Bulharsko – Golf Thracian Cliffs
Text a foto: Milan Bučík

Designer Gary Player o hřišti řekl: „Podobné nenajdete nikde na celém světě.“

Vzhledem k současným téměř neomezeným možnostem cestovat kdekoliv, nečelí Bulharsko, na
rozdíl od doby před pár desítkami let, masívnímu náporu českých turistů, golfisty nevyjímaje.
Přesto nedaleko od nás, něco přes hodinu letu z Vídně do Varny, se ukrývá skvost, který stojí za
návštěvu. Pokud pojedete z letiště asi šedesát kilometrů autem na sever podél pobřeží, přijedete ke
Kavarmě a následně se ocitnete v Dobriči, kde narazíte na nejlepší bulharskou golfovou destinaci.
Naleznete zde nejlepší zemské golfové hřiště Thracian Cliffs, které po založení v roce 2011, získalo
mimo jiné i prestižní ocenění The Best Golf Resort in Europe 2014. Designerem je jeden z největších
golfových velikánů Gary Player. Současník a největší soupeř legend Arnolda Palmera a Jacka
Nicklause. Jihoafričan, který vyhrál ve své kariéře 164 profesionálních turnajů včetně 18 typu Major a
v roce 1965 získal Grand Slam. A člověk, který navrhl desítky krásných hřišť po celém světě, nejvíce
v JAR. Vzrůstem nevelký, ale velmi inteligentní golfista, který proslul osobní disciplínou a velkou
tréninkovou pílí. Dodnes je památný jeho výrok, když před lety při vítězství na jednom z majorů, trefil
na poslední jamce z bunkeru přímo do jamky a touto ranou zvítězil. Ze skupiny přihlížejících diváků se
ozvalo : „To je ale štěstí !“ Gary Player pověstný svou skvělou hrou z písku se otočil k divákům a

pronesl: „Máte úplnou pravdu. Čím více trénuji, tím mám více štěstí.“

Apartmánový resort i stejnojmenné hřiště se nachází na překrásných vysokých skalnatých útesech.
Z každé jamky hřiště se vám otevírají nádherné výhledy na moře a bělostné skály. Jednotlivé jamky
se vinou od klubovny vlevo za sebou podél pobřeží a po devítce se obrací zase zpátky. Druhá devítka
je položena trochu výše, takže hráči po celou dobu nepřijdou o nadpozemské výhledy.
Hřiště je dosti kopcovité, některé jamky jsou docela dlouhé a jejich větší obtížnost je výzvou i pro
velmi dobré hráče. Když jsme hřiště hráli, tak se o jeho údržbu i organizaci hry staral početný tým
anglických profesionálů. Hřiště tak bylo ve skvělém stavu – odpaliště i nízko střižené ferveje včetně
perfektních docela obtížných grínů.
Každá jamka ze všech osmnácti je krásná a trochu jiná a zahrát si ji představuje silný zážitek. Přesto
mi nedá abych nevyzvedl dvě naprosto výjimečné jamky – shodou okolností č.6 a č.7.

Šestka je třípar z vrcholku kopce mnoho desítek metrů dolů (z černých odpališť je to 211 metrů) na
grín ležící na skalním útesu. Hned za grínem je moře a vpravo dole bunker. Chce to přesnou ránu
nejlépe na střed grínu. Pokud trefíte vlevo, míček skončí na skále, odkud vypadne pouze výjimečně .
Následuje čtyřparová delší sedmička, kde se odpaliště nachází v moři! Odsud pálíte přes vodu na
fervej, která je položena výš než odpaliště. Matematika je neúprosná. Pokud nedáte driverem carry
minimálně 170 metrů – v závěrečné fázi letu do kopce – končíte v moři. A to dosti často ještě fouká
protivítr. Je to výzva i pro dlouhé hráče a nesplnitelný úkol pro kratší. Ti mohou následně využít drop
zónu na pobřeží.

Hrací fee je 129 EUR (ceny 2017) a hoteloví hosté platí pouze 99 EUR.
Hostům luxusního apartmánového komplexu jsou k dispozici 3 restaurace, z toho jedna je na pláži,
kde je příjemné koupání. Ti co více spěchají, se mohou občerstvit v club housu naproti golfové
recepci. Najdete zde i několik menších obchůdků. Hotelový komplex sestává ze dvou částí - Marina
Village a Hillside Village. O jejich umístění vypovídají již jejich názvy. Doporučuji využít spíše Marina
Village, kde je nejblíž do restaurací i do klubové recepce. Areál je dosti rozlehlý a když se ubytujete
v druhé části, můžete docházet i stovky metrů. Ceny, vzhledem k tomu co dostáváte, jsou trochu
vyšší a služby občas „bulharské“. Ale překrásné hřiště vám umožní na tyto drobné nedostatky rychle
zapomenout a svým hostitelům je rádi prominete.
Pár kilometrů zpět podél pobřeží se nachází další hotely a zbývající dvě hřiště v této oblasti. Obě jsou
zase rozložena na útesech podél pobřeží a z většiny jamek se nabízejí rovněž pěkné výhledy do okolí.
Doporučuji rozhodně si zahrát BlackSearama – navrhoval ho rovněž Gary Player. Je delší, z černých
6648 metrů, rovinaté a zvládnout ho není lehký úkol. Třetí hřiště Lighthouse se nachází hned vedle, je
nejkratší a nejméně obtížné.
A pro ty, kteří chtějí vidět i něco jiného než hotel a hřiště, doporučuji navštívit blízký historický
Nesebar. A komu nebudou stačit hotelové restaurace – vezměte si taxi, objeďte Hillside Village a
navštivte restauraci na útesu nad hotelovým komplexem. Je tam výborná kuchyně a překrásný
výhled z terasy dolů na moře a to i v noci.
Užitečný odkaz : https://www.thraciancliffs.com/golf/overview
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