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Další z řady variací rakouského architekta
Hans-Georga Erhardta na „klasický links“, tentokrát
v srdci české Polabské nížiny, nedaleko městečka Slaný,
ve středočeské vísce Beřovice.

napsal Jakub Červenka foto Archiv Golf Beřovice

beřovice

H

ans-Georg Erhardt je renomo- a přiblížit tak kořeny hry těm hráčům, kterým kým znakem jsou jednoduché, dnes bychom
vaný rakouský golfový a krajinný se nepoštěstí si links nikdy zahrát, je záslužná řekli klasické tvary bunkerů (pot nebo kidarchitekt, je členem Evropského činnost. Beřovice jsou jedním ze tří Erhardto- ney), dále greenů a odpališť.
U linksů jsou bunkery velmi hluboké, se stěnaInstitutu golfových architektů, vých linksů v naší zemi.
mi z travnatých drnů (revetted
vážený pán, s celou řadou refebunker) a vyvýšenými zadnírenčních hřišť nejen v České rePokud je zadní stěna bunkeru výš než přední,
mi stěnami. Zadní vyšší stěna
publice. Hřiště z jeho pera velmi
vznikla při samotné výstavbě
snadno rozeznáte. Drží si svůj výjiž z dálky hráč ví, že je před ním bunker a má
bunkerů s cílem postavit jej co
razný rukopis. Protože však pan
možnost se mu vyhnout, i přestože nemá
nejmenším nákladem. JednoErhardt není golfistou hráčem,
vizuální kontakt s pískem uvnitř překážky.
duše se vykopaný písek nahrnul
je jeho projektování založeno zeza bunker a vytvaroval tak, aby
jména na teoretických znalostech
a estetickém cítění bez praktické zkušenosti Linksový bunker poznáte i nadálku splynul s okolím. Pokud je zadní stěna bunkePřesnější definice beřovické osmnáctky říká, ru výš než přední, již z dálky hráč ví, že je před
a tolik důležitého pohledu hráče.
Tento fakt je možná odpovědí na řadu otázek, že se jedná o hřiště linksového typu, nikoliv ním bunker a má možnost se mu vyhnout,
které si my golfisté na jeho hřištích klademe. o links. Links je pojmenování pro hřiště za- i přestože nemá vizuální kontakt s pískem
Proč jsou jeho bunkery slepými pastmi? Proč sazené do pobřežních písčitých dun, kterých uvnitř překážky. Není nutné vždy vidět samotnejsou jeho vodní překážky často vidět? Proč se v blízkosti Slaného opravdu nenadějeme. ný písek uvnitř bunkeru, je ale dobré a korektjsou jeho hřiště tak stejná? Proč kopíruje svůj Linksová hřiště jsou staršího data, stavěná pře- ní, aby byla překážka tvarově od okolní modeosobitý rukopis, který se snaží zasadit do kra- devším v období před věkem zlaté éry golfové lace oddělená, aby byla v ploše čitelná.
jiny toho či onoho hřiště? Dá se říci, že stavět architektury a z toho plyne několik základních V pískovém prostředí se bunkery stavěly tam,
linksy všude po střední a východní Evropě tvarových expozic herních prvků. Jejich typic- kde to bylo strategicky potřeba, samotná este-
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Modelace, i když často velmi předimenzovaná, plynule prochází jakoby celým územím

tika tvaru překážky byla druhotným a estetický
dojem z celého layoutu až třetím úhlem pohledu. Funkčnost na prvním místě. Právě proto
byla vyšší zadní hrana velmi důležitá! Pokud by
totiž tento způsob výstavby a strategie architekt nepoužil, vytvoří z překážky pouhou slepou past. Ne že by se takovéto bunkery vůbec
nevyskytovaly, třeba slavný Par 3 „Redon“ má
hned tři takové, ale počet jejich použití v rámci
jednoho hřiště má být úměrný.

Inspirace variací linksu

Typickými znaky linksových hřišť jsou pravoúhlá odpaliště a malé, bez větší modelace tvarované greeny, obojí se v Beřovicích nevyskytuje. Odpaliště jsou oválná, greeny jsou středně
veliké a tvarované, bunkery mají různé tvary.
V případě Beřovic tedy musíme hovořit pouze o variaci na hřiště linksového typu. Vyjma
několika oválných bunkerů jsou všechny další
prvky hřiště typickým projevem rukopisu rakouského architekta, který se linksovými hřišti
ve svém stylu pouze inspiroval.
Rozbor hřiště je potřeba rozdělit do dvou pohledů, krajinotvorného a strategického. Ten
krajinotvorný zkoumá způsob, jakým architekt
začlenil hřiště do krajiny, jak jednotlivé jamky,
jejich tvarování a jednotlivé herní prvky zapojil do celkové modelace a jak se mu podařilo
navázat styl druhé devítky na ten první. Mezi
oběma devítkami byla totiž několikaletá pauza,
během které se architektovy tvůrčí postupy ur-

