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Mládí má zelenou...
Mládežnický golf je budoucností hry! Proto je podpora juniorského golfu,
a to jak ze strany privátních investorů, tak také ze strany ČGF, dobře
zváženou a promyšlenou investicí. V některých případech je i důležitým
nástrojem pro zajištění modelu ekonomické soběstačnosti již postavených
golfových resortů, a to zejména v blízkosti velkých aglomerací.

N

ejen větší potenciál plynulé- levnějších projektů, zejména v chudších regio- Zázemí nemáme, podpořit umíme
ho nárůstu členů, který velká nech České republiky, se hra a členství v golfo- Budoucností sportu je mládež. Kteréhokoli
města poskytují, ale i projekty vých klubech staly dostupnější širší veřejnosti. sportu. Zajistit centralizovaně kontrolovaný rozvoj mládeže v golfovém prostředí není možné.
regionálních hřišť by na podpo- Toto období, zdá se, již skončilo.
ru zázemí pro začátečníky a děti měly myslet. Reakcí na novou situaci společně s eko- Golf je totiž postaven na principu soukromého
Do golfu se v České republice investovaly nomickou stagnací loňského roku je velké vlastnictví sportovišť na jedné straně, výuky
nemalé privátní finanční prostředky, a to množství emisí členství v golfových klubech techniky a hry prostřednictvím především členů
zejména do oblasti výstavby golfových hřišť. za zlomkové, až symbolické, ceny a vyrovná- profesionální organizace České PGA na druhé
straně a zajištěním soutěžní
V posledních několika
podpory a organizace ČGF
letech pociťují majiteV posledních několika letech pociťují majitelé
na straně třetí. Do tohoto
lé a investoři mírný, až
střední pokles nárůstu
a investoři mírný, až střední pokles nárůstu hráčů. Ještě hůře složitého vzorce vstupují
ještě individuální impulzy
hráčů. Ještě hůře jsou na
jsou na tom golfové kluby.
mládežnického programu
tom golfové kluby.
jednotlivých klubů, které
ní propadu skrytým způsobem prostřednic- jsou ale limitovány především omezeným využiÚtlum zájmu?
V klubech je zřejmý zásadní pokles nárůstu tvím různých balíčků. Tato situace následně tím sportoviště. Vlastník sportoviště bude vždy
členské základny v režimu nákupu členství ovlivňuje i stabilní a kvalitní golfová hřiště, preferovat komerční přínos ve smyslu co nejvíc
v cenové hladině, se kterou byly stavěny fi- protože jejich průběžný nárůst nových čle- denních her, které jsou závislé na plynulosti hry.
nanční modely v letech 2000–2008. Dílem je nů se prakticky zastavil. Napříč spektrem V tomto smyslu je uvolnění hracích časů pro zatato situace dozněním vlny období intenziv- velkých resortů si můžeme všimnout mnoha čátečníky a mládež spíš omezením, neboť z ponější výstavby golfových hřišť, které bylo od- zajímavých programů, jejichž hlavním cílem hledu plynulosti hry představuje tato skupina
povědí na popularitu golfu z let 2002–2006, je zvýšit objem odehraných her jednorázově vyšší nárok na délku pobytu na hřišti. Je tedy
kdy se začal pomalu měnit pohled společnosti platících hráčů (viz rámeček Golf hrajeme, především na vůli a osvícenosti majitelů golfona golf coby snobský sport. Vlivem výstavby život měníme?).
vých hřišť a investorů, aby kategorii začáteční-
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napsal Jakub Červenka, golfový architekt foto archiv Czech Golf Development, ČGF a Tiger Cub
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Golf hrajeme,
život měníme?
ků a mládeže začali věnovat i investorský zájem
ve smyslu budování samostatných sportovišť.
Pokud je zde snaha centralizovat mládežnický
rozvoj způsobem, který si mohou dovolit jiné
sporty prostřednictvím tělovýchovných jednot
a jiných struktur, které jsou zároveň vlastníky
sportovišť, pak v golfu to takto fungovat nemůže.
Nicméně naopak centralizovaná, strukturovaná

množí. Příkladně se dětem věnují třeba v Beřovicích, na Zbraslavi, v Poděbradech, v Benátkách,
na Slavkově, v Mladých Bucích, v pražské Hostivaři, nebo na plzeňské Dýšině. Programu juniorského letního golfu na Dýšině se letos zúčastnilo
více než 100 dětí.
Na základě této skutečnosti učinili vlastníci Golf
Parku Plzeň rozhodnutí postavit pro děti vlastní

Pokud je zde snaha centralizovat mládežnický rozvoj
způsobem, který si mohou dovolit jiné sporty prostřednictvím
tělovýchovných jednot a jiných struktur, které jsou zároveň
vlastníky sportovišť, pak v golfu to takto fungovat nemůže.
podpora a systém jsou namístě pro juniorskou
reprezentaci a národní soutěžní programy.

