Část III.
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Jak se staví hřiště

Než se tráva zazelená

V závěrečném dílu trilogie Jak se staví hřiště se zaměřím na jednotlivé postupy
dokončovacích prací a osetí golfového hřiště. V předchozích číslech jsem se
zmínil, že postupy výstavby na píscích jsou odlišné od výstavby na zemině.
Obecně lze říci, že platí několik základních principů, které se musí dodržovat
v pořadí tak, jak výstavba postupuje. Tak se na ně pojďme podívat...
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Letecký snímek území před zahájením výstavby celého resortu

P

ísek musí být čistý. Před zahájením
jemného tvarování – tzv. final nebo
feature shaping – a předsecí přípravy
je potřeba celou plochu důkladně vy‑
čistit. Této klíčové operaci předchází neméně
důležitá část výstavby, a to instalace drenážní‑
ho systému hřiště a hlavních řadů závlahového
systému. Znamená to, že v této fázi je již posta‑
vená a nainstalovaná čerpací stanice. Vraťme se
ale k čištění ploch od nežádoucích předmětů.
Profil horních 50 mm by měl být zbaven ja‑
kýchkoli předmětů velikosti nad 1,9 mm.
Během odlesnění ploch, hrubé terénní mode‑

beach cleaner. Výsledek byl naprosto skvělý.
Stroj sice pracoval nepřetržitě pět týdnů, ale
splnil požadované parametry vyčištění plochy
před setím, stanovených USGA normou.

Finální tvarování – feature shaping

Jakmile je plocha vyčištěná od všech předmě‑
tů, může se přistoupit k finálnímu tvarování.
Do této fáze je velmi intenzivně zapojen gol‑
fový architekt, protože nyní se na jamkách
tvoří jednotlivé detaily tvarů bunkerů, gre‑
enů a dalších vizuálně i strategicky důležitých
prvků. Především greeny dostávají svůj finální

tvar puttovací plochy. V Senici se stavěly gre‑
eny metodou push-up. Byl použit lokální pí‑
sek, otestovaný v evropské laboratoři s licen‑
cí USGA, a ten byl ve vrstvě 37 cm navezen
a modelován do prostoru greenů.

Závlaha – co je mokré, drží tvar

Dalším a velmi důležitým krokem byla instalace
závlahového systému. Jakmile jsou plochy vy‑
čištěné, musí být co nejdříve nainstalován závla‑
hový systém a uveden do intenzivního režimu.
Princip je jednoduchý, mokrý písek udrží mo‑
delovaný tvar dlouho, suchý písek tvar neudrží

Green by měl mít minimální
sklon alespoň 0,5 % proto,
aby z jakékoli jeho části
odtékala voda. Samozřejmě
mám na mysli intenzivní
nebo dlouhotrvající déšť
a především jarní tání.
lace, návozů stavebních materiálů a další sta‑
vební činnosti se hřiště ve velké míře i ploše
hodně znečistí. Výhodou pískového podloží
je, že pokud je suché, lze na jeho vyčištění
použít stroje, které se používají k čištění plá‑
ží. V této fázi stavby je důležité, aby byl písek
velmi suchý. Při výstavbě hřiště v Senici na vy‑
čištění ploch použili tažený stroj Cherrington

Detail instalace travního drnu na stěny greenového bunkeru na jamce 15
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Letecký snímek území po dokončení osetí 13 jamek. Zbylé jamky jsou ve finální předsecí přípravě

ani několik hodin. Klíčem k úspěchu výstavby
golfového hřiště na písku je vědět, kdy je potře‑
ba mít písek suchý a kdy naopak mokrý. Všech‑
ny ostatní stavební části se odvíjejí od tohoto
základního požadavku. Jakmile stavba dospěje
do onoho bodu zlomu, musí být závlaha k dis‑
pozici. Při stavbách na písku je to ještě dlouho
před samotným setím.
Instalace závlahového systému je v pískovém
prostředí o mnoho jednodušší a rychlejší než ve
stavbách na zeminách. Jednak nemusíte pro polo‑
žení většiny potrubí kopat žádné výkopy a rýhy,
ale potrubí rovnou speciálním strojem zatahujete

kopaný písek, přistoupí se k finálnímu tvarová‑
ní. Takové tvarování je složitou a přesnou ope‑
rací. Používá se u ní několik různých stavebních
strojů. Od buldozeru až po malé, trojkolové
hrábě, používané na golfových hřištích k úpra‑
vě bunkerů, nazývané podle výrobce Smithco.
A to nesmím opomenout nejdůležitější nářadí
v podobě hrábí a lopaty. Tvarování puttovací
plochy má své zásady. Trochu odbočím.

Rychlost není vše

Nabídka sledování golfových turnajů v televiz‑
ním vysílání je obrovská. Každý golfista může

Greeny, kde je menší počet puttovacích oblastí než pět,
nejsou buď správně navržené golfovým architektem, anebo
se stavitel nedržel projektové dokumentace a svévolně
improvizoval. Oba případy v budoucnu greenkeeperovi
golfového hřiště práci neusnadní.
nebo lépe zavrtáváte do písku. Výkop na postři‑
kovače naopak provedete velmi rychle a jedno‑
duše ručně. Také manipulace s postřikovačem při
jeho přesném výškovém usazení, zhutnění okolí
a všechny další důležité a potřebné úkony jsou na
písku mnohem snazší a hlavně rychlejší.

