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Golfové
oázy
Abú Zabí

řed čtyřiceti lety měli golfisté ve Spojených arabských
emirátech jedinou možnost, kde si odpálit pár míčků. Na písku,
v dunách. Když pak roku 1958 objevili v Abú Zabí ropu a následně
začali odtamtud vyvážet i zemní plyn, vše se změnilo. Na vyprahlých
nehostinných místech, jejichž smysluplné využití by si nedokázal
představit ani snílek typu Julese Verna, se to dnes vesele zelená…

Text a foto Petr Tůma
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GOLFOVÁ HŘIŠTĚ SE STALA

doslova a do písmene novodobými oázami Arabské pouště.
Zavlažuje je nespočet litrů
draze odsolované mořské vody
a vytvářejí neskutečný svět,
který budete ve čtyřicetistupňovém vedru a tetelícím se
vzduchu považovat za snovou fatu morganu. Musíte se
štípnout, abyste uvěřili, ale je
to tak. Golf je dnes společně
s nakupováním bezcelně
dovezeného luxusního zboží
jednou z hlavních komodit,
které Spojené arabské emiráty
svým návštěvníkům v rámci
turistiky nabízejí. Do karet
jim hraje snadná dostupnost z Evropy, příjemných
pětadvacet stupňů v době, kdy
u nás silničáři nestačí odklízet
zapadané silnice, i nové
spojení ČSA z Prahy přímo
do Abú Zabí. Kdo se spokojí
s ekonomickou třídou, zaplatí

za letenku rozumných 8 990
korun. Předražený byznys
vychází na 39 990 korun –
a jeho cenu neospravedlňuje
ani sofistikovaný jídelníček
z rukou šéfkuchaře pražského hotelu Kempinski, Marka
Fichtnera (nabízený navíc
výhradně u poledních odletů).
Jako ve většině věcí však
jde o úhel pohledu. Hole
a bag vám v takovém případě
„vezmou zadarmo“ a vy si
můžete dát na palubě poslední
alkoholickou injekci. „V Emirátech totiž uvidíte oblíbené
lahve jen v barech některých
vybraných hotelů, do umně
skrytých alkoholových
obchodů vás bez propustky
od arabského zaměstnavatele nepustí. Tak to alespoň
funguje v největším ze sedmi
států spojených do jediného
svazku a současně v hlavním
městě Emirátů, v Abú Zabí,“
vysvětluje průvodkyně Zuzana. Již několik let pracuje pro
společnost Royal Golf Tourism, partnera české Blue Sky
Travel, a vítá hned na letišti
valnou část našinců. „Na dru-

hou stranu pokud si nějakou
tu lahvinku vezmete s sebou
(a to zkušení cestovatelé dobře
vědí), nikdo vám ji odebírat
nebude,“ hned chytře dodává.

Teplotně
požehnaný leden
Nechceme golfisty přesvědčovat o nutnosti mít stále
po ruce placatku poslední
záchrany, ale střídání venkovních pětačtyřicítek s vražedně
ledovou klimatizací uvnitř
budov, ale i například v zakrytých autobusových zastávkách
si brzy vybere daň na vašich
hlasivkách. To platí pro
návštěvu Emirátů po většinu
roku. Během ledna a února
však spadne tamní teploměr
na příjemných 25 °C. Teplota
vody v moři pak sice rapidně
poklesne, ale každičký hotel
má vlastní bazén, a navíc – vy
jste přijeli přece hlavně za golfem, že?
Odpalovat míčky lze
v Emirátech na více než tuctu
velkých hřišť – jde o nejrychleji se rozvíjející sport v zemi.
Vloni přibyla další osmnác-

tijamková hřiště v Abú Zabí
na Saadiyat Beach a na Yas
Links, jež doplnila sedmadvacetijamkový Golf Club s unikátní klubovnou postavenou
pod křídly sokola, kterého
Arabové tolik obdivují.
Zmíněné hřiště bylo už v roce
2008 vyhlášeno tím „NEJ“
v oblasti celého Středního východu a na tamních fairwayích
a greenech se odehrává turnaj
European Tour PGA Abu
Dhabi Golf Championship.
V klubovně klubu byste pak
našli vše, co byste očekávali
YasLinks, Abú Zabí

