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Expedice Ennstal
V Alpách se začátkem podzimu můžete těšit na dlouhá období krásného počasí, které tu nazývají „Kaiserwetter“. V údolích vládne ještě léto, vrcholí golfová sezona,
a když je opravdu slunečno, hřeje teplo i nahoře. Na tuto dobu si naplánovala výlet
do Ennstalu, údolí řeky Enns, skupina českých hráčů.
Text a foto: Ivo Doušek
Ambiciózní plán zněl zahrát si během
čtyř dnů všechna čtyři hřiště, která se
v údolí nacházejí. Útočiště a zázemí jsme
našli v hotelu Zum Jungen Römer (U mladého Římana) v Radstadtu, na západním
konci údolí. Hotel je to absolutně golfový, pro golﬁsty mají srdce (vycházejí
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skupinám cenově vstříc), recepce místního hřiště je hned vedle něj a sdílejí společné parkoviště.
Plán počítal se dnem příjezdu i dnem odjezdu coby hracími dny. Není to problém
– vstup do údolí, město Liezen, je od Brna
i od Prahy vzdálené kolem 350 kilometrů,

většinou po dálnicích – google „říká“
slabé čtyři hodinky jízdy.
První hřště Ennstal–Weissenbach leží
hned u Liezenu, což byl cíl v den příjezdu. Start ve dvanáct se dal lehce stihnout. Řeka Enns zde vytvořila celkem širokou rovinu mezi kopci, místní se chlubí,

že mají nejrovnějších osmnáct jamek
v celých Alpách. Díky tomu je hřiště velice oblíbené, ujde ho každý. Na parkovišti hromada aut, ale protože jamky
jsou skoro pořád v lese, na jiné ﬂighty
narazíte málokde.
Hřiště se jako jediné v Evropě rozprostírá
přímo v přírodní rezervaci Natura 2000,
v lesících a rákosových porostech kolem
fervejí kypí život – vzácné rostliny, živočichové a hlavně spousta druhů ptáků.
Sám golf, přestože vede v rovině, nudný
není. Každá jamka je jiná.
Na jaře je tady milion krokusů, mají je ve
všech reklamách, my jsme zastihli dobu
neméně pěkných ocúnů. Manažer Thomas Aigner hrdě ukazoval štůsek voucherů časopisu Golf 1=2, které zde platí
v některých dnech týdne.
Druhý den se hrálo hřiště Radstadt, vyznačující se raritou – golfovou lanovkou.
Ta vozí hráče vysoko nad hřiště, kde leží
odpaliště krátkého tříparu, a po něm, kupodivu to vyšlo na třináctku, jamka, jakou mají opravdu málokde. Odpal z velké
výšky, green dole je jak poštovní známka,

výškový rozdíl činí 92 metrů. Ránu dlouho
sledujete, pak zmizí za hranou terénu,
a když jste opravdu dlouzí, uvidíte ji dobíhat po ferveji před greenem. Na vše dohlížejí vrcholky třítisícového Dachsteinu,
„přečnívající“ vysoko nad bližšími kopci.
Ale Radstadt není jen lanovka a vysoký
odpal. Jamky vedou zčásti v rovině,
zčásti šplhají a zase klesají ve velkém
svahu, odděleny alejemi stromů. Místní
raf je doširoka vysekaný. Na jaře nechávají mezi jamkami pruhy, které kvetou intenzivními žlutými květy, na podzim jsou
ferveje širší.
Manažer radstadského klubu Horst Watzlik je vůdčí silou, která dala dohromady
sdružení Golf in Ski amadé, kde se sdružuje pět kmenových a dvě přidružená
hřiště (Ennstal je tam komplet) s možností využívat zajímavou slevovou kartu
Golf in Ski amadé Card – tu jsme využívali i my.
Odpoledne troška negolfové kultury: majitel hotelu Zum jungen Römer nám poradil odpolední výlet – nad Radstadtem
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UBYTOVÁNÍ
www.roemer.at
je hora Rossbrand, na místní poměry
nepříliš vysoká (něco přes 1 700 metrů),
z níž je vidět na hory v 360stupňovém
panoramatu. Při té podzimní viditelnosti
parádní výlet, skoro až nahoru autem,
čtvrthodinka chůze k velkému kříži na
vrcholu, teplíčko, zářijové borůvky. Přestože po Radstadtu je ukazatel Rossbrand
co padesát metrů, na parkovišti bylo
jen pár aut na vrcholu nikdo – asi seděli
v nedaleké hospůdce na horkých malinách se šlehačkou.

