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Rok po otvorení Legend Course z dielne spoločnosti Nicklaus
Design pribudla v Šajdíkovych Humenciach nová osemnástka,
The Heritage Course, ktorá vzdáva hold tradíciám ostrovného
dizajnu. V 36-jamkových rezortoch je zväčša jedna
osemnástka dominantná. To však nie je prípad Penati Golf
Resortu, ktorý ponúka dve rovnocenné a pritom úplne
odlišné ihriská. Dva rôzne typy dizajnu, dva rôzne zážitky z hry.
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IHRISKO

MILAN MOKRÁŇ,
generálny riaditeľ vydavateľstva
Ecorpess
Ihrisko Heritage je presným opakom
ihriska Legend, či už v náročnosti, alebo
psychologickom nastavení. Je to škótske
ihrisko, z ktorého sála prírodná „surovosť“,
typická pre tento druh ihrísk. Je veľmi
náročné ani nie z pohľadu dĺžky, ale
z pohľadu presnosti.
Penati Golf Resort ponúka dva
diametrálne odlišné golfové zážitky
a spôsoby hry na jednom mieste, čo je
v dnešnej dobe unikátne. Ihrisko Heritage je
veľká výzva a musíte ho ísť hrať s chuťou
zvládnuť túto výzvu. Nie je to ľahké ihrisko.
Pokiaľ nemáte svoj deň a nedarí sa vám
v prvých ranách, prídu na rad železá a tým
pádom nehráte v regulácii.
Ihrisko je krásne, prírodné, surové...
Akurát sa obávam, že klesne počet našich
golfových turistov v Škótsku, pretože nebudú
mať potrebu vycestovať, prídu si zahrať do
Šajdíkovych Humeniec.
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izajnérom druhej osemnástky je Jonathan Davison, ktorý ihrisko navrhol
v najvyššom štandarde,
ako atraktívnu rovnocennú alternatívu k Legend Course. Na pomoc si zavolal shapera svetového formátu Micka McShana, ktorý sa podpísal
pod ihriská ako Kingsbarnes alebo The
Castle Course v kolíske golfu St.Andrews
v Škótsku. Jonathan Davison, ktorý má
handicap 4, so shaperom Mickom
McShanom robili toto ihrisko priamo
v teréne, s golfovými palicami v ruke.
Odpaľovali loptičky na budúce fairwaye
a sledovali dopadové zóny. Potom si so
stopami vyznačili pozície bankrov, odstúpili si a hrali znova. Takýto spôsob dizajnovania ihrísk je novým preferovaným princípom, podľa ktorého má byť
architekt viac vonku ako v kancelárii.
Hovorí Richard Hudec, viceprezident Penati Golf Club a jeden z akcionárov rezortu: „Architekt by mal žiť s priestorom, s ktorým pracuje. A keď sa k nemu
pridá shaper, s ktorým vytvorí tandem,
ako vytvoril Jonathan Davison a Mick
McShane, je to úžasné. Ihrisko je vtedy
navrhnuté dobre, keď ho golfista stále

D

objavuje a Heritage takým ihriskom určite je. Sám Mick Mc Shane sa o druhej
deviatke Heritage vyjadril ako o najkrajšej v Európe. To je od shapera svetového
mena veľké uznanie.“

NÁVRAT KU
KOREŇOM
Hlavná odlišnosť v porovnaní s prvou
osemnástkou je v tom, že ihrisko Legend,
postavené podľa amerického dizajnu, je
tzv. manikúrovým ihriskom. Má tvarované greeny a bankre, ktoré sú už na prvý
pohľad krásne zastrihnuté. Nicklaus Design naviac dodržiava svoje princípy dizajnu. Bankre sú veľmi hlboké, fairwaye
sú kosené do šachovnice, pred greenom
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je vysoká tráva, ktorá bráni patovaniu
z fairwaye. Ale tento trend sa v americkom dizajne začína postupne meniť. Hovorí Richard Hudec: „Aj v USA je cítiť návrat k európskemu dizajnu a k ihriskám,
ktoré sa stavali pred 150 rokmi. Najluxusnejšie privátne ihriská sa dnes stavajú
na princípe starých škótskych ihrísk. Surové, prírodné, bez tvarovaných bankrov,
s rôznymi typmi tráv. Na škótskych ihriskách je fairway rovnako strihaná aj pred
greenom, takže sa z nej dá patovať. Strihá
sa po oblúku, od obvodu do stredu, preto polovica fairwaye vyzerá tmavá a polovica svetlá, čo ju opticky ešte viac zužuje.“
Ihrisko Heritage je ihriskom škótskeho typu, ale je v lesoch a má určité prevýšenie. Sú tu rôzne druhy vysokých tráv, kto-

ré v rafe vyzerajú pomerne hrozivo, ale
v skutočnosti nie sú tak náročné. Škótske
ihriská sa nehnoja a nezavlažujú, vďaka
tomu raf, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, nie je taký hustý a hráč by nemal
mať problém svoju loptu nájsť a odohrať.
V Šajdíkovych Humenciach však zavlažovať budú, pretože európsky golfista preferuje hru na krásne zelenom ihrisku, nie
na suchých a príliš tvrdých fairwayách.
Na ihrisku nájdu golfisti niekoľko miest,
ktoré sú zvláštne optickými klamami. Architekt a shaper sa na nich celkom vyhrali, takže niekde majú hráči z diaľky
pocit, že green je omnoho menší, ako
v skutočnosti je, trojparová jamka môže
vyzerať mnoho dlhšie, aj keď v skutočnosti má 150 metrov.
Základný pocit z ihriska je naturálnosť.
Je prírodné, otvorené, poskytujúce hráčom nádherné výhľady. Heritage Course
sa vracia ku koreňom a k tradíciám dizajnu škótskych ihrísk, zvýrazňuje krásu
a naturálnu farebnosť prírodnej scenérie,
ktorou táto lokalita oplýva. Je to jednoducho krásne ihrisko v krásnom prostredí. Na Slovensku tak vyrástla ďalšia osemnástka, na ktorej sa hráči vždy budú mať
na čo tešiť.

LEADING GOLF COURSES
OF EUROPE
Je to organizácia postavená na podobnom
princípe akým je michelinovský spôsob
hodnotenia. Nezávislá skupina ľudí formou
fantom-testingu posúdi rezort zo všetkých
možných pohľadov. Má vytvorený prísny
bodovací systém, kde je na škále jedna až
päť ohodnotených 400 položiek. Hodnotí sa
všetko, hrateľnosť, dizajn, ale napríklad aj
vchod do rezortu, jazykové zručnosti
personálu, kvalita jedla v reštaurácii, či
dokonca aj to, či greenkeeper na ihrisku
pozdravil alebo nie. Rezorty, ktoré
v hodnotení dosiahnu určitú bodovú hranicu,
sú zaradené do skupiny Leading Golf
Courses of Europe a sú vzájomne
marketované. Sú zaradené v ročenke, ktorá
je distribuovaná v klubhousoch všetkých
zaradených ihrísk.
Takýmto fantom – testingom prešlo niekedy
v minulom roku aj ihrisko Legend Course,
ktoré sa na základe získaných bodov taktiež
zaradilo medzi ihriská Leading Golf Courses
od Europe.
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