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K O M P O Z I C E

kompoziční
„typologie“

Nejvlivnějším z určujících
momentů pro rozvržení
hřiště je krajinný faktor.
Předznamenává, zda vůbec
může být soustředěno
do jediného i vícejádrového
bloku – anebo roztaženo –
třeba jako pásek, lemující
pobřeží či nějakou zástavbu.
Jinou otázkou je, zda bude
akcentovat daný terén anebo
jej bude jen věrně kopírovat
a přebírat jeho přirozené
vlastnosti; zda využije
výrazných naturálních prvků
a podřídí jim uspořádání
celku – či zůstane odkázáno
na „tvůrčí“ zaplnění
nepravidelných, nezřídka
zbytkových a jakéhokoli
charakteru prostých
pozemků. Typologie prvotní
konfigurace – rozvrhu
(layoutu) neboli sestavy –
je pak daná tím, zda vůbec,
jak a kolikrát se trasa vrací
na svůj počátek.

V rozvržení Blokového (jádrového)
typu jsou všechny jamky ideálně
jakoby „sbaleny“ do jediného
celistvého útvaru, ničím funkčně
ani tvarově nenarušovaného.
Naproti tomu Lineárním
uspořádáním se vyznačují kompozice,
podřízené rozvoji osídlení – vedoucí
„od někud někam“, procházející
„mezi něčím“ či „podél něčeho“ apod.
Byly typické pro linksová hřiště.
Zejména v kombinaci s jinými
(nejčastěji obytnými) zónami se
někdy označují jako Integrované.
Za Drenážní schémata lze označit
layouty, po vzoru kanalizace plně
respektující přirozené odtokové poměry
řešeného území.
Obdobného Topologického typu jsou
koncepty, vedené snahou maximálně
podřídit tvar hřiště dané terénní
konﬁguraci a nenarušovat ji.
Monotématicky orientovaná
rozvržení se upínají k místně
dominantnímu jevu, jímž mohou být
atraktivní přírodní i umělé útvary –
bez ohledu na to, zda mají povahu
bodového, lineárního nebo plošného
tématu.
Zbytkové typy nebývají ztvárňovány
s nějakým „vyšším“ cílem – nevycházejí
z výběru, nýbrž pouze využívají
pozemků, které pro daný účel zůstaly
k dispozici.
Mezi šesti popsanými základními
typy dochází samozřejmě k průnikům
a kombinacím, nicméně převládající
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nebývá složité identiﬁkovat. Jde
o fundamentální podstatu hřiště –
od které všechno ostatní odvisí a je
„pouhou“ speciﬁckou nadstavbou
daného základu asi tak, jako je kostra
obalena masem …
Z hlediska konﬁgurační typologie se dále
obvykle rozlišuje pět kompozičních typů:
Tam a zpět – nejobecněji vyjádřený
princip jednoho okruhu s návratem do
výchozího bodu. Zastupuje i archaický
prototyp: historickou stopou linksů,
jejichž první devítka vedla z města ven
a druhá zase zpátky, přičemž fairwaye
bývaly buď jednoduché nebo dvojité.
Na příkladu vývoje Old Course
(viz apendix K-I) jsme jej prostudovali
podrobně včetně geneze zdvojených
greenů.
Vratné devítky jsou elementární
situací blokových (jádrových) rozvrhů,
kdy se každý z polookruhů vrací
(výhradně) svojí poslední dráhou do
jediného bodu – počátku obou tras.
Jsou příkladem většiny postupně
budovaných či v různých etapách
rozšiřovaných hřišť. V klasické podobě je
lze ilustrovat na příkladech Banﬀ Springs
či Augusta National (viz kap. K-IX, XIV).
Vícenásobné smyčky rozvíjejí
předchozí schéma. Pokud se hřiště
skládá z několika menších okruhů –
hra se vrací do výchozího bodu
vícekrát (nikoli nutně po 9. jamce), což
umožňuje alternativně organizovat hru.
Příkladem uspořádání takového typu
je Shinnecock Hills (viz kap. K–XIII).

Příklad blokového uspořádání se dvěma striktně
oddělenými okruhy (toto schéma vychází z podoby
anglických hřišť Royal Lytham a Saint Annes).

