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Karlštejn Golf Resort. Zajímalo by mě, jaké první hodnocení hřiště vás napadne,
jaká by byla první definice, když bych se zeptal: „Co si myslíte o Karlštejně?“
Jistě se nebudu příliš mýlit, když napíšu, že většině z nás se vybaví
hlavně fyzicky velmi náročné hřiště.

napsal Jakub Červenka nafotil autor & Antonín Krčmář

OBTÍŽNÉ BIRDIE
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řevýšení, vysoká odpaliště, šplhání ročné? Ano! Ale bylo by to na úkor právě přemýšlet a představovat si. Za tuto v Čez kopce do kopce, přes strže a rok- těch nádherných pohledů, které vytváří cha- chách ojedinělou golfovou příležitost vděle a opět vzhůru na vysoká odpališ- rakter hřiště, které mu dávají právě tu výji- čí hřiště jedině a především jeho architektě. Z nich jsou ale nádherné pohle- mečnost, jedinečnost, nezapomenutelné zá- tovi, Kanaďanovi Lesu Furberovi (viz rámedy na fairwaye, na dopadové zóny a na krásy žitky. Naše hráčská představivost by nemě- ček Kdo je Les Furber).
okolní krásné krajiny Českého
„Jednou z mých základních fikrasu. Pohledy to nejsou čislozofií, které při projektování
tě náhodné, ale velmi promyš- Zajistil by jiný layout hřiště v tomto kopcovitém hřišť dodržuji, je ta, že pokud
leně připravené samotným ar- terénu postavit hřiště, které by nebylo tak strašně musí hráč zdolat větší výškochitektem.
vý rozdíl a vyšplhat se na odfyzicky náročné? Ano! Ale bylo by to na úkor
paliště následující jamky o troprávě těch nádherných pohledů...
Les Furber se rád kochá
chu výš, než by rád, proto, aby
Pro mnoho golfistů je hra na
mohl zahrát nezapomenutelný
karlštejnském hřišti bez „kárky“ nepředsta- la tolik prostoru představit si správnou tra- odpal, pak je takto postavené odpaliště pro
vitelně fyzicky namáhavá. Pokládám si tedy jektorii úderů, možnost odhadnout, kam hru lepší, než kdybych bral ohledy na fyzicdruhou otázku: Zajistil by jiný layout hřiš- musí míček dopadnout, abychom si připra- kou námahu a únavu hráčů a tuto nezapotě v tomto kopcovitém terénu postavit hřiš- vili dobrou pozici pro další odpal. Zkrátka menutelnou ránu jim neumožnil,“ prozratě, které by nebylo tak strašně fyzicky ná- bychom neměli tolik příležitostí se kochat, zuje Furber svoji filosofii. Možná budete na
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Green čtyřky, první jamky z karlštejnského „Dead valley“. Velmi vydařené včlenění celého komplexu jamkoviště do svahu s obávaným tří úrovňovým greenem

jeho hřištích o trochu víc unavení, ale odměnou za tuto námahu vám bude nezapomenutelná golfová jamka. „Vždy dám přednost vytvoření skvělé jamky větším přesunem zeminy před menším, který by byl
kompromisem kvality jamky jenom proto,
aby jamka zůstala walking friendly.“
Pracoval také na projektech, kde výchozí terén byl naprosto rovný a kde se musela ukázat pravda, že jako architekt jste dobrý natolik, nakolik je bujná vaše představivost.
V kopcovitém terénu vždy klade při tvorbě designu na první místo cíl postavit dramatickou, skvělou, obtížnou jamku. „Zkrátka snažím se z tvaru krajiny dostat co nejvíc, abych vytvořil nezapomenutelný zážitek pro každého, kdo ji bude hrát.“
Mnoho architektů je fixovaných na vzdálenost mezi greenem a následujícími odpa-

Duben 2004. Les Furber při své první návštěvě Golf Resortu Karlštejn od dokončení hřiště. Na fotce ve
společnosti Ing. Vojtěcha Matějčka, tehdy ředitele GRK a. s.

