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Abstrakt 

 
Holišová, V.: Posuzování vlivů golfových hřišť na životní prostředí. Ostrava: Institut 
environmentálního managementu, VŠB-TUO, 2009, diplomová práce,  
vedoucí: doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. 
 
  
Golfový rozvoj v České republice za posledních 10 let způsobil, že se téma posuzování vlivů 
golfových hřišť na životní prostředí stalo velmi diskutovaným. To, jak jednotlivá hřiště 
přispívají k ochraně přírody, se odvíjí od toho, jaká pozornost je věnována detailům při 
plánováni jejich výstavby, designu, realizaci samotné a následně i výběru vhodného 
managementu. Podstata golfu by měla být v interakci s přírodním světem, propracovanou 
modifikací krajiny a vegetace tak, aby se vytvořila syntéza (symbióza) mezi sportem a 
přírodou. 
 
Klíčová slova 

Současná situace golfu v ČR, Certifikace golfových hřišť, novinky v oblasti pesticidů a 
zavlažování, golfová hřiště vybudovaná na starých zátěžích  
 
 
 
 
 
 
Abstract 

 
Holišová, V.: Environmental Impact Assessment in Branch of the Golf Links, Ostrava: 
Institute of Environmental Management, VSB-TUO, 2010, graduation thesis, 
tutor: doc. Ing. Vladimít Lapčík, CSc. 
 
Due to a great golf expansion in the Czech Republic in the last 10 years there has been quite a 
lively discussion over the environmental impact of golf links. What golf courses do in terms 
of conserving nature is dependent on attention paid to the details in their planning, design, 
construction and management. The very essence of golf should be about interaction with the 
natural world, about a subtle modification of landscape and vegetation so that a synthesis of 
sport and environment is created.  
 
Keywords 

 

Present circumstances in the of golf in Czech Republic, golf course certification, latest 
novelties in the field of pesticides and watering, golf courses built on brownfields 
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1) Úvod 
    Golfový rozvoj v České republice za posledních 10 let způsobil, že se téma posuzování 
vlivů golfových hřišť na životní prostředí stalo velmi diskutovaným. Ještě v roce 1990 bylo 
v celé České republice pouhých 8 znormovaných golfových hřišť, v dnešní době jich je již 
82.[16] Jedni je nazývají zelenými pouštěmi ti druzí zelenými plícemi. Kde je pravda a co 
ovlivňuje kvalitu a soužití hřiště s přírodou? Golfová hřiště zabírají poměrně velké plochy a 
jsou tvořeny udržovanými, monokulturními trávníky, na jejichž údržbu jsou používána různá 
hnojiva mnohdy i pesticidy. Na jejich závlahu je spotřebováváno nezanedbatelné množství 
vody. Na druhou stranu golfová hřiště jsou mimo stříhané plochy tvořena rozmanitou přírodní 
a polo přírodní vegetací. Obecně lze konstatovat, že každé hřiště má potenciál přispívat 
k ochraně a zachování přírody a k zvýšení biodiverzity. To, jak jednotlivá hřiště přispívají 
k ochraně přírody, se odvíjí od toho, jaká pozornost je věnována detailům při plánováni jejich 
výstavby, designu, realizaci samotné a následně i výběru vhodného managementu. Erudovaně 
řízené golfové zařízení může být rájem pro místní biodiverzitu, může přispívat také k očištění 
vodních zdrojů, uchovávání dědictví krajiny, vybudování pracovních možností a poskytování 
cenných rekreačních prostorů. Nekvalitní management hřiště může mít vliv opačný.  
 
   Cílem mé diplomové práce bylo zjištění současné situace v oblasti rozvoje golfových hřišť 
v ČR. Jak jsou hřiště při výstavbě a následné údržbě zabezpečena legislativně, jaké jsou 
novodobé trendy v péči o ně. Integrálním cílem této práce je analýza současné situace jak 
v České republice, tak v Evropě v oblasti ochrany přírody na golfových hřištích a výstavba 
golfových hřišť na starých zátěžích.  
 
    V praktické části mé diplomové práce se věnuji výstavbě golfového hřiště v Karviné, které 
je situováno na staré zátěži (halda) dolu Darkov a jeho vlivům na životní prostředí. 
      
    Golf a samotná golfová hřiště jsou v současné době částí české společnosti vnímána někdy 
negativně. Také proto se bude tato diplomová práce zabývat jak pozitivní tak negativní funkcí 
golfových hřišť na životní prostředí. Bude zde popsána údržba golfových hřišť, novinky v 
oblasti pesticidů, zavlažování a aktuální legislativa spojená s golfovými hřišti. 
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2) Současná situace v oblasti golfových hřišť v České republice 
    Golf je sportem pro všechny věkové kategorie. Tím si získal ve světě i u nás velkou 
popularitu. V době sedavého způsobu života u většiny obyvatelstva může mít golf jako sport 
pro všechny generace také příznivý vliv na sociální aspekty společnosti a zvýšit kvalitu 
života. Snad ještě ve větší míře než mnohé jiné sporty obsahuje soutěživost a to díky tomu, že 
nabízí jedinečnou možnost srovnání hráčů všech výkonnostních kategorií. To je umožněno 
díky takzvanému hendikepu (dále jen HCP). Každý hráč začíná na HCP 54, spodní limit není 
určen. Poté se již HCP odvíjí od hráčských schopností každého jedince. Čím nižší HCP, tím 
lepší hráč. V rámci turnajů HCP umožňuje vyrovnání šancí všech soutěžících, ale je také věcí 
osobní prestiže každého hráče. Na vrcholových amatérských soutěžích ovšem hraje každý 
hráč bez vyrovnání HCP. Hraje se zde na čistý uhraný výsledek v daném kole. Každé soutěžní 
kolo se hraje na 18 jamek. 

2.1. Historie golfu u nás 

    Golf v České Republice rozhodně není sportem posledních několika let. První golfové 
hřiště bylo vybudováno již v roce 1904 v Karlových Varech na popud místních lázeňských 
hostů, převážně Američanů a Angličanů.[18] O rok později bylo otevřeno hřiště také 
v sousedních Mariánských Lázních, taktéž převážně pro klientelu horkých pramenů. Velkou 
brzdou rozvoje golfu u nás byl nástup komunistického režimu, pro jehož představitele byl golf 
buržoazním sportem a proto také nepřijatelný. Některá golfová hřiště byla v této době 
zničena. Příkladem bylo hřiště v Praze-Klánovicích, vybudované v krásném prostředí 
Klánovického lesa v roce 1938, které bylo v roce 1952 rozoráno a na jeho ploše byly 
vysázeny rychle rostoucí odrůdy jehličnatých stromů. 
 
    Od roku 2004 evidujeme v České republice bouřlivý rozvoj členské základny. Ročně 
přibývá zhruba šest tisíc registrovaných hráčů. Golf se stal v roce 2009 pátým nejmasovějším 
sportem u nás. Ve stejném roce byl po mnohaleté odmlce přijat zpět mezi olympijské sporty. 
Obnovenou premiéru zažijí nejlepší golfoví hráči již na letních olympijských hrách v roce 
2016 v brazilském Rio de Janeiro. S prudkým nárůstem členské základny je spojeno budování 
nových a nových hřišť. Nejrazantnější nárůst výstavby golfových hřišť byl v letech 2001 až 
2004. V tomto období bylo postaveno a otevřeno celkem 22 hřišť. Jen pro zajímavost, ve 
Spojených Státech Amerických bylo mezi léty 1990 až 1997 vybudováno neuvěřitelných 
2350 golfových hřišť. 
 
    V ČR v průměru ročně přibývá zhruba čtyři až šest hřišť. Počet i herní kapacita golfových 
hřišť u nás roste rychleji než samotný počet registrovaných hráčů. Je to způsobeno jednak tím, 
že investoři věří v celkový růst obliby golfu u nás a jednak je to také způsobeno zvětšeným 
zájmem o golfovou turistiku. Česká hřiště vytvořila stovky pracovních míst a generují ročně 
tržby ve stovkách miliónů korun. 

2.2. Současná situace 

    Znormovaných golfových areálů s aktivním provozem bylo na konci roku 2009 celkem 82, 
z toho jsou dva 36 jamkové areály, čtyři 27 jamkové areály, 34 osmnáctijamkových hřišť a 42 
devítijamkových hřišť. Zatímco na konci roku 2008 sdružovala česká golfová federace 132 
klubů, loni již bylo těchto klubů 140. [16] 
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Tab.č.1: V následující tabulce můžete vidět postupný nárůst registrovaných golfistů a 
golfových hřišť v ČR. [16] 
 
Rok Počet registrovaných hráčů Počet znormovaných hřišť 
1990 2000 8 
1996 4159 12 
1997 4582 13 
1998 5461 15 
1999 7124 19 
2000 8589 23 
2001 10003 34 
2002 12928 39 
2003 16023 44 
2004 19240 55 
2005 23366 60 
2006 28726 68 
2007 35369 74 
2008 41393 78 
31.12.2009 46331 82 
 
    Během roku 2010 by mělo být znormováno dalších 8 hřišť. Aktuální statistická data, 
uvádějí, že český golf ke konci roku 2009 registruje již 46.331 členů, z toho 31.542 mužů a 
14.789 žen. Pouze za loňský rok přibylo téměř 5.000 registrovaných hráčů a hráček.[16]  

2.3. Parametry hřišť a pojmy 

    Plocha, která je potřebná pro vybudování 18ti jamkového hřiště je přibližně 100 ha. V této 
ploše je započítána také klubovna s restaurací, přidružené stavby pro úschovu mechanizace a 
parkoviště. Samotné hřiště má rozlohu okolo 50 – 60 ha. 

2.3.1. Green (jamkoviště, grýn) 

- slouží k zakončení každé jamky, nachází se na něm praporek. Grýny bývají různě zvlněné, 
což znesnadňuje správné míření. 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 grýnu není stálá a 
může se den ode dne, i mezi jednotlivými koly turnaje, měnit. Tyto zóny musí být speciálně 
připravovány a vyžadují největší pozornost u greenkeeprů (t.j. golfoví zahradníci pečující o 
hřiště). Výška trávy se na grýnech pohybuje jen okolo 3 - 4 mm. Na těchto částech hřiště se 
vysazují speciální směsi travin, které jsou odolné nízkému sekání. Plochy grýnů jsou nejvíce 
zatěžovanou částí ze všech ploch golfového hřiště, ať už ze strany hráčů, nebo údržby. Je 
proto nutné zajistit co nejlepší podmínky pro růst speciálních travních směsí umělým 
zavlažováním. Základními požadavky na závlahu golfového grýnu je její spolehlivost a 
regulovatelnost. Z celkové plochy golfového hřiště zabírají rozlohu zhruba 1,5 ha. Grýny jsou 
stavěny na převážně pískovém podloží. Jedná se o umělé vytvořené prostředí, které však 
požadavkům trávy vyhovuje. Umělou výstavbou grýnu se zajišťuje též jeho homogenita. Ale 
žádná konstrukce není ideální, proto se klade takový důraz na regulování závlahy, její 
nastavení a ovládání. [13]  
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Obr.č.1: Grýn osmnácté jamky, Sempachersee, Švýcarsko 

 

 
Obr.č.2: Grýn desáté jamky, Royal Adelaide, Austrálie 

2.3.2. Fairway (fervej) 

- nakrátko střižená tráva mezi odpalištěm a grýnem (jamkovištěm), představuje pro hráče 
optimální cestu jak se dostat k jamce, která se nachází na grýnu. Ferveje zabírají největší část 
hřiště (cca 24 ha), až 90 % zeleného pokryvu. Právě na nich se odehrává největší část hry.  
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Obr.č.3: Fervej jamky č. 8, Sempachersee, Švýcarsko 

 

 
Obr.č.4: Fervej jamky č.5, Royal Adelaide, Austrálie 

2.3.3. Tee of (Odpaliště) 
- jsou místa, určená k první ráně každé jamky. Na mistrovských hřištích musí být nejméně 4 
na každé jamce. První a profilem nejdelší pro amatérské hráče jsou odpaliště mistrovská 
pánská, poté následují standardní pánská, mistrovská dámská a standardní dámská, na 
mnohých hřištích jsou i odpaliště určena profesionálním hráčům. Ty jsou nejdelší a také 
nejnáročnější.  



14 
 

 

Obr.č.5: Odpaliště jamky č.10, Sun City, JAR 

2.3.4. Rough (raf) 

- vyšší, hrubší tráva okolo ferveje. Jeho účelem je potrestat nepřesné hráče, kteří minou 
vysekanou fervej. Rafy mohou mít různou výšku i hustotu záleží na jejich umístění na hřišti, 
často jsou umísťovány do blízkostí bunkrů a za grýny. Mohou to být i místa s přirozeně 
rostoucí luční trávou.  
 

