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Beránková, E. : Návrh správy a údržby golfového areálu, Ostrava, Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inženýrství, 2010, Bakalářská práce, 

Vedoucí: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D, 47 stran 

 

Bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky správy a údržby golfového areálu. 

Práce v úvodní části obsahuje seznámení s golfovou hrou, její historií a typickým slovníkem a 

dále s jednotlivými prvky, které se na hřišti objevují. V další části je práce zaměřena na 

pojmenování pojmů správa a údržba golfového areál. Pojem správa je rozveden do obecné 

roviny. Údržba golfového hřiště naopak plně aplikována na konkrétní problematiku 

konkrétního areálu. V koncové části je práce zaměřena na povinnosti greenkeeprů, na golfové 

vybavení a dále na detailní popis postupu řešení při provádění praktické části. V tomto 

komentáři je kladen důraz na odůvodnění zvoleného řešení. Výstupem jsou provozní řád, 

harmonogramy údržby hřiště a propočet nákladů na jednu sezónu. 
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Beránková, E. : Project management and maintenance of golf area, Ostrava, VŠB – technical 

university of Ostrava, Fakulty of building Ostrava, 2010, Bachelor´s labour, Bachelor´s 

Thesis: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D, 47 pages, 

 

Bachelor thesis focuses on the analysis of issues management and maintenance of golf 

course.Working in the introductory part includes familiarization with the game of golf, its 

history and the typical vocabulary and the elements of which appear on the pitch. In another 

part of the work is focused on naming concepts management and maintenance of a golf 

resort. Management concept is elaborated in general. Maintaining the golf course is entirely 

applied to the specific issues of a particular area. In the final part of the work is focused on the 

greenkeeper´s responsibilities on golf equipment, and the detailed description of the solution 

process in the implementation of the practical part. In this note the emphasis on the 

justification of the selected solution. The outputs are the operational rules, schedules and field 

maintenance costing for one season. 
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1 Úvod 

 
Správa a údržba golfového areálu je svým způsobem velice specifická věc. Ať už se jedná o 

péči golfového trávníku či provozování samotného golfu. Golf je momentálně velice 

populární a oblíbený sport, ve kterém si našli zálibu všechny věkové kategorie. Tomuto 

vzrůstajícímu trendu se musí umět přizpůsobit majitelé golfových areálů a zajistit tak svým 

klubovým hráčům co největší potěšení při hře a co nejkvalitnější podmínky ke hře. 

 

V posledních letech vzrůstá ovšem i počet nově vybudovaných golfových areálů, které 

vznikli na zelené louce. Nová hřiště potřebují kvalifikované odborníky, kteří budou mít 

přehled o nových trendech a technologiích v oblasti péče o golfové hřiště a budou schopni 

svými znalostmi a případnými zkušenostmi zareagovat na potřeby údržby golfových trávníků.  

 

Golfová hřiště se na území ČR vyskytují:  

- 9jamková  

- 18jamková 

- 27jamková 

- 36jamková 

 

[7] 

 

Dnes se devítijamková hřiště snaží přizpůsobovat trendům a snaží se pokrýt potřeby 

hráčů a tak se rozšiřují o dalších devět jamek. Golfový areál to není pouze trávník a vše co je 

s ním spojeno. Moderní golfový areál dnes nabízí kromě golfového klubu také možnost 

stravování návštěvníků v golfové restauraci a případně ubytování v hotelovém komplexu. 

Hráčům zase poskytuje šatny a odpočinkový golfový klub, kde s ostatními hráči probírají 

zlepšení svého handicapu, cvičné odpaliště a cvičené odpaliště k nácviku patovaní.  Co se 

týče vedení golfového areálu jsou zde i kanceláře pro management golfového areálu, dále by 

zde neměly chybět prostory pro zaměstnance údržby hřiště a v neposlední řadě také objekt pro 

skladování techniky na údržbu hřiště, hnojiv a vysévacích semen.  
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V zimním období, kdy golfová hra je na odpočinku, lze v některých areálech 

provozovat nordicwalking (severská chůze o speciálních teleskopických holích). V areálu je 

možnost zapůjčení vybavení a dle vymezených stezek provozovat tento sport.  

Předmět bakalářské práce 

Předmětem bakalářské práce je návrh správy a údržby golfového areálu, který je aplikován na 

diplomovou práci z r.2008, [1]. Za tímto účelem je navrhnut provozní řád upravující práva a 

povinnosti návštěvníků, hráčů a zaměstnanců golfového areálu a vypočten propočet možných 

budoucích nákladů, které souvisejí s údržbou hřiště. Dále tato práce řeší předmět údržby 

golfového trávníku, způsob jejího udržování, periodicitu a stroje, kterými se travnatý povrch 

udržuje.  

 

Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je: 

- definovat správu a údržbu golfového areálu 

- popis forem správy a údržby golfového areálu 

- popis právního rámce správy a údržby golfového areálu 

- rozbor základních činností při správě a údržbě golfového areálu 

- aplikace zásad správy a údržby na konkrétním golfovém areálu 

 

Podklady pro řešení 

V první řadě jsem si obstarala podklady pro zpracování praktické části, kterými byla 

diplomová práce z Katedry městského inženýrství z r. 2008, [1]. Dalšími podklady pro mne 

byly informace týkající se údržby golfového hřiště, které mi byly poskytnuty osobně od                     

p. Juhaniaka, Head Greenkeepera Zámeckého Golf Clubu Kravaře. 
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2 Golfové prostředí 

 

Golf je v současnosti jedna z nejvíce populárních a expandujících sportů a her nejen v 

Moravskoslezském regionu, ale po celém světě. Důkazem toho je výstavba nových a nových 

golfových areálů, které mají hráčům zajistit ty nejkomfortnější podmínky ke hře. 

V Moravskoslezském kraji se nachází celkem 5, jsou to: 

 

- Čeladná – Prosper golf klub 

- Ropice Golf Course 

- Park Golf Club Šilheřovice 

- Zámecký Golf Club Kravaře 

- Golf Resort Ostravice 

 

Obr.1 – Moravskoslezský kraj – golfová hřiště 
Zdroj: www.cgf.cz 

 

Dále přímo v městě Ostrava se nachází tréninkový komplex Sportoviště TJ Mittal 

Ostrava a největší golfové indoor centrum v České republice Golf Aréna Ostrava. 

 

Charakteristickým údajem každého golfového hřiště je par. Obvykle hřiště bývají 

zahrána na 72 parů. 

[7] 



4 
 

2.1 Historie golfu 

2.1.1 Historie golfu ve světě 

Za pravlast této hry je uznáváno Skotsko, a to z jednoho prostého důvodu. Také se zde skotští 

lidé trefovali do čehosi kulatého holí, ale stále to bylo jen odpalování kamsi na cíl. Až někdy 

ve 14.století došlo k zásadní změně do té doby této jednoduché kratochvíle. Byl přidán další 

úder a každý hráč či družstvo začalo hrát jedním míčkem. A to je začátek golfu, zcela 

jednoznačný.  

 

Každý, kdo se chtěl tomuto „sportu“ věnovat, musel nosit červený kabátec. Díky tomu 

každý hned věděl, co může od takto oděného člověka očekávat. 

O tom, že se tato zábava za chvíli rozmohla do nevídaných rozměrů, svědčí výnos 

krále Jamese II. z roku 1457, který roztrpčen tím, že se jeho lid poddaný věnuje spíše hře než 

nácviku lukostřelby důležité pro různé války a bitvy, zakázal hru pod trestem smrti oběšením. 

Jenže o půlstoletí později se hra zalíbila natolik jednomu z jeho následníků Jamesi VI. 

tak, že hru nejen povolil, ale začal se jí sám zabývat.  

 
[15] 

 

2.1.2 Historie golfu v České republice 

Golf u nás má přitom více než komplikovanou historii. První golfové míčky létaly v Čechách 

v roce 1898 v Praze, a to na Císařské louce. Později se hrálo na Císařském ostrově za 

Stromovkou, proti zámečku Trója. Zde se ovšem golf hrál ve formě nejprimitivnější, do 

vyhrabaných jamek označených červenými praporky. První golfové hřiště u nás a zřejmě 

druhé v celé tehdejší monarchii Rakousko-Uhersko bylo založeno v roce 1904 v Karlových 

Varech v údolí říčky Teplé. Počet domácích hráčů, zvláště před první světovou válkou a 

během dvacátých let minulého století, byl nepatrný. 

 

Z toho důvodu začátky golfu, skutečně českého, odvozujeme až od aktivity rodiny 

Ringhofferů těsně před první světovou válkou. Padesátá léta minulého století byla pro 

existenci golfu v ČSR nejnebezpečnější. Totalitní moc v golfu spatřovala projev západního 

způsobu života, což bylo považováno za ideologickou diverzi. Proto golf byl jako "buržoazní 

sport" na všech úrovních diskriminován.        [10]  
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2.2  Golf v číslech 

 
To, že golf je opravdu nejpopulárnější sport dnešní doby, dokládají i čísla, která hovoří o 

rostoucím počtu zájemců.  

