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GREENKEEPING
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SLOVO NA ÚVOD
Milí priatelia,  

čo optimistické napísať v smutnom 
zamračenom dni? Sezóna pomaly  končí, 
daždivých a chladných dní je čoraz viac. 
Plánovanie a prípravné práce  nahradilo 
hodnotenie, spomienky a bilancovanie. 
Manažéri, greenkeeperi aj ostatný 
personál golfových ihrísk sa teší na aspoň 
čiastočné zvoľnenie tempa. Za nami sú 
všetky významné golfové udalosti, či už 
svetové alebo naše slovenské. Najväčšiu 
radosť iste vyvolalo víťazstvo európskeho 
týmu na Ryder Cupe. Starý kontinent tak 
po dramatickom, dokonca štvordňovom 
boji získal trofej  a oplatil Američanom 
porážku spred dvoch rokov. Ír Graeme 
McDowell  sa stal hrdinom a jeho 
päťmetrový putt na šestnástej jamke sám 
označil ako „najlepší putt svojho života“. 
Musí to byť krásny pocit.... 

Aj naši juniori však mali úžasnú možnosť 
zažiť atmosféru veľkého turnaja. Po 
augustovom národnom finále Faldo series 
vo Veľkej Lomnici, kde mali príležitosť 
učiť sa od osobného kouča Nicka Falda 
a majstra švihu Keitha Woodsa, víťazi 
jednotlivých kategórií odcestovali 
na Grand finále v Severnom Írsku. To 
jednoznačne ovládli víťazi ázijského finále. 
A aj napriek tomu, že sme slovenské mená 

nevideli na predných priečkach, bola to 
pre našich hráčov vynikajúca skúsenosť.

Ale golf prirodzene nie sú len turnaje.  
Našou hlavnou snahou je podpora 
a rozvoj golfu ako hry. Chceme pomáhať 
ľuďom z golfového priemyslu zorientovať 
sa v záplave informácií, sprístupniť im 
to najhodnotnejšie a najzaujímavejšie. 
Zoznámiť ich s významnými osobnosťami 
golfového priemyslu európskeho či 
dokonca svetového. A sme veľmi radi, že 
konferencia Leadership Golf  Conference 
2010 k tomu prispela. Uznávaný architekt 
Peter Harradine, špičkový odborník na 
starostlivosť o ihrisko Laurence Pithie, 
a mnoho ďalších významných osobností 
prišlo na Slovensko aby  sa zoznámili, 
pomohli a poradili v témach, ktoré my tu 
na Slovensku vnímame ako najpálčivejšie. 
Bola to pre nás tá najväčšia odmena, vidieť 
majiteľov, manažérov, či  potencionálnych 
investorov v družnom rozhovore s týmito 
osobnosťami. 

Aj napriek globálnej kríze golf na 
Slovensku ide ďalej. Jedným z nových 
ihrísk je aj ihrisko v Skalici. Región tak 
získal okrem trdelníkov a vína ďalší 
atribút, s ktorým bude spojovaný. Hlavný 
greenkeeper skalického ihriska Vojtěch 
Mrňa nám porozprával nielen o sebe, ale 

aj o tom, ako sa stavalo a aké sú ďalšie 
plány.  Trendom tejto doby sa stávajú  
3PAR ihriská, ktoré sú čoraz obľúbenejšie.  
Nevyžadujú mimoriadne investície 
a zároveň najlepšie poslúžia „obyčajným“ 
golfistom.  A o to ide. Pomôcť golfu 
prilákaním obyčajných golfistov.  Ak mám 
hovoriť z vlastnej skúsenosti, verte, že 
aj keď vydarených rán nebolo v mojom 
prípade veľa, tá radosť, keď to vyšlo, bola 
obrovská.. :) 

Príjemnú a krásne vyfarbenú golfovú jeseň 
Vám želám, 

Lucia Huberová
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Český greenkeeper v slovenských 
službách
Skalica už nebude len mestom vína, ale aj 
golfu. Túto sezónu tam oficiálne otvorili 
prvé verejné golfové ihrisko. Deväť jamiek 
v tesnej blízkosti vinohradov s veľmi 
príjemnou a pohodovou atmosférou. O 
ihrisko sa stará  Vojtěch Mrňa, jediný český 
greenkeeper na Slovensku.  Navštívili sme 
ho a pri tej príležitosti sme mu položili 
niekoľko otázok.

Zelený Ryder Cup 2010
Golf Environment Organization, Ryder 
Cup a spoločnosti Greenstone Carbon 
Management a CarbonNeutral, spojili svoje 
sily na zníženie emisií uhlíka, tzv.uhlíkovej 
stopy tejto prestížnej  golfovej udalosti. 
Ryder Cup 2010 je prvotriedne športové 
podujatie, ktoré by malo byť vzorom 
zodpovedného  riadenia v oblasti životného 
prostredia. 

Optimalizácia nákladov na údržbu 
golfového ihriska 
Ako identifikovať a optimalizovať náklady 
na údržbu golfového ihriska? Ako hľadať 
spôsoby ich minimalizácie? Aké možnosti 
majú v tomto smere golfové kluby k 
dispozícii?
Odpovede na tieto otázky poskytne  
Laurence Pithie, odborník so 40 ročnou 
praxou, bohatou prednáškovou a 
publikačnou činnosťou, autor Manuálu 
údržby golfového ihriska.

Golf neučí ničomu zlému 
Vlastníkom prvého ukrajinského golfového 
klubu First Golf & Country Club v Lugansku, 
založeného v roku 2004, je Alexander 
Kobitev. Pri výstavbe golfového ihriska 
nadviazal dobré vzťahy so slovenskými i 
českými ľuďmi z golfovej oblasti. 

Leadership Golf Conference 2010
Ako rozumne postaviť a efektívne 
prevádzkovať golfové ihrisko tak, aby bolo 
dlhodobo udržateľné v konkurenčnom 
prostredí ? Na túto otázku sa pokúsila 
odpovedať konferencia majiteľov, 
manažérov a developerov golfových ihrísk, 
ktorá sa v auguste uskutočnila v rezorte 
Black Stork vo Veľkej Lomnici.

Ohliadnutie za Czech Open...
Na Czech Open 2010 budú všetci spomínať 
ako na turnaj s mimoriadne emotívnym 
finálovým kolom. Takmer do poslednej 
chvíle bolo plné zvratov a prekvapení. 
Víťazom  sa nakoniec stal Švéd Peter 
Hanson, hráč, ktorý bol pozvaný na divokú 
kartu.  Okrem prémie 333 tisíc EUR si 
odniesol aj istú nomináciu na Ryder Cup. 

Faldo series vo Veľkej Lomnici 
Pred 14 rokmi Nick Faldo, šesťnásobný víťaz 
turnajov Major, založil charitatívny turnaj 
pre juniorov. Hlavným cieľom Faldo series je 
nájsť najtalentovanejších mladých hráčov a 
pomôcť im sa zlepšovať a rozvíjať tak, aby z 
nich mohli byť budúci šampióni. Je skvelé, 
že sa táto túra dostala aj na Slovensko.

Nový postrekovač od firmy Enviromist 
– najlepšie riešenie pre trávnik
Austrálska spoločnosť Enviromist vyrába 
už od roku 1989 rôznorodú techniku pre 
aplikáciu postrekov, ktorá je použiteľná 
nielen na golfových ihriskách, ale aj na 
všetkých iných plochách, kde je potrebná 
adekvátna kvalitná a profesionálna 
starostlivosť o trávnik.

Potrebuje Slovensko asociáciu 
majiteľov golfových ihrísk?
Konferencia Leadership Golf Conference 
podnietila množstvo otázok z najrôznejších 
oblastí. Zaujímavú prednášku mal Tibbe 
Bakker z Európskej asociácie majiteľov 
golfových  ihrísk (EGCOA). Asociácia má 
600 členov z 24 krajín, z toho 12 národných 
asociácií.
Slovensko zatiaľ nemá žiadnu štruktúru 
tohto typu, je však zrejmé, že skôr či neskôr 
sa táto otázka stane aktuálnou.

Eco-friendly mosty od FiberCore
FiberCore Europe uviedla na trh novú radu 
kompozitných mostov určených pre golfové 
ihriská. Tieto „eko-priateľské“ mosty majú 
oveľa nižšiu uhlíkovú stopu než akékoľvek 
iné porovnateľné mosty.

3 PAR ihrisko – fakty, otázky a 
odpovede 
3 par golfové ihriská sú veľmi obľúbené. 
Sú vhodné pre začínajúcich golfistov, 
juniorov, príležitostných hráčov golfu, 
rodiny, ktoré chcú hrať golf spolu. Vyhovujú 
ženám, seniorom, firemným podujatiam 
či skúseným golfistom, ktorí si chcú 
zahrať len krátku hru. Uvažujete o stavbe 
3 par golfového ihriska? Tu sú niektoré 
najčastejšie kladené otázky na spomínanú 
tému.

Awesome Eight, extrémny golf
Awesome Eight Golf Challenge je 
excentrický projekt pre milovníkov 
extrémov a adrenalínu. Profesionáli aj 
amatéri, ktorí sa chcú stať členmi elitného 
golfového spoločenstva,  musia v priebehu 
jedného roka pokoriť osem vybraných 
golfových ihrísk. Isté je, že si siahnete na 
dno svojich možností. 
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ČESKÝ 
GREENKEEPER
V SLOVENSKÝCH SLUŽBÁCH 

Skalica už nebude len mestom 
vína, ale aj golfu. Túto sezónu 
tam oficiálne otvorili prvé verejné 
golfové ihrisko. Deväť jamiek 
v tesnej blízkosti vinohradov s veľmi 
príjemnou a pohodovou atmosférou. 
O ihrisko sa stará  Vojtěch Mrňa, 
jediný český greenkeeper na 
Slovensku.  Navštívili sme ho 
a pri tej príležitosti sme mu položili 
niekoľko otázok.

Mohli by ste na začiatok povedať pár slov 
o sebe? Ako ste sa dostali k povolaniu 
greenkeepera? 
Vyštudoval som Záhradnícku fakultu na 
Mendelovej univerzite v Brne. Najviac ma 
bavilo vinohradníctvo a trávnikárstvo. Po 
ukončení štúdia som dostal možnosť pracovať 
pre firmu CDC Golf v Slavkove u Brna. Zrovna 
v tej dobe dokončovali druhú deviatku 
a začínali s výstavbou ihriska v Beřovicích.  
V Slavkove som zostal dva roky a občas som 
dochádzal aj na stavbu do Beřovic.

Potom ste na istý čas golf opustili 
a venovali ste sa inej práci. Čo to bolo?
Vrátil som sa domov do Znojma a tri roky 
som  pracoval na Ústrednom kontrolnom 
poľnohospodárskom ústave. Najprv ako 
inšpektor a potom ako vedúci oddelenia 
Registra viníc.

Čo vás priviedlo späť ku greenkeepingu?
Na jar 2008 ma  opäť oslovila firma CDC 
s veľmi zaujímavým projektom golfového 
ihriska v Skalici. Keď som sa tam bol v lete 
pozrieť a videl som miesto, kde práve začínala 
stavba prvých jamiek, bolo rozhodnuté.

Byť pri projekte hneď od jeho začiatkov je 
veľmi vzrušujúce, zrejme je to tá najlepšia 
motivácia. Greenkeeper, ktorý  takto 
funguje, je niečo ako  konzultant. Bolo to 
tak aj vo vašom prípade? Mali ste možnosť 
pripomienkovať dizajn, drenáže, závlahy?  
Pre greenkeepera je to jednoznačne obrovská 
výhoda byť pri výstavbe hneď od samého 
začiatku. Má možnosť  dohliadnuť si na 
niektoré záležitosti  pri výstavbe, pretože vidí 
takzvane  „pod pokličku“. 
Získa prehľad o podloží, drenážach, spodnej

vode atď. Áno, konzultácie prebiehali, 

povedal by som, že v podstate denne. Riešilo 
sa rozmiestnenie postrekovačov v závislosti 
od prevládajúcich vetrov, drobné úpravy 
dizajnu, odsúhlasovali sa niektoré modelácie 
apod.  Dnes viem, že sa podarilo niečo zmeniť  
k lepšiemu už priamo pri stavbe a zabrániť 
tak následným problémom pri údržbe, napr. 
veľkosť niektorých odpalísk, sklony svahov.. 
apod. Tiež samozrejme viem, že je stále čo 
zlepšovať. Bolo by treba dorobiť niektoré 
drenáže, zmeniť niektoré bunkery...  Je to 
nikdy nekončiaca tvorivá práca.

