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Etapa druhá:
Charles Blair Macdonald
Vývoj golfové architektury v Severní
Americe do začátku II. světové války

Rubrika Tee time s architektem má mnoho podob. S jejím výhradním autorem
Jakubem Červenkou chodíváme po domácích hřištích a díváme se na ně
z architektonického úhlu pohledu, dostáváme se k rozhovorům se světoznámými
architekty z velkých projektantských studií, díváme se pod pokličku tvrdé práce
golfových projektantů a nyní doplňujeme rubriku ještě o další, neméně důležitý
rozměr. Mapujeme kořeny golfové architektury na americkém kontinentě...
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předchozím dílu jsme se věnovali
počátkům golfové architektury na
území Severní Ameriky. Exkurzi do
historie golfu jsme začali v jeho samé
kolébce, St Andrews, a u otce moderní golfové
architektury Old Toma Morrise. Sledovali jsme
důležitou roli tohoto zdánlivě nevýznamného
greenkeepera ze St Adrews. S několika nadšenci
jsme přepluli na druhou stranu oceánu a pokračovali dokumentací křehkého vývoje a rozšíření
hry z Kanady až do Severní Ameriky.
Zakončili jsme zmapováním okolností, které
vedly k širokému rozšíření hry stejně jako k prvním pokusům o výstavbu golfových hřišť. A po
americkém způsobu jsme byli svědky zrodu
prvního velkého národního golfového hrdiny
v postavě mladého amatéra Francise Quimeta,
který skvělým způsobem porazil v rozehrávce
o titul U.S. Open britského profesionála a samozřejmě také architekta Harryho Vardona. Tento
moment je mnoha historiky označován za zlom
světového golfu, kdy nadvládu nad vývojem hry
přebírá po Skotsku a Velké Británii americký
kontinent.
Totéž ale nemůžeme říct o vývoji americké
golfové architektury. Přestože celkový počet
nově postavených hřišť v tom období na americké straně oceánu významně převýšil počet
hřišť postavených ve Skotsku a v Anglii, jejich
kvalita zdaleka nedosahovala úrovně skotských
linksů a anglických vnitrozemských hřišť (budovaných v letech 1850–1900). Tato skvostná
díla, která jsou dodnes pro všudypřítomný vřes
lemující dráhy a hrany bunkerů pojmenovávána Heathland courses, se začala stavět mezi léty
1900–1930 v okolí velkých měst. Souviselo to
s výstavbou anglické vnitrostátní železniční sítě.

napsal Jakub Červenka foto archiv autora
Trend jménem Heathland courses budeme sledovat i ve vývoji golfové architektury opět na
severoamerickém kontinentu.

Otcové golfu z Ameriky

Dospěli jsme do období, ve kterém se začíná používat dnes už všeobecně rozšířený výraz golfový
architekt. Budeme se věnovat nejvýznamnějším
americkým golfovým architektům z období
Golden Age of Golf Design v Severní Americe,
připomeneme jejich nejdůležitější práce a zaměříme se na jejich tvůrčí kořeny (které u velké
většiny z nich opět směřují zpět do skotského St
Andrews na Old Course, resp. k slavnému otci
moderní golfové architektury Old Tomu Morrisovi). Můžeme začít s otcem americké golfové
architektury Charlesem Blairem Macdonaldem.

Charles Blair Macdonald, vyobrazený jako diktátor.
Některé prameny uvádějí, že jím v jistém slova
smyslu skutečně byl (Architects of Golf 1993, str. 55).

Macdonald: na světě je 25 jamek

Zleva Harry Vardon s chotí, James Braid a Georg
Duncan

Charles Blair Macdonald (1855–1939) byl
mnohými golfovými historiky a architekty právem označován jako první z největších amerických golfových architektů. Tři roky v době svého
dospívání strávil na světově věhlasné Univerzitě
ve skotském St Andrews. Důvod, proč byl mladý
Charles poslán za oceán na tak dlouhou dobu,
byl velmi prozaický. Měl si obrousit hrany svého
chování, získat větší sociální cítění a přivlastnit si
něco z pověstné ostrovní kultivovanosti a aristokracie. Tyto společenské dovednosti, jak se dozvídáme z jeho životopisu, si ve Skotsku osvojil
jen částečně. Namísto vybranému chování a em-
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Nejznámější
hřiště od Macdonalda
Chicago Golf Club, 1895
The National Golf Links of America, 1909
St Louis Country Club, 1914
Greenbrier Golf Club, 1915
Mid Ocean Club in Bermuda, 1924
Yale University Golf Club, 1926