Tvarování puttovací plochy

Jakmile je v místě budoucího greenu navezen
kořenový substrát, v případě senického hřiště

týden co týden vidět ta nejlepší hřiště v té nej‑
lepší formě, hostící některou ze světových PGA
tour. Snadno tak získá dojem, že stejně, jako
jsou rychlé a fantastické greeny v televizním
přenosu, by mělo vypadat každé golfové hřiště,
zejména ta tuzemská, a to v jakékoli části hrací
sezony. Tento požadavek je nereálný.
Nicméně hráči vyvíjejí velký tlak, aby jejich
hřiště mělo také tak rychlé greeny, nízko sečené
fairwaye a husté roughy. Zastavíme-li se u gre‑
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Pískový bunker připravený na instalaci travního drnu.
Místo, kam se bude pokládat, musí být velmi pečlivě
uhrabané, aby koberec dolehl v celé ploše

enů, pak dosáhnout požadované rychlosti není
u většiny českých hřišť zas tak nereálný požada‑
vek. Na velkém počtu českých hřišť se zvýšením
rychlosti mohou některé z jejich greenů stát ne‑
hratelnými, a to proto, že je jejich sklon anebo
vnitřní tvarování tak bohaté, že se na vyvrtání
jamky nenajde dostatečně rovná oblast (speci‑
álně rychlosti greenů se věnujeme v tomto čísle
ještě v rubrice Greenkeeping na straně 72).
Nyní přichází ke slovu teoretická část, respek‑
tive doporučení. Green by měl mít minimální
sklon alespoň 0,5 % proto, aby z jakékoli jeho
části odtékala voda. Samozřejmě mám na mysli
intenzivní nebo dlouhotrvající déšť a především
jarní tání. Maximální sklon v místech, kde archi‑
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Jamka 15 ve fázi dokončovacích prací finálního jemného tvarování

tekt předpokládá umístění jamky, by neměl být
větší než 2,5 %. Norma European PGA dokonce
zpřísnila od letošního roku limit na 2 % sklonu.
Teorie ještě před několika lety udávaly maximál‑
ní možný puttovatelný sklon 5 %, ale v posled‑
ních letech vývoj v oblasti travních odrůd a seka‑
cí mechanizace udělal tak velký skok dopředu, že
5% sklon je naprosto neputtovatelný.
Takových ploch musí být ke všemu na greenu
celkem pět, a to aby pokryl požadavek čtyř odliš‑
ných pozic pro jednotlivá soutěžní kola a jednu
pro kolo tréninkové. Stejný princip ale platí také
na vytížených klubových hřištích, kde by se měly
jamky vrtat z důvodu ochrany travního porostu
na greenu alespoň 4x týdně, v závislosti na vytí‑
ženosti hřiště.

Greeny, kde je menší počet puttovacích oblastí
než pět, nejsou buď správně navržené golfovým
architektem, anebo se stavitel nedržel projekto‑
vé dokumentace a svévolně improvizoval. Oba
případy v budoucnu greenkeeperovi golfového
hřiště práci neusnadní, naopak. Vraťme se tedy
zpět k výstavbě greenu z pohledu této praxí
ověřené teorie. K udržení se v mezích onoho
doporučení už dobré oko nestačí. Proto se pro
tvarování používají nejmodernější geodetické

Jakmile je dosaženo finálních tvarů jednotlivých prvků hřiště,
jsou schválené architektem označené hranice pro setí travních
směsí, může začít ta očekávaná chvíle – zatravnění hřiště.
přístroje. Tento přístup byl samozřejmostí na
všech mých projektech stejně jako na projektu
Jacka Nicklause v Senici. Samo lidské oko totiž
velmi šálí.

Zatravnění, setí, stabilizace

Pohled do čerstvě oseté plochy fairwaye. Olemovaná
odpaliště travním drnem, který zabraňuje případným
splachům

minimálně dva kamiony travního drnu. Někte‑
ré i rozlehlé svahové oblasti se pokrývají trav‑
ním drnem celé. Položení drnu totiž stabilizuje
a umožní zachovat příkré stěny, svahy, bunkery,
břehy jezer a další choulostivé části golfového
hřiště před erozí, splachem, ztracením tvaru.
Travní drn se musí přichytit speciálními kolíky
a především pevně srazit jednotlivé pásy na sebe
tak, aby se i při větším dešti mezi jednotlivé pru‑
hy koberce nedostal soustředěný pramen vody.

Jakmile je dosaženo finálních tvarů jednotlivých
prvků golfového hřiště a jsou schválené golfo‑
vým architektem označené jednotlivé hranice
setí travních směsí, může začít ta očekávaná
chvíle – zatravnění hřiště.
Na píscích jde o kombinaci pokládky travního
drnu, setí a stabilizaci hydroosevem a mulčem.
Na okolí puttovací plochy greenů, odpališť a stěn
bunkerů včetně bunkerových stěn samých se
položí travní drn. Na každou jamku jsou potřeba
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Takový vtok vody pod travní drn by totiž způso‑
bil vymytí podloží pod drnem a následné roztr‑
hání koberce. Jakmile je na jamce uložen travní
drn, který se musí mimochodem uložit ještě ten
den, kdy je kamionem přivezen na stavbu, aby
přes noc „nezahořel“, může být zahájeno setí
ploch. Doseté plochy se z důvodu ochrany a sta‑
bilizace pokryjí vrstvou hydromulče.
Jakmile jsou všechny tyto operace dokončené,
čeká se jen na vyklíčení travního osiva a kýžený
růst trávy. Závlaha udržuje hřiště stále mokré,
aby osivo dobře klíčilo. Nejprve je vidět tráva na
greenech a odpalištích, pak se objevují první sté‑
bélka na fairwayích a nakonec v rafech a okol‑
ních plochách. A to je pro nás architekty a stavi‑
tele golfových hřišť ten nejkrásnější pohled.
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