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4G Jak to všechno začalo? Kdy jste
se začal vážně zajímat o golfovou architekturu?
Stejně jako pro mnoho mladých
nadšených golfistů, nebylo pro mne
lehké nemyslet na golf i v době, kdy
jsem zrovna nehrál. V těchto chvílích jsem hrál na hřištích, která jsem
si sám vymýšlel. V mé mysli se rodila hřiště s velkými vodními překážkami a obrovskými bunkery. Hřiště
na pohled velice atraktivní a zajímavá, ale záměrně příliš těžká pro většinu golfistů.

Martin Ebert

Nejsem architekt
velkého ega

V těchto chvílích
jsem hrál na hřištích,
která jsem si sám
vymýšlel. V mé
mysli se rodila
hřiště s velkými
vodními překážkami
a obrovskými
bunkery. Hřiště
na pohled velice
atraktivní
a zajímavá, ale
záměrně příliš těžká
pro většinu golfistů.
4G A to byl ten základní impuls pro
vaše rozhodnutí se golfovou architekturou živit?
Tím pravým impulsem „tvořit“ golfová hřiště bylo až období, kdy jsem
stál v čele reprezentace Cambridge
University. Coby členové univerzitního golfového výběru jsme hráli na
skvělých anglických hřištích, například Royal St. George’s, Royal Cinque Ports, Wentworth a Sunningdale. V roce 1989, během turné po
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Goodwood golf course, Toronto, Kanada
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Fotografie byla použita s laskavým svolením Cliva Barbera

Každý golfista v České republice ví, že jedním ze čtyř major golfových
turnajů je britský The Open Championship. Stejně tak by jistě drtivá
většina tuzemských golfistů uměla vyjmenovat alespoň některá hřiště, na
kterých se The Open hrál. Jmenujme třeba Royal Lytham and St. Anne´s,
Royal Troon, Royal St. George´s nebo Turnberry. Pro většinu z nás je ale
tajemstvím, že převážná většina těchto hřišť prošla redesignem z pera
Martina Eberta z Mackenzie & Ebert Limited. V jeho portfoliu nejsou jen
úpravy „slavných“ hřišť, ale také mnoho nových výstaveb po celém světě.
Česká republika se může na jedno Martinovo hřiště těšit, pokud se bude
realizovat obnova klánovického golfu.

USA, jsme měli možnost hrát také
skvělá americká hřiště - Pine Valley,
Merion, Shinnecock Hills, The National Golf Links of America, Maidstone, Garden City, The Creek a The
Country Club. Tehdy ve mně dozrálo
rozhodnutí, že se budu snažit, aby se
golf stal mým zaměstnáním. Od doby tohoto rozhodnutí uplynulo dvacet skvělých let.
4G Kde jste získával své první zkušenosti coby golfový architekt?
Po návratu z USA a dokončení univerzity jsem dostal od Donalda Steela nabídku pracovat jako golfový projektant. Nic lepšího mne nemohlo potkat. Donald Steel byl velmi uznávaná
osobnost v golfovém světě. Měl mnoho skvělých nabídek jak na redesign,
tak i na nové projekty po celém světě.
Velmi rád vzpomínám na toto období,
protože Donald mně a Tomovi Mackenziemu, mému nynějšímu kolegovi ve společnosti, dával velký prostor
pro realizaci vlastních nápadů. Donald byl muž akce, většina jeho práce byla spontánní tvorbou přímo na
hřišti nebo na stavbě. Vzhledem k tomu, že jsme s Tomem museli reagovat
na poptávku klientů po detailní stavební dokumentaci, univerzitní inženýrské vzdělání nám v tom směru velmi pomohlo. Období spontánní práce už je dávno pryč. Každý klient, ať
stavební firma nebo soukromý developer, chce mít detailní projektovou
dokumentaci.
4G Jaký byl pak důvod ukončení
spolupráce s Donaldem Steelem?
Donald Steel byl v roce 2005 jmenován prezidentem Anglické Golfové Unie, a protože se chtěl této práci věnovat naplno, ukončil činnost své
architektonické kanceláře. Před Tomem a mnou tedy stálo rozhodnutí,
jak a co dál.
4G ... a rozhodli jste se založit
vlastní kancelář Mackenzie & Ebert
Limited?
Ano. Založit a převzít nedokončené
projekty. Stejně tak jsme se soustředili na vyhledání projektů nových.
Byla to pro nás samozřejmě velká neznámá, ale dokázali jsme si ve
velmi krátké době vybudovat vlastní, dobré jméno. Myslím, že klíčové
bylo to, že jsme i pod novou hlavičkou mohli dokončit práce na redesignu hřišť pro The Open, nasmlouvané ještě Donaldem – konkrétně
Royal St George’s a Turnberry. Následně se nám v roce 2007 podařilo zvítězit v soutěži o redesign hřišť
Royal Lytham and St. Anne´s Golf
Club a Royal Troon.
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4G Martine, ovlivnila nějak práce na
historických hřištích váš rukopis? Je
váš styl na nových hřištích identifikovatelný?
Pevně doufám, že to takto není! Nejsme architekti velkého ega. Chceme,
aby naše hřiště splynula s krajinou.
Rozhodně nemodelujeme krajinu jenom proto, abychom mohli realizovat
“náš” design či styl. Krédem, lze-li to
takto říct, jsou hřiště, která vystihnou
charakter krajiny. Chceme, aby hráč
na první pohled nepoznal, kde jsme
provedli terénní modelace a kde jsme
citlivě využili původní krajinný ráz.
Celkový nápad jamky určuje i charakter bunkerů. Někdy je potřeba, aby
byl bunker na první pohled výrazný,
až dominantní, prvek z pohledu hráče
– naopak v některých momentech je
přínosem jeho vizuální nenápadnost.

