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J a k s e stav í h ř i št ě

Přípravy
na zlatý třesk

Na těchto místech jste byli zvyklí číst architektonické rozbory vybraných
domácích hřišť. Než přijde nová sezona a další hřiště uzrají k nafocení
aktuálních podob, rozhodli jsme se využít zkušeností, jaké náš pravidelný
přispěvatel a golfový projektant Jakub Červenka má, z trochu jiného konce.
Následujících několik čísel se budeme věnovat tomu, jak hřiště vůbec vzniká.
Aneb ze zelené louky ke greenu. Projdeme si historií jednoho čerstvého hřiště
ve slovenské Senici, hřiště, o kterém se bude jednou hodně mluvit...

napsal Jakub Červenka nafotil autor & Zdeněk Mojžíš

Gold Golf Resort Senice
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Dokončený osmnáctkový ostrovní green před přízemím a terasou budoucí klubovny

V

ětšina z nás tuzemských golfistů, pokud se rozhodne zahrát si v některé
sousední zemi, vyráží především do
Německa. Hned za hranicemi je několik oblíbených destinací – třeba Haugshlag
nebo Golf Club Schwanhof. Pokud se rozhodneme dopřát si golf řekněme nejlepšího evropského formátu, nabízí se jako nejbližší cíl rakouský
Golf Club Fontana. Na východ od naší hranice
toho zatím moc není. Respektive nebylo.

Jack Nicklaus v Humenci

Výjimkou mohl být snad jen slovenský golfový resort Tále. Donedávna bychom hřiště té
nejlepší kvality, z pera zvučného evropského

architekta anebo snad i jména s transkontinentálním věhlasem, na Slovensku hledali
marně. No vidíte, zdání klame! Možná nám už
nechybí mnoho času a budeme mít možnost
ochutnat golfovou lahůdku z dílny Jack Nicklaus Design, a to hned tak říkajíc za humny.
Na pomezí mezi Českou a Slovenskou republikou, přesněji u obce Šajdíkové Humence, se
dokončuje první velké golfové hřiště ze dvou
plánovaných, pine course.
Pod projektem je podepsána golfová legenda Jack Nicklaus, respektive jeden z hlavních
a nejúspěšnějších projektantů této kanceláře,
Tom Pearson. V jeho portfoliu jsou opravdu
velká hřiště, třeba Castle Pines Golf Club,

měřit na postupy, kterými si investoři musejí
projít, než vznikne a než se postaví takto kvalitní resort.

Než se začne stavět...

Každý projekt má svou historii. Některé mají
zrod lehčí a kratší, jiné velmi dlouhý a složitý. Myslím, že neexistuje spravedlivá úměra
mezi velikostí projektu a složitostí jeho zrodu,
i když by se to mohlo na první pohled zdát.
Nicméně cesta k cíli je v drtivé většině dlouhá
a složitá. Zvlášť, když si vysníte projekt, který
se svým rozsahem, objemem a lokalitou vymyká již postaveným, v okolí běžným hřištím.
Právě takový je Gold Golf Resort.

Donedávna bychom hřiště té nejlepší kvality, z pera
zvučného evropského architekta anebo snad i jména
s transkontinentálním věhlasem, na Slovensku hledali marně.
No vidíte, zdání klame!

Instalace dřevěných nosných kůlů budoucí kolové
hradby ostrovního greenu jamky 18

Denver, Country Club at Muirfield, Dublin,
Golf Club Crans, Crans-sur-Sierre, Grand
Cypress Resort & Golf Academy, Orlando,
La Moraleja Golf Club, Madrid, Muirfield
Village Golf Club, Dublin, Pebble Beach Golf
Club, Monterey nebo hřiště Valhalla v Louisvillu, které hostilo poslední americký Ryder
cup. K tomu desítky dalších.
A protože je tento projekt opravdu výjimečný,
pojďme se malou exkurzí na jeho příkladu za-