 

Tab. 1 – Nárůst počtu hráčů a stav golfových hřišť [15]  

počet hráčů k 30.6.2009 44012 

z toho žen 13914 

z toho mužů 30098 

počet hráčů k 8.11.2009 >46 000 

počet hřišť 76 

počet klubů 141 

průměrný handicap 37,18 

 
 

 

 
Graf 1 – Rozložení golfistů dle pohlaví 

 

 

 

Graf 2 – Rozložení hřišť v ČR podle počtu 

jamek 

 

Zdroj: www.cgf.cz 

 

V České republice se v současné době nachází 132 klubů a 74 golfových hřišť. 
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2.3  Golfové názvosloví 

 
Ke golfové hře neodmyslitelně patří i golfový slang, se kterým se hráči domluví na hřištích 

po celém světě, jedná se zejména o výrazy kterými se označují jednotlivé prvky na hřišti, 

golfové náčiní nebo jednotlivé údery a prvky.  

 

Obr. 2 – Názvosloví golfového hřiště  

Zdroj: www.cgf.cz            

 

Bunker /bankr/    - písková překážka 

Chipping Grín /čipink grín/   - cvičné jamkoviště pro trénink přihrávek 

Driving range /drajvin raendž/  - cvičná louka 

Fairway /fervej/    - nízkostřižená travnatá dráha, tvoří tvar jamky 

Fee /fí/     - poplatek (obecně za hru) 

Golf Course /golf kórs/   - golfové hřiště 

Green /grín/     - jamkoviště, nakrátko střižená travnatá plocha, na níž 

je umístěna jamka 
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Green Fee /grín fí/    - poplatek za hru na hřišti 

Greenkeeper /grínkípr/   - správce hřiště 

Handicap /hendikep/    - zkratka HDC nebo HCP - číslo vyjadřující 

výkonnost hráče (v ČR max. 36), udává přibližně, kolik ran nad normu hřiště by měl hráč v 

průměru potřebovat k jeho zahrání   

Pitchmark /pičmark/    - poškození grínu vzniklé dopadem míče 

Putting Grín /pating grín/   - prostor sloužící k nácviku puttů 

Tee /tý/    - kolíček, který se používá při prvním odpalu míčku  

 

[9] 

2.4  Prvky golfového hřiště 

 
Golfové hřiště existují buďto 9, 18, 27 nebo 36 jamková. Na hřišti se vyskytuje několik 

odlišných zón, které hráč rozpoznává už pouhým okem, jedná se o různé úpravy trávníků a 

vložené překážky, které hráč musí při hře překonat aby dostal míček až do cíle – jamky. 

 

2.4.1 Odpaliště (tee) 
Odpalištěm se myslí startovní část hry na jamku. V tomto okamžiku hráč umístí míček na 

kolíček (tee), který zabodne do blízkosti dvou kamenů, které signalizují začátek jamky. Pro 

různé hráče se kameny liší barvou a odpaliště vzdáleností jamce. 

Tab.2 – Barvy kamenů dle druhu hry 

Barva Druh hry 

Černá       aaa mistrovská 

Bílá          aaa pánská profesionální 

Žlutá        aaa pánská amatérská 

Modrá      aaa dámská profesionální 

Červená   aaa dámská amatérská a junior 

 

2.4.2 Fairway 
Většina jamek má green od odpaliště příliš daleko na to, aby se dal zasáhnout první ranou, 

proto je mezi greenem a odpalištěm nízko sekaný pruh zvaný fairway, po kterém hráč 

postupuje k jamce. Mezi fairwayí a greenem je tzv. forgreen. Okolní nesekaná tráva se 



8 
 

nazývá rough a tvoří další překážku. Z důvodu urychlení hry se většinou tráva okolo 

fairwaye seká vysoko na semirough. 

 

2.4.3 Překážky 
I když se zdá, že golfové hřiště je prostorné a rozsáhlé, vyskytují se na něm překážky, které 

znesnadňují hráčům hru. Jsou to : 

- kamenné překážky 

- vodní překážky – jsou označovány žlutými nebo červenými kolíky 

- sloupky 

- stromy 

- bio zóny 

- mostky 

- bunkery 

- a další. 

 

Bunker nebo také písečná překážka je překážka, která hráči znesnadňuje hru a 

vztahují se k ní odlišná pravidla než ke hře z trávníku. Je to písečný ostrov neurčitého tvaru 

a s trvalým místem výskytu. 

 

Vodní překážkou může být rybník, potok nebo jiné vodní dílo menšího rozsahu, do 

kterého když hráč zahraje míč, dostává trestný bod.  

 

2.4.4 Green 
Kolem jamky se rozprostírá green, jeho šířka, kterou by měl jamku obklopit není nikterak 

předepsaná. Green je nejkvalitnější tráva na golfovém hřišti a věnuje se jí tak největší 

pozornost. Bývá pouze 3mm vysoká a dovoluje tam míčku se po ní bez potíží valit.  

 

2.4.5 Jamka 
Samotná jamka má průměr 10,9 cm a měla by mít hloubku 10 cm. Vyztužuje se 

umělohmotnou vložkou, do které lze zapíchnout dlouhou tyč s vlajkou, která umožňuje 

viditelnost jamky i z velké vzdálenosti. Pozice jamky na greenu není stálá a může se den 

ode dne, i mezi jednotlivými koly turnaje, měnit. 
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3 Správa golfového areálu  

 

Pod pojmem správa golfového areálu si můžeme představit zajišťování související 

administrativní a operativní činnosti. Výkon správy golfového areálu musí představovat 

soustavnou péči o něj, která vyvolává celou řadu vztahů mezi vlastníkem areálu na straně 

jedné a dodavateli prací, služeb a energií nezbytných pro plynulý  a bezporuchový provoz 

na straně druhé. Výsledkem musí být spokojenost obou stran.  

 

Správu golfového areálu nevidím jako nijak specifickou záležitost. Musí se řídit 

stejnými pravidly jako správa kterékoliv nemovitosti. Vystupuje zde jak majitel golfového 

areálu, kterého nejvíc zajímá jak si jeho nemovitost vede po ekonomické stránce a 

dodavatelé podpůrných služeb. Dále tuto problematiku řeším v obecné rovině a nezabývám 

se řešením hotelových ubytování a podobných objektů, které se v areálu vyskytují. Tuto 

část je možno vztáhnout na objekt administrativy, kde sídlí management golfového areálu.  

 

3.1  Administrativa ve správě golfového areálu 

 
Administrativu golfového areálu lze rozdělit jednoduše do dvou úkonů. Toto rozdělení 
blíže vysvětluje Graf 3. 
 

 
 

Graf 3 – Administrativní činnost  
 

Právní úkony: 

- uzavírání nájemní smlouvy (u golfu se jedná o pronájem nebytových prostor pro 

proshop), 

- právní služba vč. vedení soudních sporů. 

 

 

 

Administrativní 
činnost 

Ekonomické úkony Právní úkony 
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Ekonomické úkony: 

- stanovení nájemného, 

- provedení rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním nebytových 

prostor, 

- vedení účetnictví spojeného s provozem a správou nebytových prostor. 

 

3.2  Operativa 

 
Operativní činnosti stejně jako administrativu můžeme rovněž rozdělit do dvou základních 

činností, viz. Graf 4. 

 

 

Graf 4 – Operativní činnost 
 

 
Provozní činnosti: 

- vedení evidence o skutečném stavebně technickém stavu budovy, 

- zajišťování běžné i havarijní údržby, 

- zabezpečování dodávek všech médií nutných pro provoz budovy (např. voda, 

elektrická energie, plyn, teplo, apod.), 

- zabezpečování úklidu všech prostor v budově a dalších přilehlých prostranství, 

- zajišťování dalších služeb spojených s užíváním budovy ( např. odvoz smetí ), 

- zajišťování provozu zařízení a vybavení objektu (např. výtah, klimatizace, 

apod.). 

 

Technické činnosti: 

- objednávání, přejímání a kontrola oprav objektu a jeho zařízení a vybavení, 

- zabezpečování povinných revizí, odborných prohlídek či zkoušek, 

Operativní činnost 

Provozní činnosti Technické činnosti 
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- vypracování návrhů na provedení rozsáhlejších oprav či rekonstrukcí a 

modernizací včetně odhadu rozpočtových nákladů. 

 

3.3  Způsoby zabezpečení správy obecně 

 

Základní povinností vlastníka nemovitosti je zajistit její správu a plynulý a bezporuchový 

provoz. Každý vlastník se může rozhodnout, podle konkrétní situace, o způsobu zajištění 

správy a provozu své nemovitosti. Někdy může být zabezpečení všech povinností vlastníka 

nemovitosti nad jeho síly. To ho vede k tomu, aby správu tohoto majetku svěřil do péče 

specializované firmy či osoby, která bude pro něho tuto činnost vykonávat za úplatu 

v rozsahu dohodnuté ve smlouvě. 

 

Univerzální řešení pro jednotlivé vlastníky budov neexistuje, protože jiné řešení 

bude výhodné pro objekt malého objemu a jiné pro objekt velkého a členitého rozsahu. 

 

Plnění svých vlastnických funkcí může vlastník objektu zabezpečit v zásadě dvěma 

způsoby: 

- přímo jako fyzická osoba nebo vlastním aparátem právnické osoby, 

- prostřednictvím jiného subjektu, který zajistí správu a provoz budovy, případně 

veškerého nemovitého majetku vlastníka. 

