ANKETA ROKU
ANKETA

GOLF DIGEST C&S
CO SE VÁM NEJVÍCE LÍBÍ?
S JAREM PŘICHÁZÍ NEJEN ZAČÁTEK SEZONY, nejen legendární Masters v Augustě,
ale také pravidelná čtenářská anketa Golf Digest C&S. Ankety vždy vyvolávají emoce: Někdo
je nadšen, někdo v zásadě souhlasí, někdo nesouhlasí, a někdo bývá dokonce pobouřen.
Ale nakonec lze jen s nadhledem konstatovat: vox populi, vox dei. Hlas lidu vyřkl svůj soud,
a komu se to nelíbí a zároveň ani nehlasoval, ať hlasuje příští rok. V každém případě jsou
letošní výsledky v lecčems odlišné od těch loňských. Tak se nechte překvapit a čtěte dále.
Foto Robin Drahoňovský

HŘIŠTĚ ROKU
1. MÍSTO

LORETA GOLF CLUB PYŠELY
A zase ta Loreta… Loni vyhrála a letos svůj triumf v klíčové kategorii
zopakovala. Loreta je živoucím důkazem toho, že k hráčské oblíbenosti
není třeba stavět hřiště mistrovské ani s VIP standardy. Stačí být PROSTĚ
KVALITNÍ a nabízet příjemnou obsluhu a dobré organizační zázemí.
A samozřejmě musíte mít hezkou krajinu, bez ní to nejde. Ale také musíte
být snadno dostupní, což v případě České republiky znamená být blízko
Praze, protože odtud pochází nejvíce hráčů. Loreta v každém případě
vítězí zaslouženě – tohle hřiště mají skutečně rádi hráči všech kategorií.

2. MÍSTO

BLACK BRIDGE GOLF RESORT
Překvapení letošního ročníku: Černý Most bere stříbro. Výsledek také
ukazuje, že při volbě oblíbených areálů má velkou váhu praktičnost
a DOSTUPNOST. Toto hřiště jistě neuspokojí toho, kdo vyhledává tichá
přírodní zákoutí s výhledy do luk a lesů. Zato naprosto vyhovuje všem
pražským hráčům, kteří se nechtějí trmácet za golfem po nervujících
českých dálnicích. Tady se sice hráči dívají na hradbu panelových domů,
ale řidiči jedoucí na okolním obchvatu jim mohou jen závidět: Oni často
popojíždějí uvězněni v autech, ti druzí si volně chodí po zelené trávě.

3. MÍSTO

YPSILON GOLF RESORT LIBEREC
Loni byla Ypsilonka druhá, letos se musela sklonit před Černým Mostem,
ale stále si udržela medailovou pozici. Ypsilonka je ve všech anketách
vždy nahoře a bude tam bezpochyby ještě dlouhé roky. Tohle hřiště
těží z unikátního umístění, nádherné krajiny a chytrého designu, který
s velkým citem respektoval zdejší krajinu. V Rakousku žijící Brit Keith
Preston, autor ypsilonského návrhu, vytvořil i Loretu, a tak vlastně
ukazuje cestu všem architektům, kudy jít a jak kreslit DOBRÉ HŘIŠTĚ.
Ypsilonka je jasnou a stále zářící hvězdou na českém golfovém nebi.
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JAMKA ROKU
1. MÍSTO

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE
Jamka č. 16, par 5
Loni si prvenství v této kategorii odnesla známá tříparová jedenáctka
na Dýšině, letos jí ale zlato s přehledem vyfoukla naopak jamka
pětiparová. Dlouhá šestnáctka na Ostravici (ze žlutých 490 m) byla
loni třetí, letos poskočila ještě výš. Je NÁDHERNÁ jak svým přírodním
charakterem, tak i proto, že má mohutné převýšení 27 metrů a z kopce se
drivuje vždy dobře: Míč letí i běží daleko a při pohledu před sebe, dolů,
máte uvolněný pocit. Obvykle zahrajete ránu lepší, než když hrajete
nahoru. Vítězství vskutku letí daleko – až na Moravu.

