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Brunnwies a krajinka jak z pohlednice

Jiná dimenze golfu
Vážení čtenáři, omluvte prosím nezvyklé množství superlativů, na které v příštích řádcích
narazíte. Normální český člověk superlativy příliš nemiluje, i já jsem takový: důvodem
může být například nedostatek sebevědomí. To pak každá chvála něčeho cizího spíš
zabolí, než potěší. Ale tady se jim nedokážu vyhnout, toto je zpráva ze světa, kde golf
povýšili až těsně pod Boha.
Text Ivo Doušek, foto Ivo Doušek a archiv Hartl Resortu
Německý golfový resort Bad Griesbach je
skutečně svět sám pro sebe, má to i v logu.
A není to přehnané sebevědomí. Pět mistrovských osmnáctek, z nichž tři designoval
Bernhard Langer, dalších pět šesti– a devítijamkových tras. Celkem 127 jamek, 10 hřišť
a k tomu největší golfová škola světa – proslulý Golfodrom, kruh o průměru 300 metrů
s 300 odpališti, 16 proﬁtrenérů!
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Přehnaná, neopodstatněná gigantománie?
Kdepak, Německo má přes 600 000 hráčů
a jen v Bavorsku jich evidují na 135 000,
to už je nějaká klientela. A Bad Griesbach
má jméno z nejlepších, loni byl zvolen už
podeváté v řadě nejlepším německým
golfovým resortem.
To ještě zdaleka není všechno. Resort,
oficiálně zvaný Hartl Resort Bad

Griesbach podle majitele Aloise Hartla,
zahrnuje také lázně a hotely, je to tedy
mekka golfu, lázeňství a wellness zároveň. Navenek je nejvíc znám golf, ale
práci na něm se z 900 zaměstnanců
resortu věnuje jen necelá třetina.
Bad Griesbach má termální prameny
a lázně tady byly dřív než golfová
hřiště.

druhá, lesem oddělená část se jmenuje
Bad Griesbach Therme a je krásná – něco
jako naše nejlepší lázně, když je uklizeno.
S dalšími dvěma lázeňskými městečky,
Bad Birnbachem a Bad Füssingem, tvoří
lázeňský trojúhelník, zasazený v malebné
krajině kolem řeky Rot, kde zvlněné krajině dominují pole a políčka, vesničky, kostelík, hodně zeleně. Na mnoha místech by
se tady daly skvěle fotit pohlednice „Pozdrav z Bavorska“ – pěkné, klidné, skoro
kýčovité svou dokonalostí.
Než se vydáme na hřiště, projděme ještě
hotely, ubytování. To je tady důležité,
sem jen málokdo jede na jeden den a bez
noclehu. Tady se dá strávit i dovolená…
Navíc ubytování znamená dost výraznou
slevu na hru.
Hartl Resort zahrnuje dva moderní hotely, Hotel Maxmilian a Hotel Fürstenhof,
ale převážná část golﬁstů vyhledává čtyři
další ubytovací domy – říkají jim gutshof,
tedy statek nebo selský dvůr. Ale to je zavádějící, jsou to všechno takové levnější,
prostší, ale nově zařízené a dobře vybavené hotely. Pro golﬁstu, přicházejícího ve
spajkách ze hřiště, je to optimální verze.
Největší výhodou gutshofů je bydlení
přímo u klubovny.
Hřišť je deset a jsou roztroušena po Rottalu.
Resort se dělí na jižní a severní část a od
konce ke konci je to asi osm minut autem.
Typický rodinný podnik. Syn je jedním
z těch 36 profíků, dcera vládne jednomu z hotelů, maminka všem wellness a beauty prostorám. A tatínek,
pan Hartl – ten to celé řídí. Nevypadá
nijak rázně, spíš přátelsky a pohodově,
s trochou bavorského šarmu, ale má
to všechno pevně v rukou. A nemíní to
z nich pustit – od roku 1977 už sem investoval 740 milionů euro!
O jeho důkladnosti svědčí i následující
událost. Před pár lety nebyl spokojen
se svým švihem, zeptal se několika ze
„svých“ profíků, a když mu každý radil
něco jiného, pozval si Technickou Univerzitu Mnichov a zadal jim studii na téma
golfový švih. Výsledkem je „Griesbach
Methode“, podle níž sjednotil své profíky
a čerpá z ní i německá PGA.
Bad Griesbach je menší město blízko
Passau, kousek od rakouských hranic. Jeho
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by chtěl – má moc práce. Ubytoval jsem
se v gutshofu Brunnwies, francouzským
oknem jsem si nanosil věci z auta do pokoje
a vydali jsme se na hřiště.
Brunnwies je údajně jedno z nejkrásnějších hřišť Německa, Golf World England
ho řadí mezi dvacet nejlepších v Evropě.
Jde o první z Langerových počinů pro
Bad Griesbach. Bernhard neměl těžkou
práci – tady se moc zeminy nepřemisťovalo, ferveje vedou krajinou tak, jako by
je jen vystříhali. Tvary jsou logické, žádné
zlomy, dráhy harmonicky vplouvají do
okolí. Ovšem sám terén je často pořádně
nahoru nebo dolů, kopcovitý, říká se tomu
Bavorské Toskánsko a je to právě krajina,
kde co fotka, to pohlednice.
Ručně stříhané a často pořádně zvlněné
gríny, kolem moc prostoru nenechávají.
Kdo se nechce intenzivně seznamovat
s bavorskou ﬂórou, musí hrát přesně. Nejsilnější dojem – všechny ty terénní tvary,
zejména ferveje, jsou hlaďoučké, vlny
drah plynulé, vysloveně k pohlazení.
První jamky hráče naladí, nejsou těžké.
Až u grínu čtyřky je z jedné strany jezírko a z druhé bankry. Pak hned nejtěžší
jamka – čtyřpar do nekonečného kopce,
grín je až nahoře, těsně za obzorem.
U něj stojí plechová socha golﬁsty, kterých
tady mají pět a vynořují se na kritických
místech (těsně u vody apod.).

