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PENATI
Na na+í hostiva,skou devítku nedám dopustit, asi jako Bohemák nedá dopustit na sv-j .olí/ek, 
ale dv0 osmnáctky v Penati jsou jiná liga. „Abyste se z t0ch Penati nepo…“ odpov0d0l mi 
kamarád, kdy1 jsem mu popisoval, jak je to h,i+t0 skv0lé, evidentn0 jsem nebyl první… ono je 
opravdu skv0lé a nem-1e b2t pochyb o tom, 1e mí,í hodn0 vysoko. Prost,edí Mal2ch Karpat 
je toti1 pro golf jako stvo,ené: lehce zvln0ná krajina, p,írodní pískové duny a vzrostlé borové 
lesy. To je dobr2 základ, ale pak je+t0 musel n0kdo p,ijít, rozbít prasátko, pustit n0jaké to 
euro, najmout si nejlep+í presti1ní designerskou kancelá, a na 216 hektarech pozemk- chtít 
postavit opravdu luxusní resort. A kdy1 se chce, tak to jde.



PENATI GOLF RESORT
Adresa: Penati Golf Resort – CLUBHOUSE 
3ajdikove Humence 453,  
906 07  3ajdikove Humence p,i Senici, Slovensko
Telefon: + 421 917 907 777
Web: www.penatigolfresort.sk
GPS: 48°40‚31,36“ N / 17°19‚16,44“ E
Rok otev%ení: 2012
Green fee: 70 4 (po–/t) | 90 4 (pá–ne)
Slu&by: driving range / chip & putt / v2uka golfu / p-j/ovna vybavení / 
pro shop / klubovna / restaurace / indoor / ubytování

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

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

Ob0ma h,i+tím pat,í ocen0ní „THE LEADING GOLF COURSES 
EUROPE“ a h,i+t0 Legend bylo letos za,azeno také mezi 
„TOP 100 GOLF COURSES OF CONTINENTAL EUROPE“.

LEGEND
O rok star+í h,i+t0 Legend bylo vybudováno podle návrhu spole/nosti 
Nicklaus Design a otev,eno v roce 2012. Zatím je to jedin2 po/in této legen-
dární zna/ky na území 5esko–Slovenska a i kdyby to hrá/ nev0d0l, pozná, 
1e bylo h,i+t0 navr1eno opravdu zku+en2m architektem. A1 na dv0 v2jimky 
nehrajete 1ádn2 drajv naslepo a pokud jste na správném míst0 na fairwayi, 
máte green jako na dlani, nap,. v+echny /ty,i t,ípary hrajete z kopce dol- 
a na green máte op0t skv0l2 v2hled, tak1e si m-1ete jamku dob,e rozvrh-
nout. Rozhodn0 to ov+em neznamená, 1e rána do greenu je lehká, naopak, 
op0t je t,eba v0d0t kam na green ránu zahrát. T,ípary nejsou zbyte/n0 nebo 
nesmysln0 dlouhé (146, 144, 128 a 135 metr- na st,ed greenu ze 1lut2ch 
odpali+6). H,i+t0 je spí+e lesního charakteru, ale je dostate/n0 prostorné, 
p,irozen0 zvln0né a na pohled prost0 krásné. Do jaké míry je toto na h,i+ti 
d-le1ité posu7te sami, ale a1 si tuto osmnáctku obejdete, uvidíte.

