
NEDALEKO KÁCOVA V NOVĚ OTEVŘENÉM RESORTU PANORAMA nenajdete jen jediné 
hřiště. V místní nabídce jsou kromě kvalitních tréninkových ploch hned tři 
devítky. Každá je osobitá, každá je jiná a každá má něco do sebe. Tou třetí, 
kterou bychom vám rádi představili, je Forest, tedy Les. Devítka jako stvořená 
pro romantiky nebo pravé golfové labužníky vám nedá vydechnout. 

▶ UPRAVIL ROBIN DRAHOŇOVSKÝ ▶▶▶

PANORAMA GOLF RESORT
FOREST



enechá vás podcenit 
jedinou ránu a prověří 
vaše strategické 

myšlení. Každá rána se počítá, 
každá podceněná rána vám 
zamotá hlavu a dostane míček 
do pozice, kdy budete muset 
sáhnout do rejstříku svých 
záchranných ran nebo brilantní 
krátké hry. Forest není žádný 
odpočinek. Je fyzicky i psychicky 
náročná, přesto hravá a zábavná. 
Nenechte se zmást, opravdu se 
soustřeďte a oddech si dopřejte, 
jen když se budete kochat 
nádhernými výhledy na městys 
Kácov.

Na zoubek poslední– a té 
nejlepší – třetiny zdejších 
 27 jamek jsme se opět podívali 
s profesionálem Markem Novým, 
který ke hřišti mimo jiné sám 
říká: „Devítka Forest dělá čest 
svému jménu, a kromě první 
a poslední jamky se hřiště vine 
lesem, do kopců a zpět a při tomto 
dobrodružství je povinností mít 
hlavu vztyčenou a oči otevřené. 
Takové výhledy na jiných českých 
hřištích nenajdete. Navíc je 
to opravdový test golfových 
dovedností, trpělivosti a taktiky. 
Klíčové je zde umět vyhodnotit 
riziko a nepřeceňovat své 
schopnosti. Forest není dlouhý 
a dokáže být velkorysý, a je jen 
na vás, jestli se pro vás promění 
v Sherwood, anebo růžový sad…“

Tak se pojďme na jednotlivé 
jamky hřiště Forest – a jak si 
je sám pro sebe Marek Nový 
pojmenoval – podívat:

na birdie. Jiné taktiky jsou zde samozřejmě 
možné, ale často je to více risku než zisku. 
Nejtěžší jamka? Ano, pokud začnete hrát 
nad své možnosti.

HOMEWAY
| PAR 5 | • 469 | • 448 | • 430 | • 397

Nejhezčí pětipar na hřišti. Fantastický konec 
devíti spektakulárních jamek Forestu. Pokud 
přepálíte pravý bunker, rozevře svou náruč 
a nabídne vám vyhlídku na eagle. Na to je 
potřeba zahrát ze žlutých odpališť alespoň 
220 metrů vzduchem. Když se vám to povede, 
budete mít před sebou sice heroickou, ale 
proveditelnou ránu ze 180 metrů přes vodu 
na green. Pro tuto ránu jste sem přece přijeli. 
Green je velký, a co na něj dopadne, to se 
udrží. Bezpečná cesta vede z odpaliště před 
levé bunkery, maximálně 180 metrů, následuje 
120metrová přihrávka na fairway – doporučuji 
ještě před vodu – a pak už jen relativně krátká 
rána na green. A na konec? Třeba už jen ta 
správná skórovací radost.

Hřiště Forest je pro opravdové fajnšmekry, 
kteří se rádi mazlí s každou ránou. 
Zdejší „Les“ vám jen tak nic neodpustí 
a žádná z her, které zde absolvujete, 
nebude nikdy stejná. Forest ze žlutých 
je délkově ve středu mezi oběma 
zbývajícími devítkami a měří 2831 metrů. 
Od klubovny se vydáte do zalesněných 
kopců až na nejvyšší bod na hřišti, kde 
vás bude čekat zdejší jamka jamek: 
úzká šestka s dominantním stromem 
uprostřed fairwaye. Místní Amen’s Corner 
pak doplňuje ještě ojedinělá tříparová 
sedmička s výhledem na kácovský pivovar 
a nádherná pětiparová osmička. Zvládnete-
-li tuto trojkombinaci bez větší ztráty, 
budete mít v klubovně o čem vyprávět.

MAREK NOVÝ je trenérem roku 2017 podle 
magazínu Golf Digest C&S. Momentálně 
působí v resortech Zbraslav, Darovanský 
dvůr a Panorama Kácov.

DOHADOVAT SE, ZDA BYLA DŘÍV 
SLEPICE, NEBO VEJCE, je čistě 
fi lozofi cká debata a odpověď se patrně 
nikdy nedozvíme. U ručních vozíků to 
víme naprosto přesně. Až do roku 1946 
neexistovaly a hráčům bagy nosili kedíci. 
Pak přišel Bag Boy, a svět se změnil. Hráči 
už živé nosiče nepotřebovali. Ti přišli 
o práci a nahradila je ruční pracovní síla 
na kolečkách.

