Hřiště mně mus í i m p o n ovat roz h ovo r

Hřiště
mně musí imponovat

Projektant, stavitel nebo technický dozor investorů? Všechny profese jsou Jakubovi Červenkovi
blízké. Několik let pracoval na pozici Course Managera na Karlštejně, pak přišla éra stavebního
dozorování nad nově vznikajícími hřišti – vzpomeňme třeba kutnohorskou Casu Serenu nebo Prague
City Golf Club na Zbraslavi a Albatross Golf Club ve Vysokém Újezdě. Podílel se také na vedení stavby
projektu Jacka Nicklause na Slovensku, má za sebou i řadu vlastních dokončených projektů hřišť.
4G Jak jste se vlastně dostal k práci
v golfovém prostředí?
Samozřejmě všechno začalo velkým
nadšením pro golf. Začal jsem s ním
jako kluk pod vedením vlastního táty,
který hraje více než 40 let. Netrvalo
dlouho a byl jsem jím zcela pohlcen.
A právě odtud pramení mé poznání,
že golf není pouhé kontrolování švihu,
tvorba typu rány nebo výběr správné
hole, ale především pochopení, že pokud chci mít celkově dobrý pocit ze
hry, musí se mi hřiště také líbit.

tě také to, jak je hřiště technologicky
postavené. Myslím třeba v Čechách
tolik známé, že po dobrém odpalu,
uprostřed fairwaye se ocitnu v náhodné vodě, přemodelované a nesmysl-

Hřiště mně musí imponovat,
zaujmout, mělo by nabízet
několik řešení vzniklé herní
situace, jednoduše jde o celek.

ně vyspádované greeny tak, že není
kam navrtat jamku, anebo je modelace greenu tak prudká, že se prostě vyputtujete z greenu. Hřiště mně musí
imponovat, zaujmout mě, mělo by nabízet několik řešení vzniklé herní situace, jednoduše jde o celek.

4G Jste perfekcionista?
Dnes už vím, že souhra mnoha činitelů teprve přináší tu tolik hledanou radost ze hry, pro kterou golf hrajeme.
A ta radost je také vyvolaná skutečností, že mě nerozptylují nedokonalosti a chyby, neprofesionalita a ne-

Odtud pramení mé poznání, že
golf není pouhé kontrolování
švihu, tvorba typu rány nebo
výběr správné hole, ale
především pochopení, že pokud
chci mít celkově dobrý pocit ze
hry, musí se mi hřiště také líbit.
4G Co znamená konkrétně, když se
vám hřiště líbí?
To znamená souhru mnoha faktorů dohromady. Citlivé posazení hřiště do krajiny, hledání krajinných prvků, na které lze hřiště v krajině navázat, anebo naopak je vymodelovat
tak, aby vypadala přirozeně. Urči-
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znalost, ale malebnost krajiny a logika jamek z pohledu golfu. Jsem perfekcionista a puntičkář na jedné straně, a člověk schopný nechat se strhnout vnitřní emocí na straně druhé.
4G A to je dobře, nebo ne?
To vnitřní chvění ke svému životu
i tvůrčí práci potřebuji. Pokaždé musím kombinovat vytyčení si vysokých
cílů a následně se snažím je překonávat. No a dokážete si představit ten
pocit, když se to nedaří, a také ten,
když se to daří. Pro tento typ povahy,
myslím, je golf skvělá hra! Nedokážu
si jít jen tak prostě zahrát, pinkat jen
tak zbůhdarma do míčku, jako by nic.
Musím mít výzvu.
4G Výzvu? Jaký golf tedy hrajete
nejraději?
Rád hraji jamkovku nebo forsome.
Jamkovku proto, že i po nepodařené jamce není nic ztraceno, a forsome, protože je to sportovně společenská forma. Proto také nejsem velkým
příznivcem českého fenoménu turnajů na úpravu HCP. Nad to všechno je
moje vlastní hra proti hřišti a jamkovka s tátou.
4G Jezdíváte pravidelně pracovně do Anglie, jaké máte zkušenosti
s golfovým prostředím tam?

