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část I.

Domy na hřišti
aneb Golf a development

Kombinace golfového hřiště a developerské výstavby má své kouzlo, své
ekonomické výhody, ale i spoustu úskalí – technických i estetických.
Jednoduše klady i zápory. V Čechách jich moc nemáme. Respektive model
známý ze zahraničí se v našich zemích ještě neobjevil.

napsal & nafotil Jakub Červenka, golfový architekt
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o důvodech můžeme pátrat. Dílem jsou východě, jsou golfová hřiště stavěna společně tě. Samozřejmě že hřiště musí mít adekvátní
to možná obavy investorů, jestli by si s rezidenční výstavbou běžně. Důvod je jedno- kvalitu! A tak ona přidaná hodnota „luxusu“ je
takový projekt pro svébytnou, ryzí, čes- duchý – investoři si uvědomili, nakolik mohou vytvářena tím, že obě součásti těží společně ze
kou povahu našel své klienty a vyplatil přirozeně těžit z tak blízkého propojení. Golfové své rozdílnosti. Hodnota je vyšší, než pokud by
se. Dílem je to jistě i stereotyp. Co se v Čechách hřiště je z urbanistického pohledu zafixovanou byly oba segmenty stavěny odděleně. Přestože
osvědčilo na jednom projektu, osvědčí se na pro- stabilizací velkého prostoru, minimálně 80 ha, mohou být velmi blízko, nemusí k tomuto bejektu druhém, třetím, čtvrtém, pátém..., proto na dlouhou dobu. Pohled do zelené udržované nefitu dojít, pokud nebudou ve společné symmáme tolik hřišť v podobné kvalitě. Každé no- plochy je pro developera dar z nebe. A právě bióze.
vum na tuzemském trhu
Příklad? Hřiště Albatross
na Vysokém Újezdě. Obsi s sebou nese svá úskalí
plynoucí právě ze svébytné Golfové hřiště je z urbanistického pohledu zafixovanou stabilizací jekty jsou stavěny v blízčeské povahy. Ale develo- velkého prostoru, minimálně 80 ha, na dlouhou dobu. Pohled do kosti golfového resortu,
ale nejsou jeho interní souperské projekty uprostřed
zelené udržované plochy je pro developera dar z nebe.
částí, a proto, až na několik
golfových hřišť mají co navýjimek, jsou z pohledu
bídnout.
Vyprojektovat funkční, bezpečný a zajímavý pro- jistota pěkného pohledu je hlavním lákadlem. možného benefitu nevyužitou příležitostí. Pro
jekt této symbiózy není snadné. Málokterý golfo- K němu se připojují šikovné doplňky. Jedineč- golfové hřiště je to do určité míry výhodou,
vý architekt si takové riziko na sebe vezme. Rád nost, bydlení „za branou“, speciální služby pro pokud bude mít vliv na kvalitu architektury,
bych se v tomto článku, který jsme rozdělili na vybranou klientelu, exkluzivita, členství, herní pokud ne, pak je to velmi vážné ohrožení ztráty
výhody, pocit VIP... Čím víc jich developer do- prestiže. Pokud nemá investor přímou kontrolu
dva díly, zaměřil na tuto jedinečnou příležitost.
káže nabídnout, tím větší má šanci na úspěch.
nad obojím, namísto přidané hodnoty může výPohled do zeleně – dar z nebe
znamně ztratit na hodnocení a estetické kvalitě.
Proč by vlastně mělo být součástí golfového Symbióza je základ
Exkluzivita je dána vyvážeností a jednotou „tváhřiště soukromé bydlení? V zahraničí, přede- Stejně také výnos z prodeje objektů významně ře“ hřiště a výstavby. Podnikatelské baroko je
vším v USA, ale také v jižní Evropě a na Blízkém pomáhá financování výstavby golfového hřiš- pro takovéto projekty obrovským nebezpečím.
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Co bydlením
na hřišti získáte?

Highlands Reserve Golf Club, Orlando, Florida

Aby bylo možné dosáhnout výše uvedených benefitů a navrch patřičného profitu, je nutné nalézt především ideální oblast pro takový projekt.
A ta by měla mít zejména dobrou dostupnost do
blízkého města, ve kterém bude drtivá většina
rezidentů pracovat. Dojezd do města musí být
navázán minimálně na rychlostní komunikaci,
nejlépe dálnici. Současně musí být v blízkosti regionálně významného města, které nabízí
potřebné spektrum služeb. Počínaje nemocnicí
přes školky a školy až po kulturní instituce, gas-

tronomická zařízení. Tedy – bydlení na golfu
uprostřed přírody a v blízkosti krajského města.
Tak nějak by měly znít základní „claimy“, kterými
bude developer lákat.