Kto dizajnoval ihrisko? Museli sa 
v priebehu výstavby  meniť resp. upravovať 
pôvodné predstavy týkajúce sa dizajnu? 
Stavbu ihriska kompletne zabezpečovala 
spoločnosť CDC Golf s.r.o., a to vrátane 
projektu, na ktorom spolupracovala 
s rakúskym architektom Hansom-Georgom 
Erhardtom zo Steyeru. Na  stavbe sa prakticky 
každý deň pohyboval  Ing. Arch. Dušan 
Jakoubek a spoločne sme konzultovali 
jednotlivé fázy výstavby. K menším zmenám
v projekte došlo, museli sme napríklad 
reagovať na prívalové dažde, ale boli to 
zmeny, ktoré nemali zásadný vplyv na dizajn. 
Skôr sme to brali tak, že príroda ukázala, čo 
dokáže a my sme sa na to snažili zareagovať 
a zmeniť niektoré modelácie tak, aby sme 
v budúcnosti predišli možnému zatopeniu 
istých jamiek.

Ako dlho trvali práce pred samotným 
výsevom?  Myslím tým od začiatku 
zemných prác...
Ihrisko sa začalo budovať  začiatkom leta 
2008  a na jeseň 2009 sme neoficiálne otvorili 
cvičné plochy a prvých deväť jamiek. Na tých 

sa tento rok už oficiálne hrá. Posledný green 
sme vysiali pred mesiacom. 

Nastali nejaké komplikácie pri drenážnych  
či konštrukčných prácach? Riešili ste niečo 
špecifické?
Nejaké komplikácie sa prirodzene vyskytli, 
ale povedal by som, že sa to stane na každej 
stavbe. Je to práca vonku, v prírode  a ako 
všetci vieme, vetru a dažďu sa nedá rozkázať. 
Riešili sme hlavne erózie, a to veterné aj 
vodné. Najväčšie škody nám spôsobil vietor 
na jeseň 2008, ktorý nám  doslova odniesol 
štyri práve vysiate greeny a drivingové 
odpalisko. 

Ihrisko sa nachádza v miernej stráni na 
rovine. Letné mesiace často prinášajú 
veľmi vysoké teploty. Dobre nastavená 
závlaha nie je stav okamžitý, jej úplná 
efektivita sa dosahuje až po dvoch - troch 
sezónach. Ako v tejto chvíli hodnotíte 
jej nastavenie? Bude treba ešte veľa 
optimalizovať?  
To máte úplnú pravdu, optimalizácia bude 
ešte nutná  a povedal by som, že práve 
to bude jedna z najväčších úloh. Bude to 
neustály boj o dokonalé pokrytie všetkých 
problémových miest, hlavne keď vezmeme 
do úvahy veternú a pomerne otvorenú 
lokalitu.

Ako ste si budovali  pracovný tým? Predsa 
len povolanie greenkeepera na Slovensku 
neexistuje a v skalickom regióne sú 
odborníci skôr na víno, než na trávu... 
Koľko ľudí sa v súčasnosti o ihrisko stará? 
Pracovný tím sa neustále buduje 
a optimalizuje. Myslím, že je to jedna z ďalších 
a vôbec nie jednoduchých úloh. Dôležité je, 
aby ľudia komunikovali, spolupracovali 
a vznikol tak naozaj dobre fungujúci tím, kde 
sa jeden na druhého bude môcť spoľahnúť. 
Momentálne na ihrisku pracuje okrem mňa 
ešte šesť ľudí.

Prvá deviatka bola oficiálne otvorená na 
jar tohto roku. Aká je a aká bude? 
Ide o ihrisko linksového typu, voľne otvorenú 
plochu,  ktorá sa nachádza na úpätí skalických 
vinohradov. Ihrisko má veľa pieskových 
prekážok, len na prvej deviatke ich je 81. 
Vyžaduje to značné úsilie na ich úpravu.  Na 
jar a na jeseň je častý pomerne silný vietor, 
v lete je naopak tunajší vánok pre golfistov 
príjemným ochladzujúcim prvkom. Typické 
budú vysoké klasovité roughy. Do budúcna  
plánujeme vysadiť pár solitérnych stromov 
a krov, ktoré budú slúžiť aj ako orientačné 
body v inak otvorenej krajine.

Ihrisko v Skalici je bohaté na pieskové prekážky, na prvej deviatke ich  má 81.

Skalica  sa stala miestom, ktoré spája víno a golf.

Ihrisko v Skalici je otvorená plocha linksového typu, 
v budúcnosti určite pribudne pár solitérnych stromov.

GREENKEEPING

Golf v Kanade  patril medzi najkrajšie golfové zážitky.
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NETRADIČNÉ OTÁZKY PRE 
VOJTĚCHA MRŇU 

Ktorá je najlepšia rada, ktorú ste  

v živote dostali? 

Ver svojim schopnostiam, to, čo robíš, 

rob poctivo a ono to dobre dopadne.

Na čo nadaný by ste chceli byť? 

Na cudzie jazyky, tie mi veľmi nejdú.

Obľúbená pesnička? 

U2 – I Still Haven‘t Found What I‘m  

Looking For

Čo by ste urobili, keby ste vyhrali v 

lotérii? 

Postavil by som golfové ihrisko u nás  

na Znojemsku.

Čo vás dokáže v živote nahnevať? 

Ľudská prefíkanosť a neúprimnosť.

Aká bola najťažšia otázka, ktorú ste  

dostali v súvislosti s vašou prácou?  

Za posledné roky ich bolo neúrekom, 

ale asi najčastejšia bola  „Kedy už to  

bude celé hrateľné?“

Aký je váš najkrajší golfový zážitok? 

Hra na už spomínanom ihrisku Furry 

Creek v Kanade.

 Vojtěch Mrňa, Lucia Huberová

Ako to vyzerá s druhou deviatkou?
Druhá deviatka je kompletne vysiata, zostáva 
dorobiť pár detailov ako postaviť mostíky, 
začistiť hrany bunkerov a poctivo sa venovať 
zapestovaniu jednotlivých plôch.

Ako ste zvládali tohtoročné mimoriadne 
rozmary počasia? Dotkla sa vás veľká 
voda? Museli ste niekde riešiť jej následky? 
Najväčší problém nastal pri dlhotrvajúcich 
dažďoch v máji a júni, kedy sme novo vysiate 
plochy nemohli kosiť žiadnou mechanizáciou. 
Boli pomerne dosť podmáčané a trvalo dlho, 
než preschli. Došlo tak k ich prerasteniu  
a porast nebol dostatočne hustý. Bojovali sme 
aj so spodnou vodou. Tunajšie potoky boli 
tak naplnené, že voda nemala kam odtekať. 
Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na  niečo 
dobré. Príroda ukázala, čoho je v tejto lokalite 
schopná a my sme tieto skúsenosti hneď 
zohľadnili pri dostavbe zostávajúcich jamiek. 
Zdvihli sme niektoré fairwaye  
a vykopali odvodňovací kanál, aby sme 
najnižšie položené časti uchránili pred 
takýmito rozmarmi počasia.

Ihrisko v Skalici je verejné a podľa 
vyjadrenia kompetentných bude  jeho 
veľkou snahou prilákať deti a juniorov. Dať 
im alternatívu k hokeju či futbalu.  Máte 
rozsiahle a kvalitné cvičné plochy, videli 
sme aj cvičné jamky. Plánuje sa postaviť aj 
akadémia? 
Áno. Myslím, že práca s mládežou je jeden  
z prvoradých cieľov a krok správnym smerom. 
Akadémiu plánujeme postaviť v blízkom 
spustnutom vinohrade, ktorý priamo 
nadväzuje na jamku č.18. Akadémia by mala 
mať 9 jamiek v rozmedzí 70-150 m. Jednotlivé 
jamky by prechádzali vinohradom, ktorý sa 
plánuje obnoviť.

Vaše zázemie pre mechanizmy je veľkorysé 
a kvalitné. Na Slovensku to nie až tak

obvyklé. Ste spokojný aj s vybavením 
mechanizáciou?
Technická budova sa ešte stále stavia,  ale 
po dokončení to bude naozaj veľmi kvalitné 
zázemie. Stroje máme prevažne od firmy
TORO a na ich kvalitu sa môžeme spoľahnúť.

Čo je pre vás pri každodennej práci 
najväčšou prekážkou? S čím najviac 
bojujete?
Zveličene sa hovorí, že pre údržbu ihriska 
sú najväčšou prekážkou golfisti. Za
najdôležitejšie ale považujem vytvorenie 
dobrého tímu ľudí,  pre ktorých bude práca na 
ihrisku zároveň ich koníčkom. Nesmie to byť 
len práca, o ihrisko sa musia zaujímať, musia 
si k nemu vytvoriť vzťah. Nemenej dôležité 
je potom zaistiť pre takýchto ľudí za kvalitne 
odvedenú prácu aj zodpovedajúcu odmenu.

Je nejaká činnosť, ktorú môžete označiť za 
najobľúbenejšiu? Čo robíte vyložene rád ? 
Najradšej kosím greeny ručnou kosačkou 
TORO Flex 21.

Hráte golf aktívne? Máte nejaké ihrisko, 
o ktorom by sa dalo povedať že je vaše 
obľúbené? 
Áno, golf hrám, mám priemerný HCP 24, ale 
paradoxne pokiaľ pracujete na golfovom 
ihrisku, už toho času na hru veľa nezostáva. 
Keď som pracoval v kancelárii, hrával som 
oveľa častejšie. Tento rok som si zahral len 
dvakrát, raz v Telči a teraz nedávno  
s kamarátmi tu v Skalici. Ťažko povedať, či 
mám nejaké vyložene obľúbené ihrisko, 
väčšinou sa aj tak viac ako na hru sústredím 
na dané ihrisko z pohľadu údržby . A potom 
moja hra aj podľa toho vyzerá...Veľmi sa mi 
páčilo ihrisko Furry Creek v Kanade. Bola tam 
nádherná príroda a výhľady na oceán, bolo  
to naozaj niečo neuveriteľné. 

FLASHNEWS

Klubový dom poskytuje príjemné a pohodové zázemie.

Zelený Ryder Cup 2010
Golf Environment 
Organization, 
Ryder Cup a 
spoločnosti 
Greenstone Carbon 
Management  
a CarbonNeutral, 
spojili svoje 
sily na zníženie 
emisií uhlíka, tzv.
uhlíkovej stopy 
tejto prestížnej  
golfovej udalosti.

Ryder Cup 2010 je prvotriedne športové 
podujatie, ktoré by malo byť vzorom 
zodpovedného  riadenia v oblasti životného 
prostredia. 
Základnou súčasťou tohto procesu je 
monitorovanie a zníženie uhlíkových emisií. 
Podkladom pre tohtoročné opatrenia sú 
výsledky meraní z roku 2006 a 2009, kedy sa 
ukázalo, že najväčší vplyv na zmenu klímy má 
transport ľudí na akciu, spôsob využívania 
energie a objem a spracovanie odpadov. 
Preto sa organizátori zamerali na zvýšenie 
počtu vlakov prepravujúcich divákov, na 
výber miestnych dodávateľov na základe 
kritéria uhlíkových emisií a na recykláciu 
odpadov. Taktiež podporili Celtic Manor 
Resort v oblasti ochrany voľne žijúcich 
živočíchov v oblasti ihriska. 

Schopnosť zníženia emisií uhlíka bola 
kľúčovým faktorom pri výbere dodávateľov. 
Všetci kandidáti boli vyzvaní, aby vyvinuli 
nové a šetrné riešenia pre svoje služby. 

