
▶ Hřiště CirColo del Golf di roma aCquasanta je jedním z nejstaršíCH 
Hřišť v itálii. otevřeno bylo v roCe 1903 a zaHrajete si v blízkosti 
HistoriCkýCH památek z doby římskéHo Císaře tiberia Claudia.

▶ Hřiště 
Golf marCo 
simone na se-
verovýCHodě 
říma Hos-
tilo v roCe 
1994 italian 
open, teď je 
Horkým fa-
voritem pro 
ryder Cup 
v roCe 2022.
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roč jezdit za golfem 
do Itálie? Z několika důvodů. 
Země sice nepatří mezi 
nejvyhledávanější golfové 
destinace typu Španělsko 
a Turecko, ale přinejmenším 
z klimatického hlediska je díky 
středomořskému podnebí 
srovnatelná. Jaro tu začíná dřív 
než u nás.

Letěli jsme v polovině března 
do Říma na letiště Fiumicino, odkud 
to bylo jen 20 minut do hotelu Helio 
Cabala. Cena: letenky cca 6 000 a celý 
prodloužený víkend s ubytováním, 
snídaněmi a hracími poplatky cca 
10 000 korun. Vzhledem ke stan-
dardním cenám ubytování a fýčkům 
vynikající cena. To jsou výhody za-
čátku sezony… Přilétáme ve čtvrtek 
odpoledne a ještě stíháme devítku 
na nejbližším hřišti, v neděli večer 
odlétáme, ale i tento den jsme ještě 
hráli. Hotel je prostorný a má italský 
šarm: Ležel na kopci, s impozantními 
výhledy do krajiny. Řím nedaleko, 
takže byla vedle golfu i možnost vyra-
zit do Věčného města.

PAMÁTKY I MEZI GREENY
Pár minut od hotelu se nacházelo 

hřiště Castel Gandolfo (countryclub-
castelgandolfo.it), na kterém jsme 
zažili dva extrémy. První den jsme 
dohrávali za tmy a poslední den 
jsme většinu kola šli za zimy, vichru 
a prudkého deště. Hřiště je krásné, 
originálně umístěné ve vulkanickém 

kráteru, dříve zatopeném, blízko 
velkého jezera Albani. Designoval ho 
Robert Trent Jones Sr., což je známka 
kvality i ctihodnosti, byť reálná kva-
lita greenů a odpališť nebyla stopro-
centní. V plné sezoně a za hezkého 
počasí jeho přednosti vyniknou více. 
Standardní cena za 18 jamek činí 60 
eur ve všední den a 80 eur během 
víkendu.

Klubovna se nachází v nádherné 
několikapatrové vile ze 17. století a je 
z ní úchvatný výhled na celé hřiště 
i do okolí. Na hřišti najdete 93 bunke-
rů a tři jezera, všude kolem rostou sta-
ré duby, olivovníky, cypřiše a pinie. 
Hřiště je středně dlouhé – ze žlutých 
odpališť měří 5 871 metrů – a je znor-
mováno jako mírně těžší (HCP 18 při-
dá tři rány). To je fér, protože je dost 
technické, se spoustou nástrah a vy-
žaduje přesnost. Zapamatujete si těž-
kou jamku č. 4, která je ve své druhé 
polovině celá obklopená vodou. Nebo 
dlouhou patnáctku, která vyžaduje 
hru přes vodu dokonce dvakrát.

Hřiště Circolo del Golf di Roma 
Aquasanta (golfroma.it) byl náš favo-

V současné době je v Itálii přes 98 000 registrovaných hráčů golfu 
a země disponuje 278 golfovými hřišti; výrazná většina z nich se nachází 
v ekonomicky rozvinutější a klimaticky příhodnější severní části, tedy pod 
Alpami a v Pádské nížině, v okolí Milána, Turína, Benátek, Florencie atd. 
Další hřiště pochopitelně leží v okolí Říma. Na stát, který má přes 300 000 
km² a téměř 60 milionů obyvatel, jsou však italská čísla z hlediska 
evropského srovnání malá (i Česko je na tom lépe: u nás je v populaci 
0,52 % hráčů, v Itálii jen 0,16 %). Nicméně tradice italského golfu je 
dlouhá, začíná už okolo roku 1900 a bohatší vrstvy společnosti tu golf 
hrály vždycky. I díky této tradici se Italové už také prosadili ve špičkovém 
sportovním golfu: Prvním hráčem evropské úrovně byl Costantino 
Rocca (nar. 1956), který v 90. letech vyhrál pět turnajů European Tour 
a třikrát byl členem rydercupového týmu (paradoxní ovšem je, že právě on 
pocházel z relativně chudých poměrů). K jeho následovníkům patří bratři 
Francesco a Eduardo Molinariové (tři výhry na European Tour a jedna 
na PGA Tour, resp. dvě výhry na European Tour) a dvaadvacetiletý Matteo 
Manassero, který už vyhrál na European Tour čtyřikrát. Itálie má také 
celkem 14 hráčů v první tisícovce Official World Golf Ranking.

