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Na západě Slovenska nedaleko města Senice a blízko českých
hranic vyrostl výjimečný golfový a developerský areál. V naší
pravidelné rubrice TeeTime s architektem ho prozkoumáme trochu
podrobněji, jak jinak než z architektonického hlediska...

Senica
Penati Golf Resort

je slovenský
golfový zázrak
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americký greenkeeper Art McCoy, který se stal
společně s panem Zdeňkem Mojžíšem (projektovým manažerem celého areálu) zodpovědný za sestavení týmu, který by stavbu hřiště
stabilizoval a dokončil. Měl jsem velké štěstí,
že jsem se stal součástí tohoto týmu. Nejprve
jsem dohlížel na kvalitu prováděných prací
a poté, kdy na prvních osetých plochách začala růst tráva a Art McCoy se začal
Velké projekty a velké
plně věnovat péči o ně, převzal
i odpovědnost za koordinaci
problémy
Velké projekty mívají často velké problémy, ale pokud jsem
Původní slovenský architekt a stavia průběh celé výstavby.
je ustojí, jejich sláva bývá zpravidla veliká. A toto
tel projektu určil základní směrováTermín dokončení byl stanoven
ní jamek - přizpůsobil se původním pravilo se plně projevilo i na projektu hřiště v Senici. na konec září a slavnostní otevření
vymýceným pasekám a lesním průbylo naplánováno na květen 2010.
sekům. Poté, kdy definitivně odešel
I přes tento děsivý harmonogram
od nedokončené stavby, byl nahrazen jedním nologií a tvarování ploch kompletně předělat to vypadalo, že se hřiště podaří na jaře náslez architektů pracujících pro Jacka Nicklause, včetně všech třinácti dokončených greenů. Pro dujícího roku otevřít. Těsně před dokončením
Tomem Pearsonem. Právě výměna slovenské- většinu golfových projektů by byl takový vele- setí posledních několika jamek přišla další stuho stavitele za Jack Nicklaus Design byla pro toč saltem mortale. Velké projekty mívají často dená sprcha. Stavba byla zastavena a v tomto
dnešní podobu hřiště naprosto zásadní a klíčo- velké problémy, ale pokud je ustojí, jejich sláva stavu zůstala celou následující sezonu. Trávu
vá. Zásadně se změnily standardy a postupy při bývá zpravidla veliká. A toto pravilo se plně pro- nikdo nesekal, nekropil a neošetřoval.
jevilo i na projektu hřiště v Senici.
výstavbě hřiště.
V roce 2011 ale vstoupila do projektu golNároky, které s sebou Američané do území
fového hřiště další silná investorská skupina
přinesly a na kterých z prestiže a hrdosti jména Studená sprcha a konec kropení
(Penati) a projekt golfového hřiště dotáhla do
Jack Nicklaus také nekompromisně trvali, nako- Na jaře roku 2009 se začala psát už třetí samo- úspěšného konce, završeného slavnostním otenec slovenskému zhotoviteli zlomily vaz. V tom statná kapitola projektu. Do území byl přizván vřením v létě 2012.

dyž jsme na podzim roku 2009
připravovali obrysy nově vznikající
rubriky Tee time s architektem, byla
stavba golfového hřiště nedaleko
slovenské Senice z důvodů rekonstrukce vlastnické struktury tehdejší investorské skupiny
čerstvě přerušena. Tehdy už měla stavba hřiště
za sebou několik klíčových zvratů.

období ale začala ekonomická recese a krize ve
světě západních ekonomik, která se nevyhnula
ani kanceláři JND. Tak se stalo, že sympatický
a přátelský Tom Pearson musel ze Senice odejít.
Také nemálo vyčerpané finanční zdroje určené
na výstavbu hřiště byly utracené za slovenského
dodavatele, který ale stavbu opustil ve stavu, kdy
bylo nutné drtivou většinu instalovaných tech-
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metodou. Pískové podloží svědčí borovicím,
vřesům, kapradí a vyšším stéblovitým trávinám.
Tam, kde je vidět dovnitř okolních lesů, nabízí
se nádherný pohled do čisté přírody. Tyto pohledy jsou velmi uklidňující a vskutku úchvatné. Fairwaye mají bohaté tvarování. Pískové
podloží je pro jakékoli tvarování ploch ideální.
Architekt si může s terénem doslova hrát, jako
si hrají děti na pískovišti s bábovičkami.

