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Jak BUNKER psal
dějiny golfové architektury
Od samého počátku hry zvané golf mají pískové překážky, tzv. bunkery, své
nezastupitelné místo a úlohu. Na prvních hřištích se bunkery vyskytovaly
zejména v okolí greenů. Každý golfista se musel pískové překážce na cestě
ke greenu vyhnout. A bunkery nám bezstarostnou cestu k jamce komplikují
dodnes. Jen strategie umísťování těchto překážek se trochu změnila...
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Albatross Golf Club, bunker na jamce č. 16 ve výstavbě

V

prvopočátcích výstaveb golfových
hřišť, zejména na pobřežních a přímořských linksových hřištích, se
hojně využívaly přírodní útvary
vzniklé vátím písků z písečných dun. To, kde
a jak byla písečná překážka umístěna, ovlivňovalo samu hru. Tím dostaly tyto první pískové
překážky svou strategickou funkci.

V bunkeru jako v hrnci

O dřívějších tvarech bunkerů se dnes můžeme
mnohé dozvědět z dobových rytin a posléze
z fotografií. Původní tvary lze odtušit z bunkerů
starých ostrovních hřišť. Ale drtivá většina těchto volných, neohraničených písečných pastí byla
z důvodu stabilizace tvaru a velikosti ohraničena
a zatravněna. Tak vznikly známé klasické anglické bunkery. Teprve od roku 1800 začali golfoví
architekti pracovat s tvarem bunkeru a jeho
umístěním v poli jamky. Vznikla tak celá škála
různých tvarů od skotských „pot“ bunkerů se
zatravněnými vertikálními stěnami až po velké,
gigantické písečné plochy, „americké“ bunkery.
Bunkery mohou být umístěny vlastně kdekoli.
Nikde není stanoveno žádné pravidlo, kterým
by se umístění řídilo. Existuje ale celá řada doporučení, zkušeností a zákonitostí, jak herních,
estetických, tak v neposlední řadě i stavebních,
které více či méně jejich umístění určují.

Past, nebo překážka?

Bunker by měl být umístěn v přirozeně tvarovaném nebo utvořeném místě, zejména v nízké
prosedlině nebo na mírně vyvýšeném terénu,
pokud možno tak, aby byl dobře vidět z místa
předpokládaného odpalu směřujícího do místa,
kde se bunker nachází. Toto pravidlo nebo, chcete-li, doporučení zajistí základní funkci prvku,
kterým bunker také označujeme, a to překážkou.
Pokud je bunker vidět, je překážkou, protože
hráč má možnost zvolit taktiku hry a překážce
se vyhnout. Vždy, když se vyskytne na hřišti tzv.
slepý bunker, tedy bunker, který je zrádně schován v místě dopadů míčů tak, aby nebyl dopředu
vidět, stává se z překážky záludná past. Hráč je
neprávem potrestán za „architektovu záludnost“.
Bohužel se na českých hřištích s tímto fenoménem setkávám velmi často, a to i na těch od zahraničních architektů.
Je důležité, aby byl bunker jasně ohraničen. Jeho
hrana, oddělující hrací okolní plochu od plochy
překážky, musí být zjevná. Hloubka překážky,
výška stěny i šířka mohou být opravdu velmi
různé, vždy ale ve spravedlivé rovnováze mezi
herní strategií a případnou komplikací za trefení
bunkeru. Je ale důležité, aby architekt vždy nabídl alternativní a bezpečnou cestu, aby všichni
hráči bez ohledu na svou výkonnost měli možnost zvolit cestu mimo, respektive okolo písečné
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překážky. Dno a tvar překážky mají být postaveny tak, aby se z nich golfista mohl vždy dostat.

Bez bunkerů by byla nudna

Hřiště, na kterém by nebyly žádné bunkery, by
bylo nudné ke hře. Hra bez nich je neatraktivní,
nezáživná, nenabízí hráčům možnost, aby v průběhu hry prověřili všechny své herní dovednosti.
Není výzvou! Tím nechci říct, že je podmínkou,
aby byly bunkery umístěné na každé jamce na
hřišti. To ne. Je možné, aby hřiště mělo jednu
či možná i několik jamek bez písečné překážky.
Přesto sekvence jamek bez bunkerů by neměla
být dlouhá. Mé doporučení by bylo jedna, maximálně dvě jamky. Někdy zastoupí překážku pískovou překážka vodní, jako třeba v Dýšině, kde
na jamkách č. 2, 3, 4 a 5 není ani jeden bunker.
Jakkoli by se mohlo zdát, že je to nestandardní
– a jistě i je –, je na této sekvenci jamek velmi
hojně zastoupená voda, která strhne hráčovu pozornost a soustředění natolik, že si absence písku
nemusí všimnout.

Různé funkce

Zkusme se chvíli věnovat možnostem, které
bunker coby herní a estetický prvek při projektování golfové jamky nabízí. Jednotlivé funkce jsou na sobě zdánlivě nezávislé, ale pokud
není vše sladěno do celkové herně prostorové

výhodu pro další pokračování ve hře na jamky.
Tento způsob může nabídnout hráčům různé
cesty, jak místa výhodné pozice pro další hru na
jamce dosáhnout. Bunkery v tom hrají velmi významnou roli a jejich umístění skýtá architektovi
obrovskou možnost zatraktivnění jamky i hry jak
po estetické, tak po herní stránce.