48

Jak to vlastně všechno začalo? Tváří, se kterou
se slovenští golfisté setkávali po několikaleté
období při různých příležitostech spojených
s prezentací areálu anebo zprávami z výstavby v pravidelných televizních šotech, byl pan
Richard Filko. Generálním projektovým manažerem celého areálu, odpovědným za výstavbu a koordinaci jednotlivých dodavatelů
stavebních prací a mimochodem denně v území, byl pan Zdeněk Mojžíš. Právě on mne jed-

Hloubení jezera mezi jamkami 9 a 10 bylo možné pouze za pomoci použití speciální techniky

noho květnového dne minulého roku pozval
ke spolupráci na dostavbě hřiště.
Fázi výstavby samotného hřiště se budeme
věnovat v dalším čísle. Nyní se zaměříme na
přípravné práce, které předcházely zahájení
samotné výstavby hřiště. Mohlo by se zdát,
že fáze přípravy území na stavbu je z pohledu
samotné výstavby areálu jen jednou krátkou,

stojaté vodě se naopak rozplaví. Je to, jako když si
malé děti hrají s bábovičkami na pískovišti, jenže
v mnohem a mnohem větším měřítku.
Pokud by totiž sebevědomí dodavatelských firem
značně převýšilo zkušenosti s pracovními postupy v takovém území a podmínkách, způsobilo
by to investorovi, ale především stavební společnosti, nemalé problémy a velké časové prodlevy.

Písky nelze hutnit běžnou cestou, jsou nepojivé, sebelehčí vánek
pracně dosažený tvar rozfouká a v podmáčené, stojaté vodě se
naopak rozplaví. Je to, jako když si malé děti hrají s bábovičkami
na pískovišti, jenže v mnohem a mnohem větším měřítku.

Hra na velkém pískovišti

Co bylo tak složité na přípravě území? Jsou to
váté písky, které tvoří podloží celého prostoru.
Váté písky nepřipomínají poušť jen vizuálně, ony
se totiž tak i chovají. Je to nestandardní a nestabilní podloží, které vyžaduje znalosti i odvahu pro
jiné technické postupy a principy než ty, které
známe z výstavby na zeminách. Písky nelze hutnit běžnou cestou, jsou nepojivé, sebelehčí vánek
pracně dosažený tvar rozfouká a v podmáčené,

Bohužel i touto zkušeností si investor při výstavbě projektu Gold Golf musel projít. Prvotní, byť
dlouhotrvající, hledání správného projektanta se
radikálně změnilo k lepšímu, když byl do projektu pozván Jack Nicklaus Design. S jeho vstupem
do území se učinil nejen krok o pomyslný stupeň
výše v projektových pracích, golfových vizích, ale
především v návrhu technologických postupů,
protože s obdobným podložím mají mnohaleté
zkušenosti z jiných koutů světa.

Po kolena v močálu a sahaře

Práce v pískách má velký potenciál a projektantům i stavitelům nabízí neobvyklé možnosti v modelaci, variabilitě a extrémnosti
tvarů, kterých při výstavbě na zemině nelze
díky charakteru zeminy za žádných okolností
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možná nevýznamnou, epizodou. V případě
Šajdíkových Humenců, tomu tak rozhodně
nebylo. Sám jsem vstoupil do projektu v době,
kdy byly všechny přípravné práce dávno dokončené, hřiště bylo zčásti rozestavěné, ale
bylo toho hodně co opravovat.

