže nevidíte na green, což je nečekané, ale jamka
je zase, aby to vykompenzovala, poměrně krátká. Z odpaliště nebudete hrát
jedinou ránu naslepo a celkově ze žlutých 5 687 metrů není moc, ale o délku tu nejde. Pokud chcete dlouhé hřiště, natýčkujete z černých odpališť.

O prvotřídní kvalitě služeb od recepce, přes maršály až po restauraci nemá
smysl psát, to nějak očekáváte automaticky, stejně tak je škoda papíru na
popis kvality greenů, fairwayí a odpališť, ta je samozřejmě prvotřídní – ač
jsou greeny mladé, jsou perfektní. Ale za zmínku stojí například ořezané
větve do výše 2 metrů a vysbírané klestí v lesíku, který by mohl přijít do hry.
Pokud tam zahrajete ránu, svůj míč najdete a řeknete si, že je to milé, že
jste dostali šanci ránu z lesa vyhrát, sice chipem, ale dostali. A jde o to, že
někdo věděl, že v dopadové zóně drivů není logické (prosím greenkeepery
z našich hřišť, aby dávali pozor), aby byl po obou stranách fairwaye hustý
neprostupný les, protože drive mimo fairway občas zahraje i Tiger. Pokud
ovšem je nějaký lesík nebo křoví koncipován jako překážka, a to poznáte,
radši si dejte rovnou provizi.
Hřiště není lehké, musíte být přesní a dobře ránu rozmýšlet, což autora
článku baví rozhodně víc, než na každé jamce vyslat směrem vpřed drive,
a starat se jedině o to, aby to bylo pokud možno rovně a daleko. Logika
výstavby je patrná na každém kroku. Když je jamka kratší má těžší green
a rozhodně nedává mnoho příležitostí přiblížit se drivem. Když je delší, má
zvětšenou dopadovou zónu drajvů. Když přihráváte na green z větší vzdálenosti, jsou bunkery menší a máte víc možností přístupu na green, pokud
se čeká, že budete hrát wedgí, je cesta k vlajce komplikovanější. Na konci
hry na Penati poznáte, že cílem architekta nebylo hráče potrápit za každou
cenu, ale připravit celé hřiště tak, aby si jej užil. Na 36 jamkách nenajdete
jediný autový kolík, jako hranice hřiště slouží plot, ale nevím, jakou byste
museli zahrát ránu, abyste se k plotu jen přiblížili.
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Legend, 2. jamka par 5, 453 metrů. Kdybyste spoléhali na to, že se
ne úplně povedenou druhou ranou dostanete na green, nedostanete.
Bunker uprostřed a výrazné zvlnění fairwaye před greenem budou proti.

Legend, odpaliště 9. jamky, par 4, 341 metrů. Cokoliv jen ne šlajs, na ten
číhá voda a pull zase vezme osamělý strom na levé straně, který zakrývá
skoro půl výhledu na fairway. Takže hrajte rovně nebo lehké draw, jak jinak.
Na druhé straně jezírka kousek fairwaye jamky 10.

JAK JSEM SI ZAHRÁL…
Na Penati jsme se vypravili s přítelkyní Péťou, která
je v pokročilém stadiu těhotenství. I tak se mi společný výlet na golfové hřiště zdál vhodný, protože
je dokázané, že nenarozené děti již velmi dobře vnímají a pojal jsem to výchovně – po narození si bude
syn lépe zvykat na golfové prostředí, kdyby snad
chtěl někdy později začít s golfem. Budoucí matka
by asi dvě osmnáctky za sebou neušla, proto jsme
si objednali bugy. Náš flight tedy vypadal následovně: já jsem hrál, Péťa řídila a Kryštof vnímal.
Starší osmnáctku Legend jsem již znal, hrál
jsem tam turnaj, v obou případech jsem pohořel.
Kromě toho, že jsem hrál špatně, se mi moc
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nezdála norma, takže jsem s potěšením přijal
zprávu o přenormování a zvýšení ran k dobru
o celé tři. Novější osmnáctku Heritage jsen
hrál poprvé. Z tréninkových důvodů jsem hrál
z bílých, občas z černých (to abych se předváděl,
když nás pouštěl před sebe nějaký flight).
Jeden hráč na bugyně postupuje hřištěm
hladce – jako nůž máslem. O víkendu samozřejmě nebylo hřiště prázdné, takže když se nám
nechtělo předbíhat flighty před námi, měli jsme
čas posedět v bugyně nebo na příhodně umístěných lavičkách, odpočívat v trávě, v klidu posvačit a kochat se výhledem na hřiště – připadali
jsme si jako na dovolené. Nejvíce se nám líbilo
na odpališti 13. jamky Legend. Tráva kolem čer-

Pošlete nám fotografii z golfové
dovolené a na konci prázdnin vylosujeme
šest z vás, kteří si budou moct zahrát golf
na slovenském hřišti Penati.

ného odpaliště byla jako měkký koberec, svítilo
sluníčko a zároveň lehce povíval větřík, borovice
voněly jako u moře a na mé skorkartě byly
tři pohodlné pary. Ani se mi nechtělo vstávat
a týčkovat, a rozněžnělý okolnostmi jsem zahrál
dabláče (tuto jamku jsem zrovna hrál z černých
také, protože je dlouhá, 407 metrů par 4).

Letecký pohled na Nicklaus Design Legend Course.

Heritage, 17. jamka, par 5, 504 metrů.

Layout a kvalita hřiště je perfektní. Během hraní
36 jamek jsem si ani jednou nemusel postěžovat na
hřiště, prostě se nedostavil žádný špatný odskok míče na
holině (žádné tam nejsou), žádný jinak rychlý nebo jinak
sestříhaný green, žádné nelogické rozmístění překážek,
nad kterým byste museli kroutit hlavou, žádná pinpozice
na hraně regulérnosti, vše bylo tam, kde mělo být. Hřiště
prostě nemá žádné chyby, i přístřešky jako úkryty před
bouřkou jsou rozmístěny dobře a pěkné záchody rozhodně
nejsou žádné toi-toiky, prostě pohodlí pro hráče je na
prvním místě.
Obě hřiště jsem obešel se ctí, lepší skóre jsem zahrál na
Legend. Je opravdu škoda, že jsem zapomněl ve vozíku
skorkarty, jinak bych své skore určitě zveřejnil. A jak to
tak bilancuji, nedokážu říct, která z obou osmnáctek je

lepší; přítelkyně soudí, že se jí víc líbilo Legend, třetí člen
našeho flightu neříkal nic. Kdybych si měl opravdu vybrat,
zvolil bych první devítku Legend a první devítku Heritage.
V závěrečném hodnocení dávám deset bodů z deseti za
tento developerský počin a rád bych vyzdvihl velkorysost
investora, který určitě ví, že
se mu vynaložené peníze
nikdy nevrátí, ale bude
ho u srdce hřát pocit,
že se tu mnoha generacím golfistů bude
hrát dobře.
Na Penati hráli
Lukáš Trnka a Petra
Jelínková (a Kryštof).