HERITAGE
Vloni otev,ená druhá osmnáctka, tentokrát z pera architekta Jonathana 
Davisona je jiná, ne1 star+í Legend. Kdybyste si odmysleli stromy, dalo by se 
,íct, 1e je to h,i+t0 linksového typu, ale je to spí+ taková evropsko -ostrovní 
syntéza. Krom0 toho, 1e je samoz,ejm0 mlad+í a není je+t0 tak vyzrálé, je 
to h,i+t0 krat+í, zato t01+í. Roughy jsou divo /ej+í, bunkery mají ostré hrany 
a mí/ky /asto sev,e jakási p,esli/kovitá tráva s tuh2mi stébly. Rána mimo 
fervej zakládá na komplikace, reliéf jamek je /lenit0j+í a dokonce se jeden 
t,ípar hraje do kopce, tak1e nevidíte na green, co1 je ne/ekané, ale jamka 
je zase, aby to vykompenzovala, pom0rn0 krátká. Z odpali+t0 nebudete hrát 
jedinou ránu naslepo a celkov0 ze 1lut2ch 5 687 metr- není moc, ale o dél-
ku tu nejde. Pokud chcete dlouhé h,i+t0, nat2/kujete z /ern2ch odpali+6.
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O prvot,ídní kvalit0 slu1eb od recepce, p,es mar+ály a1 po restauraci nemá 
smysl psát, to n0jak o/ekáváte automaticky, stejn0 tak je +koda papíru na 
popis kvality green-, fairwayí a odpali+6, ta je samoz,ejm0 prvot,ídní – a/ 
jsou greeny mladé, jsou perfektní. Ale za zmínku stojí nap,íklad o,ezané 
v0tve do v2+e 2 metr- a vysbírané klestí v lesíku, kter2 by mohl p,ijít do hry. 
Pokud tam zahrajete ránu, sv-j mí/ najdete a ,eknete si, 1e je to milé, 1e 
jste dostali +anci ránu z lesa vyhrát, sice chipem, ale dostali. A jde o to, 1e 
n0kdo v0d0l, 1e v dopadové zón0 driv- není logické (prosím greenkeepery 
z na+ich h,i+6, aby dávali pozor), aby byl po obou stranách fairwaye hust2 
neprostupn2 les, proto1e drive mimo fairway ob/as zahraje i Tiger. Pokud 
ov+em je n0jak2 lesík nebo k,oví koncipován jako p,eká1ka, a to poznáte, 
rad+i si dejte rovnou provizi.

H,i+t0 není lehké, musíte b2t p,esní a dob,e ránu rozm2+let, co1 autora 
/lánku baví rozhodn0 víc, ne1 na ka1dé jamce vyslat sm0rem vp,ed drive, 
a starat se jedin0 o to, aby to bylo pokud mo1no rovn0 a daleko. Logika 
v2stavby je patrná na ka1dém kroku. Kdy1 je jamka krat+í má t01+í green 
a rozhodn0 nedává mnoho p,íle1itostí p,iblí1it se drivem. Kdy1 je del+í, má 
zv0t+enou dopadovou zónu drajv-. Kdy1 p,ihráváte na green z v0t+í vzdá-
lenosti, jsou bunkery men+í a máte víc mo1ností p,ístupu na green, pokud 
se /eká, 1e budete hrát wedgí, je cesta k vlajce komplikovan0j+í. Na konci 
hry na Penati poznáte, 1e cílem architekta nebylo hrá/e potrápit za ka1dou 
cenu, ale p,ipravit celé h,i+t0 tak, aby si jej u1il. Na 36 jamkách nenajdete 
jedin2 autov2 kolík, jako hranice h,i+t0 slou1í plot, ale nevím, jakou byste 
museli zahrát ránu, abyste se k plotu jen p,iblí1ili. 

Legend, jamka /. 1, 330 metr-, par 4.
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JAK JSEM SI ZAHRÁL…
Na Penati jsme se vypravili s p,ítelkyní Pé6ou, která 
je v pokro/ilém stadiu t0hotenství. I tak se mi spo-
le/n2 v2let na golfové h,i+t0 zdál vhodn2, proto1e 
je dokázané, 1e nenarozené d0ti ji1 velmi dob,e vní-
mají a pojal jsem to v2chovn0 – po narození si bude 
syn lépe zvykat na golfové prost,edí, kdyby snad 
cht0l n0kdy pozd0ji za/ít s golfem. Budoucí matka 
by asi dv0 osmnáctky za sebou neu+la, proto jsme 
si objednali bugy. Ná+ flight tedy vypadal následov-
n0: já jsem hrál, Pé6a ,ídila a Kry+tof vnímal.

Star+í osmnáctku Legend jsem ji1 znal, hrál 
jsem tam turnaj, v obou p,ípadech jsem poho,el. 
Krom0 toho, 1e jsem hrál +patn0, se mi moc 

nezdála norma, tak1e jsem s pot0+ením p,ijal 
zprávu o p,enormování a zv2+ení ran k dobru 
o celé t,i. Nov0j+í osmnáctku Heritage jsen 
hrál poprvé. Z tréninkov2ch d-vod- jsem hrál 
z bíl2ch, ob/as z /ern2ch (to abych se p,edvád0l, 
kdy1 nás pou+t0l p,ed sebe n0jak2 flight).

