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V RAKÚSKU V SÚČASNOSTI GOLF HRÁ VIAC AKO STOTISÍC ĽUDÍ. 
EXPERTI VŠAK PREDPOKLADAJÚ, ŽE TENTO POČET SA EŠTE ZVÝŠI 
NA STOSEDEMDESIATTISÍC AŽ DVESTOTISÍC GOLFISTOV. RAKÚSKA 
VLÁDA VENUJE ROZVOJU TOHTO ŠPORTU DOSTATOČNÚ POZORNOSŤ. 
JEDNODUCHO PRETO, ŽE GOLF MÔŽE HRAŤ KAŽDÝ, NEZÁVISLE OD 
POSTAVY, HMOTNOSTI ALEBO VEKU. 

Podpora golfu prospela najmä v oblasti cestovné-
ho ruchu, v súčasnosti každý desiaty návštevník 
Rakúska prichádza do tejto krajiny práve za golfom. 

V Rakúsku tento šport prenikol už do všetkých spoločen-
ských vrstiev a považuje sa za rozšírený šport.

V roku 2005 Rakúsko zaslúžene získalo od IAGTO 
(Globálna organizácia pre golfový turizmus) ocenenie 
Neobjavená golfová destinácia. Počet osemnásťjamkových 
ihrísk sa v Rakúsku od začiatku deväťdesiatych rokov 
zdvojnásobil. Rakúsky golf v zahraničí propagujú najmä 
dve organizácie: už osemnásť rokov Golf in Austria a Golf 
Alpin. V rámci Golf in Austria spolupracuje osemdesiat ho-
telov, najmä štvor- a päťhviezdičkových, a štyridsaťosem 
golfových klubov. Golf Alpin má tridsaťtri partnerských 
klubov v spolkovej krajine Salzburg, Tirolsko a Vorarlberg.

Niekoľko údajov o rakúskom golfe: šesťdesiatdva per-
cent ľudí hrajúcich golf sú muži. Hrá sa v stošesťdesiatich 
troch kluboch v deviatich spolkových krajinách Rakúska 
na stopäťdesiatich štyroch ihriskách. Len jedno ihrisko 
v Rakúsku ponúka hru na štyridsiatich piatich jamkách, 
štyri na tridsiatich šiestich jamkách, osem na dvadsiatich 
siedmich jamkách a osemdesiatštyri na osemnástich 
jamkách. Úctyhodný je aj počet deväťjamkových ihrísk – 
päťdesiatsedem.

Spolková krajina Dolné Rakúsko
Najbližšie k Bratislave a slovenský-

mi golfistami najnavštevovanejšie sú 
dve ihriská – Hainburg a Schönfeld. 
Osemnásťjamkové ihrisko v Hainburgu 
prešlo v ostatnom období významnými 
zmenami vo svoj prospech a po prelo-
žení cvičnej lúky na druhú stranu cesty 
sa znížila pravdepodobnosť ohrozova-
nia na nej hrajúcich hráčov. Výhodou 

ihriska v Schönfelde je, že ak ste si 
zabudli rezervovať štartovný čas a na 
osemnásťjamkovom ihrisku práve hrajú 
turnaj, môžete si zahrať na deviatke. Ak 
obľubujete hru v zámockom prostre-
dí, nezabudnite zaradiť do golfového 
programu ihrisko Schloss Schönborn 
na zámku. Štartovať budete spod veže 
s hodinami a ďalšie jamky sú v tesnej 
blízkosti zámku. Neďaleko malebného 

DOLNÉ RAKÚSKO

Za golfom 
do RAKÚSKA
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Dvanásta jamka na osemnásťjamkovom ihrisku Haugschlag 
v malebnom Waldvierteli v Dolnom Rakúsku
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mesta Krems na Dunaji môžete golf 
na ihrisku Lengenfeld po rozšírení 
z osemnásťjamkového ihriska na tri-
dsaťšesťjamkové spojiť s návštevou 
známych vínnych pivníc. Milovníci 
golfu spojeného s turistickými pre-
sunmi medzi jamkami v malebnom 
horskom prostredí poteší osemnásť- 
a deväťjamkové ihrisko Adamstal pri 
Ramsau. Ak by ste sa rozhodli pre 
„naj“ ihrisko v Rakúsku, potom za-
raďte do svojho golfového programu 
ihrisko Fontana v Oberwaltersdorfe 
pri Viedni s najvyšším poplatkom 
za hru v Rakúsku (počas víkendu 
175 eur) a dejisko najprestížnej-
šieho golfového turnaja v Rakúsku 
BA-CA Golf Open. Turnaj sa konal 
v roku 2006, 2007 a aj v tomto roku. 
Obľúbené začína byť aj nové ihrisko 
Veltlinerland v Poysdorfe, otvorené 
v roku 2006 a ocenené ako Najlepšie 
nové ihrisko v Rakúsku. Hra sa dá 
vhodne kombinovať s poznávacím 
programom o víne a vinárstve. K ih-
riskám najvzdialenejším od Bratisla-
vy v spolkovej krajine Dolné Rakúsko 
patria dve ihriská v Haugschlagu, 
ihrisko Haugschlag a Waldviertel, 
ktoré si golfistov určite získajú 
malebnou krajinou. Ihrisko Wald-
viertel je povestné svojou trinástou 
jamkou s ostrovným grínom a ihrisko 
Haugschlag preverí každého golfistu 
na osemnástej ostrovnej jamke 
priamo pred hotelom a hotelovou 
reštauráciou, v ktorej sa uzatvárajú 
početné stávky o úspešnosti hry na 

