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Karlovy Vary

Historické, současné, budoucí...
Na pravidelný „sezonní“ seriál, věnující se návštěvám hřišť a rozboru
jejich funkčnosti z hlediska architektury, jistě vzpomínáte z minulého
roku. Nyní přišel čas na jeho pokračování. Začínáme perličkou, kterou
jsme si dlouho schovávali – Golf Resortem Karlovy Vary.

napsal Jakub Cervenka, golfový architekt, www.golfdevelopment.cz nafotili Jakub Červenka & Antonín Krčmář

N

ebudu jistě daleko od skutečnosti vět z oficiálních internetových stránek resortu ho míče lepidlem Kanagom a leukoplastí, aby
a nejspíš také od všeobecného ná- o historii a počátcích golfu v Karlových Varech. byl povrch míčku dobře chráněn.
zoru, když označím hřiště v KarSám si vybavuji jednu příhodu z doby, kdy
lových Varech za jednu z ikon čes- Jiná doba, jiný mrav
jsme ho při jeho hře doprovázeli. Otec zahrál
kého golfu. Stát se ikonou je snadné, je k tomu Nedá mi, abych v souvislosti s historií nepřipo- na jamce č. 12 mohutným šlajsem míček do
potřeba historie, tradice, možná lobbing, mněl také malou osobní vzpomínku. Golf má pravého lesa, v té době ještě hustě zarostlého,
určitě všeobecná popularita a mnoho a mno- v naší rodině dlouhou tradici. Vzpomínám si, a způsobil nám všem půlhodinovou pauzu
ho sportovních úspěchů
strávenou hledáním míče
dlouhých generací hráčů
v křoviskách a přilehlém
– členů golfového klubu. Ke hřišti v Karlových Varech se vzhlíží, dává se za vzor, je lese. Že šlo o jamku č. 12, si
Zůstat ikonou je ovšem
velmi dobře, pročasto v centru různých turbulencí, je prestižním hřištěm pamatuji
náročné a zavazující. Ke
tože jsem při hledání nalezl
hřišti v Karlových Varech pro promotéry a pro pořadatele golfových turnajů. Vře-li kůži ze zmije. A ten zážitek
se vzhlíží, dává se za vzor,
se mi vryl do paměti velmi
to v českém golfu, pak Vary nestojí opodál.
je často v centru různých
hluboko. Zdá se, že se praturbulencí, je prestižním
vidlo pěti minut pro hlehřištěm pro promotéry a pro pořadatele golfo- jak mi můj otec mnohokrát vyprávěl své zážit- dání v té době ještě neaplikovalo. Stejně jako
vých turnajů. Vře-li to v českém golfu, pak Vary ky ze hry ve Varech. Bylo to v době tuhého so- doba i golfová pravidla se zrychují... Jen pro
cialismu, kdy nebyl golf podporovaným spor- doplnění, trénovalo se borovicovými šiškami.
nestojí opodál.
Protože jde o Karlovy Vary, je jejich historie tem, a proto sehnat na něj jakékoli vybavení
velmi dobře zmapována. Především díky dů- bylo na území ČSSR prakticky nemožné. Těch Hřiště není skanzen
kladné práci pana Prokopa Sedláka z České několik golfových míčků, které můj otec vlast- Zcela záměrně píši, že zůstat ikonou je zavazuGolfové Federace toho o českých hřištích víme nil, pravidelně pečlivě udržoval. Používal tehdy jící a náročné. Může se zdát, že je historie golfu
mnoho. Dovolím si na úvod převzít několik velmi rozšířenou metodu konzervace golfové- v české zemi veliká. V kontextu kolébky golfu
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Typicky v parkovém stylu a typicky anglicky jsou postavená odpaliště na sedmnáctce. Příkladná kompozice sportovního prvku a okrasných dřevin