                                       
                               Obr.č.6: Raf, jamka č. 13, Kunětická Hora, ČR 

2.3.5. Překážky na hřišti 

- jejich účelem je co nejvíce hráčům ztížit hru, platí v nich i zvláštní pravidla, která hru ještě 
více znesnadňují. Můžeme je rozdělit do dvou typů: bunkrs (bankry) a water hazards (vodní 
plochy). Bankry jsou malé terénní deprese s pískem, zabírají zhruba 1 ha a více z celkové 
plochy golfového hřiště. Jejich počet se odvíjí také od toho, o jaký typ hřiště se jedná. Tak 
zvaná linksová hřiště, která mají svůj původ v kolébce golfu Skotsku, mají bankrů 
zakomponovaných většinou více než například hřiště parková. Ta mají své úskalí především 
ve vyšší technické náročnosti hraných ran mezi stromy.  
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    Linksová hřiště jsou typická v blízkosti pobřeží, kde foukají silné nárazové větry, které 
hráčům hru komplikují a ve spojitosti s dobře navrženými a umístěnými bankry je tato 
kombinace pro mnoho golfistům „velkou výzvou“. Linksové typy hřišť se ale nacházení také 
v našich podmínkách, příkladem je brněnský Slavkov, nebo hřiště v Kunětické Hoře. Druhým 
typem překážek jsou vodní plochy, mohou být uměle vybudované nebo přirozeně se v krajině 
vyskytující. Zabírají v průměru 5 ha. Vodní plochy lze rozdělit na drobné vodní toky, které 
přes hřiště protékají a jezera. Jezera jsou na hřištích nepostradatelnou součástí, nejen 
z estetického a hráčského hlediska. Velmi důležitá je jejich funkce sběru vody pro následné 
zavlažování v suchých měsících.  
 

                       
Obr.č.7: Bankry jamka č. 4, Royal Adelaide, Austrálie 

 

 
Obr.č.8: Vodní překážka, Sun City, JAR 
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2.3.6. Greenkeeper 

- golfový zahradník pečující o hřiště. Práce greenkeepra vyžaduje základní znalosti z těchto 
oborů: strojařiny, trávnikářství, zahradnictví, dendrologie, meteorologie a problematiky 
životního prostředí. Greenkeepři musí řešit například problematiku mytí strojů, postřiků 
pesticidy, studii vlivu na životní prostředí EIA, nebo výsadbu biokoridorů.  
 

2.4. Rozdělení golfových hřišť 

2.4.1. Mistrovská hřiště 
    Mistrovská, respektive soutěžní či turnajová hřiště představují nejvyšší úroveň. Jejich délka 
je zpravidla přes 6 500 metrů, u nejdelších odpališť pak i přes 7 000 metrů. Terén má 
výraznější modelace a disponuje velkou škálou strategicky umístěných překážek (zejména v 
dopadových zónách míčů) a také velmi modelovanými grýny. Tato hřiště bývají obvykle 
navrhována a využívána pro turnaje PGA (profesionální golfové asociace) či špičkové 
amatérské turnaje. Jako výzvu pro hráče s nízkým hendikepem pak nabízejí (v drtivé většině 
případů) plné sportovní vyžití, fyzickou náročnost a nutnost promyšlené strategie hry. Na 
těchto hřištím se osetí herních ploch provádí standardními travními komponenty s vysokými 
herně technickými parametry.  

2.4.2. Lokální hřiště 
    Další kategorií jsou golfová hřiště lokálně specifického charakteru, mívají různý počet 
jamek. Bývají obvykle umístěna v zajímavých přírodně krajinářských podmínkách se 
zajímavou konfigurací terénu.[17] Jejich cílem bývá co možná největší propojenost s okolním 
prostředím, pokud možno bez výraznějších modelačních zásahů. Tyto typy hřišť jsou stavěny 
i na plochách se starou ekologickou zátěží, jako jsou plochy po těžbě uhlí. V České republice 
je takovým příkladem již postavené golfové hřiště v Sokolově. Výstavbu golfového hřiště 
zrealizovala na svých pozemcích společnost Sokolovská uhelná a.s., jako projekt navazující 
na sanační a rekultivační úpravy pozemků po těžbě hnědého uhlí. Z jednotvárné „měsíční“ 
krajiny se tak podařilo vybudovat golfové hřiště, které se svými parametry, designem a 
kvalitou řadí mezi mistrovská hřiště, na kterých se odehrávají nejlepší amatérské turnaje v 
ČR. Jsou také golfová hřiště, která jsou projektována a realizována na bývalých skládkách 
odpadů. V České republice je takto umístěno golfové hřiště ve Staré Boleslavi. V současnosti 
jedno z nejkvalitnějších hřišť v České republice je golfové hřiště Kunětická hora, které je 
citlivě vybudováno na popílkovišti Opatovické tepelné elektrárny.  S ohledem na umístění 
pak tato hřiště obvykle významně plní funkci klubového a společenského života členů, 
podílejí se na výchově a tréninku všech hráčských kategorií a umožňují pořádání širokého 
spektra soutěží. V poměru mezi cenou a zážitkem bývají zpravidla přijatelná a tudíž i hojně 
navštěvovaná a oblíbená. 

2.4.3. Městská hřiště 
    Stále oblíbenější příměstská a městská golfová hřiště lze charakterizovat stejně jako hřiště 
lokální jen s tím rozdílem, že již ve fázi projektu se soustřeďují primárně na výstavbu 
rozsáhlých tréninkových ploch pro hráče. Ty zahrnují rozsáhlou cvičnou louku (Driving 
Range), cvičné plochy pro krátkou hru (Approach Areas), rozsáhlá cvičná jamkoviště (Putting 
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a Chipping Greens), cvičné překážky a podobně. Součástí bývá více či méně rozsáhlé klubové 
zařízení s restaurací a výuková učebna či učebny.  
    Herní část hřiště je většinou projektována tak, aby hráčům byla umožněna co největší 
průchodnost, která v našich podmínkách může dosáhnout v optimálním případě i 150 hráčů 
denně. Tato hřiště až na výjimky slouží k tréninku a výchově mládeže a začínajících, ale i 
pokročilých hráčů golfu.  

2.4.4. Municipální golfové hřiště pro děti a mládež 

    Jejich smyslem je přivést děti a mládež (v co možná největším počtu) ke sportu, v tomto 
případě ke golfu. Cílovou skupinou jsou začínající hráči, převážně děti do věku 15 let. Hřiště 
se nijak neliší od městského typu, má však značně omezený rozpočet a město zde vystupuje 
ve formě vlastníka, gestora či iniciátora. Projekty vznikají většinou ve spolupráci s městem, 
obvykle vlastníkem pozemků, a subjektu, který postaví herní plochy a zabezpečí výuku. Na 
tyto projekty je možné získat i dotace z fondů Evropské unie. Kvalitních a finančně 
zabezpečených projektů na výstavbu těchto typů hřišť je v České republice, bohužel 
minimálně, bez konkrétní realizace. V zahraničí jsou do těchto projektů začleňování senioři, 
nezaměstnané i věznění. Ostravě průmyslově podobný britský Manchester má takovýchto 
golfových hřišť na plochách po ukončené průmyslové činnosti hned několik. Je velká škoda, 
že představitelé ostravského magistrátu nedokážou jít podobnou cestou. [17] 

2.4.5.  Zvláštní typy hřišť 

    Golfodromy, golfové akademie, tréninkové plochy a cvičné louky jsou zařízení s 
limitovanou nabídkou golfových aktivit. Část golfového hřiště může mít například 
neplnohodnotný počet jamek, cvičné plochy mají omezenou výměru a podobně. Vznikají ve 
městech nebo v jejich těsné blízkosti s možností dojezdu veřejnou dopravou. Jejich provoz 
může probíhat i za umělého osvětlení ve večerních hodinách. 

2.4.6. Privátní golfová hřiště 

    Speciální kapitolu pak tvoří privátní golfová hřiště, která uspokojují především představy a 
potřeby svých majitelů. Tyto typy hřišť slouží k vyžití majitelů a jimi pozvaných hostů. 
Většinou všechna tato hřiště jsou vybudována s velkorysým finančním rozpočtem, splňují 
náročná evropská kvalitativní kritéria a reprezentují své vlastníky. Příkladem takovéhoto typu 
hřiště u nás je golfový resort na Čeladné s dvěmi 18ti jamkovými hřišti, kde je možný přístup 
i hráčům bez klubové příslušnosti. Jiným příkladem je hřiště Casa Serena. Je to první přísně 
privátní golfové hřiště v České republice. Povolení vstupu na hřiště dostanou pouze pozvaní 
hosté samotného majitele. Hřiště leží v malebné vísce Roztěž, jen kousek od Kutné Hory.  

2.5. Rozdělení hřišť z ekologického hlediska 

    Česká hřiště lze z hlediska pohledu ekologického rozdělit do několika skupin. V té první 
jsou hřiště, která krajinu změnila k lepšímu. Ve druhé ta, která nemění krajinu, ale přispívají k 
přírodní rozmanitosti lokality. Třetí skupinou jsou hřiště, která krajinu sice promění ve 
sportovní hřiště, ale nepoškodí charakter místa. Ve čtvrté skupině jsou hřiště, která charakter 
místa už výrazněji proměňují – a v některém směru ne vždy pozitivně. A konečně pátou 
skupinou jsou ekologicky sporné areály. 



18 
 

 

2.5.1. Hřiště, která krajinu změnila k lepšímu 

    Do první kategorie patří možná více hřišť, než je obecně známo. Například již jednou 
zmíněná Kunětická Hora, hřiště na místě bývalého popílkoviště. Dále Sokolov, hřiště v místě 
bývalého dolu. Také Most, bývalá výsypka. Hostivař, pražská devítka na zdevastovaném 
sídlištním místě. Hodkovičky, pražský záplavový prostor s bývalou betonárkou u Vltavy. 
Stará Boleslav, navážka po vytěžené pískovně. Plzeň-Dýšina, bývalé těžební místo. Terasy 
Ústí nad Labem, opět důlní prostor. Stejně jako severočeská Barbora. Část hřiště Old Course 
v Čeladné, původně zde byly pozůstatky po rozpadlém JZD, například silážní věže a 
kontaminovaná půda.  
 
    Do této skupiny se brzy zařadí také 18ti jamkové hřiště Černý Most v Praze, které vzniká 
na pozemku v bezprostřední blízkosti dálnice. Také nové hřiště vznikající v Karviné, které je 
budováno na území utlumeného dolu Darkov. Většinou jde o městské areály, případně o 
hřiště na místě bývalé průmyslové výroby. Takové golfové projekty jsou přínosem, mění 
poškozenou krajinu nepřírodního charakteru v pestrou enklávu zeleně i vody, vytvářejí 
pracovní místa. 

2.5.2. Hřiště, která krajinu nezměnila, ale přispěla k přírodní rozmanitosti lokality 

    Druhá skupina: do této skupiny jsou řazena hřiště, která vznikla na bývalých polích, 
fádních místech. Hřiště tuto jednotvárnost narušují a zpestřují. Jsou to hřiště, která přispívají 
k větší rozmanitosti lokální krajiny. Například Mstětice. Dříve pole, nyní travnatá, pestřejší 
plocha. Mladá Boleslav – v místě stávajícího golfového hřiště mělo dojít k rozšíření městské 
skládky, která je nyní jen několik set metrů od golfového hřiště. Do této skupiny patří také sto 
let staré hřiště v Mariánských lázních. Zde se kdysi pokrokoví konšelé rozhodli vybudovat ze 
starých městských polností lesoparkové hřiště známé také v zahraničí. 

2.5.3. Hřiště, která proměňují krajinu ve sportovní park, ale nepoškozují charakter místa 

    Do třetí skupiny lze zařadit velkou část českých hřišť. Přírodu neovlivňují negativně, ale 
ani ji nijak nezhodnocují. Do krajiny zapadla tato hřiště vcelku přirozeně, neruší ji svou 
přítomností, ale je patrné, že tu probíhá zvýšený civilizační pohyb. Příroda na tomto místě 
byla hezká už před stavbou hřiště, a je v zásadě pěkná i po jeho vzniku. Ekolog by asi mohl 
vznést jisté námitky (hřiště svými bankry, odpališti, sekanými fervejemi vneslo do krajiny 
určitou umělost), ale spíše by to byly jen poznámky na okraj, než podstatné výhrady. 
Namátkou některá hřiště tohoto typu: Čertovo Břemeno, Ještěď-Rozstání, Grabštejn, Janov, 
Háje, Malevil, Kořenec, Poděbrady, Svobodné Hamry, Nová Bystřice. Je typické, že se 
většinou jedná o lokální, menší hřiště. To je důležitý faktor: velikost areálu a jeho typ. 

