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Od hráče

a pro hráče
Cihelny
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napsal Jakub Červenka nafotil autor & archiv Astoria Golf Resortu

Dlouho jsem přemýšlel, v čem spočívá hlavní kouzlo Cihelen. Chtěl jsem
se vyvarovat laciných superlativů, hodnocení, která si Cihelny bezesporu
zaslouží, ale která neodkryjí podstatu té výjimečnosti. Stále jsem si říkal,
že v tom hřišti je ještě něco víc, než že je zkrátka pěkné. Snažil jsem se
najít příčinu onoho kouzla. A tak vás nyní rád s tímto nadmíru přijemným
procesem hledání a nalézání seznámím...
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t e et i m e s a r c h i t e k t e m
pro HCP nižší a pro profesionály. Tuto strategii
najdete snad na každé jamce. Nejen úhel vůči
odpalu, ale také postavení překážek v místě
optimálního dopadu hraje v této strategii svoji
významnou roli. Podívejme se na příklad.
Jamka č. 4. Relativně velmi krátký par 5. Mohlo
by se zdát, že pro profesionály je green dosažitelný druhou ranou. Ano, ale green je proti
fairwayi vyvýšen, je postaven „cross“ vůči třetí
ráně a navíc má stočen na draw tvar rány, který ale vzhledem k levému prudkému svahu
bude volit jen opravdu velmi odvážný a jistý
hráč. Jednoduše dohrát druhou na green není
vůbec snadné. Před greenem je ještě skupinka
přibližovacích cross bunkerů. Jejich hřeben je
vyvýšen natolik designově zajímavě, že z první
dopadové zóny přesně nevidíte, jaký prostor za
bunkery máte. Dokonalá iluze. A takových „fíglů“ jsou Cihelny plné.

Tři jednoduchá pravidla

Bunkery v Cihelnách tím, jak jsou bezvadně posekané, vytváří zajímavý vizuální efekt a zřetelnou deﬁnici
hracích ploch

Je to snad právě fakt, že je projektováno velkým
hráčem? Legendou? Možná ono tajemství vychází právě ze skutečnosti, že jde o slavného
golfistu – architekta Garyho Playera. Ono totiž
být světovou golfovou legendou není zadarmo.
Nezáleží jen na talentu, na technice švihu, kontrole hry. Takové dovednosti má mnoho a mnoho amatérských hráčů i profesionálů. Nad samozřejmostí zvládnuté hry musí být ještě něco
víc. To něco, co z Garyho Playera učinilo hráče
nepřekonatelných světových kvalit. Co je to?

hřišti na projekčním prkně snad tisíckrát, než
bylo ve skutečnosti postaveno. Zcela upřímně
konstatuji, že tento pohled jsem vyjma Casa
Sereny, Kunětické hory a částečně Albatrossu v Čechách nenalezl. Cihelny jsou v tomto
smyslu opravdu na pomyslném výsluní, jsou
školou golfové architektury v praxi.

Tisíc her nad projekčním prknem

Po odehrání Cihelen tuším, že podstatnou část
takové odpovědi by tvořilo zamyšlení se nad
strategií a course managementem hry. Proč?
Protože to, co mě na Cihelnách nejvíc zaujalo,
je promyšlená strategie, se kterou je jamka po
jamce projektována. Každý odpal, každá herní
situace, každý pohled je předem důkladně promyšlen, projektován a je tak i postaven. V Cihelnách je pohled architekta na hřiště stejný,
jako by se na architektem tvořenou herní situaci díval velmi zkušený hráč. Hráč, který vidí několik variant, jak pokračovat ve hře, hráč, který
čte terén, který čte strategii jamky, který vidí,
vizualizuje si snadné, možné, heroické, na hranici i nemožné odpaly z místa, kde se nachází
jeho míč. Architekt, který si zahrál na vlastním

Hřiště plné fíglů

Cihelny jsou hřištěm pro hráče. A po pravdě
ani nezáleží na tom, jaký máte handicap. Samozřejmě že čím jste na tom lépe, tím si je více užijete. Abyste si hřiště vychutnali, jistou kontrolu
nad svými odpaly mít musíte. To, co mám na
mysli, je skutečnost, jak jsou rozestavěná odpaliště v úhlech vůči jednotlivým fairwayím. Pro
vyšší handicapy jsou vždy postavena v jednodušším úhlu, ve snadnější pozici než odpaliště
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Gary Player nám vysvětluje tuto svou strategii
při projektování následovně: „Každé hřiště, které projektujeme v Gary Player Design, se snažíme navrhnout tak, aby vyhovovalo všem výkonnostním kategoriím hráčů. Tím mám na mysli
především jeho jistou flexibilitu, díky které musí
být hřiště stejně atraktivní pro hráče s HCP 15
až 20 jako pro turnaj profesionální PGA Tour.

