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„Kdo to vrtal? Ta jamka je naprosto nefér! Kdo stavěl ten green, to byl blázen!
Tady není kam navrtat jamku!“ Tyto a podobné věty jsou na hřištích poměrně
běžně k zaslechnutí. A to neplatí jen pro současnost, hráči byli vždy tak trochu
chytřejší než kdokoli z designérů hřišť či zaměstnanců resortů...

část I.

Strasti a slasti

na greenu
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T

edy abychom byli přesnější, pokud
jde o greeny, tak to pravé mudrlantství hráčů odstartovalo zhruba před
třiceti lety. V tom období se totiž
výrazně zlepšily sekačky, došlo k obrovskému
posunu ve šlechtění travních druhů a odrůd,
které se vysévají na greenech. To vše společně
umožnilo zvyšovat rychlost greenů, tím pádem
i jejich obtížnost... a problém je na světě!

Na vlně a ve svahu
nevrtat

napsal Jakub Červenka foto archiv autora
soutěžně „fair“ jamky určit. Nebo ještě jinak:
kdy se umístění jamky na greenu stane z pohledu pravidel golfu nevyhovující?
Mnoho let United States Golf Association
a R & A vydávaly pro soutěžní výbory obecná doporučení stanovení puttovacích zón,
do kterých lze umístit jamku tak, aby to bylo
v souladu s golfovými pravidly. Součástí tohoto
doporučujícího materiálu byl také návod, jak
správně připravit greeny pro soutěže.

být apriori úplně „vodorovná“. V žádném případě by jamka neměla být navrtána ve svahu,
v terénní vlně nebo na jiném místě, kde míček
může samovolně nabrat rychlost. Hráč hrající svůj putt z pozice nad jamkou má mít vždy
možnost zahrát svůj putt s přiměřenou dávkou
razance.
Championship (turnajové) greeny mají být
rychlé, s plynulým svažováním, nemají být
měkké, ale spíš tvrdší, ale současně mají udržet
dobře zahraný míč po dopadu na
greenu.

Mnoho z nás si klade otázku, co V žádném případě by jamka neměla být navrtána ve svahu,
Kde je rychlosti konec?
je kritériem pro to si myslet, že
v terénní vlně nebo na jiném místě, kde míček může
V Čechách je podle mého náten či onen green je neregulérní
samovolně nabrat rychlost.
zoru mezi greenkeepery zažitá
a pozice navrtané jamky je nehobava z nízkého kosení greenu.
ratelná. Pravidla golfu v kapitole
Obava, aby nedošlo k poškoze33-2 stanovují rozsah pravomocí soutěžního výboru, mezi jehož odpověd- Plocha velikosti 0,6 až 0,9 metru (2–3 stopy) ní nebo ztrátě travního porostu na greenech.
nost také patří označit pozici jamky pro kolo. v okolí jamky by měla být v dobré kvalitě, plně Dosáhnout pravidelně denní rychlosti greenů,
A jaký nástroj má soutěžní výbor ku pomoci, zapojeného drnu, bez výrazného, prudšího řekněme západního standardu, okolo 9‘ bez
aby stanovil regulérní umístění jamky? Nikdy spádu a pokud možno bez změny svažitosti. kombinace nízkého kosení, válcování a správjsem se zatím nesetkal s psanou podmínkou, Jinými slovy green v těsném okolí jamky musí ného managementu údržby není možné. Greže členové soutěžního výboru musí být hráči být rovný, jak jen to tvarování greenu umožňu- enkeepeři mají v dnešní době k dispozici řadu
s min. HCP, aby byli schopni takovou pozici je, což ale neznamená, že by tato oblast musela moderních nástrojů a inovované techniky
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RYCHLOST GREENŮ
Od roku 1976, kdy byl světu
představen skvělý nástroj
na měření rychlosti greenů
stimpmeter, bylo o rychlosti greenů napsáno nespočet článků.
Podívejme se na
chronologii vývoje
rychlosti greenů.
V letech 1976 a 1977, kdy byl
stimpmeter poprvé testován,
byla průměrná rychlost greenů
v USA na hodnotě 6‘6“. Jakákoli
rychlost vyšší než 7‘6“ byla představiteli USGA Green Section
označena za „příliš vysokou“.
V roce 1978 byly hodnoty
rychlosti greenů při U. S. Open
následující:
Cvičné kolo 8‘8“
První kolo 8‘11“
Druhé kolo 9‘4“
Třetí kolo 9‘5“
Čtvrté kolo 9‘8“

stejně jako možnost získání vysoké odbornosti v oblasti údržby
sportovních trávníků. K dosažení
tohoto cíle je také zapotřebí vyčlenit nemalé finanční prostředky pro
speciální údržbu.
Položme si otázku, zda se bude
rychlost greenů ještě zvyšovat?
Obávám se, že budeme svědky
pokračujícího zrychlování puttovacího povrchu tak, jak ho sledujeme v posledních třiceti letech.
Mechanické nástroje k dosažení
této rychlosti již máme, zátěž je ale
na travních odrůdách. Pokud bude
i nadále pokračovat pěstění speciálních kultivarů, které snesou stresové zatížení způsobené extrémně
nízkým kosením, pak bude i rychlost greenu dále růst.
Je zřejmé, že rychlé greeny vnesly
do hry další nový rozměr. Rychlé
greeny vyžadují mnohem přesnější