tejto jamke. Už trikrát sa tu hrala 
Európska túra PGA. V tejto časti 
Dolného Rakúska vznikol spojením 
pätnástich golfových ihrísk a osem-
nástich partnerských hotelov golfový 
región Waldviertel – Česko. Za jeden 
ročný poplatok môžete bez obme-
dzení hrať na všetkých pätnástich 
ihriskách. Novinkou je aj možnosť 
jazdy golfovým vozíkom z ihriska na 
ihrisko nachádzajúce sa v rôznych 
členských štátoch Európskej únie.

Do golfového programu si môže- 
te zaradiť aj ihrisko Tullnerfeld  
v Atzenbruggu, napríklad aj ako 
pokus zbaviť sa obavy pri hre ponad 
vodu – cvičná lúka je umiestnená 
na brehu a všetky loptičky budete 
odpaľovať do jazera.

V spolkovej krajine Burgenland 
stojí za návštevu osemnásťjamkové 
ihrisko Neziderské jazero v Donners-
kirchene, na ktorom skoro na každej 
jamke prítomná vysoká mokraďo-
vá vegetácia spôsobuje golfistom 
nemalé problémy. Návštevu tohto 
ihriska možno v lete vhodne ukončiť 
večerným divadelným programom 
v Mörbischi alebo S. Margarethen. 
V Burgenlande je aj najväčší golfový 
komplex – štyridsaťpäťjamkový 
Golfschaukel Lafnitztal.

BURGENLAND

Pohľad z korutánskeho ihriska Dellach na jazero Wörthersee
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V spolkovej krajine Horné Ra-
kúsko nezabudnite do golfového 
programu zaradiť dve očarujúce 
ihriská Bad Ischl v Salzkammer-
gut, najstarší golfový klub v Ra-
kúsku, v ktorom vám pri presune 
z jednej jamky na ďalšiu pomôže 
lyžiarsky vlek pretransformovaný 
na vlek pre golfistov. Celé ihrisko 
je obklopené majestátnymi 
alpskými štítmi so snehovou po-
krývkou ešte aj v máji. Na ihrisko 
Mondsee v St. Lorenz, rovnako 
obklopené vysokými štítmi, si 
treba zobrať radšej viac loptičiek. 
Často sa hrá pri vode a ponad ňu. 
Ak obľubujete golf v zámockom 
prostredí, potom treba navštíviť 
vysoko hodnotený golfový klub 
Linz-St. Florian.

V spolkovej krajine Salzburg 
možno odporučiť návštevu ihriska 
Altentann pri jazere Wallersee, 
ktoré patrí k trom najlepším v Ra-
kúsku, ako aj ihriska Radstadt, 
na ktorom sa ako na jedinom na 
svete hráči presúvajú z jamky 
na jamku kabínovou lanovkou. 
V nadmorskej výške deväťsto 
metrov uprostred hôr a v blízkosti 

kúpeľného mesta leží ihrisko 
Gastein s dlhoročnou tradíciou 
golfovo-lyžiarskej súťaže. Gol-
fový klub v Zell am See Kaprun, 
Saalbach a Hinterglemm ponúka 
hru na troch ihriskách opätovne 
uprostred majestátnych štítov. 
Ihrisko Kitzsteinhorn nesie názov 
po štíte, ktorý sa zrkadlí v jazere 
na jedenástej jamke.

V spolkovej krajine Štajersko 
treba navštíviť Fürstenfeld-Lo-
ipersdorf s tromi osemnást-
kami a pobyt možno vhodne 
kombinovať s procedúrami 
v kúpeľoch. Ak v tejto spolkovej 
krajine uprednostníte hory v okolí 
golfového ihriska, potom bude 
vhodnou voľbou golfový klub 
Dachstein-Tauern (v pohorí Taury) 
v Schladmingu, ktorý je viac 
známy ako obľúbená lyžiarska 
destinácia. Je často prirovnávaný 
k americkému ihrisku Pebble 
Beach. Ihrisko navrhol Bernhard 
Langer, ktorý preniesol floridskú 
atmosféru do Álp. Niektoré golfo-
vé časopisy hodnotia toto ihrisko 
ako najlepšie ihrisko pod Alpami.