J a k s e stav í h ř i št ě

Pokud stavitel neví jak na to, i sebelehčí vánek pracně dosažené tvarování do druhého dne rozfouká

dosáhnout. Nicméně, než se vytvoří podmínky odvodňovací systém, počkat i několik dlouhých stavební mechanizace. Rovněž pohyb mezi jedpro takovouto, z pohledu golfového architekta týdnů, než voda z území odteče, předtím, než se notlivými již hotovými celky byl možný pouze
a stavitele „smysluplnou“ a kreativní, práci, tomu do prostoru mohlo opět vstoupit a zahájit po- v mezilesích. Mezi skupinami stromů, které
oddělují jednotlivé dráhy. Jenže toto mezilesní
předcházejí dlouhé měsíce dřiny doslova po ko- třebné práce.
Důmyslný systém nových vodotečí postavený území bylo a je biologicky velmi cenné. Předelena v močálu a v sahaře.
Klíčové pro přípravu k výstavbě v území bylo v konečném trasování se ve většině míst budoval vším pro svou celistvost a ekologickou hodnose systémem kaskádových přepadů.
tu. V těchto zónách byl totiž kladen extrémní
správné zvládnutí existujícího vodního režimu.
Spodní část mnohahektarové plochy byla silně Jedině tak bylo možné zachovat kontrolovatel- důraz na zachování bohaté kolonie mechového,
podmáčená. Původním územím vedlo několik nou výšku hladiny podzemní vody v místech, kapradinového, vřesového a borůvkového podrostu. Cíl totiž nebyl stanoven
potoků a odvodňovacích strouh,
pouze z důvodu ochrany přírokteré dohromady tvořily spleť kaSe vstupem Jack Nicklaus Designu do území se dy, z úcty k pannenské krajině
nálů, vytvořených za dlouhá desetiučinil krok o pomyslný stupeň výše především a biodiverzitě, ale také pro neletí a spojených ve funkční přírodní
opakovatelnou atmosféru a kosystém. Veškeré vodoteče bylo pov návrhu technologických postupů, protože
lorit bezprostředního okolí butřeba upravit a přetrasovat tak, aby
s obdobným podložím mají mnohaleté
doucích golfových drah. Příroda
bylo možné zahájit odlesňovací
zkušenosti z jiných koutů světa.
a estetika golfové architektury
a výkopové práce v území a zachošly v tomto projektu ruku v ruce.
vat při tom vyrovnanou hladinu
podzemní vody. To proto, aby nebyly narušené kde došlo k větší výškové změně tvarování te- Požadovat na jednotlivých dodavatelích tak
okolní stabilní ekosystémy a zároveň bylo ve fi- rénu při budování golfových drah. Zároveň se nadstandardní přístupy k ochraně v takto stanále dosaženo projektovaných konečných výšek tím odtok povrchové vody v kanálech zpomalil vebně složitém území lze pouze a jedině za
hladin vodních nádrží. Tento krátký odstavec ve natolik, že nedocházelo ke splachu jemných pís- předpokladu, kdy všichni zúčastnění táhnou za
skutečnosti představoval několik měsíců práce ků proudem do nejnižšího jezera. Na některých jeden provaz. Sdílejí společnou vizi a pro proa denního monitoringu území, při kterém byl vy- místech bylo výškové převýšení na 100 metrů jekt dýchají. To se podařilo docílit při prováprošťován nejeden utopený těžký pracovní stroj. i více než čtyři metry. Celkové převýšení v úze- dění dokončovacích prací na hřišti na podzim
Dalo by se říct, že vzhledem k nestabilitě podloží mí od nejnižšího bodu u klubovny k nejvyššímu roku 2009, o kterých budeme psát v několika
následujících dílech, a takto stmelený tým se
a míře jeho podmáčení bylo vyprošťování speci- místu za greenem jamky číslo 5 činí 32 metrů!
podařilo sestavit. Jemu by měl především patřit
ální techniky na denním pořádku.
Příroda a golf ruku v ruce
velký dík za odvedenou práci.
32 metrů převýšení
Velký důraz byl kladen na dokončení rozdělaNapříklad po odlesnění prostoru budoucí drá- né práce. Jakýkoli návrat do již stabilizovaného
hy se hydrologické poměry v daném území území představoval velký objem víceprací přeAutor děkuje za konsultaci při tvorbě článku
změnily natolik, že bylo nutné vytvořit dočasný devším na úpravách po vjezdech a výjezdech
Zdeňkovi Mojžíšovi.
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