Hřiště zasazené do dramatického
přírodního panoramatu
na dohled od Arabského zálivu
umí prověřit a nadchnout
golfové profesionály, zanícené
amatéry i pokročilejší
začátečníky. I kdyby si měli
vychutnat jen jeho dokonale
hladké greeny zastřižené tak,
že z nich nelze odtrhnout ani
stébélko trávy, kterou by si
chtěli hodit, aby zjistili, jak fouká
vítr. To samozřejmě ukazuje
GPS navigace v zapůjčených
buginách stejně tak jako přesnou
mapku hrané jamky a vzdálenost
k vlajce. Od té poslední to je jen
kousek ke klubovně postavené
v andaluzském stylu, kde
nechybí ani venkovní vířivky,
bazén a hřiště na kriket.
www.yaslinks.com
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i v pětihvězdičkovém hotelu.
Tři patra restaurací a salonků,
bazén, tenisové a squashové
kurty, jakož i wellness se saunami, vířivkami a masážemi.
Zahanbit se ale nenechá
ani doposud tolik progresivní
Dubaj, která si nese nálepku
golfového ráje už nějaký ten
rok. Hostí hned dva turnaje
série European Tour, a to sice
Dubai Desert Classics na hřišti
Majlis Course v Emirates Golf
Club a Dubai World Championship, který vrcholí na Jumeirah Golf Estates (Earth
Course) čerstvě upraveném
podle nápadů Grega Normana. A když si k tomu přidáte
osmnáctijamkové hřiště Al
Badia, Dubai Creek & Yacht
Club hostící asijskou PGA
Tour, Montgomerie Dubai,
Faldo Wadi Course a Els
Club v Dubai Sports City
navržený vítězem The Open
a dvojnásobným vítězem US
Open Erniem Elsem, nemluvě
o mnoha nádherných hotelech
s vlastními akademiemi, je jasné, že se mají vyznavači golfu
kam vracet. A to i přesto,

Hotel Emirates Palace.
Luxusní Maybachy jsou
kdykoli k dispozici...

že většinu území Spojených
arabských emirátů tvoří pořád
nehostinná vyprahlá poušť.

Nejvyšší,
nejdelší, nejdražší
Abstraktní tvary mrakodrapů,
budovy blýskající se skutečným zlatem, sedmihvězdičkové hotely, nákupní centra
s butyky těch nejluxusnějších

značek i tržiště, kde seženete
téměř cokoliv. A také místa,
kde jako by se zastavil čas… To
vše čeká cizince při návštěvě
Emirátů. Hned po příletu se
mu ale zatočí hlava z moderní
architektury obou letišť, které
se službami a „duty free“ nabídkou zboží umisťují v první
desítce světových žebříčků.
Hlavní město země Abú Zabí

se už před pár lety rozhodlo,
že ukáže světu věci dosud
nevídané a věhlasnou Dubaj
posune na vedlejší kolej.
A svůj slib opravdu plní.
Už cestou do hotelu zahlédnete mešitu pojmenovanou
na počest šejka Zayeda bin
Sultana Al Nahayana. Jde
o zakladatele a prvního prezidenta Spojených arabských
emirátů, který je v ní i pochován. Mešitu stavěli Italové,
kteří soutěž o projekt vyhráli
se svým architektonickým
návrhem a dokázali vytvořit
budovou jako z pohádek Tisíce a jedné noci. Od roku 2008
je otevřena i pro návštěvníky jiné než muslimské víry,
a rozhodně stojí za návštěvu.
Blýská se nebeskou čistotou karenského mramoru
kombinovaného s alabastrem,
vykládaného květinovými
mozaikami tvořenými perletí.
Obdivné „ách“ či „wow“ však
platí i na její velikost. Vejde
se do ní na 40 000 věřících,
kteří se schovají pod sedmapadesáti kopulemi. V té nejvyšší
pak visí největší lustr světa.
Má průměr deset metrů a je
ještě o pět metrů delší. Ženy
dostanou při vstupu do mešity
černý háv a musí si zahalit
vlasy a pokud možno i tvář,
všichni si pak na nádvoří
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"Zlatý" sál hotelu
Emirates Palace, kde
vystupuje Bolšoj balet

Mešita Al Nahayan

Abu Dhabi Golf Club,
Abú Zabí

Sedmadvacetjamkové hřiště
s parem 72 má rozlohu 162
hektarů a leží 10 minut od letiště
i vlastního centra města.
Funguje od roku 1992 a tak je
už pěkně „usazené“ – lemují
ho vzrostlé, samozřejmě
uměle zavlažované palmy.
Jeho poznávacím znamením je
klubovna ve tvaru obrovského
sokola se zázemím srovnatelným
s pětihvězdičkovým hotelem.

