AKTUÁLNE

Druhé ihrisko
Po roku od sprístupnenia ihriska Legend v Penati Golf Resorte v Šajdíkových
Humenciach na Záhorí sa začiatkom augusta tohto roku uviedlo do prevádzky už druhé osemnásť jamkové ihrisko Heritage. TEXT: ANDREJ OBUCH FOTO: MARTIN ŽILKA
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Za

prvé ihrisko Legend získal Penati Golf Resort výroêné ocenenie nášho
êasopisu Zlatý Albatros
2012 v kategórii Ihrisko roka. Nový poêin v tomto rezorte rozhodne
bude vážnym adeptom aj tento rok.

Príroda dotvorí

v Penati

Nové ihrisko je prírodné, zohüadĀuje a využíva autentický naturel prírody Záhoria . Na
prácu architekta Jonathana Davisona a svetoznámeho šejpera Micka McShanea nadviaže
v êase, keó bude ihrisko dozrievaČ, sama príroda. Už teraz však ponúka strhujúce pohüady
a maximálny hráêsky komfort.

Vyvážená náročnosť
Hlavným cieüom bolo vybudovaČ golfové ihrisko s veümi tradiênými vlastnosČami. Má
par 72 s vyváženosČou paru 36 na prvej deviatke a aj na druhých deviatich jamkách. Ihrisko má 5 rôznych umiestnení odpalísk, êím dosahuje variability dúžky dráh od 4 677 metrov
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až po 6 230 metrov. Deviata a osemnásta jamka sa konêia v blízkosti klubového domu.

Stratégia prekážok
Ferveje sú dizajnované tak, aby golfistom
ponúkali množstvo hracích pozícií v šírke od
44 do 51 metrov. Pieskové prekážky sú na
strategických miestach a v niektorých prípadoch môže byČ dokonca výhodné ich atakovaČ alebo hraČ blízko k nim. Zopár z nich tvorí aj rafinované prekážky, komplikujúce hru
a tak môžu hráêa aj pekne potrápiČ.

Rozsiahlosť cieľov
Jamkoviská svojim dizajnom tvoria priamy
kontrast k prvej osemnástke, ihrisku Legend. Prvoradý zámer bol vytvoriČ plochejšie gríny, zároveĀ však udržaČ popri nich priestor na pohyb
a tým zabezpeêiČ rozmanitosČ hracích možností. Golfisti, ktorí netrafia grín, si budú môcČ vybraČ zo širokého spektra úderov. VeükosČ jamkovísk je rozmanitá, od 440 m2 na jamke êíslo 7
až po 900 m2 na jamke êíslo 12. z
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Ojedinelá príležitosČ
Jonathan Davison je nenápadný človek, ktorý sa nepotrebuje osobne veľmi
zviditeľnovať, pretože vytvára neprehliadnuteľné hodnoty. TEXT: ANDREJ OBUCH FOTO: MARTIN ŽILKA

P

roces pred projektovaním bol v porovnaní s inými zákazkami veümi
jednoduchý. V apríli 2011 pozvali Johnathana Davidsona na návštevu
rozostavaného rezortu, kde sa stretol
s investormi a prešiel sa pozemkom, na ktorom
malo vyrásČ ihrisko. ZároveĀ dostal veümi jasnú
víziu projektu. Územie bolo prírodné s rustikálnou
príČažlivosČou, podobne, ako je to na vynikajúcich
ihriskách vo svete. Po prvom stretnutí pripravil
niekoüko návrhov a dizajnérsku koncepciu.
Kedy ste začali s projektovou prípravou a z čoho pozostávala?
Projektovú êinnosČ som zaêal v lete 2011
a prvé bolo rozmiestnenie jednotlivých dráh. Keó
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bol „routing plan“ schválený, zaêal som pripravovaČ hlavný výkres a následne kompletnú technic-