enu, přesněji jeho zvlnění, odborně
shaping, je nejdůležitější částí hřiště, protože se na něj upírá pozornost
každého hráče na každé jamce. Proto
tedy zapracování modelace do povrchu greenu je to, co pomáhá i z hřiště
na první pohled fádního učinit hřiště výjimečné. Je ale potřeba si dát pozor, aby se modelace nepřehnala, a to
je mnohdy velmi snadné.
4G Máte nějaký návod, jak dosáh-

Victoria Golf & Country Resort
Rajawella, Sri Lanka
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Chceme, aby naše
hřiště splynula
s krajinou. Rozhodně
nemodelujeme
krajinu jenom proto,
abychom mohli
realizovat “náš”
design či styl.
Krédem, lze-li to
takto říct, jsou hřiště,
která vystihnou
charakter krajiny.
4G A existují nějaké prvky, které
jsou pro vaši práci typické?
Na co se ale soustředíme nejvíc, jsou
detaily v okolí greenu, approache
a greenu. Můžeme se zde opřít o jedinečnou zkušenost z redesignu na starých hřištích. Golfoví architekti neměli před sto a více lety zdaleka takové možnosti, jako máme my. Zřejmě proto byly jejich pozornost a um
obráceny na detail každého greenu,
vstupu do greenu a jeho okolí. Drtivá většina současných hřišť je díky použití velkých stavebních strojů
ve svém tvarování jednotvárná, snad
příliš oblá, pravidelně plynulá, a to
nejen v okolních plochách, fairwayích, ale i na samotných greenech. My
naopak dáváme přednost tradičnímu,
řekl bych až old fashined, jakoby ručně tvořenému detailu těchto na hřišti
nejdůležitějších částech. Povrch gre-

této rozvahy pomohlo dosáhnout.
Pokud je nutné greeny rekonstruovat právě proto, že jsou příliš modelované, tak to je pro investory
velmi drahá zkušenost stejně, pokud jsou greeny rovné, jako kulečníkový stůl.
4G V čem se liší práce na redesignu
starých hřišť od projektů hřišť nových?
Práce na starých hřištích vyžaduje

nout správné míry modelace greenu?
Hráči hrají golf pro radost, pro potěšení ze hry, a ne proto, abychom
je my, golfoví architekti, testovali, zda-li jsou schopni zahrát putty
z kategorie virtuální reality. Dosáhnout správné míry shapingu v rámci puttovací plochy vyžaduje od architekta značnou míru rozvahy. Rád
bych věřil, že dvacet let praxe nám

především obrovskou dávku citlivého přístupu, aby cokoliv nového, co
do hřiště vneseme, se starým stylem
ihned a plně splynulo. Nejvíc to samozřejmě platí o greenech. I jediný
nový nebo upravený green musí zcela zapadnout se zbylými sedmnácti.
Například na hřišti Royal Lytham,
kde se bude v roce 2012 hrát opět
The Open, jsme projektovali nové