 

3.4  Postup při převzetí nemovitosti do správy 

 

Převzetí nemovitosti je třeba věnovat patřičnou pozornost a zaměřit se na zjištění všech 

skutečností, které mohou výkon správy a provozu nemovitosti ovlivnit. Při převzetí 

objektu do správy je velice důležité zpracovat: 

- protokol o předání a převzetí nemovitosti do správy, 

- přehled o předaných písemnostech k nemovitosti, 

- přehled o stavu domovních měřidel, 

 

Od okamžiku převzetí nemovitosti, musí správce zajistit řádné plnění základních 

vlastnických funkcí. Jedná se o zajištění přehledu o majetku, jeho správy a 
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bezporuchového provozu, ale i přípravu rozsáhlejších záměrů (např. velké opravy, 

modernizace, apod.). 

 

Při přejímání budovy do správy je nezbytné: 

- zjistit úplnost a skutečnou platnost dokladů o vlastnictví, 

- zjistit, zda je nemovitost pojištěna a v jakém rozsahu. 

 

Fyzickou prohlídkou nemovitosti, je potřeba zjistit skutečný stavebnětechnický 

stav, podle něhož se stanoví nejen potřeba finančních prostředků pro zajištění oprav či 

provedení výměn předmětů vybavení, ale i pro rekonstrukci některých konstrukčních 

prvků nebo jejich výměnu. Znalost všech těchto informací, může ovlivnit kvalitu výkonu 

správy každé nemovitosti, která závisí i na péči, kterou věnujeme fyzickému převzetí 

objektu. 

 

Předpokladem operativního přehledu o majetku je řádná evidence. Ta slouží 

především těm, kteří s ní pracují. Základem jsou doklady a dokumenty, které obsahují 

zjištění stavu nemovitosti k datu předání, což je zejména: 

- dokumentace o stavebně technickém stavu nemovitosti, 

- zápisy o stavech měřidel (elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů atd.), 

- přehled nedokončených oprav a jiných prací, 

- revizní zprávy o výsledcích posledních provedených revizí technických 

zařízení, 

- revizní kniha, pokud je v objektu výtah, 

- popřípadě nájemní smlouvy, pokud jsou v objektu pronajaté prostory jiným 

firmám. 

 

Pro zabezpečení všech potřebných podkladů k vyúčtování nákladů na jednotlivé 

druhy služeb na provoz objektu, popřípadě nájemcům komerčních prostor, je nezbytná také 

evidence spotřeby energií. Základem evidence je přehled stavu měřidel při převzetí objektu 

do správy. Navazovat na něj poté musí evidence pro každé zúčtovací období. V současné 

době lze využít na tyto agendy vhodného softwaru.  
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3.5  Předpoklad kvalitní správy nemovitosti 

 
Základem pro kvalitní výkon správy je kvalitní evidence. Závazný způsob vedení evidence 

ke správě a provozu budov není stanoven žádnou právní úpravou, proto je možné, aby si 

každý správce zvolil takovou evidenci, která mu zajistí požadovaný přehled. 

Kvalita výkonu správy objektu závisí na řadě faktorů: 

- na péči, kterou budoucí správce věnoval fyzickému převzetí domu do správy, 

- na zjištění a zaevidování všech podstatných informací, které jsou rozhodující 

pro činnost správce, 

- na péči, kterou vlastník věnoval výběru  právnické či fyzické osoby, která bude 

vykonávat správu jeho objektu, 

- na péči, kterou vlastník věnoval vymezení práv a povinností správce domu. 

 

3.5.1 Výběr správce 
Pokud se vlastník rozhodne svěřit správu objektu specializované firmě, musí vybrat 

vhodnou fyzickou či právnickou osobu, se kterou uzavře obstaravatelskou smlouvu. 

 

Ze zájemců o zabezpečení správy objektu je třeba provést výběrové řízení 

podnikatelských záměrů z několika pohledů: 

- rozsahu nabízených služeb, 

- ceny za nabízené služby, 

- záruky na poskytované služby atd. 

 

3.6   Smlouva o zajištění správy objektu 

 

Musí obsahovat: 

1. jasné a jednoznačné stanovení práv i povinností vlastníka, i správce, 

2. výši obstaravatelské odměny odpovídající rozsahu sjednaných činností, 

3. dobu plnění jednotlivých úkolů, 

4. způsob vedení účetnictví a předávání jeho výsledků v konkrétních termínech za 

sjednaných podmínek, 

5. stanovit sankce za neplnění úkolů. 
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Pokud jsou v objektu pronajaty komerční prostory, měla by smlouva zahrnovat: 

1. sjednání nájemných smluv, 

2. inkaso nájemného a záloh plnění, 

3. zajišťování všech služeb nezbytných pro chod předmětu podnikání nájemce, 

4. zabezpečování údržby a oprav, 

5. přejímání a kontrolu provedených prací a schvalování fakturace. 

 

[4] 

 

3.7  Provozní řád golfového areálu 

 
Provozní řád (viz. Příloha č.5) je interní předpis, který v sobě obsahuje souhrn ustanovení a 

pravidel, kterými jsou osoby provozem dotčené povinny dodržovat. Provozovatel 

golfového areálu stanoví podmínky, za kterých je možné zařízení používat či se v něm 

pohybovat. Za porušení provozního řádu čekají tyto osoby adekvátní sankce. Co všechno 

může být v provozním řádu upraveno žádný předpis nestanoví. Pro provozní řád ale 

samozřejmě platí právní předpisy a tedy provozovatel svým provozním řádem nemůže 

právní předpisy porušovat, či legalizovat jejich porušování. Provozní řád určený pro 

upravení práv a povinností hráčů a zaměstnanců golfového areálu by měl obsahovat: 

1. Obecná ustanovení, 

2. Práva a povinnosti hráčů, 

3. Práva a povinnosti návštěvníků (pokud je areále volně přístupný veřejnosti), 

4. Provoz areálu, 

5. Sankce a pokuty 

 

[2] 
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4 Údržba golfového areálu 

 
Údržba golfového areálu je specifickou záležitostí v tom, že je třeba rozdělit si ji v tomto 

případě na údržbu golfového hřiště, čili prostoru a na údržbu objektů. V případě údržby 

objektů se nejedná o nikterak odlišnou údržbu než je tomu u běžných budov občanského 

využití. Odlišnost přichází až s údržbou golfového hřiště. Golfové hřiště je na tolik 

choulostivé a specifické, že si vyžaduje také choulostivou a specifickou údržbu.  

 

4.1  Definice údržby 

 
Údržba zahrnuje soubor úkonů, které je vlastník nemovitosti povinen zajistit dle zák.                      

č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon 

říká, že vlastník stavby má povinnost udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu, aby 

nevznikalo nebezpečí závad (např. požárních a hygienických), aby nedocházelo ke 

znehodnocení stavby nebo ohrožení jejímu vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její 

uživatelnost a v případě údržby golfového hřiště se vlastník snaží zajistit co největší 

komfort hráčům.  

 

V případě, že vlastník nemovitost řádně neudržuje,  nečiní žádné kroky k tomu, aby 

byla nemovitost  udržována, a neuposlechne výzvy stavebního úřadu, může mu stavební 

úřad nařídit zjednání nápravy dle § 139 stavebního zákona. Veškeré náklady spojené 

s údržbou nemovitosti si vlastník hradí sám. Údržba nemovitosti je povinností vlastníka a 

nájemci nejsou povinni se nijak účastnit a finančně interesovat.  

[6] 

 

Údržbu můžeme charakterizovat jako cyklický proces aplikovaný na stavbu, 

funkční díl nebo povrch hřiště v etapě provozu. Výsledkem pravidelné údržby je spokojený 

provozovatel, protože dodržování pravidelné údržby přináší bezporuchový provoz a tím 

prodlužujeme technickou životnost stavby a dosáhneme kvalitnějšího povrchu hrací plochy 

hřiště, která sebou přinese spokojené hráče, kteří se rádi budou vracet a dobré jméno hřiště. 

 

[2], [3] 
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4.2  Systém údržby objektů 
 
Do systému údržby objektů můžeme zahrnout tyto procesy: 

- způsob užívání (vč. úklidu), 

- technická obchůzka (vizuální kontrola), a zajištění bezpečnosti  provozu v trvalých 

podmínkách, 

- inspekce stavu – kontrola odborným pracovníkem, 

- revize – kontrola odborným pracovníkem se zvláštním oprávněním, 

- příprava udržovacích pracích, 

- udržovací práce, 

- příprava oprav, 

- provádění oprav. 

 

Předmětem systému údržby je zajištění oprav dle připraveného plánu na trvalé a 

dočasné předvídatelné situace, jejichž příčinu známe, ale nemůžeme je odstranit. Po dobu 

užívání objektu dbáme na to, aby probíhal inspekce funkčních dílů stavby a aby jednotlivé 

obchůzky a provádění úklidu nijak nenarušovaly plynulý provoz budovy.  U staveb 

s odkládanou údržbou jsou nároky vyšší, inspekce a revize objektu má zabezpečit 

plánování údržby a včasné odstranění vad a poruch. 

 

 

Graf 5 - Druhy údržby  

4.3  Náklady na údržbu stavby 
 
Jednoduše bychom mohli říct, že když nebudeme věnovat pozornost projektu již v jeho 

projekční fázi, můžeme počítat s tím, že ve fázi exploatační se nám toto zanedbání vrátí ve 

formě vysokých nákladů na údržbu. Proto je pro stavebníka ekonomicky rentabilní se 

Údržba 

Běžná 
údržba 

Plánovaná 
údržba 

Poruchová 
diagnostika 

Vlastní 
oprava 

Periodická 
údržba 
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aktivně zapojit již do řešení projektu. Podíváme-li se na náklady spojené s údržbou 

z hlediska životního cyklu stavby, můžeme ji vyjádřit pomocí koláčového grafu. 