Brunnwies je údajně jedno z nejkrásnějších hřišť
Německa, Golf World England ho řadí mezi dvacet
nejlepších v Evropě. Tvary jsou logické, žádné
zlomy, dráhy harmonicky vplouvají do okolí.
Začněme s těmi většími. Na severu jsou
tři: Brunnwies, Uttlau a Lederbach. Kousek
vedle je i Golfodrom, u jehož názvu píšou ®,
to znamená, že si pan Hartl ten název zaregistroval. Kolem Golfodromu jsou i čtyři
z pěti kratších hřišť, tvořených až na výjimky třípary. Na jihu jsou dva nejnovější přírůstky, moderní hřiště Beckenbauer a Mercedes-Benz, obě vyšla z designérských
nápadů Bernharda Langera a hrají se na
nich všechny významné turnaje.
Pohyboval jsem se na půdě Hartl Resortu tři
dny se svým průvodcem, ředitelem prodeje
a marketinku resortu Steffenem Kellerem,
vysokým blonďákem švédského typu, golﬁstou s hendikepem 4, který ale hraje míň než

Tříparů si tady moc neváží, píšou je jako
nejlehčí jamky – ta s hendikepem 18 měří
rovných 180 metrů. Čtyři nejtěžší jamky
vedou do kopce. Hilly course, žádná selanka jako na začátku. Několikrát rychle
ztratíte všechno, co jste nastoupali – několik odpalů jde do velké hloubky. Dlouzí
hráči mohou být spokojeni, ferveje na dopadu jsou vesměs široké. Ztratit tady míček je kumšt, leda v některé vodě.
Nahoru dolů, na patnáctce je stoupající
odkloněná fervej aspoň sto metrů široká.
A když se nahoře ohlédnete, zeleň té
obrovské plochy je v odpoledním slunci
omračující. Skvělý závěr nabízí osmnáctka, ke grínu klesáte přes tři veliké,
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HARTL RESORT BAD GRIESBACH
Tel.: +49 (0) 8532 790–22
Web: golfresort@hartl.de
Email: golf@hartl.de
Lederbach
Adresa: Lederbach, 940 86 Bad
Griesbach, Austria
Tel.: +49 (0) 8532 3135
Email: gplederbach@hartl.de
Počet jamek: 18 | Par: 71
Délka (m): 5 955 (bílá) | 5 699 (žlutá) |
5 278 (černá) | 5 622 (červená)
Green fee: 41  (po–pá) | 45  (so–ne)
Uttlau
Adresa: Am Dorfplatz 3, 945 42 Uttlau,
Austria
Tel.: +49 (0 )8535 189–49
Email: gputtlau@hartl.de
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 061 (bílá) | 5 818 (žlutá) |
5 440 (černá) | 5 074 (červená)
Green fee: 51  (po–pá) | 56  (so–ne)
Beckenbauer
Adresa: An der Rottwiese 1,
940 94 Rotthalmünster, Austria
Tel.: +49 (0) 8532 92440
Email: gppenning@hartl.de
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 500 (bílá) | 6 078 (žlutá) |
5 508 (černá) | 5 174 (červená)
Green fee: 55  (po–pá) | 63  (so–ne)