Výsledkom je, že celé zázemie turnaja, všetky 
stany budú napájané z bionafty vyrobenej  
z použitého rastlinného oleja a všetky 
potravinové obaly budú výlučne  
z recyklovateľného materiálu. Očakávané 

zníženie základnej uhlíkovej stopy (emisií 
oxidu uhličitého z cestovania, odpadov  
a využívania energie, s výnimkou cestovania 
divákov) by malo byť 20% v porovnaní  
s bežnou obchodnou praxou. Naviac, 
európske a americké tímy sľúbili 
kompenzáciu  emisií oxidu uhličitého z ich 
letov prostredníctvom podpory  projektov, 
zameraných na obnoviteľnú energiu či 
vysádzanie stromov. Táto kompenzácia  
zníži uhlíkovú stopu o ďalších 20%.  Takisto 
návštevníci budú mať možnosť prevziať 
zodpovednosť za svoje vlastné emisie  a to 
prostredníctvom ich nákupu jednoduchým 
kliknutím na webových stránkach. 

Matthew de Villiers, generálny riaditeľ 
spoločnosti Greenstone Carbon Management 
povedal: „Boli sme veľmi potešení úsilím 
tímu Ryder Cupu riešiť ich uhlíkovú  stopu.  

Výsledky podujatia  budú predstavovať 
referenčné hodnoty pre ďalšie porovnateľné 
golfové akcie.  Jonathan Shopley, výkonný 
riaditeľ spoločnosti CarbonNeutral dodáva: 
„Organizácie, ktoré sa dobrovoľne rozhodli 
znížiť emisie oxidu uhličitého majú  
v ideálnom prípade za cieľ  80% zníženie do 
roku 2050. Výskumy ukázali, že práve toto je 
hodnota, ktorá pomôže spomaliť globálne 
klimatické zmeny. Naše skúsenosti tiež 
ukazujú, že spoločnosti, ktoré aktívne pracujú 
na znižovaní emisií, následne profitujú aj zo
znižovania prevádzkových nákladov  
a zvýšenia firemnej reputácie a imidžu.

Jonathan Smith z Golf Environment 
Organization nakoniec zhrnul význam 
projektu: „Ryder Cup 2010 sa snaží, rovnako 
ako ostatné športové a kultúrne podujatia 
po celom svete o minimalizáciu ich dopadu 
a vplyvu na životné prostredie. Tešíme 
sa z výsledkov, ktoré sme boli schopní 
dosiahnuť vďaka inováciám mnohých našich 
dodávateľov a subdodávateľov. Hlavné 
posolstvo našich aktivít je trvalo udržateľný 
rozvoj golfu.

www.golfenvironment.org

http://www.celtic-manor.com/
http://www.rydercup.com/2010/
http://www.golfenvironment.org/
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Optimalizácia nákladov 
na údržbu golfového ihriska 

Ako identifikovať a optimalizovať náklady na údržbu golfového ihriska?
Ako hľadať spôsoby ich minimalizácie? Aké možnosti majú v tomto smere 
golfové kluby k dispozícii? Odpovede na tieto otázky poskytne  Laurence 
Pithie, odborník so 40 ročnou praxou, bohatou prednáškovou a publikačnou 
činnosťou, autor Manuálu údržby golfového ihriska.

Aby boli golfové ihriská ekonomicky 
životaschopné a agronomicky udržateľné, 
platia nasledovné kritériá:

•  cenovo prístupné a dostupné domácim 
hráčom: Golfové ihriská sa nemôžu 
spoliehať len na návštevníkov a turistov, 
tiež by nemali byť použité ako prostriedky 
na predaj nehnuteľností.

•  dostatočný záujem a výzvy: Nikto nechce 
hrať na nudnom a nezaujímavom ihrisku; 
avšak dlhé a veľmi náročné golfové ihrisko 
apeluje len na seriózneho golfistu, a nie na
tých, ktorí majú vysoký handicap.

•  celoročná hrateľnosť a kvalita trávnikov: 
Drenáž je kľúčovou požiadavkou, nakoľko 
nie je možné dosiahnuť dobrú kvalitu 
trávnika, ktorý trpí zlým vývojom koreňov.

•  šetrnosť k životnému prostrediu: Je čoraz 
dôležitejšie, aby golfové ihrisko „zasadlo“ 
do svojho prirodzeného prostredia a 
podporovalo flóru a faunu všade tam, kde
sa golf môže hrať.

•  reálne prevádzkové náklady: Dizajn  
i usporiadanie golfového ihriska budú 
zohrávať hlavnú úlohu pri určovaní 
vstupov práce, zariadení a materiálov.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY
Približne dve tretiny rozpočtu nákladov na 
údržbu tvorí pracovná sila, približne 28 % 
sú materiály a náklady na údržbu. Nakoľko 
si väčšina golfových klubov v súčasnosti 
mechanizáciu radšej prenajíma, než by ju 
priamo nakupovala, môžu sa spomínané 
náklady značne líšiť, predpokladaný rozdiel 
je približne 5 %. Vzhľadom na to, že je práca 
najväčším nákladom, je nevyhnutné, aby 
bola veľmi dobre organizovaná a riadená. 
Takisto by mali byť zamestnanci vyškolení 
zodpovedajúcim spôsobom.

Pre stanovenie potrieb pracovných síl je 
nevyhnutný zoznam všetkých hlavných 
pracovných miest s pracovnými úlohami, ich 

frekvenciami a dobou trvania, ktoré budú 
vstupnými údajmi v údržbe greenov, odpalísk, 
fairwayov a bunkrov. Rovnako tiež nemožno 
zabudnúť na čas potrebný na údržbu 
mechanizácie, školenie v oblasti bezpečnosti 
pri práci, či administratívu. Celkový počet 
hodín v lete i v zime môže byť použitý na 
určenie optimálneho počtu potrebných 
pracovníkov zodpovedajúceho štandardom 
údržby i požiadavkám klubu. Samozrejme 
manažér alebo superintendent, ktorý je 
poverený touto zodpovednosťou, bude 
musieť zabezpečiť rovnováhu vo výdavkoch, 
nakoľko sa od neho očakáva zabezpečenie 
dobrých hracích podmienok za súčasného 
čiastočného stupňa obmedzenia nákladov. 
Toto môže byť občas náročné, no dobré 
plánovanie a komunikácia sú nevyhnutné na 
to, aby všetci pracovali pre spoločný cieľ.

VPLYV DESIGNU 
Novšie golfové ihriská majú tendenciu 

byť dlhšie a s pomerne veľkým počtom 
prekážok, teda majú i vyššie nároky 
na pracovnú silu. Okrem evidentnej 
skutočnosti, že väčšie ihrisko zaberá viac 
hektárov, ktoré musia byť kosené  
a udržované, sú to najmä bunkre  
a odpaliská, ktoré majú najväčší vplyv na 
náklady. Po nich nasledujú zvlnené greeny, 
vodné plochy a stupeň terénnych úprav, 
ktoré na náklady vplývajú. 

Bunkre
Ihrisko s priemerným počtom troch 
stredne veľkých bunkrov na jeden green 
spotrebuje asi 8 % celkovej pracovnej doby, 
čo je podobné ako pri údržbe okolitých 
plôch, fairwayov a roughov. Avšak ihrisko 
s najmenej 90 veľkými bunkrami vyžaduje 
ďalších 5 % pracovného času. Ak sú navyše 
bunkre náchylné na vymývanie a vyžadujú 
ručnú kosbu kvôli ich zložitému tvaru, je 
potrebných ešte viac pracovných hodín. 
Bohužiaľ, dnes je takto navrhnutých mnoho 
ihrísk a na ich údržbu je potrebné oveľa 
väčšie množstvo pracovnej sily. Tento stav 
je nákladný a neprijateľný, a preto by mal 
klub v takomto prípade reálne uvažovať 
aj o znížení veľkosti a počte bunkrov na 
lepšie zvládnuteľnú úroveň. Takisto by mali 
akékoľvek budúce návrhy v rámci dizajnu 
ihriska obmedziť prítomnosť bunkrov, ak 
nechce mať majiteľ či klient veľké mzdové 
náklady.  

Odpaliská
Tu je tendencia architektov vybudovať 
väčšie množstvo malých odpalísk, aby si 
mohol golfista vybrať, ktorú dĺžku ihriska
si zahrá. Je to dobrý prístup zo strany 
architektov, ale väčšina golfistov si želá
hrať na ihrisku s priemernou dĺžkou. To 
znamená, že zadné odpaliská sa používajú 
zriedkakedy a že hra je sústredená na 
jednom odpalisku, ktoré často nemá 

viac ako 80 m2. Platí to i o dámskych 
odpaliskách. Náklady na zavlažovanie 
väčšieho množstva odpalísk sú vyššie  
a takisto sú vyššie náklady na kosenie  
a celkovú údržbu najmä tam, kde je 
potrebné použitie ručne ovládaných strojov. 
Väčšie odpaliská, ale celkovo v menšom 
počte, poskytujú rovnako dostatočnú 
výzvu a sú zároveň menej náchylné na 
opotrebovanie a majú nižšie náklady na 
údržbu. Kluby by mali prehodnotiť oblasti 
odpalísk a zaviazať sa na vytvorenie plánu 
na zníženie počtu jednotlivých odpalísk, no 
za súčasného zvýšenia aktuálneho priestoru 
na odpalovanie.

Greeny
Zvlnené greeny s vysokým prevýšením 
alebo vyvýšenými hranicami sú náchylné 
na vysychanie, čo si vyžaduje viac vstupov, 
ktorými možno predísť stresu trávnika 
či jeho strate. Zvlnené greeny sú tiež 
náročnejšie na údržbu, pričom sa na nich 
ťažko puttuje, majú menej dostupných pin 
pozícií, vyžadujú ručné zavlažovanie  
a presne lokalizované prevzdušnenie, 
ktorým trávnik chránime pred stresom. 
Slabé a riedke trávniky podliehajú v značnej 
miere invázii machu a všeobecne vyžadujú 
väčšie množstvo práce.

POSTUPY V ÚDRŽBE
Počas hlavnej hracej sezóny má každý 
klub zďaleka najväčšiu požiadavku na 
kosenie, preto množstvo trávy, ktoré má byť 
pokosené, ale i frekvencia kosenia, majú 
priamy vplyv na náklady.

Fairwaye
Na výber je buď kosenie kosačou typu 
„gang mowers“, ktorá má kosiace jednotky 
samostatne pripojiteľné pred traktor  
(v súčasnosti menej populárne), alebo 
kosenie samochodnými kosačkami  

s piatimi až siedmimi žacími jednotkami. 
Možnosti realizácie sú kosenie do blokov 
(tmavý a svetlý pás), do pruhov, kosenie 
do kríža alebo pruhovanie kontúr po 
dĺžke fairwayov, čo je najmenej populárna 
metóda. Rozdiel v celkovom čase 
potrebnom na kosenie sa pri spomínaných 
variantoch môže pohybovať medzi jednou 
až dvoma hodinami. Počas celého roka 
to predstavuje od 60 do 120 hodín práce 
navyše, čo sa taktiež odrazí v použití strojov 
a vyššej spotrebe nafty v priemere až  
o 360 litrov. Tým by sa na náklady na údržbu 
ročne zvýšili približne o 1400 Eur. 

Roughy
Kosenie týchto oblastí má tiež viacero 
možností. Konkrétne ide o množstvo trávy, 
ktoré treba pokosiť na hlavom roughe  
i na semi-roughe, ako aj o plochu, ktorá 
by mala byť ponechaná mimo hracej 
plochy v prospech životného prostredia. 
V minulosti bola tendencia znižovať výšku 
kosenia čo najviac, ako to bolo možné, 
v záujme urýchlenia hry znížením rizika 
hľadania loptičky. Tento aspekt by sa mal 
zohľadňovať predovšetkým na kľúčových 
hracích plochách, ale ostatné oblasti, na 
ktorých sa priamo nehrá, sa môžu ponechať 
nepokosené, napríklad okolia odpalísk. 
Použitie traktora so súpravou rotačných 
kosačiek typu „gang mowers“ sa môže 
ukázať ako lacnejšia alternatíva. Tento 
spôsob kosenia však nie je vhodný na 
ihriskách s veľmi zvlneným terénom  
a väčším počtom stromov.