Náklady na provoz
Náklady na údržbu a opravy
Náklady na likvidaci
Cena pozemku
Náklady na po řízení stavby

 

Graf 6 – Struktura nákladů ŽCS 

 

4.4  Údržba golfového hřiště 
 
Golfové hřiště to není pouze samotný trávník s jamkami, ale je to rozsáhlý několika 

hektarový areál, obvykle lesopark, který je velmi striktně udržován a péče o něj je takřka 

celoroční starostí a každodenní provádění údržby.  

 

Golfový trávník má jednu zvláštnost. Není jako běžný trávník založen na vrstvě 

půdy. Jeho zvláštnost tkví v tom, že je založen na několika vrstvách štěrku a písku a jeho 

kořínky dosahují až k 300mm.  

 
Hřiště se skládá: 

- odpaliště, 

- hracího travnatého povrchu (fairway, rough, green,...), 

- překážek (jezírka, bunkery, stromy, ...), 

- jamky s praporkem. 

 
 

Největší péče je samozřejmě věnována trávníkům typu green. Požadavky na jejich 

kvalitu a vlastnosti jsou natolik náročné, že si vyžadují největší pozornost ze strany 

greenkeeperů. 
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 Je na místě objasnit osobu hlavního, tzv. Head Greenkeepera. Tento pracovník musí 

ovládat dokonale potřeby golfového hřiště a znát problémy, které jsou s travnatým 

povrchem spjaty. Má na starosti sklad zásob hnojiv a vysévacích semen, v zimním období 

řídí údržbu sekaček a jiných podpůrných zařízení, neustále bojuje s vedením golfového 

areálu o vetší příliv finančních prostředků do údržby hřiště a s hráči vede neúnavný boj o 

kvalitě greenu.  

 

4.4.1 Předmět  údržby golfového trávníku 

V případě údržby golfového hřiště jsou činnosti, které by měli vykonat sami hráči. Tímto 

nepsaným a v některých případech i psaným pravidlem je hráčům přikázáno, aby po 

dopadu míčku na trávník vzniklé poškozené místo opravili vypichováním. K tomu jim 

slouží malé plastové pomůcky ve tvaru dvouzubé vidličky. Dále golfová etiketa ukládá 

hráčům povinnost upravovat bunkry a vracet vyseknuté drny. Tímto počínáním 

neznehodnocují hru ostatním spoluhráčům.  

 
Údržba hřiště pod vedením hlavního greenkeepera ovšem v sobě skrývá daleko 

více činností, které jsou pro trávník velmi nezbytné a pouze zkušený greenkeper se dokáže 

o trávník postarat s péčí řádného hospodáře. Do těchto činností patří: 

- děrování (aerifikace), 

- prořezávání (vertikulace), 

- pískování, 

- vysévání, 

- hnojení, 

- sekání, 

- zavlažování, 

- vrtání jamek, 

- hrabání bunkerů, 

- prořezávání stromů, 

- čištění jezírek a jiných vodních ploch. 
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Děrování 

Po ukončení zimního období, obvykle po roztátí sněhu je zapotřebí trávník, obzvlášť 

green, ošetřit a připravit na sezónu. Děrování je proces, kdy zvláštním strojem vpravujeme 

bodce, které mají různé průřezy (kosočtverec, obdélník, kříž,...), do hloubky cca 200 – 

300mm do trávníku. Přitom do vzniklých děr současně sypeme písek a nová semena. U 

děrování záleží na ploše, kterou bodec vyděruje, nejlepší jsou duté bodce.  

 

Důvodem, proč se trávník musí děrovat je ten, že tráva jako živý organismus musí 

přijímat kyslík a dusík a to zejména v oblasti kořínků. Kdyby se pravidelně neděrovalo, 

nedocházelo by u kořínků k chemickým reakcím, kořínky by se zkracovaly a na svrchní 

vrstvě trávníku by se začala tvořit plsť. Plsť je u trávníků nevítaný jev, protože není 

schopen vsakovat vodu a ta se pak drží na jeho povrchu. 

 

Obr. 3 – Děrování trávníku 
Zdroj: http://www.ittec.cz 

 

Prořezávání (vertikulace) 

Prořezávání je jednou z další možnosti jak zbavit trávníku plsti. Prořezávání oproti 

děrování nejen že prořeže drážku do trávníku aby mohlo dojít k dopískování a vysetí, ale 

zároveň k rozrušení struktury vrchní vrstvy. Vertikutace se provádí buď mělká (cca 5 

mm) v průběhu vegetačního období, která má za cíl odstranění vznikající stařiny nebo 

hlubší (45-50 mm) za sucha v letním období s cílem odstranění stařiny. Trávník vypadá po 

ošetření poničený, ale do týdne není nic znát. Doporučuje se prořezávat 2x ročně – na jaře 

a na podzim a to zvláště fairwaye. 
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Obr. 4 – Prořezávač 
Zdroj: http://www.ittec.cz 

 

Pískování 

Napískovaný trávník zlepšuje podmínky pro odnožování trav. Pískuje se zpravidla ostrým, 

jemně přesátým,  křemičitým pískem. Tuto údržbu je nejlepší spojit s děrováním nebo 

prořezáváním. Způsobuje zkvalitnění hrací plochy, zejména tím, že trávníku se dodává 

hlavní hmota pro růst kořínků.  

 

Obr. 5 – Pískování fairwaye 
Zdroj: http://www.ittec.cz 

 

Vysévání 

Stejně jako pískování i vysévání travních směsí přispívá ke zkvalitnění travnaté plochy, 

zvláště hustoty porostu. U vysévání je nutné rozlišit druh semene pro výsev na greenu a 

fairwayí. U greenu se preferují směs semen psinečku tenkého a kostřavy, u fairwayí se 

preferují travní směsi s vysokým obsahem jílku, kostřavy a lipnice luční. 
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Obr. 6 – Vysévač  
Zdroj: http://www.ittec.cz 

 

Hnojení 

Hnojení je jedna z nejdůležitějších aktivit při péči o green. Hnojením získává trávník 

krásnou živou zelenou barvu. Po pohnojení trávníku trávník ztmavne a vypadá celistvě. 

 

 Při používání hnojiv je nutné si v prvé řadě rozmyslet kterou část trávníku 

pohnojím. Při hnojení greenu je vhodné zvolit hnojiva s menšími zrny, které se v trávníku 

rozmělní a skryjí a nevadí tak ve hře nebo tekutá hnojiva, a naopak u hnojení fairwayí se 

může hnojit granuláty s většími zrny, tam větší objem zrna nevadí. 

 

Hnojiva se obecně dělí na hnojiva: 

- krátkodobá (vydrží cca 2 týdny), 

- dlouhodobá (vydrží 3 až 6 týdnů). 

 

Dělení dle skupenství: 

- tuhá, 

- tekutá. 

 

U hnojení je nutné si předem zjistit předpověď srážek pro nastávající období. 

Pokud se trávník pohnojí před deštěm, granulát se z trávníku spláchne pryč a nemůžeme 

počítat s deklarovanou dobou hnojení. Proto je výhodnější hnojit v sušších obdobích a 

nebo v menších dávkách ale častěji. 

 

 Dalším faktorem ovlivňujícím hnojení je roční  doba. Na jaře při nejvyšší vegetaci 

trávníku je potřeba intenzívní snímání travnaté hmoty a dochází tak i ke snímání hnojiva 
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z povrchu trávníku, proto se doporučuje hnojit co druhý týden polovičními dávkami. U 

tekutých hnojiv cca 1x týdně.  

 

Otázkou je, jak poznat, že trávník potřebuje hnojení. Odpověď je jednoduchá. 

Nachází-li se na trávníku skvrny nebo je na trávníku vidět jiný podobný neduh, tráva 

potřebuje živiny.  

 

Obr. 7 – Postřikovač hnojiv  
Zdroj: http://www.ittec.cz 

 

Sekání 

Je rozdíl jestli se seče green nebo ostatní povrchy. Každá zóna travnatého povrhu se 

zkracuje na jinou velikost. Sekání golfového trávníku má jedno specifikum. Aby trávník 

zůstal kvalitní a hráči byli spokojeni, musí se každý den zastřihovat. V běžné praxi 

greenkeepeři uvádějí, že sekají trávník každé ráno před tím, než se začne hrát, ale jeden 

den v týdnu, obvykle v pondělky, pokud není naplánovaný turnaj, se sekání vynechává. 

Tato přestávka je nezbytná k tomu, aby si trávník odpočinul od celotýdenní námahy. 

Pondělky se zvolily z toho důvodu, že turnaje a největší nápor trávník zažívá koncem 

týdne přes víkend. V tuto dobu bývá kvalita trávníku více než vítána. 

Tab.3 – Výška sečení  trávy dle povrchu [16] 

Typ povrchu Výška trávy 

Green (jamkoviště) 2 – 5 mm 

Tee (odpaliště) 8 mm 

Fairway (dráha) 10 – 20 mm  

Semirough (semiraf) nad 30mm 

Rough (raf) nad 50 mm 
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Sekačky se dělí na: 

- vřetenové, 

- rotační. 

