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Ypsilon Golf Resort. Hřiště, o kterém se velmi často mluví v mnoha
souvislostech. Hrál se na něm turnaj evropské Challenge PGA Tour.
Má zajímavou moderně pojatou klubovnu od slavného architekta.
Obklopuje ho nádherná krajina. Pod návrhem je podepsán
v Rakousku žijící golfový designer Keith Preston.
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napsal Jakub Červenka nafotil autor a Antonín Krčmář

V

elmi mnoho golfistů o něm mluví, mi přírodními ekosystémy. Golfový architekt Dokážu si představit, jaká omezení projekt
mají ho rádi, považují ho za hřiště musí prokázat ten správný um a vykličkovat Ypsilon Golf Resort provázela. Mnoha z nich
výjimečné, odlišné, zajímavé, rádi mezi omezeními, kam smí a kam nesmí, a vy- má hráč šanci si na hřišti všimnout. Některá
se na něj vrací. Důvodů proč je tvořit hratelné, zajímavé, plnohodnotné hřiš- architekt šikovně využil v projektu. Například
mnoho. Zajímalo mě tedy, jestli je
velmi mnoho potůčků, které
tak výjimečné i z pohledu golfovése staly vodními překážkami,
ho architekta.
Především na druhé devítce je několik jamek, jistě bylo nutné zachovat v původním místě. Především na
jejichž trasování, tvar a layout významně
Mokřad se zapřít nedal
druhé devítce je několik jamek,
ovlivnilo největší omezení území,
Každá krajina má svá omezení. Nějejichž trasování, tvar a layout
rozlehlý fojtecký mokřad.
kde je to třeba vedení vysokého navýznamně ovlivnilo největší
pětí, daň placená za industrializaci
omezení území, rozlehlý fojteckrajiny, jinde, jako tomu je na Ypsiký mokřad.
lonce, ještě lidskou rukou nepoznamenaná tě, které se bude líbit. Hřiště, na kterém hráč Pokud se v lokalitě objeví takovýto územím
panenská příroda se svými mokřady, potůčky, nepozná, s jakými limity se architekt při pro- a stupněm ochrany chráněný fenomén, musí
zvláště chráněnými druhy živočichů a ostatní- jektování pral.
architekt přistupovat k routingu velmi pečlivě
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Se slepými horizonty se v kopcovitém
terénu dá vypořádat. Snižováním místa
dopadu míče a zvyšováním odpališť .
a začít trasovat jamky od tohoto problematického místa dál do území. Fojtecký mokřad
ovlivňuje jamky 14 a 15, dva po sobě následující pětipary.