umístění greenu č. 7. Připravili jsme
zcela detailní dokumentaci pro tuto novou polohu greenu včetně jeho
okolí. Tomu ovšem předcházelo velmi detailní studium stávajících greenů, jejich modelace, návaznosti na
okolí a vstup, umístění a tvary bunkerů a ostatních prvků, které vytváří komplex greenu, a to na každé
jamce. Klíčem k úspěchu, tedy docílení věrohodného tvaru a modelace, která splynula s ostatními greeny, byla také velmi úzká spolupráce se shaperem, který se s námi důležitých částí tohoto historického
studia účastnil. A jak to při výstavbě golfového hřiště bývá, malé změny oproti konečnému projektu jsme
si při průběhu tvarování neodpustili. S výsledkem jsme opravdu velmi
spokojeni.
4G A jak na změny, dělané kvůli The
Open, reagují členové klubu? Přeci
jen, změníte jim hřiště, na které jsou
zvyklí, patrně dojde ke zvýšení jeho
obtížnosti...
Při práci na Royal Lytnham jsem si
neustále připomínal a opakoval, že
The Open se zde bude hrát pouze jeden týden v roce, jednou za 8, možná
9 let. Členové a hosté klubu budou
hřiště hrát každý den. Velmi snadno bych sklouzl k pokušení učinit
tuto jamku, tento green, výzvou pro
profesionály jen pro ten jeden týden
v roce 2012! Hřiště ale musí být testem nejen pro pozvané profesionály v onen týden za dva roky, ale také
pro denní hru. A protože jakákoliv
změna v takovémto klubu je podrobena velké a detailní kritice členské základy, ze zkušenosti vím, že si
mohu dovolit provést pouze ty změny a úpravy, o kterých jsem si naprosto jistý, že jsou správné. Takovéto
změny bývají přijaty většinou členů
a to je v takovémto tradičním a královském klubu pro architekta známkou úspěchu.
4G Jakého svého nového projektu si
vážíte nejvíce – za poslední dva roky?
Opravdu hrdí jsme na hřiště Goodwood v Kanadě nedaleko Toronta. Přestože dvě sezony po dokončení, a to
nás mrzí, se majitel ještě nerozhodl,
jestli je uzavře pouze pro členy, anebo
je nechá otevřené pro veřejnost, byť
za velmi vysoké green fee. Goodwood je na skvělém místě, nádherný kus
přírody. Přáním investora bylo postavit hřiště v tradičním anglickém stylu
a také, aby citlivě splynulo s tou nádhernou původní krajinou. Náš akcent
na citlivou práci s krajinou byl hlavním důvodem, proč si nás klient vy-
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Goodwood golf course,
Toronto, Kanada

4G A existuje tedy nějaký ideální
návod na udržitelný rozvoj hřiště?
Podíl architekta golfových hřišť v terminologii udržitelného rozvoje vidím
v minimalizování nároků hřiště na zá-

projektu na Srí Lance jsme postavili pouhých 12 pískových překážek
a současně zredukovali zemní práce,
čímž jsme výrazně snížili náklady na
výstavbu.
4G A existuje na vás, jako architekty, nějaký tlak v podobě zákonů či
vyhlášek, nebo jsou takové věci jen
na vaší dobré vůli?
Myslím, že už to nebude dlouho trvat a tento princip udržitelného
rozvoje bude vyžadován od všech
architektů. Evropská unie neustále omezuje používání pesticidů. Architekti na to mohou reagovat už
nyní vhodným výběrem trav. Tento nastolený trend EU ovlivňuje výběr travních směsí pro golfová hřiště natolik, že se dnes intenzivně hledají takové travní směsi, které jsou
charakterem a složením blízké travám nacházejícím se v lokalitě výstavby, neboť tyto jsou již dostateč-

Heythrop Park
Oxfordshire, England

Fotografie byla použita s laskavým svolením Mackenzie & Ebert Ltd

bral. Další nové hřiště, které se jako
jedno z mála v posledních několika
letech bude tento rok v Anglii otevírat, je Heythrop Park nedaleko Oxfordu. I zde bylo klíčem citlivé zasazení
hřiště do okolí, protože hřiště je postavené v nádherném parku.
4G Martine, v posledních několika letech se v souvislosti s masivním rozvojem golfu také velmi často hovoří o udržitelném rozvoji. Co
představuje udržitelný rozvoj pro
vás, golfového architekta, a jak jeho
principy můžete vnést do golfové architektury?
Dnes, v době vážných ekonomických
problémů na celém světě, je finanční
návratnost golfových projektů pro investory klíčové téma. Mnoho hřišť na
celém světě v těchto dnech vykazuje provozní ztrátu. Některá hřiště ani
nemají šanci kladného hospodaření.
Například jedno kanadské hřiště, které jsem sám navštívil, má tolik bunkerů, že na jejich údržbu je potřeba dvacet pět pracovníků údržby z celkového počtu padesáti, kteří nedělají nic
jiného, než že celou pracovní dobu
hrabou.