T e xt: Hy n e k Just Foto : Ja ku b Joac h i m a a rc h iv Jakuba Červenky
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Atmosféra je zcela odlišná, než ta, se
kterou se běžně setkávám v českých
klubech. Hrál jsem třeba Burnham
and Burrow, z pohledu golfové architektury velmi významné hřiště, links.
Byla to hra na pozvání do uzavřeného
anglického golfového klubu s tradiční klubovnou, krbem, lokajem ve dveřích, startérem v kostkovaném saku,
který před naším startem vyhlašoval mé jméno, i přestože kromě našeho flightu tam nikdo nebyl a my jsme
se velmi dobře znali. Nikdo se nesmál!
Nebylo čemu.

Pokud se mne ptáte na to, co bych
si přál, aby se v českém golfu
změnilo, musel bych hovořit
o atmosféře, o společnosti
hráčů, o etiketě.
4G V čem bychom se tedy měli u
Britských ostrovů inspirovat?
Minimálně v atmosféře v klubovnách.
Drahých klubů je v Čechách také
dost, ale takovou atmosféru, jaká je
v prestižních a dobře placených klubech v Anglii? Pokud se mne ptáte
na to, co bych si přál, aby se v českém golfu změnilo, musel bych hovo-
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řit právě o této atmosféře, o společnosti hráčů, o etiketě.
4G Jak působíte na hřišti jako hráč?
Prožíváte hru se vším všudy, nebo
jste klidný a emoce nedáváte najevo?
Vzhledem k frekvenci hry v posledních letech působím jistě velmi klidně
a vyrovnaně. Ne proto, že bych byl na
hřišti tak často, ale právě proto, že se
v sezoně dostanu na zelené hřiště tak
málo, nechci si pocit ze hry kazit nevhodným chováním.

Neplatí pravidlo, že čím lepším
golfistou jste, tím lepším
architektem jste.
4G Je důležité, aby byl golfový architekt současně aktivním golfistou,
nebo to při práci spíše překáží?
Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Nicméně jistou herní znalost
by architekt mít měl, vždyť přeci staví sportoviště, tak by golf měl alespoň
na nějaké úrovni ovládat. Znám i architekta, který neumí chytit golfovou
hůl, ale s tím nemohu souhlasit. Je
mi to líto, ale jsou to dvě věci, které
spolu úzce souvisí, avšak jdou proti
sobě. Golf je časově náročný a najít si

na něj pravidelně čas vyžaduje možnost si tento časový prostor vytvářet.
To se v mém případě v průběhu sezony moc nedaří. A mám-li trochu volno, jsem šťastný se svojí rodinou. Na
druhou stranu ale neplatí pravidlo, že
čím lepším golfistou jste, tím lepším
architektem jste.
4G Jak se tedy díváte na PRO, kteří se proslavili stejně tak svou hrou,
jako designováním hřišť?
Fenomén projektujících profesionálů
je z velké většiny pouze marketingovým trikem. Je málo profesionálních
hráčů, kteří po ukončení anebo ještě
v průběhu své profesionální kariéry
sami navrhují hřiště anebo se při spolupráci s golfovým architektem aktivně spolupodílejí na designu. Je jistě
několik světových výjimek, jako třeba
Jack Nicklaus, ale obecně to neplatí.
4G Jaké všechny profese musí ovládat golfový architekt?
Golfový architekt je komplexní profese, zastřešující několik oblastí. Je to
především krajino-tvorba, pak dnes
už neodmyslitelně je také součástí
práce s projekčními softwary, součástí golfového projektu je i navazující
developerská činnost, podklady jsou
zpracovány v digitální formě atd.,

