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tak jako na běžných hřištích fervej. Místní 

dělají všechno pro to, aby udržovali hřiště 

v nezáludném, dobře hratelném stavu, 

aby si každý golf užil a rád se zase vracel.

Hotely

Hotel arx ve Schladmingu – ubyto-

vání u mistrů světa

Hotel najdete v Rohrmoosu nad Schlad-

mingem a je to opravdový golfhotel. 

Všechno je zde trochu jiné než v běžných 

hotelech, se smyslem pro detail. Jak už 

to v rakousku bývá, jde o rodinný podnik. 

Majitel Bernard Veith je ředitel schlad-

minské sportovní školy, pracuje zde i jeho 

žena a syn, bývalý mistr světa ve snowbo-

ardingu a odnedávna manžel Anny Vei-

thové, dříve Fenningerové, vícenásobné 

olympijské vítězky ve sjezdovém lyžování. 

Tu v létě v hotelu běžně potkáte.

Díky příznivým cenám a perfektní, vy-

znamenáními oceněné kuchyni se jim 

daří plnit hotel i v létě, což všechny 

místní hotely zdaleka nedokážou. Obje-

vili jej už také čeští golfi sté. Hotel je ve-

lice tichý, komorní prostředí. Neschází 

wellness, byť 

rozsah je 

úměrný velikosti 

celého hotelu. 

Ceny jsou nižší, 

než by odpoví-

dalo čtyřhvěz-

dičce ve větším 

městě, servis 

osobní. Člověk má dojem, že je na ná-

vštěvě u známých. Častými hosty jsou 

zde i bikeři. Majitelé si velice zakládají 

na způsobu přípravy jídel – vše, co jen 

trochu jde, čerpají z místních produktů, 

všechno je čerstvé.

Orienatce na golfovou klientelu se pro-

mítá v nabídce golfových balíčků, lze 

si sestavit i individuální pobyt, zajištění 

tee time je samozřejmé, dobré je využít 

Golf in Ski amadé Card, to pak hrajete 

za 58 euro celý den neomezeně.

Přidružená hřiště

GLC ENNSTAL WEISSENBACH
Hřiště leží v naprosté rovině. Proto 

je navštěvováno spoustou hráčů 

– turističtí golfisté se neradi dřou do 

kopce. Ale nechtěl bych mu křivdit 

– je krásné svou přírodou, což bude 

nejspíš hlavní důvod vysoké návštěv-

nosti. Jako jediné golfové hřiště v Ev-

ropě leží v evropské přírodní rezervaci 

„Natura 2000“. Za pěkných dní vytváří 

modrá obloha, až kýčovitě zelené fer-

veje a skály okolních hor nádherné 

kontrasty.

„To není jen tak, je potřeba stále vyví-

jet veškerou snahu, aby příroda zůstala 

zachována ve své původní podobě,“ 

naznačuje manažer klubu Thomas Ai-

gner, jehož tatínek celé hřiště zakládal 

a mnoho let zde působil jako prezi-

dent. „Máme zde spoustu druhů ptáků, 

zvířat i rostlin, některé z nich přísně 

chráněné, v součtu jde o mimořádně 

zajímavý kus krajiny.“

Hodně zeleno, na zavlažování mají evi-

dentně dost vody, řada menších i vět-

ších rybníčků, vodní rýhy. Za hradbami 

stromů vykukuje obrovitý Grimming 

a další kopce.

Nejtěžší jamka je pětka, jen 330 metrů 

dlouhý čtyřpar (ze žlutých), jeho green 

se ale ukrývá za vodou. Hřiště lze do-

poručit pro „odpočinkový den” nebo 

hráčům, kteří se s golfem teprve začí-

nají seznamovat a na těžkém hřišti si 

golf neužijí. A pozor – od pondělí do 

čtvrtka zde platí vouchery Jedno fee 

dva hráči. To nedokáže žádný balíček…

Hotel

Schlossgasthof Grimmingblick v ro-

zumné cenové relaci, s klubem mají spo-

lečný golfový balíček.

Don Harradine, anglická designérská ikona, odvedl 
dobrou práci. Prvních devět jamek hráče provede 
svahem spadajícím do údolí na jihu, z většiny je 
krásný pohled na majestátní horu Grimming, 
obrovský, samostatně stojící kopec tyčící se do 
výšky 1 300 metrů nad údolí Ennsu.

Tvůrci hotelu arx prokázali velký smysl pro detail, což mohou obdivovat 

i čeští návštěvníci, kteří sem proudí ve stále větším počtu.

Ennstal Weissenbach se rozkládá v unikátní přírodní rezervaci Natura 2000.