Yas Links, při odpalu
Amara Zemplinerová,
v pozadí hala zábavního
podniku Ferrari World

zouvají boty. Mimo čas modlitby uvnitř vládne neuvěřitelně
pohodová atmosféra. Zatímco
v barokním chrámu cítíte svoji
maličkost a těžko se zbavujete
pocitu, že na vás kdosi přísně
shlíží, v mešitě to vypadá jako
na zahradním pikniku. Muži
se ležérně opírají o vzhůru
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se rozevírající sloupy, ženy
v hloučcích diskutují, kolem se
prohánění s křikem děti… a samozřejmě válí při tom kotouly
na největším koberci světa. Byl
ručně vyroben v Íránu, váží
47 tun a obsahuje 2 268 000
uzlíků. Vysloužil si tak zápis
do Guinessovy knihy rekordů.

prosinec 2011

www.adgolfclub.com
info@adgolfclub.com

Kde bankomat
nahradil zlatomat
To se nepodařilo sedmihvězdičkovému hotelu Emirates
Palace, který nehledí na to,
že běžná klasifikace končí

Klubovna ve tvaru
sokola je nerozlučně
spojená s resorterm
Abu Dhabi Golf Club

hvězdičkami pěti. Předloni
žádal o zápis nejdražšího
zájezdu na světě, když vypsal
týdenní pobyt za milion
dolarů. Návštěvník by mohl
samozřejmě užívat všech
výhod, které tento hotel,
patřící samotnému šejkovi,
nabízí. K dispozici by mu byl
například soukromý Maybach s livrejovaným řidičem,
privátní tryskáč nebo celý tým
masérek. Volně organizovaný
program počítal s tím, že si
takový host zaletí do Íránu
kvůli nákupům koberců, pak
vyrazí do Bahrajnu za potápě-

ním a jindy zas na návštěvu
Mrtvého moře. Další den měl
mít jen pro sebe golfové hřiště
a v ceně pobytu byla i sada
šperků z těch nejvzácnějších
perel. Hotel, jehož stavba
vyšla na tři miliardy dolarů
a kde lze potkat Eltona Johna,
Jennifer Lopez nebo George
Bushe, však zápis světového
rekordu neobhájil… Stejnou
sumu totiž stojí luxusní Cesta
kolem světa za 80 dní, již
prodává společnost Leading
Hotels of the World.
Dostat se jen tak „na kukačku“ do Emirates Palace, když
tam nebydlíte, je téměř nereálné. Pokud si ovšem nekoupíte
lístek na ruský Bolšoj balet,
který v tamním zlatem se blýskajícím sále pravidelně hostuje. Celou budovou prochází
jako jednotná spojovací nitka
motto „ukázat pohromadě tolik bohatství, kolik se jen dá“.
I proto se vše leskne žlutavou
barvou počítanou na karáty,
kousíčky stejného kovu jsou
posypány i čokoládové deserty
v jedné z patnácti místních
restaurací. A samozřejmě hned

Saadiyat Beach Golf
Club, Abú Zabí

Loni v březnu otevřené hřiště
na uměle vysypaném ostrově
je pouze začátkem proměny
území vzdáleného asi 700
metrů od pevniny a města
Abú Zabí a přibližně 50 km
od Dubaje. Kromě toho, že
na něm má vyrůst Louvre galerie
a Guggenheimovo muzeum,
navrhne architekt Frank Gehry
i clubhouse pro tento klub.
Současné hřiště má plochu 370
akrů a chlubí se tak hlubokými
bunkry, že byste jim srovnatelné
nenašli ani v St. Andrews.
www.sbgolfclub.ae
info@adgolfclub.com

ve vstupní hale byste našli
zlatomat. Za cenu srovnatelnou s aktuálním kurzem
nákupu na burze si lze odvézt
z Emirates Palace unikátní
vzpomínku – zlatý plíšek
nebo malý nuget ryzího zlata
v podobě blýskavého tučňáka. (Ne)vkus ruské klientely,
která mezi hosty převažuje, se
prostě nezapře…