 

Obr.8 – Třívřetenová sekačka 
Zdroj: http://www.ittec.cz 

 

Zavlažování 

Na nových moderních hřištích zavlažování zajišťuje sofistikovaný zavlažovací systém. 

Tímto nutným technickým vybavením šetříme energie a také množství vody. Výhodou 

těchto zavlažovacích systémů je, že pracují bez toho, abychom je museli řešit. Stačí navolit 

čas zálivky a množství vody dle potřeby trávníku a systém se o všechno postará sám. 

Všechny tyto jednotlivé vstupní parametry je možné navolit do speciálního softwareu, 

obchodní značka Rain Bird používá např. program Nimbus II.  

 

U výběru zavlažování není dobré šetřit na financích a rozhodovat se podle ceny a 

ne kvality. V tomto případě je dobré si připlatit za kvalitu. Všechny vynaložené investice 

se nám vrátí ve formě úspory vody, efektivního využití s vynaložením minimálních 

nákladů a spokojeností hráčů. Avšak jedním z problémů, se kterým se můžeme setkat je 

potřeba dostatečného přísunu vody. Ta musí být zajištěna za všech okolností. Jestliže není 

zajištěn dostatečný tlak vody, nevadí, tyto systémy jsou schopny dodat čerpadla.  

 

U starších hřišť, ve kterých ještě zavlažovací systém nebyl vybudován, používají 

greenkeepeři k zavlažení zahradní hadice a manuálně jamku od jamky zavlažují v průběhu 

celého dne. Tím ovšem klesá spokojenost hráčů. 

 

Hřiště se zavlažuje brzo ráno dokud ještě slunce není příliš ostré a nespálí trávník a 

zároveň aby se kapky vody stihly vsáknout a odpařit z trávníku než přijdou první hráči. 
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Intenzita závlahy záleží také na dešťových srážkách. Když vydatně prší, zbytečně 

nezavlažujeme. 

 

 

Obr. 9 - Zavlažování nové vybudovaného hřiště 
Zdroj: http://www.ittec.cz 

 

Vrtání jamek 

Jak již bylo zmíněno výše, pozice jamky je proměnná. Jamka se stěhuje z důvodu 

ošlapávání okrajů jamky a znehodnocování kvality. Vrtání jamky je zdánlivě jednoduchý 

úkon, avšak velmi komplikovaný z hlediska plánování nové pozice. Vrtání nové jamky se 

řídí několika podmínkami. U velkého greenu musí být jamka min. 5m a u malého greenu 

min. 3m od okraje. Jamku v žádném případě nesmíme vyvrtat ve svahu a kolem ní musí 

být rovný povrch, který vyjadřuje kružnice jamce opsaná se středem v jamce a poloměrem 

1m. 

 

Jamka se vyvrtává ručně speciálním řezákem s tubusem. Ten se zapustí do nového 

místa, kde má jamka stát, zašlápne se a pootočením se vrták vytáhne včetně drnu. 

Vyvrtaný drn se zasune do stávající jamky. Nová jamka se opatří ztužujícím pouzdrem a 

objímkou. Hrana se začistí nůžkami.  

 

Platí, že obtížnost jamek se dělí na tři kategorie: 

- lehko hratelné,  

- obtížně hratelné, 

- těžko hratelné. 
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Polohu nové jamky by správně měl určit rozhodčí, ale není tomu tak vždy. 

Obtížnost jamek se uvádí do score card. 

 

Obr. 10 – Řezák jamek  
Zdroj: http://www.ittec.cz 

 

Údržba bunkerů 

Uhrabat po svém odpalu bunker by mělo patřit do slušného chování všech golfistů. Některá 

hřiště tuto povinnost uvádějí ve své herní etiketě. K tomuto účelu slouží hráčům hrábě, 

která naleznou vždy v blízkosti bunkerů. Neuhrabaný bunker znevýhodňuje dalšího hráče 

v řadě. Existují ovšem hřiště, která nijak nepřikazují hráčům po své hře úklid a tuto údržbu 

vykonává určená osoba, vždy ráno před začátkem hry. Správně uhrabaný bunker poznáme 

podle pravidelného reliéfu v písku. Další činnost, kterou by greenkeeper měl zajistit, je 

srovnání hrany bukerů rýčem a zasypat ji roundupem (hnojivem proti všem škůdcům  a  

travnatým plevelům). 

 

Prořezávání stromů 

Prořezávání stromů si každý golfový klub řeší po svém. Např. v Zámeckém golfovém 

klubu v Kravařích je situace taková, že golfové hřiště leží na pozemcích města a tím pádem 

i veškerá zeleň spadá pod správu města. Vedení klubu má sepsanou dohodu s městem, že 

menší škody na stromech zajistí klub. Menšími škodami se myslí nalomená větev a 

podobné škody, na které má klub vybavení, a větší škody, na které klub nemá kapacity, 

zajistí město (polomy, vývraty,  skácení,...).  

 

Jedenkrát za rok přijíždí hřiště zkontrolovat pověřená osoba z odboru životního 

prostředí, která doporučí nebo přímo označí stromy, které by bylo vhodné odstranit, 

případně proříznout. Správce hřiště může proříznout pouze drobné větvičky vadící hráčům 
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při hře a snižují jim tak přehled o hřišti. Větší změny např. skácení solitérů si nesmí dovolit 

bez znaleckého posudku.  

 

Na druhé straně pokud se klub domluví s městem na výsadbě nových stromků, 

nemusí oslovovat žádný úřad státní správy a strom mohou bez hrozby sankcí vysadit. Jen 

při volbě nově vysázených stromků dbá nato, aby se odrůda stromů hodila do vegetačního 

pásma a souzněla se stávajícím porostem.  

 

Čištění jezírek a jiných vodních ploch 

U jezírek neprobíhá žádná komplikovaná údržba. Jedná se pouze o vylovení spadlých 

míčku. S hubením řas se nepočítá, naopak řasa se bere jako estetický prvek. Jedině hrany 

vodních ploch se zastřihují a udržují stejně jako u bunkerů. Rozdíl nastává pouze u údržby 

jezírka a rybníka.  

 
U jezírka se míčky vylovují průběžně podle časových možností a přízni počasí. U 

rybníka se míčky sbírají při vypouštění rybníka, protože jako takový slouží i na chov ryb. 

K vybírání míčků tedy dochází na podzim.  

 

[13] 

4.5  Choroby a škůdci trávníku a opatření proti jejich vzniku  
 
Golfový trávník napadají: 

- Plísně, 

- Houby, 

- Škůdci, 

- Plevel. 

 

4.5.1 Plísně 

Plíseň sněžná (Fusarium nivale) 

Travní rostliny odumírají na ploše kruhovitého, elipsovitého či 

nepravidelného tvaru. Jsou pokryty myceliem bělavé nebo 

narůžovělé barvy. Choroba se projevuje hlavně po roztátí sněhu. 

Příčinou je především neodklizená stařina, sníh na nezamrzlé zemi, 
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zhutnělý půdní povrch a nadbytek dusíku v podzimním období. Silnější výskyt je na 

zastíněných místech. Průvodním znakem je nahnědlá nebo hnědá barva. 

Opatření: stařinu opatrně vyhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým nebo ledkem 

amonným s vápencem. V případě silného napadení provedeme fungicidní ošetření.  

 

Paluška travní (Typhula incarnata) 

Po roztátí  sněhu se objevují různě veliké hnědavé skvrny jejichž 

barva se mění na šedivou až bílou. Příčinou rozvoje choroby je 

dlouhodobě ležící sníh, teploty 0–10 °C a vysoká vzdušná vlhkost. 

Množství odumřelé hmoty vytváří rovněž pro rozvoj choroby 

příznivé mikroklima. 

Opatření: stejný postup jako při napadení Plísně sněžné.  

 

Padlí travní (Blumeria graminis) 

Na listech trav se ve vegetaci vytváří bělavý moučnatý povlak, který 

přechází do rozsáhlejších hnědavých skvrn. Listy postupně 

odumírají. Příčinou jsou přehoustlé a extenzivně sekané porosty, 

vysoká vzdušná vlhkost a plochy s nedostatkem slunečního světla. 

Opatření: pěstování odolných odrůd, vyrovnaná výživa a časté sečení omezují rozšiřování 

choroby. V případě silného výskytu provedeme fungicidní ošetření.  

 

Rez korunkatá (Puccinia coronata Corda) 

Na listech se objevují žluté a oranžové prášivé kupky doprovázené 

chlorózami a nekrózami, které jsou vystřídány černými lesklými 

skvrnami. Postupně dochází k destrukci listových tkání. Příčinou je 

extenzivní sečení travních porostů, nedostatečná výživa, vysoká 

teplota a vzdušná vlhkost. 

Opatření: k omezení choroby přispívá vyrovnaná výživa a častější sečení.  

 

Rez travní (Puccinia graminis) 

V okolí kolének a na spodní části stébel trav se objevují tmavě 

rezavé prášivé puchýřky letních výtrusů, později se objevují zimní 

výtrusy tmavě černé a vypouklé. Postupně dochází k narušování 
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pletiv, zkrucování a zasychání listů. Příčinou jsou extenzivně ošetřované porosty časté rosy 

a dešťové srážky za vyšších teplot. 

Opatření: chorobu můžeme omezit prováděním závlahy pouze ve večerních hodinách. 