Dnes je jen velmi malé procento hráčů, kteří nepoužívají
golfové kárky a svůj golf si poctivě odchodí. Mezi ně patří
pouze mladí hráči, golfoví puritáni, fyzicky silní hráči, ale těch
je skutečně jen velmi málo.
lišti. Dodržují maximálně stanovené limity, třeba přechod nesmí být dál než 50 metrů. Les Furber se těchto pravidel prioritně nedrží: „Pokud vím, že místo, které jsem

pro další odpaliště zvolil, je to nejlepší pro
koncepci následující jamky, dopustím i delší přechod. Jenom z důvodu dodržení krátkého přechodu přeci nechci hrát nepovede-
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nou, nudnou a fádní jamku.“ K tomuto mu
v dnešní době napomáhá skutečnost, že je
jen velmi malé procento hráčů, kteří nepoužívají golfové kárky a svůj golf si poctivě odchodí. Mezi ně patří pouze mladí hráči, golfoví puritáni, fyzicky silní hráči, ale těch je
skutečně jen velmi málo.
Vybral jsem tato slova Lese Furbera zcela záměrně, protože nám odhaluje důvod, proč
je Karlštejn takový, jaký je. A podle mého
názoru je skvělý! Málokterý architekt by si
s terénem třetí devítky poradil tak jako Les

Pokud jsme u greenů, pak se mi velmi líbily.
Jejich tvar, kvalita, umístění, zkrátka Karlštejn
má 27 skvělých greenů. A tradičně také ve velmi nadstandardní kvalitě! Les Furber je zkušený golfový architekt, který ví, jak má obtížnost hřiště správně vyvážit. Tento jeho cit se
projevil právě na greenech.

Pohled do prostoru prvních jamek třetí devitky zřetelně zachycuje míru provedené terénních delací

Bunkery jsou malé, nemají definované hrany, písek je velmi
špatně instalován a jsou velmi mělké. Ano, velké bunkery by se
k takto modelovanému hřišti nehodily...
Furber. Než si dovolím složit hodnocení třetí devítky, musím ji nejprve rozebrat z několika pohledů.

Jinak to ani nešlo

Morfologie kopce byla velmi složitá. A ještě složitější určitě bylo vybalancovat přesuny zeminy tak, aby byla na konci vyrovnaná
bilance. Určitě by bylo velmi zajímavé vidět
prováděcí dokumentaci, Cut and fill projekt.

Prostoru pro devítku bylo málo! Pokud odehrajete 18 jamek v kombinaci třetí devítka a první
devítka, pak hned od první jamky původní osmnáctky je vám jasné, že je třetí devítka naprosto
odlišná. Koncepcí, prostorem, designem, zkrátka vším. Není to chyba! Je to fakt. Les Furber nemohl na Karlštejně postavit třetí devítku ve stejném stylu a designu zkrátka proto, že mu to prostor pro devítku vyčleněný nedovolil.

Eroze nehrozí

Greeny, které budí respekt

Složitý terén

V takto složitém a členitém terénu, myšleno po dokončení modelace golfového hřiště, je klíčové udržet nízkou rychlost odtékající povrchové vody. V případě, že to svah
neumožňuje, je klíčem nesoustředit odtok
do jednoho koryta, ale snažit se ji odvádět
v co největší ploše. K tomu slouží také systém sběrných šachet a drenážního potrubí.
Tím se voda zbrzdí, odvede a zamezí se tím
vytvoření erozních koryt. Na třetí devítce
jsem neviděl ani jedno. Jen ty sběrné šachty nemusely být uprostřed fairwayí, ale v semi-roughech.

Třetí devítka je z pohledu strategie hry velmi
ojedinělá. Je to hřiště, kde je naprosto nutná
jeho dobrá znalost. Ten, kdo ji hraje poprvé,
si její výjimečnost nemůže vychutnat. Všechny
jamky, které se hrají z východu na západ, mají
překrásně postavené greeny. Mám na mysli, že
jejich zadní hrana je otevřená do krajiny, výhled není blokován žádnou terénní modelací,
která by pohled do dálky údolí zakrývala. Tento efekt s sebou téměř zákonitě vyvolává časté nedohrávání ran do greenu. Vyvolává totiž
pocit strže za greenem, a proto většina hráčů
podvědomě volí kratší hůl.
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Karlštejn
ve faktech
Počet jamek: 27
Hlavní přednosti: Špičkové sportovní hřiště, výborný stav, atraktivní prostředí.
Cena za green fee 18 jamek:
Po – st před 11. hod.: 1200 Kč
Po – pá: 2000 Kč
So – ne: 3000 Kč
Podmínky hry: 54 HCP
Vybavení areálu: 27 jamkové hřiště, driving, tréninkový areál, restaurace, pro shop,
ubytování
Rok otevření: 1993
Zapojení do projektu ČGF Hraj golf,
změň život: ne
Kurzy pro začátečníky: ano
Architekt hřiště: Les Furber
www.karlstejn-golf.cz
Informace byly pořízeny ve spolupráci
s www.golfova-hriste.cz
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Foceno z dopadové zóny druhé rány jamky
č. 26 (PAR 5)