2.5.4. Hřiště, která charakter místa už výrazněji proměnila, ne vždy pozitivně 

    I tím se třetí skupina liší od čtvrté. Hřiště z této kategorie už krajinu proměňují viditelně, 
jejich stavba zasáhla do místních přírodních poměrů. Neznamená to automaticky, že 
negativně. Ale krajina už není tím, čím bývala. Například se tu více přesunovala přírodní 
hmota, vznikly tu větší stavby a asfaltová parkoviště, na hřišti jsou i dlážděné či asfaltové 
cesty. Do této kategorie patří některé golfové resorty: Karlštejn, Cihelny, Ypsilon Liberec, 
Brno-Kaskáda, Mnich, Nová Amerika, Ostravice či Casa Serena. Mnich je nádherné hřiště, 
zdejší nevyužívané louky jsou citlivě přizpůsobené potřebám golfu, ale do ryze přírodní 
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krajiny vneslo hřiště i nepřirozené plochy velkých bílých bankrů. Totéž platí o Liberecké 
Ypsilonce: ekologicky šetrný projekt, ale původní stav, kdy tu rostla jen tráva, rozhodně nebyl 
méně ekologicky šetrný.  
    Téměř na hraně je resort Konopiště: nejenže se tu mohutně pracovalo s přesuny zeminy, 
hřiště působí ve zdejším kraji s poli a lesy už hodně výrazně. Areál zabírá i velkou plochu, 
současně se připravuje poněkud sporná výstavba rodinných domů v těsné blízkosti některých 
částí golfového hřiště. Na druhou stranu, i zde vznikne za pár desítek let lesopark.  
 
    Na hraně mezi třetí a čtvrtou skupinou jsou také hřiště, která vznikla v již existujících 
parcích, především zámeckých. Patří mezi ně: Štiřín, Kravaře, Šilheřovice, Hrádek u 
Nechanic. Tady ale více než o vztah „golf-příroda“ jde o otázku provozu, protože golfová hra 
omezuje pohyb ostatních návštěvníků parku. Je možné argumentovat určitě tím, že právě 
golfový provoz pomáhá park udržovat a kultivuje ho.   

2.5.5. Ekologicky sporná golfová hřiště 
    Poslední skupina, ekologicky sporné areály. Po pečlivém prohlédnutí seznamu všech 
českých hřišť nemám pocit, že by některé bylo výrazně neekologické a škodilo krajině. Jsou 
hřiště, která mají některá sporná řešení. Problematicky umístěné jednotlivé jamky, nevkusné a 
rušivé klubovny. Někde také hřiště zabralo prostor, který v minulosti využívali další 
návštěvníci přírody (pěší, cyklisté, rybáři) a ti tam nyní mají omezený přístup. Ale jako celek 
není v ČR žádné hřiště, které by bylo kvůli svému vztahu s přírodou „na zavření“. Z 
chystaných projektů je tu zatím snad jediný, který má vysoký konfliktní potenciál: klánovické 
hřiště na okraji Prahy. Problémem je zde kácení stromů, i když by šlo o kácení převážně 
náletových a nepůvodních druhů a umístění areálu do lesního prostředí. Toto hřiště bylo 
zmíněno hned na samém začátku mé práce, jako jedno z hřišť, které bylo v době komunismu 
uzavřeno a rozoráno. Investor se zde snažil o znovuobnovení tohoto hřiště. Potíže zde spíš 
přináší vyhrocenost názorů dvou proti sobě stojících skupin místních obyvatel. Poslední 
místní referendum rozhodlo o tom, že zatím k obnově původního golfového hřiště nedojde. 
 
    Stavba golfového hřiště je komerční záležitost, investor má zájem v budoucnu vydělat. 
Pokud ale jde o hřiště z první skupiny uvedené v době 2.5.1. této práce, právě tyto projekty by 
mohly a měly být podporovány také z evropských fondů nebo krajských prostředků, případně 
z finančních prostředků statutárních měst. Tyto investice by pomohly k obnovení přírody. [3]  
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3) Legislativa v oblasti životního prostředí spjatá s budováním golfových 
hřišť 
    Zákony týkající se daných oblasti golfových hřišť jsou uvedeny u jednotlivých kapitol, 
které se problematikou budou zabývat. V této části jsem se zaměřila na zákon č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který byl pro mou práci stěžejní. 
 
    Výstavba golfových hřišť podléhá procesu EIA. Jeho účelem je získání objektivního, 
odborného podkladu pro vydání rozhodnutí. Důležitým faktorem celého procesu EIA je 
zapojení veřejnosti. Proces EIA provádí držitel autorizace, tu v České republice uděluje 
Ministerstvo životního prostředí, které má jako jediné také právo tuto autorizaci odejmout.  
Cílem zpracovatelů EIA je poskytnout pro rozhodnutí příslušné podklady, charakterizující na 
jedné straně vlastní záměr, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na 
obyvatelstvo a životní prostředí.  
 
    Základní právní úpravu procesu EIA v České republice tvoří zákon č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů, vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a úpravě některých dalších otázek 
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí a vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se 
stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 
veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odejímání osvědčení.[25] 
Zákon č. 100/2001 Sb., byl již  několikrát novelizován, poslední novelou z 11.12. 2009 je 
zákon č. 436/2009 Sb. –možnost domáhat se žalobou z důvodů porušení zákona č. 100/2001 
Sb. Odkladný účinek žaloby je vyloučen. 
 
    Proces posuzování vlivů na životní prostředí u nás probíhá od března roku 1993, kdy byly 
po zkouškách ustanoveny první způsobilé osoby (autorizované). Tehdy se proces řídil 
zákonem č. 244/1992 Sb. 
 
    Ještě do roku 2001 byly záměry výstavby golfových hřišť posuzování dle zákona 244/1992 
sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V roce 2002 byl tento zákon nahrazen zákonem 
číslo 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, k tomu ještě přibyla vyhláška číslo  457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
 
    Výstavba golfových hřišť spadá pod bod 10.8 tohoto zákona, sportovní areály na ploše nad 
1 ha (golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná 
podle zvláštních předpisů), který je uveden v příloze č. 1 zákona, v kategorii II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Pokud se golfové hřiště nachází v chráněném území, spadá 
posuzovaný záměr dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, přílohy č. 1 do kategorie II 
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod bod 10.10, rekreační a sportovní areály, hotelové 
komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů. 
Podle této přílohy je příslušným orgánem pro posuzování záměru příslušný Krajský úřad.[25]  

3.1 Postup při procesu EIA.  

Každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která hodlá provést záměr (oznamovatel), je 
povinna předložit oznámení záměru (oznámení). Stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí pak vydá příslušný úřad na základě dokumentace, posudku, 
veřejného projednání a uplatněných vyjádření.  
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V případě výstavby golfových hřišť je příslušným úřadem krajský úřad. Ještě před 
samotným zahájením procesu EIA se oznamovatelům doporučuje projednat svůj záměr s 
odborem životního prostředí. 

 
    Prvním krokem k zahájení proces EIA je podání oznámení. Oznámení je dále postoupeno 
k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. 
Oznámení je vždy minimálně 15 dní zveřejněno a každý se k němu může vyjádřit. Po 
obdržení všech vyjádření proběhne tvz. zjišťovací řízení, to má za cíl upřesnění informací, 
které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a také zjišťuje, 
v jakém rozsahu může daný záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. U výstavby 
hřišť je cílem také zjištění, zda záměr nebo jeho změna budou posuzovány podle zákona. 
Všechny tyto informace obsahuje závěr zjišťovacího řízení, ten je poté podle zákona 
zveřejněn. Stanovuje, zdali posuzování bude probíhat. V případě, že ano, oznamovatel 
zpracuje dokumentaci, v níž přihlédne k závěrům zjišťovacího řízení. Dokumentaci mohou 
zpracovat pouze autorizované osoby. Zpracovaná dokumentace je poté předána příslušnému 
úřadu, který jí rozešle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územně 
samosprávným celkům. Dokumentace je podle zákona také zveřejněna. Každý občan má 
právo se k dané dokumentaci do 30 dnů vyjádřit.  
 

Obdržená vyjádření, dokumentace, oznámení a závěr zjišťovacího řízení jsou příslušným 
orgánem předána zpracovateli posudku, držiteli autorizace. Zpracovaný posudek je rozeslán 
k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům. Posudek 
je příslušným úřadem zveřejněn. Každý se k němu může vyjádřit ve lhůtě 30 dnů. 

 
Nejméně pět dní před uplynutím lhůty pro vyjádření k posudku zajistí příslušný úřad 

konání veřejného projednání. Z veřejného projednání provádí příslušný úřad zápis a pořizuje z 
něj úplný těsnopisný nebo zvukový záznam. Tento zápis zasílá příslušný úřad oznamovateli, 
dotčeným správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům. Současně je zápis 
zveřejněn na internetu. 

 
Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání a 

uplatněných vyjádření vydá příslušný úřad stanovisko k posouzení vlivů daného záměru na 
životní prostředí. Stanovisko zašle oznamovateli, dotčeným správním úřadům, dotčeným 
územním samosprávným celkům a zveřejní jej na internetu. [20]  
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Environmental Impact Assessment  (EIA)  část I. 

                                                Oznamovatel předloží oznámení 
                                             dle přílohy č. 3 nebo dle přílohy č.4 
 

      Zahájení zjišťovacího řízení 

 

                                                  Zveřejnění a rozeslání oznámení 
                                                                            

                                         Vyjádření: 
I.   Dotčené územní samosprávní celky       
II.  Dotčené správní úřady 
III. Veřejnost 
   

                                                  ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ    EIA – NE, záměr II. 
                                                               
                                                                    EIA - ANO  

 
Environmental impact Assessment  (EIA)  část II. 

                                                      DOKUMENTACE 
                                               nebo doplnění dokumentace 
 

                                          Zveřejnění a rozeslání dokumentace 

 

                                  Výběr posudkáře, předání podkladů posudkáři 

 

                                                           POSUDEK 

 
                                            Zveřejnění a rozeslání posudku 

   

                                               VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

                                                        STANOVISKO 
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    Vzhledem k tomu, že proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je značně 
internacionalizován, je vhodné respektovat mezinárodní uzanci v definiční oblasti.[5] Výraz 
impakt je definován jako přímý nebo nepřímý efekt způsobený navrhovanou činností na 
existenci člověka, flóru, faunu, půdu, vodu, ovzduší, klima, krajinu materiální hodnoty a 
kulturní dědictví.  
 
    Impakt je možné definovat také jako rozdíl mezi dvěma stavy, tj. budoucím a navrženou 
činností (tj. po realizaci projektu) a druhým, tzv. referenčním stavem, což je původní stav 
existující před realizovanou činností, obecně nazývanou jako současný stav nebo stávající 
podmínky. 
 
    Důležitou činností v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je predikce impaktu. 
Umožňuje získat informace, na kterých je možno založit rozhodnutí o přijetí varianty včetně 
preventivních, kompenzačních a zmírňujících opatření. Ze zahraničních i domácích 
zkušeností plyne, že je nutné věnovat pozornost obsahové náplni jednotlivých pracovních etap 
predikce a klasifikace efektu, které vyžadují mimořádnou pozornost z hlediska hlavních 
složek životního prostředí. Cílem predikce v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je 
popis pravděpodobné změny, která bude výsledkem navrhované činnosti nebo realizovaného 
projektu. Za tímto účelem je nutno popsat stávající stav na základě provedeného místního 
šetření, popř. průzkumu či monitoringu, zpracovat predikci hodnot parametrů pomocí 
prediktivních metod, současné i budoucí (změněné) podmínky vyhodnotit pomocí 
vyhodnocovacích metod. [5] 
 
    Důležité u prognostiky je, aby pokryla širokou sféru očekávaných nebo možných impaktů 
v čase, prostoru a intenzitě, sféru možných rizik, nebezpečí nebo havárií. Zároveň je nutné 
sledovat dynamický vývoj systému a okolí systému (období realizace, plného provozu, dožití, 
likvidace atd.) [5]  
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4) Současná situace ochrany přírody na golfových hřištích  
    Český svaz greenkeeprů je od roku 2007 součástí iniciativy „Golfová hřiště – životní 
prostředí“. Její snahou je objektivní hodnocení vlivu golfových hřišť na životní prostředí a 
doporučení postupů pro environmentálně příznivý management golfových hřišť. Tato 
iniciativa je podpořena firmou Enviconsult a nadací partnerství. Byl tak položen základ pro 
první plošný projekt v této oblasti u nás. Mezi jejich aktivity patří například akce „Golf pro 
stromy – stromy pro golf“. Cílem této akce je upoutat pozornost veřejnosti nejen golfové, ale i 
občanů obcí sousedících s golfovými hřišti, k úloze stromů v současné krajině. Úkolem 
nadace Partnerství a českého svazu greenkeeprů, je podpora jednotlivých hřišť při výběru 
původních druhů, poradenství v technice výsadby, nebo vůbec propagace celé myšlenky 
výsadby stromů. Druhým bodem přímé podpory greenkeeperů v oblasti životního prostředí je 
poradenství v oblasti vodního hospodářství nebo legislativy.  
 
    Hlavní úlohou v oblasti nepřímé podpory je práce s veřejností, státními orgány, apod. 
Součástí této práce je výše zmíněná iniciativa a výstupy její práce. Ať už se jedná o výzkum v 
oblasti druhového bohatství golfových hřišť nebo o měření schopnosti hřišť zadržovat vodu 
v krajině. Je zde snaha o co největší propagaci výsledků, kterými se snaží obeznámit veřejnost 
s vlivy golfových hřišť na životní prostředí. 
 