Greeny
Snáď najväčším konfliktom záujmov je
v rámci greenov ich rýchlosť. Na tento 
aspekt sa kladie príliš veľký dôraz, pričom 
sa zabúda na kvalitu, pevnosť a hladkosť 
povrchu greenu. Posadnutosť rýchlosťou 
greenov sa odráža nielen na zdraví trávnika, 

GREENKEEPING

Dobre udržiavané a servisované stroje by mali mať životnosť 3500 motohodín.
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ŽIVOTNOSŤ  STROJOVÉHO VYBAVENIA
Kľúčovou otázkou je, ako dlho by mal 
byť stroj používaný a kedy by mal byť 
nahradený? Všetky zariadenia  
s vlastným pohonom majú motohodiny, 
čo však nemá žiadny význam pre väčšinu 
manažérov či majiteľov golfového ihriska. 
Prepočítanie motohodín slúži na určenie 
zodpovedajúceho množstva najazdených 
kilometrov, čo pomáha pochopiť rozsah 
používania a opotrebovanosť stroja. Väčšina 
strojov, ktoré sa používajú na údržbu 
golfových ihrísk, pracuje pri otáčkach 3000, 
zatiaľ čo klasický „dvojliter“ využívaný na 
každodenné jazdenie pracuje v priemere pri 
2500 otáčkach. Počas obyčajnej jazdy, ktorá 
je kombináciou jazdenia po meste  
a mimo neho, sa za jednu hodinu prekoná 
vzdialenosť približne 72 km.

Ak by sme ako príklad uviedli jazdenie na 

fairway kosačke, ktorá sa používa asi 60-krát 
ročne, pričom počas každého jedného 
kosenia pracuje 8 hodín, tak spolu ročná 
práca trvá až 480 hodín, čo je ekvivalentné 
vzdialenosti 35 000 km. „Dvojliter“  
s dieselovým motorom, plne servisovaný  
a udržiavaný, sa môže ukázať ako účinný  
v počte najazdených kilometrov a tiež  
dáva oveľa jasnejšiu odpoveď na otázku, 
ako dlho vybavenie používať a za akú dobu 
je ho potrebné vymeniť. Typický kapitálový 
program výmeny strojového vybavenia by 
mal prebiehať v rozmedzí 10 až 15 %  
z celkových nákladov vozového parku.  
Pre ukážkové 18-jamkové golfové ihrisko 
vo Veľkej Británii, kde sú priemerné celkové 
náklady na vozový park 400 000 Eur, by to 
vyžadovalo ročné investície vo výške od  40 
000 až 60 000 Eur ročne. Toto je samozrejme 
len orientačné a nakoľko nie sú žiadne dve 
ihriská rovnaké, je potrebné brať do úvahy 
špecifické okolnosti každého ihriska.

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Pre vytvorenie a zabezpečenie 
požadovaných podmienok ihriska  
v súvislosti so vstupmi pracovnej sily  
a materiálov je nutné zodpovedať otázky 
kde, kedy a koľko. Predovšetkým ide  
o to, ako najlepšie možno požadované 
podmienky dosiahnuť s čo najnižšími 
nákladmi. Hlavné položky, ktoré predstavujú 
približne 80 % prevádzkového rozpočtu, sú:

•  Údržba strojov a závlahového systému
•  Hnojivá a chemikálie
•  Palivo
•  Piesok, pôdny substrát a materiál na top 

dressing 

Ďalšími menej nákladovými položkami sú 
zásobovanie, nástroje, príslušenstvo, osivá, 
školenia a iné. Jednoducho povedané, 
prevencia je lepšia ako liečba a dobrá 
údržba zariadení poskytne najlepšiu šancu 
pre ich dlhšiu životnosť. Cieľom by malo 
byť, aby stroj s vlastným pohonom dosiahol 
celkový počet 3500 motohodín, čo pre 
väčšinu strojov znamená ich využívanie 
počas obdobia ôsmich rokov.
Preto treba zaviesť nasledujúce opatrenia:

•  Kontrola strojov pri nástupe na pracovnú 
činnosť a po návrate z tejto činnosti s 
realizovaním servisu bezprostredne po 
alebo pred pracovnou činnosťou 

•  Servisné služby so všetkými 
príslušnými údajmi, ako napríklad tlak v 
pneumatikách 

•  Servisné záznamy pre každú položku 
vybavenia

•  Školenie zamestnancov v oblasti 
bezpečnej prevádzky a základov údržby

Hnojivá a chemikálie
Prírodné ihriská typu „links“ či ihriská 

založené na vresoviskách a pasienkoch 
vyžadujú najmenej vstupov, a tak majú 
najnižšie náklady. Práve na týchto ihriskách 
golf začal. Prirodzená kvalita trávnika 
bola na jednej strane pre golf ideálna a na 
druhej strane bola na nich potrebná len 
obmedzená údržba i jednotlivé vstupy. 
Slabé, mokré, kamenisté či na živiny 
chudobné pôdy vyžadujú viac vstupov,  
a tak sa zvyšujú i náklady na ich údržbu. 
Tento fakt je často prehliadaný. Kľúčové 
aspekty, ktoré treba zohľadniť, sú:

•  V oblastiach, ktoré si to vyžadujú, je 
potrebné naplánovať program hnojenia.

•  Hnojenie na list vo forme kvapalných 
hnojív je z hľadiska nákladov 
efektívnejšie ako použitie granulovaných 
hnojív. 

•  Porovnajte náklady na jednotku živín  
s nákladmi na vrece a vyberte rozumnejší 
variant.

•  Zdravší a lepšie prekorenený trávnik 
vyžaduje menej živín.

•  Použitie rôznych doplnkových látok 
môže výrazne prispieť k lepšej kvalite 
trávnika.

•  Implementovať stratégiu integrovanej 
ochrany proti škodcom, v ktorej sú 
používané chemické látky, by malo byť 
poslednou možnosťou.

Palivo
S neustále rastúcimi cenami nafty  
a benzínu by mali byť požiadavky na 
kosenie golfového ihriska pravidelne 
vyhodnocované v kombinácii s ohľadom na 
jeho hrateľnosť. Kľúčové aspekty sú:

•  Zhodnoťte rough a fairway oblasti, ktoré 
je potrebné kosiť a pozrite sa tiež na 
možnosti kosenia bez následného vplyvu 
na hru, napríklad okolo odpalísk.

•  Zvážte použitie elektrických greenových 
kosačiek a samochodných kosačiek.

•  Lacnejšie kosačky typu „gang mowers“ 
nie sú vhodné na kosenie ihrísk so 
zvlneným terénom či väčším počtom 
stromov.

•  Zvážte použitie regulátorov rastu rastlín 
v porovnaní s pravidelným kosením.

•  Udržujte rovnováhu medzi používaním 
hnojív, rastom a nákladmi na pohonné 
hmoty.

•  Skrátenie doby kosenia o jednu hodinu 
ušetrí 4 litre paliva. 

Viac o ďalších položkách prevádzkového 
rozpočtu (piesok, pôdny substrát a materiál 
na top dressing, príslušenstvo golfového 
ihriska, školenia) si môžete prečítať v celej 
verzii článku.

Veľké bunkre vyžadujú väčšie vstupy pracovných síl a sú náchylné na vymývanie piesku.

Požiadavky Náklady

Nižšia výška kosenia Vyšší vstup pracovnej sily

Pravidelná starostlivosť (grooming, 
kefovanie, kosenie)

Dodatočné strojové vybavenie

Pravidelné ľahké valcovanie Dodatočné strojové vybavenie

Ľahký a pravidelný top dressing (týždenne) Kontrola množstva machu a výskytu chorôb

Mesačné aplikácie regulátora rastu rastlín Kontrola množstva machu a výskytu chorôb

Časté ručné zavlažovanie suchších oblastí Pomalšia hra – menší zisk

Pravidelné dopĺňanie živín

Väčšie odpaliská sú menej nákladné na údržbu a poskytujú golfistom dobrú voľbu pozície na odpal.

ale i na nákladoch. Ak chcete dosiahnuť vyššiu rýchlosť greenov, je potrebné splnenie 
nasledovných požiadaviek: 

NEJDE LEN O ZNÍŽENIE NÁKLADOV
Optimalizácia nákladov na údržbu golfového 
ihriska nie je len o znížení nákladov. 
Dôležité je plánovane a organizovane 
sledovať výdavky, dôkladne vyhodnocovať 
všetky aspekty ihriska a spôsob, akým je 
manažované. Golfové ihriská boli pôvodne 
vytvorené miestnymi ľuďmi pre ľudí, ktorí 
potrebujú, aby boli v centre komunity, ako je 
to napríklad v St Andrews. 

Tieto „links“ ihriská boli v centre miestneho 
úspechu po celé stáročia a sú k dispozícii 
pre všetkých hráčov golfu. Ihriská by mali 
byť priateľské, s politikou podpory golfistov
všetkých vekových kategórií. 

Kľúčom k budúcemu úspechu golfového 
klubu je aj šetrné zaobchádzanie so životným 
prostredím. Navyše, existuje lepší spôsob, 
než pozvať miestne deti, aby vysadili stromy, 
namontovali búdky pre vtákov či vyčistili starý 
rybník za súčasnej prítomnosti miestnej tlače? 
Mnoho z týchto detí sa môže v budúcnosti 
stať golfistami a členmi klubu. Golfový klub
nesmie byť len pre bohatých ľudí, či tých 
z kategórie jedného typu golfistu. Golf je
zábavnou hrou, z ktorej by mal mať každý 
možnosť tešiť sa. 

Laurence W Pithie MG  
www.turfmasterone.co.uk

http://www.golfonline.sk/optimalizacia-nakladov-na-udrzbu-golfoveho-ihriska.html
http://www.turfmasterone.co.uk
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GOLFOVÉ OSOBNOSTI

Golf 
neučí ničomu zlému 

Alexander, ako ste začali s golfom?
Prvýkrát som uvidel golfové ihrisko v Českej 
republike. Začal som sa učiť hrať, neskôr som 
navštívil nízkorozpočtové ihrisko takisto 
v Českej republike, kde som pochopil, že 
sám golfové ihrisko vybudovať nedokážem. 
Akonáhle však padlo rozhodnutie 
o stavbe, začal som intenzívne konzultovať 
s odborníkmi. Pôvodne som chcel vytvoriť 
vyslovene nacionálny projekt – ukrajinská 
tráva, ukrajinskí agronómovia, ukrajinská 
technika, avšak včas som sa zastavil. Inak 

by som jednoducho svoje prostriedky 
„zakopal“. Dôležitou udalosťou v procese 
konzultácií bolo stretnutie s Norbertom 
Zaťkom, generálnym riaditeľom spoločnosti 
Engo na Slovensku a Ukrajine, ktorý sa 
stal kľúčovou osobou pri výstavbe prvého 
golfového ihriska na Ukrajine. S jeho 
vedomosťami, komunikačnými schopnosťami 
a informovanosťou sme sa veľmi intenzívnym 
krokom pohli vpred aj napriek tomu, že 
Ukrajina je veľmi komplikovaná byrokratická 
krajina, obzvlášť pre podnikanie v ľubovoľnej 
sfére.

