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strašák, nebo
záchrana z krize?

Investovat do existujícího hřiště? Z jakého důvodu?
Co přinese klubu další investice do hotového hřiště? Proč redesign?
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green, a pak sotva drcne balon před dámská
odpaliště. V klubovně následně křičí, že je jamka neregulérní.“ Jakmile náš golf postoupí do
úrovně, kdy začneme vnímat hřiště a zahájíme
strategický útok na jeho pokoření, vidíme golf
naprosto z jiné perspektivy. Z perspektivy strategie hry. V této fázi začínají hráči hrát na více
hřištích. Každé nové hřiště je pro ně výzvou.
Potřebují si ověřit dosažené herní kvality v jiných prostředích, v jiných, neznámých herních
situacích. Známé hřiště se okouká, v očích
golfisty stárne. To je známý fakt. Jojo efektem
nových hřišť si prošly snad všechny tuzemské
areály. Jojo efekt má na začátku dvě fáze, pomalý rozjezd a trampolínu popularity. Záleží
především na kvalitě projektu, jak dlouho
trampolínová část trvá a kolik členů v té době
vstoupí do klubu. Co ale dělat po letech? Redesign. Celkový nebo po malých částech, třeba
jen přestavba několika jamek.

Dobrý redesign = více prodaných fee

Pohled na opěrnou zeď nového odpaliště
pro jamku šest a Junior and Short Game
Golf Academy v plzeňské Dýšině

O toto téma jsem se v několika předchozích
číslech krátce otřel. Ale protože vnímám oblast
stavebních úprav na postavených a zajetých
hřištích v době ekonomického zpomalení,
ztenčení rozpočtů a z toho vyplývajících často
i hysterických omezení výdajů za velmi dobrou, rozhodl jsem se věnovat tomuto tématu
jeden celý Tee-time. Redesign může být efektivní vzpruhou pro hřiště, a to jak z ekonomického, tak z hráčského hlediska. Samozřejmě
i z dlouhodobého hlediska.

Golf má „něco“ navíc

Proč vlastně hrajeme golf a chodíme na hřiště?
Krásná procházka kultivovanou, estetickou
krajinou, setkání s přáteli, relaxace nebo rehabilitace, pohyb, možnost realizovat své herní
a soutěžní ambice... Tedy na hřiště nechodíme
uspokojovat jen své „sokolské“ potřeby, na tom
golfu musí být něco víc! Často slýchávám od
budoucích golfových investorů „golf mě strašně chytil“. To je něco! A co je to „něco“? Já jsem
přesvědčený, že je to právě kombinace a vzájemné provázání pohybu a prostředí.
Jeden z hlavních důvodů, kvůli kterému hrajeme golf, je tedy pohyb po hřišti. Věřím, že
se mnou v této základní tezi souhlasíte. Pokud ano, budete souhlasit i s tím, že na golfu
je velmi vzrušující vývoj, zlepšování. Budeme-li pracovat na našem švihu, tedy na první

ze dvou základních veličin, bude se naše hra
zlepšovat. Budeme schopni kontrolovat let
míčku skrze zlepšující se soustředěný pohyb.
Následně se zmenšuje také číslo, které si po
odehrané osmnáctce přineseme... V této chvíli se ale do hry začíná dostávat velmi výrazně
druhý činitel, golfové hřiště. Opustili jsme
první vývojovou fázi vlastní hry, boj s vlastní
motorikou a dostáváme se do fáze hry proti
hřišti. V této chvíli dochází k objektivnímu
hodnocení hřiště.

Investujte raději do golfového hřiště než do
klubovny. Získáte tím oživení hřiště, zajistíte
si zvýšení atraktivity, dostanete se do popředí
zájmu, na stránky golfových časopisů, bude se
o vašem resortu mezi hráči mluvit. Zvědavost
hráčů je obrovská. A pokud jsou úpravy dobré,
korektní, dostatečně rozsáhlé (ne jen zvětšení
jednoho odpaliště), efekt ve zvýšení prodaných fee vás zaskočí. To alespoň říká výsledek
v minulém roce zpracované studie společnosti
Syngenta Golf Player Survey. Výzkum mezi
300 hráči mapoval oblasti na hřišti, na které
jsou golfisté při hře soustředěni nejvíce. Oblasti, které, pokud na nich dochází ke změnám
nebo k zlepšení, přinesou klubu rychlý efekt
v podobě zvýšení počtu odehraných kol.
Obecně platí, že hodnocení hřiště ovlivňuje
kvalita hracích ploch. Z pohledu golfové ar-