nebo přinejmenším okolní Evropy je ale velmi,
velmi krátká. Možná právě tento fakt hraje roli
ve skutečnosti, že na naše stará golfová hřiště
pohlížíme spíš jako na skanzen než jako na
sportoviště, které slouží účelu používání. Musím opět v této souvislosti a na podporu své argumentace vzpomenout svou osobní návštěvu
hřiště Royal Lyntham and St Anne v roce 2009.
Hřiště, kde se hrálo mnohokrát British Open
a Ryder cup, hřiště, které je pro Angličany, ale
i pro všechny golfisty, jedním z nejdůležitějších
a nejtradičnějších, hřiště, kde jsou na různých
místech na hřišti v trávě, na fairwayích pamětní
cedule s informací, že právě z toho místa odehrál ten a ten golfista ve finálovém kole toho
a toho turnaje ránu, která znamenala zlomový
moment ve vývoji souboje a která vedla k vítězství v turnaji. Skoro se zastaví dech, jako bych
slyšel davy nadšených diváků, cítil atmosféru
a viděl výraz ve tváři obou aktérů. Stačí ovšem
otevřít oči a jsem zpět v realitě. Realitě únorového odpoledne mezi stavebními stroji, které
provádějí pravidelný redesign hřiště. Tentokrát
výstavbu zcela nové pozice, a tedy celého greenu a okolí na jamce č. 8. A nejen tento zcela
nový green, ale mnoho nových bunkerů bylo
postaveno a mnoho starých bylo zasypáno. Za
všeobecné podpory vedení klubu a široké členské základny. Marshal klubu nepoužíval výraz
redesign, ale obhajoval potřebu aktualizovat
hřiště v souvislosti s vývojem hry. Ve velké

konkurenci okolních hřišť je to také velmi dobrá reklama.
V loňském roce jsem v článku o Mariánských
Lázních napsal: „Na mnoha hřištích sto- a víceletých je daní za případné umělé udržování
původního návrhu trasování hřiště nevhodné
umístění herních překážek. Především bunkery, postavené v původních dopadových zónách, jsou daleko vzadu za místem, kam dopadají míčky dnes.“ Přestože Vary ještě nedosáhly
sta let své existence, platí pro ně tato věta také.
Golfové hřiště rozhodně není skanzen! Musí

reagovat na vývoj golfu, musí reagovat na prodlužování ran, na vzdálenosti jednotlivých
překážek od odpališť a vzdálenostní umístění
těchto prvků vzhledem k tvaru a délce každé
jamky a mělo by pracovat na estetice, respektive na tvarování jednotlivých prvků. Kde všude
je to ve Varech zapotřebí, kde se takový zásah
nabízí?

Bunkery, model 38

Prvním objektem budou bunkery. Nekonzistence velikosti tvaru bunkerů na hřišti zne-

Nádherně řešené odpaliště jedničky s vizuálním a zahradnickým kontaktem s klubovnou. Pečlivě udržované okolí
klubovny navodí před hrou pozitivní atmosféru
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Green osmičky jakoby vrostl do okolní krajiny. Jen greenový bunker vpravo na první pohled nestavěl ani golfový
architekt a snad ani golfista... s ním je potřeba rychle něco udělat!

možňuje stejný způsob údržby a tím vytváří
rozdílné podmínky uvnitř překážek. Je totiž
velký rozdíl, jsou-li bunkery pravidelně udržovány strojově, tedy tříkolovým pojezdným
strojem na úpravu bunkerů, anebo jsou pouze
hrabány ručně. Ty strojově upravované mají
utažený, pevný a zhutněný písek, do kterého se
nezaboříte po kotníky, na rozdíl od těch ručně
hrabaných, kde nelze dosáhnout žádné míry
zhutnění a hrozí, že vám nateče písek do bot.
Bohužel pravidlem ve Varech je, že většina

K úpravě tvarů bunkerů ve prospěch hry by
také mělo dojít proto, aby nadále bylo možné
zřetelně definovat, kde začíná hrana bunkeru
a kde okolní travnaté plochy, ať už jde o hranu
ze strany roughů, nebo ze strany od greenů.
Dnes ve Varech najdete bunkery, kde tráva
z hrany prorůstá pískem překážky. Velmi neestetický moment v okolí perfektně upravených
greenů. Zkrátka a dobře vypadá to, jako by byly
bunkery stále ve stejných místech a ve stejných
tvarech jako v době otevření hřiště v roce 1938.