Akým spôsobom sa realizovala výstavba? 
Mám na mysli voľbu dodávateľov, 
pozemkov, dizajnu, jednotlivé fázy 
výstavby? Veď toto všetko ste robili po 
prvýkrát...
Samozrejme, v určitých okamihoch som mal 
jednoducho šťastie. Projekt golfového ihriska 
bol pripravený ešte pred mojím zoznámením 
sa s Norbertom a už teraz chápeme, že bol 

projekt strategicky korektný. Tí hráči, ktorí 
chcú hrať na istotu, budú hrať na istotu. 
Ale keď chce niekto riskovať, môže si to na 
našom ihrisku dovoliť. Kým je ihrisko ešte 
mladé, je ešte príliš skoro niečo zhodnocovať. 
Nachádzame sa v štádiu, v ktorom vytvárame 
komfortné podmienky pre hru, lebo si 
uvedomujeme, že golf sa na Ukrajine ešte 
len rodí. Tiež veľa čítam. Mám dobrú zbierku 
knižných prekladov ohľadom stavebnej 
problematiky, ktoré boli vytvorené na našej 
pedagogickej univerzite špeciálne pre tento 
projekt (podotýkam, že za nemalé peniaze). 
Taktiež navštevujem veľa objektov, ktoré 
sa nachádzajú v štádiu výstavby, osobne 
komunikujem s odborníkmi, ktorí sa tomuto 
venujú už nie prvý rok. Po zoznámení sa 
s Norbertom Zaťkom začali navštevovať 
Ukrajinu viacerí špecialisti, databáza 
kontaktov sa rozrástla, množstvo informácií 
sa zvýšilo, ale dovolím si poznamenať, že ani 
toto nás neuchránilo pred chybami. Neboli 
to systémové chyby, ale skôr lokálne a pred 

Vlastníkom prvého ukrajinského golfového klubu First Golf & Country Club 
v Lugansku, založeného v roku 2004, je Alexander Kobitev. Pri výstavbe 
golfového ihriska nadviazal dobré vzťahy so slovenskými i českými ľuďmi 
z golfovej oblasti. Šejping a finálne práce boli zrealizované českou spoločnosťou 
Philipp Sportovní trávniky a Ľubošom Grubberom, dodanie trávnych osív 
Barenburg, hnojív Scotts, materiálov a súčiastok k závlahovému systému Toro 
a strojov Toro vykonáva pre ihrisko spoločnosť Engo. 

nimi nie je niekto chránený. Je to prirodzené 
dokonca aj keď človek disponuje širokou 
kontaktnou i informačnou základňou a má 
všetku potrebnú techniku. V každom prípade 
si myslím, že až po piatich rokoch sa dá 
vyhlásiť, že golfové ihrisko je „hotové“. Veď 
ihrisko je živý organizmus, je to tráva, ktorá 
len tri roky rastie, nejaké chybičky, ktoré 
žiadajú odstránenia, technika, ktorá sa kazí, 
rôzne súčasti strojov, ktoré zlyhávajú. Všetky 
tieto starosti sú pre majiteľov golfových ihrísk 
veľmi bolestivé.

Kto bol architektom Vášho golfového 
ihriska?
Dvaja Česi. Nepovedal by som, že sú to veľmi 
známe mená vo svete golfu, ale sú to ľudia 
pomerne v pokročilom veku, ktorí pôsobia vo 
sfére golfu celý svoj život. Projektovali golfové 
ihrisko v Poľsku, na ktorom som sa učil hrať 
golf a tiež menšie golfové ihriska vo viacerých 
krajinách východnej Európy. Počas nášho 
prvého stretnutia som pochopil, že toto sú tí 
správni ľudia, ktorí by mali projektovať moje 
golfové ihrisko. Sú jednoduchí, otvorení, 
profesionálni a istí si svojimi poznatkami. 
K tomu všetkému je tu aj otázka mentality. 
Sú to Slovania, a tak sme ľahko našli spoločnú 
reč.

Znamená to, že k významným golfovým 
architektom máte chladný postoj? Nechceli 
ste, aby Vaše ihrisko postavil napríklad 
Jack Niklaus?
Ale samozrejme, že chcel. Avšak takéto 
brandové projekty sú aj finančne náročné. 
Napríklad taký brandový projekt v Kyjeve 
„Golfstream“ je pochopiteľný. Tento klub je 
ikonou ukrajinského golfu. Pre takýto klub 
i golfové ihrisko je potrebný aj adekvátny 
architekt. V Kyjeve je sústredená všetka 
diplomatická špička, sú tu všetci politici, 
celebrity. Metropola golfové ihrisko takéhoto 
druhu potrebuje. My však máme klasický 
golfový klub v škótskom štýle. Chránime 
golfovú etiku, podporujeme a bránime 
dlhoročné golfové tradície. Do nášho klubu sa 
dá dostať len na základe odporúčania. Panuje 
tu rodinná atmosféra, všetci sa poznajú po 
menách, nové tváre sa prijímajú a zapadajú 
do kolektívu veľmi rýchlo. Golfstream a náš 
golfový klub sú absolútne rozdielne – dve 

rozdielne filozofie rozvoja i stratégií. My 
neplánujeme usporiadať PGA alebo iné 
svetoznáme turnaje, u nás majú otvorené 
dvere obyvatelia Lugansku, ktorí sa do golfu 
zaľúbili.  Preto tu ani nie je potrebný rukopis 
Niklausa. Podstatné je, aby sa hráči cítili 
pohodlne a hra bola pre nich zaujímavá.

Čo pre Vás vlastne golf ako taký znamená? 
Biznis, šport, relax?
Golf – to je životný štýl. Jednou z hlavných 
vlastností tohto športu je poctivosť 
a šľachetnosť. Ako sa hovorí, keď chceš 
spoznať svojho biznis partnera, pozvi ho na 
golf. Sám som sa nejedenkrát presvedčil 
o správnosti tohto tvrdenia. Ako iste viete, 
v golfe je množstvo príležitosti na 
špekulovanie, zlepšenie svojej pozície, ale 
neberúc ohľad na to, že sa to považuje za 
prejav neslušnosti, hrubé porušenie etikety 
a často aj pravidiel. Viacerí to bohužiaľ 
skutočne praktizujú. Golf – to je aj 

desaťkilometrová a päťhodinová prechádzka, 
je to poriadny adrenalín, hazard a možnosť 
užitočne stráviť čas s príjemnými ľuďmi.

Mal by sa podľa Vás golf stať masovým 
športom?
Viete, to je rétorická otázka. Myslím si, že 
golf ničomu zlému neučí. A som si istý, že 
na Ukrajine sa golf masovým stane, je to len 
otázka času.

Viem, že sa u Vás plánuje druhá deviatka. 
Povedzte nám o tom niečo...
Áno, už máme aj master plán, projekt a dizajn 
plnohodnotnej deviatky. Otázne je len to, 
kedy výstavbu začať. Plánoval som začať so 
šejpingom a presúvaním pôdy už tento rok, 
avšak... Prvá deviatka je naša, takpovediac, 
pokusná základňa, na nej sa učíme. V našej 
krajine je veľmi drsná, kontinentálna a suchá 
klíma, v zime klesá teplota pod mínus 40 °C 
a v lete vyskočí aj na plus 60. Step, vietor, 
neblahoprajné okolie i nie veľmi kvalitná 
voda, keďže sa do riek vypúšťajú odpady 
z neďalekej chemickej továrne, negatívne 
vplývajú na trávniky, a tak sme sa ešte 
nedopracovali k finálnej podobe technológie 
starostlivosti a prevádzky ihriska v takýchto 
podmienkach. Kým túto technológiu 
nevypracujeme a nezdokonalíme sa vo 
všetkých detailoch, nie je možné odštartovať 
výstavbu druhej deviatky. 

Na záver otázka najbanálnejšia, avšak 
trápiaca každého človeka pôsobiaceho 
v oblasti golfu – ako vidíte jeho vývoj na 
Ukrajine?
Kladiem primárny dôraz na podporu golfu 
zo strany nášho nového vedenia krajiny. Po 
prvé, sám prezident hráva golf a po druhé, 
ako moderná krajina smerujúca do Európy 
musíme podporovať rozvoj olympijských 
druhov športu, medzi ktoré patrí už aj golf. Čo 
sa týka golfovej výbavy, pre golfistu je dvakrát 
lacnejšia ako výbava pre lyžiara. Každý šport 
a jeho vykonávanie stojí peniaze, a to sa týka 
nielen golfu. Je potrebný čas a som si istý, že 
sa golf stane populárnym.

Alexander Kobitev
Katya Voloschenko 

(www.golfonline.com.ua)

http://www.golfonline.com.ua
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Ako rozumne postaviť a efektívne 
prevádzkovať golfové ihrisko tak, 
aby bolo dlhodobo udržateľné 
v konkurenčnom prostredí? Na 
túto otázku sa pokúsila odpovedať 
konferencia majiteľov, manažérov 
a developerov golfových ihrísk, ktorá 
sa v auguste uskutočnila v rezorte 
Black Stork vo Veľkej Lomnici.

Trendy vývoja podnikania, vývoja trhu, či 
prejavy krízy  sú citeľné v každom odvetví 
a v golfovom obzvlášť. Obvykle ide o projekty 
náročné na investície a ak sú ešte k tomu 
predimenzované a megalomanské, často 
končia s obrovskými problémami. Smer je 
jasný, existujúce projekty musia maximálne 
efektivizovať všetky procesy a projekty 
pripravované by mali začínať opatrne 
a rozumne, s prihliadnutím na lokálne 
pomery. Toto všetci vedia a vnímajú to úplne 
rovnako. Otázkou však je, ako to urobiť?  
Kde získať informácie o rezervách? Ktorým 
oblastiam treba venovať najviac pozornosti? 
Kde sa dá najviac stratiť? Kde sa dá  naopak 
najviac ušetriť? Golf má v mnohých krajinách  
svoje významné miesto už desiatky rokov. Či 
už si to pripustíme alebo nie, nevymyslíme nič 
nové. Naopak, buďme radi, že sa máme kde 
pýtať a od koho čerpať informácie. Spíkri, ktorí 
prednášali na tejto konferencii bezpochyby 
predstavujú špičku v danom odbore.
Pán Laurence Pithie, človek so 40 ročnou 
praxou v oblasti greenkeepingu, riadil 
spoločnosti s mnohými ihriskami 
a nehnuteľnosťami. Školil ľudí nielen priamo 
z terénu, ale aj generálnych manažérov a to 
v rôznych problematikách, od údržby trávnika 
až po celkový manažment golfového ihriska. 
Keď si uvedomíme, že golf je jediný šport, 
kde údržba plochy musí prebiehať paralelne 
s hrou, dôležitosť správneho manažmentu 
založeného na relevantných informáciách 
sa len zdôrazní. Laurence nedávno dokončil 
Manuál údržby golfového ihriska obsahujúci 
komplexné systémy, postupy a pracovné 
listy,  ktoré pomôžu klubom spravovať ihrisko 

profesionálne a pritom efektívne. Normy 
údržby, rozpočtové knihy, popisy prác 
a mnoho plánov  a záznamov, ktoré pomôžu 
lepšie pochopiť procesy na golfovom ihrisku. 
Osvetlil, čo všetko treba optimalizovať, 
aké preventívne opatrenia pomôžu, ako sa 
orientovať v hnojivách a nákladoch na ne, kde 
môžu byť skryté rezervy v nákladoch na PHM,  
top dressingový  materiál, ako a hlavne v čom 
treba školiť personál a mnoho iného.

Ďalším významným spíkrom bol Peter 
Harradine. Meno, ktoré má v oblasti golfovej 
architektúry svoje významné miesto. 
Peter osobne navrhol a spolupracoval na viac 
ako 160 golfových ihriskách Európy, Afriky, 
Ázie a Stredného Východu. Je uznávaný 
vďaka vysokej kvalite ihrísk, ktoré sú nielen 
udržateľné, ale aj veľmi vyhľadávané hráčmi 
všetkých kategórií. Peter je osobnosť veľmi 
otvorená, s triezvym názorom, ktorý sa nebojí 
povedať. Keď rozprával o tom, ako sa zmenili 
trendy v golfovej architektúre a čo všetko na 
tieto zmeny vplýva, mnohí sme si uvedomili 
veci, o ktorých bežne neuvažujeme. Existuje 
veľa rozporov, veľa absurdít ale málokto 
ich trefne pomenuje a ešte to dokonca 
povie nahlas. Za všetko možno ako príklad 
spomenúť absurditu tzv.“signature courses“, 
kedy sa pod projekt podpíše hráč  známy vo 
svete profesionálneho golfu. Takýto podpis 
stojí obrovské peniaze, investor však verí, 
že to priláka ľudí a pridá k tomu často aj  
bombastický  marketing. Žiadny podpis však 
nezaručí úspech ihriska. Bežnému golfistovi 
je to úplne jedno. Efekt tak môže byť úplne 
opačný, pretože takéto ihriská sú často 

náročné, ťažko hrateľné a k domu drahé. 
Alebo večná konfrontácia s požiadavkou 
klienta investora na PAR 72 „Championship 
ihrisko“, keď vlastne nikto nevie, čo tento 
pojem presne znamená. 

