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Ako každé kanadské dieťa, sníval si asi o tom, 
že budeš hokejistom. Z akého dôvodu si 
zmenil názor a želal si si stať sa golfovým 
dizajnérom?
Myslím si, že väčšina kanadských chlapcov sníva 
o  tom, že sa stane profesionálnym hokejistom. 
Odpoveď je veľmi jednoduchá – hokej som ne-
hral až tak dobre. Od malička som veľmi rád hrá-
val golf a  tak som začal túžiť navrhovať golfové 
ihriská.

Podľa tvojho názoru, aké golfové ihrisko má 
najlepší dizajn?
„Ihrisko, na ktorom sa teší podľa možností čo naj-
väčší počet hráčov počas celej hry”, povedal Dr. 
Alistair MacKenzie.

Vraciaš sa zahrať si na ihriská, ktoré si navrhol, 
ak áno, ako často? 
Pokúšam sa navštíviť a zahrať podľa možností čo 
najviac z nich a čo najčastejšie, ako sa dá. Nielen 
aby som sa potešil, ale aby som získal spätnú 
väzbu od ostatných hráčov a  tak zistil, čo sa mi 
celkom nepodarilo a dúfam aj dozvedel, čo som 
spravil dobre alebo dokonca výborne.

Ak hráš ihrisko, ktoré si navrhol, myslíš na 
zmeny, ktoré by ihrisku prospeli? 
Určite áno, vždy sa snažím premýšľať o tom, čo by 
sa dalo na danom ihrisku zlepšiť.
 
Aký by mal byť trend v súčasnom navrhovaní 
golfových ihrísk podľa Tvojho názoru? 
Myslím si, že sa potrebujeme vrátiť k  starým 
dobrým základom navrhovania ihrísk, aby sme 
tak umožnili priemerným golfistom užívať si hru 
a  majiteľom ihrísk, aby ihriská udržovali udrža-
teľným spôsobom. Mnohí dizajnéri a niekedy aj 
majitelia golfových ihrísk, sa snažia o  okamžitý 
marketing a zavádzajú novinky, ktoré majú z dl-
hodobého hľadiska skôr negatívny efekt.

Kto je podľa Tvojho názoru najlepším 
dizajnérom? 
Túto otázku mi často kladú za prítomnosti mojej 
manželky. Smeje sa, pretože moji obľúbení dizaj-
néri už nie sú medzi nami. 

A Tvoje najobľúbenejšie golfové ihrisko? 
V Tvojej krajine a na svete. 
V Írsku je mojim najobľúbenejším linksové ihris-
ko Old Course v Ballybunione. Obľúbené horské 

ihrisko je pôvodná osemnástka v  Banffe v  pro-
vincii Alberta v Kanade. Tesne za ním nasleduje 
horské ihrisko Adamstal v Rakúsku, veľmi dobre 
známe aj slovenským golfistom a Cypress Point 
v Kalifornii v Spojených štátoch je mojim najobľú-
benejším parkovým ihriskom, ktoré môžem tiež 
označiť ako ihrisko na pobreží mora.
 
A Tvoje najobľúbenejšie ihrisko z pohľadu 
dizajnu? 
Asi opäť Cypress Point – ihrisko, ktoré má všetko. 

S kým by si hral v Tvojej skupine snov?
Moja skupina snov by zahrnovala môjho otca 
a  strýka, oni dvaja ma priviedli ku golfu a  ďalej 
syna, ktorý v súčasnosti hrá vynikajúco. A aby to 
vyznelo politicky korektne, skupina by zahrnova-
la aj ďalšieho syna, dcéru a  manželku ako nosi-
čov. Cha, cha, asi koniec tejto vety by ma mohol 
dostať do ťažkostí. Odpoviem na otázku otázkou: 
Existuje lepší spôsob hrať golf ako s rodinou?

Prezradíš, ktorá palica v Tvojom golfovom 
vaku je Tvoja najobľúbenejšia?
V súčasnosti asi pater, pretože s ostatnými palica-
mi mi to teraz akosi nechce dobre fungovať a tak 
ťažko vyberiem iného favorita.
 
Čo v Tvojom golfovom vaku nesmie chýbať? 
Samozrejme voda a v poslednom období niekoľ-

kých rokov som sa stal závislým od meracieho 
laserového zariadenia, aby som si presne zistil 
vzdialenosť.
 
Často chodievaš na golfové ihriská, chodievaš 
aj na golfovú dovolenku? 
V  júli som bol na golfovej dovolenke v  Calgary 
v  Kanade. Počasie, golfové ihriská a  spoluhráči, 
všetko vynikajúce.

Obligátna otázka, aký máš v súčasnosti HCP? 
V súčasnosti jednociferný, 8.

Myslíš si, že počet golfových ihrísk na celom 
svete sa v budúcnosti zvýši či skôr zníži?
Myslím si, že golf práve prechádza koncom ob-
dobia útlmu z celosvetového hľadiska a opäť sa 
začne šíriť ďalej. Počet golfových ihrísk sa z dlho-
dobého hľadiska zvýši. Stále existuje celý rad kra-
jín, ktoré sú len na úplnom začiatku objavovania 
tejto nádhernej a zdravej hry určenej pre všetky 
vekové kategórie. 

Jeff, veľmi pekne ďakujem za rozhovor, želám Ti, 
aby si navrhol ešte mnohé výborné ihriská a dú-
fam, že Tvoj návrh golfového ihriska v našej kraji-
ne pod Tatrami sa čoskoro zrealizuje.

Text a foto: Miroslava Dulova 
www.mdgolfphoto.com
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Horské ihrisko Adamstal v lone prírody

Známy golfový designer Jeff Howes

Na odpalisku jednej z najťažších jamiek v Adamstale

Len sa sústrediť na hru v Ballybunione...