Je otázkou, jestli důvodem, proč na jamkách
2 a 3 není z odpaliště do dopadové zóny vidět, je absence použití moderních softwarů
anebo nerozpojitelné skalní podloží. Tento
nedostatek je ale velmi korektně vyvážen
Když se pálí naslepo
absencí bunkerů. Nebylo by dobře, aby za
Umístění odpališť obou jamek vůči mokslepým horizontem byl zákeřně schovaný
řadu neumožňují hráči vidět dopadovou
bunker. Slepé jamky nejsou na golfových
zónu, oba dva odpaly drivem je možné
hřištích žádnou výjimkou. Setkáte se s nimi
zahrát pouze naslepo. Pokud jste golfistou,
i na těch nejslavnějších hřištích. V takové sikterý si chce vytvořit dobrým odpalem
tuaci hráč očekává, že se informaci o vzdálepozici pro skóronosti do místa, kam
vání, jste vystaveni
nevidí, dočte v birúderu, o kterém nedie kartě. Doufejme,
Právě proto, že jsou oba dva první odpaly na těchto jamkách
můžete vědět, kde
že při aktualizaci
slepé, jsou obě jamky z pohledu golfové architektury
a jak skončil. Navíc
birdie kart do nich
a strategie designu achillovou patou Ypsilonky.
se v místě dopadu
klub tuto informaci
jamky 15 táhne nadoplní.
příč úzkou fairwayí
Adrenalinu v písku pomálu
velká modelace, která má tendenci rolující Birdie kartu s sebou!
míče po dopadu nasměrovat ven z fairwa- Hned v úvodu hřiště, po první zahřívací jam- Slabší stránkou Ypsilonky jsou bunkery,
ye, přesně do míst hranice mokřadu. A míč ce, následují dva čtyřpary. Dopadové zóny respektive jejich modelace a včlenění do
obou jamek jsou schované za horizontem. bezprostředního okolí a jejich umísťování
končí ve vodní překážce.
Hráč o této nerovnosti dopředu neví. Určitě Při projektování golfového hřiště v bohatě v rámci strategie jednotlivých jamek. Mohu
by slepému odpalu na jamce 15 pomohlo, členité krajině je klíčové pracovat s vrstevni- říct, že tvarování stěn bunkerů je v porovnákdyby po vzoru linksových hřišť byl ve smě- covým projektem terénu. Pokud by architekt ní s dynamickými greeny a fairwayemi fádru ideálního odpalu postaven pruhovaný při projektování použil počítačové softwa- ní. Pokud má architekt od investora zadání
kůl, aby se hráč, který hraje hřiště poprvé, ry, vytvořením podélného řezu by získal in- postavit hřiště s co nejmenšími náklady na
mohl zorientovat. Právě proto, že jsou oba formaci o výškovém rozdílu, který musí mezi údržbu, první, kde bude šetřit provozní nádva první odpaly na těchto jamkách slepé, odpalištěm a dopadovou zónou vytvořit, aby klady, jsou bunkery. Ploché, mělké, bez travjsou obě jamky z pohledu golfové architek- bylo do dopadových zón vidět. Kombinací natých vysokých a vlnících se stěn se udržutury a strategie designu achillovou patou snižování místa dopadu míče a zvyšování od- jí rychleji a s menším počtem pracovníků
Ypsilonky. S takto řešenými pětipary se na pališť se v kopcovitém terénu lze vypořádat údržby než bunkery, které lze upravit a pose slepými horizonty.
sekat pouze ručně.
žádném jiném hřišti nesetkáte.
Naopak všechny čtyři trojpary jsou povede- Kopcovité úpatí Jizerských hor, ve kterém Bunkery lze při projektování použít jako prné. Jejich začlenění do krajiny je citlivé a pů- se Ypsilonka nachází, má skalnaté podloží. vek estetický nebo strategický. Ten druhý na
sobí přirozeně. Oba kratší trojpary, jamky 6
(116 metrů) a 16 (136 metrů), jsou před
greenem chráněné bunkery, a tedy vyžadují po hráči správně zvolenou délku odpalu.
Nejdelší par 3 na hřišti, jamka číslo 13, by si
zasloužila ke svým 205 metrům delší a rovnější approach, který by umožnil doběh
míče do greenu také proto, že ji většinou
hrajete přímo proti větru. Na všech trojparech vidí hráč z odpaliště na green a to je
velmi příjemné.
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Jamka č. 7 – variabilní, strategická
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ženy vítanými hosty

Ypsilon

fojteckého mokřadu. V tomto
případě velmi dobře zastupuje
vodní překážku. Jamka se okolo něj lehce obtáčí, neúprosně
ke všem vpravo směřujícím
odpalům. Green je od zadního
odpaliště vzdálen 280 metrů. Od této vzdálenosti ale
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Zbraslav
každá středa

1150 Kč

každodenní turnajový výběr

www.mentour.cz

men tour

pravidelné turnaje po 14 hod.

odečtěte výškový rozdíl mezi
odpalištěm a greenem a rázem se dostáváte do nabídky,
zkusit trefit green z týčka. Ústí
do greenu je sice úzké, ale samotný green je k této útočné
ráně natočen tak, že hráč má
dostatek greenu pro to,
aby na něm svůj míč
zastavil.
Nicméně, pokud byste
na jamkoviště mířili
první ranou, ale z obavy před mokřadem
jste cílili ránu na levý
okraj greenu, pak se k
této ráně značně zúží.
Protože je pro takovou
ránu moc malý, většinou ho míč přeběhne
a skončí v pískové překážce chytře v tomto
směru umístěné za
jamkovištěm. Pokud
zvolíte
bezpečnou
cestu po ferveji, pak
její příčné svahování
možná i o tři až čtyři výškové
metry, bude pomáhat rolovat
míče do prostředka dráhy,
odkud budete mít green jako
na dlani. Sedmička je pěknou
a především povedenou variací krátkého strategického
čtyřparu.
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vá právě v nabídce variability
směru odpalu. Tím, že je green o 25 až 30 výškových metrů pod odpalištěm, je jamka
pěkně vidět.
Po pravé straně se v celé délce rozprostírá rozsáhlá část

