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A
m

erický architekt m
ohl v m

aďarské 
rovinaté krajině m

axim
álně využít svůj 

přístup a zasadit hřiště do terénu tak, 
jako by tu bylo odjakživa. Velkorysost 

byla základem
 u paru 72, s délkou 6 351 m

etrů, 
a hlavně plochou 160 hektarů! Díky tom

u nehrozí 
ani křížení jam

ek, ani ataky ostatních hráčů. Prostor 
je široce otevřený a na většině jam

ek nabízí krásné 
výhledy do krajiny. 

Široké a skvěle upravené fairwaye, s nepříliš hus-
tým

i lesním
i porosty kolem

, na první pohled lákají 
ke snadném

u výsledku. Zejm
éna když zjistíte, že 

zde není ani jeden aut. Jenže, chyba lávky! Fairwaye 
jsou sice rovné, ale dlouhé a často se nebezpečně 
svažují k vodě. H

řiště totiž zform
oval tok řeky Zaly, 

a tak na většině jam
ek narazíte na vodní plochu, 

jezírko či potok. 
D

vě tříparové jam
ky se hrají přes jezero a jedna 

na lesem
 chráněný green. O

strovní dvanáctka 
vyžaduje přesnou ránu na 160 m

etrů. Strom
ů při-

bývá, takže patnáctku lem
uje les po obou stranách. 

Tém
ěř 600 m

etrů dlouhá pětipatrová osm
náctka  

je jednou z nejhezčích jam
ek. Kvůli greenu, chrá-

něném
u vodou a m

noha bunkery, ovšem
 i jednou 

z nejtěžších na tom
to hřišti. 
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Typických Jonesových bunkerů, ve tvaru čtyřlíst - 
ků, se zde nachází rovná stovka. N

aštěstí nepříliš 
hlubokých a díky speciálním

u písku i relativně 
snadno hratelných. H

ru ovšem
 ztěžují husté  

roughy, m
odelované greeny a všudypřítom

ný vítr. 
H

řiště není fyzicky náročné, jen je třeba se při-
pravit na dlouhé přechody, a to zejm

éna z devítky 
na desítku. N

a druhou stranu vám
 tato procházka 

poskytne dostatek času na občerstvení. Lze si 
sam

ozřejm
ě zapůjčit e-caddy či autíčko.

Za projektem
 stojí m

aďarský m
iliardář, sedm

-
desátník Gábor Széles. Vystudovaný inženýr svůj 
m

ajetek vybudoval v elektrotechnickém
 prům

yslu. 
Před čtyřm

i lety se rozhodl orientovat i na cestovní 
ruch, a proto zakoupil již rozestavěný rezidenčně-
golfový areál v údolí řeky Zaly, ve vesnici Zalascány.

Dostatek peněz poznáte na každém
 kroku. 

„Gábor si na náš m
anagem

ent stěžuje, že jeho pe-
níze utrácím

e příliš pom
alu,“ řekl na adresu dalšího 

rozšiřování a zdokonalování areálu m
anažer klubu 

a bývalý profesionální hráč Dam
ian M

acPherson.
Zala Springs se již stihl zařadit m

ezi Leading 
Golf Courses a m

á za cíl stát se jedním
 z nejlepších 

hřišť ve střední a východní Evropě. Am
bice to není 

přehnaná. N
epoznali byste, že osm

náctka byla 
otevřena teprve v září 2015.

Golf v M
aďarsku stále nepatří k nejoblíbenějším

 
sportům

, tam
ní federace registruje jen pár tisíc 

M
aďarsko? A proč ne? 

Zala Springs Resort leží v proslulém
 

západním
 vinařském

 regionu zem
ě, 

jen pár kilom
etrů od lázní H

evíz. 
O

sm
náctijam

kové hřiště je dílem
 

legendárního Roberta Trenta Jonese Jr. 
a stojí za objevení.
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D
esignový hotel 

Palazzo Zichy 
se nachází v Pešti, 
na levém

 břehu  
D

unaje, v histo-
ricky starší a dnes 
živější části m

ěsta 
s m

noha kavárnam
i, restauracem

i a bary. N
e-

obarokní palác z roku 1899 m
á 75 m

oderních 
pokojů a pět exkluzivních apartm

ánů, saunu, 
fitness a business centrum

. Potěší i m
alé  

občerstvení, čaj, káva a voda, vše v lobby  
do 17 hodin bezplatně k dispozici. O

ceníte  
garáže, parkoviště a nezbytnou W

i-Fi free, 
stejně jako m

ilý a ochotný personál.
w

w
w

.hotel-palazzo-zichy.hu

N
etradiční zážitek 

zejm
éna pro 

m
ilovníky designu 

a architektury, to 
je om

šele luxusní 
Brody H

ouse 
v centru Pešti, stojí 
na stejném

 nám
ěstí jako M

aďarské národní 
m

uzeum
. N

eoklasicistní m
ěstský dům

 byl v roce 
2009 prom

ěněn um
ělci do hotelové podoby. 

