t e et i m e s a r c h i t e k t e m
Kam ty míče mizí?

část II.

Roční dokup míčů u velkého drivingu se pohybuje kolem 10 000 ks. Část se ztratí, část
si stále odnášejí hráči (přestože je známá věc,
že drivingové míče jsou jiné, „kratší“, než ty
hrací), část se vyřazuje z provozu z důvodu
ohranosti. Driving by měl mít v oběhu okolo
15 000 míčů. Stroje na podávání míčů v sobě
mívají zásobník na 4000, u velkého hřiště až
10 000 míčů.

Těžko na drivingu,

lehko na hřišti
V prvním díle jsme se věnovali rozdělení jednotlivých typů drivingů
a hledisku bezpečnosti. V tomto díle navážeme dalším okruhem
zajímavých témat a doporučení, která jsou s výstavbou a provozem
tréninkových golfových zařízení spojená.
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TOP GOLF ACADEMY
& TRAINING CENTRE
8–12 milionů Kč

Komplexní tréninkové a profesionální golfové
výukové centrum pro všechny výkonnostní
kategorie hráčů. Součástí areálu je velký putting
green, velký chipping green s okolní fairwaye
a bunkery, komplexně vybavený driving range
včetně prostoru pro videoanalýzu. Areál nabídne
komplexní zázemí pro výuku od dětských
a juniorských kategorií pro všechny výkonnostní
úrovně hráčů včetně golfových profesionálů.
Nabízí možnost pro trénink a soustředění národních reprezentací.
Součástí je rovněž restaurace a café, možnost
vybudování prostor pro rehabilitaci, masáže
a relaxaci a hlídané parkoviště. Areál má možnost nabídnout využití i pro další akce: firemní
dny, svatby, party atd...

Pohled z objektu krytých stání Akademie Golf Club Albatross, Vysoký Újezd
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épe vybavené tréninkové areály nabízejí hráčům zastřešená stání. Některá jsou jen dřevěnou boudou bez
bočních krytí, jiné varianty nabízejí
kovové konstrukce, patrové věže nebo dřevěné
objekty, svým vzhledem blízké stájovým boxům. Zázemí spojené s tréninkovou akademií,
pro shopem a třeba malým barem bude samozřejmě vyžadovat odlišné stavební postupy
a materiály než pouhá odpaliště překrytá lehkou střechou.

Aby se to rentovalo

Rentabilita takové výstavby se pojí s minimálně
jedním velkým sídelním celkem v okolí. Dobrým příkladem povedeného komplexního zázemí je cihlový objekt v areálu Akademie Golf
Clubu Albatross ve Vysokém Újezdu. Velkoryse, ale také účelně, postavené zázemí nabízí
plnohodnotné tréninkové prostory a možnosti
pro individuální trénink i pro lekce s PRO. Dosáhnout stejného efektu lze ale i s použitím lehčích materiálů, jako jsou například lepené dřevěné vazníky. Pokud je driving range součástí
golfového hřiště nebo resortu, nebo je součástí
jiného areálu, jako například Golfová Akademie Čapí hnízdo, pak je rovněž velmi potřeba,
aby objekt krytých odpališť architektonicky korespondoval s okolními stavbami.

Jak se cítí hráč?

Vraťme se ale krátce k pohledu hráče na krytá stání. Příliš otevřené prostory pod zastřešením jsou
sice vzdušné, ale to je snad jediná jejich výhoda.