Junioři potřebují prostor

Pozoruji, že juniorské programy na golfových
hřištích i v minulých letech žádný pokles nezaznamenaly. Co to znamená? Je možné, že dochází k omezení výdaje finančních prostředků
rodinných rozpočtů do celorodinných her, na
rozdíl od podpory vlastních dětí, často i v rámci
výukových programů na školách, při zařazení do
tréninkových golfových programů atd. Příklady
hřišť, kde se budují tréninkové plochy pro děti,
pořádají dětské dny či letní golfové tábory, se

tréninkové sportoviště, na jehož budování mám
možnost se také podílet. V přípravné fázi projektování jsem si kladl několik základních otázek,
které měly na konečný layout zásadní vliv. Klíčové úvahy vycházely především ze skutečnosti, že
děti jsou schopny se v golfu velmi rychle zlepšovat. Tato skutečnost má vliv na délku jamek, bezpečnostní zóny mezi jednotlivými herními prvky, především v konkrétním prostoru, ve kterém
se Junior Golf Academy v těchto dnech v Dýšině
staví. Dalším faktorem byla otázka, jak náročné
nebo lehké mají jednotlivé jamky být. Nabídnutý prostor k realizaci nebyl větší než 2,5 ha. Na
druhé straně jsem si říkal, že jednotlivé jamky
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V souvislosti s programy, které mají přilákat
nové hráče ke golfu, citujme zdroj ČGF o aktuálním vývoji nárůstu nových zájemců o hru
z programu Hraj golf, změň život. „Většímu
rozvoji golfu v Česku brání řada faktorů. Mezi
nejvýraznější patří nedostatečný počet areálů, kde by si mohl zahrát kdokoli. Hráčů s klubovým nebo žádným handicapem je totiž
více než 50 procent a po zrušení zelené karty
jich zcela jistě přibude.“ Toto oficiální prohlášení ČGF stojí za zamyšlení a přehodnocení
investičních záměrů pro privátní segment
směřující do golfu. Jestliže ČGF předpokládá takový nárůst hráčů navzdory avizované
druhé vlně ekonomické recese – a to zřejmě
předpokládá, neboť uvedené prognózy jsou
z období konce roku 2010 –, pak jsou zveřejněné údaje na bezpečné straně úvahy nárůstové křivky nových golfistů.

musí nabídnout širokou škálu různých herních
situací, se kterými se děti na hřišti mohou setkat.
Dýšinská akademie nabídne příčnou i podélnou
vodní překážku, auty, biozóny, prostor pro chip
and run stejně jako situaci vyzývající k přesné
příhře technikou pitch. Umožní vystřídat během
hry větší počet holí, od fairwayových dřev po
střední i kratší železa.

Hlavně děti neodradit

Děti do věku 10 let nemohou odpálit svůj míč
dále než do vzdálenosti 80 metrů. Přemýšlel
jsem nad tím, jaké byly moje golfové začátky,
jaké to bylo, když jsem začal poprvé odpalovat.

Vzpomínám si, že jsem se usilovně snažil o kontakt hlavy hole s míčem tak, abych dostal míč
jakýmkoli způsobem do vzduchu. Pohyb, při
kterém míč od hole odletěl, jsem se snažil si zapamatovat a při dalším švihu ho zopakovat. Stále
a stále. Proto i malé pitch and putt hřiště může
dětem a začátečníkům zpostředkovat skvělý zážitek z prvních úderů a hry.
Vývoj v získávání herních dovedností, především odpalu a citu pro krátkou hru, se i s příchodem nových technologií nezměnil. Proto jsem
se při projektování plzeňské juniorské akademie
držel principu jednoduchosti a snadnosti. Cílem
je vzbudit v dětech zájem a touhu se na hřiště
vracet a zkoušet hrát znovu a znovu. Pokud by
bylo hřiště příliš těžké, mohlo by se lehce stát, že
prvotní zájem převáží nezájem z neúspěchu. Je
to tenká hrana nalézt patřičnou míru obtížnosti. Variabilita jamek nicméně umožňuje zařadit
i jamky s větší náročností. Na Dýšině třeba krátký par 3 přes řeku Klabavu.
Nevadí, když jednotlivé jamky jsou krátké par 3,
naopak. Jamky s délkou přes 80 metrů jsou pro
děti tak dlouhé, že je těžko zvládnou zahrát na
jeden úder i fairwayovým dřevem. Variabilita délek by měla být od 40 do 90 metrů u par 3 a do
140 m u par 4. Par 4 by měl být z mírného kopce
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Geodetem zaměřený pozemek Junior Golf Academy
Dýšina v intervalu po 20 cm před zahájením
provádění terénních prací.