 
Inspirací v této činnosti jsou některé světové programy, které mají velký kredit: 
 

 Audubon sanctuary 
Americká organizace, která se již mnoho let zabývá certifikací environmentálně příznivých 
golfových hřišť, některá z těch certifikovaných jsou i v Evropě. 
 

 GEI (Golf and Environment Initiative) 
Americká organizace, která slouží jako servis pro podporu přírodě blízkých řešení výstavby a 
údržby golfových hřišť. 
 

 GEE 
Celoevropská iniciativa, které je účastníkem i naše FEGGA. Navazuje na dřívější roztříštěné 
aktivity, a staví na úzkém vztahu s evropskou PGA a R&A. 
 

 Golf und natur 
Aktivita, kterou vyvíjí Německá golfová federace, její součástí je i tisk letáků, nebo odborné 
přednášky.  
 

 Scottish golf environment group  
Jedná se o jednu z nejlépe propracovaných organizací v Evropě, která řeší nejen přírodní vliv 
golfových hřišť, ale i vliv na krajinný ráz, a historické dědictví. 
 

 GEO 
V neposlední řadě také světově rozšířená organizace, která slouží jako nástroj pro certifikaci 
golfových hřišť v oblasti ochrany životního prostředí. Vznikla za podpory FEGGA (federace 
evropských golfových greenkeeperských asociací) a využívá znalostí právě výše zmíněné 
skotské organizace v Evropském měřítku. Bude o ní psáno ještě níže. 
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4.1. Nejvýznamnější evropské golfové organizace 

4.1.1. R&A 
    R&A je největší evropská golfová organizace, která sdružuje všechny evropské golfové 
federace. Jejím sídlem je skotské St. Andrews. Mimo jiné má na starosti tvorbu golfových 
pravidel, součástí aktivit na poli údržby hřišť, je také komunikace s orgány EU, ochrany 
životního prostředí či legislativy. Snaží se argumentovat ve prospěch golfových hřišť, 
vysvětlovat, že nejsou špatná pro přírodu. Naopak poukazují, že mohou být velkým přínosem. 
K podobné argumentaci a zlepšování mediálního obrazu golfu u veřejnosti však potřebuje 
relevantní data. Kolik se na hřišti spotřebovává paliv, hnojiv, vody, pesticidů nebo jaká je 
návštěvnost jednotlivých hřišť golfisty. Skutečnost, že se R&A potřebovala opřít o faktické 
údaje, dala za vznik systému s názvem „Benchmarking“[11], který má za úkol sběr dat 
z jednotlivých hřišť. Systém je přínosem i pro jednotlivé manažery golfových resortů, je 
nastaven tak, že jimi zadaná data mohou porovnávat s informacemi od ostatních v dané 
oblasti. Mají tak možnost zjistit zda je jejich spotřeba vody přiměřená, nebo jestli nehnojí 
nadprůměrně apod. Systém je přísně anonymní, takže nehrozí zneužití informací. Údaje na 
serveru si každé hřiště může srovnat s jimi nadefinovaným okruhem srovnatelných hřišť. 

4.1.2. EGEU: European greenkeeping education unit (Evropská unie vzděláváni pro 
greenkeepry) 

    EGEU vznikla díky aktivitě FEGGA (The Federation of European Golf Greenkeepers 
Association - federace evropských golfových greenkeeperských asociací) na poli vzdělávání. 
V rámci hledání jednotného systému vzdělávání, který by sjednotil již existující vzdělávací 
programy greenkeeperů v Evropě a zároveň nastartoval vzdělávání v golfově se rozvíjejících 
zemích, vznikla tato koordinační skupina. Má za úkol vytvořit jednotný certifikační systém 
greenkeeperského vzdělávání pro celou Evropu. [11] V týmu je množství erudovaných 
zástupců škol, univerzit a organizací z oboru. Také Česká republika se může chlubit jedním 
zástupcem. Do voleného orgánu byl zvolen Kamil Pečenka, se kterým jsem měla možnost 
některé problematiky mé diplomové práce konzultovat. Jedním z klíčových cílů FEGGA je 
podporovat a propagovat pozitivní vztah golfových hřišť a životního prostředí. Proto také byla 
u založení organizace, která se této oblasti věnuje: Golf Environment Organisation (GEO). 

4.1.3. GEO (Golf Environmental Organization) 

    GEO se postupně vyvíjela, z regionální a evropské úrovně se stala celosvětovou aktivitou. 
Cílem GEO je podporovat a certifikovat hřiště, která se hlásí k environmentální myšlence. 
Nabízí návrh řešení a postupů, které pomohou k přírodě bližší formě údržby golfových areálů, 
ale hlavně certifikuje taková hřiště, která se chovají k přírodě citlivě. Získaný certifikát 
dodává určitou prestiž a zároveň slouží k jasnému rozlišení přírodě bližších hřišť u zákazníků. 
[11] 
    Celý systém je připraven pro online použití, administraci dat i vyhledávání certifikovaných 
hřišť. Hodnocení provádí školení hodnotitelé (auditoři). Proces certifikace se skládá ze tří 
fází. V první fázi se hřiště přihlásí do programu, objevíte se tak na mapě hřišť, které mají 
zájem věci řešit. V druhé fázi upravuje program údržby hřiště tak, aby odpovídaly standardů 
přírodě blízké péče. Po splnění hodnotících kritérií a obdržení certifikátu GEO následuje třetí 
fáze - a tou je udržení hodnocení. K pravidelnému prodlužování certifikace dochází jednou za 
3 roky. Hodnotitel zjišťuje, zda provozovatel pokračuje v ekologickém managementu. [11] 
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    Dnes pracují zástupci GEO na vylepšení programu certifikace tak, aby byl provázán se 
systémem benchmarkingu R&A. Data, která by hřiště zadala do tabulek benchmarkingu, by 
tak byly přímo využívány pro certifikaci podle GEO. 

4.2. Certifikace golfových hřišť 

Samotná certifikace má hlavní tři cíle 

1. Poskytovat všem golfovým zařízením, která jsou registrována nebo se k registraci 
chystají, jednotný návod/logickou příručku, díky které si budou mít možnost porovnat 
své silné a slabé stránky s ostatními hřišti spadajícími pod tento projekt. Úkolem je 
také avizovat rozšíření jejich environmentálních aktivit. 

2. Působit jako hodnotící nástroj pro akreditační auditory v momentě kdy se rozhodnou 
danou lokalitu zkontrolovat, ohodnotit a podat zprávu o environmentální práci daného 
zařízení. 

3. Poskytnout široké veřejnosti jasnou, základní informaci, podle které bude certifikace 
golfové environmentální organizace podporovat neustále zlepšování v oblasti 
environmentálního managementu golfových zařízení. [22] 
 

Kritéria pro certifikaci, mají následnou důležitost 

„MUSÍ“ - znamená bezpodmínečné plnění požadavků. 
„MĚLI BY“ a „MOHLI BY“ - od zařízení se očekává, že i v těchto kriteriích budou své cíle 
spolehlivě plnit. 
Pro uznání certifikace je povinné právní plnění ve všech otázkách a kategoriích. Jeden 
z nejdůležitějších principů GEO certifikace je spolehlivé a aktivní zapojení. Všechna golfová 
zařízení v jakémkoliv stupni, jsou nabádána k registraci a rozeběhnutí procesu. GEO očekává 
a nabádá všechny zaregistrované účastníky a certifikované strany k neustálému a 
dlouhotrvajícímu zlepšování. [22] 
 
Při certifikování se hodnotí následující kategorie (oblasti zájmu): 

1. Příroda 
2. Krajina a její dědictví 
3. Voda 
4. Trávník 
5. Odpad 
6. Energie 
7. Vzdělání a povědomí 
8. Plán řízení 
9. Další návrhy 
 
Níže jsou uvedeny podmínky pro certifikaci hřišť, které jsou přeloženy z anglického originálu 
nacházejícího se na webových stránkách organizace GEO. 
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1. Příroda 
 
    Většinu ekologických znaků golfových hřišť je těžké smysluplným způsobem 
kvantifikovat, proto je tato kategorie v první řadě hodnocená podle kvalitativních znaků. 
Zařízení musí jednat v rámci legislativy ekologie a přírodního dědictví. V ČR spadá tato 
problematika pod zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších 
zákonů. 
 
1.1 Ustanovení 
Golfové zařízení (dále jen zařízení) musí být schopné dokázat, že je ustanovena a uplatňována 
zákonná starostlivost o ochranu přírody, chráněné lokality, stanoviště a živočišné a rostlinné 
druhy. Také musí být schopné doložit, jak je management golfového hřiště ovlivňuje. 
 
1.2 Průzkumy 
Zařízení musí mít proveden základní průzkum flóry, fauny a lokalit, včetně: 
Popisu lokalit a typů vegetací s plánem. 
Komentovaného seznamu nalezených významných druhů: například vzácné druhy anebo 
druhy ohrožené vyhynutím (mezinárodní, národní a lokální význam/úroveň), speciálně 
chráněné druhy- pozoruhodné/zajímavé/ významné druhy. 
Zařízení by mělo monitorovat stav vzácných druhů ve vztahu k uskutečněným ochranným 
opatřením. Zařízení by mělo oznamovat změny, které nastaly ve fauně a flóře lokality od 
začátku průzkumu. Zařízení by mělo mít rozšířený průzkum volně žijících druhů, např.: 
obojživelníků, ryb, bezobratlovců. 
 
1.3 Lokality (útočiště) 
Zařízení musí: 
- zavázat k vytvoření určité formy vhodného přirozeného prostředí, projektu obnovy; např.:  
  k výstavbě nových rybníků, mokřadů, provést rekonstrukci vřesovišť, zařazení pastvin  
  s lučním/divoko rostoucím kvítím.  
- mít zajištěné bezpečnostní pásmo okolo sensitivních prvků jako např.: mokřadů, vodních     
  ploch, atd. 
Zařízení by se mělo podílet na přímém řízení existujícího přirozeného prostředí. Např.: 
prořezávání zalesněné krajiny, porostů. 

 
1.4 Druhy 
Zařízení by mělo být schopné prokázat ochranné opatření vůči vzácným, chráněným a 
pozoruhodným druhům. 

 
1.5 Konzultace 
Zařízení by mělo být v kontaktu s místními odborníky na ochranu přírody. 
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1.6 Aktivity  
Zařízení by mělo: 
- odhadnout význam přírodních a semi-přírodních oblastí uvnitř lokality 
- být schopné prokázat vytvoření vhodných ekologických koridorů a propojení mezi částmi  
  lokality 
- mít prokazatelný mikrolokální management; např.: suché dřevo, kamenné stěny,  
  hromady klestí 
- prokázat širší specifické opatření na ochranu druhů 
- prodloužit místní lineární útvary (např.: živé ploty, linie stromů, přírodní břehy,  
  příkopy, suché kamenné stěny) 
- zvětšovat přírodní plochy jako části celkových porostů 
- zvážit vlastní označení „útočišť“ volně žijících zvířat v lokalitě 
Zařízení by mohlo: 
- přijmout vhodné plány výsadby např.: stromů, křoví, vodních rostlin 
- mít zavedené hnízdící boxy, mostíky na jezerech pro vodní ptáky a krmné stanice na zimu 
 
1.7 Záměry a cíle 
Zařízení musí mít zřetelně stanovené záměry na ochranu přírody a cíle určené tak, aby bylo 
možné maximalizovat v co největší míře ekologickou hodnotu hřiště nejvhodnějším 
způsobem pro danou lokalitu. 
 
2. Krajina a její dědictví 
 
    Ať už se hřiště nachází ve venkovském nebo městském prostředí, důležité je, aby byly 
starostlivě integrovány do krajiny a respektovaly historický a kulturní kontext území. 
V přirozeně environmentálně chudých oblastech se mohou golfová hřiště jevit jako obzvlášť 
významná.  
 
Přesto je důležité prokázat výrazné ekologické povědomí, prostřednictvím výběru 
přiměřených materiálů, výsadby a prezentovaného stylu. Zařízení se musí řídit legislativou 
v rámci krajiny a kulturního dědictví. V ČR je tato problematika legislativně opatřena opět 
zákonem číslo 114/1992 Sb., o krajině a přírodě, ve znění pozdějších zákonů. 
 
2.1 Ustanovení 
Zařízení musí být schopné dokázat, že aplikuje zákonné opatření na ochranu přírody pro 
chráněné lokality, naleziště a druhy a pokud jsou, poukázat na to, jak jsou ovlivňovány 
managementem golfového hřiště. 
 
 2.2 Průzkumy  
Zařízení by mělo realizovat výchozí posudek terénu a dědictví krajiny, což zahrnuje: 
identifikaci klasifikace krajiny a přírodního a kulturního dědictví uvnitř a v okolí lokality, jak 
vyplývá ze zákona. 
Definice charakteru krajiny a interní posudek: definici zón uvnitř lokality. 
Externí posudek: viditelný dopad na lokalitu, jak se jeví zvenku. 
Zhodnocení historického kontextu.  
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2.3 Konzultace 
 Zařízení by mělo být v kontaktu s místními experty na krajinu a kulturní dědictví. 
 