ITALSKÝ GOLF V  KOSTCE

HŘIŠTĚ KANDIDUJE 
ZA ITÁLII NA POŘÁDÁNÍ 
RYDER CUPU V ROCE 
2022, ALE NEBUDE TO 
MÍT LEHKÉ… 
ZDENĚK HAŠEK

rit, a to nejen díky slunečnému 
počasí a teplotě kolem patnácti 
stupňů. Potěšila nás vysoká 
kvalita, stylová oranžová klu-
bovna i pestrý design prefe-
rující taktiku před délkou ran. 
Hřiště bylo založeno už v roce 
1903 a důkazem historického 
dědictví je blízký akvadukt 
z doby Claudia. Areál je mírně 
kopcovitý a protíná ho potok. 
Nejúchvatnější jsou ztepilé pi-
nie, často samostatně rostoucí, 
tvořící v létě přírodní sluneční-
ky. Nejdelší a nejtěžší jamkou 
je sedmička, která měří téměř 
přesně půl kilometru a otevírá 

se z ní krásný pohled na zmiňo-
vaný akvadukt. Nejzáludnější je 
tříparová jedenáctka, na které 
jsme si všichni vylámali zuby. 
Je sice krátká a z kopce, ale před 
greenem číhá hluboký potok, 
kolem něj bunkry, a navíc velké 
převýšení komplikuje výběr 
správné hole.

Náš favorit byl nádherný, ale 
nechává si za to taky patřičně 
zaplatit: ve všední dny rovných 
100 eur. I tady jsme pocítili vý-
hody výletového balíčku. A rádi 
jsme absolvovali dvacet sedm 
jamek zakončených večeří 
na břehu jezera.

NA RYDER CUP?

Třetím hřištěm bylo Marco 
Simone Golf & Country Club 
(golfmarcosimone.com). A po-
zor: Kandiduje za Itálii na po-
řádání Ryder Cupu v roce 2022! 
Nebude to mít lehké – docela 
jsme kroutili hlavami a říkali si, 
zda to Italové vůbec myslí váž-
ně. Byl začátek sezony a do ro-
ku 2022 ještě daleko, ale kvalita 
rozhodně pokulhávala. Ze zmí-
něných hřišť je nejdelší (z mi-
strovských měří 6 343 metrů), 
nejsportovnější a nejprostorněj-
ší (téměř 100 hektarů). Třípat-
rová klubovna se pyšní plochou 
přes 7 000 m² a opět tu stojí 
historická vila s rozlehlou tera-
sou, nyní i s bazénem. Pod de-
signem je podepsán Jim Fazio 
(starší bratr o něco známějšího 
Toma Fazia), hlavní dominantu 
hřiště tvoří tisíc let starý hrad 
se vzácnými freskami, který je 
vidět z mnoha jamek.

Hřiště je dost zvlněné 
a na rozdíl od předchozích je 
na něm pouze jedno jezero, 
hned vedle první jamky – a ta 
je také jamkou nejhezčí. Stan-
dardní cena za mistrovské 
hřiště (vedle je i běžná devítka) 
je 70 eur ve všední den a 90 eur 
během víkendu (v úterý zavře-
no). Opět jsme zvládli dvacet 
sedm jamek.

Sečteno a podtrženo: Hřišť 
v zemi sice není z absolutního 
hlediska přehršel (viz rámeček), 
ale v okolí hlavních turistických 
center, respektive velkých měst 
jich je dostatek a jsou různo-
rodá. Většinou i kvalitní, pro 
středoevropského hráče pak za-
jímavá svojí přírodní odlišností. 
Ve spojení s místní gastronomií 
i všudypřítomnou historií to 
činí z Itálie atraktivní golfovou 
destinaci. A pokud zvolíte 
vhodný termín, pak je to určitě 
lákavé i cenově. 

Golfový život    Cestujeme
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