Vodní překážky jsou v rukou architekta pokladem

čitě posunuly. Druhým úhlem rozboru je golfová strategie hřiště. Mohli bychom říct to, jak
se na hřišti golfistům hraje. Obě kapitoly spolu
velmi úzce souvisí a nelze jednu od druhé oddělit, má-li mít hřiště jako celek hlavu a patu.
Ve svém pohledu na beřovické hřiště budu tedy
mezi oběma kapitolami plynule přecházet.

Zasazení do krajiny

Jak to tedy je v Beřovicích s modelací hřiště?
Mezi první a druhou devítkou je v tom základní, na první pohled patrný rozdíl. Na prvních
devíti jamkách většinou nenavazuje modelace
okolí na tvarování samotné dráhy. Nevzniká
tak plynulý efekt tvarování krajiny, do které je
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hřiště naoko zasazeno. Většina okolí s původním krajinným rázem nikterak nespolupracuje
a ani na něj nenavazuje. Beřovické hřiště je tedy
na první pohled hřištěm kompletně uměle modelovaným, nesleduje linku udržitelné estetické golfové krajinotvorby.
Modelace, která má většinou tvar oblých kopečků, navozuje na všech okrajových jamkách
velmi syrový dojem. Hřiště jednoduše s okolím
nesplývá. Nejzřetelnějším příkladem je jamka
č. 3. Modelace po obou stranách tohoto paru
5 je umělá, a navíc v ostrém kontrastu okolních
polí. Na první devítce jsou dvě jamky, kde je
okolní modelace plynule spojena s fairwayí jamky 5 a 8, oba čtyřpary v úzkém údolí. Jedno-

značně nejhezčí jamky z první poloviny hřiště.
První devítka má také velmi vydařené oba trojpary. Jak dvojka, delší trojpar přes vodní překážku, tak i sedmička, kratší par 3 se zajímavě
umístěným cross green bunkerem.

Extrémní tvarování je v pořádku

Druhá devítka je z pohledu krajinotvorby daleko povedenější. Modelace, i když často velmi
předimenzovaná, plynule prochází jakoby celým
územím. Extrémnost tvarování musel architekt
zvolit, aby nudné, fádní pole s plynulým spádem
přetvořil do krajiny „vhodné“ pro golfové hřiště
a to je jistě správně zvolený přístup. Jen některé
části a detaily, jak s tímto přesunutým materiálem v rámci herní strategie pracoval, vyvolávají
otazníky o potřebě měřítka. Jsou místa, kde taková modelace kontraproduktivně zabraňuje
výjimečným pohledům. Třeba na osmnáctce by

Pozor na skryté pasti

Pokud bychom měli rozebrat obě devítky ze
strategického pohledu, tedy pohledu hráče
a vyvíjení tlaku na jeho strategický, herní management, pak jsou Beřovice opravdu velmi složitým, ale často i záludným hřištěm. Záludností
myslím především množství překážek, které tím,
že nejsou dopředu nijak tvarováním indikované,
stávají se pro hráče pouhými slepými pastmi - na
mysli mám například mělké koláče s vyšší trávou uprostřed drah, travnaté bunkery, většinou
v dopadových zónách. Prvek, se kterým se na
žádném jiném hřišti, myšleno jiného architekta, nesetkáte. Není jich mnoho, ale pokud v nich
skončíte, je to významné ztížení, protože z vyšší
trávy nedocílíte kontrolovaného kontaktu hole
s míčem a tím i jeho potřebné zpětné rotace.
A protože jsou vytvarovány pouhým zahloubením, a to ještě v geometricky přesném tvaru, ne-

Na první devítce jsou dvě jamky, kde je okolní modelace
plynule spojena s fairwayí - jamky 5 a 8, oba čtyřpary v úzkém
údolí. Jednoznačně z první devítky nejhezčí jamky.