Jakmile náš golf postoupí do úrovně, kdy začneme vnímat hřiště
a zahájíme strategický útok na jeho pokoření, vidíme golf naprosto z jiné
perspektivy. Z perspektivy strategie hry.
Fáze II. – hřiště jako soupeř

Pokud hodnotíme hřiště v době první fáze vývoje hráče, promítáme častěji do resumé emoce z kvality vlastní hry, silně ovlivněné úrovní
švihu. Pokud ale vznášíme hodnocení jako
vyspělí hráči, hodnotíme hřiště objektivněji.
V dobách systému Zelených karet zněly Karlštejnem památné věty pana Čajka: „Každý,
kdo má v kapse oranžovou kartu, si myslí, že
má právo hodnotit regulérnost dvojky. Čeká
na odpališti, dokud předchozí flight neopustí
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chitektury je tento činitel trochu nefér. Byť jen
průměrnému hřišti v obecném hodnocení významně pomůže nadstandardní kvalita hracích
ploch a naopak, kvalitnímu hřišti může uškodit
nekvalitní údržba (často to ovšem nebývá).
Hráč vnímá jako nejdůležitější hratelnost a aktuální kvalitu hracích ploch.

Hráče zajímá hlavně hřiště

Vraťme se ještě k výše jmenované studii. Kvalitu
hřiště v hodnocení mezi hráči nejvíce ovlivňo-

s výzvou. Naopak pro hráče s vysokým HCP
byla částka za green fee nadřazena samotnému projektu.
Mohli bychom tento faktor také chápat tak, že
dobrá a kvalitní hřiště, postavená dle korektního projektu golfového architekta, mají u začátečníků stigma obtížnosti a proto si jdou raději
zahrát na hřiště průměrná, jejichž kvalitě odpovídá také cena za green fee. Ale úroveň hráčů se
v České republice rok od roku velmi významně
zlepšuje, jak říkají analýzy ČGF.

Rychlá „skica od ruky“ ukáže
přímo na hřišti investorovi nebo
stavbě moji představu výsledku

Často slýchávám od budoucích
golfových investorů „golf mě
strašně chytil“. To je něco!
A co je to „něco“?

Návrh - skica možné úpravy
jednoho ze stávajících
plzeňských pětiparů

Analýzu hřiště máte?

Výsledek průzkumu jasně dokazuje, že pokud
je k dispozici jakákoli částka možná k další
investici do resortu, je nejprozíravější ji investovat do redesignu jamek, zlepšení nebo postavení nových bunkerů, vodních překážek, či
jakýchkoliv jiných změn, které budou z pohledu hráčů zasahovat bezprostředně do samotné
INZERCE

vala aktuální připravenost travního
porostu hracích ploch. Z prvních
pěti faktorů, které mají na celkové
hodnocení hřiště největší vliv, jsou
hned tři zaměřené na kvalitu travního drnu. Přirozeně jsou to greeny,
fairwaye a odpaliště. Naopak v nelichotivém kontrastu celkového
hodnocení hřiště se ocitla klubovna jako objekt a poskytované služby, především gastronomické.
Kvalita klubovny a doprovodného
servisu není pro hráče stěžejním
kritériem, naopak v žebříčku hodnoticích faktorů se nachází až na
posledních příčkách. Tento výsledek mne vůbec nepřekvapuje.
Mnohokrát jsem ve svých článcích
vyjadřoval názor, že čistá, nicméně
ne honosně postavená, klubovna
bez mramorů a drahých nerezových obkladů udělá stejnou, často
i mnohem lepší, službu. V českých
honosných klubovnách se necítím
jako hráč dobře. Ze hřiště se vracím ve sportovním oblečení, často
zpocený, unavený, hladový.
Honosné klubovny jsou stavěné
a vybavené ve stylu drahých re-

staurací. Do nich bych v botách se
spikami nikdy nešel. Často vzpomínám na motolskou klubovnu.
Příjemné, na nic si nehrající prostředí, nasáklé vůní hřiště, s historickou atmosférou. Podobné
zkušenosti mám i ze starých anglických hřišť.

Dobrý hráč na fee nehledí

Pro fee hráče byl velmi důležitým
faktorem hodnocení vstupní poplatek do klubu stejně jako green
fee. Výše ceny za denní hru byla
hodnocena jako významný faktor u hráčů s vyšším handicapem.
A zde se dostáváme do momentu, kdy se do hodnocení dostává
hrací úroveň hodnotitele. Pokud
je úroveň hráče dobrá ve smyslu
kontroly nad švihem a míčem,
není výše částky za green fee ve
výběru hřiště nadřazena hřišti,
ale naopak, rozhoduje kvalita designu a korektnosti před cenou.
Dobrý hráč nehledí na částku, ale
vybírá si podle kvality hřiště. Zaplatím víc, abych si dobře zahrál,
než ušetřit, ale nehrát proti hřišti
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Od skici po realitu...

