
Čo by ste mali vedieť pred výstavbou cvičných golfových plôch 

Cvičná tréningová plocha by mala obsahovať (z hľadiska precvičenia čo najväčšieho 
množstva hracích úkonov golfovej hry): 

PUTTING GREEN (ďalej iba PG) – miesto na tréning 
krátkej hry (umiestnenie loptičky z ľubovoľného miesta 
na greene do jamky, čo najmenším počtom úderov). 
Veľkosť môže byť rôzna, podľa potreby investora. 
Spravidla 500 – 800 m2. Je na ňom viacero jamiek, má 
byť modelovaný tak, aby si hráči precvičili čo najviac 
herných variantov re  álnej hry. 
Putting green by mal mať kvalitu reálneho greenu 
golfového ihriska, preto sa pri výstavbe realizuje podľa 
medzinárodných noriem, t.j. s drenážou, s pieskovou konštrukčnou vrstvou. Treba počítať 
s tým, že je to miesto veľmi zaťažované, kosí sa veľmi nízko a často musí byť tomu 
prispôsobená aj údržba. Nakoľko má PG pieskovú konštrukčnú vrstvu, nevyhnutý je dobre 
realizovaný závlahový systém. Pokiaľ sa green v horúcom období čo len deň nezavlaží, môže 
to mať katastrofálne dôsledky na kvalitu hry, nakoľko citlivý trávnik veľmi ťažko regeneruje. 
Trávnik možno realizovať výsevom alebo pokládkou trávneho koberca. Treba zvážiť spôsob 
založenia trávnika, nakoľko po výseve trvá založenie trávnika minimálne 3 mesiace 
a založeniu treba venovať veľkú pozornosť, oproti tomu na položenom trávnom koberci sa dá 
takmer okamžite hrať, ale cena trávneho koberca nie je nízka. Je reálne, že sa náklady na 
zapestovanie a údržbu vysiateho trávnika do stavu hrateľnosti vyrovnajú cene trávneho 
koberca. 
PG musí mať vybudovanú závlahu. 
 
CHIPPING GREEN (ďalej iba CHG) – miesto na 
tréning zahratia l  optičky z blízkosti greenu na green, 
resp. čo najbližšie k jamke greenu. Veľkosť môže byť 
rôzna, podľa potreby investora. Spravidla 300 –500 m2. 
Môže mať iba jednu jamku (ak má menší rozmer), ale 
aj viacero jamiek (ak je väčší).  Okolo CHG musí byť 
dostatok priestoru, aby sa dal trénovať odpal (chip) na 
green z rôznych uhlov a vzdialeností. 
Konštrukčné varianty: 
- podľa medzinárodných noriem ako putting green 
- so zníženou, alebo inak modifikovanou konštrukčnou vrstvou, príp. bez špeciálnej 
konštrukčnej vrstvy 
- umelý trávnik  
Úmerne hraciemu povrchu musí byť prispôsobená údržba a závlaha. 
CHG by mal mať vybudovanú závlahu – v závislosti od použitého konštrukčného variantu. 

 



BUNKER – spravidla lokalizovaný v blízkosti Chipping 
greenu. Hráči trénujú odpálenie loptičky z bunkru na green. 
Musí byť oddrenážovaný, aby sa zabezpečil odtok 
zrážkovej vody. Veľkosť 200 –500 m2. Bunkrov môže byť 
dokonca niekoľko, podľa predstáv investora.  
 

DRIVING RANGE (ďalej iba DR) – miesto na tréning dlhej hry. Šírka môže byť rôzna, 
podľa toho, aká je predstava o množstve hráčov, avšak dĺžka by mala byť 
minimálne 250 m , v lepšom prípade 300 m. 
DR má odpalovú zónu – miesto odkiaľ sa odpaluje loptička a dopadovú 
zónu – miesto, kde dopadá loptička. Treba mať na pamäti, že i keď 
logicky by mala loptička dopadnúť do dopadovej zóny DR, nemusí tomu 
vždy tak byť. Pokiaľ hráč s golfom iba začína, loptička môže nabrať 