beřovice
ve faktech
Počet jamek: 18
Hlavní přednosti: Unikátní design, perfektní údržba, hezká krajina nedaleko hory Říp.
Cena za green fee 18 jamek:
Po - Pá 1 200 Kč, So – Ne 1 450 Kč
Podmínky hry: 54 hcp
Vybavení areálu: 18 jamkové hřiště, driving, indoor, akademické hřiště 9 jamek,
restaurace, golf shop
Rok otevření: 2004
Zapojení do projektu ČGF Hraj golf,
změň život: ne
Kurzy pro začátečníky: ano
Informace byly pořízeny ve spolupráci
s www.golfova-hriste.cz

jsou dopředu vidět. Překvapení pro každého, kdo
v nich skončí. Dalším ne nedůležitým prvkem
zřadyméněpřijemnýchjsouslepébunkery.Těchje
v Beřovicích opravdu mnoho. Kdo nemá v kapse
birdie kartu, bude se především na odpalištích
cítit dezorientován. Architekt umístil bunkery
většinou do vnitřních doglegů, do okolí greenů
i podél fairwayí mimo i do dopadových zón, ale
převážná většina z nich není vidět. Některé jsou
navíc schovány za terénní modelací tak, že ani
nemáte šanci je tušit.

Par na devítce má cenu eaglu

Tento prvek slepých bunkerů je ojedinělým
způsobem používání pískových překážek a je
z mého pohledu hráče přinejmenším diskutabilní. Překážka je přeci objekt ztěžující další
úder anebo rovnou penalizující příčtem trestné
rány do skóre za špatně provedený úder. Trest
za chybu. Nikoliv trest za dobře zahranou ránu
do míst, kde to hráči architekt nepřál. Podobně
herně nelogické je umístění příčné vodní překážky na jamce č. 9, par 5. Myslím, že devítka
je nejslabší jamkou hřiště. Drtivá většina hráčů
je nucena hrát devítku tak, že po prvním odpalu si druhou ranou přihrává k hranici vodní
překážky příhrou do vzdálenosti okolo 100
metrů a třetí ranou, většinou fairwayovým dřevem, teprve atakuje green, který je umístěn do
úzkého cípu jamky. Logický postup, jak dobýt
green, je zcela obrácen. Devítka je podle mého
názoru strategicky špatně projektovaná jamka.
Vodní překážka je o 100 metrů dál, než by měla
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byl dojem z celé jamky daleko intenzivnější, kdyby mezi bunkerem v pravé straně dopadové zóny
a greenem nebylo monstrózní okrajové tvarování, které celý pohled na jamku naprosto zakrývá.
Jeho vyloučením by se hráči otevřel překrásný
pohled na údolí jamky s dominancí fairwayového bunkeru v celé jeho délce a také approachového plata, na které lze druhou ranou dopálit
a vytvořit si tak ideální prostor pro konečnou
příhru do greenu. Někdy stačí změnit jen nepatrný detail a celý dojem z jamky se rázem změní.
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Kamenný Říp mezi travnatými

podle pravidel golfové architektury být a i její
tvar na vzdáleném břehu neumožňuje variabilitu délky odpalu přes vodní překážku. Proto
má zahraný par na devítce cenu eagle!

Voda výš než fairway

Vodní překážky jsou v rukou architekta pokladem. Jsou nástrojem, se kterým je potřeba
zacházet velmi citlivě, skalpelem, který při
dobrém použití získá architektovi mnoho slávy a uznání. Pokud se s nimi zachází v logice
přírody, tedy že voda teče z kopců do údolí,
kde se hromadí a vytváří jezera, a v logice golfově strategické, kdy vodní překážka buď významně chrání prvek (většinou green), anebo
nabízí získání výhody za riskantně zahranou
ránu, pak je v rukou architekta prvkem nedocenitelným.
V opačném případě, kdy se vodní plochy umístí tak, že nejsou dopředu vidět, anebo chrání
green na vzdálenost, při které již není možné
míč na jamkovišti bezpečně zastavit, vyvolá
u hráčů mnoho nelibých komentářů a architektovi nikterak nepomohou. Tak i tak v Beřovicích. Na několika jamkách druhé devítky
je vodní plocha buď výš než fairway, anebo je
blokovaná terénní modelací způsobem, který
neumožní, abyste její přítomnost zaregistrovali
pouhým pohledem ve směru hry.

Vyjma jamky číslo 16, nádherného paru 3,
jsou ostatní vodní plochy druhé devítky bez
smyslu a vazby na hru. Jamka číslo 10, vodní
plocha vpravo od dopadové zóny je umístěna
výškově tak, že hráč nemá šanci ji dopředu

plocha. Celkový layout hřiště je pěkný, esteticky vyvážený, zkrátka zdařilý grafický objekt,
pokud si ho prohlížíte na scorekartě anebo
jiných propagačních materiálech hřiště, ale ve
skutečnosti je na hřišti celá řada golfově strategických prvků, které nefungují.