dále pozemní inženýrství, částečně
trávníkářství, a především osvojení si
principů a zákonitostí, detailní znalost golfové hry. Komplexní balíček.
4G Co může ve skutečnosti ovlivnit člověk, který vykonává stavební
a technický dozor při vytváření hřiště? Na „normálních“ stavbách už samotný projekt a výslednou podobu
moc neovliňuje.
Při vytváření hřiště ve smyslu návrhu designu asi nic neovlivníte, protože projekční činnost často předchází výstavbě. Ale v průběhu výstavby může zasáhnout velmi významně.
Mám s tím osobní zkušenost ze dvou
projektů. V obou případech došlo
k úpravě layoutu, možná i zásadního
charakteru. Technický dozor při výstavbě golfového hřiště musí být při
provádění stavby denně přítomen.
Chcete-li mít opravdu kontrolu nad
vším, co se na stavbě děje, pak je to
nutné. No a při této intenzivní účasti se stáváte článkem tvůrčího teamu
hřiště. Je potřeba zmínit, že neexistuje způsob, jak vyprojektovat golfové hřiště tak, aby nebylo nutné v průběhu výstavby provádět jakékoliv
změny, úpravy, a pouze se slepě držet projektu.

GOLFOVÝ KLUB SE SPOUSTOU VÝHOD
Karolína Rédlová,
Miss Golf 2008,
členka Erbia
Golf Clubu

Členské výhody:
1.
Právoplatné členství
v České golfové federaci

2.
Slevy hracích fee na 25ti partnerských
hřištích až 50%

3.
Slevy až 50 % na ubytování v hotelech
našich partnerů, další slevy
v golfových shopech

4.

Cena ř ádného
ročního člen
ství: 3.500 Kč
Zvýhodněné
roční členstv
í: studenti,
junioři: 2.000 Kč,
rodinné (pro 2 o
soby): 6.000 Kč
S námi ušetříte
až 800 Kč na je
dnom hracím fe
e.

Osobní pojištění od České pojišťovny
pro uhrazení škod zaviněných při
tréninku či hře

5.
Zdarma předplatné časopisu ForGolf

Komplexní informace naleznete na www.erbiagc.cz
Kontakt: Marcela Chrpová – Manager klubu, telefon: 737 287 288, email: chrpova@erbia.cz
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4G Architekti už během výstavby
hřiště tedy nejsou aktivní?
Zpravidla má architekt v průběhu
výstavby pouze autorský dozor. Do
jaké míry je to „pouze” aktivní a do
jaké míry je pasivní, vychází z nátury
architekta. Setkal jsem se s přístupy
velmi aktivními, ale i s přístupy opačnými. Mým osobním krédem je to, že
jsem v rámci práce golfového architekta klientovi zavázán, že to, co si
„zaplatil” nebo „objednal” v projektové dokumentaci, také ve skutečnosti dostane. A tento postoj vyžaduje
aktivní, možná i denní, přítomnost
architekta na stavbě. Velmi mě překvapují architekti, kteří to takto necítí.
4G Zkuste být konkrétnější... nějaký příklad přímo ze stavby byste pro
lepší ilustraci neměl?
Například na Case Sereně jsem vyvolal několik herních změn. Třeba
umístění greenu jamky č. 6 proto,
abychom zachránili nádhernou dubovou alej, kterou měla jamka pů-
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vodně procházet. Nebo řešení komplexu greenu 1 a 8 v souvislosti s biokoridorem a jeho přemostěním.
Takových menších dílčích změn
byla opravdu celá řada na každém
projektu.
4G O stavby, které jste „dozoroval“ – připomeňme například Albatross, Zbraslav či Casu Serenu – jste
nějakým způsobem „bojoval“, nebo
v tomto oboru není až tak velká konkurence?
Zmiňujete projekty, které patří k vlajkovým lodím mé práce. A měl jsem
v tomto případě štěstí, neboť jsem byl
ke spolupráci na všech zmiňovaných
projektech pozván. Casa Serena byl
a je můj nejmilejší projekt, a to nejen proto, že byl prvním. Nabídka přišla v době, kdy jsem pracoval na Karlštejně a potřeboval jsem změnu. Možná pro mne nebyla práce course managera dostatečně tvůrčí, rozhodně
jsem si ale chtěl zkusit postavit hřiště takříkajíc od píky. A byla to skvělá zkušenost.

Ve své podstatě
greeny nestaví architekt,
ale bagrista, a fairwaye
netvaruje majitel
stavební firmy,
ale buldozerista, který sedí
v buldozeru za každého počasí
deset hodin denně.