Kdo je
Gary Player?

Gary Player je fenomenální a legendární hráč.
Ve své sbírce vítězných trofejí má 165 pohárů
– tolikrát byl schopen zvítězit ve své téměř
šedesátileté kariéře profesionálního golfisty
na turnajích PGA. Mezi těmito vítězstvími jsou
i taková, která „přepisovala dějiny“. Masters
v roce 1961 bylo prvním vítězstvím neamerického hráče v historii samotného turnaje
(hrají se od roku 1934). Vedle Arnolda Palmera a Jacka Nicklause byl jedním ze slavných
golfových rivalů šedesátých let. Souhvězdí
bylo často nazýváno moderním triumvirátem, tito velikáni světového golfu dominovali
hře do roku 1970. Gary Player sám říká, že za
svůj život strávil v letadle létáním z turnaje na
turnaj víc než tři plné roky svého života. Ve
svém „Miles record“ má přes neuvěřitelných
22 milionů kilometrů. Tento 168 cm vysoký
skvělý hráč dnes stojí v čele uznávané golfové
projekční kanceláře nesoucí jeho jméno. Gary
Player Design má ve svém portfoliu více než
300 hřišť po celém světě, mezi která patří
také karlovarské Cihelny.
www.garyplayer.com

Tohoto nelehkého úkolu dosahujeme třemi
základními pravidly. Především jsou to vzdálenostně odlišná odpaliště a jejich úhly vůči dopadové zóně pro jednotlivé výkonnostní skupiny
hráčů, dále strategicky umísťované bunkery
především v okolí greenů a také individuální
přístup k návrhu údržby, resp. vedení linie jednotlivých výšek seče pro jednotlivé jamky.“
Cihelny jsou jedním z hřišť, která Gary Player
Design projektoval relativně nedávno (otevřeno bylo v květnu 2001). Ve své dlouholeté kariéře hráče měl Gary Player možnost navštívit,

Férový přístup

Výjimečná je v Cihelnách práce s bunkery.
Na hřišti jsem nenašel jedinou pískovou překážku, která by byla slepá. Vyskytují se samozřejmě situace, kdy jako hráč nemáte vizuální
kontakt s pískem v bunkeru, například před
greenem šestky. Ale jasně identifikujete přítomnost překážky tvarováním její horní hrany před greenem. A tento princip je zachován
na celém hřišti. Je to velmi férový přístup.
Není nutné, aby byly bunkery příliš modelované. S pískem v překážce totiž pracuje velmi

V Cihelnách je pohled architekta na hřiště stejný, jako by se na
architektem tvořenou herní situaci díval velmi zkušený hráč.
vidět a především hrát na mnoha a mnoha světových hřištích. Měl tak výjimečnou možnost
je doslova studovat. Také pečlivá příprava hráče, krokování hřiště, zápisky v „yardage books“
a mnoho dalších záznamů a vzpomínek, to
vše dohromady tvoří nedocenitelný a nenahraditelný základ pro projektování na nejvyšší
světové úrovni. A právě takové zkušenosti jsou
z Cihelen cítit.

úsporně. Bunkery mají „ploché“ dno, a tak písek není splavován ani při velkých deštích. Ve
srovnání s ostatními zahraničními architekty
má Gary Player v Cihelnách bunkery velmi
malé. A to i ty fairwayové. Z pohledu hráče
to není nevýhoda, protože jejich umístění je
přesně tam, kde má být. Z pohledu provozního a ekonomického, především v otázce
minimalizace nákladů na údržbu hřiště, jsou