V březnu v roce 1983 vydala
Green Section USGA prohlášení,
ve kterém stanovuje rychlost
turnajových greenů na PGA
Tour na hodnoty v rozsahu
91⁄2 až 101⁄2 stopy. Součástí
tohoto prohlášení je také věta,
že jakákoli rychlost vyšší než
111⁄2 stopy je pro soutěžní
golf neakceptovatelně vysoká
a zároveň je z dlouhodobého
pohledu velmi nebezpečná
pro zdravou kondici travního
povrchu greenů.
Ještě v roce 1983 USGA vydala
další doporučení týkající se rychlosti jamkovišť: „Průzkum mezi
hráči potvrdil, že většina z nich
si přeje denní rychlost greenů na
hodnotách mezi 7‘6“ až 8‘6“.“
V roce 1992 to ale už bylo: „...
rozumná denní rychlost greenů
pro běžné hráče se pohybuje
v rozmezí 7‘6“ až 9‘.“

z aznamenávání rychlosti greenů
s maximální rychlostí 9‘6“.
V roce 2003 USGA napsala
následující prohlášení: „Rychlost
greenů měřená stimpmetrem
se na celém území Spojených
států pohybuje v rozmezí od 7‘
do 12‘.“
V roce 2006: „Nové postupy ve
výstavbě greenů a v postupech
údržby golfových hřišť umožnily
dosahovat vysokých rychlostí
puttovacího povrchu, aniž by byl
travní drn jakkoli ohrožen stresem z nízkého kosení. Přesto
vydává USGA doporučení, aby
rychlost greenu mimo soutěžní
golf zůstala v rozmezí od 9‘6“
do 10‘6“.
V roce 2007 si objednal stát
Tennessee měření rychlosti
greenů na všech hřištích ve
státě. Výsledkem bylo zjištění,
že veřejná hřiště mají rychlost
greenů v rozmezích od 8‘1“ do
9‘4“ a soukromé golfové kluby
v rozsahu od 9‘5“ do 10‘4“.
Vážený člen American Society
of Golf Course Architects pan
Rees Jones oficiálně prohlásil
na tiskové konferenci, že pro
nadcházející turnaj U. S. Open
v Torrey Pines se předpokládá
dosažení rychlosti greenu na
hodnotě 13‘.
Přes tato všechna doporučení
a všechen vývoj USGA Green
Section stále nedoporučuje, aby
byly greeny dlohoudobě udržovány na hodnotách nad 9‘5“,
a to z důvodu trvale udržitelné
kondice travního porostu.
Z výše uvedených dat jednoznačně vyplývá, že od uvedením
stimpmeteru do praxe se rychlost greenů neustále zvyšuje. Lze
tedy předpokládat, že diskuse
o rychlosti greenů zůstanou
natrvalo golfovým tématem
přemílaným během každé hry...

O tři roky později, v roce
1995, The S.P.E.E.D. byla
vydána tabulka pro denní
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a citlivější techniku puttování.
Přesto si myslím, že extrémně
rychlé greeny většina golfistů
ráda nemá. Běžní amatérští hráči
na nich ztrácí kontrolu nad hrou
a to je pro vlastníky a majitele
hřišť stejně jako pro správnou
herní atmosféru velmi kontraproduktivní.