kú dokumentáciu. Celý tento proces zvykne trvaČ
tak tri až šesČ mesiacov.
Aké boli vaše dojmy z návštevy pozemkov a ako sa premietli do vašej práce?
Prvý krát som tu bol v roku 2009, keó sa
rodilo ihrisko Legend. Vtedy som videl výnimoênosČ celého budúceho projektu. V modernej ére golfového dizajnu je zriedkavé dostaČ
možnosČ dizajnovaČ ihrisko na území, ktoré
má prekrásne pieskové podložie, zvlnený terén a prirodzený borovicový les. éasto som
tento projekt opisoval ako jedineênú životnú príležitosČ a skúsenosČ a som veümi šČastný, že som sa mohol podieüaČ na výstavbe ihriska Heritage.
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Čo všetko tvorilo vašu pracovnú náplň pri
príprave a výstavbe ihriska?
Rád sa zaväzujem na jeden, alebo dva
projekty paralelne a robím aj stavebný dohüad. To mi umožĀuje denne pracovaČ priamo v teréne a vytváraČ tie najlepšie variácie
ihriska. éas strávený na stavbe mi pomáha
sledovaČ kvalitu prác a pravdaže dohliadaČ
aj na náklady. Výstavba ihriska sa zaêala na
jar roku 2012 a výsev trávy bol už na jeseĀ.
Normálne vznik golfového ihriska trvá dve
sezóny, ale tu pôdne a poveternostné podmienky umožnili dokonêiČ ihrisko za rok.
Čo vás motivovalo zvoliť klasický,
vnútrozemský typ dizajnu ihriska Heritage?
V golfovej architektúre v období okolo
roku 1920 vznikli najlepšie golfové ihriská
na svete. Je to obdobie zlatej éry golfového
dizajnu. Ak sa pozrieme na akékoüvek rebríêky hodnotenia golfových ihrísk, vysoké percento tých najlepších vzniklo práve v tomto
období. A územie urêené pre ihrisko Herita-

ge bolo veümi podobné tým najlepším z tohto obdobia, êi už pieskovým podložím alebo borovicovým zalesnením. V mojej práci
urêuje teritórium štýle jeho dizajnu. Je najväêším omylom moderného dizajnu golfových ihrísk, ak ihrisko nesadne do krajiny. Na
druhej strane, mnou zvolený štýle by nenašiel uplatnenie v Anglicku, pretože tam na to
nie sú pôdne, ani podnebné podmienky.
Slope rating ihriska je 149 z čiernych
odpalísk, čo je dosť vysoké číslo?
V Anglicku máme také príslovie: neposudzuj knižku podüa jej obalu. Nebolo mojím zámerom navrhnúČ nároêné ihrisko, ale
dúfam, že hráêi pochopia filozofiu dizajnu
a ukáže sa, že nie je vôbec nároêné ho hraČ.
Hral som ho niekoüko krát poêas vzniku a nikdy sa mi nezdalo Čažké.
Akú skúsenosť si v porovnaní s inými
ihriskami vo východnej Európe, na výstavbe ktorých ste sa podielali, si odnášate z tohto projektu?
Bol som zapojený do viac ako 30 projek-

tov v siedmich krajinách. Každý bol iný, mal
iné teritoriálne podmienky, iného zadávateüa
a veümi rôznorodé geografické danosti. Práca
vo východoeurópskych krajinách bola úžasnou skúsenosČou. Dostal som príležitosČ pracovaČ v jedineêných podmienkach, na akých
by som nikdy nemal príležitosČ pracovaČ
v Anglicku alebo Írsku. Najmä vzhüadom na
enviromentálne obmedzenia. Pieskové podložie je pre architekta ideálne, je to jednoduchšie aj pre výstavbu, pre odvodĀovanie,
pre šejping. Je to jeden z dôvodov, preêo
sa v najbližších rokoch vo východnej Európe
budú budovaČ vynikajúce golfové ihriská.
Kde plánujete stavať najbližšie golfové ihrisko?
Mojím záujmom je pokraêovaČ v navrhovaní a budovaní zaujímavých, zábavných
a vzrušujúcich golfových ihrísk. Naša firma
pomáha investorom v piatich krajinách a dúfam, že budeme pokraêovaČ aj na Slovensku,
ale vstúpime aj na nové územia, ako je Ukrajina, Rusko, a možno êasom aj do éíny. z
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