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Golf s Tatrami

Foto: Martin Žilka

ako na dlani

Vysoké či Nízke Tatry sú úchvatné v každom ročnom období. Úžasné výhľady na ich
štíty ponúka aj hra na golfovom ihrisku Black Stork vo Veľkej Lomnici, ktoré sa môže
pochváliť so zaradením medzi ihriská A PGA.
Text: Danka Velecká, foto: Martin Žilka
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redizajne niektorých jamiek. Upravené
boli jamky č. 9, 10, 12, 15 a 26, čím sa
zvýšil hrací komfort hráčov. Zmeny sa udiali aj na drivingu a tréningových plochách,
a to všetko na základe odporúčaní European Golf Design.

Štvorhviezdičkový hotel International, ktorý leží uprostred golfového areálu.

Štrbským Plesom sa mu samozrejme nevyrovnal nik, no na ihrisku Black Stork to
už mal ťažšie. Pochopiteľne, veď golfovú

Samostatnou kapitolou je elegantný
štvorhviezdičkový hotel International, ktorý leží
uprostred golfového areálu. Takže na prvé
odpalisko či tréningové plochy to majú golfoví
hostia len pár krokov.
skúšku má celkom čerstvú – len z vlaňajšieho roku. Nečudo, že na záver konštatoval: „Nemyslel som si, že golf je taký
náročný šport.“

ZO SNEHU NA GRÍNY
Aj tohtoročnú sezónu otvorilo v tomto
rezorte už šiesty krát nevšedné podujatie – SKI&GOLF Slovakia. Susedstvo Tatier
a tamojších lyžiarskych svahov predurčujú
práve Black Stork na to, aby zorganizoval
športové podujatie, ktoré privedie účastníkov počas dvoch dní do dvoch odlišných
svetov – do bieleho snehového i zeleného
trávnatého. Súťaží sa totiž tak v obrovskom slalome ako aj golfe.
Tohto roku sa víťazkou stala bývalá PRO
hráčka Ladies European Tour a tiež výborná lyžiarka Zuzana Kamasová. V polovici mája bude aj členkou jedného
z dvoch slovenských tímov na svetovom
šampionáte SKI&GOLF v rakúskom Kaprune/Zell am See. Jeden z nich sponzoruje práve Black Stork.
Na tohtoročnom SKI&GOLF mal svoju golfovú premiéru aj skvelý slovenský lyžiarsky
reprezentant a olympionik zo Soči Adam
Žampa. Medzi bránkami na Solisku nad
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Potešujúcou správou pre každého milovníka prírody sú výsledky monitoringu
životného prostredia, ktorý bol realizovaný v rokoch 2007–2014. Tie ukázali,
že pôda na ihrisku nie je kontaminovaná
intenzívnym hnojením trávnikov, ovzdušie je zdravšie, kvalita podzemných vôd
v Skalnatom potoku zodpovedá kvalite
pre pitné účely. Nijaké negatívne vplyvy
na tamojšiu prírodu sa po výstavbe ihriska
neprejavilil. Práve naopak, krajinno-ochranárska hodnota územia zvýšila.
Vybudovanie dômyselného systému vod-

IHRISKO PRENORMOVANÉ
Golﬁstov tohto roku privítalo v Black
Stork po desiatich rokoch prenormované
ihrisko. Bolo to potrebné po vlaňajšom

ných a vzájomne poprepájaných plôch významne prispelo k zvýšeniu biodiverzity
územia aj biotopov. Hoci vlani bolo na
ihrisku približne 120 turnajov a hralo tam
zhruba 20 000 tisíc golﬁstov, počet živočíšnych druhov sa zvýšil o viac ako štvrtinu a teraz ich tam možno narátať 107.
Počas nadchádzajúcej sezóny hostia objavia aj ekovýchovné panely o biodiverzite

Tohto roku sa víťazkou SKI&GOLF stala bývalá PRO hráčka LET a tiež výborná
lyžiarka Zuzana Kamasová. Adam Žampa hral prvýkrát 18 jamiek.
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Tamojšie tri deviatky patria nesporne k najobľúbenejším na Slovensku. Svoje hrajú
nielen možnosti na hru, ale domácka atmosféra v celom rezorte i množstvo zaujímavých podujatí počas celého roka.
Domáci i zahraniční hostia, medzi ktorých
patria v hojnom počte aj českí turisti, oceňujú možnosť kombinácie golfu a vysokohorskými prechádzkami, pešími či cyklistickými túrami. To všetko v nádhernej prírode
Tatier a ich podhoria a dá sa to skombinovať s výletmi do historických spišských
miest, Popradu či napríklad malebného
stredovekého mestečka Spišskej Soboty.

Foto: Martin Žilka

LEPŠIA BIODIVERZITA
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Z izby rovno na odpalisko.