Zapojení, splynutí, propojení
hracích ploch je napojeno na
okolní přírodu přirozenou,
evoluční metodou. Architekt si
může s terénem doslova hrát,
jako si hrají děti na pískovišti
s bábovičkami.
Green velký jako parcela

Samostatnou kapitolou jsou samozřejmě greeny. Jejich vnitřní shaping je už na první pohled velmi zajímavý. Většina z nich má několik puttovacích pater, která jsou mezi sebou
Poslední a první čtyřpar obou devítek senzačně pracuje s jednou z vodních překážek

Co nám říkal

Pearson

Musím naprosto objektivně potvrdit, že hřiště
má svůj neuvěřitelný náboj. Každá jamka je
prostě úžasná. Ale abych nezůstal jen u superlativního emocionálního hodnocení, pojďme
se na jednotlivé plochy podívat podrobněji.

O překážkách víte

Předně musím upřímně konstatovat, že hřiště
je jako celek, tedy soubor osmnácti individuálních jamek, velmi vyvážené a stylově koncepční. Tím mám na mysli především dodržení
jednotného stylu všech jamek. Architekt používá stejného tvarování pro jednotlivé prvky
na každé jamce obdobně. Názorným příkladem je třeba způsob, kterým Tom odlišuje
pískové překážky, bunkery a sandy waste
plochy. Bunkery mají vždy vyšší zadní hranu
proti přední, čehož si hráč automaticky všimne a v tom momentě vidí, že mu hrozí písková
překážka, aniž musí získat přímo vizuální kontakt s pískem. Vnitřní stěny bunkerů jsou stejné. Jde o travnaté svahy, velmi příkré, s oblou
modelací vnitřního oblouku stěny. Na údržbu
jsou poměrně složité, sekat je lze pouze ručně,
ale na pohled a i pro hru jsou fantastické.

Zapojení, splynutí, propojení

Na rozdíl od bunkerů sandy waste nemají
žádné travnaté hrany, ale plynule navazují na

okolní hrací plochy. Uvnitř jsou jakoby ledabyle vysázené vyšší suchomilné okrasné trávy,
kostřavy. Jejich nepříliš udržovaný vzhled vypadá v kontextu okolní přírody zcela přirozeně,
a co víc, nenásilnou formou spojuje čistě střižené hrací plochy s „divokou“ přírodou. Stejným
způsobem jsou tvarované a také seté okraje fairwayí v přechodu do okolních porostů. Linka
výsevu travní plochy není strojově přímá, ale
naopak velmi přirozeně prorůstá do kraje lesa
a lesní půda vplouvá do travnatých ploch. Zapojení, splynutí, propojení hracích ploch je napojeno na okolní přírodu přirozenou, evoluční
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Gold Golf (nyní Penati Golf Resort – pozn.
autora) nebyl typickým projektem. Finální
routing a z něj vycházející kácení lesního
porostu byl zpracován architektem, který
na projektu pracoval přede mnou. Já jsem
byl požádán, abych tento jeho design analyzoval a upravil tak, aby odpovídal základním pravidlům golfové architektury Jack
Nicklaus Designu. Jsem přesvědčený, že
základním a možná i nejdůležitějším pravidlem dobrého projektu je právě raná fáze,
při které se řeší samo umístění a návaznost
jednotlivých jamek v území – initial layout.
V případě projektování Gold Golf jsme nebyli
součástí této fáze. O co lépe je golfové hřiště
správně „posazeno“ do krajiny, o to lepšího
a také levnějšího designu lze dosáhnout.
Měli jsme několik jamek, které si vyžádaly
větší přesuny hmot právě z toho důvodu,
že jejich umístění v území neodpovídalo původnímu tvarování terénu. Většina jamek tak
nakonec vyšla skvěle, ale pokud bych měl
možnost na projektu pracovat od samého
začátku, hřiště by mělo jiné trasování, jinak
navržený sled jamek.
(Tom Pearson, rozhovor pro ForGolf 5/2011)

INZERCE

Sandy waste, tyto obrovské písečné plochy, vypadají v prostředí hřiště a okolní
přírody velmi přirozeně

oddělena výškovými schody. Nejsou výjimkou greeny, na kterých
jsou takováto plata i čtyři. A přesto
má každé z nich mnoho prostoru
pro komfortní umístění hned několika pin pozic. Ony jsou totiž
také velmi prostorné. Například
green jamky č. 18 má skoro 900 m2
– to už je slušná stavební parcela.

Průměr greenů se blíží
k 600 m2.