Společnost Bag Boy by se dala nazvat 
matkou zakladatelkou ve světě ručních 
vozíků. Je pravda, že od roku 1946, kdy 
byla na trhu osamocená, se mnohé 
změnilo a z nabídky různých značek se 
dnes mnoha hráčům může zatočit hlava. 
Bag Boy ale neprovází jen tradice. Jsou 
to především bohaté zkušenosti, kvalita, 
technologické inovace a funkčnost. Přece 
jenom ta dlouhá léta vývoje a testování 
na lidech se musela někde projevit.

U testovaného modelu Compact C3 – je 
opravdu kompaktní a má tři kolečka – 
potěší v první řadě skladnost. Ve složeném 
stavu zabere prostor jen 
58 × 33 × 60 cm. Pokud by ale i to bylo 
moc, stačí sundat zadní kolečka (ano, 
u „Cé trojky“ to jedním klikem jde), a ještě 
nějaký ten centimetr v kufru malého auta 
ušetříte. V neposlední řadě pak potěší také 
rozkladatelnost: V podstatě to zvládnete 
jen jednou rukou a za pár vteřin. Pokud 
vás překvapí malé rozměry ve složeném 
stavu, o to víc vás překvapí, jak široce se 
vozík dokáže v rozloženém stavu rozkročit. 
Zadní kolečka mají téměř linksový postoj 
do prudkého větru a jen tak nějaký náklon 
vozík nerozhodí.

Další příjemnou a patentovanou 
technologií je systém uchycení bagu TOP-
-LOK. Máte-li bag od stejné značky, stačí ho 
na vozík nasadit – budete na to potřebovat 
asi tak pět vteřin – a zapomenout, že byste 
pro jeho uchycení potřebovali pásky nebo 
gumičky. Máte-li stand bag, nožičky přesně 
zapadnou do držáku a dostatečně zajistí 
jeho pozici proti přetočení.

Mezi vychytávky, které mile překvapí, 
patří držák na pití 
integrovaný 
v rukojeti, 
možnost 
montáže 
držáku 
deštníku 
na pravou 
i levou 
stranu 
či držák 
mobilního 

84    golfdigest.cz  |  červen 2018

Otestovali jsme za vás    Hrajte co nejlépe

BAG BOY COMPACT C3
telefonu. Za příplatek pak lze doobjednat 
solární nabíječku telefonu (z hřiště půjdete 
s nabitým, nikoliv vybitým mobilem) 
a lehce americký výdobytek moderní doby, 
totiž větráček s osvěžovačem (mimochodem 
nádržka na vodu má vlastní chlazení).

Rám vozíku je vyrobený z duralu 
a díky tomu váží přibližně o dva 
kilogramy méně než u konkurence. 
V kombinaci s ultralehkým bagem se tak 
ani na kopcovitém hřišti moc nenadřete. 
Výrobce nabízí pět barevných kombinací 
rámů a koleček a cena modelu 2018 začíná 
na 6490 korunách (v eurozóně 290 eur).

Společnost Bag Boy vyrábí vozíky 
desítky let a jejich vývojáři moc dobře vědí, 
že ďábel je schován v detailu. U „Cé trojky“ 
to platí dvojnásob. – RD

RUN FOREST 
| PAR 4 | • 408 | • 377 | • 355 | • 318

Skvělá jamka na rozehrání. Jen se nelekněte 
vzdálenosti mezi odpalištěm a greenem. Zase 
tak hrozné to není. Když navíc pošlete drive 
na pravou stranu fairwaye, vynecháte ze hry 
bunkery vlevo a pravděpodobně dostanete 
od mírného svahu i pár metrů navíc. Bude vás 
pak čekat příjemná rána středním železem 
k vlajce. Ránu do greenu miřte na jeho levou 
polovinu. Pokud je zde navrtána i jamka – 
skvělé, budete mít šanci skórovat. Pokud je 
jamka za bunkery vpravo, nejjednodušší bude 
stejně putt do kopce zleva.

SMARTIE | PAR 4 | • 252 | • 243 | • 243 | • 234

Tahle jamka láká snad vším, čím může, 
abyste zkusili dostat první ránu až na green. 
Je navíc ze všech odpališť krásně vidět, 
a pokud neodoláte pokušení, je zde velká 
šance na eagle nebo hole-in-one. Jedno 
zde už opravdu z hole Vítka Nováka 
padlo. Ze žlutých je to přibližně 200 metrů 
vzduchem na začátek greenu. Pokud vám 
to opravdu nedá a plánujete poslat svůj 
drive až na green, hrajte alespoň 10 metrů 
vpravo nad vlajku. Před greenem je totiž 
svah nakloněný zprava doleva, který můžete 
využít ve svůj prospěch a odrazit od něj 
míček k vlajce. Pro mírnější povahy nabízí 
jamka jednoduchou cestu – 130metrovou 
ránu na fairway před vámi ke stometrovému 
kolíku. Green pak máte před sebou jako 
na dlani.