a se sklonem fairwaye na pomyslnou dopadovou
zónu, aby i kratší, ale směrově správně zahrané,
údery skončily na dobrém místě pro další odpal. Rozhodně není nutné, aby taková akademie
měla roughy, a už vůbec ne hardrough. Naprosto postačí oddělit plochy rozdílným sekáním
na odpaliště, greeny, fairwaye a okolní plochy
sekané na výšku semiroughu. Výšku, ve které se
míč pohodlně najde a je možné ho jakoukoli holí
odpálit ve směru hry.

Méně je více

Stejně jako u mírně modelovaných fairwayí,
kde míru modelace určuje pouze skutečnost,
aby byl zajištěn přirozený odtok povrchových
vod z hracích ploch a tím zajištěna možnost
pravidelné sekatelnosti technikou používanou
na golfovém hřišti, je totéž nutné i u modelace greenu. Zde platí víc než kde jinde „méně
je více“. Puttování, jak víme, je nejdůležitější
součástí hry. Klíčem ke správnému puttování
je kombinace techniky s citem pro sílu úderu,
pro délku puttu. I v puttování je potřeba u dětí
vzbudit zájem o dosažení co nejmenšího počtu
puttů, o hledání a nalézání vztahu mezi silou
úderu a délkou rolování míče.
Proto greeny nesmějí být nijak zvlášť modelované. Naprosto postačí svažitost v minimálním
procentuálním sklonu. Určitě by ale plochy
jamkovišť měly být oseté stejnou travní směsí

Tentýž prostor byl zaměřen po dokončení hrubých terénních
prací. Oba modely dokladují, jak golfová architektura může
využít i zdánlivě pro golf nevhodnou krajinu.

jako domovské hřiště, aby se děti při kombinaci
tréninku na akademii a hry na hřišti nesetkávaly
s rozdílnými podmínkami při puttování. Dalším důvodem, proč by měly být jednotlivé prvky stejně založené, postavené, je pohled údržby.
Akademie se musí stát jen další jamkou hřiště,
zařazenou do programu aplikace úkonů nastavených v celosezonním programu údržby.
Dobře udržované hřiště skryje nedostatky projektu, naopak podprůměrně udržované dobré
hřiště kvalitu projektu snižuje. Tento princip
platí pro tréninkové akademie dvojnásob! Takové akademie jsou prvním stupněm na žebříčku budoucích golfových hvězd a v jejich očích
mají stejnou hodnotu jako nejlepší hřiště pro
nás, kvalitními hřišti „otřískané“, golfisty.

Potřebujeme golfové rodiny

Zdravý a funkční projekt vzbudí zájem, dostane
se do povědomí a kladným hodnocením přivede
další hráče. Děti i rodiče si to mezi sebou řeknou.
Golf je přece skvělá zábava! Podporuje v dětech
soutěživost, učí je soustředění, zlepšuje jejich
pohybovou koordinaci a je zdrojem a příležitostí
k účasti celé rodiny. Potřebujeme přivést ke golfu
děti skrze jejich rodiče a rodiče skrze jejich děti.
Potřebujeme golfové rodiny! Potřebujeme, aby
rodiny spolu opět trávily více společného času,
aby děti byly se svými rodiči. Golf je k tomu skvělou příležitostí!

78

Ideální akademie
■ Odpaliště mohou být umělá jako na driving
range, ale pokud chcete, aby se děti opravdu
naučily dobře trefovat míč, doporučuji odpaliště travnaté i přesto, že jsou investičně
náročnější.
■ Greeny jednoznačně doporučuji bez modelace, a pokud, tak jen velmi mírně a v okrajových partiích. Délka jednotlivých jamek
a mírnost modelace umožňují projekčně
navrhnout menší greeny, řekl bych v rozsahu 150–300 m2. Pro děti je skvělou zábavou
dostat míč do jamky na co nejmenší počet
úderů (stejně jako pro některé z nás!). Malé
greeny a malá modelace jim v této zábavě
jen pomohou. Pro děti je velmi frustrující,
pokud se po několika dobře zahraných úderech v poli dostanou na green, na kterém posbírají větší počet úderů než počet, jakým se
na green dostaly.
■ Účelnost nad design. Obecně není tolik

potřeba, aby golfové akademie pro děti a začátečníky byly projekčně atraktivní. Mnohem
důležitější je, aby travnaté herní plochy akademie byly v dobré kondici a odpovídaly kvalitou i výškou seče herním situacím na hřišti.