HORNÉ RAKÚSKO

ŠTAJERSKO

SALZBURG

Korutánske ihrisko Dellach ponúka takúto panorámu jazera Wörthersee

Štrnásta jamka ihriska Waldviertel v Haugschlagu v Dolnom Rakúsku
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V spolkovej krajine Korutánsko je hneď 
viacero ihrísk, ktoré nemožno v golfovom 
programe v Rakúsku vynechať. K tým naj-
náročnejším v Rakúsku vôbec určite patrí 
ihrisko Velden v mestečku Köstenberg v nad-
morskej výške sedemsto metrov a vzdialené 
len niekoľko kilometrov od jazera Wörthersee. 
Úplnú koncentráciu na hru vyžaduje aj ihrisko 
Klagenfurt-Seltenheim pre častý výskyt vody. 
Na hru na ihrisku Dellach asi nikdy nezabud-
nete pre pohľad z výšky na jazero Wörther-
see a pre časté, niekedy aj veľmi náročné 
prekonávanie výškových rozdielov. Určite 
sa vám bude páčiť hra na ihrisku Moosburg 
v Pörtschachu. Ak by sa tu práve konal turnaj, 
nevadí, neďaleko je otvorená nová deviat-
ka Golf Moosburg. V rámci Golfovej krajiny 
Korutánsko spolupracuje jedenásť golfových 
klubov (osem v Korutánsku, jeden v Slovin-
sku a dva v Taliansku) a viac ako šesťdesiat 
hotelov. Ak si pobyt rezervujete v jednom 
z nich, na ihriskách budete vždy platiť štartový 
poplatok len 52 eur, aj počas víkendu. Hotely 
zabezpečujú prepravu na ihrisko a miesto na 
odloženie golfového výstroja.

Golfová krajina Korutánsko je organizovaná 
ako spolok na čele s čestným prezidentom, 
ktorým nie je nik iný ako kráľ lyžovania Franz 
Klammer. Olympijský víťaz z roku 1976 hrá 
golf už dlho (jednociferný HCP – 6). Na túto 
funkciu ho nemuseli dlho prehovárať. „Golf 
som už hral po celom svete, ihriská v mojej 
domovine však patria k tým najkraším!“ rea-
goval Klammer.

Na pozorných čitateľov v závere článku čaká 
otázka: Ako sa volá čestný prezident Golfovej 

KORUTÁNSKO

krajiny Korutánsko? Odpovede posielajte 
na mailovú adresu golfland@kaernten.at 
v tvare meno, priezvisko, ulica, číslo, PSČ, 
mesto, emailová adresa, správna odpoveď do 
tridsiatich dní od vydania tohto čísla časopisu 
Beauty&Women. Na výhercu čaká kupón na 
pobyt pre dve osoby s dvoma prenocovaniami 
vrátane poplatkov za hru, ktorý platí do konca 
sezóny roku 2009. Každý účastník súťaže dos-
tane poštou zdarma katalóg Golfová krajina 
Korutánsko.

V spolkovej krajine Viedeň sú k dispozícii 
štyri ihriská: Viedeň vo Freudenau, Am Wie-
nerberg, Viedeň-Süssenbrunn a Marco Polo.

Golfové ihriská sú samozrejme aj v spolko-
vých krajinách Tirolsko a Voralberg, nezara-
dila som ich však do tohto príspevku pre ich 
veľkú vzdialenosť od nás.

Všetky potrebné informácie o golfe v Ra-
kúsku možno spoľahlivo nájsť v príručke Golf 
Guide (Golfový sprievodca), ktorá každý rok 
vychádza v úctyhodnom náklade šesťdesiat-
tisíc kusov a nájdete ju skutočne v každom 
golfovom klube a v každom golfovom obcho-
de. Čitateľom je k dispozícii zdarma a opis 
jednotlivých klubov uvedených v sprievodcovi 
je pre kluby rovnako bezplatný. Sprievodcu 
nájdete aj na internete – na www.golfguide.
co.at. Druhým užitočným zdrojom bohatých 
informácií o golfe v Rakúsku je príručka Golf 
in Österreich (Golf v Rakúsku), www.golf.at. 
Rovnako je k dispozícii zdarma v golfových 
kluboch a golfových obchodoch. Kľúčové 
pojmy v príručke sú aj v anglickom jazyku.

Slovo na záver
Tak ako sme sa naučili chodiť lyžovať do Ra-

kúska, tak sme sa rýchlo naučili cestovať do 
Rakúska aj za golfom. Dôvody sú určite dobre 
známe a netreba ich vysvetľovať. Po celom 
Rakúsku si každý nájde podľa svojich predstáv 
príležitosť hrať golf v prekrásnom prostredí 
s ubytovaním vo vynikajúcich hoteloch.

Želám peknú hru na rakúskych golfových 
ihriskách a dúfam, že niektoré z informácií 
v tomto príspevku budú pre vás užitočné.

VIEDEŇ

TIROLSKO 
   a VORALBERG

Na odpalisku prvej jamky ihriska Bad Ischl, 
obklopeného majestátnymi štítmi