Extrémnost tvarování druhé Malé Řípy pod Řípem
devítky musel architekt zvolit, Slepých jamek je na hřišti, především na druhé
devítce, dost, přestože se nejedná o slepé horiaby nudné, fádní pole
zonty! A nemusely by být, kdyby vnitřní stras plynulým spádem přetvořil ny doglegů nebyly blokovány umělou terénní
do krajiny „vhodné“ pro
modelací. Styl modelace je na Erhardtových
hřištích stejný. Tvary modelace jsou ve stylu
golfové hřiště a to je jistě
zmrzlinových kopečků, oblé, malé Řípy. Toto
správně zvolený přístup.
postřehnout. Na další jamce je stejná vodní
plocha také po pravé straně, vidět ji ovšem
opravdu nemůžete, a to protože je blokována vysokou terénní modelací na stejné straně
dráhy a také je od výškové kóty fairwaye snížena o několik metrů!
Dalším příkladem je použití vodní plochy na
osmnáctce. Opět je voda vůči fairwayi umístěna tak, že ji dopředu nemáte možnost vidět.
A ještě je umístěna po levé straně fairwayie
mezi první a druhou dopadovou zónou. Tedy
ze strategického hlediska bezvýznamná vodní
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spojení má v Beřovicích možná svoji logiku
blízkostí hory Říp. Drtivá většina doglegů je
ve vnitřním úhlu doglegu blokována na výhledu nějakou terénní modelací. Často za ní také
bývá ukrytý bunker. I pokud za modelací bunker není, byl by otevřený výhled do jamky pro
hráče velkým přínosem. A stačilo by tak málo,
aby výhledu bránící modelace byla ukončena o
pár metrů dřív.
Pomohlo by to hřišti nejen z bezpečnostního hlediska, aby bylo možné kontrolovat,
jestli se v doglegu nezapomněl nějaký hledač ztraceného míče, ale také proto, že máte
možnost si dopředu prohlédnout a vymys-

let, odkud se bude lépe útočit další ranou
na jamku. Umožnit výběr strategie umístění
odpalu do plochy fairwaye je výhoda, kterou
mnoho hráčů využívá. Moderní, lépe řečeno
současné trendy golfové architektury, které
jdou ruku v ruce s vývojem technologií míčů
a holí, se snaží hráči umožnit pohled na jeho
odpal, na jeho úder, umožnit mu, aby si prohlédl, jak se jeho míč po úderu chová ve fázi
letu i dopadu. U jamek 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
13, 14, 15, 17 a 18 to architekt v Beřovicích
hráčům příliš neumožňuje.

Rozbor jamky číslo 16

Hřiště, které funguje

Nad hřištěm visí alespoň pro mne několik
otazníků a nejasných prvků, které jsem se snažil popsat a svůj postoj odůvodnit. Celkově
ale mohu s klidným svědomím konstatovat, že
Beřovice jsou povedené hřiště. Jsou vyvážené
tím, kde se nachází a pro jakou klientelu jsou
postavené. A dosvědčuje to také stále plné
parkoviště. Žádné hřiště nenese odpovědnost
za dovednost golfového architekta, ale je nositelem atmosféry v klubu, která je pro nás
golfisty mnohdy mnohem důležitější než to,
jaký je architektonický směr samotného hřiště. A v tomto smyslu mají Beřovice mé velké
sympatie, aby také ne, když jsem zde již řadu
let spokojeným členem i hráčem!
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ádherný par 3. Přes vodu. Málo prostoru mezi vodou a greenem. Pěkný výhled
z vyvýšených odpališť. Vždy, když hraji Beřovice, se několik jamek před šestnáctkou
na odpal těším. A co je na této jamce tolik přitahující? Je to celá koncepce jamky.
Vztah greenu s okolní vodní plochou, která je snížena možná o necelý půlmetr. Relativní krátká vzdálenost odpalu, na který je celou dobu vidět.
Říká se, že nejfrekventovanější hůl na drivingu je osmička železo. Pokud je to pravda, pak ji každý
máme nejvíc „okoukanou“, tedy myslím trajektorii letu. No a šestnáctka je často optimální právě
pro osmičku železo. I to je pro celkové hodnocení psychologicky velmi důležité. Green je dobře
čitelný, jeho jednoduchá a nezáludná modelace umožňuje útočit na birdie i z delší vzdálenosti od
jamky. Co víc napsat k dobře vyvážené jamce? Snad jen to, že jak je příjemná šestnáctka, jsou
v podstatě příjemné celé Beřovice.