Estetika vs. hratelnost

My golfoví architekti jsme nadšení, pokud máme prostor pro
to, projektovat greeny s vlastním
vnitřním charakterem. Tímto
charakterem myslím vnitřní tvarování, které se skládá z estetické
a technické kombinace svahů,
boulí, vyvýšenin, vln a prohlubní
ve společném provázání a navázání na okolní tvarování. Vše, co plyne a navazuje na sebe, je esteticky
velmi hodnotné a hráčovu oku
libé. Nicméně greeny, které mají
výše uvedených charakterů nad
míru, se mohou v případě nízkého kosení, a tedy vyšší rychlosti,
velmi jednoduše stát „unfair“.
Samozřejmě že zde platí ještě celá
řada dalších zásad a pravidel, jako
například neodklánět greeny od
hry, a pokud ano, pak v žádném
případě ne na jamkách paru 3
(jak tomu na mnoha tuzemských
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hřištích bohužel je). USGA Course Rating
System Guide říká: „Pokud je rychlost běžícího míče při měření stimpmeterem z vrchu
dolů dvakrát rychlejší (míč doběhne dvakrát
dále) než ve stejné délce dráhy při směřování
testování směrem nahoru, taková část greenu
je označována za modelovanou. Pokud je ale
dosažená vzdálenost při měření trojnásobná,
je taková oblast greenu označena za velmi
příkře skloněnou.“
V návaznosti na technický vývoj a dosažené
výsledky v pěstování kultivarů, které snesou
extrémně nízkou výšku kosení, USGA vydala
následující doporučení především pro architekty:
„Svahování většiny puttovací plochy jednotlivých greenů hřiště by nemělo být prudší
než tři procenta. Jsme si ale vědomi, že některá místa toto doporučení překročí především
z důvodů vysokého terénního převýšení oblasti greenu nebo pro dosažení dramatického
efektu architektury.
Je-li oblast v ploše greenu s vyšším náklonem
než 1,5 % a vyšší, je při rychlosti 10‘ tato plocha
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Kritická svažitost

nemožné umístit jamku
do vzdálenosti 0,9 metru

Hraniční svažitost
v okolí 2,5 metru by
měla být rovnoměrná
svažitost

Doporučená
svažitost

v okolí 0,9 metru by
měla být rovnoměrná
svažitost

Rychlost greenu měřená stimpmeterem

Maximální sva žitost greenu k jeho rychlosti

Svažitost greenu v procentech/ 1
chápána jako příliš prudká pro navrtání jamky. Minimální spád nesmí být nižší než 0,5 %
z důvodu zajištění odtoku povrchových vod
z greenu.“ No, po pravdě mnoho prostoru pro
zajímavé tvarování nám golfovým architektům
moderní vývoj nenechal...

Spočítejte si svůj green

Abychom správně pochopili, co znamená
příliš prudká pro navrtání jamky, musíme
nejdříve pochopit vztah mezi rychlostí greenu a vnitřní modelací, tedy svažitostí. Každý
z nás jistě sledoval mnoho turnajů v televizi,
kdy jsme byli svědky, jak kvůli rychlosti greenu ztratili hráči kontrolu nad míčem. Míč
se kutálel daleko za jamku a často i mimo
samotný green. Tato situace je tak zajímavá
pro televizní přenosy, že nevěřím, že by se
našel mezi golfisty někdo, kdo tuto skutečnost nezaregistroval. Virtuální realita? Dost
možná...
Se stále se zvyšující rychlostí greenů se procento příliš modelovaných tvarů významně,
až neodvratně zvyšuje. Myslím, že i soutěžní
výbory s mnohaletou zkušeností z konkrétních hřišť si mohou připadat bezradné, když
z důvodu stále se zvyšující rychlosti greenu
ubývá míst, kde je možné v souladu s pravidly
a doporučeními navrtat fair jamku.
Naskýtá se tedy jednoduchá otázka: při jakém spádu, pokud známe rychlost greenu, se
golfový míč nezastaví? Pro stanovení svažitosti, při které se míček již nemá šanci zastavit a kutálí se dál, se musíme vrátit do fyziky
pro základní školy, Newtonových pohybových zákonů. Pohybující se míč zpomaluje
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a zastavuje z pohybu v konstantní rychlosti
a jednom směru do té doby, než na něj nezačne působit jednostranná síla. Gravitace (nakloněná rovina) a tření (povrch greenu) jsou
touto jednostrannou silou pro pohybující se
golfový míč.
K pochopení a stanovení těchto zákonitostí
slouží uvedený graf. Na něm je znázorněna
vlevo rychlost meřená stimpmeterem a svažitost ve stupních dole. Abyste graf správně
použili, nejdříve musíte změřit aktuální rychlost greenu, následně ji stanovit v grafu a pokračovat do červeného pole. Tato hranice je
kritickou mírou svažitosti pro vaši aktuální
rychlost greenu, při které se míč již nezastaví,
ale naopak se bude kutálet dál. Naopak žlutá
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oblast vymezuje plochu, která je svou svažitostí v souladu s doporučeními USGA vzhledem k aktuální rychlosti greenu.
V dnešní době lze samozřejmě opatřit i moderní, digitální přístroje na měření svažitosti
a osobně si myslím, že by jeden takový na turnajových hřištích měl společně se stimpmeterem být. Pokud začnete tyto nástroje používat,
velmi brzy zjistíte, která místa na vašich greenech lze použít pro vrtání jamek.
V příštím díle se zaměříme ještě více na design greenů, prozkoumáme kritéria, podle kterých je green
ještě hratelný a už spíše odrazující a podíváme se
na funkčnost greenu jako takového...
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