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Narodila se v Německu, 
absolvovala univerzitu 

v Anglii a pracovala několik let 
s renomovanými golfovými ar-
chitekty Ronaldem Freamem 
a Robertem T. Jonesem Jr. 
v Kalifornii. Její tým krajinné 
architektury vytváří nádherné 
parky a sportovní hřiště v Ev-
ropě a v Asii. Tým pro golfová 
hřiště je aktivní v Evropě, 
Africe, Asii a Severní Americe. 

H O S T  M Ě S Í C E

Milí přátelé a kolegové,
je mi velkým potěšením, že mohu 
přispět do časopisu Vašeho svazu. 
Sekretář ČSG Karel Kubata mě 
požádal, abych napsala článek 
o aspektech plánování, designu 
a údržby golfových hřišť. Jak víte, 
golf je skvělým sportem pro lidi 
každého věku. Poskytuje tělu 
aktivní odpočinek, povzbuzuje 
duševní činnost a umožňuje lidem 
potkat se v krásném přírodním 
prostředí. Vyžaduje ale také 
obětavé zapojení spousty lidí do 
vytváření a udržování podmínek. 
My všichni k takovým lidem pa-
tříme, a proto jsem možnost na-
psat článek do Vašeho časopisu 
přivítala. Bude mi to i příjemným 
rozptýlením.

BETTINA SCHRICKEL: GREENKEEPEŘI 
DNES NEJSOU “CHLAPI, CO SEKAJÍ TRÁVU”, 
JSOU TO VZDĚLANÍ PROFESIONÁLOVÉ

ARCHITEKT 
POLOŽÍ
JEN ZÁKLAD
“ARCHITEKT GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ POLOŽÍ ZÁKLAD, ALE JE NA 
GREENKEEPERECH, ABY UDRŽELI VYSOKÝ STANDARD BĚŽNÉHO 
- KAŽDODENNÍHO POUŽÍVÁNÍ,” ŘÍKÁ BETTINA SCHRICKEL, CERTI-
FIKOVANÁ ARCHITEKTKA  GOLFOVÝCH HŘIŠŤ A ZÁROVEŇ REGIS-
TROVANÁ KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTKA,  KTERÁ STOJÍ V ČELE DVOU 
ÚSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ - SCHRICKEL + PARTNER V BERLÍNĚ 
A LIONESS ENTERPRISES INC. NA FLORIDĚ. 

Bettina Schrickel upřesňuje: 
“Zabýváme se všemi aspekty 
rozvoje a renovace golfových 
hřišť. Pomáháme našim kli-
entům s volbou vhodných 
stanovišť. Zpracováváme rea-
lizační studie a poskytujeme 
veškeré podklady vyžadované 
pro úspěšný schvalovací pro-
ces, konstrukci a údržbu hřišť. 
Osobní účast v každé  fázi 
projektu od počátku až do ote-

vření golfového hřiště je naší 
obchodní značkou (vizitkou).

Pevně věřím v úzkou 
spolupráci mezi architektem 
golfového hřiště a greenkeepe-
rem, potřebnou pro vytvoření 
golfového hřiště vysoké kva-
lity. Pro vytvoření úspěšného 
a konkurenceschopného hřiště 
je sofistikovaný design golfo-
vého hřiště stejně tak důležitý 
jako kvalifikovaná údržba 

hřiště. I když dokonalý design 
tvoří základ pro dobrou agro-
nomii, vysoce kvalitní údržba  
trávníku je zásadní, protože 
nejviditelněší věc pro hráče 
golfu je právě kvalita trávníku. 
Špatně  udržované golfové 
hřiště odradí nejen od další 
hry, ale i od připojení ke klu-
bu. Golfisté mají možnost vol-
by. Necestují do neatraktivního 
golfového klubu. Narůstající 
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množství národních a regio-
nálních golfových hřišť nabízí 
výběr a alternativy. Úspěšné 
golfové hřiště musí poskytovat 
příznačně charakteristický, 
podnětný, nezapomenutelný, 
uživatelsky příjemný a pro 
hráče atraktivní golf.

