m a l é k lu by

Jeden z původních dvou
greenů a velký bunker

břežany

text / honza fait

Golf před prahem
Po zhruba půlhodinové cestě z Prahy směrem na jih se prople-

tete vesničkou Břežany a zastavíte u domku, na kterém je cedule „golf“.
Vystoupíte z auta, projdete brankou na zahradu, obejdete dům a z ničeho
nic místo před záhonkem stojíte před greenem. Vlevo jezírko, vpravo
odpaliště třetí a osmé jamky. A tak trochu nevěříte vlastním očím.

V

 rámci našeho

letošního seriálu,
ve kterém navštěvujeme drobná golfová
hřiště, o kterých jste možná
ani nevěděli, že jsou na české
golfové mapě, jsme toho už viděli hodně. V Břežanech jsme
se ale poprvé dostali do situace, kdy jsme si řekli, že to už
jednoduše nemůže být pravda.
To se nám přece musí zdát.
Ať už jsme byli v Úholičkách, Doksech, Zloníně nebo
Českém ráji, pokaždé se jednalo o více méně golfový areál,
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pouze zmenšený pro místní
poměry. Tentokrát jsme se ale
dostali na regulérní zahradu,
na jaké jiní lidé běžně pěstují mrkev nebo sází jabloně.
Tomáš Kleint se rozhodl, že
bude u sebe doma pěstovat
golf. Golf Břežany, vítejte.
„Nápad přišel čistě náhodou,
když jsem byl na služební cestě na Krétě. Tehdy jsme bydleli v golfovém klubu a jednou
odpoledne jsme měli možnost
si jít zahrát golf. Hned mě to
přitom chytlo a výsledkem
bylo, že jsem si postavil malé

hřišťátko na zahradě,“ vzpomíná na jaro roku 2008 dnes
už golfový nadšenec do slova
a do písmene.
Tomáš Kleint rozběhl svůj
projekt sám. Na internetu
začal shánět informace o tom,
jak zakládat greeny nebo
hnojit golfové hřiště. Všechno
šlo velmi rychle. V dubnu
byl na služební cestě a už
v červnu s použitými holemi,
které si koupil, začínal honit
míček po své zahradě. „Hned
mi ale bylo jasné, že by to
chtělo alespoň jeden green.

Pro jistotu jsme pak udělali
hned dva s jedním bunkerem,
který je odděloval,“ vybavuje
si pět let staré události, jež se
seběhly na bývalém poli, které
leželo ladem. „Rostla nám
tam náletová tráva, tak jsme si
říkali, co s tím. Napadlo nás
pěstovat vánoční stromečky.
Než ale stačily úplně vyrůst,
tak jsme změnili strategii
na golfové hřiště.“
Tomáš Kleint také přiznává,
že se hned snažil nacházet levnější varianty, někdy i za pomoci podomácku upravených
nástrojů: „Je to i případ jedné
aku vřetenové sekačky, která
původně uměla sekat maximálně na dva centimetry. Tak
jsme ji upravili a zvládala i 6
milimetrů.“
Nekonečné sekání

Postupem času se neustále plánovalo, jak se zahrada upraví
nebo zvětší. Původní plantáž
na vánoční stromky definitivně ustoupila golfovému
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projektu. Přímo úměrně s vyřezáváním stromků se hřiště
zvětšovalo a Tomáš Kleint se
poučoval z prvotních chyb.
„Třetí green už jsme založili
na mnohem větším množství
písku a také jsme vyměnili
písek v úvodních bunkerech,
kde byl od začátku obyčejný
betonářský. Tak jsme ho
nahradili křemičitým.“ V prvních dvou letech fungování
golfové zahrady se v Břežanech museli spokojit pouze
s dvěma greeny. I na nich
ale díky několika odpalištím
vytvořili provizorní malou
devítku s jamkami dlouhými
od dvaceti do padesáti metrů.
Poté ale vánoční stromky
definitivně ustoupily třetímu
greenu a dalším odpalištím.
Nejnovější třetí green už přitom vypadá skutečně dospěle.
Má kolem 180 metů čtverečních, je do tvaru ledviny a hráči se na něm musí vypořádat
i s terénní vlnou. „Poučili jsme
se z práce na prvních dvou
greenech. Tentokrát už jsme
se pokusili i o jakýsi design
a mnohem vyspělejší je i celkové založení greenu,“ chlubí
se Tomáš Kleint, jehož podomácku vytvořené greeny mají
dnes rychlost zhruba 5,5 stopy.
Většině golfistů to číslo možná
přijde nezajímavé, ale skrývá
se za ním spousta dřiny:
„Sekáme pravidelně každý
druhý den. Převážně pro sebe,
ale greeny se musí udržovat.
Jakmile tráva přeroste, už se
nedá zkrátit více jak o třetinu,
a než se tak dostanete na úroveň maximálně šesti milimetrů, tak to trvá další dvě,
tři sekání,“ popisuje Kleint
mimo jiné hlavní a také jediný
greenkeeper místních jamek.
Kolik času mu péče o hřiště
zabere? „Jedno sekání greenů
zhruba padesát minut, s mytím sekačky hodinu. Jednou
týdně dvě hodiny sekám naše
fairwaye. Celkově strávím základní údržbou hřiště zhruba
deset hodin týdně.“

„Beru to ale jako obrovský
relax. Přijdete z práce, vypnete mozek a zapnete svaly.
Když jsme ovšem na hřišti
dělali nějaké větší úpravy, jako
třeba potůček s jezírkem nebo
nové bunkery, tak to byla
práce na celé víkendy,“ dodává
autor projektu.
Těžké hřiště

Vaše golfiště
Malé golfové kluby v České
republice založily komunikační
portál www.vasegolfiste.cz.
Na něm si jak předávají
zkušenosti, tak nabízejí
golfistům základní informace
o hřištích, která jsou jako
stvořená pro začátečníky nebo
pro zkušenější hráče na trénink
krátké hry. V našem seriálu se
postupně dozvíte vše o hřištích
do tohoto projektu zapojených.