patii se mladík z Chicaga věnoval zábavě pro nás
mnohem důležitější a užitečnější. Golfovému
švihu. V naprostém zápalu pro tento nově objevený sport, který ho zcela uchvátil a pohltil, byl
představen Old Tomu Morrisovi.
Ten ho naučil nejen správně švihat holí, zvednout ten kulatý nesmysl ze země, ale také ho
zasvětil do tajů managementu hry, což vedlo
k tomu, že se mladý Charles stal uznávaným amatérským hráčem. Po návratu do Chicaga v roce
1874 byl však postaven před skutečnost naprosté absence golfových hřišť, vybavení k této hře
a jakéhokoli klubu. Nebylo s kým, s čím a kde
hrát. Mladý Charles však stále udržoval kontakt
s golfovým světem skrze své obchodní cesty do
Evropy. Z tohoto osobního koktejlu míchaného
z touhy hrát golf a naprosté absence podmínek
ke hře v jeho rodném Chicagu se velmi rychle

t e et i m e s a r c h i t e k t e m
hřišť používala maximálně jednoduchá, koňmi
tažená mechanizace v podobě zemních graderů
a radlic, v době, kdy byla základní stavební silou
lidská manuální práce, mimochodem sice nikterak drahá na jednotku, ale nákladná na přepočet
hodin, po které výstavba trvala.

Hlavní principy

Macdonaldova projektování
1. Kvalita golfového hřiště je od začátku
určena samotnou kvalitou lokality, kde
bude budoucí hřiště stát. Pro prvotřídní hřiště je zcela zásadní a určující, aby byla vybrána správná lokalita, zejména co se týká
typu zeminy a složení půdního horizontu;
2. Na základě důkladného průzkumu a detailního studia nejlepších golfových jamek na vyhlášených nejlepších ostrovních
hřištích a na základě analytických závěrů
studia jejich silných i slabých stránek konstatuji, že stále nacházím prostor pro zlepšení, zejména v případě přenesení těchto
jamek do nového prostředí;
3. Povrch greenu je srdcem samotné
hry. Greeny mohou být velké, ale většina
by měla mít střední velikost; některé mají
být postavené na rovině, jiné v kopci, jeden
nebo dva v úhlu vůči směru hry, ale většina
by měla mít přirozené tvarování, některé
greeny větší, jiné menší. Travní povrch by
měl umožnit svým jemným, hustým a plně
zapojeným povrchem konstantní pohyb,
kutálení míče přes celý green;
4. Umístění překážek je zásadní a podstatné. Správné a korektní umísťování
golfových překážek bylo prověřováno
mnohaletou zkušeností a mnoha a mnoha
diskusemi zaměřenými zejména na korektnost a spravedlnost umísťování překážek
vzhledem ke všem kategoriím a výkonnostním skupinám hráčů;
5. Ideální hřiště by mělo mít alespoň šest
výrazných bunkerů na konci jamek par 4
chránících vstup do greenu nebo alternativně alespoň několik delších carry odpalů
z odpališť na fairway. Vyjma těchto šesti
bunkerů by na hřišti neměly být jiné překážky, které by zavřely hrací prostor v celé
šíři fairwaye;
6. Pestrost a odlišnost mezi jamkami
par 3, 4 a 5 vybízejí k přesnému umístění
míčů nejen v příhrách do greenu, ale také
v ranách z odpališť. Každý shot musí být
zahrán a umístěn do hry tak, aby měl návaznost na následující odpal;
7. Odpaliště musí být umístěno v těsné
blízkosti předcházejícího greenu –
dlouhé přechody zpomalují hru a občas
způsobí to, že se hráči ztratí a pokračují ve
hře na nenavazující jamce;
8. Stromy jsou vždy skutečnou vadou hřiště, kopce jsou jeho újmou;
9. Jakékoli oslňující umělkování vždy odvádí pozornost od samotné hry;
(Cornish and Whitten 1993).

