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Super golf 

v Taliansku

Dogleg a voda
vyžaduje presnú
hru na novom
ihrisku
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V októbri minulého roku v golfovom rezorte Royal Park I Roveri
(www.royalparkgolf.it), ktorý je členom združenia Leading Golf Courses of
Europe (najlepších golfových ihrísk), otvorili druhé golfové ihrisko
Pramerica. Navrhli ho je Michael Hurdzan a Dana Fry. Po prvýkrát v golfovej
histórii pomenovali ihrisko podľa spoločnosti - Pramerica Life S.p.A,
talianskej pobočke spoločnosti Prudential Financial Group Inc.

Text a foto: MIROSLAVA DULOVÁ

M
ichael Hurdzan navrhol
niektoré z najlepších golfo-
vých ihrísk a stal sa archi-
tektom roka v roku 1999 a
2001. Dana Fry, ktorý je

partnerom od roku 1997, začal v roku 2010
navrhovať ihrisko Erin Hills Course, na kto-
rom sa bude hrať turnaj US Open v roku
2017.

Prvý turnaj na ihrisku Royal Park po sláv-
nostnom prestrihnutí stužky otvorila úvod-
ným drajvom Allegra Agnelli, prezidentka
golfového klubu Royal Park.

Nádherné ihrisko Michael Hurdzan (6 572
m z majstrovských odpalísk,) s množstvom
pieskových a vodných prekážok, po niekoľ-
kodňových dažďoch vyžadovalo od účastní-
kov turnaja skutočné golfové umenie. Vy-
hrať loptičku zo šťavnatých premáčaných
rafov nebolo práve najľahšie. Aj preto sa
trvanie turnaja predĺžilo na viac ako päť ho-
dín. Všetci účastníci turnaja chválili kvalitu
návrhu ihriska, zhodli sa aj na jeho vysokej
náročnosti. 

Druhé ihrisko Robert Trent Jones Sr. sa líši
od nového ihriska svojím parkovým charak-
terom. Ihrisko otvorili v roku 1971, má
dĺžku 6 566 m, par 72 z majstrovských od-
palísk.

Poplatok za hru na oboch ihriskách počas
týždňa 90 a počas víkendu 130 eur.

Najbližšie ubytovanie k ihrisku nájdeme
priamo v areáli rezortu v hoteli Bella Rosina
(www.bellarosina.it) obkolesenom hustou
zeleňou, s možnosťou pozorovať podvečer
stáda pasúcej sa vysokej zveri a s pocitom,
akoby ste spali na úplnej samote.

Park okolo ihriska dokonale skrýva nie-
koľko desiatok veľkých luxusných víl, v kto-
rých bývajú napríklad aj známi futbalisti. Ak
sa na vás usmeje šťastie, možno na ihrisku
stretnete bratov Molinarovcov či Mattea
Manassera, členov tohto golfového klubu.

V neďalekom Turíne odporúčam futbalo-
vým fanúšikom návštevu štadióna a múzea
Juventus a milovníkom historických pamia-
tok návštevu kráľovskej rezidencie Venaria
Reale (postavenú v roku 1658), ktorú po ná-
ročnej obnove slávnostne sprístupnili v
októbri 2007. A tí, ktorí majú radi dobré
jedlo, by mali navštíviť Eataly – veľmi kva-
litný supermarket, ktorý ponúka mäso, syry,
ryby, zeleninu, cestoviny a pod. ■
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