malé bunkery nespornou výhodou. Znamenají nižší investici.
V době, kdy jsem na hřišti hrál, byly navíc bunkery velmi zajímavě posekané i po estetické
stránce. Vizuální efekt byl fantastický. Horní
límec bunkerů byl definován přesnou linkou
mezi výškou fairwaye a vyšší travou v prudší
stěně bunkeru. V samotné stěně byla tráva ve
výšce „first rough“, tak 10–15 cm. Spodní linii
písku a trávy určovala přesně oříznutá hrana.
Senzační vizuální efekt a zřetelná definice hracích ploch. A navíc vyšší tráva ve stěně bunkeru
byla díky podílu jílku ve směsi tmavší než nízko
střižená fairway. Takže i na dálku bylo barevně
zřejmé, že modelace patří bunkeru.
INZERCE
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Bunkery – Cross fairwayové bunkery na jamce č. 4 mají zajímavý vizuální trik. Jejich hřeben je vyvýšen tak, že z první dopadové zóny přesně nevidíte, jaký je za nimi prostor

Nejistý architekt modeluje greeny

Další nespornou známkou vyspělosti projektu je až neuvěřitelně malá modelace na drtivé
většině greenů. Strategie tvůrce hřiště je jasná.
Jakmile se hráč dostane na green v regulaci,
prokázal herní vyspělost a správný course
management, tím pádem by se neměl trestat
přehnaně těžkým terénem jamkoviště. Při
evropském standardu průměrné rychlosti greenu okolo 9“, kterému se velmi brzy budeme
muset přizpůsobit, je po hráčích vyžadována

proache na většině jamek, tedy modelace od
vzdálenosti čtyřiceti metrů do greenu, jsou
o trochu víc modelovány a v menším měřítku
než zbytek hřiště. Na několika jamkách tak
vzniká možnost příhry do greenu nejen chipem, ale také pitch and runem.

Číslo nic neznamená

Na závěr se sluší zmínit vysokou kvalitu připravenosti jednotlivých hracích ploch. I přestože
jsem hrál Cihelny po období dešťů a během hry

Méně na greenech znamená více. A také se říká, že nejistý golfový
architekt modeluje greeny...
znalost a technika ovládání puttování. Ostatně
také na již zmíněné Casa Sereně a Kunětické
hoře mají greeny obdobně mírně modelované. Ono tu totiž platí pravidlo, že méně znamená více. A také se říká, že nejistý golfový
architekt modeluje greeny. Jediné, co mě na
několika greenech rušilo, byl plynule nenavázaný přechod mezi puttovací plochou greenu
a jeho bezprostředním okolím. Například na
jamkách č. 16 a 17.
Velmi zajímavé a strategicky promyšlené jsou
modelace v bezprostředním okolí greenů. Ap-

mě i několik přeháněk zastihlo, hřiště bylo v perfektní kondici. Žádná choroba, greeny čisté, zapojené a bez pitchmarků, fairwaye kompletně
souvisle pokryté travním drnem. Vše velmi čistě
a pečlivě posekané. Navíc po návštěvě senior designéra Gary Player Designu pana Jeffa Lawrence se změní strategie sečení, a to k významnému
zjednodušení. Jeff Lawrence ale přijel z jiného
důvodu. V Cihelnách se totiž připravují nová
odpaliště, aby se celková délka hřiště prodloužila a mohl se zvýšit i celkový par hřiště (ze současného 70 na 72).
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Co se v Cihelnách

změní?

Především dojde ke změně z paru 70 na PAR
72, a to už během sezony 2012. Z toho vyplývá navýšení celkové délky hřiště o cca 500
metrů, což s sebou nese i přenormování.
Nejprve přibudou nová odpaliště na jamce 6
a 14, později také na jamkách 1, 7, 9, 10, 12, 17.
Proběhly rovněž změny ve tvarech fairwayí,
v jejich sekání, snížily se roughy. Golfová
akademie Honey Course byla změněna z 18
jamek na 9jamkové pitch & putt hřiště, s nejdelší jamkou 112 m (PAR má 27).
www.astoria-golf.com

Cihelny jsou sice samy o sobě dost atraktivní
na to, aby takové prodloužení nemusely absolvovat, ale to víte, když je v Čechách zažitý ten mýtus o „dospělém hřišti“, které musí
mít par 72..., musí i tak půvabné a strategické Cihelny uspokojit pouhým nic neříkajícím číslem. Číslo představující celkový par
hřiště o kvalitě hřiště vůbec nic nevypovídá.
O kvalitě Cihelen vypovídají jiné skutečnosti.
Hráčsky atraktivní a pečlivě udržované hřiště. Zkrátka byla radost si na Cihelnách zahrát
a vidět je.