Golfové hřiště rozhodně není skanzen!
Musí reagovat na vývoj golfu, musí reagovat na prodlužování
ran, na vzdálenosti překážek od odpališť, mělo by pracovat na
estetice a tvarování jednotlivých prvků.
bunkerů v okolí greenů je udržovaná ručně
a většina fairwayových zase strojově. Pokud by
došlo k úpravě tvarů překážek v okolí greenů,
a to nejen úpravě velikosti ve smyslu rozlohy,
ale také v úpravě hloubky překážky a jejích
svahů, hřišti by to významně prospělo. Údržba bunkerů je díky tvaru samotných překážek
Achillovou patou hřiště. Strmé stěny i ze strany
od greenů neumožňují sekání sekačkami až na
samu hranu pískové linie, vyžadují pouze ruční
údržbu strunovou sekačkou.

Myslím, že většina současných bunkerů z dnešního estetického, tvarového, strategického
i funkčního pohledu již nevyhovuje.
Hlavním vodítkem by pak mohlo být, že pokud
nebude možné bunker zvětšit, protože to neumožňuje jeho okolí, pak je lepší ho zasypat.
Většina bunkerů v okolí greenů je také příliš hluboká. Rovněž konstrukce dna bunkerů potřebuje
upravit. Plochá dna až k hranám se dnes už nestavějí a na starých hřištích se přepracovávají do tvaru oblého dna s nejhlubším místem uprostřed.
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Rozbor
jamky č. 15
Patnáctka je nejhezčím čtyřparem na
hřišti. Místo, odkud budete přihrávat do
greenu, není sice pro možnost skórování až tak zásadní, ale umístění drivu
je díky celkovému uspořádání jamky
velmi vzrušující. Je nutné dobře zvážit, kam umístíte svůj odpal, vzhledem
k vaší výkonnosti a povětrnostním podmínkám. Jelikož jsou odpaliště velmi
vysoko nad fairwayí, máte možnost let
míče celou dobu sledovat. Tento pohled
na letící odpal je prostě úžasný. V levé
straně fairwaye je strategicky geniálně
umístěn bunker. Hráč může volit několik variant, kam umístit drive. Nejsnazší
je se bunkeru vyhnout a hrát na fairway
napravo od něj. Výzvou je pak hrát napříč, možná spíš diagonálně přes něj.
Výhodou je o něco kratší příhra do greenu. Pokud se bunkeru vyhnete, ztratíte
tím jen vzdálenost, budete si přihrávat
delší ránu. Ale pořád bude rozdíl mezi
PW a 8 železo. A to je rozdíl pro průměrného golfistu zanedbatelný. Jinou výhodu hra přes bunker nemá. Ale je velkou
výzvou. Krásná jamka především esteticky.
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Vary od devíti
k osmnácti
Pohled do greenu na dvanáctce. Les napravo od doglegu zná jistě mnoho golfistů...

Greeny nenásilné, mírné, přirozené

Naopak velmi dobře prošly obměnou karlovarské greeny. Většina z nich má nějakou vnitřní
modelaci. Co je potřeba vyzdvihnout, je zapojení komplexu greenů do okolí. Nenásilné, mírné, přirozené, zkrátka velmi citlivé navázání na
okolní terén. Vyzdvihl bych především green
jamky č. 9. Pokud bych se měl zaměřit na celé
jamky, pak si o větší zásah říká jamka č. 11. Její
rozdělení terénní vlnou na dvě fairwaye v místech, kam hraje právě většina hráčů se středním a vyšším HCP, v hraně vlny vybudovaný
neestetický a především nehratelný velmi úzký
bunker, křížení cesty a bunkery v okolí greenu
z této jamky dělají podle mého názoru nejslabší jamku hřiště.
Naopak nadčasovou je jamka č. 15. Velmi povedený strategický PAR 4. Vzdálenostním handicapem hřiště jsou jamky PAR 3. Jejich délky
jsou ze žlutých odpališť 190 (s velkým převýšením z kopce dolů), 166, 128, 162 a 162 m. Pokud odečtu převýšení na prvním PARU 3, pak
jsou vyjma jamky č. 10, všechny jamky PAR 3
stejně dlouhé. V dnešním pohledu je tato skutečnost velkým handicapem.
Stačí jen lépe pracovat s kameny na odpalištích a třeba někde postavit doplňující kratší
odpaliště tak, aby byly na hřišti jamky v rozmezí cca 25 metrů rozdílné vzdálenosti.
Greeny a jejich okolí jsou na jamkách PAR

