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Už před úvodním odpalem musí člověk přemýšlet, kam míček poslat, aby našel nejlepší přístup ke greenu.

Nedaleko místa, kde se protínají hranice tří států, leží malebná osmnáctka, jež si velmi rychle po svém otevření získala srdce golﬁstů. Pomyslná „trojnožka“ hřišti propůjčila i název – Ypsilon. Navzdory obecnému povědomí o vysoké kvalitě hřiště i služeb
však resort zůstává v jistém slova smyslu opomíjený…
Text: Petra Prouzová, foto: Ondřej Driml, Ypsilon Golf Resort, Anna Kopková
Bílá místa na tuzemské golfové mapě?
Přiznávám, že jich pár mám, i pokud jde
o osmnáctky. Liberecký Ypsilon na mém
soukromém seznamu „nesplněných
přání“ ﬁguroval už delší dobu na jedné
z čelních příček. Hřiště sportovního
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střihu, navíc se skvělou pověstí, které
už několikrát získalo řadu ocenění. To
všechno jen přiživovalo mou zvědavost.
Ukojit se ji podařilo v době, kdy už se sezona pomalu blíží konci, o to větší překvapení vyvolala kvalita hracích ploch.

Zvlášť když uvážím, že poslední roky
půda hlásila deﬁcit vláhy. Nic takového
jsme však na hřišti nezaregistrovali, odpaliště, ferveje i greeny provozovatel
udržoval ve výborném stavu. A tím výčet
překvapení zdaleka nekončil.

Foto: Anna Kopková

Ve spárech
tří zemí

PRVNÍ PRESTONOVO DÍTKO
Liberecká osmnáctka je prvním z dosavadních tří počinů Keitha Prestona v České republice. A tato volba se ukázala být trefou do černého. Do přírody nedaleko vodní nádrže Fojtka vetknul osmnáct jamek s obrovským citem. Na hřišti jste jen minimálně rušeni ostatními
golﬁsty a hře se oddáváte v jedinečných kulisách. I převážně sportovně založení golﬁsté se nechají unést výhledy na ještědský hřeben.
Právě Ještěd si v souvislosti s Libercem vybavíte možná jako první, což
tak nějak přirozeně vnucuje pocit výšky. To se pak ani nechce věřit, že
nejvyšší pasáže hřiště leží „jen“ v nějakých 420 metrech.
Další věc nad rámec mých všeobecných představ… Zvlášť když
příjezdová cesta ke klubovně vede skoro do nebe! Hned máte pocit, že hrajete „na poněkud vysokých nohách“, nicméně představu
kopcovité krajiny a s tím korespondující náročné golfové prověrky
to jen umocní. A následná hra tomu vzápětí dodá na plastičnosti.
Nejeden návštěvník ocení buginu, ale pokud jste zvyklí chodit, nic
vám nebrání obejít si osmnáctku po svých. V horkých letních dnech si
skvěle otestujete fyzickou kondici! Pravda, bugina či vozík, a potvrzují
to některé výzkumy, pár ran ušetří, ale pokud jste vyrazili spíš za zážitkem než jen za výsledným skóre, prošlápněte si každý metr. Koneckonců těch metrů je přijatelně a na ty výškové vám dá rozmanitost
hřiště rychle zapomenout.

NETLAČIT NA PILU

Netradiční ubytování v podobě hausboatů najdete přímo na hřišti.
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Foto: Anna Kopková

de scházet vůbec nic.

Foto: Ypsilon Golf Resort

Foto: Ondřej Driml

V nových hausboatech vám nebu

Foto: Anna Kopková

Velká většina fervejí vyžaduje strategický přístup. Ne snad, že by
Ypsilon v několika případech nedokázal ocenit délku ran, ovšem není
to hřiště, jemuž by měla vládnout výhradně hrubá síla. Jen necelá
třetina jamek nabízí rovinatější charakter, neznamená to však automaticky, že na nich budete odpalovat z rovné plochy.
Ve zbytku hřiště překonáváte neustále výškové metry a při nesprávně zvolené strategii můžete
rychle čelit volbě, zda riskovat,
nebo vsadit na pokoru. Nejste-li
mistry v tvarování ran, pak zvlášť
musíte myslet minimálně o ránu
dopředu, abyste si prvním úderem připravili dobrou pozici pro
následující ránu. Jinak skóre rázem
nepříjemně naroste.