Všech 11 pokojů je vybaveno zrestaurovaným
 

historickým
 nábytkem

 a doplněno o designové 
kousky a současné um

ění. D
ojem

 um
ocňují vy-

soké štukové stropy a dřevěné podlahy. Pozor, 
nenajdete zde televizi, telefon ani m

inibar, zato 
nechybí klim

atizace ani W
i-Fi.

brodyhouse.com

hráčů na patnáct hřišť. Zala Springs tak budete m
ít 

sam
i pro sebe, nejvýš narazíte na zahraniční ná-

vštěvníky, a to zejm
éna ze Slovenska. Pro m

ilovníky 
klidné hry a rozum

ných cen je M
aďarsko ideální 

volbou. Díky příznivém
u klim

atu se zde navíc hraje 
tém

ěř celoročně. 
Areál, vybudovaný pro náročnou klientelu a do-

tažený do posledního detailu, m
á nezbytné trénin-

kové zázem
í a jako vrchol designovou prosklenou 

klubovnu. N
ajdete tu restauraci s rozlehlou terasou, 

kom
fortní šatny, konferenční m

ístnost, pro-shop 
i půjčovnu vybavení. 

P
ř

íje
m

n
á

 l
é

č
b

A
M

enu obsahuje jak typickou m
aďarskou, tak i m

e-
zinárodní kuchyni. Doporučujem

e guláš a m
ístní 

růžové. A také zakoupit golfový m
íč s logem

  
klubu – letícím

 čápem
. Toho ostatně spatříte 

u vstupní brány do areálu. 
U

bytovat se lze přím
o na hřišti, v hotelu  

s 28 luxusním
i apartm

ány. Pokud se vám
 zde  

opravdu hodně zalíbí, m
ůžete si rovnou koupit 

apartm
án či vilu, jak jinak než s výhledem

 na hřiště. 
Veškeré inform

ace o resortu, golfových balíčcích 
i ubytování najdete na w

w
w.zalasprings.hu. 

H
řiště leží jen deset m

inut od přírodního jezera 
H

evíz s teplotou třicet stupňů a s unikátním
i léči-

vým
i pram

eny, kterých tu m
ají dokonce 36. Když 

po relaxaci v teplých pram
enech zahrajete životní 

výsledek a záda nebolí ještě týdny poté, řeknete si, 
že na léčebných účincích pram

enů asi něco bude. 
N

ecelou půlhodinu jízdy odsud pak leží Balaton.
Z Prahy autem

 čeká řidiče šestihodinová cesta. 
Další m

ožností je přím
é spojení do Budapešti, kam

 
ČSA létají třikrát denně a kde lze strávit aspoň dva 
dny. M

ěsto nabízí ohrom
nou kom

binaci elegance, 
uvolněnosti a tem

peram
entu. K tom

u vás přivítají 
rozum

né ceny a m
ilí lidé. To, že někdy m

luví jen 
m

aďarsky, jim
 snadno odpustíte. N

akupovat  

m
ůžete u tradičních prodejců, ale i v luxusních 

buticích na Andrássyho třídě, což je jakási m
ístní 

Pařížská. Stejně tak pokrm
y se nabízejí u stánků 

i v nepřeberném
 m

nožství designových restaurací. 
Z pam

átek byste nem
ěli vynechat Státní operu 

a Budínský hrad. Budovu opery od nejvýznam
něj-

šího m
aďarského architekta M

iklóse Ybla m
ůžete 

navštívit v rám
ci organizovaných prohlídek, ale 

největším
 zážitkem

 je sam
ozřejm

ě představení 
v prostoru s jednou z nejlepších akustik na světě. 
V tom

to ohledu byla Budapešť vyhodnocena  
jako třetí za m

ilánskou La Scalou a Paříží. 

Po představení m
inete předražené restaurace 

hned vedle opery a zajdete jen o sto m
etrů dál 

do Bistro Fine. M
ůžete ochutnat kreativní kuchyni 

a kvalitní m
aďarská vína, která tu rozlévají po skle-

ničkách, takže lze m
ěnit a ochutnávat. Lákavá je  

také terasa vedoucí na Andrássyho třídu a m
otto 

„Less internet, m
ore Cabernet“.

Také se projeďte po Dunaji, některé lodě jsou 
k dispozici v rám

ci m
ěstské dopravy. Aby nebylo 

vody m
álo, doporučujem

e též term
ální lázně 

Gellért. N
ádherná secesní budova z roku 1918 

obsahuje třináct bazénů a dvě vířivky. 

PŘED
CH

O
ZÍ 

STRAN
A

:
Zala Springs 

Resort z výšky

VPRAVO
 

(po sm
ěru 

hodinových 
ručiček): Šestá 

jam
ka; Klubovna 
za soum

raku; 
A

partm
án-

-kuchyně, Terasa 
u klubovny; 
A

partm
án-

-ložnice; 
Poslední jam

ka

N
A

H
O

ŘE, VLEVO
: M

ísta pro vodu, písky i greeny bylo dost

N
A

H
O

ŘE, VPRAVO
: Term

ální lázně Gellert v Budapešti