INZERCE

S

edmička je jednou
z nejkrásnějších jamek
Ypsilonky, ne-li tou nejkrásnější. Alespoň co se týká
designu jamky. Svým routingem a tvarem připomíná klasické jamky prvních golfových hřišť. Mezi golfovými architekty převládá názor, že první jamky byly spíš rovné, bez
doglegů. Ve Skotsku
a v okolních zemích,
kde golf vznikl a do
kterých se šířil, se začínaly objevovat první doglegy častěji až
v období, kdy „docházely“ ideální pozemky
dál od pobřeží a musely se začít využívat oblasti, které měly větší
procento vysokých písečných dun.
Písečné duny tak vysoké, že bránily stavbě
přímých jamek a tím
vznikla potřeba duny obcházet. První doglegy byly mírné. Spíš nabízely alternativní možnosti odpalů. Většinou se jamky stavěly tak, aby
bylo z odpaliště na green vidět. A to je případ jamky číslo
7. Její krása a chytrost spočí-
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každé po nebo út, za 990 Kč
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Více najdete na str. 95
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Na vyvážených fojteckých
greenech je radost puttovat.
Nejsou nudně rovné, ani divoce
modelované, čtení dráhy puttu je
logické a představitelné.

Ypsilonce chybí, jen velmi omezeně jsou použity bunkery uvnitř doglegů fairwayí. Hráč
není vyzýván k útoku na získání lepší pozice
pro další úder, pokud by se odpalem za bunker v doglegu trefil do úzké části fairwaye oproti možnosti bezpečnější cesty po fairwayi. Ypsilonské bunkery na vnějších stranách doglegů neplní o nic větší funkci než rough. Takto umístěná překážka hráči pouze říká: „Zkazíš-li odpal, budeš v bunkeru.“ Občasné umístění bunkerů dovnitř doglegů by vpumpovalo
do odpalů hráčů ten správný adrenalin.
Naprostá většina bunkerů je vidět z dostatečné
vzdálenosti. V tomto smyslu jsou nezákeřné.
Dokonce i u těch jamek, kde je green výš než
místo, odkud se do greenu hraje, například
jamky 5, 8, 9 a 12. Hřišti by prospělo, pokud
by se architekt vyvaroval repetitivnímu použití pozic bunkerů v okolí greenů. Drtivá většina je oválného tvaru. S dynamickým charakterem modelace drah by lépe korespondovaly bunkery s odstředivým směřováním jazyků. Mohutnější a oblejší modelace vykrojení v kombinaci s vytažením písku do svahů by
způsobily vizuální efekt větší překážky a tím by
se staly dominantnějšími – a především strategickými prvky. Tento druh modelace bunkeru
by umožnil získat hloubku překážky a vytvořil by hráči herní situaci, vyžadující variabilitu
v technice úderu podle toho, kde by jeho míč
ležel. Okolí greenů i samotné greeny by získaly na plasticitě.

Radost puttovat

Na vyvážených fojteckých greenech je
radost puttovat. Nejsou nudně rovné,
ani divoce modelované, čtení dráhy put-

Fakta
k Ypsilonce
Datum otevření: 10. 5. 2006
Architekt: Keith Preston
Cena greenfee: 1300 – 1900 Kč
za 18 jamek
Mapa hřiště:
www.ygolf.cz/cz/hriste/mapa-hriste
www.ygolf.cz
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tu je logické a představitelné. Jsou prostě
akorát. Jejich kompozice vůči okolnímu
prostoru je také vyvážená. Stejně jako
celé golfové hřiště, jsou i greeny zejména
první devítky citlivě zasazené do okouzlujícího okolí.
Je škoda, že na poslední jamce, která
v hráči zanechává konečný dojem z celého hřiště, není většina bunkerů v okolí
greenu vidět ani ze stometrové vzdálenosti. Od červeného kolíku není vidět ani samotný green. Jak tedy mají hráči rozhodnout zápas přesnou příhrou? K tomu stačilo green vůči fairwayi vyvýšit o možná necelý výškový metr, pokud ne rovnou
vyměnit jeho umístění s cvičnými greeny
Akademie napravo. Na osmnáctce rozhoduje náhoda, ne přesnost.
V Čechách žije mezi golfisty několik mylných mýtů, například, že plnohodnotným
hřištěm může být pouze to, které má celkový par 72. Dalším takovým je názor, že
je chybou architekta, opakuje-li za sebou
jamky s parem 3 a nebo 5. Keith Preston
tento zažitý názor vyvrací koncepcí dvou
po sobě následujících pětiparů, jamek 14
a 15. Zato mu patří moje poděkování. To,
co dělá Ypsilon Golf Resort oblíbeným
a výjimečným, nádherná chráněná krajina,
je pro něj i kamenem úrazu – úskalí, která
donutila architekta k nevšedním a nouzovým postupům. Ypsilonka za to stojí!

