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Jacobsen připravil golfové hřiště v Riu pro získání zlaté Justina Rose 

Brit Justin Rose je prvním olympijským vítězem v golfu po 112 letech. Turnaj zařazený do programu 
her poprvé od roku 1904 vyhrál v Riu s výsledkem 16 ran pod par. Turnaj sledovalo přes 3,6 miliardy 
televizních diváků. Hřiště bylo zbudováno a upraveno za pomoci více jak 40 strojů firmy Jacobsen, 
další flotila strojů a specialistů Jacobsen byla nasazena v průběhu turnaje. 

 

Již na začátku projektu (tvarování hřiště) byl superintendentem hřiště jmenován angličan Neil 
Cleverly. Jacobsen se stal hlavním dodavatel vybavení strojového parku. Každodenní práce Neilova 
týmu zajistila vynikající podmínky nadcházející sportovní události. 

Neil okomentoval využité Jacobsen stroje takto: 

„Stroje Jacobsen jsou mimořádně všestranné a dělají skvělou práci na hřišti. Vřetenová sekačka 
Eclipse 322 lze použít jako triplex, ale umožňuje i sekání jednotlivými vřeteny samostatně. 
Třívřetenová sekačka semirafů TR-3 je univerzálním zařízením, které udělá obrovské množství práce, 
vytváří fantastický střih a to i na strmých svazích.“ 

„Potřebovali jsme firmu, která splňuje jak požadavky golfového hřiště, tak i přidružených subjektů, 
jako je PGA, Olympijský výbor a IGF, a vytvořit tak projekt, který je celosvětově sledován a kde budou 
golfoví profesionálové soutěžit o bronzové, stříbrné a zlaté medaile a to poprvé za více než 100 let.“ 

David Withers, prezident firmy Jacobsen řekl: 

„Gratuluji Justinu Roseovi k jeho historickému vítězství, je to fantastický úspěch. Nicméně 
opomenutým hrdinou této události je Neil Cleverly, který společně se svým týmem předešlé tři roky 
neúnavně pracoval na tom, aby připravil výborné podmínky pro sportovce.“ 

„Jeden z rozhodujících faktorů pro výběr společnosti Jacobsen byla i dostupnost místního distributora 
v Brazílii. ProGolf zastupuje značku Jacobsen od roku 2012, stejně jako Ryan, Turfco a Smithco – tři 
společnosti, se kterými máme vynikající pracovní zkušenosti po celém světě.“ 

„Je pro nás samozřejmě obrovskou poctou, že jsme spojeni s golfovým hřištěm v Riu a jsem rád, že 
jsme se mohli zapojit do této celosvětové nejprestižnější akce, stejně jako v uplynulém desetiletí. 
Toto pro nás bylo obzvláště důležité vítězství, protože golf zaznamenal návrat po více jak 100 letech.“  

„Na závěr bych rád popřál hodně štěstí všem golfistkám, jejichž turnaj se bude konat v následujících 
dnech. Jsem si jistý, že hřiště zůstane stejně nedotčené i v čase hry o jejich medaile.“  

 

Sekačky Jacobsen připravující Reserva Marapendi 
 - golfové hřiště v Rio de Janeiru. 

 