2. MÍSTO

PROSPER GOLF RESORT ČELADNÁ
Jamka č. 9 na Old Course, par 4
U doglegů můžete dobrou ránou po diagonále hodně získat – ale také
hodně ztratit. Takové jamky jsou vždy vděčné a hráči je vnímají jako
VÝZVU pro své schopnosti a odvahu. Je ovšem pravdou, že na této jamce
byste museli mít skutečně mocné drivy, abyste si cestu zkrátili. Je to
hodně přes 200 metrů. A tak se tu spíše hraje rovně a na jistotu. V každém
případě je ale green – částečně obklopený vodou – hezkým zakončením
první čeladenské devítky na Old Course.

3. MÍSTO

GOLFOVÝ KLUB HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Jamka č. 17, par 4
Také hlubocká jamka už loni bodovala – byla na stříbrném stupínku –
a letošní úspěch potvrzuje její oblibu. Je to HARMONICKÁ jamka,
na které najdete všechno: letité stromy, vodu i klidné zákoutí
s poloostrovním greenem. Hluboká je obecně hřištěm, které u hráčů
vzbuzuje pocity pohody, hodně dělá i rovinatý proﬁl. Hru totiž výrazně
ulehčuje, a přitom není fádní. Zajímavý je i fakt, že první a třetí místo
letos braly jamky, které jsou až v závěru obou osmnáctek. Hráči už bývají
unavení – a přesto tyhle jamky oceňují.

RESTAURACE ROKU
1. MÍSTO

BLACK BRIDGE GOLF RESORT
Zvnějšku asi není černomostní restaurace architektonickým
skvostem, ale uvnitř je to místo dobré a příjemné. Jeho zelenobílé
ladění je svěží a působí na hráče uklidňujícím dojmem. Restaurace
je VKUSNÁ, moderně zařízená a je přesně na té hranici, kdy ještě
nepůsobí příliš luxusním a nedostupným dojmem, ale není šedivě
prostřední. A jak už bylo řečeno v případě celého hřiště: Pražáci to
sem mají prostě blízko.

2. MÍSTO

LORETA GOLF CLUB PYŠELY
Našli bychom jistě lépe zařízené restaurace, než je ta pyšelská.
Ale její funkčnost je nepochybná a její terasa nabízí krásný výhled
na velkou část hřiště. A především zde vládne příjemný duch, kterým
je prostoupen celý areál. Vaří se tu dobře, POČESKU, jídlo bývá také
rychle k dispozici. Jedna věc, která stojí za zmínku: V restauraci mají
knihovnu a v ní golfovou literaturu i jiné zajímavé knihy k pročítání.
Neodnášet, nekrást – a dobré čtení a dobrou chuť!

3. MÍSTO

ALBATROSS GOLF RESORT
„Albatrossí“ restaurace je snad ta NEJELEGANTNĚJŠÍ u nás.
Nabízí krásný výhled přes obrovská okna, ale také vzdušně otevřené
posezení na venkovní terase. Dřevo jako jeden z materiálů tu
dělá hodně – budova nepůsobí až tak chladně. Celá klubovna
i s restaurační částí dokonale zapadá na toto prestižní hřiště, je to
skvělá souhra architektury, designu, vybavení a prostoru vůkol.
Vaří se tu samozřejmě dobře a obsluhuje na úrovni.
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TRÉNINKOVÉ ZÁZEMÍ ROKU
JE TO VLASTNĚ JAKÁSI ANKETA V ANKETĚ, ale má stejnou váhu jako hlasování o nejlepší hřiště, nejkrásnější jamku

nebo nejoblíbenější restauraci. Svým způsobem odráží spíše hodnocení začínajících hráčů nebo golﬁstů, kteří věnují
tréninku více času a úsilí společně s příjemným prožitkem a pocitem, že i pilování hry může být zábavou. Nelze se tak
divit, že ceny posbírá místo, které dokáže nabídnout vše: Atmosféru, tréninkovou rozmanitost a třeba i kvalitní cvičné
devítijamkové hřiště v kombinaci s dobrým trenérským zázemím. Tentokrát se právě tato pravda potvrdila a v anketě
zvítězila Hluboká jakožto celek, kam se hráči rádi za tréninkem vrací.

GOLFOVÝ KLUB HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
TRÉNINKOVÉ ZÁZEMÍ ROKU
Známé jihočeské hřiště není jen osmnáctka pod známým zámkem vystavěným
v pseudogotickém stylu, ale jde o KOMPLEXNÍ relaxační areál s nabídkou mnoha
dalších sportů. Hraje se tu tenis, jezdí na kole i na bruslích, můžete zde na lodi
sjíždět Vltavu atd. „Tréninkově“ je to skutečně místo, kde lze nejen zlepšit
golfový švih, krátkou hru a puttování, ale kde můžete zvýšit také svoji fyzickou
připravenost. Hlubokou je potřeba vnímat takto komplexně a i to je nepochybně
důležitým plusem, díky kterému jí čtenáři přiřkli v dané kategorii prémiovou pozici.