Nejslabší článek - bunkery

Bunkery jsou snad jediný prvek, který se mi
na třetí devítce vůbec nelíbil. Jsou malé, nemají definované hrany, písek je velmi špatně instalován a jsou velmi mělké. Ano, velké
bunkery by se k takto modelovanému hřišti nehodily, jejich velikost je zvolena správ-

Pokud se podíváte na tvar
greenu jamky číslo 6 a na set
up greenových bunkerů, hned
je vám jasné, že se dnes hraje
do greenu z boku. Ano, je to
tak! Původně se mělo hrát
přes rokli.
ně, ale práce s hranou a tvarem svahu bunkeru mohla být o mnoho lepší. Bunker je
velmi důležitý prvek na hřišti. Nejen z pohledu strategie hry, ale i z pohledu obecného hodnocení. Pokud je bunkerům věnována péče, jsou ořezané hrany, písek je pečlivě
uhrabáván, tráva je dosekávána až k hranici
písku, velmi výrazně zvednou dojem a hodnocení údržby. Ne mnoho českých hřišť věnuje bunkerům tuto péči a pozornost. Dobře postavený bunker a jeho správná údržba
jsou stejně důležité pro hodnocení jako greeny a odpaliště!

Plány byly trochu jiné

Kdo je Les Furber?
Les Furber žije a pracuje v kanadském Saskatchewanu. Přestože je Les architektem
s mezinárodním renomé, většina jeho hřišť
se nachází především v provincii, ve které
žije, a také v západní Albertě a Britské Kolumbii. Dnes již 60letý architekt začal svoji kariéru jako stavitel golfových hřišť. K projektování a návrhům se ale dostal velmi záhy,
a to ve svých třiceti letech. Jeho začátky byly
spojené s kanceláří Roberta Trent Jonese
staršího. Les Furber dlouhá léta řídil Jonesovu evropskou kancelář. Jakmile ale spolupráci s touto významnou kanceláří ukončil,
stal se velmi brzy jedním z nejznámějších kanadských golfových architektů. V Britské Kolumbii nakreslil a postavil více než 30 hřišť,
mezi nimiž jsou také známé resorty Predator Ridge ve Vernonu, Salmon Arm ve stejnojmenném městě a SilverTip v Canmore v Albertě. Málokdo ví, že Les Furber byl také první golfový architekt, který projektoval golfové hřiště na Kubě. Hřiště Varadero Golf Club
bylo otevřeno v roce 1998. V této souvislosti
bych neměl opomenout také španělskou Valderramu, pod kterou je také Les Furber podepsán. A abychom nechodili daleko, také
Beroun Golf Resort je jeho dílo.
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Málokdo ví, že finální Furberův layout karlštejnské osmnáctky měl na několika jamkách
zajímavé překážky, které se z důvodu ochrany
životního prostředí v CHKO Český kras nakonec nemohly realizovat. Například na jamce číslo 16 měla být mezi odpališti a fairwayí
vodní překážka. Po pravé straně měla být zbudována hráz, která by zadržela vodu z pramene, který se objevil v průběhu výstavby vlevo
pod odpališti. Přehrazení strže nebylo vedením CHKO povoleno.
Další zajímavé řešení bylo navrženo na jamce
číslo 11. Ti z vás, kteří hráli hřiště ještě před
rokem 2004, si jistě pamatují, že po fairwayém
bunkeru byla fairway sekaná pouze vpravo
od terénní vlny, tedy mezi fairwayovým bunkerem a touto vlnou. Les Furber nám při své
návštěvě právě v roce 2004, kdy byl pozván,
aby si prohlédl prostor třetí devítky, sdělil, že
v masterplanu navrhoval, aby se fairway rozdělila okolo této terénní vlny a spojila opět až
před greenem. Na této terénní vlně pak projektoval vysadit strom. Nápad se tehdy vedení
golfového resortu zalíbil natolik, že tento původní záměr zrealizovalo.
Ovšem největší změnou oproti schválenému
layoutu je jamka číslo šest. Tento velmi dlouhý par 3 se totiž neměl hrát z místa, kde jsou
dnes postavená odpaliště, ale přes rokli. Les
Furber plánoval umístit odpaliště jamky číslo 6 vlevo do svahu nad greenem pětky a hrát

