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Sílící fenomén:

golf na zahradě
Golf, golfová architektura a výstavba golfových hřišť se staly mou
životní náplní. Momentálně mám jednu profesní vizi a touhu: přenést
kvalitu trávníků ze hřiště do soukromé zahrady. A protože jsem také
golfista, vím, jak nepříjemné je srovnávání vlastního trávníku po
návratu z hřiště s tím golfovým. Kladu si otázku, jakou formu golfu
lze do soukromé zahrady, na soukromý pozemek přinést. Nabízím
vám tedy pohled i zkušenost z dokončených projektů...

napsal Jakub Červenka foto www.green-care.cz & ITTEC
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a úvod ještě uvedu, že návrh a rea- svém soukromém pozemku. O svém vlastním golfového architekta a především bez odborně
lizace malého tréninkového pitch tréninkovém prostředí, které by sloužilo nejen prováděné následné údržby končí většinou taand putt hřiště, dětské 6jamkové pro samotný trénink, pro zábavu s přáteli, pro kové pokusy „šputtně“ a velkým zklamáním.
akademie nebo jen soukromého výuku vlastních dětí, ale také jako význam- K tomu vám mohu jen doporučit, že pokud si
putting greenu nejsou odlišné, projektujete-li ho ný estetický prvek v zahradě. Důvodů proč chcete užít víkendové dny na své zahradě a na
do prostředí hotelového dvora, na soukromou se najde jistě mnoho. Je zásadní otázkou, jak svém putting greenu, přenechte starost o tyto
zahradu, privátní farmu nebo v rámci projektu velkou část pozemku pro tento účel můžete po- plochy zkušeným. Odměnou vám bude odborgolfového hřiště. Ve všech uvedených případech skytnout. Někteří tuto odvahu u sebe již našli ná péče od profesionálů s dlouholetými zkušese na dokončených plonostmi a pohled do zdravé
chách hraje a musí hrát golf,
a upravené zeleně vašeho
Samozřejmě že podmínky pro stavbu
seče tráva na požadovanou
prostředí.
výšku a intenzivně udržova- putting greenu na golfovém hřišti a soukromé zahradě mohou K čemu dalšímu jsme poné plochy jsou zavlažovány
bytem na krásně udržobýt odlišné, ale výsledek musí být stejný.
automatickým závlahovým
vaných golfových hřištích
systémem. Samozřejmě že
inspirováni? Jakou může
podmínky pro stavbu putting greenu na golfo- a pustili se do budování vlastní silou a převážně mít golf na soukromých pozemcích podobu?
vém hřišti a soukromé zahradě mohou být odliš- vlastníma rukama.
Co vše lze za ploty na zahradě, na pozemcích
né, ale výsledek musí být stejný. Cíle lze dosáh- Vypěstovat a udržet trávník v kvalitě golfového utajených v městské aglomeraci, příměstských
nout různými způsoby. Ale to hlavní je, že golf je tajemství, za kterým se skrývá velké know- satelitech nebo rozlehlejších venkovských
-how. Je to kombinace reaktivního a preven- usedlostech vybudovat? Variant a možností je
má i v soukromém prostředí svůj smysl.
tivního zásahu. Chemického a mechanické- mnoho.
Udělej si sám – raději ne
ho. A především je potřeba nepoužívat hobby
Každý golfista jistě sní o svém vlastním gre- stroje a vybavení, ale profesionální, dobře seří- Green jako designový prvek
enu, o svém bunkeru, cvičné jamce, malém zené, denně broušené vřetenové sekačky. Bez Základní otázkou, na kterou si musíme odpoči větším drivingu na své vlastní zahradě, na znalostí a zkušenosti z výstavby a bez projektu vědět, je, k čemu chceme, aby nám sloužil a jak
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Základní podmínkou k dosažení cíle kvalitního trávníku je používání správné sekačky. Vřetenové sekačky.

velký prostor máme k dispozici. Odpovědi
na obě otázky spolu souvisejí. Ovšem nejen
v rovině poskytnutých prostor neboli velikosti golfové plochy. Důležitým aspektem je také
míra kvality, kterou chceme získat. Golfové
jamky v zahradě totiž nemusí být jen sportovní
plochou, a to ještě úzce specifickou. Golfový
green se stává dominantou zahrady, intenzivně udržovanou plochou, estetickým prvkem
v extenzivně, tedy nepravidelně, udržovaném
okolí, které slouží jako přirozený přechod od
nízko sekané plochy, udržované zahrady do
okolní přírody, pozemku, opěrné zdi nebo
sousedovy garáže. To je důležité také z důvodu
nákladů na údržbu. Golf v zahradě se stává její
součástí a tvoří s ostatními jejími částmi celek,
kompozici. V duchu celé kompozice musí být
golf v zahradě designován a koncipován. A jaké
se tedy nabízejí varianty?