2.4 Aktivity 
 Zařízení by mělo: 
- realizovat výsadbové programy využívající místní původní druhy, které odpovídají kontextu  
  lokality a podnebí 
- pro dodatečnou výsadbu vegetace používat druhy, které jsou v dané lokalitě původní 
- přizpůsobit vrstevnicový směr kosení na kosených plochách tak, aby vyhovoval terénu 
- starostlivě vybírat barvy, styly a strukturu používaných materiálů, např.: pro stavby,  
  příslušenství, chodníky a cesty, reklamy a zařízení 
- zachovat podstatné znaky; např.: historické památky, archeologii, okrajovou zemědělskou  
  půdu 
- zhodnotit opatření na předcházení světelné kontaminace; např.: co nejnižší úroveň přímého  
  osvětlení okolo parkovišť a vedlejších budov 
- zachovat charakteristické znaky; např.: při obnovení starých budov 
 
2.5 Záměry a cíle 
Zařízení musí mít jasně stanovené cíle ochrany krajiny a kulturního dědictví, které umožní 
maximalizovat hodnotu hřiště. 
 
3. Voda 
 
    Voda patří mezi nejspornější otázky managementu golfových hřišť. Dokonce i pro oblasti 
s vysokými srážkami a chladným podnebím. Je důležité ukázat zodpovědný postoj 
k hospodaření s vodou, ať už je to ve smyslu množství použité vody, tak i ve smyslu kvality 
vody odtékající. 
Zařízení musí být v souladu s legislativou zabývající se spotřebou a kvalitou vody. V ČR se 
touto problematikou zabývá zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách (vodní zákon), ve znění 
pozdějších zákonů. 
 
3.1 Spotřeba 
Zařízení musí být schopné poskytnout základní údaje vyjádřené v m3, o celkové roční 
spotřebě vody; rozdělené, pokud to je možné, do rozdílných oblastí řízení (klubovna, golfové 
hřiště a ostatní) a podle typu použité vody (např.: veřejná dodávka, podzemní voda, 
povrchová vody, upravovaná odpadní voda, odsolená voda, slaná voda) 
 
3.2 Zavlažování 
Zařízení musí jasně stanovit rozsah zavlažování. Prokázat celkovou zavlažovanou plochu, 
vyjádřenou jako poměrnou část celkové hrací plochy. 
Zařízení by mělo být schopné také prokázat úspory v oblasti zavlažování.  
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3.3 Analýzy 
Zařízení musí: 
- být schopné definovat, kde odchází všechna odpadní a odtékající voda po opuštění objektu 
- mít havarijní protokol určený k vyčištění prostoru od chemikálií a pohonných látek  
  rozlitých v lokalitě (nebo látek, které pronikly do lokality v důsledku jiných událostí) 
- prokázat dodržování zákona o likvidaci a kontrole prosakování pohonných látek, pesticidů,  
  odpadních olejů a jiných nebezpečných látek 
Musí být určené klíčové prvky, ke kterým patří: vratné zpevnění břehů, zabezpečení 
nepropustnosti povrchu, umístění korodujících kontejnérů mimo půdu, zacházení 
s nebezpečnými látkami a jejich zneškodnění.  
Zařízení by mělo filtrovat vodu na umývání a ostatní vodu odtékající z lokality. 
Zařízení by mělo mít zdokonalené řízení rizik. 
 
3.4 Zdroje 
Zařízení musí být schopné specifikovat zdroje používané vody – diferencující klubovnu a 
golfové hřiště. 
Zařízení by mělo usilovat o používání alternativních vodních zdrojů: např.: upravenou 
odpadní vodu, akumulovanou dešťovou vodu. 
Zařízení by mohlo mít vzrůstající zásoby vody. 
Zařízení by mohlo recyklovat odtokovou a drenážní vodu. 
 
3.5 Aktivity 
Zařízení by mělo usilovat o zlepšení účinnosti zavlažování: např.: monitorovat úroveň 
vlhkosti půdy, typy rozprašovačů a jejich rozmístění (vzájemnou vzdálenost a směr), zajistit 
rovnoměrnost a pokrytí, kontrolovat nastavení času a povětrnostní podmínky v čase 
zavlažování. 
Zařízení by mělo: 
- zavlažovací systém pravidelně kontrolovat a opravovat trhliny, chybné hlavy rozprašovačů a  
  jiné funkční poruchy systému 
- ujistit se, že zavlažovací systém je vhodný pro danou lokalitu a typ půdy 
- používat pro areál kapkový zavlažovací systém 
- v lokalitě vysadit rostliny odolné vůči suchu a také ty, kterým nevadí drsnější podmínky 
- vytvořit rostlinné oddělovače okolo vodních útvarů, aby bránily úniku vody a erozi 
- mít vytvořené tzv.: nepostřikové zóny okolo vodních toků a ostatních senzitivních útvarů 
- nemělo připustit, aby se zbytky pokosené trávy dostaly do vodních ploch 
- uchovávat záznam o množství srážek a teplotě, všímající si ročních a sezónních změn a  
  průměrů 
- zavázat se k biologickým monitoringům povrchu vodních ploch. 
- dělat standardní chemické analýzy přitékající a odtékající vody (tam, kde je to možné  
   aplikovat) 
Zařízení by mohlo: 
- mít rozšířené monitorování kvality vody, včetně širší chemické analýzy a analýzy bio-    
  ukazatelů 
- instalovat clony a větrolamy v nechráněných lokalitách 
- ručně zavlažovat malá, izolovaná, suchá místa 
- používat meteorologické údaje a krátkodobé předpovědi upřesněné místní meteorologickou  
  stanicí  
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3.6 Závěry a cíle 
Zařízení musí jasně definovat záměry na ochranu vody a cíle stanoví tak, aby umožnily 
minimalizovat spotřebu vody. 
 
4. Trávník 
 
    Vážnou obavu v oblasti znečištění ve spojitosti s golfovým hřištěm, je možná kontaminace 
půdy, podzemních a povrchových vod v důsledku používání chemických hnojiv a pesticidů. 
Jestli jsou, nebo nejsou používaná minimální množství těchto produktů, je nutné prokázat 
efektivním řízením rizik v této oblasti. Management „sportovního trávníku“ by měl být 
vzdělán v oblasti kultivační, biologické i chemické se zdůrazněním snahy o snížení závislosti 
na chemických produktech. Tam, kde jsou chemikálie potřebné, je důležité ukázat, že jsou 
používány starostlivě, kontrolovaným a předepsaným způsobem. Významnou součástí 
programu by mohly být kultivační strategie a strategie alternativního boje proti škůdcům. 
Zařízení musí být v souladu s legislativou kontroly znečištění. 
 
4.1 Trávy a jejich kultivační postupy 
Zařízení by mělo: 
- usilovat o pěstování takových druhů travních porostů, které jsou co nejvíce odolné vůči  
  námaze (chorobám, opotřebovaní, suchu, teplotě, zatížení) 
- používat lokální adaptované trávníkové kultivátory vhodné pro hřiště, beroucí v úvahy  
  rozpočet na údržbu trávníku, úroveň hry, klimatické a environmentální faktory. 
- být schopné jasně prokázat snahu o zlepšení tolerance vůči suchu, odolnosti vůči chorobám  
  a opotřebení prostřednictvím zlepšení zdravotního stavu rostlin. 
 
4.2 Výživa 
Zařízení musí zaznamenávat celkové roční používání hnojiv (spočítané aplikovaným podílem 
pomalu se uvolňujících a přírodních – organických hnojiv), ošetřené území, počet aplikací a 
jejich frekvenci. 
Zařízení by mělo otevřeně hovořit o používání hnojiv. 
 
4.3 Kontrola škůdců a chorob 
Zařízení musí zaznamenávat celkové roční použití pesticidů, rozděleno na herbicidy, 
fungicidy, insekticidy a další typy produktů, rozsah ošetřeného území, počet aplikací a jejich 
frekvenci. 
Zařízení by mělo: 
- otevřeně hovořit o používání pesticidů 
- uchovávat roční záznam o výskytu chorob a napadení škůdci 
- mít definovanou hranici tolerance vůči nejpravděpodobněji se vyskytujícím, specifickým  
  škůdcům a chorobám 
- mít prokazatelné měření k definování přesnějších hranic tolerance škůdců 
- zlepšit programy ochrany a monitorování trávníku 
- zmenšit zavlažované plochy a plochy ošetřené chemikáliemi 
- používat nejméně toxické formy pesticidů: např.: nejlépe odbouratelné, nejlépe cílené 
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4.4 Aktivity 
Zařízení by mělo: 
- přezkoumat režimy kosení – např.: omezit frekvenci kosení ve vybraných lokalitách a  
  vytvořit tak přirozený efekt, čímž by se snížila spotřeba energie a opotřebování sekaček 
- vyvinout úsilí na snížení zatížení trávníku prostřednictvím nastavení výšky trávy při kosení 
- organizovat a řídit pohyb na hřišti, tak aby se zamezilo zbytečnému udusávání, opotřebování       
  a vytrhávání trávníku 
- vytvořit ochranný pás okolo okrajů útočišť a snížit v těchto místech frekvenci kosení 
Zařízení by mohlo: 
- upravit pH v exponovaných územích, což by zmenšilo převahu určitých škůdců a chorob 
- pokusit se o analýzu rostlinných tkání a půdy, aby se zlepšil nutriční program 
 
4.5 Záměry a cíle 
Zařízení musí mít jasně stanovené záměry pro environmentálně orientovaný „management 
trávníku“ a cíle, které umožní minimalizovat vstupní zdroje znečištění a snížení rizika 
znečištění – v souladu s dosaženými potřebnými standardy pro hru. 
 
5. Odpad 
 
    Tato oblast je často velmi málo golfovými hřišti zastřešena a to přesto, že se jedná o oblast 
největšího rizika porušení environmentálních předpisů. 
Ještě před závazkem posouzení činností vytvářejících jakýkoliv odpad a kvantifikaci sumy 
odpadu produkovaného, mělo by se zařízení nejdříve zavázat ke strategii minimalizace tvorby 
odpadu a také se zaměřit na jeho opětovné použití nebo recyklaci zůstatkových materiálů. To 
by mohlo znamenat značné snížení množství odpadu, který je posílán k zneškodnění. 
Zařízení musí nakládat s odpady podle platné legislativy, to znamená jejich zneškodňování či 
hospodaření s nimi. V ČR jsou odpady legislativně opatřeny zákonem číslo 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
5.1 Management 
Zařízení musí být schopné určit celkové množství ročně produkovaného dopadu a popsat 
preventivní opatření: jeho opětovné použití, recyklaci a zneškodnění. 
Zařízení musí respektovat protokol o nebezpečném odpadu a to tak, že: 

- uchovává seznam všech nebezpečných produktů nacházejících se v lokalitě 
- skladování, manipulace a zneškodňování nebezpečných látek je ve shodě s požadavky 

legislativy a přiloženými instrukcemi 
Zařízení by mělo separovat odpad – oleje, kovy, plasty, sklo, organické látky, atd. 
 
5.2 Průzkumy 
Zařízení by mělo mít prověřené postupy hospodaření s odpady. 
Zařízení by mělo být schopné kvantifikovat celkové množství tuhého odpadu 
vyprodukovaného za rok. 
 
5.3 Odpadní voda 
Odpadní cesty pro odpadní vodu musí být v zařízení v souladu s národní legislativou. 
Zařízení musí mít vhodný filtrační systém na odpadní vody.  
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5.4 Aktivity 
Zařízení by mělo garantovat iniciativy opětovného použití a recyklace, počínající klubovnou a 
končící golfovým hřištěm. 
Zařízení by mohlo: 
- zlepšit kontrolu strojového zařízení s cílem vylepšit pracovní výkonnost 
- používat místní a přírodní materiály, nebo zásoby (např.:dřevo, kámen…) 
- používat hospodárnější metody čištění nářadí, přístrojů – např.: stlačený vzduch nebo   
  nízkotlakové vodní hadice 
- vést kampaň o uvědomění si plýtvání, zaměřenou na snížení spotřeby materiálu a zlepšení  
  nehospodárného chování 
 
5.5 Záměry a cíle 
Zařízení musí mít jasně stanovené cíle redukce odpadu, manipulace s odpadem a cíle, které 
umožní minimalizovat zdroje spotřeby. 
 
6. Energie 
 
    Energetická efektivita je oblast, která se dotýká celého golfového areálu – hřiště, klubovny, 
vedlejších služb. V této oblasti je možné získat značné úspory nákladů. Prvním stupněm je 
posouzení současných způsobů spotřeby energie a poté zavedení specifických opatření 
k úsporám energie. Legislativa, zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších zákonů. 
 