Na rozdíl od typických vratných devítek je Eagle
Pines, FL příkladem hřiště, jehož okruhy se
protínají (drahami č.12-13 vers. č.7-8).
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Do krajnosti je dovedena možnost zajít
do klubovny po každé třetí jamce na
virtuálním „učebnicovém“ schématu.
Asymetrické okruhy jsou řídkým
(většinou okolnostmi vynuceným)
případem, kdy jediným bodem
návratu do bodu „0“ není green č. 9.
K nevýhodám patří fakt, že na rozdíl od
dříve uvedených, nelze v tomto případě
startovat hru ze dvou míst současně.
Nevratné tratě – spíše výjimečný,
nikoli však neznámý jev: hřiště začínají
a končí na odlišných místech. Většinou
to nastává vlivem extrémní terénní
konﬁgurace. Pěknými příklady jsou
2 michiganská hřiště: Wilderness Valley
v Gaylordu (viz schéma), končíčí o délku

2 pětiparových drah od klubovny
nebo Alpine Course v Boyne Mountain,
které se celé hraje dolů z kopce
(po sjezdovce).
Místní poměry – zejména uspořádání
terénu – mají na typologii hřiště určující
vliv. Aby to neplatilo, muselo by jít
o absolutní rovinu, totálně vytrženou
ze širších vztahů a souvislostí. Ale
i v takovémto hypotetickém případě
musel by architekt zkoumat „skryté“
přírodní síly – proměnlivost zemního
podloží, průběh spodních vod etc.
Jen obtížně si lze představit konkrétní
lokalitu, která by v naznačeném smyslu
byla nepopsaným listem …

Sám pojem „Typologie“ je v golfové
literatuře často užíván mimo
souvislost s navrhováním hřišť.
Proto se upozorňuje na to, že při
klasiﬁkaci hřišť se lze setkat s tříděním
např. dle typu vlastnictví (privátní,
veřejná, resortní, rezidenční, korporátní
atd.); velikostního typu (plné, střední,
krátké, přihrávkové, puttovací
aj.), vegetačního typu (travnaté,
hlinitopísčité, vřesovištní a slatinné,
lesní, parkové apod.), krajinného
typu (pobřežní – u hladiny moře
nad hladinou oceánu, nížinné, horské,
stepní, pouštní etc.) či typu terénu
(rovinné, zvlněné, svažité, kopcovité,
terasovité, přesypové).

Příklad asymetricky rozvrženého řešení s vratnou
jamkou č. 13 (resp. č. 5, při reversní hře)

Nevratná trať, končící na 2 jamky od klubovny,
vyšla T.Doakovi jako „optimální“ využití terénních
podmínek hřiště v Gaylordu, MI.

Graves & Cornish ve své „učebnici designu“
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Příklad trojnásobné smyčky – první devítka

z r. 1998 ukázali, jak by se (virtuální)

se na počátek vrací jamkami č. 4 a 9,

hřiště dalo vyskládat ze šesti malých,

druhá devítka tak tvoří třetí okruh…

mašlovitě zasmyčkovaných okruhů.
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Royal Dornoch GC – Dornoch, Skotsko

Stejně jako všude jinde ve Skotsku – hrál se „nějaký“ golf
i v severském Royal Dornoch dlouho před tím, než tam
vznikl první klub. K tomu došlo až v poslední čtvrtině
XIX. století. Když byl v r. 1886 jeho sekretářem ustanoven
mladý J. Sutherland, pozval (na vlastní zodpovědnost)
nejznámějšího architekta své doby T. Morrise st., aby
rozšířil stávající primitivní devítku o druhou. Z důvodu
omezených prostředků se mu to sice podařilo jen částečně,
nicméně zanechal po sobě velmi podrobné instrukce,
jak dál postupovat…
Podstatné terénní změny spočívaly především v tom,
že greeny byly přemístěny z údolních poloh na vyvýšená
místa, takže se golfisté při puttování a chippování
již nemohli, tak jako dosud, opovážlivě spoléhat na
milosrdnou gravitaci. Důležitosti tím nabyla celá krátká
hra, kladoucí ovšem zase zvýšené nároky na kvalitu
trávníků a jejich údržbu. Sutherland vyvinul mimořádné
úsilí též ke zlepšení porostů na jamkovištích – několik
let neváhal dovážet z města ženské pracovní síly na
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plení trávníků. Kvalita hřiště pozvolna stoupala, až se
postupně začala vyrovnávat s jeho novou pokrokovou
koncepcí i krásou okolní krajiny. S rozvojem železničních
spojů – a pod patronací vévodkyně ze Sutherlandu, která
napomohla klubu k získání statutu „Royal“ – získal
Dornoch posléze všechny předpoklady k tomu, aby se
stal vyhledávaným golfovým resortem. Svojí „trochou do
mlýna“přispěl i jeden z VIP návštěvníků – pětinásobný
vítěz Open J. H. Taylor. Pomáhal s prodloužením hřiště až
na cca 5,5 km, aby lépe vyhovovalo hře s míčky „nové“
(gumové) generace.
Další vlna změn postihla hřiště za II. světové války. Pro
svoji odlehlost od civilizace (ale tím zároveň i od přirozeného
„tržního zázemí“) sice zůstalo hřiště jistou golfovou oázou
– ale jen dokud jej z jedné třetiny nezkonfiskovala armáda
pro potřeby vojenského letiště. Když J.Sutherland v r. 1941
umíral, opouštěl své celoživotní dílo zásahem vyšší moci
radikálně okleštěno… Ze zoufalé situace vyšlo hřiště
nakonec, paradoxně, posíleno: klub byl přinucen najít