Bunker jako psycholog

Bunkery hrají rovněž velmi důležitou psychologickou roli, jsou totiž významným orientačním
bodem na hřišti. Například malý pot bunker
vpravo v doglegu na jamce č. 6 hřiště Casa Serena je zároveň terčem, na který hráč má mířit svůj
odpal z odpališť jamky č. 5. Dopadová zóna pětky
není z odpališť vidět, protože je výš než odpaliště,
INZERCE

Stabilizace hran bunkeru v průběhu výstavby, Albatross Golf Club a použití dřevotřísky

Volba barvy písku je pro hru velmi důležitá. Světlé písky mají tendence oslňovat,
písky s béžovo-žlutým odstínem se naopak používají u přírodních hřišť

harmonie, celek působí na hráče
nervózně. Především jsou bunkery součástí – a velmi významnou
– tvorby strategie hry jamky. Při
projektování jamky ve strategickém designu používám bunker jako
překážku, která jasně vymezuje
dopadovou zónu nebo green. Jeho
úlohou je vymezit prostor. V tomto
případě je bunker umísťován vždy
na vnitřní stranu doglegu. Alternativně lze překážku ve strategickém
designu volně umístit na levou stranu mezi projektovanou dopadovou
zónou v doglegu a greenem. Opět
je jeho funkcí především vymezení
prostoru.

Při projektování jamky podle „Penal
design“ stylu, který hráči nenabízí
alternativy, ale pouze ho trestá za
hru, která nesleduje design jamky,
jsou bunkery umístěny převážně
napříč směru hry, čímž vymezují
dopadovou zónu nebo zóny, aniž je
umožněna alternativní cesta nebo
získání výhody jejich překonáním.
Zkrátka pokud hráč netrefí přesně
vymezenou plochu, jeho míč skončí
v překážce.
V „Heroic design bunkery“ na‑
opak tvoří velmi podstatnou součást strategie hry jamky. Mohou být
umístěny v takovém místě, kde jejich
překonáním získá hráč významnou
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Kombinace upravené hrany bunkeru z fairwaye a rozvolněné hrany ze strany roughu

a ještě pohledu brání skupina bunkerů. Malý
bunker je tak pro hráče majákem. Je potřeba, aby
si hráči, pokud si architekt dá práci s takovými
nádhernými finesami, dobře před začátkem hry
prostudovali birdie kartu. Hra je pak daleko zajímavější a zábavnější.
Pokud je nouze o místo, může být bunker použit
jako bezpečnostní prvek. Jelikož dobře umístěný bunker působí na podvědomí hráče tak, že
se automaticky snaží hrát od překážky nebo tak,
aby v ní neskončil, lze ve výjimečných případech
použít bunker jako oddělující bezpečnostní prvek. Osobně tuto možnost nevyužívám, protože,
pokud se rána nepovede a jsou ještě horší povětrnostní podmínky, silně fouká, míč je nesen vzduchem mimo výseč fairwaye. V tom případě ani
dobře umístěný bunker nemůže letu míče zabránit. Pokud ale postavíme bunker například před
hranici vodní překážky nebo mezi hrací plochu
a aut, pak za určitých okolností může takový bunker zachytit kutálející se míč ještě předtím, než by
skončil ve vodě nebo mimo hřiště. V tom smyslu
je bunker jako bezpečnostní prvek velmi funkční.

Jako hudební improvizace

Bunker by neměl nést pouze herně pozičně strategickou funkci, to by bylo pro tak významný
prvek golfového hřiště málo, nabízí rovněž varianty estetického zpracování v různých stylech

Při stabilizaci hrany bunkeru travním drnem je před
instalací samotného písku potřeba manuálně tuto
hranu vytvořit

a variacích. Práce s tvarem bunkeru je jako hudební improvizace. Jsou dány základní parametry: umístění, velikost i funkce ve tvorbě hry, ale
jeho vizuální zpracování je čistě na umu architekta. Estetickém a uměleckém. Mnoho architektů není zdatných v technické oblasti, ale jejich
umělecko-estetická kreativnost je úžasná. Na‑
opak jsou stavitelé architekti, kteří mají dokonale
zvládnuté stavební řemeslo, ale s kreativitou jsou
na štíru. Není možné říct, co je lepší, nelze klasifikovat na toho, kdo je lékař a kdo léčitel. Každopádně bunker jako prvek disponuje obrovským
potenciálem variací barev, textur, vnímání hloubky, vizuálních klamů, prostorovosti. Každé golfové hřiště je zasazeno do unikátního prostředí, ve
kterém mají bunkery na celkový dojem z hřiště
velmi důležitý a osobitý vliv.
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Vzorový příklad heroického designu s bunkery
a sandy waste

Dobrým příkladem je třeba Kunětická hora.
Skvělé hřiště. Výjimečný dojem na hráče udělají
především bunkery. A to nejen jejich nezaměnitelná podoba, ale i jejich zapojení do celkového
tvarování. Zkuste si představit, kdyby namísto těchto hlubokých bunkerů použil Graham
March klasické linksové bunkery s travnatými
stěnami. Hřiště by získalo naprosto odlišnou
atmosféru a vyznělo by zásadně jinak. Bunker je
zkrátka pro architekta mocný nástroj.

