CESTY ZA GOLFEM | Rakousko

Golf Ottenstein slaví 30 let

Umíte si představit lepší prostředí pro golfové hřiště než v pahorcích rakouského
Waldviertlu? Možná ano… Ale tady, mezi lesy a potoky, rybníky, makovými poli a kvetoucími loukami, je golfu velice gobře. Ottensteinský golf je v dobrém slova smyslu
mimo civilizaci, všude kolem je nerušená příroda – a nejen kolem, krásná příroda se
prolíná hřištěm, které ji změnilo jen minimálně.
Text a foto: Ivo Doušek
Druhá devítka se vzdálí na opačnou stranu
a vydrží tam až po poslední jamku. Zase
nahoru, dolů k potoku a podél něj, milý třípar v nejnižším místě. Třináctka je nejvýš
pětisetmetrový pětipar hodně z kopce,
kde se dá dohrát na green druhou ranou.
Asi nejtěžší z celého hřiště je šestnáctka,
dlouhý čtyřpar se zúžením, vodou a závěrečným stoupáním ke greenu.

Už několik let je klub Ottenstein součástí
většího uskupení. Spojil se s nedalekým
Diamond Country Clubem v jeden silný
celek. Oﬁciální jméno klubu je dnes Diamond Club Ottenstein.
Na začátku byl tenisový klub Rastenfeld,
mezi jehož členy bylo slovo golf málem
nadávkou. Pak se jeden z významných
členů zranil, s tenisem byl ámen a ten
dobrý muž se začal poohlížet po golfu,
který mu lékař doporučil. A protože měl
ten pravý tah na branku, za pár let stálo
mezi poli a lesy devět nových jamek a celý
tenisový klub si kupoval hole. Po golfovém
boomu ještě nebylo ani památky…
O co víc v začátcích budování vládlo nadšení, o to méně měli zkušeností. Naštěstí
najali proslulého architekta Keitha Prestona, který vykouzlil bez velkých přesunů
zeminy parádní devítku. „Když jsem sem
přijel poprvé, vozil mne majitel pozemku
na traktoru krajinou a říkal: tohle je naše
hřiště,“ vzpomíná Preston.
Konečně bylo zaseto a zanedlouho se
hrálo. Jako klubovna sloužila stavařská
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maringotka, natřená nádhernou růžovou barvou. Pak přibyla současná klubovna a dalších devět jamek – hřiště
se roztáhlo do krajiny, dolů k potoku,
k němuž se několikrát vrací, aby zase
vystoupalo výš. Klubovna je nejvyšším
bodem resortu.
Otvírací jamka vede šikmo dolů, nabízí
díky délce možnost skórovat. Aby se
nezačínalo moc lehce, vybudovali zde
v roce 2011 rybníček. Další dvě jamky
klesají na dno údolí. Ta třetí nabízí odvážným střelcům velkou výzvu: měří
281 metrů (levý dogleg), ale ti nejlepší
dostřelí až na green. Vyžaduje to ovšem
slepou ránu přes vysoké stromy na malý
vyvýšený green, zčásti obklopený vodou.
Záležitost jen pro místní s detailní znalostí terénu.
Dlouhý pětipar a následující třípar vede
krásným plochým, ale dost úzkým údolím podél potoka. Třípar se hraje přímo
proti obrysu blízkého kostelíka, tady
vzniká většina romantických fotek hřiště.
Další jamky vedou zpátky těsně nad údolím, pak hra vystoupá ke klubovně.

Kdybyste se hráčů zeptali na signature
hole, valná většina by neváhala a zvolila
devatenáctou jamku. Tou je restaurace
manželů Hettegerových, zvolená několikrát rakouskou golfovou restaurací roku.
Tady panuje paní Monika; její manžel není
vidět, jen občas slyšet, když zrovna naklepává řízky v kuchyni. Strava skvělá, jídelníček bohatý, obsluha velmi osobní. Kvůli
této jamce je potřeba vyhradit si na Ottenstein více času než na jiná hřiště.
Díky příznivému klimatu se v Ottensteinu
hraje do pozdního listopadu, řeka Kamp
se stará o příznivé mikroklima – některé
roky není provoz v zimě vůbec přerušen.
Ottenstein leží necelých padesát kilometrů od Znojma (přes Horn) a podobně
daleko od Slavonic nebo Nové Bystřice.
Okolní krajina s hrady, přehradou na řece
Kamp a rozsáhlými lesy stojí za průzkum.
Ubytování pro golﬁsty nabízí nedaleký
Hotel Restaurant Ottenstein s rozumnými cenami.
Kontaktní údaje:
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN
3532 Niedergrünbach 60
W: www.golfclub-ottenstein.at
Tel.: +43 2826 7476
HOTEL RESTAURANT OTTENSTEIN
3532 Rastenfeld
W: www.hotelottenstein.at
Tel.: +43 2826 251