Vznikajú tak majstrovské ihriská v lokalitách 
kde neexistujú majstri, kým bežný obyčajný 
golfista nemá kde hrať. A to je len fragment 
problematiky, ktorej sa Peter dotkol. Všetky 
tieto vážne témy však dokázal odľahčiť svojím 
neopakovateľným humorom a pre mnohých 
z nás to bol skutočný zážitok.

Ďalšou témou bola golfová 
enviromentalistika, certifikácia golfových 
ihrísk z pohľadu ich vplyvu na životné 
prostredie, o ktorej hovoril Benjamin Warren 
z Golf Environmental Organization (GEO).

Európsku asociáciu manažérov golfových 
klubov (CMAE) odprezentoval Jerry Kilby. 
Ide o organizáciu, ktorá má 6500 členov v 24 
krajinách Európy. Ak sa pozrieme do 
minulosti, manažérom golfového klubu 
bol väčšinou človek, ktorý už mal za sebou 
úspešnú kariéru, ale v inom type odvetvia. 
Človek vážený, so spoločenským postavením, 
vo veku nad 50 rokov. Logicky sa často 

pasoval s problémami v oblastiach, v ktorých 
nemal skúsenosti a niet divu, že nie všetko 
prebiehalo ideálne. Budúci vývoj smeruje 
k tomu, aby sa profesia manažéra golfového 
klubu  stala plnohodnotnou profesiou so 
svojimi presne stanovenými vzdelávacími 
a hodnotiacimi procesmi. Asociácia 
manažérov sa práve o toto snaží. 

Ako posledný vystúpil Tibbe Bakker z 
(EGCOA) – Európskej asociácie majiteľov 
golfových ihrísk. Asociácia má 600 členov z 24 
krajín, z toho 12 národných asociácií. Tibbe je 
v rámci organizácie zodpovedný za benefity 
pre jej členov,  partnerstvo s golfovým 
priemyslom a dodávateľmi a za kooperáciu 
s národnými asociáciami majiteľov ihrísk 
v Európe. Slovensko zatiaľ nemá žiadnu 
štruktúru tohto typu. Ale je jasné, že ak 
majitelia golfových ihrísk chcú spolupracovať, 
dosiahnuť pre kluby nejaké výhody či už 
ekonomické, alebo iné vo forme napr. 
výhodnejších podmienok pri investičných 
nákupoch , alebo mandát pri vyjednávaní 
so štátnymi inštitúciami či vládou, musia byť 
nejakým spôsobom organizovaní. Na príklade 
Holandska Tibbe názorne ukázal kam smeruje 
vývoj, ako sa mení veková štruktúra hráčov 
a preferencie v oblasti členstiev. Cesta 
dopredu je jednoznačná, ihriská nesmú 
bojovať o toho istého golfistu, ihriská si musia 
nových golfistov vytvárať.

Konferencia jednoznačne podnietila 
množstvo otázok a úvah a mnohí z účastníkov 
živo diskutovali ešte dlho po jej skončení. 
A to išlo. Aby sa ľudia stretli, aby sa mali 
možnosť porozprávať a aby získali globálnejší 
pohľad vo vnímaní problémov vo svete golfu. 
Dúfajme, že budúci rok sa opäť naskytne táto 
príležitosť.

Lucia Huberová

Sylvia Hrušková, rezort Black Stork, spoluorganizátor konferencie

Peter Harradine, uznávaný golfový architekt

Na štartovacej listine však nebol až taký 
veľký počet hviezd, ako by sa očakávalo. 
Konkrétne tam bolo deväť mužov z prvej 
stovky svetového rebríčka a osem hráčov 
so skúsenosťami z Ryder Cupu. Hráčom ako  
Molinari, Wood či Fisher  účasť znemožnili 
zdravotné problémy.

Čo sa týka diváckej účasti, oficiálne počty 
hovoria o 11.500 divákov na finálovom kole. 
Nie je to málo, ani veľa. Turnaj tohto typu 
sa nedá vybudovať za jeden alebo dva roky. 
Isté však je, že veci idú správnym smerom. 
Turnaj má vybudovanú svoju tvár, zabehnutú 
organizáciu a dotáciu dvoch miliónov eur. 
Keby sa podarilo prilákať viac hviezd, určite 
by to stimulovalo aj divácku účasť. Európsky 
okruh  má však ročne päťdesiat turnajov, a 
to je príliš veľa na to, aby každý z nich mal na 
štarte  top hráčov.
Rozpočet Czech Open bol približne sto 
miliónov českých korún. Okolo päťdesiat 
miliónov išlo na hráčske odmeny, desať 
miliónov sa odhaduje na catering. Ďalšou 
výraznou položkou bol transport  a hotely. 
Nezanedbateľné boli aj osobné náklady, 
na turnaji pracovalo 620 ľudí. Ambíciou 

organizátorov bolo poskytnúť hráčom 
najvyšší možný servis. O vstupnom pre 
divákov sa neuvažovalo, veľmi múdro bol 
braný ohľad na to, čo si ľudia, špeciálne v 
danom regióne môžu dovoliť. Hlavný cieľ bol 
ukázať, že golf nie je hra pre snobov, na ktorú 
sa pozerá pár divákov.
Turnaj prirodzene nebol ziskový, ale s tým 
organizátori ani nepočítali. Je to beh na 
dlhú trať. Podľa vyjadrenia promotéra Johna 
Flanaghana, by však určite ocenili výraznejšiu 
podporu štátu.

www.czechopen2010.com

Na Czech Open 2010 budú všetci spomínať ako na turnaj s mimoriadne emotívnym 
finálovým kolom. Takmer do poslednej chvíle bolo plné zvratov a prekvapení. 
Víťazom  sa nakoniec stal Švéd Peter Hanson, hráč, ktorý bol pozvaný na 
divokú kartu.  Okrem prémie 333 tisíc EUR si odniesol aj istú nomináciu na 
Ryder Cup. 

FLASHNEWS

Ohliadnutie za Czech Open 2010 

Peter Hanson, víťaz Czech Open 2010

LEADERSHIP GOLF
CONFERENCE 2010

tatry.

http://www.golfenvironment.org/
http://www.cmaeurope.org/
http://www.egcoa.eu/
http://www.czechopen2010.cz/
http://www.europeantour.com/
http://www.czechopen2010.com
http://event.golfonline.sk/11/leadership-conference-2010/uvod
http://event.golfonline.sk/event/11/leadership-conference-2010
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FLASHNEWS

FALDO SERIES 
vo Veľkej  Lomnici

Pred 14 rokmi založil Nick Faldo, šesťnásobný víťaz turnajov Major, charitatívny 
turnaj pre juniorov. Hlavným cieľom Faldo series je nájsť najtalentovanejších 
mladých hráčov a pomôcť im sa zlepšovať a rozvíjať tak, aby z nich mohli byť 
budúci šampióni.

Je skvelé, že sa táto túra dostala aj na 
Slovensko.  V dňoch 24.–26. augusta sa 
v golfovom rezorte Black Stork  vo Veľkej 
Lomnici konal  54- jamkový slovenský 
šampionát, podporovaný R&A a European 
Tour. Juniori vo veku 12-21 rokov súťažili  
v piatich kategóriách a zvíťazili nasledujúci 
hráči: 
Natália Hečková, SR,  (dievčatá do 16 rokov)
Katarína Chovancová, SR (dievčatá do 21 
rokov)
Dalibor Hudák, ČR (chlapci do 16 rokov)
Antonín Vajcík, ČR (chlapci do 21 rokov)
Adam Kollár, SR ( chlapci do 18 rokov)
Víťazi získali možnosť štartovať na veľkom 

finále FALDO SERIES GRAND FINALE v
septembri 2010 v Severnom Írsku, za osobnej 
účasti Nicka Falda.

Kerry McDonald, výkonný manažér Faldo 
series nám poskytol nasledujúci rozhovor.

Kedy a ako vlastne vznikla idea Faldo 
series?
Myšlienka vznikla v roku 1996. Po Nickovom 
treťom víťazstve na Masters sa ho žurnalisti 
spýtali, odkiaľ príde ďalší Nick Faldo... Vtedy si 
uvedomil, že by rád vrátil golfu aspoň časť z 
toho, čo  prostredníctvom neho získal.  
V prvej stovke TOP hráčov boli v tom čase len 
dvaja Angličania a on sa rozhodol  odovzdať 
skúsenosti z jeho vyše tridsaťročnej kariéry 
aj ostatným. Úvodný projekt bol zameraný 
na amatérskych hráčov, ktorí sa chceli stať 
profesionálmi. V roku 2010  vstúpila Faldo 
series ako charitatívny turnaj aj do Ázie  
a v súčasnosti môžeme hovoriť o 27 krajinách 
a 5000 hráčoch z Európy, Ázie, Južnej Ameriky 
a Blízkeho východu. Z Faldo series vyšli takí 
hráči ako Rory McIlroy, Nick Dougherty  či 
Melissa Reid.

Slovensko je krajina, kde golf nemá  
dlhoročnú históriu a kde rozvoj tohto 
športu musí zákonite začať u mládeže. Čo 
sú podľa vás zásadné faktory rozvoja golfu 
u nás?  
Ak začneme obecne, potrebujete systém, 

t.j. organizácie a štruktúry,  potrebujete 
tréningové zázemie, dobrých trénerov, 
entuziazmus,  ktorý, ako sa zdá, tu nechýba...  
a samozrejme finančné zdroje a podporu
štátu. Potrebujete lacné ihriská, 3 par 
akadémie, lacné vybavenie pre začiatočníkov. 
Dôležité je, aby deti vedeli, že môžu prísť 
kedykoľvek na ihrisko a pod vedením 
miestneho profesionála  hrať, učiť sa a robiť 
pokroky.

Golf je však vnímaný ako  jeden z drahších 
športov, a to stále predstavuje istú 
bariéru...
Áno, takéto vnímanie golfu je ozajstným 
problémom. Ľudí treba presvedčiť, že golf nie 
je elitárskym športom, a nehrajú ho len starí, 
tuční a bohatí ľudia. Nesieme si to z histórie, 
kedy bežne existovali kluby,  kde nemohli 
hrať ženy a aj my sami  sme čelili problému, 
že junior si nemohol prevziať cenu, lebo ako 
junior nemal do daného priestoru prístup. 
Toto všetko treba zmeniť. Klamal by som, 
keby som tvrdil, že z golfu vymizlo elitárstvo, 
ale treba povedať, že sa to zlepšuje. Veď to je 
aj zmyslom našej práce, cestujeme po svete,  
organizujeme turnaje a práve takéto akcie  
pritiahnu miestne deti, ktoré by sa inak na 
golfové ihrisko nikdy nedostali. Najväčšou 
odmenou je  vidieť nadšenie v očiach tých 
detí, ktoré sa s golfom stretli prvýkrát  
a okamžite mu podľahli. 

Čiže v rámci turnaja Faldo series majú 
možnosť trénovať aj deti, ktoré golf nikdy 
nehrali? 
Áno, samozrejme. Tréning, konzultácie a 
inštruktáže sú dôležitou súčasťou nášho 
projektu. Počas turnajových dní sú pre deti 
pripravené rôzne aktivity na prvé zoznámenie 
sa s golfom, deti sa učia a skúšajú  prvé údery 
... Pre turnajových hráčov je k dispozícii 
dokonca osobný kouč Nicka Falda, pán Keith 
Wood. Je to ozajstný expert na švih, ktorý 
pracoval aj s hráčmi ako Seve Ballesteros či 
Stephen Ames. 