Samotné hřiště na první
pohled obtížně nevypadá. Ale
stačí si zahrát dvě tři jamky
a každý golfista pozná, jak
na tom se svou krátkou hrou
slovy: ‚Ty už jdeš zase sekat ty
je. A že být přesný je v Břeža- ******* (doplňte si libovolné
nech klíčové! Je něco jiného
sprosté slovo) greeny? Koukej
mířit ze 70 metrů na green
se věnovat rodině!‘,“ říká pobana velkém hřišti a zde.
veně Tomáš Kleint.
„Jednotlivé jamky jsou z ně„Při stavbě podobného hřiště
kterých odpališť jednodušší,
je nejdůležitější chuť, vůle
pak jsou středně těžké a věta čas. A také určitě finančšinou ty nejdelší jsou nejtěžší.
ní prostředky. Když o tom
Hodně také záleží na tom, kde člověk zezačátku nic neví, tak
máme navrtáno. Máme tři
si to ani nedokáže spočítat.
pinpozice a platí u nich totéž – S dnešními zkušenostmi
jedna je lehčí, druhá středně
bych s tím možná napodruhé
těžká a jedna opravdu těžká,“
nezačínal. Za ty peníze, které
popisuje hřiště Tomáš Kleint.
jsem do hřiště dal, bych měl
Co přitom znamená v břepodle mě tak pět doživotních
žanských podmínkách těžká
členství na Karlštejně a na Kojamka? Představte si, že stojíte nopišti.“
na odpališti, ze kterého je
to na green osmdesát metrů.
Kudy dál?
Hned před greenem je ale
O svých dalších plánech s hřišpotůček, za greenem bunker
těm nemá Tomáš Kleint úplně
připomínající skotské „hrncájasno, vše se podle něho vyvíjí
ky“ a na greenu je navrtáno
a s tím i jeho plány a požav přední třetině. Jít na tomto
davky: „Dnes máme rychlost
hřišti v paru není vůbec nic
greenů pět a půl, což bylo
špatného, spíše naopak.
před dvěma roky naprosto
„Inspiraci jsem bral jak
nemyslitelné. Člověk si říkal,
u sebe, tak především ve chvíže to nikdy nemůže mít.“
lích, kdy jsem někde hrál.
„Jenže cíle se neustále
Když jsem viděl na vlastní oči
zvyšují, a tak uvažuji o dalněco zajímavého, tak jsem si
ších změnách a technologiích,
řekl, že je to fajn a že bych to
abych se dostal o kousíček
tu mohl někde mít. Samovýše, třeba na těch sedm. To
zřejmě v menších dimenzích,“
budu zase o něco málo spokousmívá se břežanský designér.
jenější, jenže vím, že si opět
A jak se na to všechno dívá
řeknu, že tomu pořád něco
jeho manželka? „Já říkám, že
chybí,“ nebojí se o budoucnost
kdo si hraje, nezlobí. A určitě
svého hřiště.
je pro ni příjemnější, když
To je podle něho momenjsem každý den na zahradě
tálně ve stavu, za který se už
než třeba v hospodě. I když
nestydí. Aktuálně pracuje
někdy už to také komentuje
na starém domku, z něhož

má v plánu vybudovat malou
klubovnu s potřebným
sociálním zázemím, ale také
malou kuchyňkou a místností
s posezením.
Dnes je k dispozici zatím
pouze venkovní veranda.
„Vodu a připojení k wi-fi máme
zdarma,“ láká případné zájemce o netradiční golf s tím,
že když přijede celá rodinka,
ze které má zájem o golf
pouze část, mohou ostatní vzít
za vděk venkovními šachy či
badmintonem. „Výdělečné
to pro nás rozhodně není
a momentálně se hřiště ani
nezaplatí. Bereme to jako čistě
naši aktivitu na naší zahradě.
Každý dává peníze do něčeho.
Někdo si koupí nové auto, my
to máme uložené v zahradě,“
říká jasně Tomáš Kleint.
Kdy si tedy u něho na zahradě můžete zahrát? „Pro
veřejnost máme otevřeno
vesměs pouze o víkendu,
protože přes týden chodíme
do práce, i když manželka
je teď na mateřské. Ale my
to máme jako nevýdělečnou
činnost. Když si někdo chce
zahrát, tak nám zavolá. A my
mu buď řekneme, ať přijede,
že máme hřiště připravené,
nebo že nebudeme doma.“
Na samotné hřiště se navíc
nevejde příliš mnoho lidí.
Ideální je jeden flight, ale jsou
i výjimky. Když přijede větší
parta, může někdo puttovat,
další zkoušet hru z písku
a někdo odpalovat na místním
krátkém drivingu. „Jednou
nás tady bylo dvanáct. A můžeme dělat i trochu kulturnější
akce, kdy se na zahradě ještě
točí prase a pivo,“ vypráví
Tomáš Kleint.
Ten své golfové poslání vidí
jasně: „Těší mě, když si u nás
lidé, kteří nikdy nedrželi hůl
v ruce, golf vyzkouší. A vy vidíte v jejich výrazech, jak jsou
šťastní a jak je to chytlo. Když
si pak přijdou zahrát znovu,
tak vy víte, že hřiště splnilo
účel, pro který tady je.“ ♣

září 2013

/

G o l f D i g e s t. c Z /

107