Přestože v návrhu architekta 
by měla být výzva, krása pří-
rody a originalita, musí také 
vzít v úvahu to, zda je projekt 
orientován na zákazníka 
a proveditelný za rozumnou 
cenu. Je snadné navrhnout to 
“nejúžasnější golfové hřiště 

na světě”. Ještě snazší je na-
vrhovat nudná, monotónní 
a stereotypní golfové hřiště. 
Umění architektury úspěšného 
hřiště spočívá v tvorbě, návrhu 
a realizaci unikátního hřiště 
v rámci klientova rozpočtu, 
umožňujícího návrat jeho 
investic. 

Důležitým účastníkem, jenž 
ovlivňuje finanční stránku, je 
greenkeeper a jeho tým udržu-
jící golfové hřiště. Bez ohledu 
na to, jak je architekt nadaný 
nebo naopak bez představivos-
ti, kvalifikovaný management 
trávníku může způsobit, že 
skvěle navržené hřiště bude 

H O S T  M Ě S Í C E
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Je snadné navrhnout to “nejúžasnější golfové hřiště na světě”. Ještě snazší je 
však navrhovat hřiště nudná, monotónní a stereotypní...

AGRO CS a.s., ¤íkov 265, 552 03 âeská Skalice, Tel. 491 457 224, Mobil 731 134 131, Fax 491457 220, E-mail: krepinska@agrocs.cz

Kompletní program péče
o golfová hřiště

www.agroprofi.cz

... vyžaduje-li vaše hra perfektní povrch

substráty • hnojiva
• travní osiva

• rolované travní koberce
• sečky, rozmetadla

• podpůrné prostředky
• herbicidy, fungicidy

• laboratorní služby
• poradenství

vypadat senzačně a průměrně 
navržené hřiště bude vypadat 
lepší než ve skutečnosti je. 
Avšak i ten nejdokonalejší ná-
vrh utrpí, když hřiště nebude 
dobře udržováno.

Proto považuji aktivní spo-
lupráci a komunikaci mezi 
architektem golfového hřiště 
a greenkeepery za nevyhnutel-
nou. Greenkeepeři už nejsou 
“chlapy, co sekají trávu”, jsou 
to dobře vzdělaní profesioná-
lové. Při mnoha rozhovorech 
se zkušenými greenkeepery 
jsem zaznamenala celou řadu 
rozumných doporučení, které 
by měl mít architekt na mysli, 
aby údržba navrženého hřiště 
byla snazší a účinnější, a aniž 
bychom museli obětovat pů-
vodní záměry projektu.

Golfová hřiště musí být 
navržena přiměřeně dostup-
nému rozpočtu na údržbu. 
Náročné návrhy zvyšují nákla-
dy na údržbu. S velkým roz-
počtem, dostatečným množ-
stvím kvalifikovaných zaměst-

nanců a moderními stroji 
lze dobře udržovat každý 
návrh. Většina hřišť má však 
rozpočet na údržbu omezený. 
Architekti si musí být vědomi 
toho, že rozpočet určuje mož-
nosti údržby. Jestliže je návrh 
příliš náročný vzhledem 
k dostupnému rozpočtu na 
údržbu, vzhled hřiště a kvalita 
hry bude trpět. Jediným řeše-
ním s dlouhodobým efektem 
je pak přepracování tak, aby 
byl omezen rozsah ručních 
prací a bylo efektivněji využi-
to strojů. 

Důkladné technické zna-
losti, zkušenost s různými 
polohami, estetické cítění 
a znalost hry golfu by měly 
být hlavními profesními 
kvalitami architekta golfo-
vých hřišť. Architekti by měli 
navrhovat hřiště přiměřené 
předpokládanému rozsahu 
hry. Nadměrné používání 
hřiště může způsobit závažné 
poškození hřiště, bez ohledu 
na úroveň údržby. Hra a údrž-

ba znamenají pohyb po hřišti, 
zhutnění jeho hracích ploch 
a opotřebování, což vede 
k zhoršení podmínek pro hru, 
protože trávník stárne. Vlivem 
nadměrného využívání hřiště 
se opotřebovávají podložky, 
objevují se nežádoucí mokrá 