CVIČNÉ HŘIŠTĚ ROKU
Menší devítka na Hluboké patří k celému areálu neoddělitelně a našli bychom
jistě stovky nejen jihočeských golﬁstů, kteří zde učinili své první hráčské krůčky,
PRVNÍ ODPALY na hřišti. Příznivce si toto hřiště získává nejen vstřícnou délkou
jamek, ale také naprosto rovným proﬁlem. Z roviny se prostě hraje lépe než z kopců
a kopečků… A třetím klíčovým faktorem je okolí. Hluboká nabízí na svém cvičném
hřišti hráčům tolik potřebnou intimitu, tedy možnost nebýt viděn při zkažených
odpalech. Zdejší stromy jsou navíc i krásné, takže se tu hráč cítí celkově příjemně.

TRENÉR ROKU
Do třetice všeho dobrého – Hluboká triumfuje nejen v kategorii cvičného hřiště
a tréninkového zázemí, ale také v kategorii trenérské, neboť vítězný PAVEL AMBROŽ
působí právě v Golf Clubu Hluboká nad Vltavou jako hlavní trenér, a to od roku 2014.
Jižní Čechy jsou ostatně jeho domáckým působištěm, blízko má také do Českého
Krumlova či Borovan, v zimě působí v pražských Dejvicích a tamním indooru.
Ambrož, který se narodil v roce 1974, je členem české PGA, golfu se aktivně věnuje
od přelomu tisíciletí a jeho kariéru zatím zdobí i tři zahraná HOLE-IN-ONE.
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NAŠI FAVORITÉ ANEB JAK TO VIDÍME
MY V REDAKCI GOLF DIGEST C&S
VOX POPULI, VOX DEI neboli hlas lidu má vždycky pravdu… Jak jste volili

vy, čtenáři našeho časopisu, to už víte z předchozích stránek, zde máte ovšem
konkrétní názory a hodnocení nás tří, redaktorů časopisu Golf Digest C&S. Je
zajímavé, že nikdo z nás nakonec nebyl schopen úplně jasně říct, které hřiště či
jamka jsou naprosto nejlepší. Většinou relativizujeme a uvádíme více možností.
Ale snad je to tak správně. Neboť jen zrcadlo z pohádek zná odpověď na otázku:
Kdo je na světě nejkrásnější? Ve skutečném životě to je vždycky složitější,
mnohotvárnější, a to je dobře. Reálný obraz je o to barvitější.
HŘIŠTĚ Nikdy jsem neuváděl jediné
hřiště jako to nej, žádné takové není. Je
to komplexní útvar – některé je nejlepší
sportovně, jiné atmosférou, třetí přírodou.
Pro mne jsou nejlepší nakonec ta, jež
mám hlavně spojená s lidmi, kteří jsou mi
sympatičtí. Čertovo břemeno, protože
mám rád majitele dr. Jiřího Němce.
Starou Boleslav kvůli její civilnosti
a Ing. Boučkovi. A Loretu, protože je
kousek od míst, kde jsem trávil jako dítě
prázdniny.
JAMKA Prakticky nezodpověditelná
otázka. Obecně mám rád jamky hrané
z vyvýšených míst dolů, s širokým
rozhledem. Tedy některé z Ypsilonky nebo
Mladých Buků. Ale copak nejsou nádherné
jamky s letitými stromy i v Bechyni? Ty
vedoucí k zámku Hrádek u Nechanic?
Anebo: vynikající řešení vymyslel Jiří
Velden na Slapech, kde na nejhezčí
bod hřiště dovedl hráče hned dvakrát,
prostřednictvím jamky č. 1 a č. 6. U jamek
prostě víc hodnotím estetiku a přírodní
kontext. Jinak designově skvělých je u nás
mnoho.
RESTAURACE Patřím mezi antigurmány
a k radosti mi stačí dva rohlíky, bílý jogurt
a kobliha. Restauraci tedy hodnotím vždy
jen podle toho, jak se v ní cítím z hlediska
řešení prostoru. Nejpříjemněji se mi pobývá
na Čertově břemeni, kde je prostor velký,
a přitom útulný. Originalita, ne okázalost.
Zaujala mě ovšem i restaurace na kácovské
Panoramě, rovněž unikátní budova.
ANDREJ HALADA
je zástupcem šéfredaktora
magazínu Golf Digest.