nádherně hladké příčné vlny, pak už jen
jezírko a hotovo.
Večer mne pan Keller vytáhl do gutshofu
Uttlau. Tady je potřeba říci, že gutshofy
mají (úmyslně) každý svůj charakter.
Brunnwies bavorská klasika, Penning středomořský, Sagmühle je elegantní a Uttlau
rustikální.
Jsme v tom rustikálním – pokoje jsem neviděl, ale ve velkém dvoře, ohrazeném
statkem ze všech stran, sedělo pod kaštany určitě o dost víc než sto lidí, byli
nacpaní u dlouhých stolů, jeden vedle
druhého jako Francouzi v Nice, loket na
lokti, konzumovali řízky a pivo, zdánlivě se
všichni znali, spousta jich zdravila mého
průvodce. Z golﬁstů se stali prostí a evidentně velice spokojení lidé. Ale musím
říct, že podobně to vypadalo i na golfu,
jak vylezli ze svých Porsche a Mercedesů,
zmizely společenské rozdíly, nikdo nepředstíral, že je lepší než ostatní.
Další den byla na pořadu dvě hřiště:
Mercedes-Benz a Beckenbauer. Obě
těsně přimknuta k sobě, mezi nimi gutshof Penning. Centrum celého golfového
resortu, alespoň tak soudím podle toho,
že místní proshop byl ještě větší než
v ostatních klubovnách a že na slunečné

terase odpoledne po hře seděl i sám
majitel.
Obě osmnáctky jsou v úplné rovině, jen
nepatrně pozměněné terénními úpravami,
fyzicky bez obtíží. To ale neznamená, že
by byla lehká, spíš naopak. Ke slovu přichází technika, přesnost, course management. Hodně vody, k jezírkům a jezerům
se přidávají i meandry řeky Rot.
Začal jsem na Beckenbauerovi, jež si oblíbil i sám fotbalový císař toho jména. Birdie karty tu mají dvojího druhu – klasické
a pak jednodušší – karty, které dávají každému, jsou bezvadné, obrázky se vešly na
dvě strany kartičky velikosti A5, je na nich
všechno. Z dvanácti prvních jamek byla
voda hned na desíti a podobně se modralo i těch zbylých šest. SR nad 130, to
na rovině znamená spoustu překážek.
Zase třípary coby nejlehčí, i když mají
k 200 metrům, devítka a osmnáctka se
vracejí ke klubovně zvlášť zapeklitě.
Mercedes-Benz začíná mírněji, je tady
víc velkých starých stromů, což této
osmnáctce navzdory mládí propůjčuje
punc vyzrálosti. Bernhard Langer si zase
vyhrál s vodou. Zvlášť povedená je třináctka, rána jde celou dobu nad vodou
nebo ji má těstě po levé straně – podle
toho, jestli míříte na poloostrovní grín

Mercedes-Benz
Adresa: An der Rottwiese 1,
940 94 Rotthalmünster, Austria
Tel.: +49 (0) 8532 92440
Email: gppenning@hartl.de
Počet jamek: 18 | Par: 71
Délka (m): 6 037 (bílá) | 5 690 (žlutá) |
5 216 (černá) | 4 920 (červená)
Green fee: 55  (po–pá) | 63  (so–ne)
Brunnwies
Adresa: Brunnwies 5, 945 42 Haarbach,
Austria
Tel.: +49 (0) 8535 96010
Email: gpbrunnwies@hartl.de
Počet jamek: 18 | Par: 71/70
Délka (m): 6 114 (bílá) | 5 689 (žlutá) |
5 344 (černá) | 4 976 (červená)
Green fee: 60  (po–pá) | 68  (so–ne)
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Na osmnáctce Beckenbauer vodou rozhodně nešetřili. Ubytujete-li se v gusthofu Penning,
jste na hřišti hned po probuzení.

Gusthof Brunnwies nabízí bavorskou klasiku.

Podobných strážců napočítáme
v Brunnwiesu pět.