náhradní řešení - tím bylo rozšíření směrem k mořskému
pobřeží a celková změna herního konceptu. Konečným
výsledkem byla proměna velmi dobrého hřiště ve výborné,
prodloužení z původních 5,5 na 6 km (s rezervou dalšího
bezproblémového růstu až na cca 6,4 km).
Úvodní jamka navozuje prázdninovou atmosféru.
Golfisté, přihlížející od klubovny, motoristé ze silnice,
turisté z frekventované pláže a další náhodní kolemjdoucí
diváci – ti všichni patří spíše do rekreačních kulis
než k mistrovskému hřišti. Ani krátká jamka č. 2 se
nezdá být obtížná – netrefit se do greenu však může
být fatální (dvojciferné výsledky zde nejsou výjimkou
ani při turnajích). Zdánlivá jednoduchost se na další
dráze, díky bunkerům v dopadové zóně, začne rychle
vytrácet – a na příkře sklonitém jamkovišti vymizí
docela. Čtyřka patří k nejhezčím. Její silně zvlněný green
a stejně ondulovaná fairway jsou nevyčerpatelným
zdrojem překvapení. Další odpaliště se pyšní okouzlujícím
panoramatickým rozhledem na Sutherlandské pohoří
a moře (jde o oblíbenou jamkou zdejšího čestného člena
Toma Watsona). A tak lze pokračovat dál… Trasa náhle
stoupá, jako by si projektant chtěl zkrátit vzdálenost do
nejzazšího kouta hřiště cestou-necestou. Odtud se po

první dlouhé dráze č. 9 hra začíná vracet podél pobřeží
(a těžkého raughu) zpět.
Teprve na začátku druhé devítky, plné boulí a dolíků,
lze pochopit, proč musely jamky č. 7–8 prve ustoupit na
úbočí kopců. Mezi nimi a mořem zde totiž zbývá místo
nanejvýš pro jednu dráhu. O krátké jamce č. 10 platí totéž,
co bylo řečeno o tříparu č. 2. Následuje náročná soutěska
mezi vodou a hlodášovými keři, poté relativně krátký
par 5 a po další tříparovce přichází vrchol – světoznámá
Foxy hole (č. 14, 407 m, par 4). Není dlouhá a nemá žádné
bunkery. Její členitá fairway se však na úrovni dopadové
zóny zúžuje do hrdla, nutícího i dlouhé hráče ke zkrácení
ran (jde o tzv.„bottlenecked“ jamku – viz apendix A-XIII).
Komplex jamkoviště není o nic méně složitý.
Za nejjednodušší je považována jamka č. 16.
Oddychovou dráhu zde však až do konce nenajdete…
Hra na Royal Dornoch plyne jako by v intencích
Sutherlandovy pečlivosti. Jemná modelace terénu
a střídmé, leč o to účinnější dávkování překážek nejsou jen
jeho odkazem. Představují kvintesenci toho nejlepšího –
skotského minimalismu v designu golfových hřišť. Může
být proto s podivem, že na tomto hřišti vyrostl tak skvělý
architekt, jakým byl Donald Ross?

Royal Dornoch GC – Dornoch, Skotsko

Autoři: T. Morris st., 1886; J. Sutherland & J. H. Taylor, 1904;
J. Sutherland & D. Ross, 1921; R. Grant & G. Duncan, 1946
Události: Amateur Championship, 1985
jamka název
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Out:

First
Ord
Earls Cross
Achinchanter
Hilton
Whinny Brae
Pier
Dunrobin
Craiglatih

délka

par

303
168
378
386
323
147
438
397
484

4
3
4
4
4
3
4
4
5

jamka název
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

3 024

35

In:

3 091

35

Celkem (m)

6 115

70

Fuaran
A’chlach
Sutherland
Bents
Foxy
Stulaig
High Hole
Valley
Home

délka

par

162
412
464
165
407
327
367
370
417

3
4
5
3
4
4
4
4
4
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