6.1 Spotřeba 
Zařízení musí být schopné stanovit: 

- celkovou roční spotřebu energie 
- celkovou roční spotřebu fosilních paliv 
- celkovou roční spotřebu mazacích a hydraulických olejů 

 
6.2 Průzkumy 
Zařízení musí uskutečňovat průzkumy potenciálních úspor energie ve všech svých prostorách 
a současně identifikovat hlavní aktivity, které spotřebovávají energii; např.: zavlažování 
golfového hřiště, provádění údržby nářadí, ohřívání/klimatizace a chlazení. 
 
6.3 Uhlí 
Zařízení musí mít identifikovány a schváleny opatření na snížení spotřeby paliv a opatření na 
zefektivnění – především v oblasti energie a použití paliv. 
Zařízení má mít kompaktní zdroje údajů o zdroji a spotřebě. 
Zařízení by mělo převést tyto data do uhlíkových parametrů. 
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6.4 Nákupní politika/ politika nakupování 
Zařízení by mělo aplikovat tzv.: zelený filtr pro všechna rozhodnutí týkající se nákupu. Mělo 
by se analyzovat následující: 

- jestli je produkt / dodávka lokálně dostupná 
- rizika znečištění 
- nevyhnutelnost nákupu 
- dostupnost náhradních dílů 
- dodržování kvality 
- balení 
- trvanlivost (životnost) 
- jednorázové použití 
- energetická hospodárnost 
- hlučnost 
- možnost opětovného použití a recyklace 

 
6.5 Aktivity 
Zařízení by mělo: 
- mít zavedený systém nízko energetického osvětlení 
- mít vylepšenou izolaci, efektivitu vytápění, ventilaci, využívání přístrojů 
- mít předělaný chladící systém/ klimatizaci, tak aby se předešlo použití CFC a HCFH 
- být připojené k filtru paliv a k zdroji energie, tam kde je to možné 
- mít prozkoumané možnosti instalace obnovitelných zdrojů energie – větrné/ solární 
- dát přednost v používání elektrickým před palivem poháněným vozíkům 
Zařízení by mohlo: 
- vykonávat audit dopravy:  
Počet jízd autem do klubu/ z klubu vers. projetá vzdálenost, která je delší než je testovaná 
doba.  
Průměrný počet pasažérů na vozidlo, jezdící do lokality. 
Podíl jízd do/z lokality jiným druhem přepravy. 
- mít prozkoumané příležitosti na snížení spotřeby energie, na ohřev a chlazení – jako je např.:  
  použití pasivních solárních článků a zemního zdroje – tepelné čerpadla 
- poskytovat bezpečnou úschovu výstroje pro pravidelné návštěvníky, což by mohlo vést ke    
  snížení potřeby jezdit do lokality automobily 
- poskytovat krytí a bezpečnou úschovu kol a vybavení 
- obohatit poskytování služeb o poskytování skříněk za tím účelem, aby se umožnilo většímu  
  počtu hráčů přijet na hřiště na kolech – hlavně juniorským členům 
 
6.6 Záměry a cíle 
Zařízení musí jasně stanovit záměry pro snížení používání energie a cíle, které umožní 
minimalizovat zdroje spotřeby.  
 
7. Vzdělání a povědomí 
 
    Je nevyhnutelné uskutečnit efektivní environmentální řídící program a mít náležité školení 
a motivovanou pracovní sílu. Podobně jako jiné malé a střední podniky, mají i golfové 
zařízení povinnost starat se o personál, členy a návštěvníky. Vzdělání a pracovní prostředí 
jsou důležitým tématem, úzce související s rostoucí uvědomělostí. Komunikace je 
v environmentálních otázkách velmi důležitá. Zařízení by mělo široce propagovat své postoje 
k environmentální zodpovědnosti, což nemůže být dosaženo bez efektivní interní a externí 
komunikace s okolím.  
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Zařízení se musí ujistit, že všichni zaměstnanci jsou v souladu s platnou legislativou 
dostatečně kvalifikovaní pro plnění svých povinností, např.: manipulaci s chemikáliemi, práci 
s chemickými postřiky, používání řetězových pil.  
 
7.1 Vědomosti a znalosti 
Zařízení musí mít nouzový havarijní plán v souladu s národními environmentálními, 
zdravotními a bezpečnostními předpisy. 
 
Zařízení by mělo: 
- poskytovat informace všem zaměstnancům a dodavatelům o potenciálním environmentálním  
  dopadu v souvislosti s aktivitami, které uskutečňují 
- neustále vylepšovat a rozšiřovat environmentální vzdělávání personálu – počítáno jako        
  hodiny na osobu za rok 
- zvyšovat a rozšiřovat vzdělávání zaměstnanců – počet hodin na osobu za rok 
- monitorovat počet oprávnění a ocenění získaných zaměstnanci 
- uskutečňovat audit vzdělávání pro řízení každé GEO certifikační kategorie s cílem ujistit se,  
  že personál úplně porozuměl programu 
- vést evidenci a uchovávat záznamy o nehodách: počet, typ a závažnost nehod v zařízení a na  
  veřejných prostranstvích 
- ujistit se o bezpečném pracovním prostředí pro personál s komplexním varováním o rizicích,  
  označením bezpečných únikových cest, zdrojů pomoci 
Zařízení by mohlo: 
- mít plán na aktualizaci nápravných opatření 
- představit výši nákladů na vzdělávání jako podíl obratu 
 
7.2 Komunikace 
Zařízení by mělo: 
- dát na vědomí účast v environmentálních programech 
- zveřejnit informace o environmentálních otázkách vztahujících se ke golfovému hřišti na  
  veřejných prostranstvích (např.: vývěsná tabule v klubovně) 
- otázky týkající se environmentální problematiky zahrnout také do výroční zprávy klubu   
  nebo klubového časopisu 
- zpracovat environmentální dokument, který by měl být uložený v klubu a dostupný  
  k nahlédnutí na vyžádání 
- zavázat se k vykonávání všech nebo některých z následujících interních komunikačních  
  činností: 

- zelený koutek nebo EKO tabule v klubovně  
- plakát nebo leták ukazující život ve volné přírodě v lokalitě nebo environmentální 

program ve všeobecnosti 
- interpretační tabule v lokalitě 
- vytváření přírodních chodníků 
- uspořádání environmentálních diskuzí/diskusní střetnutí 
- zapojení členů a hráčů do průzkumů života ve volné přírodě např.: pozorování příletu 

stěhovavých ptáků  
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Zařízení by se mělo ujmout vykonávání všech nebo některých z následujících externích 
komunikačních činností:  

- vydávání tisku/ články publikované v lokálních a obchodních tiscích 
- propojení na www.golfenvironment.org z internetových stránek zařízení 
- zlepšení veřejného přístupu do lokality  
- návštěvy škol a univerzit 
- využití skupin dobrovolných ochránců přírody na speciální projekty 
- podporovat místní iniciativy na ochranu přírody, zapůjčit nářadí nebo pracovníky 
- zúčastňovat se diskusí o strategiích využívaní povodí 
- realizovat výměny s jinými kluby 

 
7.3 Partnerství 
Zařízení by mělo vytvořit partnerské projekty s místními environmentálními organizacemi 
např.: poskytování podpory pro místní i regionální průzkumy života ve volné přírodě, sčítaní 
druhů, pozorování migrace. 
 
7.4 Záměry a cíle 
Zařízení musí jasně stanovit záměry v oblasti vzdělávání a budování povědomí a úlohy, které 
umožní přinést jasné výsledky vzdělávání a růstu environmentálního povědomí.  
 
8. Plán řízení 
 
8.1 Environmentální politika 
Environmentální politika je jednoduchý, ale výrazný a otevřený závazek k neustálému 
zlepšování životního prostředí. Zařízení musí vytýčit své vize, záměry a cíle pro celý rozsah 
environmentálních otázek. Zařízení musí mít aktuální vyhlášení environmentální politiky (v 
PDF formě), přeložené do anglického jazyka a místního jazyka. Politika by měla být přijatá a 
podepsaná vrcholným managementem. Měla by zahrnovat následující otázky/ následující 
problematiku: 

- ochrana přírody 
- přírodní a kulturní dědictví 
- ochrana vody 
- environmentálně orientovaný management trávníku 
- hospodaření s odpady, jejich redukci 
- energetická efektivnost a spotřební zdroje energie 
- vzdělávání a růst povědomí 

 
 8.2 Plán řízení životního prostředí 
Zařízení musí: 
- mít vytvořenou, zdokumentovanou a zahájenou implementaci Plánu řízení životního   
  prostředí. 
- monitorovat, zaznamenávat a posuzovat Plán řízení životního prostředí. Celková prověrka 
Plánu řízení životního prostředí by se měla uskutečnit nejméně každé tři roky. 
Zařízení by mělo mít rozšířený rámec environmentálního programu o nové náměty. 
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8.3 Pracovní skupiny 
Zařízení musí mít environmentální tým aktivně pracující na programu s definovanými 
zodpovědnostmi. 
Zařízení by se mělo neustále spoléhat na odborný posudek environmentálního týmu. 
Zařízení by mohlo zaměstnat environmentálního manažera na koordinaci programu. To je 
možné jen pro větší celky (zařízení) a místa velkých turnajů, nebo řetězce golfových hřišť. 
 
8.4 Akreditace 
Zařízení by mohlo být zapojené do dalších environmentálních a akreditačních programů, 
probíhajících mezinárodně, národně a lokálně. 
 
8.5 Legislativa 
Zařízení by mělo být schopné prokázat chápání klíčových zákonů týkajících se životního 
prostředí, které mají vliv na jejich provoz. 
 
8.6 Záměry a cíle 
Zařízení musí mít jasně stanovené záměry pro plánování řízení životního prostředí a úlohy, 
které propojují politiku s praktickými činnostmi. 
 
9. Další návrhy 
 
9.1 Inovační projekty 
Některé iniciativy mohou být netradiční a zvlášť hodné povšimnutí. Možné příklady se 
mohou týkat: 

- speciálních komponentů energetické účinnosti v nových budovách 
- použití nových paliv nebo alternativních zdrojů energie 
- nových metod kompostování a jejich využití 
- partnerských programů s environmentálními organizacemi a akademickými 

instrukcemi nebo agenturami 
- experimentů v oblasti nových trávníkových kultivarů nebo jiných materiálů/ technik 

zaměřených na šetření vody 
- experimentů s pasením ojedinělých druhů ovcí v nerovném, či nedostupném terénu 
- uzavřeného kruhu monitorování ptačích hnízd 
- propagace venkovských zručností – např.: suché kamenné zdi, budování živých plotů, 

porostů 
- sponzorování externích environmentálních projektů: přímá finanční podpora; např.: 

slevy/poskytování volných hracích časů pro místní environmentální organizace 
- praktické pomoci zapůjčení nářadí nebo pracovní síly 
- speciálních turnajů / soutěží na podporu financování životního prostředí 

Zavázání se k uvedeným činnostem není podmínka pro uznání certifikace. Avšak smyslem 
environmentálního dozoru není pouze dosáhnutí minimálního standardu. Geo podněcuje k co 
nejlepšímu konání a chce vyzdvihnout zařízení, která se chopila iniciativy. Takové iniciativy 
mohou poskytovat inspiraci pro ostatní a vést k významným environmentálním zlepšením. 
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9.2 Omezující faktory 
Přes nejlepší úmysly se může stát, že určité environmentální iniciativy nemohou být 
implementovány nebo pokusy, které byly udělány, nebyly úspěšné. Je to hodnotná zkušenost 
pro kterékoliv zařízení, která může vést k rozvoji celkového environmentálního programu. Při 
posuzování přihlášky pro uznání GEO certifikace, bude akreditovaný GEO auditor brát 
během hodnocení v úvahu všechna omezení. Je důležité, aby byla vysvětlena podstata všech 
omezujících faktorů a aby bylo ukázáno, jak ovlivňují environmentální aktivity a jaká mohou 
být vyvozena ponaučení. Příklady možných omezujících faktorů: 

- problémy týkající se návrhu a zhotovení golfového hřiště 
- nadměrné vyvýšeniny a pískové překážky (bankry), které jsou vizuálně neslučitelné 

s terénem a nemohou být zacloněny 
- druhy travnatých povrchů nevhodných do místního podnebí vedoucí k zvýšené 

spotřebě vody a závislosti na chemikáliích 
- příliš strmé stoupání v okolí odpališť a navýšení, které vyžadují ruční kosení, což má 

za následek mrhání časem a energií 
- nedostatečná účinnost dělících zón okolo vodních ploch, což zvyšuje riziko úniku 

znečištění 
- staré podpůrné technické prostory, které musí být kompletně přebudovány, aby 

vyhovovaly moderním standardům nebo ty, které jsou nevhodně situovány, což 
způsobuje dlouhý čas přesunu obslužných dopravních prostředků 

- nedostatek dostupného kapitálu pro vylepšení klíčových zařízení a vybavení 
 

Externí faktory: 
Špatná kvalita vody způsobená znečištěním dusičnany z místní zemědělské půdy. 
Zákonné ustanovení bránící zodpovědné manažerské práci. 
Protikladné pokyny od různých zákonných autorit, např.: zájmy ochrany krajiny lišící se od 
požadavků na ochranu krajiny. 
Nemožnost získání povolení pro určité manažerské činnosti, např.: odstranění stromů, 
prořezávání lesa. 
Výjimečné události, např.: záplavy, vážné škody způsobené bouřkou. 
Některá omezení mohou být nekontrolovatelná a jiná mohou být neuskutečnitelná v rámci 
přiměřeného rozpočtového a časového rámce. Ve faktorech limitujících komunikaci po dobu 
ověřování, by měla být diskutována potenciální řešení a dočasná opatření a měl by být 
poskytnut časový horizont na jejich překonání. 
 