Ktorá z krajín východného bloku urobila 
podľa vás najväčší pokrok? 
V roku 2008 sme organizovali Faldo series 
v Rusku. Na prvý turnaj sa prihlásilo 50 
detí. Navštívili sme miestne školy, ukázali a 
vysvetlili sme im, o čom golf ako šport je. Na 
tretí turnaj už sa prihlásilo 100 detí a ďalších 
100 prišlo z okolitých miest, len aby sa pozreli. 
Pripravili sme pre nich akadémiu, skúšali hrať, 
trénovali a aj napriek tomu, že u mnohých 
bola zo začiatku zrejmá nervozita a neistota, 
potom sa atmosféra uvoľnila. Najlepšia ruská 
golfistka Anastasia Kostina, jedna  
z mála ruských profesionálok,  sa tiež ku golfu 
dostala prostredníctvom Faldo series. Dnes je 
to hráčka, ktorá inšpiruje a motivuje ďalších 
juniorov k tomu, aby sa venovali golfu.
Ďalším príkladom by mohlo byť Turecko, kde 
sme sa stretli s prípadom neuveriteľného 
entuziazmu. Učiteľka zo severovýchodnej 
časti Turecka prebudila napriek nulovému 
zázemiu v deťoch lásku ku golfu. Zo starého 
koberca urobila odpaľovacie plochy, obstarala 
staré palice a loptičky a do starej telocvične 

na steny dala zavesiť ťažké závesy. Deti sa učili 
prvé údery tam. Ona sama sa zdokonaľovala 
podľa inštruktážneho DVD. Naozaj 
neuveriteľné.

Čiže zhrnul by som to nasledovne: Deťom 
musíte najprv ukázať, že golf existuje  
a umožniť im, aby si ho vyskúšali. Tým, ktorí 
podľahnú,  potom  zaručiť aspoň základ
podmienky na tréning a rast. Je zrejmé, že 
podmienky nie sú a ani tak skoro nebudú 
rovnaké vo všetkých krajinách. Bežní ľudia  

u vás, ale vlastne sa to dá povedať o bežných 
ľuďoch na celom svete, každý deň čelia 
novým prekážkam, každý deň niektorí z nich 
prichádzajú o prácu. Ale práve preto majú 
takéto programy význam, lebo umožnia tým 
najlepším osobný rozvoj bez ohľadu na ich 
sociálnu či ekonomickú situáciu. Dajú im 
šancu, dajú im príležitosť a otvoria dvere. A je 
už na každom z nich, ako s tým naloží.

Kerry McDonald, Lucia Huberová

Kerry McDonald otvára slovenský turnaj

Pre turnajových hráčov bol k dispozícii osobný kouč Nicka Falda a expert na švih Keith Wood

Postrekovač Spraydome od spoločnosti 
Enviromist predstavuje novú generáciu 

techniky pre údržbu trávnikov. Využíva sa 
vo viac ako 15 krajinách a zabezpečuje čo 
najpresnejšiu a najefektívnejšiu aplikáciu 
rôznych druhov pesticídov, fungicídov, 
insekticídov a herbicídov. 
Umožňuje plynulé nanášanie postreku i 
rovnomerné rozmiestnenie jeho presného 
množstva po celej ploche trávnika. 
Technológia systému CDA (Controlled Droplet 
Application – rovnomerná distribúcia kvapiek 
postreku) a prítomnosť špeciálneho krytu 
umožňujú efektívne vykonať postrek dokonca 
aj za veterného počasia bez značného 
plytvania vodou.

Spraydome má vlastný akumulátor, ku 
ktorému je dodávaná nabíjačka. Má tiež 
špeciálny priestor pre značkovače, tzv. 
markery, ktoré sú pri práci veľmi užitočné. 
Marker zanecháva isté množstvo postreku 
v tých miestach, kde bola už aplikácia na 
ihrisku vykonaná, čím zabráni opakovanému 
postriekaniu už ošetrených plôch a zamedzí 
prípadným stratám. Potom, ako je práca na 
úseku vykonaná, sa spomínané markery ľahko 
vstrebú do ihriska. 

Katya Voloschenko 
www.golfonline.com.ua

Austrálska spoločnosť Enviromist vyrába už od roku 1989 rôznorodú techniku 
pre aplikáciu postrekov, ktorá je použiteľná nielen na golfových ihriskách, ale aj 
na všetkých iných plochách, kde je potrebná adekvátna kvalitná a profesionálna 
starostlivosť o trávnik.

NOVÝ POSTREKOVAČ OD FIRMY 
ENVIROMIST – NAJLEPŠIE RIEŠENIE PRE TRÁVNIK

http://www.golftatry.sk/
http://nickfaldo.com/
http://www.augusta.com/
http://www.golfonline.com.ua
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Potrebujeme Asociáciu 
majiteľov golfových ihrísk ?
Konferencia Leadership Golf Conference podnietila množstvo otázok  
z najrôznejších oblastí. Zaujímavú prednášku mal Tibbe Bakker z Európskej 
asociácie majiteľov golfových  ihrísk (EGCOA). Asociácia má 600 členov z 24 
krajín, z toho 12 národných asociácií.
Slovensko zatiaľ nemá žiadnu štruktúru tohto typu, je však zrejmé, že skôr či 
neskôr sa táto otázka stane aktuálnou.

Golfový trh na Slovensku je zatiaľ  malý  
a dá sa povedať, že  funguje na  veľmi 
individualistickom prístupe. Ihriská väčšinou 
hospodária  na svojom vlastnom území, tzv. 
„za plotom“. Chránia si svoje informácie a 
skúsenosti, obávajúc sa možnej konkurencie. 
Na Slovensku existuje len jedna oficiálna
golfová organizácia. Je ňou Slovenská golfová 
asociácia, ktorá združuje golfových hráčov. 

V minulosti  bolo obvyklé, že 
prevádzkovateľom ihriska bol golfový 
klub. Malo to vtedy  svoje opodstatnenie 
a aj výhody, pretože záujmy klubov boli 
veľmi podobné s ekonomickými potrebami  
prevádzok  golfových ihrísk. Časy sa však 
menia. V dnešnej dobe sú golfové kluby 
väčšinou občianskymi združeniami hráčov, ale 
výkony súvisiace s vlastníckymi právami ku 
golfovým ihriskám prináležia iným subjektom. 
Dochádza tak prirodzene k situácii, kedy 
záujmy hráčov nie sú v súlade, ale môžu byť 
dokonca v rozpore so záujmami vlastníkov 
klubov.  Kým vlastníkom ide o maximálnu 
vyťaženosť ihriska a jeho najefektívnejšiu 
prevádzku, hráči uprednostňujú voľné ihrisko 
s vysokou kvalitou hracej plochy.

Tibbe Bakker z EGCOA poukázal na 
dôležitosť spolupráce majiteľov ihrísk, 
najmä v oblasti odovzdávania informácií,  
skúseností, poradenskej činnosti, odborných 
publikácií, spoločných vyjednávaní s rôznymi 
inštitúciami a pod. Je viac než zrejmé, že ak 
majitelia golfových ihrísk chcú  dosiahnuť pre 
kluby nejaké výhody, či už ekonomické, alebo 

iné vo forme napr. výhodnejších podmienok 
pri investičných nákupoch, alebo mandát pri 
rokovaní so štátnymi inštitúciami či vládou, 
musia byť nejakým spôsobom organizovaní.   
Podobným vývojom ako u nás prešli aj všetky 
golfovo vyspelé krajiny a všade sa nakoniec 
ukázala potreba vytvorenia národného 
združenia majiteľov a prevádzkovateľov 
golfových ihrísk.

Na názor sme sa opýtali aj Sylvie Hruškovej, 
riaditeľky rezortu Black Stork vo Veľkej 
Lomnici.

Sylvia, aká je tvoja skúsenosť s 
dostupnosťou informácií potrebných na 
riadenie golfového ihriska na Slovensku?
Prevádzkovanie golfového ihriska je samo 
o sebe náročné a je to beh na dlhé trate. 
Pred 11 rokmi, keď sme zakladali klub a 
začali s výstavbou cvičnej lúky, bolo pre nás 
komplikované dostať akékoľvek informácie. 
Veľa sme cestovali a pýtali sa a napokon sme 
si urobili model vyhovujúci pre nás. Na 
Slovensku nebol nik, kto by nám poradil  
a odpovedal na naše otázky. 

BUSINESS

Malo by  podľa tvojho názoru založenie 
národnej asociácie majiteľov význam?
Pre mňa zatiaľ existujú 4 základné oblasti, 
ktoré by mohla takáto asociácia pokrývať.

1. Šírenie informovanosti, sprostredkovanie 
komunikačných línií, spolupráca pri 
tvorbe vzdelávacích kurzov pre jednotlivé 
profesie, ktoré sú  potrebné na golfových 
ihriskách.

2. Vystupovanie voči tretím osobám, ako 
sú ministerstvá, napr. MPSVaR pri tvorbe 
sezónnych pracovných miest a pod.

3. Sprostredkovanie zoznamov dodávateľov 
od nestranného zdroja tak, aby si majitelia 
resp. prevádzkovatelia vedeli relevantne 
vybrať.

4. Networking, výmena skúseností.

V čom by si videla hlavné prínosy?
Informovanosť, vedúcu aj k znižovaniu 
vstupných i prevádzkových nákladov na 
ihrisko.

Udiali sa v poslednom čase nejaké aktivity 
vedúce k zmene momentálneho statusu?
Na konferencii vo Veľkej Lomnici sme hovorili 
o vzniku Slovenskej asociácie majiteľov 
ihrísk. Predložili sme stanovy a  do konca 
septembra by malo byť jasné, kto sa do 
tejto asociácie zapojí. Prebehlo aj stretnutie 
s generálnym sekretárom Českej asociácie 
majiteľov golfových ihrísk za účelom hľadania 
najefektívnejšieho fungovania asociácie 
slovenskej.

Vývoj je jednoznačný, mení sa  veková 
štruktúra golfistov aj ich  preferencie v oblasti
členstiev. Doba, kedy existovali len klasické 
kluby,  je dávno preč. Vznikajú Asociácie 
mimoklubových golfistov, internetové
virtuálne kluby a združenia, ktoré si veľmi 
rýchlo získavajú nových členov. Golfisti  
cestujú, chcú hrať nové ihriská. Majitelia 
golfových ihrísk skôr či neskôr musia 
uprednostniť spoluprácu pre izoláciou. 

Lucia Huberová

Tibbe Bakker, Európska asociácia
majiteľov golfových ihrísk

Spoločnosť FiberCore Europe, založená 
v holandskom Rotterdame, hovorí, že jej 
mosty sú desaťkrát silnejšie ako oceľ a viac 
než pätnásťkrát ľahšie ako betón, pričom 
sú zodpovedné len za tretinu emisií oxidu 
uhličitého v porovnaní s oceľovými  
a betónovými mostami. Ich inštalácia sa na 
golfovom ihrisku uskutočňuje za použitia 
bežných zdvíhacích zariadení s minimálnym 
vplyvom na trávnikové plochy. Základom je 
rýchle umiestnenie mosta. Použitím takéhoto 
mosta je možné ihrisko veľmi jednoducho 
redizajnovať. Požiadavky na údržbu sú 
minimálne, nakoľko obsahujú i anorganické 
materiály. Na hornom okraji mosta je 
obrubník, ktorý pomôže udržať golfistovi  
i jeho vozíku priamy smer a tiež pôsobí ako 
včasné varovanie pre hráčov, ktorí vybočujú 
z cesty. Vďaka svojej vysokej udržateľnosti 
sa tieto mosty perfektne hodia do „zelenej 
filozofie“ golfových ihrísk.

www.golfcoursearchitecture.net

FiberCore Europe uviedla na trh novú radu kompozitných mostov určených pre 
golfové ihriská. Tieto „eko-priateľské“ mosty majú oveľa nižšiu uhlíkovú stopu 
než akékoľvek iné porovnateľné mosty.