4G Jak se vám spolupracovalo
s architektem hřiště Robinem
Hisemanem?
Spolupráce byla naprosto výjimečná.
Robin byl vůdčí osobností celé stavby na jedné straně, ale velmi přátelský
a inspirativní kolega na straně druhé.
Mohu říct, že jsme s Robinem vytvořili dobrý pracovní tandem. Robin chtěl,

aby všichni, kdo jsou součástí výstavby, měli možnost říct, co cítí, co vidí,
svou představu. A to je velmi důležité, protože ve své podstatě greeny nestaví architekt, ale bagrista, a fairwaye netvaruje majitel stavební firmy, ale
buldozerista, který sedí v buldozeru
za každého počasí deset hodin denně.
Věděli jsme, že tito lidé jsou pro nás
klíčoví a nepřehlížení. Jejich vtažení
do teamu, to byl také jeden z důvodů,
pro který je Casa tak nádherná. Robin
mi otevřel krásy a taje golfové architektury a od té doby to trvá.
4G Na Albatrossu byla spolupráce
odlišná?
Práce na projektu Albatross si také
velmi vážím a rád na ni vzpomínám.
Tady jsem pro investora pracoval v pozici technického dozoru. Tento projekt
byl velmi pečlivě a do každého detailu připraven předem. Dodavatelem se
stala renomovaná rakouská společnost
s vysoce profesionálním a velmi pečlivým přístupem. To se vždy vyplatí. Obávám se, že Albatross asi nelze
v tomto přístupu překonat. To byl koncert. A na hřišti to bude vidět! Moc se
na něj těším.

váno a nezáleží při tom tolik na tom,
kolik tisíců kubíků zeminy přesunete, abyste ho postavil golfově atraktivní. Vždy si v této souvislosti vzpomenu
na golfová hřiště v Anglii, kde se s hráči po hřišti také pohybují lidé na procházkách a se psy. Hřiště, pokud přijde zajímavé jenom golfistům, ale široká veřejnost ho právem pro necitlivost
umělé modelace a nesplynutí s okolní
krajinou kritizuje, není to, co považuji za pěkné hřiště.

odpalu našli míč v bunkeru, o kterém jste nevěděli, protože z odpaliště
není vidět. To jste jako hráč trestán za
dobře zahranou ránu, která jen k vaší
smůle dopadla tam, kde vám to architekt nepřál. Stejně tak je to s vodní
překážkou. V přírodě voda přece teče
z hor, z kopců dolů do údolí, kde vytváří rybníky. Pak, jsem-li nad vodní
překážkou, ji mohu vidět a nehrát do
ní. Ale chce-li architekt ochránit green
vodní překážkou, a tento green je od

Voda je vždy ve vodorovné
poloze a chci-li ji vidět, musím
se na ni dívat z vyššího místa.
Vodní překážka je tak významný
penalizační prvek při hře, že by
měla být dopředu vidět.

odpališť vyvýšen o několik výškových
metrů, pak nelze způsobit, aby byla
vodní překážka při hře do greenu vidět, a celá architektova strategie je
nelogická vůči fyzikálním zákonům.
Voda je vždy ve vodorovné poloze
a chci-li ji vidět, musím se na ni dívat
z vyššího místa. Vodní překážka je tak
významný penalizační prvek při hře,
že by měla být dopředu vidět. Je to
jednoduchý, logický princip.
4G Jaká jsou vaše nejoblíbenější hřiště v ČR, bez ohledu na to, zda jste je
spolustavěl?
Jsou to rozhodně Mariánské Lázně
a Karlovy Vary, oboje protože jsou do-