Bydlet a hrát, nebo jen hrát?

Na projektu pak spolupracuje urbanista, golfový architekt a stavební architekt. Pro funkčnost
celého „díla“ je ale hlavní práce golfového architekta. Prostor, který vymezí pro výstavbu, musí
fungovat. Proto projektant musí mít dobrou zna-

Jaké jsou benefity, které může developer ze správně postaveného projektu
získat?
■ 1. vytvoření komunity obyvatel bydlících
„za branou“, život v takto odděleném prostoru nabízí poskytování nadstandardních
služeb;
■ 2. kombinace golfových ploch a výstavby
vytváří trvalou a jedinečnou atmosféru
golfového hřiště;
■ 3. golfové hřiště denně skýtá obyvatelům
jedinečný pohled do pečlivě upravené zeleně, a to velmi příjemný pohled;
■ 4. golfové hřiště napomáhá vytvářet životní styl, který mimo jiné nabízí blízkou
a každodenní možnost aktivního odpočinku;
■ 5. golfové hřiště je stále otevřeným prostorem;
■ 6. golf nabízí aktivní odreagování každodenního stresu. Pro rezidenty v rámci
hřiště dennodenní možnost i zkrácené hry
nebo jen tréninku na akademii;
■ 7. rezidenti nemusí pro dojezd na hřiště
používat automobily, součástí bydlení
v takové komunitě jsou soukromé golfové
vozíky;
■ 8. golfové hřiště vytváří prostor pro návrat
původní fauny a flóry, pro rezidenty je „na
dosah“;
■ 9. bydlení na golfu je vždy „Premium life
style“.

lost v oblastech golfové architektury, rezidenční
výstavby, developerského trhu. Musí si projít
velmi detailním zmapováním místních poměrů
a hlavně mít talent pro to, aby maximálně využil
všech možností, které mu oblast nabízí.
Obecně lze rozdělit golfová hřiště do dvou kategorií. První jsou hřiště, která nepotřebují k financování prostředky z developerské výstavby

Mystic Dunes Golf Club, Orlando, Florida
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a která jsou záměrně stavěna ve výjimečných
krajinách proto, aby přilákala dostatečné množství hráčů a tím si zajistila splacení investice
a náklady na provoz. Taková hřiště doporučuji
stavět pouze na výjimečných místech, v místech, kde je dopředu zajištěna klientela. Nemusí
jít vždy pouze o vhodnou krajinu, která určuje výjimečnost, mnohdy to může být i dobrá
dostupnost a vzdálenost od velkého sídelního
celku.
Druhým typem hřiště je logicky to, které je od
začátku plánováno jako místo pro hru i pro bydlení. jak jsem uvedl výše, zde je klíčová lokalita
víc než bezprostřední okolí, tedy příroda. Atmosféru golfového hřiště vytvoří zejména prvky při vytváření modelace samotného hřiště.

Právo prvního odpalu

Jak má správně vypadat proces projektování projektu golfového hřiště a developerské výstavby?
Kdo má právo prvního tahu? Architekt golfového hřiště, nebo architekt developerské výstavby?
Oba musí spolupracovat velmi těsně. Golfový
architekt sleduje principy projektování hřiště,
světové strany, směr proudění větru, sekvence
a střídání PAR jednotlivých jamek, vyváženost
obou devítek atd. Architekt objektů sleduje

Z bytových domů je pěkný a přesto bezpečný výhled na golfové hřiště. Vzdálenost obytných objektů od dráhy
pohled hráče při samotné hře nijak neruší

přístupnost do oblasti, obslužnost, navázání na
inženýrské sítě, potřebu výstavby komunikací,
topografii...
Největším oříškem pro golfového architekta je
udržet objekty pro bydlení v takové pozici, aby
golf rušily co nejméně. Někde uvnitř každého
hráče je touha hrát golf v přírodě, tzn. nebýt rušen industrializací krajiny. Všímám si, jak často

hráči komentují prvky industrializované krajiny,
které jsou přítomné na golfových hřištích. Ať už
jde o vedení vysokého napětí, skladové haly, silnice a mosty, železnice, letiště, nebo právě bydlení.
Uvědomme si, že v případě golfového a rezidenčního projektu je tato skutečnost v přímém konfliktu, přesto ale může být řešena tak, že to hru
ani obyvatele neruší.

INZERCE
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