livku a potřebu aplikace chemie. Toho lze docílit citlivým výběrem travních odrůd pro jednotlivé oblasti
hřiště. Významně lze ulehčit zatížení životního prostředí během samotné výstavby. My se primárně snažíme
najít materiály pro stavbu v nejbližším okolí, například písek do bunkerů. Odstrašujícím příkladem je projekt v Dubaji, kde touha investora,
mít v bunkerech stejný písek jako je
v Augustě, ho vedla k transportu písku z americké Georgie. Dále pak využití lokálních zdrojů mechanizace a pracovní síly v průběhu výstavby. Jako architekt dbám také na filtraci drenážních vod. Snažím se na hřišti
vytvářet oblasti biocenter, sedimentačních jezírek, kořenových čističek,
které významným způsobem ovlivňují, a především zmírňují, dopad hřiště na životní prostředí. Vrátím-li se
k otázce bunkerů, například na našem

inzerce
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Projekt obnovy
golfového hřiště
v Klánovicích pro
nás začal především
velmi zajímavou,
až detektivní prací.
Zkoumali jsme
dobové prameny,
historické fotografie
a porovnávali je
s leteckými snímky ze
současnosti. Pokud
se bude realizovat,
bude v Čechách něčím
výjimečným.
Obecným krédem naší kanceláře je
připravit co nejdetailnější projektovou dokumentaci. Tento způsob vyhovuje jednak nám samotným, ale je
také dobrý pro klienty a pro projekt
obecně. Samozřejmě, že cílem každého architekta je vytvořit co nejlepší
golfové hřiště. Cest k tomuto cíli vede mnoho. Jsou architekti, kteří namísto detailní projektové dokumentace preferují intenzivní práci se shapery v průběhu výstavby. Přestože si
také uvědomujeme, že mají významný
vliv na finální podobu golfového hřiště, neboť jsou to oni, kdo ho stavějí, jsme přesvědčení, že je právě naší
odpovědností stavbu řídit. Jediným,
zkušeností prověřeným způsobem,
jak stavbu po této kreativní stránce
vést a určovat její finální tvarový charakter, je příprava a předání detailní
projektové dokumentace.
Jestliže jsem ale řekl, že nástrojem
kontroly a vedení je detailní dokumentace, musím také jedním dechem
dodat, že tato dokumentace není
striktní. Jestliže se v průběhu provádění prací objeví skutečnost, která vyvolá potřebu úpravy tvaru opro-
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ti dokumentaci, pokud je přínosem
celkovému tvaru, jsme první, kdo ji
podporují. Rovněž interpretace projektové dokumentace je u každého
shapera rozdílná, a proto v průběhu
stavby provádíme velmi pravidelné
a intenzivní kontroly. Rád bych zmínil, že čím více zkušeností s přípravou projektové dokumentace máme,
tím sdílnější a jasnější dokumentace je a jsme schopni finální charakter
terénní modelace skrze dokumentaci
prezentovat.

necitlivý zásah tehdejších likvidátorů
hřiště, zachovaly tvary většiny původních jamek. Z tohoto studia je také jasné, že původní architekt klánovického
hřiště svému řemeslu opravdu dobře
rozuměl. To, co z původních tvarů zůstalo, ukazuje, že některé greeny měly velmi zajímavou modelaci a některé tvary bunkerů byly opravdu úžasné.
Naším cílem tedy je, aby hřiště neslo tento původní charakter. Jsem přesvědčený, že pokud se bude realizovat,
bude v Čechách něčím výjimečným.

ná, a také proto, že jsem byl nesmírně potěšen výsledkem naší práce,
který se projevil právě při samotném
The Open, respektive skutečností, jak
jednotliví hráči přistupovali ke změnám na hřišti z pohledu strategie hry.
Nesmím zapomenout na Goodwood v Kanadě. Tady jsme měli opravdu výjimečný kus přírody. Také klient
měl jediný cíl, a to postavit to nejlepší
možné hřiště. Primland v Blue Ridge
Mountains ve Virginii byl pravděpodobně největším oříškem. Ačkoliv

Klánovice, původní tvary greenů
a bunkerů jsou v lese stále vidět.

fotografie pouzita s laskavym svolenim: Mackenzie & Ebert Ltd

ně aklimatizované a nevyžadují tolik
chemie a zálivky.
4G Ze spolupráce s vámi vím, že jste
architekt, který má již předem velmi
přesnou představu o každém detailu
hřiště. Jaký je podíl dodržení přesné, detailní dokumentace v průběhu
provádění prací, a naopak improvizace anebo reakce na neočekávané
okolnosti?