Nepříjemný pocit, že vás všichni hráči sledují,
když vám to nejde, nedostatek bezpečí, hlučnost
a nekomfort. Naopak příliš vysoce ohraničené
kóje vytvářejí pro hráče pohled jako z dostihové
stáje a mohou navodit stísněné pocity.
Jaké jsou doporučené rozměry vnitřních prostor? Ideální krytá stání by měla mít vnitřní
odpalovací prostor ve světlé vzdálenosti od
předělu jednotlivých kójí 3 x 4 metry v případě kójí pro individuální trénink a 3,5 x 4 metry
pro výuku s trenérem. Větší prostorový nárok
mají jen kóje určené pro videoanalýzu. Pokud
přemýšlíte o prostoru větším, například 4 x 4
metry, pak zbytečně snižujete počty stání, váš
výrobní nástroj.
Není doporučený prostor naopak příliš velký?
Odpalovací podložky nebo rohožky, chcete-li, mívají rozměr pouhých 1,5 x 1,5 m. Před
podložkou by měl být ještě dostatečný prostor
na postavení košíku s míči a případně pyramidy nebo jiné vaničky na míče. Z boku prostor
pro postavení bagu a hlavně dost místa okolo
švihu, aby hráč neměl podvědomou obavu,
že holí zavadí o konstrukci. Výška střechy od
podlahy by v odpalovací části měla mít minimálně 3,5 metru. Tento prostor bezpečně stačí
k tomu, aby i vysoký hráč po odpalu driverem
nezavadil holí o strop.
Za kójemi by měla být přístupová chodbička
oddělená částečně dřevěnou stěnou. Nestavte
chodbičku užší než minimálně 1,5 metru, ale
lépe 2 metry širokou, aby se v ní mohli vyhnout
dva hráči s bagy. Oddělení jednotlivých kójí má
být od země do výše cca 1 až 1,2 m. Důležité je,
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Nárok na plochu: minimálně 5 ha
Orientace: ideálně S nebo SV od odpališť
Tvar pozemku: minimálně 350 m, ideálně S
Putting Green: 900–1500 m2
Chipping Green: 550–650 m2
Fairway: 1 ha
Plocha bunkerů chipping green: 150–300 m2
Plocha fairway-bunkeru: 180–210 m2
Plocha drivingu: 350 x 120 m
Target greeny: ano
Závlaha: celoplošná
Plocha odpališť:
Krytá stání: 40–60 m (11–16 stání včetně tří
výukových PRO)
Travnatá odpaliště: 10 x 100 m
– krytá vyhřívaná stání
– videoanalýza garáž
– v kójích zrcadla (fólie)
– oddělené kóje
– vydavač míčků na kartu
– oddělení sběru od prostoru golfu, v rámci
plochy přesun míčků podzemním potrubním
systémem včetně mytí
– travnatá odpaliště
– pyramida z míčků
– večerní provoz – osvětlení
– zázemí pro doprovod
– oddělení junior prostoru a junior fairwaye
POZN.: při speciálním tvarování lze docílit
téměř bezúdržbové a bezsběrné varianty.

aby spodní část výplně začínala v takové výšce
nad zemí, aby se pod ni nevešel golfový míček.
Zabrání se tím nejen nepříjemnému kutálení
míčku pod nohy vedle trénujícího hráče, ale
především v případě nepovedené rány i případnému zranění.

t e et i m e s a r c h i t e k t e m
STANDARD GOLF ACADEMY
5–8 milionů Kč

Nárok na plochu: minimálně 3,5 ha
Orientace: ideálně S nebo SV od odpališť
Tvar pozemku: minimálně 300 m, ideálně S
Putting Green: 600–900 m2
Chipping Green: 350–550 m2
Fairway: 0,5 ha
Plocha bunkerů chipping green: 150 m2
Plocha fairway bunkeru: 120 m2
Plocha drivingu: 280–300 x 80–100 m
Target greeny: ano
Závlaha: PG a ChG, fairway a travnatá
odpaliště
Plocha odpališť:
Krytá stání: 20–40 m
Travnatá odpaliště: 10 x 60 m
– krytá stání
– oddělené kóje
– vydavač míčků na mince
– travnatá odpaliště
– večerní provoz – osvětlení
– oddělení junior prostoru a junior fairwaye

BASIC GOLF DRIVING RANGE
1,5–3 miliony Kč

Nárok na plochu: minimálně 2,5 ha
Orientace: ideálně S nebo SV od odpališť
Tvar pozemku: minimálně 260 m, ideálně S
Putting Green: 350 m2
Chipping Green: 150m2
Fairway: 0,2 ha
Plocha bunkerů chipping green: 50 m2
Plocha drivingu: 260 x 40–60 m
Target greeny: ne
Závlaha: PG a ChG
Plocha odpališť:
Travnatá odpaliště: 5 x 15 m
Variabilně venkovní podložky
– vydavač míčků mince
– malá travnatá odpaliště
– fakultativně večerní provoz – osvětlení

Pohled na objekty krytých stání Akademie Čapí hnízdo, Olbramovice

Dobře postavená krytá stání významně prodlužují sezonu. Umožní instalaci infrazářičů
pro udržení přístupného areálu i v suchých
zimních dnech. Golfisté nechtějí na konci
sezony končit a zkraje jara jsou už velmi nedočkaví!

Bunker na drivingu?

Co golfisté očekávají od driving range? V posledních letech vyrostlo jen v okolí Prahy několik driving rangů. Ve snaze nalákat nové golfisty
se na některých dopadových plochách objevily náznaky tvarování a překážek imitujících
golfové hřiště. Tento přístup je jistě zajímavý,
ale zcela nepraktický. Hráči chodí na driving
trénovat přesnost a délku odpalů jednotlivých
holí. K tomu zcela postačí kvalitní travnaté odpaliště, v případě nepřízně počasí odpalovací
podložky a krytá stání.