Rozbor jamky číslo 24

Samozřejmě že nejatraktivnějšími pohledy z hřiště jsou ty, které
v pozadí dokresluje majestát hradu Karlštejn

tento třípar přes rokli. Pokud se podíváte na tvar greenu jamky číslo 6 a na set up greenových bunkerů, hned je vám jasné, že se dnes hraje do greenu z boku. Ano, je to tak! Větší
množství bunkerů posazených jakoby na hraně strže mělo
chránit green, který je v klasickém tvaru fazole (kidney). Jak
skvělá by šestka byla, se nám může jen zdát. Umístění tehdy opět ztroskotalo na nevůli vedení CHKO povolit vykácet stromy ve strži a také schválit navrženou dřevěnou visutou lávku přes strž. Škoda.

Třetí devítka si svoji oblibu u členů,
a nejen u nich, jistě získá, pokud je totiž
osmnáctka uzavřena kvůli turnaji, hrou
na třetí devítce si zkusíte úplně jiný golf.
Celkový dojem?

Nemám rád přirovnávání k jiným hřištím. Není to rozhodně
správné, už proto, že každé má své specifické limity, omezení,
vstupy. Prostě a jednoduše; třetí devítka si svoji oblibu u členů Golf Clubu Karlštejn, a nejen u nich, jistě získá. Pokud je
totiž osmnáctka uzavřena kvůli turnaji, hrou na třetí devítce si
zkusíte úplně jiný golf a variabilita se přece taky cení. A proč
by měli členové za tuto skvělou příležitost platit green fee na
nějakém jiném hřišti? Třetí devítka na Karlštejně je zkrátka
a dobře úplně jiná. Jen prosím do turnajů nekombinovat třetí devítku s nějakou z původní osmnáctky, to by bylo opravdu
příliš. A že jsou karlštejnští členové nároční golfisté, to je přeci všeobecně známý fakt. Mají k tomu důvod, jejich tři devítky jsou totiž výjimečné.

K

rátký čtyřpar je velkou strategickou výzvou. Když se vyšplháte na
odpaliště, otevře se vám pohled na jamku v celé její kráse. Včlenění jamky do původního prudkého svahu je z odpališť vidět jako na
dlani. Máte prostor a čas si ji celou prohlédnout. Strategická koncepce přímo vybízí k přemýšlení, kam a jak zahrát. A po odehrání vám poskytne úchvatný pohled na let míče i jeho dopad a odskoky, takže si můžete ověřit, jestli byla vaše představa, jak ji zahrát, správná.
Prudký svah vpravo nad fairwayí, který je sice oset roughovou směsí, ale je
nízko střižen, umožní odskok míče zpět na fairway. Je to podle mého názoru nejbezpečnější cesta, využít toto tvarování terénu a hrát s ním. Modelace
jamky v takovémto kontinuálním, prudším, svahu nedovolí architektovi jiné
tvarování než vytvoření kaskádovitých stupňů. Musí to tak být, aby mohl kontrolovat spád dopadové plochy, odtok povrchové vody, zkrátka aby byla jamka hratelná a udržovatelná.
Kombinací cut a fil (hloubení a vršení zeminy) je třeba ovšem vždy šetřit, aby
nedošlo ke kontinuálnímu sesuvu násypku po svahu. Proto je i užší fairway
rozdělena na dva stupně. V nejnižším místě vlevo pod fairwayí je veliký a dlouhý fairwayový bunker. Pokud v něm skončíte, vaše příhra do greenu bude slepá. Této ráně se snažte za každou cenu vyhnout. Samotný green je dobře
chráněn nejen greenovými bunkery, ale i zajímavou terénní modelací. Vaše
příhra, pokud zahrajete průměrný drive na fairway, bude ze vzdálenosti do
80 metrů. I proto si Les Furber mohl dovolit postavit spíš menší green se sice
mírnou, ale zato zajímavou modelací celé puttovací plochy. Pohled do greenu
z místa, odkud si budete přihrávat, je opravdu zajímavý a dramatický. Za greenem vlevo se otevírá pohled do dalekého údolí a vpravo je chráněn prudkým
svahem. Mám rád krátké a strategické pary 4, na dobrém hřišti by určitě alespoň jeden takový měl být!
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