Modul Garden Golf

To je nejméně nákladná forma, řekl bych jen
částečná inspirace golfem v soukromé zahradě. Nejde o výstavbu nějakého z golfových
objektů, greenu, bunkeru nebo odpaliště, ale
jen o příjemné sportovní a společenské (přesto
golfové) zpestření v zahradě. A co víc, na rozdíl
od postaveného a tím pozičně zafixovaného
objektu garden golf umožňuje obrovskou variabilitu v prostoru. Záleží jen na fantazii a tvořivosti majitele, kam golfovou jamku (nebo pokud je prostor i jamek víc) umístí. Podmínkou
ale je dobře střižený a udržovaný trávník. Na
nekvalitním se golfový míč nekutálí, ale poskakuje, brzdí a nedrží směr po úderu.
Kvalitní trávník můžete sekat na různou výšku
a imitovat tak fairway, zimní green, odpaliště,
okolní plochy. I na fairwayi lze docela dobře puttovat. Jistěže kvalitu golfového greenu
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fairway nemá, je ale lepší puttovat na fairwayi
než se o to pokoušet v městském parku... Zahradní trávník typické české kvality, založený
po stavbě domu zahradníky na kvalitu golfové
fairwaye, lze za určitých předpokladů změnit.
Zábavou se Garden Golf stane pro celou rodinu. Není nezbytně nutné, aby pro tento typ
rodinného golfu byla celá rodina vybavena
tou nejlepší golfovou sadou. I čínská dětská
plastová sada s barevným míčkem bude pro
nejmenší členy rodiny naprosto dostačující.
Pokud jste svoji zahradu ještě nezačali budovat, jejím návrhem lze pro tuto formu golfové
inspirace připravit i vhodnější modelaci a ko‑
existenci s ostatními, tradičními prvky zahradní architektury. Pokud lze hrát extrémní golf na
svazích sjezdovek a stále je to úžasná zábava,
kterou jste třeba okusili, možná je Garden Golf
tou pravou formou implementace golfu do va-

Detailní pohled na plochu po provedené aerifikace, provzdušnění.

Kvalitní trávník docílíme prováděním pravidelné
mechanické údržby

šeho soukromí. Nezapomeňte, že důležité ale
je mít kvalitní trávník.

ní s konví nebo s hadicí, ale rovnoměrná distribuce vody na celou puttovací plochu. Hobby hadicové rozprašovače z komerčních center
jsou špatnou alternativou. Pokud se rozhodnete pro putting green, samozřejmou součástí je
investice do automatického, profesionálního
a projektovaného závlahového systému.
Pokud je k dispozici i malé okolí, může putting green sloužit také jako chipping green.
Na golfovém hřišti není dovoleno na putting
chippovat, ale to je jen jeden z důvodů většího počtu trénujících hráčů. Pokud budete
své pitch marky poctivě vypichovat, můžete
na svůj putting také chippovat. Tráva si s tím
„pod odborným vedením“ poradí. V takovém
případě je možné vybudovat v okolí bunker,
jezírko anebo jiný zahradní objekt, který bude
zároveň sloužit jako překážka. Z některých lze
hrát, jiné naopak přehrávat. Jediným kritériem

Modul Putting Green

Jack Nicklaus po prvním vyhraném majoru
prohlásil slavnou větu: „Peníze leží na greenu“...
Statistiky dokazují, že 60 % ran odehraných
během jedné hry jsou údery zahrané na gre‑
enu a v jeho těsném okolí. Technika puttování
a příher je pro zlepšení hry naprosto klíčová.
Cestou ke zlepšení vaší hry a snížení HCP je
green a jeho okolí. To je známá pravda, kterou
však většina golfistů nepraktikuje. Je to pochopitelné, protože podařený drive letí déle než
dobře zahraný třímetrový putt. Kdyby tak skóre-karta dokázala umazat za dobrý drive nepovedený putt...
Proběhlo módní období, kdy byly na soukromé greeny instalovány umělé trávníky. Na trhu