Dopadová plocha by měla nabídnout zelený
prostor, na kterém se trénuje přesnost a délka.
Proto se do dopadového prostoru stavějí target
greeny. Tedy mírně vyvýšená plocha tvarem
imitující jednoduchý tvar greenu v rozloze
okolo 300–500 m2. Target green se musí svažovat směrem k odpališti, aby hráč viděl celou
jeho plochu a mohl kontrolovat místo dopadu míče. Ideálním sklonem jsou 3–5 %. Vyšší
spád znamená zvýšit zadní hranu při výstavbě
a tím i zablokovat pohled do prostoru za target green. Čím vyšší zadní hranu terče mají,
tím méně je za ním v ploše driving range vidět.
Pokud hráč green přehraje, je dobré, aby viděl,
o kolik green přehrál. Na některých plochách
se objevují i bunkery místo terčů. Podle mého
názoru je jakýkoli povrch vyjma trávy na dopadové ploše z praktického hlediska nevhodný.
Významně prodlužuje dobu sběru, protože
z těchto ploch lze míče sbírat pouze ručně. Delší sběr znamená více lidské práce, a tedy vyšší
provozní a mzdové náklady.

Nesmí být slepý

SHORT GAME GOLF
DRIVING RANGE

Pokud je plocha drivingu rovná, je nutné řešit
odvod povrchových vod. Nejčastěji volenou
technologií jsou sběrné drenážní šachtice, tzv.
Catch Basins. Ty se instalují do připravených
prohlubní a jsou mezi sebou spojeny drenážním potrubím. V takovém případě je potřeba
povolat golfového architekta, aby skloubil
a vypočítal v projektové dokumentaci tvarování plochy pro odvod povrchových vod a souběžně výstavbu target greenů. Architekt by měl

2 miliony CZK

Nárok na plochu: minimálně 2,0 ha
Orientace: ideálně S nebo SV od odpališť
Putting Green: 350–850 m2
Chipping Green: 150 m2
Fairway: 0,2 ha
Plocha bunkerů chipping green: 50 m2
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je reklamních ploch. Kam ale takovou reklamu
umístit, aby plnila svůj účel, tedy byla vidět,
ale zároveň nebránila v tréninku? Vhodné jsou
plochy na parkovišti, přístupové komunikace, cestičky a objekt zázemí. V prostoru krytých stání lze reklamu umístit na zadní stěnu
chodbičky a na vnější zdi. Nikdy neumísťujte
reklamy do jednotlivých kójí. Velmi to ruší
a reklama se stává kontraproduktivní. Kam ale
reklamy určitě nepatří, je dopadová plocha.
být přítomen u každého, byť rozlohou malého,
driving range, protože ohlídá nebezpečná kolizní místa, dá drivingu svými nápady logiku.
Pozor, při tvarování se nesmí tvořit horizonty.
Tvarování musí směřovat po směru hry, nikoli
kolmo na něj. Pokud se tvaruje kolmo na směr
hry, za horizontem není zpravidla vidět dopad
míčů. Driving nesmí být slepý.
Na dopadové ploše by měla být dobře označena vzdálenost. Ideální jsou velké, dobře viditelné, cedule uprostřed dopadové plochy a po
stranách této osy z obou stran target greeny.
V této souvislosti bývá častou chybou nedostatečné označení bodu, od kterého je driving na
odpalištích měřen.
Pro investory a majitele golfových drivingů lze
získat i doplňující finanční prostředky z prode-

Plocha drivingu: 180 x 40 m
Target greeny: ano
Závlaha: PG a ChG a travnatá odpaliště
Plocha odpališť:: 36 x 4,5 m
Travnatá odpaliště: 8 x 40 m
Variabilně venkovní podložky
– vydavač míčků na mince
– travnatá odpaliště
– fakultativně večerní provoz – osvětlení

Topinky a míčková polévka

Součástí dobrého driving range by měl být velký putting green, i když se ze vstupu na něj nedají vybírat žádné vstupní poplatky. Slušné drivingy prodávají pouze míče, nikoli vstup. Jeho
rozloha by měla být minimálně 1000 m2. Vedle
putting greenu nabízejí tréninkové areály také
prostor pro nácvik krátké hry, tzv. chipping
area. Tento prostor má většinou samostatný
green o ploše 500–800 m2 s možností tréninku
z mnoha stran. Vždy ale pozor na umístění pískových překážek. Nestavte je proti terase, protože nejčastější chybou v bunkeru je zvednutí
hlavy a následná „topinka“!
Závěrem seriálu o driving range si načrtněme
orientační výši investice výstavby několika kvalitou odstupňovaných tréninkových areálů.

KRÁTKÝ CELOSÍŤOVÝ DRIVING
RANGE U NÁKUPNÍHO CENTRA
– VOLIÉRA
6–8 mil. CZK

Nárok na plochu: minimálně 2,0 ha
Plocha drivingu: 60 x 28 m
Target greeny: ano
Plocha odpališť: 28 x 4,5 m
Umělá odpaliště
– vydavač míčků na kartu, mince nebo kód
– fakultativně večerní provoz – osvětlení
– vícepodlažní odpaliště
– kompletně umělá tráva
INZERCE

