
Pokud hrajete golf, tak vám určitě nejsou hřiště na Slovensku neznámá. 
Jejich výstavba pokračuje obrovským tempem a zajímavých hřišť každým 
rokem přibývá. Slovensko sice není typickou golfovou destinací, ale 
v kombinaci s překrásnou přírodou, množstvím památek, termálními 
komplexy a lázněmi může být skvělým místem pro pohodovou dovolenou.
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Golf, trdelník a Ufo 
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N
a začátek trochu statistiky. Na Slo-
vensko míří v  letních měsících skoro 
stejný počet českých turistů jako do 
Chorvatska. Slovenské regiony přiví-

taly v loňském roce 645 195 turistů z České 
republiky a  jsme tak v  počtu návštěvníků 
Slovenska jednoznačně na prvním mís-
tě. Nejvíce cestovatelů míří do Bratislavy, 
pak následuje Poprad, Liptovský Miku-
láš a  Piešťany. A  jak k  sobě patří tři slova 
v  titulku článku? Golf jako druhý nejroz-
šířenější sport na světě má své místo i  na 
Slovensku. V  Piešťanech a  v  Tatranské 
Lomnici bylo golfové hřiště již před sto 
lety. Trdelník není původem z Prahy, jak se 
snaží prodejci namluvit turistům, ale po-
chází z půvabného svobodného královské-
ho města Skalice. A Ufo? To je zážitek nad 
zážitky. Ale nepředbíhejme…

Ještě nedávno bylo jediné osmnácti-
jamkové hřiště v  Tálech, na jižní straně 
Chopku. Nyní je jedničkou Penati Golf 
Resort nedaleko Senice, v  oblasti, která 
se nazývá Zahorie. Na ploše 217 hektarů, 
uprostřed borovicových lesů a  písečných 
dun najdete dvě zcela odlišná hřiště. Le-
gend Course, 18jamkové hřiště, které de-
signoval Jack Nicklaus, osobnost golfové 
historie. Druhé 18jamkové hřiště se nazý-
vá Heritage Course a  navrhl jej Jonathan 
Davison. Písečné podloží Penati zaručuje, 
že si terén zachovává svůj charakter i  po 
dešti, a  tak je možné hřiště využívat do 
pozdního podzimu. Součástí golfového 
resortu je i  unikátní rezidenční projekt, 
který nabízí bydlení ve vilkách přímo na 
jezeře. Birdie, Eagle, Albatross, to jsou ná-
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zvy moderně vyprojektovaných domů, kte-
ré se liší velikostí a cenou. Domy si můžete 
pronajmout plně zařízené jen na dovole-
nou nebo koupit. A nemusíte hrát jen golf, 
v okolí najdete i jiné možnosti sportovního 
a kulturního vyžití.

Jinou filozofii má městské golfové hřiště 
ve Skalici. Tam, kde se Malé Karpaty sklánějí 
k  Moravě, najdete pod rozlehlými vinicemi 
18jamkové hřiště. Klub má k dispozici trénin-
kové zázemí, driving range, putting green, 
chipping green a  nechybí ani klub a  pěkná 
restaurace. S  chutí si zde zahrají jak velmi 
dobří hráči, tak i pokročilí, nebo naopak děti. 
Je zde možné zahrát si i FootGolf, kombinaci 
fotbalu a golfu. Hraje se s fotbalovým míčem, 
jamky mají průměr 53 cm a  z  velké části se 
hraje podle golfových pravidel.

A  protože nejen golfem živ je člověk, 
přemístili jsme se do Skalice, svobodného 
královského města, kde jsme obdivovali 
stavby jednoho z  největších slovenských 
architektů Dušana Jurkoviče. Jeho stopy 
najdete také v Brně a Luhačovicích. Skalica 
je známá také tím, že se tady již pár století 
připravuje sladké pečivo – trdelník. Vyrábí 
se tradičně namotáváním vykynutého těs-
ta na válec „trdlo“. Namotané těsto se potře 
bílkem, posype vlašskými ořechy a peče se 
otáčením na bukovém válečku v  otevřené 
peci. Vyzkoušeli jsme si pečení a  hlavně 
ochutnávání na statku rodiny Havlíko-
vých, která udržuje tradici pečení trdelní-
ku po několik generací. Trdelník si můžete 
objednat v  e -shopu, jako každé jiné zboží, 
a pan Havlík nám zaručoval, že dodávka je 
rychlá, do 24 hodin i do České republiky. >

Penati Golf Resort 
- 18jamkové hřiště 
Legend 
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Ještě jsme stihli návštěvu téměř zniče-
ného zámku Holíč. Původně to byla pevnost 
na obranu proti Turkům, za Marie Terezie 
pak její velmi oblíbené letní sídlo, přičemž 
byla pevnost přestavěna na honosný zámek. 
Po konfiskaci majetku využívaly zámek růz-
né instituce a školy. Projekt obnovy je finan-
cován granty, které poskytují Island, Lich-
tenštejnsko, Norsko a také Slovensko.