FLASHNEWS

Eco-friendly mosty od FiberCore

Sylvia Hrušková

http://www.egcoa.eu/
http://www.golfcoursearchitecture.net
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3 par golfové ihrisko 
fakty, otázky, odpovede

3 par golfové ihriská sú veľmi obľúbené. Sú vhodné pre začínajúcich golfistov,
juniorov, príležitostných hráčov golfu, rodiny, ktoré chcú hrať golf spolu. 
Vyhovujú ženám, seniorom, ktorí si radi chodia svoju hru precvičovať, tým, 
ktorí si chcú zahrať rýchle kolo, firemným podujatiam či skúseným golfistom,
ktorí si chcú zahrať len krátku hru. Uvažujete o stavbe 3 par golfového ihriska? 
Tu sú niektoré najčastejšie kladené otázky na spomínanú tému.

ARCHITEKTÚRA 

Aký pozemok je potrebný na stavbu 3 par 
golfového ihriska? 
Pre 9-jamkové ihrisko s približne rovnako 
dlhými 3 parovými jamkami je nevyhnutných 
najmenej 12 hektárov. Extrémne kontúry 
či krajinné prvky, ktorých je potrebné sa 
vyvarovať ako napríklad mokrade, môžu 
spôsobiť, že pre výstavbu bude potrebný 
väčší pozemok. Iba navrhnutý plán ihriska  
s presnou mapou ukáže, aký veľký pozemok 
potrebujete alebo ako bude možné ihrisko 
vybudovať na vašom konkrétnom mieste. 
Ihriská s kratšími jamkami vyžadujú menej 
pôdy. Približne 8 až 10 hektárov pre deväť 
jamiek. Takéto 3 par ihrisko s kratšími jamkami 
sa tiež  bežne nazýva „pitch & putt“ ihrisko.

Aké budú náklady na výstavbu 3 par 
ihriska?
Odpoveď na túto dôležitú otázku sa môže líšiť 
od ihriska k ihrisku. Je to rovnaké, ako keby 
ste sa pýtali, koľko bude stáť stavba domu. 
Veľký vplyv na náklady výstavby ihriska má 
vhodnosť pozemku pre výstavbu golfových 

jamiek, metóda konštrukcie golfových 
greenov, druh závlahového systému i ďalšie 
významné faktory. Náklady 20 000 až 35 000 
eur na jednu jamku sú pomerne širokým 
rozpätím, ale dávajú určitú predstavu o 
možných nákladoch. Ak je pri výstavbe 
presunuté veľké množstvo zeminy, greeny 
sú konštruované podľa USGA metódy, 
stavia sa veľa bunkrov, závlahový systém 
je komplikovaný a detailne prepracovaný 
a dokonca sú spevnené okraje cestičiek 
ohraničujúcich ihrisko, môžu sa náklady na 
výstavbu ihriska vyšplhať oveľa vyššie. Kratšie 
a jednoduchšie jamky sú samozrejme menej 
nákladné.  

Dokážem na 3 par golfovom ihrisku 
zarobiť?
Áno, za predpokladu splnenia určitých 
rozhodujúcich podmienok. Musí existovať 
dostatok potenciálnych zákazníkov, pre 
ktorých ihrisko nebude príliš vzdialené, aby 
mohli pravidelne hrávať. Ak chcete napomôcť 
k tomu, aby ste zarábali, všetky výdavky by 

mali byť starostlivo zahrnuté  
v rozpočte, ako náklady na výstavbu i 
samotnú prevádzku ihriska. Ihrisko musí 
byť výhradne prevádzkované ako obchod. 
„Plyšový“ prístup nie je zvyčajne vzorcom pre 
úspech pri menších ihriskách. Pri takýchto 
ihriskách je bežné, že prevádzkovateľ by mal 
mať skutočný záujem robiť tento typ práce 
a aj počas rušných dní by mal byť ochotný 
stráviť v práci i pár hodín navyše. Projektant 
ihriska by si mal samozrejme uvedomiť, že 
sa domy vedľa ihriska zvyčajne predávajú 
rýchlejšie a takisto sú drahšie ako domy 
v bežnej štvrti. Zisky z predaja domov v 
blízkosti ihriska by mohli pomôcť pokryť 
niektoré z nákladov na výstavbu, ak sú domy 
plánovanou súčasťou celého projektu.

Kde môžem získať informácie o budovaní 3 
par golfového ihriska?
Najlepším zdrojom informácií je architekt so 
skúsenosťami v projektovaní 3 par ihriska. 
Práve on by mal poskytnúť hodnotenie 

potenciálneho miesta alebo porovnanie 
niekoľkých možných pozemkov pre výstavbu. 
Detailná prehliadka potenciálnych vybraných 
miest a následná dôkladná diskusia o celom 
projekte dá užitočné odpovede na otázky 
vznikajúce pred výstavbou ihriska.

Je múdre v rámci 3 par golfového ihriska 
vybudovať aj driving range?
Všeobecná odpoveď je áno. Driving range 
však môže mať aj tienisté stránky, pretože 
jednoznačne zvyšuje veľkosť celého 
komplexu, náklady, požiadavku na veľkosť 
pozemku a zložitosť projektu. Driving range 
je na druhej strane ďalším zdrojom príjmov 
tým, že je miestom, kde sa hráči cvičia, 
zdokonaľujú a takisto ponúka možnosť pre 
výučbu. Bude ale vyžadovať ďalších šesť a viac 
hektárov navyše, pričom však môžu všetky 
budovy, parkoviská i prevádzková budova 
slúžiť takisto pre driving range i pre ihrisko. 
Niektorí by mohli namietať, že pre odpaliská 
na driving range a fairway nie je potrebný 
veľký pozemok. No príliš krátka fairway alebo 

žiadne nárazníkové zóny po oboch stranách 
fairway budú vyžadovať použitie rozsiahlych 
sietí na vysokých stĺpoch. Takto vznikajú 
dodatočné značné náklady na inštaláciu sietí, 
ich údržbu i následnú výmenu po 
opotrebovaní. Dokonca ani siete nedokážu 
zachytiť všetky loptičky a zaručiť tak úplnú 
bezpečnosť od nevydarených zásahov 

blízkych budov či dokonca osôb. 

Viac otázok a odpovedí o výstavbe 3 par 
golfového ihriska si môžete prečítať v celej 
verzii článku.

www.amickgca.com

9-jamkové 3 par golfové ihrisko Valderrama v španielskom regióne Costa del Sol.

Las Rejas v španielskom meste Benidorm je tiež 3 par golfovým ihriskom. 

http://www.golfonline.sk/3-par-golfove-ihrisko-%E2%80%93-fakty-otazky-odpovede.html
http://www.amickgca.com
http://engo.sk/
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Awesome Eight 
extrémny golf
Awesome Eight Golf Challenge je excentrický projekt pre milovníkov extrémov  
a adrenalínu. Profesionáli aj amatéri, ktorí sa chcú stať členmi elitného golfového 
spoločenstva,  musia v priebehu jedného roka pokoriť osem vybraných 
golfových ihrísk a siahnuť si tak na dno svojich možností. Projekt vymysleli 
dvaja Angličania Neil Laughtonen a Robin Sieger. Dali dokopy jedinečné miesta 
s extrémnymi podmienkami. Miesta, kde by nikto neočakával, že sa bude hrať 
golf. O ktoré ihriská ide?

Najchladnejšie ihrisko North Star, Aljaška
Golfové ihrisko v meste Fairbanks je unikátne 
nielen svojou polohou. Šialená zima, kedy 
teploty môžu klesnúť až na mínus 26 °C. 
Výnimočná  je aj blízkosť divokej zveri, ktorá 
tu býva častým spoločníkom golfistov. North
Star je jediné ihrisko na svete, ktoré ma zoznam 
zvierat na skorkarte. Trávnaté plochy  priťahujú 
veľké množstvo pôvodných druhov, ako sú 
jastraby, sovy, orly či líšky. Pri veľkom šťastí sa 
dá vidieť aj rys. 

Najsevernejšie ihrisko Hammerfest, Nórsko
Ihrisko na konci sveta, blízko mora a ľadovcov. 
Aj keď nie je náročné z pohľadu hry, nie je 
ľahké zahrať dobré skóre. Na greenoch máte 
pocit, ako keby na nich hrali dávni predkovia 
našich starých otcov. V kontraste k tomu sú 
obrovské moskyty, ktoré vydávajú zvuk ako 
pristávajúca  helikoptéra. Ak ihrisko navštívite 
medzi májom a augustom, môžete hrať  
24 hodín denne. 

Najjužnejšie ihrisko Ushuaia, Argentína
Krátke ale náročné deväťjamkové ihrisko typu 
links leží pri myse Horn na 54°južnej šírky. Bolo 
založené v roku 1992. Možno vás potrápi silný 
vietor, krásna príroda národného parku Tierra 
del Fuego  však bude určite nezabudnuteľným 
zážitkom a trofejou pre každého golfistu.

Najvyššie položené ihrisko La Paz, Bolívia 
Ihrisko s nádhernou scenériou vzniklo v 
rovnakom čase ako hlavné mesto Bolívie La 

Paz. Jeho história siaha do roku 1912. Znie 
to neuveriteľne, ale odpaľovať môžete v 
nadmorskej výške 3600m. Na kyslíkový deficit
si treba najprv zvyknúť, ale kde inde môžete 
hrať s hlavou v oblakoch?  Časopis Golf Digest 
ohodnotil toto 18 jamkové ihrisko ako jedno  
z najatraktívnejších na svete. 

Najnižšie položené ihrisko Furnace Creek, 
Kalifornia
Osemnásťjamkové ihrisko s PAR 70 leží 65m 
pod hladinou mora. Oáza ležiaca uprostred 
púšte. Ihrisko v roku 1997 renovoval známy 
architekt Perry Dye. Vďaka polohe pod 
hladinou mora  môžu hráči zažiť o trošku 
silnejšiu gravitáciu a tí čo tu hrajú častejšie, 
tvrdia, že lopty lietajú inak ako na obvykle 
položených ihriskách.

Najteplejšie ihrisko Hottest Alice Springs, 
Austrália
Ihrisko uprostred púšte, s extrémne vysokými 
teplotami, na úpätí  majestátnych  MacDonnell 
Ranges . Veľmi obľúbené a vyhľadávané 
mnohými golfistami. Charakterizované ako
ihrisko unikátneho šarmu a zároveň s prvkami 
drsnosti. Dizajn pochádza od golfovej legendy 
Petra Thomsona a ihrisko patrí medzi TOP 10 
svetových púštnych ihrísk. Pravidelne hostí 
seniorskú PGA.

Najnáročnejšie ihrisko Ko‘olau, Hawaii
Divoká bujná vegetácia  v nádhernej krajine 
tropického dažďového pralesa. Bude treba 

zdolať tri vegetačné zóny, náveternú stranu 
pohoria Ridge, rokliny a extrémne zmeny 
plynúce z nadmorskej výšky. K tomu úchvatný 
pohľad na kaskádovité vodopády. To všetko 
kombinované s obrovskými pieskovými 
prekážkami zaručí jedinečný zážitok.

Najstaršie ihrisko  St. Andrews, Škótsko
Je to sen snáď každého golfistu. Ihrisko, na
ktorom sa hrá golf od roku 1457 je považované 
za ikonu golfu. Aj keď by možno v súčasnosti 
nezískalo žiadnu prestížnu cenu za dizajn, či 
najkrajšiu  jamku, jednoznačne sa považuje 
za rodisko moderného golfu. História  klubu, 
rozmanitosť krajiny, vresoviská, útesy a more, 
to všetko je pre každého golfistu výzva.

Tak čo, milovníci golfu a adrenalínu, 
necháte sa inšpirovať? 

www.awesomeeight.com

TRAVEL

Ko ́olau Hawaii

Ushuaia Argentína

La Paz Bolívia

http://www.northstargolf.com/
http://www.hammerfestgolf.no/
http://www.ushuaiagolfclub.com/
http://www.lapazgolfclub.com/index.php?type=Page&action=inicio
http://www.furnacecreekresort.com/golf-1203.html
http://www.alicespringsgolfclub.com.au/html/s01_home/home.asp
http://www.koolaugolfclub.com/
http://www.standrews.com
http://www.awesomeeight.com

	