Když se řekne inša-Alláh
Čas je v Emirátech relativní
veličina a dochvilnost nepatří
mezi tamní ctnosti. Setkáte

se s tím hned po příletu, při
kontrole víz. Musíte si prostě
počkat, projevy netrpělivosti,
či dokonce výbuchy vzteku nic neurychlí. A jste-li
zvyklí na dodržování termínů
a nasmlouvaných schůzek,
vítejte na cestě do blázince.
Uklidněte se a zpomalte jako
na golfu. Vše řídí Alláh a záleží jen na jeho vůli, neboli
„inša-Alláh“, což lze interpretovat jako české „dá-li Bůh“.
V zajímavém kontrastu s touto
pomalostí a někdy až letargií
je arabská vášeň pro cokoli, co
rychle běhá, létá a jezdí. Ať to
jsou závodní velbloudi, k lovu
vycvičení sokoli, vodní skútry
či nejmodernější sportovní
vozy. Právě pro ty nejrychlejší byl postaven v Abu Zabí
okruh F1. Trať architekta
z Cách – „dvorního krejčího“
F1 Hermanna Tielkeho – leží
v těsném sousedství pláží,
hotelů a konečně i golfového
hřiště na uměle vybudovaném
ostrově Yas. Přímo nad ní se
zvedá luxusní hotel a odevšad
je vidět nafouklá hala zábavního parku Ferrari World.
Pod hliníkovou střechou, jejíž
materiál by vyšel na karoserii
16 700 vozů téže značky,
se skrývá na dvacet adrenalinových atrakcí – včetně
nejrychlejší horské dráhy
na světě. Vystřelí vás vpřed
rychlostí 280 km za hodinu
a při některých obloucích, kdy
se řítíte hlavou dolů a drží vás
jen Matka kynetika, zažijete
přetížení několika G.
Řev návštěvníků však utichá
o tři sta metrů dál, za areálem, na greenech ležících
na dohled nových hotelů ze
skupiny Crown Plaza. Byly navrženy a zbudovány na uměle
vybudovaném ostrově, což je
i případ sousedního Saadyiat
Islandu, který má v budoucnu
kralovat pro změnu umění.
Pod stavbami Galerie Louvre
a Guggenheimova muzea, kam
se budou dlouhodobě půjčovat
exponáty z celého světa, jsou
podepsáni architekti jako Jean

Nouvel, Frank Gehry, Zaha
Hadid či Norman Foster. Golfové hřiště na Yas Links pro
změnu navrhl Kyle Phillips.
Muž, který má za sebou
pětadvacet let zkušeností se
stavbou podobných resortů
po celém světě a koncipoval
například Kingsbarns Golf
Links v St. Andrews. Hned
po otevření získalo nejvyšší
certifikát a ocenění od Golf
Course Architecture magazine, takže proč si ho nezkusit.

Hodně, ale hodně míčků
Ve skutečnosti se brzy ukáže,
že si ono vyzkouší vás… Ne,
o žádných ztracených a znovu
nalezených míčcích, které
byste si koupili společně při
placení „feečka“, tady zatím
neslyšeli. Na Yas Links se hraje výhradně s novými klubovými míčky nesoucími zdejší
logo. Pokud se však dostatečně
nerozcvičíte na odpališti,
které je osvětlené a funguje až
do noci, kdy denní teploty klesají na snesitelnou úroveň, připravte se na zkoušku ohněm.
Osm jamek kopíruje pobřeží,
a jakmile se míček zatoulá
mimo dokonale vyholenou fairway, už ho nenajdete. Rough
tvoří ostrá půlmetrová tráva
, která je tak tvrdá a pokroucená, že míček spolkne, jako
by byla vycvičena jen k tomu.
Do toho nastupuje 119 bunkerů obsahujících 300 000
metrů krychlových písku
dovezeného... z Bahrajnu. Má
totiž bělejší barvu než pouštní
písek v Emirátech! Celou
dobu se navíc pohybujete
víceméně jen metr nad úrovní
vlnek Arabského zálivu, přes
které se i několikrát odpaluje.
Ve vedru, které umí zpříjemnit jen mírný větřík, je bugina
samozřejmostí a do její výbavy
patří i lahve vychlazené vody,
nádoby na led (bohužel bez
šampaňského) a navoněné ručníky. Ať už si s nimi budete
otírat potící se čelo, nebo jen
gripy holí, na tohle hřiště jen
tak nezapomenete… ♣
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