V hlavní budově najdete vše potřebné.
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Čtyřparová dvanáctka není dlouhá, ale pokud nepálíte dvě stě metrů vzduchem, přistupujte k ní s pokorou.

Greeny patří k větším, rozdíl od předního
až po zadní okraj může na některých jamkách činit až tři hole… Tvrdé, spíš rychlejší a určitě ne ploché. Velkou nástrahu
představují vodní překážky a biozóny,
jež najdeme na drtivé většině jamek.
Nebo jinak – jen málokde je nenajdete…
Past na míčky, ale vezmu-li to z té lepší
stránky, díky nim netrpí průchodnost.
Pokud však odoláte pokušení a nebudete
zbytečně tlačit na pilu tam, kde to není
zapotřebí, podobné pasti hravě vytěsníte
z hlavy. Názorným příkladem budiž pětiparová čtrnáctka. Je opravdu tak těžké
zbavit se představy, že na odpališti pětiparu povinnost velí tasit drajvr? Pokud
ano, odpovězte si, zda pálíte 230 metrů
vzduchem. Kdo to zvládne, ten ať riskuje, odměna je nasnadě, ačkoliv ani ten
vrabec v hrsti kolikrát není k zahození…
Když už si opravdu musíte „bouchnout“,
pak je pro takovou ránu jako stvořená
sedmička, z bílých kamenů jen kousek
přes 300 metrů, pěkně z kopce, mírný
pravý dogleg, byť s biozónou po celé
pravé straně ferveje. Ve spodní části
zleva k dráze přiléhá les, nicméně prostor pro chybu je natolik velkorysý, že
pokušení často podlehnou i jinak obezřetní golﬁsté.
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Relativně milosrdné jsou víceméně všechny
třípary, z nichž ten poslední, šestnáctka,
nabízí ještě poslední krásný rozhled z výšky
do okolí. Patrně až na jedinou výjimku na
nich průměrný hráč vystačí se železy, což

do náruče Ypsilonu vehnat stovky hráčů
z bezprostředního okolí. Jaký byl můj údiv,
když mi ředitel resortu Petr Pastrňák sdělil,
že pod jeho vedením se podařilo výrazně
rozšířit členskou základnu, takže nyní mají

Velká většina fervejí vyžaduje strategický přístup.
Ne snad, že by Ypsilon v několika případech
nedokázal ocenit délku ran, ovšem není to hřiště,
jemuž by měla vládnout výhradně hrubá síla.
je vždycky sympatické. A pokud zasáhnete
green, máte z nadpoloviční části vyhráno.

kolem 150 členů! „Ke konci loňského roku
jsme evidovali přesně 155 členů,“ nabídl
konkrétní číslo manažer Martin Šíma.

VŠE PRO HRÁČE
Resort se golﬁstům snaží všemožně vyjít
vstříc, ať už jde o strukturovaný ceník, kdy
osmnáct jamek můžete hrát už od 800 Kč,
nebo o tzv. Rain Check pro případ, kdy vás
na hřišti zaskočí bouřka či déšť tak silný, že
svých 9 či 18 jamek nezvládnete dohrát.
V takovém případě vám vydají onen Rain
Check, opravňující k příští hře zdarma v závislosti na tom, kolik jamek jste odehráli.
Zajímavý počin, jenž na domácích hřištích
zdaleka nezdomácněl a který běžní green
fee hráči jistě ocení.
Samotní hráči představují další ze zdejších
překvapení. Jeden by řekl, že tak nevšední
výzva, jaké Keith Preston vdechl život, musí

Uvážíme-li, kolik prostředků spolyká
údržba hřiště, musí vás tak nízké číslo skutečně zaskočit. Stejně jako fakt, že se fee
hráče nedaří v Liberci udržet. „Praha je
větší magnet, takže u nás většinou odehrají jedno kolo a zamíří dál,“ posteskl si
Pastrňák. To bychom ještě donedávna
mohli zčásti přičítat scházejícím ubytovacím kapacitám. A tak se zrodil možná netradiční, avšak atraktivní nápad, jak s ubytováním přímo na hřišti naložit.
Vloni v druhé části sezony se na umělé
vodní ploše mezi jamkami 9, 10 a 11 objevilo deset hausboatů s celkovou kapacitou 40 lůžek. Všechny jsou nekuřácké