nevypočitateľný smer, preto ak je DR umiestnený vedľa ostatných tréningových plôch, príp. 
vedľa cesty, alebo iných pozemkov, kde je voľný pohyb osôb, musí byť oddelený ochrannou 
sieťou. 
Na DR môžu byť ľubovoľným spôsobom, v rôznej vzdialenosti vyznačené alebo umiestnené 
tzv. „target greeny“, ktoré pomáhajú hráčom v tréningu na presnosť a smer odpalu. 
Samotné miesto odpalu (Tee line) je z umelého trávnika, tzv. umelá podložka o rozmere 150 
x 150 cm (prípadne 200 x 200 cm), pričom medzi podložkami je potrebný minimálny rozstup 
2 m. Umelé podložky môžu byť umiestnené na trávniku, alebo na vydláždenom resp. 
vybetónovanom chodníku (ľahšia manipulácia, menšia možnosť znečistenia). 
Okrem umelých odpalísk, treba vyčleniť určitú plochu aj na odpalovanie z prirodzeného 
trávnika. 
Tee line môže byť odkrytá, ale časť s umelými odpalmi môže byť aj zastrešená, aby sa dalo 
trénovať aj za nepriaznivého počasia. 
DR spravidla nemá žiadnu špeciálnu konštrukčnú vrstvu, zvyčajne sa vysieva do pôdy, ktorá 
je v danej lokalite. Pokiaľ daný pozemok nebol využívaný na poľnohospodárske účely, 
odporúča sa urobiť analýzu pôdy, pre elimináciu pôdneho prostredia nevhodného pre rast 
trávnika. 

DR sa môže zavlažovať celý, ale obyčajne sa zavlažuje z ekonomických dôvodov iba 
odpalová zóna. 
Systém údržby greenov a DR sa odlišuje a je prispôsobený potrebám hry. 

Čo budete nevyhnutne potrebovať k realizácii projektu 
ZDROJ VODY – realizácia projektu je nemožná bez závlahového systému. Zdroj vody môže 
byť jazero, ktoré slúži ako rezervoár vody. Ak je zdroj vody studňa, treba preveriť jej 
výdatnosť resp. zabezpečiť alebo vybudovať nádrž na vodu, kde sa bude voda akumulovať 
a z ktorej sa bude voda odčerpávať do závlahového systému. 
ČERPACIA STANICA S FILTROVACÍM ZARIADENÍM – výdatnosť podľa veľkosti 
projektu  
 



MIESTNOSŤ NA ČERPACIU STANICU – miestnosť, kde bude umiestnená čerpacia 
stanica. 
CLUB HOUSE – priestory na registráciu hráčov, výdaj loptičiek...  
GREENKEEPER – človek, ktorý sa bude starať o ihrisko, mal by byť prítomný už pri 
výstavbe. 

Nevyhnutné materiálové vybavenie 
KOSAČKY 
1/ kosačky na green 
2/ kosačky na fairway 

 

 

 

 

APLIKÁTOR HNOJÍV   VALEC   

 

 

 

 

 

 
VYBAVENIE driving range 
DÁVKOVAČ LOPTIČIEK – dávkuje určité množstvo 
loptičiek do priloženého košíka.  Teoreticky možno prvý rok 
pracovať bez dávkovača a dať jednotné vstupné na DR pri 
neobmedzenom množstve použitých loptičiek po zaplatení 
vstupného. 
Dávkovače môžu byť na peniaze, na žetóny, ktoré sa kupujú v Clubhouse, na karty. 
Takisto treba podľa biznis plánu vybrať dávkovač na požadovaný počet loptičiek, aby 
pokrýval činnosť DR. Mal by mať ako súčasť umývacie zariadenie na čistenie loptičiek (nie je 
povinné, záleží na nastavenom štandarde podľa biznis plánu). 
ZBERAČ LOPTIČIEK – je viac menej nevyhnutný, ak nerátame ručné zberanie. Zvyčajne sa 
z ekonomických dôvodov montuje na vyradený automobil (musí mať spevnenú kapotu a 
sklá). 
LOPTIČKY  
 
 
 



VYBAVENIE NA GREENY – vlajky, jamky, vŕtač jamiek, ručný zberač loptičiek  
    
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Údržba trávnikových plôch areálu 
Údržba trávnikových plôch typu golfová akadémia po zapojení trávnika (zapojením trávnika 
sa myslí doba od výsevu po vytvorenie stabilného zapojeného porastu, odolného voči záťaži s 
hrateľným povrchom) spočíva v: 
- pravidelné kosenie DR a GR (brúsenie vretien 1-2 x ročne), bežná údržba a servis strojov 
- pravidelné pieskovanie  a valcovanie GR (dosiahnutie zodpovedajúcej rýchlosti greenu) 
- ak je umelý trávnik na CHG – pravidelné čistenie a prípadné pieskovanie 

- hnojenie – DR – 1 x za 2 – 3 mesiace, GR – 1 x mesačne (podľa plánov hnojenia) 
- dosev trávnikov podľa stavu trávnika 
- kontrola a údržba závlahového systému  
- pravidelná vertikutácia a aerifikácia – (od druhého roku po založení) – hlavne greenov. 
(Uvedené činnosti sa dajú objednať ako služba od dodávateľov realizujúcich služby, alebo 
zakúpiť menšie stroje určené na daný účel) 
- chemická ochrana proti chorobám 

 

 

Pre akékoľvek iné informácie prosím píšte na: 
asistent@engo.sk 
 