4G ForGolf je časopis orientovaný především na český golfový život. Vy jste byl vybrán jako architekt
pro obnovu slavného a historicky
důležitého českého golfového hřiště
v Klánovicích. Povězte mi něco bližšího o tomto projektu. Je zde nějaký aspekt, který oslovuje vaše srdce?
Projekt obnovy golfového hřiště v Klánovicích pro nás začal především velmi
zajímavou, až detektivní prací. Zkoumali jsme dobové prameny, historické fotografie a porovnávali je s leteckými snímky ze současnosti. Skrze tuto práci se nám podařilo zrekonstruovat původní trasování jamek klánovického hřiště před tím, než bylo v roce
1950 zničeno. Tam, kde nám to současný stav lesa a krajiny umožní, budeme
obnovovat původní trasování a umístění drah, jak jen to bude možné. Bohužel v místě dvou jamek blízko klubovny vyrostly odkalovací nádrže čističky
odpadních vod, a proto budeme muset
v této lokalitě zvolit novou trasu.
4G A v dnešním terénu v Klánovicích jste schopný ještě rozeznat, jaké byly trasy jamek?
Původní tvary greenů a bunkerů jsou
v lese stále vidět. Je to neuvěřitelné a fascinující, do jaké míry se, i přes

4G Bude mít hřiště tedy nějaké specifikum?
V souvislosti s Klánovicemi bych ještě rád dodal, že je zde možnost postavit skutečné heathland hřiště, tedy
hřiště, které má místo roughu v okolí
drah vřes. Vřesu se v klánovickém lese velmi dobře daří. Pokud by se investor rozhodl pro tuto variantu, bylo
by možné hřiště v Klánovicích srovnávat se slavnými tradičními anglickými hřišti, jako jsou třeba Sunningdale anebo New Zealand. Obě zmíněná hřiště jsou charakterem krajiny
Klánovicím velmi podobná. Věříme
a přejeme si, aby se klánovický projekt už brzy začal realizovat. A byli
bychom velmi rádi, kdyby se nám naskytla příležitost postavit v České republice ještě nějaké hřiště.
4G Dovolte mi na závěr složitou
otázku, který ze všech vašich projektů je pro vás ten nej?
Jsem opravdu velmi šťastný, že jsem
měl možnost se zúčastnit tolika zajímavých, výjimečných projektů po celém světě a mít možnost postavit hřiště v tolika krásných částech přírody.
Úžasná pro mě byla práce na golfovém hřiště v Turnberry, jednak proto,
že scenérie pobřeží je prostě úchvat-

měl klient k dispozici obrovský pozemek, protože se jednalo o horský
pás, umístit do něj 18 jamek bylo takřka neuskutečnitelné. Hřiště se šplhá
po vrcholcích skalního masivu. To, že
se nám projekt podařil, dokazuje fakt,
že v roce 2007 hřiště získalo prestižní ocenění časopisu Golf Digest “Best
New Public Course With A Green Fee
of $75 And Over In The US”. Nicméně projekt mému srdci nejbližší je ten
na Srí Lance. Místní lidé před zahájením výstavby ani nevěděli, jak se golf
hraje. Srí Lanka je přenádherné hřiště, postavené v úžasné spektakulární
krajině. Je skoro neuvěřitelné, že celkové náklady na výstavbu hřiště byly
menší než US$ 1 000 000, což je pro
kohokoliv v oboru stěží uvěřitelné!
Martine, děkuji vám za váš čas a dovolte mi, abych vám popřál mnoho
dalších skvělých lokalit a projektů.
A rád bych také nám, českým golfistům, popřál, aby se klánovický projekt uskutečnil, abychom tak měli možnost osobně prožít obnovenou
českou golfovou tradici z pera architekta, který přetvářel ta nejslavnější
anglická hřiště!
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