NOVINKY PRE HRÁČOV
Tohtoročnou novinkou sú aj 30 % zľavy pre
študentov do 26 rokov, pričom 50 % zľavy
pre juniorov do 21 rokov ostávajú. Pre juniorov do 21 rokov je atraktívne celoživotné
členstvo v Lomnickom golfovom klube (LGK)
stále za skvelú cenu 1 000 €, v rámci ktorého môžu bezplatne intenzívne trénovať
každý týždeň počas celého roka pod vedením PGA PRO trénerov. Piatu sezónu pôsobí
pod Tatrami David Poulton a tretiu sezónu
Vlastimil Forejt, ktorí využívajú najmodernejšiu techniku v oblasti analýzy švihu.
Začiatočníci uvítajú výhodnejšie kurzy
zelenej karty. Ich súčasťou je registračné
členstvo v LGK s rôznymi výhodami. Pre
skupiny juniorov na školských výletoch sú
pripravené 2-hodinové golfové akadémie
s výukou za 8 €/osobu.

viacerí skvelí domáci i zahraniční hráči. Juniori do 21 rokov budú koncom augusta
súťažiť na 6. ročníku FALDO Series, z ktorého ﬁnalisti postupujú na jesenné európske ﬁnále v Greenbier v USA. Už tradične
sa očakávajú aj talentovaní českí hráči.
Okrem obľubenej tour Grand Prix Black
Stork a HCP Motocaddy tour, prebehne aj
8. ročník CHARITY GOLF CUP-u pod záštitou skvelého hokejistu Petra Bondru a ďalších hráčov NHL. Doteraz sa na tomto turnaji nazbieralo na charitu 120 000 €.

Golfisti ocenia výhodné permanentky
na hru golfu, bezplatný vstup na kryté
odpalisko a ďalšie tréningové plochy,
poistenie zodpovednosti na ihrisku
za škody spôsobené hráčom na majetku alebo zdraví a pitný režim pre
každého hráča.

Z IZBY ROVNO NA ODPALISKO
Samostatnou kapitolou je elegantný
štvorhviezdičkový hotel International,
ktorý leží uprostred golfového areálu.

ZAUJÍMAVÉ PODUJATIA
Nadchádzajúca sezóna bude opäť bohatá
na množstvo zaujímavých podujatí. Prvé
tri dni júla to budú to Majstrovstvá LGK
s rankingom WAGR, ktorých sa zúčastnia
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Hostia si môžu zapožičať aj z 10 moderných bicyklov a objavovať krásy okolia.

Foto: Martin Žilka

areálu s informáciami o prírodných hodnotách okolitého prostredia.

Takže na prvé odpalisko či tréningové
plochy to majú golfoví hostia len pár
krokov. Navyše majú 35 % zľavy na hru
golfu, pričom účastníci turnajov organizovaných rezortom majú špeciálnu
cenu ubytovania. Využiť môžu aj atraktívnu ponuku NOC + FEE (od 88 €/
osoba/noc+18 jamiek, raňajky a wellness) alebo pobyty s neobmedzenou
hrou golfu či lekciami golfu.
A po golfe sa skvele oddychuje vo vnútornom a vonkajšom vyhrievanom bazéne s protiprúdom, vírivke, saunách či
tepidáriu, pričom do 15. hodiny platia
vo wellness centre zľavy. Hostia si môžu
zapožičať aj z 10 moderných bicyklov
a objavovať krásy okolia na 2 kolesách
– hneď na okraji golfového ihriska začína viac ako 20 km asfaltových ciest
v lesoch TANAPu, na ktoré majú vozidlá vstup zakázaný, a tak sú bezpečené
a vzduch stále „tatranský“.

VÝSTAVBA BUDE POKRAČOVAŤ
Majitelia Black Stork sa ale s terajšími
golfovými možnosťami ani poskytovanými službami nespokojujú. Pripravujú

výstavbu nového 9-jamkového chip&putt ihriska na rozšírenie tréningových možností i uľahčenie hry
začiatočníkom. Očakávané je aj dokončenie termálnych kúpeľov, využívajúcich vrt s teplotou 61,8 °C na
južnej strane golfového ihriska. S ich
výstavbou sa začne hneď po vydaní
stavebného povolenia.
A kto by chcel všetko využívať naplno,
má ešte možnosť kúpiť si pozemok na
rezidenčné či rekreačné bývanie v lokalite Čierny bocian nad prvou deviatkou
Taylor a budúcou štvrtou deviatkou.
V ponuke ich ešte pár je a investori získajú mimoriadne benefity: najväčším
je rodinné členstvo v LGK a s tým spojené výhody od bezplatnej hry na Black
Stork, cez zľavy na hotelové služby
a kurz zelenej karty.
Okrem týchto výhod je v rezorte vytvorený koncept „Veľkej rodiny“, a tak viackrát v roku sú všetci majitelia pozemkov
a domov v okolí pozvaní na atraktívne
golfové turnaje, kde nechýba rybolov,
grilovačka, večerný program a skvelá
večera z regionálnych špecialít.

BLACK STORK, A PGA GOLF COURSE –
VEĽKÁ LOMNICA
Adresa: Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica,
Slovensko
Telefon: +421 524 661 111
Email: golfrecepcia@golﬁnter.sk
Web: www.golftatry.sk
GPS: 49°8‘13“ N | 20°20‘23“ E
Rok otevření: 1999
Počet jamek: 27 | Par: (3 devítky, každá par 36)
Délka hřiště (m): 6 280 (Taylor/Vardon) |
6 218 (Braid/Vardon) | 6 382 (Taylor/Braid)
Green fee (9/18 jamek): 35 euro/60 euro (po–čt) |
45 euro/75 euro (pá–ne)
Další služby: driving range | chipping a putting
green | výuka golfu | půjčovna vybavení | klubovna
| restaurace | indoor | proshop | ubytování | ﬁtness |
wellness & spa
Akceptace voucherů 1=2: pondělí
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