Bez nároku na honorář

Redan na National Golf Links of America

stalo životní poslání. Začal skromně a pomalu se
sedmijamkovým pitch-and-putt hřištěm na soukromém pozemku amerického senátora Charlese Farwella v Lake Forestu. Následovala menší
devítka v roce 1892. O rok později už Charles
projektoval své první oficiální 18jamkové hřiště,
slavný to The Chicago Golf Club.
O rok později se stal jedním ze zakládajících členů významné organizace The United States Golf
Association a v roce 1895 vyhrál první oficiální
U.S. Amateur Championship. Charles Blair Macdonald zastával názor, že na světě existuje maximálně 25 typů golfových jamek, které se dělí na
jednotlivé katergorie. Jedním z jeho základních
cílů bylo zahrnout do svých projektů vždy alespoň jednu jamku z reprezentativních kategorií.
Proto v jeho pracích nacházíme velmi často variace na The Road Hole, The Redan, Eden, High.
Cape Hole je například jamkou č. 14 v jeho nejznámějším díle The National – dogleg par 4 přes
záliv, kde jsou hráči postaveni před volbu odpalu
přes vodu v úhlu, ve kterém si věří, že dosáhnou
fairwaye na druhé straně. Tato jamka má také
svou variaci na hřišti The Yale Golf Club (trojka), The St Luis Country Club (osmička) a The
Mid Ocean Club (pětka).
Mohlo by se zdát, že Macdonald pouze slepě kopíroval uvedené jamky na nových projektech ve
snaze zajistit si co nejvíc popularity, aniž se zabýval jakoukoli vlastní invencí a kreativitou. Opak
je ale pravdou. Charles Blair Macdonald se vždy
snažil adaptovat jednotlivé jamky do aktuální terénní dispozice. I to by však bylo příliš málo a laciné. Macdonald velmi detailně studoval jednotlivé
jamky a jejich strategické principy a ty aplikoval
a upravoval do zcela konkrétní situace, konkrétní
typologie. Využíval možností, které mu terénní
dispozice poskytovala. Je třeba připomenout, že
se ocitáme v době, kdy se k výstavbě golfových
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Možnosti, které současným architektům nabízí
silná a výkonná stavební mechanizace, GPS satelity naváděné stavební stroje, které krájejí a přesouvají zeminu takřka bez potřeby lidské součinnosti, mohou možná zakrýt nedostatek talentu
nebo představivosti, ale zároveň v měřítku sobě
vlastním trvale zakrývají mnohdy miniaturní přírodou vytvořené modelace, které jsou pro samu
hru a i estetickou hodnotu hřiště tolik důležité.
Na druhé straně je ale potřeba připomenout, že
v době tvorby Charlese Blaira Macdonalda měli
architekti mnohem lepší možnost výběru lokality. Hřiště se nestavěla na předem určeném místě
a za každou cenu, ale naopak lokalita vhodná pro
umístění budoucího golfiště byla pečlivě vybírána a dlouhá léta hledána. Tento trend známý
ze Skotska i z počátků golfové architektury ve
Spojených státech ale netrval zas až tak dlouho. V dobách Charlese Blaira Macdonalda byly
stavební možnosti omezené a drahé, proto byli
golfoví architekti víc odkázáni na osobitý, citlivý a kreativní přístup při projektování (anglicky
laying-down). Proto si také, pokud to bylo jen
trochu možné, sami vybírali vhodnou lokalitu.
Jak tedy začínající golfový architekt Charles B.
Macdonald pracoval se znalostí geniality skotských jamek na americké půdě? Byl kreativní
zejména v oblasti odlišného natáčení greenů
proti fairwayi nebo jinému postavení odpališť
vůči dopadové zóně. K těmto principům také
s oblibou přidával nové prvky, nové překážky,
takže například namísto roughu, pokud mu to
terén umožňoval, projektoval jamky podél vodních ploch. Na konci roku 1928 napsal o svém
nejznámějším hřišti, které bylo a i dnes stále je
mnohými architekty označováno jako perfect
course The National Golf Links of Amerika
(1909): „Nejsem přesvědčen o tom, že by bylo
hřiště perfektní i přes veškeré kritiky a pochvaly.“ (Cornish and Whitten 1993). Charles Blair
Macdonald své práce a projekty poskytoval zcela
zdarma, nikdy si za projektovou činnost či jakoukoli jinou službu spojenou s výstavbou svých
hřišť nenechal vyplatit žádný honorář. Jedinou
odměnou, kterou vždy s vděkem přijal, bylo
čestné doživotní členství v golfovém klubu.
Příště se podíváme detailněji na The National Golf
Links of America a zaměříme se na dalšího z otců
golfové architektury Donalda Rosse.

