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Keith Preston

Chodím krajinou
a vidím budoucí jamky
Od prvního nápadu postavit v polích nad Pyšely golfové hřiště uběhlo
neuvěřitelných sedm a půl roku. Mnohem kratší doba, devatenáct měsíců,
uplynula od doby, kdy se do plochy dnešního golfového hřiště poprvé
zakously bagry a zahájily samotnou výstavbu. A přestože se ještě de facto
nezačalo hrát, první devítka byla otevřena na přelomu června a července
a na celém hřišti si zahrajete nejdříve ve druhé polovině prázdnin, může
se Loreta Golf Club Pyšely pyšnit prodanými 250 doživotními členstvími
a neuvěřitelnými 300 členstvími ročními. Než se tedy ve ForGolfu dočtete
o samotném hřišti, rozhodli jsme se, že se podíváme trochu pod pokličku
tomu, co předcházelo. Přinášíme vám exkluzivní rozhovor s architektem
hřiště Keithem Prestonem, který proběhl přímo v areálu...

napsal Jakub Červenka nafotil Martin Kabát
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T

ento dlouho se rodící projekt má
na české prostředí příjemně průhlednou vlastnickou strukturu
i zřejmé financování. To sdělil
na tiskové konferenci konané při příležitosti slavnostního otevření klubovny a driving
range pan Martin Křížek, jeden ze spoluvlastníků investorské společnosti. Částku, za
kterou byl celý projekt zrealizován, sice neprozradil, nicméně řekl, že významná část je
pokryta z dotace Regionálního operačního
programu Středočeského kraje na podporu
turismu, a to v řádu milionů korun. Investoři,
kteří jsou pyšelskými starousedlíky, si louky
a pole v blízkosti věrné kopie kapličky ze 17.
století z italské Lorety, umístěné na vrcholu

kopce nad Pyšely, vyhlédli ještě dříve, než
sami začali hrát golf.

Členové na prvním místě

Nedlouho po tomto rozhodnutí také padl definitivní výběr golfového designéra, kterým je
v Čechách známý anglický, v Rakousku žijící
bývalý profesionální hráč a trenér národních
amatérských reprezentací Keith Preston. I pyšelský projekt musel projít trnitou cestou zrodu, započatou výkupem pozemků od desítek
soukromých vlastníků, přes martyrium povolovacího řízení, k vyrovnání se s ekonomickým
úpadkem a krizí, ale na rozdíl od mnoha golfových projektů a vizí s podporou místní samosprávy a obyvatel.

Loreta Golf Club
Pyšely

par 72
délka hřiště před znormováním
PRO 6000
MUŽI 5600
Koncept dvou devítek začínajících a končících u klubovny
s možností hry i pouze na šest
jamek pro podvečerní kratší
hru, protože u klubovny také
končí green jamky č. 6.

Možná právě akcent vlastníků na vytvoření
klubové, slušné, příjemné a otevřené atmosféry je důvodem i zárukou zdravého golfového
klubu. Upřímně jim v tomto předsevzetí budeme držet palce, protože takových klubů je
nám potřeba jako soli. Forma klubu bude tedy
obecně známou formou kombinace členského hřiště s možností koupit si green fee
pro nečleny. S nárůstem členské základny se
předpokládá, že poměr volných tee timů pro
členy klubu se bude zvyšovat na úkor volných
green fee časů. Pokud tedy dojde k naplnění
členské základny, lze předpokládat, že se exkluzivní hrací časy uzavřou pouze pro členy.
Vzniká zde tedy výhledově členské klubové
hřiště, které bude zřejmě uplatňovat volnější
pravidla pro hosty členů klubu. Co ale bylo
hned od začátku velmi jasně deklarováno, je
negativní postoj ke spolupráci s virtuálními
kluby. Představitelé investiční společnosti tak
jasně říkají, že jsou si plně vědomi hodnoty
zakoupených členství a nechtějí tuto hodnotu
„devalvovat“ tím, že by umožnili prostřednictvím virtuálních klubů „kšeftování s tee timy
na parkovišti hřiště“.

Umístění, umístění a umístění

Jak již bylo řečeno, autorem návrhu pyšelského
hřiště je v Rakousku žijící anglický bývalý golfový profesionál, trenér a designér Keith Pres-
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Co na to Keith Preston?