Foto: Ondřej Driml
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a mezi jejich vybavení patří čtyři lůžka,
toaleta, sprchový kout, lednička, vlastní
vytápění, wiﬁ a terasa s nádherným výhledem na golfové hřiště i Jizerské hory.
K dispozici jsou dva typy plavidel. První
typ je konstruován s kajutou, tedy s oddělenými ložnicemi. Druhý typ také disponuje čtyřmi lůžky, ta jsou však umístěna
v jedné společné kaskádovitě členěné
místnosti. Na výběr je hned z několika balíčků, a tak kdo chce, ten si může ustlat
rovnou na vodě a hned ráno za rozbřesku
vyrazit na golfovou pouť.
Jedná se o další střípek, jak přilákat zájemce
o golf nejen na jediný den. Zvlášť když
v okolí najdeme hned několik dalších hřišť.
Vedle libereckého Machnína a menšího Ještědu leží v solidní dojezdové vzdálenosti
osmnáctijamkové Česká Lípa a Malevil,
z devítek jmenujme Grabštejn či Harrachov.
Králem oblasti však zůstává Ypsilon, hřiště,
jež je radost hrát. A v takových případech
jedna runda rozhodně nestačí!

vloni i předloni od spolku „Všudehrálů“, kde
Ypsilon dominoval v celkovém pořadí a tuzemským osmnáctkám vévodil také v kategoriích Hra, Příroda a Atmosféra. V očích
hodnotitelů tak „zaostal“ jen v kolonce Zázemí, kde obsadil až 10. místo…
No nevím… My jsme během své návštěvy moc nedostatků nezaznamenali, recepce vstřícná, obsluha v restauraci ochotná a příjemná, jídlo
chutné a za ceny srovnatelné s jinými
resorty… Tréninkové zázemí, byť jsme
jej nevyzkoušeli, považuji za dostatečné. Každopádně výsledky hodnocení zkušených golﬁstů si zde berou
k srdci, a tak slibují, že v letošní sezoně
„pohnou zemí“, aby se i v zázemí přiblížili maximálně přání návštěvníků.
„Chystáme nové webové stránky, na jaro je
naplánována rekonstrukce mostů, čištění
lesů a stavba nových cest pro buginy na vybraných jamkách,“ jmenuje nejbližší úkoly
ředitel Ypsilonu. „Ale za největší přínos
stejně považuji hausboaty,“ vypichuje hlavní
a nejnovější magnet resortu Petr Pastrňák.

OCEŇOVANÁ PERLA
Že můj chvalozpěv není čistě náhodný, dokládají i mnohá ocenění. Tak třeba v letech
2006 a 2007 obdržela osmnáctka ocenění
pro nejlepší hřiště roku v hodnocení časopisu GolfDigest. Prvenství si vysloužila také
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A tak neváhejte a přijeďte se sami přesvědčit, co vás v Podještědí čeká. Sezona
je zde dlouhá, zahajují v dubnu a končí
se až v půli listopadu. Času tedy máte habaděj. A pokud jste zde už hráli, alespoň

budete moci posoudit, nakolik v Liberci
svým slovům dostáli. Třeba tak Ypsilon konečně přestane být přehlížený, neboť tohle hřiště si opravdu musíte zahrát. A ne
jen jednou!

Foto: Ypsilon Golf Resort

Foto: Ondřej Driml

Na tříparové šestnáctce se můžete ještě jednou pokochat výhledem po okolí.

UŽITEČNÉ INFORMACE
LIBEREC – YPSILON

Adresa: Ke Klubu 17, 463 22 Fojtka
Tel.: +420 485 146 616, +420 731 547 847
Web: www.ygolf.cz
Email: info@ygolf.cz
GPS: 50°46‘54,282‘‘ N | 15°3‘53,233‘‘ E
Rok otevření: 2006
Služby: driving range | chipping & putting green |
výuka golfu | půjčovna vybavení | klubovna |
restaurace | ubytování
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 102 (bílá) | 5 679 (žlutá) |
5 156 (modrá) | 4 834 (červená)
Green fee: 800–1 200 (po–čt) | 1 500 Kč (pá–ne)
Akceptace voucherů 1=2: úterý
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