9.3 Referenční materiál 
Všechny nosné informace uvedené v certifikačních zprávách musí být zpracovány 
v environmentálním dokumentu a musí být dostupné po dobu prověrky. Dokument by měl 
zahrnovat: 

- situační plán 
- vyhlášení environmentální politiky  
- plán řízení životního prostředí 
- roční plán činnosti 
- interní přezkoumání a kontrolní zprávy 
- zápis o zasedáních environmentálního týmu 
- příslušnou korespondenci s místními úřady, veřejnoprávními environmentálními 

agenturami anebo místními environmentálními skupinami 
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Technické zprávy a průzkumy: 
- zprávy z průzkumů života ve volné přírodě 
- hodnocení přírodního a kulturního dědictví 
- zemědělské zprávy 

Nezpracované údaje, které jsou předložené v certifikačním návrhu; tj. množství srážek, 
spotřeba vody, použité chemikálie, produkce odpadu, spotřeba energie. 
Kopie informačních bulletinů, letáků a dalších materiálů vytvořených pro tento projekt, 
novinové články. 
 
    Prvním hřištěm na světě, které bylo registrováno a následně také certifikováno 
v environmentálním programu organizace Golf Environment Organization je hřiště 
Ljunghusen na jihu Švédska. Hřiště se skládá z 27 jamek. Grýny jsou osety kostřavou 
červenou a místo rafů je vřes. [4] Bohužel k dnešnímu dni není v ČR žádné hřiště, které by 
k této certifikaci směřovalo. Je nutné však objektivně konstatovat, že získání této certifikace 
je velmi náročné a je zřejmě nad současné možnosti většiny golfových hřišť v České 
republice.  
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5) Specifikace vhodných lokalit pro budování golfových hřišť 
 
    Mezi ideální lokality pro výstavbu golfových hřišť se řadí degradované louky, pole 
potýkající se s problémem vodní eroze půdy např. pole na svažitých pozemcích, místa se 
starou ekologickou zátěží. Velice přínosné je umístění hřiště v blízkosti velkých aglomerací, 
v urbanistických zónách, kde tento kousek zelené krajiny může znamenat „zelené plíce“ 
tohoto místa. Jen pro zajímavost, zde uvádím číselná data týkající se zatravněných ploch. 1 
km3 trávníku absorbuje 120 kg SO2 každý den. 1 ha zatravněné plochy, může uvolnit až 5.000 
m3 O2/rok. [1] 
 
    Golfová hřiště jsou v návaznosti na lokální klimatické podmínky věčně zelené udržované a 
lidmi využívané lesoparky. Samo o sobě hřiště představuje intenzivně obhospodařované 
louky. Zachovává krajinné prvky, jako jsou dřeviny rostoucí mimo les, případně vede k jejich 
zřizování či výsadbě, budují se nové vodní plochy. Lze je charakterizovat jako intenzivní 
údržbu krajiny. Mimo hrací dráhy i jako součást hracích ploch umožňuje zachovávat 
přirozené přírodní prvky. Neskládají se pouze ze sekaných a chemicky upravovaných ploch, 
velkou část hřišť zabírá tzv. raf. Jsou to plochy s vyšší trávou, kterou mnohdy tvoří původní 
luční traviny. Na hřištích jako jsou Šilheřovice, které patří mezi parková hřiště, můžeme najít 
nádherné solitérní stromy staré několik set let, které jsou součásti jednotlivých drah (fervejí). 
 

                                                

Obr.č.9: Kulisa stromů na jamce č.17, Šilheřovice   Obr.č.10: Dub na jamce č.13, Šilheřovice 
 
    V lokalitách, kde jsou hřiště postavena na degradovaných loukách nebo na místech se 
starou ekologickou zátěží, mají významný vliv na zvýšení biodiverzity v krajině. Ve své 
podstatě se jedná o parkovou úpravu zemědělsky intenzivně využívané krajiny. Intenzivní 
údržbou trávníku je vyloučena možnost rozšíření invazivních rostlin jako je bolševník 
velkolepý nebo křídlatka sachalínská. Stavba hřiště má svá pevná pravidla, v drtivé většině je 
výstavba hřišť spojena s výsadbou nových stromů a osazením ploch roztroušenou zelení. 
Trvalý rostlinný kryt předmětných ploch tvoří také významnou prevenci vodní a větrné eroze.  
Golfová hřiště lze použít také jako kořenové čističky vod, je s tím ale třeba dopředu počítat a 
postavit pro tento účel dostatek předčišťovacích nadrží. Pro výstavbu tohoto systému se 
používají již ověřené technologie.  
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    U nás tohoto čištění vod využilo například hřiště v Kunětické Hoře. Zde je hlavním 
greenkeeprem Michal Voigts, který je také mimo jiné předsedou svazu českých greenkeeprů.  
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6) Rozhodující vlivy golfových hřišť na životní prostředí 
    V této kapitole se budu věnovat jednotlivým vlivům golfových hřišť na životní prostředí. 
Jsou to zdroje znečištění při výstavbě a samotná výstavba, vliv hřišť na krajinný ráz, zábor 
zemědělských půd, pěstování monokulturního trávníku, problematika zavlažování a hnojení 
hřišť.  

6.1. Výstavba golfového hřiště 

    Výstavba hřiště představuje značný dopad na životní prostředí, ale ne větší než jakákoliv 
jiná lidská činnost spojena s výstavbou. Pro výstavbu golfového hřiště je jednou 
z nejdůležitějších fází samotná fáze projektu. Základním kritériem při vypracování projektu 
golfového hřiště by mělo být dokonalé formulování zadání investora. Investor musí předem, 
případně nejpozději po poradě s architektem vědět, jaké golfové hřiště chce postavit. Plán 
musí samozřejmě vycházet z omezujících podmínek, jako jsou dostupná rozloha areálu, 
místně příslušné přírodně krajinné podmínky či předpokládaný rozpočet. Projektanti by již 
v této fázi měli zvážit všechny negativní dopady výstavby a možnosti jejich zmírnění nebo 
eliminace. Měli by vědět vše potřebné o zdejším krajinném dědictví, ekosystémech nebo 
migračních přechodech živočichů. Zvolit správnou technologii drenáží a zavlažování, 
konstrukcí grýnů, fervejí, překážek, správnou volbu osetí aj. Ale také zvolit materiály, jejichž 
stoprocentní jakost a šetrnost k životnímu prostředí zaručuje, že vysoký standard designu i 
výstavby rozeznají a ocení v průběhu provozu všechny kategorie hráčů a návštěvníků. 
Projekt, výstavba, poté způsob a kvalita údržby, mohou poměrně zásadním způsobem ovlivnit 
i herní obtížnost. V minulosti bývala určitým problémem také bezohlednost architektů 
golfových hřišť při návrhu výsadby flóry. Byly vysazovány nepůvodní exotické druhy rostlin, 
což mělo za následek nesoulad s okolní krajinou. Dnes je již situace jiná, architekti jsou v 
tomto směru mnohem ohleduplnější a snaží se hřiště zakomponovat do daného území tak, aby 
nijak nenarušovalo okolní krajinu a krajinný ráz.  
 
    Legislativně je tato oblast ošetřena zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Důležité z pohledu hřišť je, že 
tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu povolování staveb a jejich změn a terénní 
úpravy. Upravuje také podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb.  
Díky výstavbě golfového hřiště dochází k terénním úpravám. Tím se podle tohoto zákona 
rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové 
poměry. Golfová hřiště spadají pod § 3 tohoto zákona, jako úpravy pozemků pro zřízení hřišť 
a sportovišť. 
 
    Působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona vykonávají orgány obcí a 
krajů, ministerstvo a na území vojenských újezdů Ministerstvo obrany. 
 

6.2. Zdroje znečištění při stavbě  

    Mezi zdroje znečištění při stavbě řadíme prašnost, potenciální riziko úkapů ropných látek 
ze strojů, hluk.  
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Jejich omezení: 

    Prašnost, lze omezit v suchých měsících kropením, toto znečištění je srovnatelné se 
vznikem prašnosti ze současně obdělávané půdy v lokalitě.  
 
    Úkapy ropných látek: potenciálním rizikem při výstavbě je ovlivnění povrchových a 
podzemních vod a půdy úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, nebo 
nezabezpečeným skladováním látek ohrožujících vodu a půdu. Opatření: vypracovat plán 
řešení pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám a půdě pro období výstavby, 
s obsahem tohoto plánu musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby. Všechny 
mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništích, musí být v dokonalém technickém 
stavu, nezbytná je kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. V projektové 
dokumentaci by měl být konkretizován způsob čištění vozidel vyjíždějících na veřejné 
komunikace ze staveniště. Důležitá je důsledná rekultivace v rámci konečných terénních 
úprav všech ploch zasažených stavebními prácemi z důvodu prevence další ruderalizace 
území.  

6.3. Krajinný ráz 

    Krajinný ráz a jeho ochrana jsou definovány v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších zákonů. [27] Již před několika desítkami let byla naše 
krajina změněna vlivem lidské činnosti. To dalo vznik „agrárně industriálnímu rázu“ naší 
země. Původně nejúrodnější lesy zmizely a byly nahrazeny buďto ornou půdou, zastavěny 
nebo byla upřednostněna těžba uhlí nebo jiných surovin.  
 
    Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových 
režimů krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané krajiny (přírodních podmínek 
území). V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny 
antropogenně přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich (krajinotvornými způsoby 
využívání území). 
 
    Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.[5] Mnozí 
z odpůrců výstavby hřišť poukazují na změnu krajinného rázu, kterou jejich výstavba 
způsobuje. Za nejzávažnější je v rámci hodnocení krajinného rázu považováno zachovávání 
vztahů v krajině. Ty jsou reprezentovány především průchodností krajiny pro různé 
organismy. Trnem v oku z estetického hlediska jsou také bankry (písčité překážky), které ke 
golfu neodmyslitelně patří. Podle slov odborníků z ostravské ČIŽP (česká inspekce životního 
prostředí) samotná hřiště na krajinný ráz mají vliv minimální.  
 
    Při projektování golfových hřišť by neměla být opomenuta prostupnost krajiny pro zvěř. 
K ní může přispět tvorba remízek, kde může zvěř nalézat své útočiště. Velkou chybou je 
oplocování těchto ploch, stávají se tak pro zvěř zcela neprůchodné. V ČR se mezi tyto hřiště 
„za plotem“ řadí např. Čeladná nebo privátní hřiště Casa Serena. Již při výstavbě hřiště by 
měli projektanti být seznámeni s místy, kde se na území vyskytují migrační přechody zvěře a 
v blízkosti těchto přechodů rozhodně nebudovat parkoviště a jiné velmi rušivé vlivy.  
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    Není dobré biokoridory jakkoli posouvat, zvěř si na nové přechody zvyká velmi pomalu, 
někdy to může trvat i léta a mohou nastat i případy, že si na nově vytvořený biokoridor 
nezvyknou vůbec. I přesto, že jsou lidské znalosti o tom, jaké podmínky jednotlivé živočišné 
druhy potřebují pro svůj život značné, ne vždy se člověku podaří vytvořit plně vyhovující 
biotop.  

6.4. Zábor zemědělské půdy 

    Současnou politikou naší společnosti je omezovat zemědělskou výrobu, pro jejíž produkci 
není odbyt a vlastníkům pozemků jsou vypláceny náhrady, pokud pozemky uvádějí do klidu. 
Státem jsou finančně podporovány aktivity vedoucí k návratu krajiny do stavu, kdy budou 
posíleny zejména ekologické a mimoprodukční funkce zemědělství a krajiny vůbec. 
Agroenvironmentální programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství a k podpoře 
aktivit podílejících se na udržování krajiny se v současnosti orientují mj. na změnu struktury 
zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou s cílem redukovat 
vodní erozi na svažitých pozemcích, snížit rizika kontaminace povrchových a podzemních 
vod a zvýšit retenční schopnost krajiny. Využití části zemědělských pozemků k podnikání v 
tomto druhu sportovního odvětví není tedy proti tomuto trendu. V některých aspektech 
(zatravnění svažitých pozemků, výsadba dřevin, vodní plochy) je s těmito záměry v souladu. 
Navíc využití pozemků pro golfové hřiště neznamená jejich devastaci. Opět mohou být 
kdykoli navráceny k jejich zemědělskému využití bez nutnosti případné rekultivace, která by 
byla nutná v případě jejich nezemědělského využití jiným než zde popisovaným způsobem.  
   