 

Kornatka travní (Laetisaria fuciformis) 

Na travnaté ploše se objevují nepravidelné skvrny, které později 

žloutnou a dostávají ryze slámovitou barvu. Při vyšší vlhkosti se 

objevují růžově zbarvené chomáčky vzdušného mycelia (shluk 

vzájemně propletených vláken). Choroba se projevuje na podzim. 

Příčinou je nedostatečná výživa dusíkem, dlouhodobé zamokření a vlkost a časté mlhy. 

Opatření: k omezení choroby přispívá pravidelná a vyrovnaná výživa, prořezávání 

trávníků, případně ošetření fungicidy.  

 

4.5.2 Houby 

Výskyt hub v trávníku je velmi častým jevem. Trávník obsahuje značné množství 

rozkládající se organické hmoty v podobě travní plsti, která je ideální živnou půdou pro 

rozvoj vyšších hub. Houbám svědčí zvláště teplé a vlhké počasí. To může mít vliv na jejich 

výskyt až expanzivní charakter. Jedná se však převážně o kosmetickou vadu než o 

skutečné poškození trávníku. 

 

Čarodějné kruhy (Marasmius oreades) 

Houby z řádu Basiodiomycetes se vyskytují především ve starších 

trávnících, na chudých a písčitých půdách na silně utužených půdách 

a bývalých lesních půdách. Vyskytují se v podobě tmavě zelených 

kružnic s nadbytkem dusíku z rozkladu dřevní hmoty, nebo ve formě 

odumřelé travní zóny s bělavým myceliem v půdě či ve formě kruhů plodnic. Na ploše 

vytváření kruhovité útvary 

Opatření: chorobu likvidujeme výměnou půdy v orničním profilu o dostatečné šířce 

a novým osetím travní směsí.  

 

Take – all patch (Gaeumannomyces graminis) 

Tuto houbu můžeme nalézt pod českým názvem Černání pat stébel. Tato choroba napadá 

především trávníky založené na písku nebo pískovém substrátu. Jako jedna z mála hub tato 
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napadá kořínky a oslabuje tak kořenový systém. Trávník začne žloutnou a odumírat bez 

viditelného mycelia na listech. Trávník bývá zasažený v přibližných kruzích okolo 30 cm, 

některé se prolínají do sebe. V jejich středech pak dochází k napadení plevely, hlavně 

lipnicí roční, nebo řasami a mechy. Základem pro rozvinutí choroby bývá nedostatečné 

provzdušnění, podmáčení substrátu. Vyhovuje jí vyšší pH. 

Opatření: pesticidy rozpuštěné ve těším množství vody (azoxystrobin) nebo zálivka po 

aerifikaci. Úspěšný způsob potlačování bývá drastické snížení pH klidně pod 5,5, například 

aplikací síranu amonného, nebo jiných okyselujících hnojiv.  

 

4.5.3 Škůdci 

Žížala obecná (Lumbricus terrestris) 

Živí se organickými látkami v půdě, a proto vyhledává půdy z vysokým obsahem humusu. 

Na greenech nebo odpalištích založených na písku se většinou objevuje v menším 

množství. Je známkou kvalitní půdy.  

Opatření: Můžeme použít metody přirozené, tzn. ovlivníme životní prostředí žížaly tak, že 

místo osvětlíme, odvodníme a tam, kde by se nám moha žížala uhnízdit, založíme trávník 

na písku. Vhodným predátorem jsou ptáci. Mezi umělé metody můžeme použít fungicidy, 

které žížaly usmrtí, ale přidají práci v tom, že je třeba mrtvé žížaly posbírat z hrací plochy, 

proto je tento způsob brán jako krajní řešení. 

 

Krtek obecný (Talpa europaea) 

Krtek vytváří nevzhledné kopečky na všech druzích trávníků a je nevítaným hostem jak na 

profi hřištích tak i u běžných zahrádkářů. Kromě nadzvedávání drnů a vytváření tzv. 

krtinců, má v oblibě také okusování kořínků. 

Opatření: Jedním z opatření je stejně jako u žížaly zakládání na písku. V písku je méně 

potravy a hůř se vytvářejí chodbičky. Predátorem pro krtka jsou kočkovité šelmy a dravci. 

Chemických a jiných opatření a výrobků nejdeme na trhu nespočet ale mezi nevšední 

metody patří historická zmínka z Dačicka, kde na Velký Pátek vybíhaly nahé ženy z domu 

na louku, které se dotkly srpem, a spěchaly domů. Uvedený postup měl zabránit škodám 

způsobeným právě krtky. 
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Tiplice bahenní a osenice ypsilonová 

Tito nenápadní tvorové ničí především greeny svými housenkami, které jsou 2-3cm 

dlouhé. O těchto škůdcích se dosud nevytvořilo povědomí, které si určitě zaslouží. Jejich 

nenápadné chodbičky a rýhy na greenu ve tvaru úhelníku vytvářely v hlavách greenkeeprů 

dlouhou dobu otazníky. Ničí trávník obvykle společně. Pokud mohou využívají již 

existujících děr v trávníku, např. po aerifikaci, proto je potřeba právě v tomto období být 

více na pozoru. Během sezóny mají několik generací, počínaje přelomem května a června 

začínají první poškození. Poslední generace se objeví na přelomu srpna a září. Dospělí 

jedinci, kteří jsou k vidění pouze v noci, jako noční motýli trávě neškodí. Výskyt tiplic na 

trávníku si můžeme ověřit v tzv. Jarovém testu. Jedná se o to, že se na dotčenou plochu 

nalije roztok Jaru s citrónovou vůní (1-2lžíce do 7l vody) a nechá se působit 3-5minut. Po 

této době škůdci sami vylézají ven.  

Opatření: vyhazování odřezků po ranním sečení greenů na vzdálená místa, postřikujeme 

kapalným¨hnojivem především ve večerních hodinách, kdy se housenky probouzejí. Mezi 

biologické preparáty účinné proti výše uvedeným škůdcům patří například Bacillus 

Thuringiensis.  

[12] 

4.5.4 Plevel 

Druhy plevele a účinná látka pro jeho vyhubení je uvedena v Tab. 4. Jedná se o herbicidní 

hubení vybraných druhů plevelů. Plevel je rostlinný druh, který svým růstem a vývojem 

narušuje požadovaný vzhled trávníku. 

Tab.4 – Výběr z herbicidní ochrany před plevelem [11] 

Plevelný druh Účinná 
látka 

Obchodní 
název 

Dávka 
na ha 

[l] 

Termín 
aplikace 

merlík bílý, hořčice, krkoška 
pastuší tobolka, penízek rolní, 

MCPA 
320g/l 

Aminex Pur 5-6l jaro, podzim 

svízel přítulná, brukvovité, 
zemědým, ptačinec žabinec 

Mecopop-P Duplosan KV 1,8-3 jaro 

heřmánkovité, lopuch, 
podběl, rdesna, sedmikráska, 
starček 

Clopyralid Lontrel 300 0,5-1 jaro, podzim 

Kopřivy, šťovíky ptačinec 
žabinec 

Fluroxypyr Tomigan 1-5 jaro, léto 
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Základními výživovými prvky jsou: 

- Dusík (N) - podporuje růst a intenzitu odnožování trav, 

- Fosfor (P) - ovlivňuje nasazování odnoží a růst kořenové soustavy, 

- Draslík (K)  - zvyšuje odolnost trav proti chorobám, poškození zimními 

mrazy a nedostatku vody. 

 

Doplňkovými prvky jsou: 

- Vápník (Ca) - stavební prvek rostlinných buněk, 

- Hořčík (Mg) a Železo (Fe) - důležité pro listovou zeleň a tvorbu organické 

hmoty. 

 

4.6  Údržba golfového trávníku v ročních obdobích  
 

4.6.1  Jaro 

Jakmile oschne vrchní vrstva půdy můžeme začít s nezbytnými pracemi, které probudí 

trávník ze zimního spánku. Začínáme důkladným úklidem povrchu trávníku, na který 

navazují další prospěšná opatření: 

 

1. Z trávníku odstraníme všechno napadané nebo naváté listí, větve, případně kameny 

ostřejšími a ještě lépe vertikutačními hráběmi vyhrabeme či prořežeme stávající drn do 

hloubky 3–5 mm. Tímto zásahem se trávník provzdušní, odstraní se mech a vznikající 

plst – trávník je jako znovuzrozený.  

2. Žloutnoucí nebo hnědavý trávníkový porost je následek velkého utužení půdy nebo 

jejího přemokření či nevyhovujícího výživného stavu, někdy i působení houbových 

chorob. V důsledku toho musíme provést aerifikaci s následným rovnoměrným 

rozházením ostrého křemičitého písku. 

3. Nesmí se také zapomínat na správnou výživu travního drnu, nejlépe aplikací plného 

kombinovaného hnojiva. Musíme si uvědomit, že se snímáním hmoty z trávníku, 

snímáme i živiny, které pro úspěšný růst trávníku musíme do půdy zpátky dodat 

a průběžně udržovat. Pro rychlou regeneraci poškozených travních rostlin můžeme 

pravidelně rozhodit i malou dávku ledku vápenatého. 
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4. V případě silně poškozených míst v trávníku je vhodné provést přísev travní směsí 

použitou při založení trávníku nebo travní směsí, která rychle poškozená místa 

v trávníku zaplní. 

5. Koncem jara provedeme chemickou nebo mechanickou cestou zásah proti širokolistým 

plevelům. 