A nyní již k rozhovoru s Keithem
Prestonem, který si na nás našel
čas při příležitosti tiskové konference k otevření Loreta Golf Clubu Pyšely.
Kdy jste se začal zajímat o navrhování golfových hřišť a jejich
designování?
Vzpomínám si, že to bylo v roce
1974 ve Švédsku. Působil jsem
tam tehdy jako trenér národní
reprezentace. V té době za mnou
přišla skupina investorů, že mají
záměr postavit hřiště, a požádali
mne o názor na lokalitu. Jeli jsme
se podívat na plánované místo
výstavby. Místo to bylo nádherné,
pro hřiště ideální. Plocha měla vše,
co jsem si mohl přát. Louky, lesy,
jezera. Byla také ideálně přístupná
a dostupná pro hráče. Řekl jsem
jim tehdy, že z mého pohledu je
to skvělá příležitost a že jim tento záměr rozhodně doporučuji
zrealizovat. K mému velkému

překvapení mi nabídli spolupráci
při přípravě a realizaci golfového
designu a výstavby samé. Postavit
prvních devět jamek nám trvalo
tři roky! Neměli jsme k dispozici
žádnou zkušenou stavební firmu.
Měl jsem tehdy dost času, takže
jsem se stavbě mohl věnovat po
celou dobu. Vlastně jsme stavěli
sami a velmi spontánně, jamku po
jamce.
Návrhy golfových hřišť dnes realizujete už vlastní firmou. Jaké to
má výhody a nevýhody?
Nikdy jsem neuvažoval o tom, že
by to mělo být jinak. Vždy jsem
pracoval na vlastní triko, jak se
říká. Nemám tedy srovnání se
situací zaměstnance nebo projektanta, který vytváří své návrhy pro
někoho jiného. Nikdy jsem to ani
jinak nechtěl. Samozřejmě že na
začátku, když jsem měl méně zakázek, jsem si kladl otázku, jestli
by nebylo vhodnější pracovat pro
nějakou velkou projekční kanceINZERCE

ton. Dobře si vzpomíná na první
setkání s investory a na svá slova,
která jim tehdy k jejich záměru
řekl: „Když jsme se poprvé potkali s investory hřiště na tomto místě před sedmi lety, několikrát jsem
zopakoval, že pro úspěšný projekt
je naprosto klíčové jeho umístění,
jeho umístění a ještě jednou jeho
umístění. Zopakoval jsem tato
slova třikrát. Dodnes si to pamatuji. Vidíte, že místo je to opravdu
naprosto výjimečné! Rovněž jsem
ale doplnil, že pro výstavbu hřiště
nemají investoři zatím dostatek
plochy. Nebylo to ode mne příliš
diplomatické, zřejmě jsem nebyl
v té chvíli příliš populární, ale investorům se podařilo dokoupit
další pozemky a dnes, jak vidíte,
zde sedíme v nádherné klubovně
a okolo nás stojí dokončené hřiště. Samo zadání, specifikace, jaké
by mělo hřiště být, mi byly velmi
blízké a sympatické už od začátku.
Po několika předchozích letech
spojených s „Championship manií“ jsem mohl s radostí pracovat
na Family course, tedy chtěli jsme
od počátku postavit hřiště rodin-

né, a ne mistrovské. Hřiště, na
kterém se bude dobře cítit každý
golfista, každý hráč, ale i rodiny
s dětmi. Jestli se nám to podařilo,
ukáže až čas. Snažil jsem se rovněž, aby tento design byl odlišný
od Ypsilonky a Albatrossu, a to
právě pro výjimečnost okolní krajiny, která umožnila minimalizovat přesuny hmot.“
Záměrem investora bylo rovněž
zajistit hřišti hlavního greenkeepera již před zahájením výstavby.
Stal se jím Ing. Bohuslav Schejbal, který má mnoholeté zkušenosti nejen v oblasti údržby, ale
rovněž s výstavbou hřišť. Proto
bylo možné, aby citlivé tvarování
jednotlivých hracích ploch bylo
přenecháno plně na jeho bedrech.
Z designéra hřiště K. Prestona,
jak sám říká, se stal v průběhu výstavby víc konzultant, na kterého
se greenkeeper obracel pouze ve
složitějších situacích. „Někdy,“
jak říká Bohuslav Schejbal, „trvalo
déle, než jsme našli oboustranně
přijatelný kompromis, ale, jak vidíte, hřiště nakonec stojí.“
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Kolik to stojí?

Fee za 18 jamek
Po–Út 990 Kč
St–Čt 1200 Kč
Pa–Ne + svátky 1550 Kč
Do plné stabilizace travních ploch budou
poskytovány slevy z ceníkové ceny v předpokládané výši 20–30 %

vivost. Dokážu si představit, vykreslit ve svých
myšlenkách pokaždé, když vidím nějakou pěknou lokalitu, jak by v ní vypadala golfová jamka. A stejně jako tento můj přítel skladatel i já
občas zapomínám, že tuto schopnost nemají
všichni.