INZERCE

Golfclub Radstadt je už 25 let nejvýznamnější letní
zařízení určené k aktivnímu trávení volného času
v celém regionu Ski amadé. Víc než 700 členů a kolem 10.000 hostů využije ročně 27 jamek resortu,
který se pyšní světoznámou raritou – golfovou
lanovkou „Birdie Jet“.
K posílení našeho týmu pro kvalitní péči
o hřiště hledáme angažovaného

GREENKEEPERA
(může být i žena)

Tauern Golf GmbH

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

z.Hd. Geschäftsführer
Mag. Horst Watzlik
A-5550 Radstadt, Römerstraße 20
info@radstadtgolf.at
www.radstadtgolf.at

Nabízíme dlouhodobé a jisté sezónní zaměstnání,
zdarma obědy v naší restauraci a volnou hru na
našem hřišti. Očekáváme vysokou spolehlivost
a přesnost, samostatnost v pracovní činnosti odpovídající detailnímu plánu prací a schopnost
práce v týmu.
Na přání se Vám postaráme o ubytování
a v případě zájmu i o pracovní místo v některém z našich partnerských podniků
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v zimě (lanovky, atd.).
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Třetí den byl na programu turnaj na
hřišti Schloss Pichlarn. V tom týdnu
měli „Podzimní dny golfu“, takže jedinou
možností bylo zúčastnit se jejich turnaje.
Proč ne. Cannon start v deset, naše čtyři
ﬂighty nasadili (asi nechtě) rovnou na
nejtěžší jamky.
Hřiště je zajímavé, kopcovité, každá
jamka je originál, lehké dvě, těžkých
mnohem víc. Střídají se lesní pasáže
a louky s menšími lesíky. Nad vším ční
místní hora Grimming, mocný kopec,
údajně nejvyšší hora Rakouska, když se
měří od úpatí k vrcholu.

Pichlarnu vévodí velký zámek, to vše s horskou dominantou v pozadí.

Proslulá radstadtská lanovka Birdie Jet, jež vás vyveze na vyvýšené odpaliště.
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Turnaj proběhl úspěšně, opět za horka,
které je ale v horách o fous snesitelnější
než v nížinách. Vyhlášení proběhlo ve
stylové prázdninové vesničce, všichni
(kromě nás) se převlékli a vyﬁkli se do
slušných oděvů, jak je v Rakousku na vyhlášení zvykem, pohoštění bylo rázovité,
polévka se nabírala z asi dvoulitrových
konviček, hlavní jídlo bylo k našemu překvapení vepřo knedlo zelo jako od babičky. Na moučník už jsme nečekali a jeli
na svou hotelovou večeři.
Vyvrcholením, co se hry týče, bylo hřiště
blízko Schladmingu. Vlastní jej Franz
Wittmann, majitel Adamstalu. Koupil
ho před dvěma roky a vládne tu jeho
syn Franz. Hřiště designoval Bernhard
Langer a patří k uskupení Leading Golf
Courses Austria – obě skutečnosti si přečtete na velkých nápisech ještě cestou
k parkovišti.
Hřiště leží v rovině, začíná dvěma příjemnými, i když trošku úzkými jamkami,
pak následuje rozmanitá směs lehčích
i těžších pasáží, až na jeden třípar vedou
všechny ostatní tříparovky přes vodu,
ferveje se vinou mezi oblými uměle vytvořenými „langerovskými“ kopečky,
které snášejí nepřesné míče zpátky na
fervej, všude vysekáno, raf skoro neexistuje. Manažer Franz Wittmann k tomu
podotýká: „U nás nejde ztratit míček. Jen
– a to docela snadno – utopit…“
Akce se dá zvládnout za tři přenocování,
s využitím Golf in Ski amadé Card vyjdou hřiště místo 75–80 euro jen kolem
55 – to činí celou věc ještě příjemnější.
A poznatek- když už se jede tak daleko,
je škoda některé z hřišť vynechat: každé
jiné, všechna pěkná.