hry. Neexistuje obecné pravidlo, které by diktovalo, co by se v případě, že padne rozhodnutí
investovat finanční prostředky do hřiště, mělo
přesně udělat. Proto je dobré si před zahájením
prací nechat zpracovat od golfového architekta
a třeba ve spolupráci s místním golfovým profesionálem analýzu hřiště. Není od věci, když
se takovéto práce zúčastní také hlavní greenkeeper, který zná hřiště z údržbové stránky
a ví, která místa jsou na hřišti slabší. Například,
které bunkery jsou při každém větším dešti
splavené, kde se nejdéle drží vody atd. V drtivé
většině jsou i tyto problémy spojené s chybou
vzniklou ve výstavbě.
Při rozhovorech nad konkrétním místem na
hřišti nejraději používám rychlé skici. Skicování v ruce je skvělý nástroj. Rychle a na místě
umožní majiteli hřiště představit si, jak by mohl
výsledek vypadat. Často není k dispozici žádná
dokumentace ze stavby. Málokteré hřiště vůbec
nějakou dokumentaci hřiště vlastní. Skica je
skvělý prostředek, jak záměr představit.

Dvě mouchy od Plzně
jednou ranou

Dám jeden konkrétní příklad ze své současné
práce. Částečný redesign v Golf Parku Plzeň
byl rozdělena do několika etap. Pro tuto sezonu jsme navrhli úpravy na jamce číslo dvanáct
a na jamkách tři, čtyři a pět. Dvanáctkový

green měl dlouhodobé problémy s kvalitou
travního drnu. Způsobené byly jednoznačně
valem, který téměř celý green objímal. Ani
z hráčského pohledu to nebylo úplně v pořádku, protože do greenu bylo vidět jen z určitého úhlu z fairwaye a stejně jen na jeho malou
část. Většina greenu vlevo prostě odnikud
nebyla vidět. Celý val mimo to ještě vytvářel
na jamce své zvláštní mikroklima, protože neumožňoval přirozenou cirkulaci vzduchu, což
způsobovalo již zmíněné problémy s kvalitou
trávy. Bylo tedy zcela logické z přední části co
nejvíc val odstranit a tím umožnit jednak zlepšení cirkulace vzduchu, ale především zvýšit
vizuální kontakt s levou částí greenu z dopadové zóny fairwaye. Způsob, kterým se val
odstranil, v sobě ale nabízí ještě další zajímavé
strategické možnosti, jak si do nově otevřeného greenu přihrát.
Další úpravou bylo vyčištění celého slepého
ramene mezi jamkami tři až pět a zbudování
nového jezera před pětkovým greenem. Tato
oblast byla dlouhodobě podmáčená a neupravovaná. Byla označena jako vodní překážka.
Vybudováním jezera se tedy nezměnily hráčské podmínky a ani nebyla ovlivněna celková
obtížnost jamky, ale zlepšila se atraktivita jamky a tím, že je na místě močálu upravená vodní
plocha, mimochodem napájející celý systém
slepého ramene, i její estetická kvalita.
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Zásahy na plzeňském hřišti byly v obou případech vyřešené dva problémy současně. Greenkeepersky složitě udržovatelné plochy se
zlepšily a hráči získali nové možnosti, jak obě
jamky hrát. A o změnách, byť sezona 2012
sotva začala, se už velmi hlasitě mezi hráči
mluví. Z hlubšího pohledu jsou změny přesně
v režii výsledků studie.

Na greeny jsme nejpřísnější

Z výsledků studie vyplývá, že hráči jsou v hodnocení hřiště velmi ovlivněni kvalitou puttovacích ploch na greenech. Jestliže jsou greeny
v dobré kondici, je obecné hodnocení hřiště
vždy lepší a vyšší. Za tímto výsledkem mohu
jako golfový architekt rovněž číst potvrzení svého předchozího článku, jehož shrnutím je, že
pro modelaci greenů platí „čím méně, tím více
(lépe)“. Na rozdíl od greenů není kvalita fairwayí, roughů a odpališť pro hráče tolik důležitá.
Zlepšení těchto hracích ploch lze docílit lepším
managementem samotné údržby, kombinací
správného programu broušení vřeten, regeneračních zásahů a třeba optimalizace plánu hnojení. Finančně vcelku nenáročné operace.
Jste-li majiteli golfového hřiště a máte-li tu
možnost, nebojte se zařadit do vašeho programu rozvoje i projekt redesignu. V Čechách je
rozhodně víc hřišť, které redesign potřebují,
než těch, které ho nepotřebují.