Další den vyrazili kolegové znovu na 
Penati, zahrát si pár hodin golf, a  já jako 
golfový teoretik jsem se vydala do Šaštína 
podívat se na národní baziliku Panny Ma-
rie Sedmibolestné, která je patronkou Slo-
venska. Základy baziliky sahají až do doby 
příchodu věrozvěstů Cyrila a  Metoděje 
a  její současná podoba je pozdně barokní. 
Šaštín je slavné poutní místo, které ročně 
navštíví desetitisíce poutníků.

A  Ufo? Snad každý zná ikonický brati-
slavský most s  pověstnou restaurací Ufo 
u  pravého břehu Dunaje, téměř 95 m nad 
hladinou, který je neodmyslitelnou domi-
nantou Bratislavy. Za 45 sekund nás výtah 
vystřelil na teraau, ze které lze přehléd-
nout Bratislavu a  trojmezí Slovenska, Ra-
kouska a Maďarska. Málokdo ovšem ví, že 
od minulého roku se tady provozuje sky-
walking (www.skywalk.sk)  – procházka 
venkem kolem Ufa po okenní římse s nád-
herným výhledem na Bratislavu, jen v  zá-
věsu na horolezeckém úvazu. Za 39 eur je 
to adrenalin, jak se patří! Jen pro zajíma-
vost, most byl postaven v  letech 1967–1972 

a  jeho výstavbu provázelo velké bourání 
původního starého židovského města. Od 
té doby most několikrát změnil své jméno. 
Nejdříve to byl most Slovenského národní-
ho povstání, pak Nový most a nyní je opět 
mostem SNP.

Bratislava je krásná, její historické cen-
trum, uličky, kavárny, katedrála sv. Marti-
na, úžasná promenáda s  platany směrem 
k  Národnímu divadlu, vše dokresluje pů-
vab města na Dunaji. A  že tady teče víno 
z kašny? Tak jak tomu bývalo dřív? To není 
mýtus. Město zažilo nespočet královských 
korunovací. Na počest korunovace Marie 
Terezie každoročně teče frankovka z  kaš-
ny na Primaciálním náměstí, jen si musí-
te pospíšit, aby na vás zbylo. Zájemců bylo 
při letošní červnové oslavě opravdu hodně. 
Projděte se uličkami starého města a vyfo-
tografujte se s hlavou Čumila, který kouká 
z kanálu, aby se podíval ženám pod sukně, 
a pozdravte Schöne Náciho, který patří ke 
koloritu města již přes čtyřicet let. Druhou 
dominantou města je Bratislavský hrad. 
Kopec na levém břehu Dunaje byl v 9. stole-
tí velkomoravskou pevností, a když se Bra-
tislava stala královským městem, přestě-
hoval se sem královský dvůr. Marie Terezie 
nechala hrad zútulnit a  nechala postavit 
i  unikátní vodovod. Za napoleonských vá-
lek byl hodně poničen a poslední ranou byl 
požár v roce 1811. Dnes slouží hrad jako re-
prezentační prostory, ale láká i  turisty na 
nádherné výhledy a procházky. ><

MŮŽE SE HODIT:
www.slovakia.travel

Golfová hřiště v Bratislavském regionu   
www.penatigolfresort.sk 

www.golfskalica.sk

www.golfborsa.sk 

Zajímavosti Zahorie    
www.skalica.sk

www.skalickytrdelnik.com 

www.regionzahorie.sk

www.visitbratislava.com

Skywalking 
kolem restau-
race Ufo na 
bratislavském 
mostě SNP 
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Bratislavský 
hrad – kdysi 

královský hrad, 
nyní místo 
setkávání 

Slovensko

Penati Golf Resort – 
borovicové lesy  
a písečně podloží jsou 
zárukou, že se tady 
hraje golf dlouho do 
podzimu 

Šaštínská bazilika – 
nejnavštěvovanější 

slovenské poutní 
místo 