místa, zasychající holá místa 
bez trávy na fervejích, “zápla-
tovaný”, hrbolatý či ztvrdlý 
green, nebo vodou nasáklé 
bunkery. Těmto důsledkům 
není údržba schopna čelit, ale 
lze se jim vyhnout promyšle-
ným návrhem. 
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I při ideálních přírodních pod-
mínkách a při použití toho nej-
lepšího konstrukčního materi-
álu každé hřiště má omezenou 
kapacitu používání, protože 
je to živý útvar. Regenerace 
trávníku potřebuje čas. Rozsah 
hry by měl být řízen, a růst 
a výživa trávníku by měly 
být v rovnováze. Obecně však 
optimální využívání hřiště 
stanovit nelze. Liší se lokalita 
od lokality a záleží na konkrét-

ních specifických podmínkách 
a délce hrací sezóny.

Konstrukce hřiště přizpůso-
bená specifickým podmínkám 
může pomoci zvýšit odolnost 
hřiště proti jeho opotřebení. 
Vhodná směs kořenové zóny 
s písky odolnými ztvrdnutí (sle-
pení) a druhy trav vhodné pro 
konkrétní stanoviště, rozsáhlá 
podpovrchová drenáž a vyzkou-
šené konstrukční metody, před-
nostně ty standardní dle USGA, 

přispívají k lepšímu trávníku, 
hladšímu povrchu pro odpalo-
vání a spokojenosti hráčů. 

Dostatečně velký povrchu 
greenů a podložek zmírňuje 
opotřebení a uspokojuje po-
žadavky uživatele. Zhoršená 
cirkulace vzduchu a stín vedou 
ke vzniku chorob a špatnému 
růstu trávy. Jemné vrstevnice 
(kontury, obrysy) odpalovacích 
ploch stejně jako ne moc prud-
ké svahy a jemné banky (svahy, 

stráně, břehy) na greenech, 
podložkách a bunkerech umož-
ňují umožňují cenově efektivní 
pojízdné sekání, snadné otáče-
ní strojů a eliminují používání 
ručních sekaček, fly mowers, 
a strimmerů. Stejně široké 
příchozí a odchozí cesty okolo 
a mezi greeny a podložkami, 
dostatečné dopadové plochy 
(landing areas)  a široké vý-
chody z bunkerů omezují opo-
třebování trávníku, předchází 
zhutnění a umožňují snadný 
přístup strojům pro údržbu. 

Pískové bunkery mohou 
významně zvýšit náklady na 
údržbu, jejich údržba je nároč-
ná na práci. Jejich umístění by 
proto mělo být úměrné dostup-
nému rozpočtu. Jejich velikost 
by měla umožňovat použití 
uhrabovacích strojů a omezení 
ruční práce. Méně složité tvary 
bunkerů mohou snížit počet ho-
din na edging, uhlazené (změk-
čené) povrchy bunkerů mohou 
omezit používání fly mowers 
a strimmers. Na větrných lokali-
tách by měly být velké bunkery 
nahrazeny malými a hlubo-
kými, kvůli zastavení větru 
a ochraně písku. Výběr hrubého 
písku zabraňuje větrné erozi. 

Nezbytný je “vodo-
vzdorný návrh” fairways. 
Podpovrchová drenáž přispí-
vá k méně vlhkým a soggy 
spotům (skvrnám), menšímu 
utužení a zpomalení stárnutí 
trávníku. Nové druhy trávníků 
nabízejí lepší hrací povrchy, 
bohatší a sytější barvu, odol-
nost proti chorobám a širší 
přizpůsobivost různým klima-
tickým podmínkám. Závlahy 
mohou mít na kvalitu trávníku 
a hry přímo zázračný účinek 
a pokud je to finančně možně, 
neměly by být omezeny pouze 
na greeny a podložky. 

Jak vidíte, znalosti architek-
ta pro vytvoření udržitelného 
(trvalého, dlouhodobého) 
a úspěšného golfového hřiště 
by měly zahrnovat mnohem 
více než jen kreativitu nebo 
umění hrát si. Mít na mysli 
různá hlediska údržby je velmi 
důležité pro rozvoj krásných 
a nezapomenutelných hřišt 
s reálnou údržbou, která bu-
dou pro jejich vlastníka příno-
sem (odměnou).  