BIG CLIMBER
| PAR 4 | • 352 | • 319 | • 301 | • 279

Největší zbraní a obranou této nádherné jamky 
je její převýšení a green. Rána z týčka se hraje 
na dvojitou fairway, přičemž ta horní skýtá 
výhodu lepšího přístupového úhlu a menšího 
převýšení. Čeká vás asi 220metrový drive, 
který vás dostane do ideální pozice. Ke 100 
metrům od greenu připočítejte 10 až 15 metrů 
navíc. Zasáhnout green a pak dohrát na dva 
putty – to je váš cíl. Green je rozdělený na dvě 
patra. Pokud je jamka navrtaná na spodním 
patře, je chytřejší zůstat po ráně do greenu pod 
jamkou a puttovat raději do kopce. Odměnou 
za zdolání této jamky vám bude nádherný 
výhled na městys Kácov.

GET UP | PAR 3 | • 162 | • 139 | • 121 | • 106

Samozřejmě – a je to trochu i povinnost – 
na každém paru 3 chcete zasáhnout green. 
A zde o trochu více. A to z jednoduchého 
důvodu: Míčky mířící na přední okraj až 
„na taneční parket“ nedoběhnou, musíte 
hrát opravdu na střed. A nezapomeňte 
přičíst převýšení, které je na všech parech 

3 napsáno na plánu jamky u odpaliště 
a na birdie kartě. Green sám o sobě není 
nijak složitý. Ani zde nehrajte se skloněnou 
hlavou a pokochejte se výhledem, tentokrát 
třeba zpět proti směru hry na klubovnu.

BEAUTY | PAR 4 | • 365 | • 355 | • 344 | • 313

Jedna z mých nejoblíbenějších jamek. Jak 
se občas říká: Krása zde střídá nádheru! To 
poznáte, hned jak se postavíte na odpaliště, 
zvednete hlavu a zadíváte se na celou jamku 
s greenem v pozadí. A hlavně zde není 
potřeba vymýšlet žádné veletoče a lepší je 
konzervativní přístup. Před číhající bunkery 
se dostanete i 200metrovou ránou a odtud 
můžete mít před sebou pohodovou ránu 
středním železem na levou stranu greenu. 
Žádný risk zde nepřináší výhodu a vaší 
největší zbraní zde bude spíš pokora.

GEM | PAR 4 | • 378 | • 353 | • 331 | • 314

Místní klenot je tvrdý jako pravý diamant. 
Pokud se ocitnete na černých odpalištích, 
dohlédnete třeba až na přehradu Želivka, 
která zásobuje pitnou vodou celou Prahu. 
Naštěstí i diamant se dá vybrousit do naprosté 
dokonalosti, a tak i na tuto jamku existuje 
správná taktika, která vám zaručí úspěch. 
Jamka vede z kopce, takže toho pojďme využít. 
Stačí vám k tomu jen 170metrová rána, a svah 
už míčku pomůže doběhnout na správnou 
vzdálenost, třeba 130 metrů do greenu. 
Budete se ale muset domluvit i s dominantním 
stromem uprostřed fairwaye, ze které strany 
vás k vlajce pustí. Ránu hrajete opět kratší, než 
se zdá. Můžete si odečíst i 10 metrů a pro odraz 
míčku použít levý svah nad greenem.

PANORAMA 
| PAR 3 | • 156 | • 131 | • 126 | • 113

Další jamka, kde si musíte pohrát se 
vzdáleností. Na tomto tříparu to je celých 
33 metrů ze žlutých odpališť, které byste 
z celkové vzdálenosti měli odečíst, hrajete 
tedy nějakých 100 metrů. Vezměte proto 
do ruky tu správnou hůl a věřte jí. Většina 
hráčů se bojí, že green přepálí a zůstane 
před greenem. Prostě švihněte a potěšte se 
z nekonečně dlouhého letu míčku k jamce.

SPANISH CORNER
| PAR 5 | • 479 | • 466 | • 434 | • 425

I díky starobylému stromu na fairwayi – 
vzdáleně mi připomíná olivovník – si vždy 
vzpomenu na Španělsko. A jak na tuto 
jamku? Hrajte na jistotu. Nejlepší varianta 
je umístit míček před strom, což vyžaduje 
200 metrů čisté vzdálenosti ze žlutých 
odpališť. Poté si přihrajte před pravý bunker 
a odtud si pokuste vytvořit co nejlepší šanci 

ZA REDAKCI GOLF DIGEST C&S 
nejvíce oceňujeme: Kvalitu provedení, 
technologické inovace, skladnost a jízdní 
stabilitu
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„Je jen na vás, jestli se pro vás 
promění v Sherwood, anebo růžový sad…“
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