Golfové hřiště se stává součástí
krajiny a jako takové v krajině
musí působit
4G Co vám obecně na hřištích nejvíce
vadí, když si tam přijedete zahrát jako
profesionál deformovaný svou prací?
Necitlivost a neprofesionalita. Jak
jsem řekl, golfové hřiště se stává součástí krajiny a jako takové v krajině
musí působit. Nedávno jsem si byl zahrát na Slovensku na jednom hřišti od
renomovaného architekta. Pozemek,
na kterém bylo hřiště postavené, byla
vykoupená zemědělská půda. Okolní
pozemky ale zemědělsky zůstaly i nadále využívané. Každé pole mělo asi
dvě stě hektarů v pravidelných obdélníkových lánech, ze silnice pěkně vidět. A tak to šlo pěkně za sebou, kukuřice, pšenice, žito, skotský links, kukuřice a opět pšenice. Neuvěřitelné, pomyslel jsem si. Uprostřed hřiště to bylo
docela fajn, i když půda neměla žádné vlastnosti písečné skotské krajiny,
šok ovšem nastal, když jsem hrál krajní jamky, v sousedství s okolními polnostmi, to už byl pohled naprosto neuvěřitelný, jak necitlivě v krajině hřiště působilo.
4G Takže hřiště nevnímáte jako něco
uměle vytvořeného v krajině?
Golfové hřiště je součást přírody a krajiny a jako takové musí být projekto-

4G Co vám tedy obecně nejvíce vadí
na domácích hřištích?
Oblíbený prvek na českých hřištích je
oddělování jednotlivých drah stromořadím, zpravidla tůjemi anebo malými
smrky. Z pohledu hráče nemám opravdu rád skryté překážky. Není prostě
v pořádku, abyste po dobře zahraném

konale postavené v symbióze s okolní
krajinou.
4G Máte nějaký golfový profesní sen?
Hřiště, které byste chtěl sám navrhnout, architekta, se kterým byste
chtěl stavět...
Rád bych projektoval další hřiště v některé pěkné české krajině. Ale nemusí
to být jenom „pěkná” krajina. Myslím,
že dobrou volbou jsou plochy určené
pro rekultivace. Nabízejí více možností
ojedinělého designu hřiště. Věřím, že
hřiště se budou i nadále stavět, a také,
že ta, která jsou postavená „narychlo
a levně”, přistoupí k částečnému redesignu. Vyplyne to částečně z odlivu
hráčů. Hřiště má svůj život a vy můžete zjistit, kde je jeho výjimečnost, kde
má designové srdce, pěknou jamku,
proč je ta jamka pěkná, a to dále rozvinout. Není nutné se soustředit pouze
na chyby, jejich odstranění může být
provedeno modifikací herních podmínek a rozmístěním jednotlivých nových prvků, aniž by se redesign zúžil
na pouhé a banální „tento bunker zasypat a tento zmenšit”.
4G Zahrajete si také během stavby?
Bohužel moc ne. Za rok hraji tak patnáct až dvacet her. Z toho ani jednou
turnaj na úpravu HCP. Ten mám 11, ani
už nevím, jak dlouho... Tedy pokud mi
ho ČGF nezmrazila, nebo co se s námi
„neaktivními” turnajovými hráči dělá!
4G A vracíte se na hřiště, která jste
dozoroval?
Velmi rád. Většinou bývá pravidlo, že
s investory mám navázaný kontakt,
a pokud jsem v Čechách, občas se na
nějaké hřiště přijedu podívat. Ale naše
největší dokončené projekty budou ve
své kráse možné k vidění teprve letos, protože po dostavbě je minimálně jedna celá vegetační sezona potřeba
k tomu, aby se tráva spojila, vyzrála,
dorostla. A pokud jsou roughy vysety vysokými kostřavami, nemusí často
ani jedna sezona stačit. Jak jsme toho
byli svědky na Casa Sereně. Tak se
moc těším, jak budou vypadat Zbraslav a Albatross.
4G Co máte v profesním plánu do budoucna?
Pokračovat ve studiu golfové architektury, stavět a projektovat a také pokračovat v publikační činnosti. Mám
představu, že se nám podaří dokončit budování odborné kanceláře, která
bude poskytovat služby ve všech oblastech golfového rozvoje v Čechách.
Design, Construction, Renovation.
Tak ať se vám to povede a přivedete alespoň dalších 50 000 golfistů ke
hře!
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