lář, ale po prvních pomalých letech a dokončených hřištích se objem zakázek zvýšil natolik,
že jsem se touto myšlenkou již nemusel dále
zabývat. Být nezávislý, pracovat na sebe je pro
mne radost. Mám možnost dělat věci tak, jak
chci já. Mám možnost přímého kontaktu s klientem a s jeho lidmi. Poznal jsem mnoho lidí,
se kterými jsem takto mohl spolupracovat,
například i vás (autor článku spolupracoval
s Keithem Prestonem na Ypsilonce i Albatrossu – pozn. red.). A této možnosti si na své práci
velmi vážím.
Jak je vaše práce organizována v rámci vaší
projekční kanceláře?
Mám dva stálé zaměstnance, kteří pro mne
pracují. Nejsou to ale golfoví architekti a ani
nemají ambici se jimi stát. Jejich úkolem je
příprava technické dokumentace. Jeden je
krajinným architektem. Mně to tak vyhovuje.
Své projekty si navrhuji sám, sám připravuji
kompletní layouty a umístění jednotlivých překážek, greenů a odpališť a oni připravují pouze
technickou část dokumentace, výkazy výměr
a dělají tu počítačovou práci.
Pojďme se vrátit k Pyšelům. Je to krásné území. V některých místech možná trochu strmější, ale jednoznačně s úžasnou atmosférou. Jak
ovlivnilo toto území, jestli vůbec, návrh golfového hřiště?
Pokud bych srovnal své dva projekty v okolí
Prahy, v obou případech ráz původní krajiny
určil typ hřiště a způsob, jakým jsme cíle dosáhli. Albatross je tím hřištěm, kde je potřeba

všechno postavit, vytvořit. Myslím tím každou
modelaci, tvar, horizont, každou část hřiště,
která odděluje a dotváří jednotlivé hrací plochy. Na rozdíl od Pyšel, kde krajina svou původní modelací vytvářela ideální podmínky
pro „pouhé“ umístění jednotlivých jamek a jejich hracích ploch. Pro tento způsob umístění
jamek do terénu je ale potřeba mít dostatek
prostoru, možná víc než v případě plochy, kde
je nutné vše tvarovat a vytvářet. Proto jsem
na začátku investorům říkal, že sice papírově
mají dostatek plochy pro umístění celého hřiště, ale pokud bychom měli umístit jednotlivé
jamky citlivě do krajiny a nečinit mnoho hrubých terénních úprav – chcete-li zásahů –, pak
potřebujeme dokoupit ještě další pozemky
a vytvořit si tak potřebný prostor. Naštěstí se
tento můj pohled na typ hřiště a s ním vyvolané zvýšené nároky na plochu potkaly i s představou investorů a oni souhlasili. Také zadání
hřiště, jak jsem již řekl na tiskové konferenci,
mi bylo od začátku velmi sympatické. Cílem
nebylo postavit mistrovské hřiště, ale rodinné
hřiště (family course), bez nároku na dodržení
délky a náročnosti a celkového paru 72, i když
ten se nakonec podařil. To vše za minimálních
přesunů zeminy.
Prozraďte nám, jaká je vaše „kuchařka“ vzniku designu hřiště?
Mám jednoho známého hudebního skladatele,
který mi říkal, že si myslel, že všichni slyšíme ve
svých hlavách hudbu, protože on ji slyší stále.
Podobně pracují i golfoví architekti. I já mám
velmi silnou prostorovou a golfovou předsta-
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Aha, takže se při svých návrzích necháváte vést
vlastní představou a až následně vše s pomocí
svých spolupracovníků „ladíte“ technicky. Které jamky jste si takto představil v Pyšelích?
Bylo zde několik takových oblastí, např. jamky č. 14 a 15 anebo ta místa, která jsou natolik
úzká, že v nich lze umístit pouze dvě jamky.
Taková situace určuje navazující plynulost
hry. Velmi důležitá je také diskuse s umístěním
klubovny. Kde má klubovna stát, jak má být
natočená a jak má být organizován pohyb tak,
aby navazoval na okolní jamky, driving range,
putting a chiping greeny.
Jistě, v dnešní rychlé době je projekt dvou devítek víceméně nutností. V Pyšelích je situace
z tohoto pohledu ještě lepší, protože ke klubovně se vrací také šestka, což umožní členům
klubu podvečerní zkrácenou devítku, tzv. šestijamkový lázeňák.
Na závěr jedna otázka k výstavbě. V úvodu
tiskové konference bylo řečeno, že stavbu řídil
hlavní greenkeeper pan Schejbal. Jaká byla
spolupráce s greenkeeperem, který řeší stavbu
tak říkajíc za architekta? Nemrzí vás, že jste
byl na hřišti po dobu jeho výstavby tak zřídka a tu zajímavou práci s tvarováním greenů
a umísťováním jednotlivých bunkerů jste přenechal greenkeeperovi?
Bohouš má stavební a greenkeeperské zkušenosti. To jistě výstavbě pomohlo po technické stránce. Je pravda, že jsem na stavbu jezdil
pravidelně, ale ne tak často, jak bych si sám
přál a představoval. Nicméně Bohouš postupoval podle mého návrhu a mých původních
instrukcí a představ a výsledek je myslím velmi
dobrý! Rozhodně splňuje zadání a přání investorů. Úspěšnost naší společné práce prověří až
sami hráči.
Děkuji za rozhovor.