se objevila celá řada těchto imitací trávníků
první, druhé, třetí a další generace. Můj osobní
názor je ten, že umělá tráva na green nepatří,
a už vůbec ne na zahradu. Green s „umělkou“
patří snad možná do minigolfu, kde se také betony barví na zeleno. Důvod? Míč se na „umělce“ prostě chová jinak.
Puttovací plocha by měla být velmi mírně modelována, spíš rovná, aby bylo možné trénovat
cit pro vzdálenost. Ta je při puttování mnohem
důležitější než um čtení breaků. Pokud je prostor pro větší green, je možné jej rozdělit na
několik plochých sekcí s mírně modelovanými
přechody. Méně modelace je u puttingu vždy
více! Součástí výstavby musí být korektní drenážní systém, správné štěrky a pískový substrát
pro kořenovou vrstvu a především automatický závlahový systém. Jeho hlavní předností
není fakt, že majitele zbaví pravidelného běhá-
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Detailní pohled na vřetenovku Ransomes Super Certes se záběrem
61 cm určenou pro sportovní i okrasné trávníky

je bezpečnost. Boule na hlavě nebo vysklená
veranda bolí.

Modul Putting Course

Je-li poskytnutý prostor pro golf větší, třeba část bývalého sadu, ale okolní dispozice
neumožňují příhry vzduchem, bezvadnou
variantou může být Putting Course. Jde
o prostornější, rozlehlejší a rozmanitější green s větší mírou modelace. Pro zatraktivnění
zahrady mohou být součástí ostrůvky vyšších trav, květin, okrasných dřevin, vodních
fontánek, kamenů, přírodních jezírek, potok
tekoucí přes pozemek, skála. Taková zahrada
se stává umělecko-sportovním místem vašeho
odpočinku. Abyste si ji užili k radosti a účelu,
údržbu musí zajistit jiní.

Pro docílení krásného vzhledu a magických pruhů v „anglickém“ trávníku používáme speciální
vřetenové sekačky Ransomes

tické, designové formy. Základním modulem
jsou vždy tři PAR 3 jamky. Jejich délka je závislá na konfiguraci terénu, ale v zásadě jde o jamky do sta metrů. Velikost greenů není větší než
200 m2. Tvarováním, chcete-li designem, může
být typizováno po vzorech linksů, lakes, park
course, inland, natural atd. S velikostí pozemku lze doplňovat vždy další jamky, nejlépe po
násobku tří.

Golfové akademie

Akademie bývají zpravidla součástí větších
komplexů hotelového typu. Sportovní nabídku většinou tvoří tenis, bowling, bazén, projížďky na koních, rybaření, pěší i cykloturistika atd. Jedním z mých dokončených projektů
soukromé golfové akademie byla práce pro

Cestou ke zlepšení vaší hry a snížení HCP je green a jeho okolí.
To je známá pravda, kterou však většina golfistů nepraktikuje.
Modul Pitch and Putt hřiště

Ten se hodí do zahrad farem, panství, do zámeckých nebo veřejných parků s kontrolovaným režimem. Vyžadují větší plochu a jsou
atraktivní, pokud mohou navazovat na okolní
přírodu, krajinu, park. Mohou mít různé este-

farmu Čapí hnízdo u Olbramovic. Na ploše
7 ha jsme vybudovali komplexní golfové tréninkové zázemí. Využívat je mohou nejen hosté areálu. Akademie je ideálním prostorem pro
trénink vybrané skupiny hráčů v rámci soukromé akce v luxusním prostředí nebo golfo-
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Detailní pohled do mechanismu aerifikační kazety
stroje Maredo

vé reprezentace či některého profesionálního
golfisty nebo golfistky, kteří se svému švihu nechtějí věnovat před zraky golfových novinářů
a amatérů.
Možností je opravdu mnoho. Aby golf v soukromém prostředí fungoval, musí být nejen
správně a bezpečně projektován, dobře postaven, ale především je nutné se o něj pravidelně
a odborně starat.
A to neznamená jen pouhé sekání trávy jednou
za týden, ale komplexní údržbu trávníku, tedy
green-care (převzato z internetu), tak, jak probíhá na golfovém hřišti, jen trochu v menším,
a proto ji lze zajistit dodavatelsky. I ta trocha
trápení, než se pro vlastní golf na své zahradě
rozhodnete, přece za Golf s nižším HCP stojí!