HŘIŠTĚ Vybrat jedno jediné hřiště jako
to nejlepší není snadné. Mohly by to být
třeba Mnich nebo Ypsilonka, protože
mám rád přírodu. Nebo Albatross, to je
záruka kvality. Vyhrály ale Pyšely. Proč?
Důvodů je víc. Posázavská krajina má
své neopakovatelné kouzlo – neruší tu
elektrické dráty ani hluk aut. Příjemným
bonusem je možnost si před hrou
zatrénovat doslova na pětníku hned u první
jamky. Hřiště si drží vysokou kvalitu. Navíc
má spoustu jamek, na kterých si i hráč
mého kalibru (spíš nekalibru) připadá
jako „velký“ golﬁsta. To když hraje druhou
na green. Přívětivost tak nějak k tomuhle
hřišti patří. Včetně lidí, kteří se o vás
i o hřiště na Loretě starají.
JAMKA Doslova láska na první pohled,
navzdory číslům ve skórkartě. Mariánské
Lázně a jamka číslo 7. Dogleg doleva,
nejdřív z kopce dolů, poté opět nahoru,
v nejnižší části příčná voda, green
na kopci obklopený hlubokými bunkery
a kol do kola les. Jamka to není vůbec
snadná. Možností, kam všude se může
míček zatoulat, je víc než dost – les, voda,
bunkery i aut. Mariánky jsou klasika a tahle
jamka prostě nemá chybu.
RESTAURACE Zajímavý a pestrý výběr,
polední menu, vždy lákavý dezert a k tomu
dobrá káva. Navíc příjemná a usměvavá
obsluha. A pokud to počasí jen trochu
dovolí, dá se sedět venku, byť třeba i pod
dekou. To jsou trumfy Hodkoviček.
ALOIS ŽATKULIAK
je editorem magazínu
Golf Digest.

HŘIŠTĚ Přiznám se, že zvolit nejlepší
hřiště je neřešitelný problém. Každé má
něco do sebe a nejlepší je obvykle to, kde
se nám daří nebo kde je nám mezi lidmi
několik hodin dobře. Osobně mám rád ta
hřiště, která mají vlastní atmosféru, nejsou
fádní a při každé návštěvě mi dokážou
připravit alespoň nějaké překvapení.
Z devítek to je třeba Líšnice a z osmnáctek
liberecká Ypsilonka nebo obě slovenská
hřiště v Penati.
JAMKA Nejhorší jsou ty, které si
nepamatujete, a hra se změní jen
v počítání ran. Jamka by měla zaujmout,
možná vás i někdy vystrašit, pokaždé
donutit přemýšlet, jak ji nejlépe zahrát,
a vždy přinášet očekávání, jaké číslo
tentokrát zapíšete. Mezi třípary to je třeba
šestka Meadows na Panoramě u Kácova,
mezi čtyřpary nevyzpytatelná osmnáctka
na Slapech a mezi pary 5 patnáctka
na Ypsilonce.
RESTAURACE Tady se vybírá nejhůř,
protože vaši chuť ovlivňuje cena
a výsledek, který ten den máte
za sebou. Většinou vám už moc nezbude
na přemýšlení, co si dát. V jednoduchosti
je v tomto případě největší síla a vždy
u mě vyhraje ta nabídka, která je rychlá
a cenově přijatelná. V poslední době to
jsou restaurace na Slapech, na Ypsilonce
a v Pyšelích, kde za své peníze dostanete
maximum i bez zbytečné okázalosti.
ROBIN DRAHOŇOVSKÝ
je šéfredaktorem magazínu
Golf Digest.

ANKETA A HLASOVÁNÍ
proběhly na webu magazínu Golf Digest C&S
v termínu od 1. října 2016 do 15. března
2017. Celkem jsme obdrželi a vyhodnotili
rekordních 26 646 zaslaných a veriﬁkovaných
hlasů. Anketa tak odráží mínění vás, golﬁstů
a čtenářů našeho časopisu, a její výsledky je
nutné vnímat v tomto kontextu.
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