
GOLFOVÉ IHR ISKO ERLANGEN
V  N O R I M B E R G U

V máji minulého roka otvorili v Norimbergu nové golfové ihrisko s osemnástimi jamkami, ktorého
návrh a realizácia je dobrým príkladom spolupráce krajinného architekta nielen s predstaviteľmi
golfového klubu, ale aj s norimbergským poľovníckym zväzom a ochrancami prírody. Po dvoch
rokoch rekonštrukcie pôvodne 9-jamkového ihriska je dnešné golfové ihrisko Erlangen
vyhľadávaným miestom golfistov z Norimbergu a okolia.

V obci Kleinsendelbach pri Norimber-
gu začali predstavitelia golfového klubu
ešte v roku 2004 uvažovať nad rekonšt-
rukciou závodného golfového ihriska
s deviatimi jamkami. Na spoluprácu si
prizvali krajinného architekta.

Architekt v pozícii mediátora
Predstavitelia golfového klubu, miest-

neho poľovníckeho združenia a ochran-
covia prírody mali svoje vlastné predsta-
vy a záujmy na danom území, pričom
záujmy jednej skupiny boli v protiklade
so záujmami ďalšej skupiny. Konsenzus
sa dal dosiahnuť len tzv. usmerňovaným
projektovaním a odsúhlasovaním so
záujmovými skupinami. Všetky tri
záujmové skupiny poverili touto úlohou
krajinného architekta, ktorý sa tak dostal
do pozície mediátora. 

Vďaka dobrej príprave podkladov a aj
mediátorským schopnostiam krajinného
architekta Wolfganga Bartha sa podarilo
relatívne rýchlo vybaviť povolenie stav-
by. Prestavba trvala niečo vyše roka. 

Ekologické kritériá
Podkladom pri vypracovaní hracieho

konceptu boli okrem zohľadnenia existu-
júcich hracích dráh a golfovo-športových
potrieb predovšetkým ekologické krité-
riá, keďže sa v oblasti golfového ihriska
nachádzalo už množstvo prírodných ele-
mentov (trávnaté plochy, voľne zarastajú-
ce plochy, húštiny a rôzne druhy bioto-
pov). Navrhovanie hracích dráh sa pod-
riadilo požiadavkám odbornej ochrany
prírody. Krajinnému architektovi sa poda-
rilo vybrať polohy hracích dráh tak, aby
bolo možné v areáli rozvinúť požiadavky
ochrany prírody na výskyt požadovaných
biotopov a na štruktúrne bohaté extenzív-
ne využívané životné priestory.

Architekt kládol najväčší dôraz na
budovanie spojujúcich osí biotopov.
V oblasti golfového ihriska sa nachádza-
lo množstvo krajinných prvkov, ako napr.
kamenné priekopy, ale aj málo zatrávne-
né plochy a rozsiahle lesné porasty.
Tieto boli vzájomne prepojené tak, aby
tvorili spoločne z hľadiska ekologického
ale aj golfového atraktívny areál. 

Stavbou šiestich nových rybníkov s cel-
kovou plochou 7 100 m2 boli pôvodné
kamenné a sliznaté priekopy zhodnotené.
Vytvorili sa veľkopriestorové spojovacie
osi pre teplomilné organizmy a na južne
exponovaných svahoch a vrcholcoch are-
álu boli navrhnuté a realizované suché
stanovištia s celkovou plochou 40 500 m2. 

V súčasnosti, viac ako rok po otvorení
nového golfového ihriska, je areál Erlan-
gen obľúbeným miesto golfistov
z Norimbergu a okolia. V areáli plánujú
ešte zrekonštruovať a dobudovať záze-
mie pre golfistov ako aj návštevníkov
(sociálne zariadenia, prezliekárne, klu-
bové priestory, rozšírenie stravovacích
možností). Dobudovanie areálu majú
predstavitelia klubu naplánované už
v najbližšom období.
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Názov: 
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