Jeden hrá/ na bugyn0 postupuje h,i+t0m 
 hladce – jako n-1 máslem. O víkendu samoz,ej-
m0 nebylo h,i+t0 prázdné, tak1e kdy1 se nám 
necht0lo p,edbíhat flighty p,ed námi, m0li jsme 
/as posed0t v bugyn0 nebo na p,íhodn0 umíst0-
n2ch lavi/kách, odpo/ívat v tráv0, v klidu posva-
/it a kochat se v2hledem na h,i+t0 – p,ipadali 
jsme si jako na dovolené. Nejvíce se nám líbilo 
na odpali+ti 13. jamky Legend. Tráva kolem /er-

ného odpali+t0 byla jako m0kk2 koberec, svítilo 
sluní/ko a zárove8 lehce povíval v0t,ík, borovice 
von0ly jako u mo,e a na mé skorkart0 byly 
t,i pohodlné pary. Ani se mi necht0lo vstávat 
a t2/kovat, a rozn01n0l2 okolnostmi jsem zahrál 
dablá/e (tuto jamku jsem zrovna hrál z /ern2ch 
také, proto1e je dlouhá, 407 metr- par 4).
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Po+lete nám fotografii z golfové 
dovolené a na konci prázdnin vylosujeme 
+est z vás, kte,í si budou moct zahrát golf 
na slovenském h,i+ti Penati.
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Legend, 2. jamka par 5, 453 metr-. Kdybyste spoléhali na to, 1e se 
ne úpln0 povedenou druhou ranou dostanete na green, nedostanete. 
Bunker uprost,ed a v2razné zvln0ní fairwaye p,ed greenem budou proti.

Legend, odpali+t0 9. jamky, par 4, 341 metr-. Cokoliv jen ne +lajs, na ten 
/íhá voda a pull zase vezme osam0l2 strom na levé stran0, kter2 zakr2vá 
skoro p-l v2hledu na fairway. Tak1e hrajte rovn0 nebo lehké draw, jak jinak. 
Na druhé stran0 jezírka kousek fairwaye jamky 10.



Layout a kvalita h,i+t0 je perfektní. B0hem hraní 
36 jamek jsem si ani jednou nemusel post01ovat na 
h,i+t0, prost0 se nedostavil 1ádn2 +patn2 odskok mí/e na 
holin0 (1ádné tam nejsou), 1ádn2 jinak rychl2 nebo jinak 
sest,íhan2 green, 1ádné nelogické rozmíst0ní p,eká1ek, 
nad kter2m byste museli kroutit hlavou, 1ádná pinpozice 
na hran0 regulérnosti, v+e bylo tam, kde m0lo b2t. H,i+t0 
prost0 nemá 1ádné chyby, i p,íst,e+ky jako úkryty p,ed 
bou,kou jsou rozmíst0ny dob,e a p0kné záchody rozhodn0 
nejsou 1ádné toi -toiky, prost0 pohodlí pro hrá/e je na 
prvním míst0.

Ob0 h,i+t0 jsem obe+el se ctí, lep+í skóre jsem zahrál na 
Legend. Je o pravdu +koda, 1e jsem zapomn0l ve vozíku 
skorkarty, jinak bych své skore ur/it0 zve,ejnil. A jak to 
tak bilancuji, nedoká1u ,íct, která z obou osmnáctek je 

lep+í; p,ítelkyn0 soudí, 1e se jí víc líbilo Legend, t,etí /len 
na+eho flightu ne,íkal nic. Kdybych si m0l opravdu vybrat, 
zvolil bych první devítku Legend a první devítku Heritage. 
V záv0re/ném hodnocení dávám deset bod- z de seti za 
tento developersk2 po/in a rád bych vyzdvihl velkorysost 
investora, kter2 ur/it0 ví, 1e 
se mu vynalo1ené peníze 
nikdy nevrátí, ale bude 
ho u  srdce h,át pocit, 
1e se tu mnoha gene-
racím golfist- bude 
hrát dob,e.

Na Penati hráli 
Luká! Trnka a Petra 
Jelínková (a Kry!tof). 

Leteck2 pohled na Nicklaus Design Legend Course.

Heritage, 17. jamka, par 5, 504 metr-.