(140 ze žlutých), nebo vpravo od něj
a jdete na grín až druhou ranou.
Podobně je na tom poslední jamka.
Těžký úder na grín těsně za vodu, nebo
si přidat ránu a objet to po souši. Každý
to zkouší rovně… „Tam jich je,“ pravil
pan Keller s pohledem na jezírko. Věděl,
o čem mluví.
Do Brunnwiesu je to pár minut. Zase zvlněná krajina, bavorské pohlednice, vodní
překážky, dlouhé odpaly dolů na široké
ferveje, velké gríny. Hřiště těsně obepíná
vesničku Uttlau a poslední jamka končí
přímo mezi domy, aby to nebylo daleko
do té rustikální občerstvovny.
Další den jsme vyrazili na Golfodrom. Pan
Keller mi ho popisoval, ale to chce vidět.
Veliký prostor na vyvýšenině, kruh o poloměru 300 metrů, kolem 200 travnatých
a 89 krytých odpališť, k tomu 21 vyhřívaných boxů pro zimní měsíce. Putting green
5 000 m2, 72 jamek, podobně velkorysé
i další tréninkové plochy.
Na všechny strany vedou z té vyvýšeniny
jamky. Vešla se sem tři devíti- a jedno šestijamkové hřiště, na tu šestku smí každý
i bez osvědčení, na žádném z oněch čtyř
hřišť není potřeba zajít na recepci pro
tee time. Proshop obřích rozměrů, ﬁtting
holí, Scope Swing „Visualiser Pro“, odkud
si můžete výsledky analýzy vašeho švihu
odnést na „ﬂešce“.
Pak jsem jel k Ledebachu, poslednímu
hřišti, jež jsem zatím neviděl. Měl jsem
maličko pocit, jako by mne tam pan Keller
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moc neposílal, řeči o něm se vyhýbal. Klubovna hřiště nebyla okázalá, taková obyčejná. Ale vyšel jsem za ni a otevřel se mi
neuvěřitelný pohled.
Vpravo ode mne končila devítka grínem,
k němuž vedl kopec, jaký jsem na golfu
ještě neviděl: na posledních metrech má
48 výškových metrů! Na infarkt! Vozíky,
kterých tady mají spoustu, to sotva vyjedou. Ale kupodivu vozík jsem viděl jen jeden, ostatní chodili.
Hned vedle to pokračuje desítkou, kde se
hraje prudkým svahem dolů, daleko dole
potok a z obou stran zužuje dopad les.
Mistři za potok, já před. Za potokem zas
prudký sráz vzhůru, jamka vedle jabloní
u osamělého stavení.
Tak vypadá pravý horský golf. Devátá
jamka patří k deseti nejtěžším v Německu, čtyřpar 377 ze žlutých a ten
kopec… Test kondice i přesnosti. Nádherně dlouhé drajvy z vyvýšených odpališť, z nejvyššího bodu výhled až do
Alp. Parádní hřiště od začátku do konce.
Ještě sedmnáctka je pětipar stoupající
celou dobu, poslední jamka je psaná
jako druhá nejtěžší…
Lederbach se hrdě může řadit k ostatním
čtyřem osmnáctkám. Nakonec, proč člověk
hraje golf? Aby si něco užil. A k tomu se
tohle hřiště náramně hodí.

celodenní vstup na Golfodrom včetně
všech přilehlých hřišť 30 euro.
Resort leží 26 km od Passau, s GPS či mapou je to bez problémů. Je vhodné přijet
do jižní části resortu, najít gutshof Penning
a tam se zásobit všemi informacemi. Pokud
máte předem objednané noclehy, všechny
klubovny, hotely a gutshofy jsou propojeny
a vyřídíte to v kterémkoliv z nich. Největší
evropský golfový resort – to je svět sám
pro sebe. A máme to tam kousek…
Golfodrom – tři devítky
Adresa: Holzhäuser 8, 940 86 Bad
Griesbach, Austria
Tel.: +49 (0) 8532 790–0
Email: golfodrom@hartl.de
Délka (m): Jagl – 1 184 (muži) |
1 038 (ženy) | Pfeiffer – 964 (muži) |
848 (ženy) | Engeld – 1 544 (muži) |
1 344 (ženy)

®

Dost superlativů. Něco málo k cenám.
Převaha hráčů sem přijíždí na víc než na
jeden den. Existují tedy slevy pro ubytované. Ceny o víkendu jsou o něco vyšší
než ve všední den. Bugina stojí 33 euro,
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