 

4.6.2 Léto 

Ošetřování stávajících trávníků spočívá především v několika málo zásazích, které ale 

musíme provádět ve správný čas a správným způsobem. Zejména v červenci a srpnu, tedy 

v období plného léta, které prověří kvalitu založených trávníků a péči, kterou jim 

věnujeme. Trávníky sečeme v  potřebných intervalech vždy podle účelu, ke kterému 

trávník pěstujeme a podle rychlosti obrůstání, nejlépe vřetenovými sekačkami Jinak 

musíme počítat s tím, že prudkým slunečním svitem trávník zežloutne, prořídne a  neskýtá 

pěkný pohled. 

 

Trávník nikdy nesmí přeschnout. Proto zavlažujeme většími dávkami vody, či 

menšími dávkami každý den brzy ráno nebo po západu slunce. Za plného slunce nikdy 

nezavlžujeme, způsobili bychom úpal rostlin a prudký rozvoj travních hub, rzí a plísní, 

které by porost značně poškodily. 

 

4.6.3 Podzim 

Podzimní měsíce umožňují, dokonce vyžadují celý systém zásahů a opatření v  péči 

o trávníky, neboť je to velmi vhodné období jak pro zakládání trávníků, tak i pro další 

regenerační opatření. Cílem je nejen zlepšení travního porostu, ale také příprava trávníku 

na dobré přezimování.  

 

Na začátku podzimu je vhodné zopakovat jarní zásahy jako je vertikutace, případně 

i aerifikace. Zapomínat se nesmí na správnou výživu trávního drnu, nejlépe aplikací plného 

kombinovaného hnojiva, poněvadž větší počet sečí v  předchozím období odčerpal z půdy 

velké množství živin, které je nutné pro růst trávníku v podzimním období a pro úspěšné 

přezimování do půdy dodat. Pokud ještě na podzim chceme upravit nevyhovující půdní 

reakci vápněním (optimální je pH 5.5–6.5) použijeme mletý vápenec, nebo ještě lépe 
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dolomitický vápenec, který obsahuje navíc hořčík. Nikdy ale nevápníme a nehnojíme 

současně ani vápenatá hnojiva a průmyslová hnojiva nemícháme.  

 

 

Z hlediska biologie vývoje plevelů je právě září vhodným obdobím pro jejich 

likvidaci a potlačení. Proto zaplevelené travnaté plochy ošetřujeme běžně dostupnými 

chemickými přípravky. V případě silně poškozených míst v trávníku je vhodné provést 

přísev travní směsí použitou při založení trávníku. V návaznosti na klimatické podmínky 

provedeme v listopadu poslední seč travního porostu, současně odstraníme napadané listí 

a jiné organické zbytky.  

 

4.6.4 Zima 

Trávníky přezimujeme mírně obrostlé. Stařina (odumřelá travní hmota) musí být před 

nástupem zimy z trávníků odstraněna, jinak hrozí v průběhu zimy silná infekce houbovými 

chorobami. Při déletrvajících mrazech bez sněhové pokrývky po trávnících nechodíme ani 

je jinak nezatěžujeme z důvodu silného poškození travních rostlin. Při oblevě rovněž na 

travní plochu nevstupujeme, neboť hrozí vyšlapání nerovností ve změklé půdě. Z tohoto 

důvodu se také přemisťují jamky z greenu na fairwaye a mluvíme o tzv. zimních jamkách. 

 

[16] 

 

4.7 Harmonogram údržby travnatých povrchů 
 
Při sestavování harmonogramů je nutno se nejdříve zamyslet nad jednotlivými druhy 

údržby a rozdělit si tyto na činnosti prováděné v menších časových odstupech a na činnosti 

prováděné v delším časovém horizontu. Na základě tohoto rozdělení můžeme říct, že 

existují činnosti, které se provádí cyklicky každý den ve stejnou hodinu a činnosti které 

prováníme pravidelně, ovšem např. jedenkrát týdně, resp. měsíčně.  

 

 Roztřízení těchto činností je přehledně zobrazeno v Přiloze č.1, dle které zjistíme, 

že hrabání bunkerů musí proběhnout několikrát denně, a to minimálně 1x za použití stroje. 

Na ostatní hrabání stačí použít obyčejné hrábě. Je nezbytně nutné, aby během dne jeden 

z greenkeeperů tuto činnost vykonal. Zavlažování trávníku je nutné korigovat dle 
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předpovědi počasí. Při hlášení větších srážek není nutné spouštět zavlažování. O víkendu, 

kdy je provozní doba hřiště prodloužena, se zavlažování spouští o hodinu později. Sekání 

trávy je doporučeno započít cca 2hod. před zahájením provozu hřiště. V těchto dvou 

hodinách by greenkeepeři měli posekat větší část plochy hřiště, aby těmito činnostmi 

nebyla rušena hra hráčů.  

 

 Harmonogram se širším pohledem na časovou osu je rozdělen na dva druhy: 

Údržba greenu a Údržba fairwayí. Tyto dvě plochy jsem musela z hlediska údržby rozdělit 

na dva celky. Z hlediska činností je jejich údržba stejná, ale rozdílná v nasazení strojů a 

periodicitě. Fairway na rozdíl od greenu prořezáváme a to ještě jen na začátku a na konci 

sezóny. Green děrujeme a to nejlépe během celé sezóny.  

 

 Co se týká sekání trávy na různých površích hřiště, platím nepsané pravidlo o 

nesekání trávy v pondělky. Jelikož trávu celý týden namáháme snímáním hmoty, je 

nezbytné aby si tráva odpočinula. Jako den sekacího klidu bylo určeno pondělí, a to z toho 

důvodu, že celý týden se připravuje hřiště tak, aby nejlepší kvalita byla načasována na 

víkend, kdy se očekává spousta hráčů a případně nějaké turnaje. Zároveň se nechává 

trávník regenerovat po víkendu.  

 

 



35 
 

5 Úkoly greenkeepera 
 

Osoba greenkeepera je na hřišti velice důležitá. Greenkeeper je zosobněný lékař a pečoval 

o povrch zároveň. Jen on se dokáže vzorně starat o trávník a poznat jeho neduhy  a najít 

lék. Ví co je pro trávník dobré a co ne.  

Požadavky na greenkeepera: 

- fyzická zdatnost, 

- organizační schopnost, 

- znalost trávníků a jejich potřeb, 

- přehled  sortimentu výrobků, 

- komunikativnost, 

- kladný vztah k přírodě. 

 

Rozložení pracovních sil a činností údržby jsou graficky znázorněny v přílohové 

části.  

 

5.1  Greenkeeper v zimě 
 

Svou nejdůležitější roli vykonává greenkeeper samozřejmě během golfové sezóny, v době, 

kdy je hezké počasí na trávnících není sníh. V období zimních měsíců, kdy je hřiště 

pokryto sněhem a teploty sahají pod bod mrazu, se připravují objednávky na osiva, hnojiva 

a jiní potřebné materiály k údržbě hřiště, posílají se stroje na servisní prohlídky a broušení 

vřeten. Připravují se rozpočty na nadcházející golfovou sezónu. Jednoduše bychom mohli 

říct, že připravuje jak vozový park, tak i materiál na první hrací den.  

 

5.2  Greenkeeper na jaře 
 
Na jaře začíná boj o čas. Všichni greenkeepeři mobilizují své síly, aby připravili v co 

nejkratším čase hřiště na sezónu. I tady platí heslo spěchej pomalu. Uspěchaný začátek 

sezóny nevěstí nic dobrého pro stav hřiště a proto se striktně dbá na všechny postupy tak, 

aby byly prováděny kvalitně. Kontrolují se pečlivě všechny neduhy, které po sobě zimě 

zanechala.  
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5.3  Greenkeeper v létě 
 
Přes teplé letní měsíce se nejvíce dbá na závlahu. A udržuje se nastavené tempo údržby. 

V létě probíhá nejvíc turnajů a tak se při sečení dbá na preciznost a komfort hřiště. Mimo 

to se provádí  kontroly povrchu  a zjišťují se poškození trávníku od návalu hráčů. 

 

5.4  Greenkeeper na podzim 
 
Na podzim se opět připravuje trávník na zazimování tzn. musí se častěji provádět 

vertikulace a aerifikace a sledovat předpověď počasí na další dny a podle těchto 

předpovědí organizovat herní plán hřiště a při prvních mrazících posouvat jamky na 

fairwaye a začátek provozu hřiště posunout do pozdějších dopoledních hodin. 