3 velmi dobré, proto by stačila pouze práce
s odpališti.

Update k up-to-day

Obecně je karlovarské hřiště čitelným důkazem, jak se stavěla hřiště v dobách, kdy nebyla
k dispozici stavební mechanizace a technika
současnosti. Modelovaly se pouze greeny a jejich okolí včetně bunkerů a odpaliště. Plochy
mezi se tvarově neupravovaly, a pokud ano,
pak jen velmi omezeně, a to především v okolí
bunkerů. Takové jsou právě Vary. Odtud tedy
pramení rozdíl ve tvaru bunkerů, které jsou
v okolí greenů velmi modelované na rozdíl od
těch v drahách, které jsou modelovány naopak
úsporně. Jakýkoli doplňující zásah do hřiště
musí být citlivý.
Například doplnění cestiček pro kárky je velkým oříškem (o tom jsme si koneckonců povídali podrobně v minulém čísle ForGolfu). Je
otázkou, jestli obruba ze starých železničních
pražců pro barvený asfalt je tím správným technickým řešením do 70 let starého přírodního
hřiště.
Co napsat závěrem? Hřiště bude v dohledné
době potřebovat další, omlazující zásah, stavební update, aby zůstalo „up-to-day“. Přejme
si, aby se povedl a hřišti prospěl – není důvod
o tom pochybovat, hodnoty, jakou hřiště má, si
jsou vědomi úplně všichni...
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Historie golfu na území dnešní České republiky se podle slov Prokopa Sedláka začala
psát právě v Karlových Varech, a to v roce
1904, kdy zde bylo postaveno první golfové
hřiště. To ale byla ještě původní devítijamkovka, postavená na rozloze neuvěřitelných
2,3 ha (v dnešní době bychom na takovém
pozemku nemohli postavit ani průměrný
driving range). Z důvodu rostoucí popularity
o tento sport se v roce 1928 začalo vážně
diskutovat o vybudování nového hřiště s 18
jamkami. Z toho důvodu byl městskou radou
požádán Ing. F. Gross z Inter-Club Country
ve Vídni o pomoc při výběru nejvhodnějšího
terénu v okolí Karlových Varů.
Z možných variant byla vybrána lokalita v katastru obce Olšová Vrata. Plány na postavení
nového hřiště byly svěřeny nejznamenitějšímu odborníkovi té doby, pařížskému
architektovi C. Noskowskému, pod jehož
vedením bylo samo osmnáctijamkové hřiště
dostavěno v roce 1933. Otevřeno bylo v roce
1935 a hned dva roky po jeho otevření se zde
konaly dvě první velké soutěže, amatérská
mistrovství ČSR.
V souvislosti s hospodářskou krizí a následně válečnými událostmi se nepodařilo uskutečnit celý projekt včetně postavení klubovny. Na další existenci golfového hřiště se ale
negativně podepsala druhá světová válka. Po
konci války a s nástupem totality paradoxně
nedošlo k zániku hřiště, ale naopak pod rukama nadšených golfistů byla zahájena jeho
obnova. Původní hřiště, postavené v roce
1904, již z válečné devastace renovováno nebylo a zaniklo. To současné bylo v roce 1960
otevřeno po celkové rekonstrukci.