Jamkoviště jsou ukázkově zapojena do okolního tvarování. Linie

vnitřního tvarování plynou zcela
mimo samotný puttovací prostor.
Tomova práce s modelovanou
vrstevnicí je příkladná. Greeny
jsou zajímavé nejen svým tvarováním prostoru pro putty, ale
také způsobem, jak jsou posazené
a natočené vůči samotné hře. Ono
natočení greenu vůči target line,
ideální cestě do greenu, je pro celkovou strategii jamky nesmírně
důležité. Tom s tímto natočením
hodně pracuje. Víc greenů je v Senici natočeno v nějakém úhlu vůči
směru hry než těch, které jsou zcela paralelní.
Tak se automaticky mění úhel
a tím i technika úderů do greenu ze stejného místa. Například
green jamky č. 8. Pokud je jamka
navrtaná na začátku jamkoviště, nehrajete přes vodu, pokud
je uprostřed, hrajete částečně
přes vodu a zároveň přes bunker,
a pokud je vzadu, hrát přes vodu
prostě musíte. Jeden green, jedno
místo odpalu a tři naprosto odlišné herní situace. Jen díky skvělé
koncepci natočení greenu a vodní
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Green komplex jamky dvanáct, prvního tříparu druhé devítky. Snímek zřetelně ukazuje interní modelaci puttovací plochy a její napojení na okolí greenu

překážky. A takovéto strategické výzvy potkáváte na hřišti stále. Ona totiž hra na senickém
hřišti je strategickou výzvou.

Trénovat jinam, hrát do Senice

Na žádné z jamek si neodpočinete. Doporučuji každému hráči, aby se před hrou dobře
rozehrál. Hledat na hřišti švih je škoda a ztráta velkého sportovního a golfového zážitku.
Škoda že driving na Penati neumožňuje svým
zbrklým a slepým tvarováním trénink na přes-

né vzdálenosti. V tomto případě by jen prostá
rovná plocha s target greeny posloužila svému
účelu mnohem lépe než vyumělkovaný, proti
hře zvlněný terén, který vytváří mnoho horizontů, za které není vidět. Trénovat jezděte
jinam. Hrát ale pojeďte sem!
Kulisu hřiště dotvářejí také krásné dřevěné
palisády zpevňující vodní překážky. Magicky
pravidelné, přesné a vodorovné. Penati Golf
Resort je výjimečný, můžeme ho srovnávat jen
s málokterým evropským hřištěm. Z herního
a architektonického pohledu tu můžeme srovnávat se skvělými českými projekty, jako například s Casou Serenou, Kunětickou horou nebo
Albatrossem. Ovšem prostředí, ve kterém je
postavené, je rázem vyhupuje mezi nejlepší
evropská a snad i světová hřiště. Celek je vyvážený a úžasný!

Poklona údržbě

Je mým zvykem věnovat vždy také několik řádek
údržbě. Musím vyzdvihnout velmi nelehkou
práci týmu greenkeeperů na tomto náročném
projektu, především v jeho toboganové historii. V podmínkách a v okolnostech, ve kterých
se head greenkeeper Art McCoy snažil udržet
hřiště při životě i ve chvílích, kdy na greenech
nebylo jediné zelené stéblo, ale jen suchá, žlutá,
hladová a žíznivá tráva, kdy nebylo na naftu a na
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elektriku, která by roztočila čerpadla závlahy,
nelze než jen smeknout před kvalitou hracích
ploch při slavnostním otevření. Jistě jsou na
hřišti místa, která by mohla být podrobena kritice. Právem by mohl náročný hráč poukazovat
na rozdílnou kvalitu travních ploch, zejména
nadměrnému výskytu plevelů na fairwayích
a odpalištích jamek č. 9, 10, 11 či 17. U vědomí infarktové historie, kterou si hřiště prošlo, je
třeba celému týmu v čele s head greenkeeperem
poděkovat za kvalitu a status quo. A do budoucna popřát mnoho štěstí, protože k otevření odvedli výjimečnou práci! Najděte si čas a jeďte si
na Penati Golf Resort zahrát. Zažijete vskutku
výjimečný golfový zážitek.

Do roka 36

Letošní otevření první osmnáctky, nazvané
Nicklaus Design Legend Course, je jen začátek. Už na léto 2013 je naplánováno otevření
dalších 18 jamek neboli nového hřiště s názvem Heritage Course. Jeho designováním byl
pověřen britský architekt Jonathan Davison
a vše bude opět velkoryse pojato, i když odlišně od práce studia Jacka Nicklause. A ani na
Heritage Course nenajdete jediný out...
www.penatigolfresort.sk