 

[8] 

5.5  Vybavení greenkeepera pro údržbu travnatých ploch 
 
Prostředky, kterými se udržuje hřiště jsou velmi nákladné a důležité, proto je třeba jim 

věnovat pozornost a snažit se dle charakteru hřiště zvolit ty nejvhodnější stroje. Na golfové 

hřiště v Mostech u Jablunkova budou pořízeny tyto stroje: 
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 Tab. 5  – Stroje pro údržbu hřiště 

Název ks Použití Plocha údržby Pořizovací 
cena 

Verti – Drain Mustang 1 děrování Green, tee 600 000,- 

Verti – Quake 5525 2 prořezávání Fairway 166 440,- 

SpeedSeed 1600 1 dosévání Green, tee, fairway 210 600,- 

Disc – Speaker 800 2 pískování Green, tee, fairway 300 000,- 

Postřikovač PZS 500 1 hnojení Green, tee 39 900,- 

Rozmetadlo CONE 400 2 hnojení Fairway 20 000,- 

Greens King IV 1 sekání Green, tee 846 480,- 

Fairway F 405 2 sekání Fairway 1 693 320,- 

Jacobsen AR5-4WD 2 sekání Semiraf 1 512 480,- 

Jacobsen HR-111 4 sekání Raf 1 728 960,- 

Jacobsen G-STAR 2 hrabání písku Bunker 394 080,- 

 

Tab. 6 – Doplňkové potřeby pro údržbu hřiště 

Název ks Použití Plocha Pořizovací 
cena 

Sběrač míčků IMAX 1 Sbírání Driving range 960 000,- 

Edger Comp 4 Ostřihování Bunker, cesty 982,- 

Motorová pila 3 Řezání Park 12 000,- 

Křovinořez 2 Řezání Park 8 000,- 

Zádový postřikovač 1 Hnojení Celé hřiště 2 500,- 

Příslušenství na green 1 Úprava Green 41 640,- 

Zádový fukar 3 Čištění Celé hřiště 15 000,- 

Pěchovací stroj  1 Stlačování --- 320 000,- 

Řezák Pair Aide 1 Řezání jamek Green - jamky 1 500,- 

Hrábě -- Hrabání Bunker 43,- 

Sprej na značkování 3 Označování Tee 200,- 
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5.6  Výpočet doby sečení 

 
Při zpracování výpočtu doby sečení (viz. Příloha č.2) jsem si rozdělila areál podle 

podkladů na golfové hřiště, hřiště akademie, krátké hřiště a cvičnou louku. Dále jsem si 

zjistila od výrobce golfového vybavení jednotlivé důležité technické parametry na 

jednotlivých strojích a každému tomuto stroji jsem přiřadila typ povrchu, který se bude 

tímto strojem udržovat. 

 

Podle počtu potřebných hodin na práci jsem si určila počet těchto strojů. Snažila 

jsem se o to, aby veškeré činnosti údržby byly provedeny do 2hodin. Jde o to, že 

greenkeepeři na přípravu hřiště před otevřením areálu mají ony dvě hodiny a za tento čas 

musí stihnout provést údržbu min. 50% hracího povrchu. Je nepřípustné, aby greenkeeper 

údržbou hřiště narušil chod hry.  

 

5.7  Řešení vzorového týdne údržby travnatých ploch 
 

Řešení údržby travnatých ploch nabízím v Příloze č. 3. Je zde graficky řešeno jak je možné 

uspořádat jednotlivé činnosti s nasazením strojů a zaměstnanců. Pro toto řešení jsem si 

vybrala týden v sezóně, kde se potkávají všechny důležité činnosti, nejen sečení trávy. Dle 

jednotlivých dní v týdnu a jednotlivých ploch jsem si vypsala seznam činností a podle 

těchto jsem vybrala pracovní stroje, kterými se tyto činnosti budou provádět. Pak už jen 

stačilo přiřadit pracovníka, který stroj povede.  

 

Tento týden (15.XI. – 21.XI.) je jeden nejnáročnějších týdnů, který může za sezónu 

nastat. Byl vybrán schválně, aby bylo jasně dokázáno, že zvolený počet greenkeeprů je 

dostačující.    
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6 Propočet nákladů na sezónu 2010 
 

Pro stanovení nákladů na sezónu 2010 (Příloha č.4), je nutné znát potřebu materiálu, 

v našem případě je to hnojivo, osivo a písek. Vodu do nákladů nezapočítávám, protože dle 

návrhu je voda pro kropení hřiště zajištěna z vlastních vybudovaných zásobníků vody. 

Dále je nutné znát objem finančních prostředků vynaložených na mzdy greenkeeprů, 

náklad na provoz strojů a náklad na režie správní  výrobní.  

 
 Výpočet nákladů jsem spočetla dle kalkulačního vzorce [5]. 
 

6.1  Materiál 
 

Výpočet nákladů  na materiál neskrývá v sobě žádné specifikum. Vypsala jsem si veškerý 

materiál potřebný k údržbě, spočetla jsem si kolik jej upotřebuji na rozlohu hřiště a ocenila 

jej běžnými tržními cenami, které uvádějí výrobci. 

 

6.2  Mzdy 
 
K výpočtu potřeby financí na objem mezd jsem si vypsala jednotlivé zaměstnance. Jelikož 

se zabývám pouze údržbou golfového hřiště, zabývá se tento výpočet pouze greenkeeperů. 

Zaměstnance jsem si rozdělila dle funkcí na Head greenkeepera, zodpovídá za kvalitu 

odvedené práce a je zaměstnán na plný úvazek, zároveň má na starosti objednávání 

materiálů a vytváření rozpočtů, na greenkeepera, který je zaměstnán jako stálý pracovník a 

má pružnou pracovní dobu a na sezónní výpomoc greenkeeperů, kteří pracují na zkrácený 

pracovní úvazek. 

 

 Zaměstnanci jsou placeni měsíční mzdou a mohou být dle přání majitele hřiště 

odměňování finančními prémiemi, jejichž hodnota závisí na úrovni spokojenosti hráčů a 

vůli majitele. S touto pohyblivou složkou mzdy při výpočtu nákladů nepracuji, protože se 

jedná o nepravidelnou a proměnlivou částku.  

 

 I když dle harmonogramů údržby by se zdálo, že greenkeeper pracuje pouze 

v ranních hodinách před otevřením hřiště, není tomu tak, greenkeeer když splní povinnosti 

ranní údržby, tak přechází k povinnostem dalším a to jsou např. značení tee, zastřihování 
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hran, práce s křovinořezem a mnoha dalším. Sekání trávy je jen jedna z mnoha povinností 

a druhů údržby.  

 

6.3  Stroje 

 

Výpočet nákladů na stroje je jeden z komplikovanějších propočtů. Je důležité promyslet 

jaké stroje po kolika kusech je nutno použít. Dále je třeba si uvědomit že výpočet nákladů 

na použití strojů se skládá ze dvou důležitých údajů:  

- náklad na stroj v klidu,  

- náklad na provozní hmoty. 

 

Při součtu obou nákladů jsme dostala údaj sazby strojhodiny, který když vynásobím 

s časem potřebným na danou údržbu, dostanu hodnotu nákladu na využití daného stroje. 

Vykonává–li konkrétní údržbu více strojů, přenásobím tuto hodnotu ještě navíc počtem 

nasazených strojů.  

 

6.4  Ostatní přímé náklady  

 

Do ostatních přímých nákladů započítávám odvody z mezd, které tvoří 35%. Dále zde patří 

režie správní a režie výrobní. Při určení sazeb těchto režií vycházím z hodnot sazeb 

uvedených v lit.[5] v CÚ 2009/I.  

 

 Celkové náklady stanovené pro sezónu 2010 se určily jako součet všech 

jednotlivých nákladů. Sezóna je určena na dobu 8 měsíců (březen – listopad). 

 

[5] 
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7 Závěr 
 

Úkolem této práce bylo navrhnout správu a údržbu pro daný golfový areál. Práce obsahuje 

teoretické části zabývající se golfovou hrou jejími zvyklostmi, historií jak u nás, tak i ve 

světě, porovnání přírůstku hráčů oproti minulým sezónám. V dalších kapitolách byly 

rozebrány pojmy správa a údržba a přiblížení těchto pojmů golfové tématice.  

 

 Správa jako taková je stejná jak u golfového areálu, tak i u jiných typů objektů, 

jedná se stále a jedny a tytéž činnosti, které se od sebe liší pouze prostředím, ve kterém 

mají být vykonány.  

 

 Oproti správy je údržba takového areálu vysloveně specifickou záležitostí, která je 

náročná na znalosti z oblasti botaniky a žádá si kvalitní profesionály. Při údržbě golfového 

hřiště byl kladen důraz na různorodost povrchů a tím pádem i odlišné způsoby údržby. U 

golfových trávníků platí, že každý povrch má svůj speciální stroj, kterým ho lze udržovat.  

 

 V praktické části jsem graficky vyřešila návrh údržby. Tento harmonogram údržby 

byl sestaven na potřeby daného golfového areálu a jsou v něm informace o strojích, o 

činnostech, o zaměstnancích a o dobách potřebných k výkonu těchto činností stroji 

vedenými zaměstnanci. 

 

 V ekonomickém propočtu byly vypočteny náklady potřebné k provozu golfového 

areálu v průběhu jedné sezóny, která byla stanovena na délku 8 měsíců. Na základě těchto 

nákladů lze stanovit hodnotu ročního poplatku pro hráče za užívání hřiště. Za předpokladu, 

že na hřišti se bude pořádat větší množství turnajů, mohou tyto turnaje navýšit můj odhad.  

 

 Provozním řádem jsem stanovila pravidla pro hráče a návštěvníky, jak by se k hřišti 

a celému areálu vůbec měli chovat, jak by měli hráči při hře přistupovat k zacházení 

s hřištěm a pakliže takto jednat nebudou a nebudou dbát zásad provozního řádu, mohou je 

stihnout sankce. 

 

 Pro hřiště v Mostech u Jablunkova bylo navrhnuto celkem 7 zaměstnanců údržby 

vč. Head greenkeepera. Tito zaměstnanci obstarávají golfový areál vč. ostatní zeleně a 
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stromů vyskytujících se v areálu. Jejich náplní není pouze starost o zeleň, ale mimo sezónu 

také servis strojů a posezónní servis u odborníků.  
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