   Návratu k původnímu stavu bylo využito např. na jihu Švédska u 9 jamkového hřiště, které 
bylo vybudováno roku 1930 na pískových dunách typických pro tuto oblast. V té době bylo 
celé pobřeží bez stromů a bez domů. Ale postupem času rostla oblíbenost oblasti a výstavba 
rodinných domů a víkendových sídel zaplnila celé kilometry pobřeží. Golfové hřiště tak 
zůstalo v podstatě jediným místem volné přírody, unikátním biotopem téměř ve své původní 
podobě. Proto došlo na začátku 90. let k dohodě mezi úřadem ochrany a péče o přírodu a 
vedením klubu, která směřovala k výstavbě nového 18-ti jamkového hřiště dále od pobřeží a 
opuštění stávající lokality. V roce 1994 tak přestali 9-ti jamkové hřiště sekat a došlo k jeho 
rychlému návratu k původnímu stavu. Na místě jsou nyní dodnes patrné bankry, bývalá 
odpaliště nebo grýny, ale vše je pokryto vysokou trávou, tak jak tomu bylo odjakživa. Je to 
jeden z příkladů kladného vlivu golfového hřiště na zachování přírody uprostřed civilizace. 
[4] 
 
    Pokud jsou golfová hřiště umístěna ve správných lokalitách, pak jejich budování nemá nic 
společného s klesající biodiverzitou. Právě naopak. Každé golfové hřiště, které nově vzniká 
náhradou za ornou půdu, což je ta pravá monokultura, či intenzivně zemědělsky využívané 
louky, dává šanci fauně i floře uchytit se a najít úkryt. Golfové hřiště nepředstavuje pouze 
zelený, udržovaný pažit, ale i nově vzniklé vodní plochy a nemalá místa zcela mimo hru a 
pravidelnou údržbu. Na každém novém hřišti se vysazují stromy a keře v řádech desetitisíců a 
v napojení na biokoridory podstatně napomáhají prostupnosti krajiny pro zvěř. 
Navíc, žádné golfové hřiště není ostrov sám pro sebe. Až na již jmenované výjimky, 
v podstatě žádné z nich není za plotem a dost často navazují na zástavbu nebo turistickou 
oblast. Kolem nebo skrz vedou stezky pro cyklisty i pěší turistiku.  
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    Prokázáno také je, že používání hnojiv a pesticidů na golfových hřištích zatěžuje přírodu 
daleko méně než u zemědělců. Trvalý travnatý porost, a s tím související vyvinutý kořenový 
systém a mikrobiální život brání vodní erozi. Proplachování živin a dalších cizorodých látek 
do spodních vod probíhá s daleko lepší účinností, než je tomu u zemědělských kultur. 
 

6.5. Vliv golfových hřišť na faunu a flóru 

  Výstavba a provoz golfových hřišť se dotýkají některých druhů volně žijících živočichů, pro 
které mohou představovat jistou překážku, případně rušivé vlivy. Pro jiné druhy však mohou 
znamenat vytvoření nových podmínek pro život. 
    Velice vhodným nástrojem je u této problematiky biologický monitoring dané lokality a 
jejího okolí. Jde o důležitý nástroj pro posouzení ekologického stavu jakéhokoliv zájmového 
území. Jeho významný rysem je dlouhodobé sledování na rozdíl od jednorázově provedené 
inventarizace druhů nebo populací. Teprve dlouhodobé sledování nám umožňuje spolehlivěji 
odlišit trendy růstů nebo poklesů populací od krátkodobých výkyvů způsobených změnami 
počasí nebo jinými přírodními událostmi. Většinou teprve na základě dobře provedeného 
biologického monitoringu lze spolehlivě usuzovat na negativní vliv lidských aktivit na 
populace rostlin a živočichů. Před zahájením biologického monitoringu je důležité zvolit 
správné skupiny biologických indikátorů (indicator species), jejichž stabilita nebo naopak 
změny indikují skutečný ekologický stav zájmového území. [8] 
 
    Výsledky biologického monitoringu by měly sloužit nejenom jako potvrzení nebo 
vyvrácení předpokladů vycházejících například z biologického hodnocení nebo z posouzení 
vlivu záměru na životní prostředí (EIA).  
 
Výsledky biologického monitoringu, a to jak závěrečné, tak také průběžné, jsou důležitým 
podkladem pro nutné korekce záměrů, ať už ve fázi jejich realizace nebo následného provozu. 
Správnost rozhodnutí provádět dlouhodobý biologický monitoring se stále více potvrzuje při 
praktickém provozování golfových hřišť, kdy jsou postupně realizována opatření podporující 
existenci významných živočišných skupin. 
 
    Biologický monitoring je využíván například golfovým hřištěm v Ostravici. Vyhodnocení 
první řady biologického monitoringu po pěti letech přinese první ucelený pohled na přirozený 
vývoj sledovaných ekosystémů a také na případné dopady několikaletého vlivu golfového 
hřiště na sledovaná společenstva rostlin a živočichů. Navíc je skutečně metodicky a odborně 
sledován vývoj širšího území v katastrálním území daného zařízení a tento záznam je 
zaznamenáván a publikován. [8] 

6.6. Způsob založení a následná údržba trávníků 

    Definice trávníku: trávník je rostlinné společenstvo tvořené převážně z trav, popřípadě se 
zastoupením ostatních záměrně pěstovaných bylin nízkého vzrůstu, vzájemně hustě 
rostoucích, intenzivně prokořeňujících, vytvářejících hustý, pružný a pevný trávníkový drn, 
jehož zelená hmota není, nebo je jen zcela výjimečně pícninářsky využívána.[19]  
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    Kvalitu trávníku ovlivňuje mnoho faktorů: dobře propustná půda bohatá na živiny, vhodná 
směs travních odrůd, teplota a dostatek světla. Velkou roli hraje také způsob a frekvence 
sekání trávníku. Dále pak činnosti, při nichž se provádí vertikální prořezávání kořenového 
systému a likvidace travního odpadu (travní plsti), provzdušňování a zlepšování propustnosti 
půdy a v neposlední řadě dostatečné množství závlahy a její frekvence.  

6.6.1. Klady trávníku 
1. Má proti erozní funkci 
2. Snižuje vyplavování, ochrana proti vodní erozi 
3. 1 km3 absorbuje 120 kg SO2 každý den 
4. 1 ha zatravněné plochy, může uvolnit až 5.000 m3 O2/rok 
5. Trávník uvolňuje velké procento organického materiálu a organismů 
 
       Roční vegetační cyklus trav se v našich zeměpisných šířkách skládá z vegetačního - 
růstového období, na které se soustředí většina pozornosti greenkeeprů a období dormance - 
klidu. To trvá relativně dlouhou dobu a je neméně důležité pro úspěšnou péči o trávník. Na 
rozdíl od období růstu, kdy je možné sledovat co se na trávníku děje, při činnostech během 
dormance musí greenkeepři vycházet z toho, co často vidět není, nebo se domnívají, že se 
stane.[12] Setí a hnojení je spojováno s teplotou nad 10°C, což je přibližně hranice mezi 
růstovou a klidovou fází našich trav. Ale i při teplotách těsně nad nulou byla zaznamenána 
činnost rostlin i půdních organizmů. 

6.6.2. Vhodné typy trav k osévání golfových hřišť 

    Setí je klíčová operace pro zdárný úspěch stavby golfového grýnu a hracích ploch hřiště. 
První vážné rozhodnutí musí padnout již při výběru osiva. V našich podmínkách jsou 
nejčastěji používány psinečky výběžkaté, tenké a psí. Déle kostřavy červené, lipnice luční, 
jílky vytrvalé a dalších asi 10 méně významných trav, které ale mohou mít pro danou lokalitu 
nebo stanoviště zásadní význam. Například na stinných místech je využívána lipnice hajní. 
Od každého druhu existují stovky odrůd do různých poloh a podmínek. Samozřejmě se z nich 
míchají směsi v různém zastoupení a poměrech. Vzhledem k typu trav, které se používají 
v kontinentálních podnebích, je maximální doporučený počet odehraných kol přibližně 35 000 
za rok. V opačném případě by mohlo dojít k rychlému snížení kvality grýnů a fervejí.  

6.6.3. Osev golfových grýnů 

    Tráva na golfových grýnech je velmi namáhána a to jak ze strany návštěvníků, tak ze strany 
greenkeeprů. Výška dosahuje pouhé 3-4 mm. Pro podmínky střední Evropy existují tři 
základní možnosti výběru osiv pro golfové grýny, které jsou rozděleny podle náročnosti na 
údržbu: 
 
A/ Směs kostřav červených, případně s příměsí psinečku tenkého 
B/ Monokultura méně intenzivně odnožujících se odrůd psinečku výběžkatého 
C/ Monokultura moderních intenzivně odnožujících se odrůd psinečku výběžkatého 
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Tab.č.2: V tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých možností [13]: 

 Typ směsi Náročnost na údržbu Ideální podmínky Náchylnost na 
stresy a 
choroby 

Kvalita 
povrchu pro 
patování 
 

A. Směs kostřav Nenáročné, zvládne i 
začáteční 

Sušší lokality i s 
nepravidelnou 
zálivkou 

Relativně 
odolné, 
nenáchylné 

Střední 
kvalita, 
standart pro 
domácí grýny 
 

B. Méně 
odnožující se 
psinečky 

Středně náročné, při 
dodržení základních 
pravidel 

Regulérní zálivka, 
substrát pro grýny 

Relativně 
odolné, běžné 
choroby řeší 
agrotechnika 

Vysoká 
úroveň, 
umožňuje 
kvalitní hru 

 

C Více 
odnožující se 
psinečky 

Vyžaduje speciální 
zásahy, vysoká 
intenzita údržby 

Regulérní zálivka, 
substrát dle USGA 
spec. 

Náchylnější, 
je třeba 
následovat 
plán prevence 

Špičková 
kvalita, při 
správné 
údržbě 

 

6.7. Látky potřebné pro výživu trávníku 

    Evropská legislativa je na rozdíl od USA mnohem striktnější v používání hnojiv. Evropa je 
ve většinovém omezení, či přímo legislativním zákazu používání nejrůznějších druhů 
chemikálií mnohem dál než USA. V USA je povědomí o zdravém životním prostředí a ryze 
přírodní trávě velmi slabé. 
 
Živiny 

    Výživa každého trávníku je ovlivněna především našimi nároky na jeho estetický vzhled, 
hustotu a pevnost drnu, četnost a výšku kosení či zátěž vedoucí k utužování povrchu. 
Ošetřování trávníku se odvíjí také od jeho stáří. Mladý nebo nově vybudovaný trávník má 
v období prvních 2 - 3 let asi o 20% větší potřebu živin než dříve založený. [23] Důležitá je 
také znalost místních klimatických podmínek tzn. velikost a početnost srážek, průměr ročních 
teplot a četnost využití trávníku (čím je vyšší zátěž, tím větší nároky na hnojení). Pravidelné 
hnojení je důležité nejen pro růst trávníku, ale také pro jeho zbarvení, odolnost vůči zátěži, 
přezimování a vývin kořenů. Důležité je hnojit podle potřeby rostlin a podle zásob živin 
v půdě. Doporučují se dělat pravidelné půdní testy.  
 
Z hlediska důležitosti můžeme rozdělit potřebné živiny do dvou skupin: 
Základní - N,P,K: 
 
N – Dusík – je považován za jednu ze základních živin. Při hnojení se snadno vymývá a 
ztrácí, proto se dnes dodává pro trávníky ve speciálních formách postupně se uvolňujícího 
dusíku. Bývá vázán buď mechanicky v malých kuličkách v obalech ze síry a vosku, nebo 
chemicky v postupně se rozpadajících řetězcích. [23] Existují i moderní formy vazby na jílové 
minerály.  
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Velmi důležitými faktory pro uvolňování dusíku jsou teplota a vlhkost, při správném užití je 
docíleno toho, že je dusík dostupný v delším časovém období. Dusík podporuje růst, 
odnožování, zapojení trávníku a růst kořenů. 
 
P- Fosfor – základní živina, která není v půdě pohyblivá. Její doplňování závisí na výsledcích 
půdního rozboru. Fosfor je důležitý hlavně pro počátek růstu a zakořeňování. Zvyšuje 
odolnost proti změnám teplot a ovlivňuje zakořeňování trav po výsevu. Při nedostatku může 
dojít k nedostatečnému odnožování trav. [23] Škodlivý efekt, spojený s vysokým procentem 
fosforu v půdě, která sousedí s vodní plochou nebo tokem je zvýšená tvorba řas, které mohou 
úplně zničit vodní ekosystém dané vodní plochy (toku). Také dochází ke snížení obsahu 
kyslíku, což má negativní dopad na zdraví ryb a ostatních organismů. Stejně jako jakákoliv 
jiná aplikace chemických prostředků nebo umělých živin, měla by se aplikace fosforu 
provádět svědomitě a v souladu s platnými ekologickými předpisy. 
 
K- Draslík – základní živina, která je relativně stálá a z půdního roztoku se nevymývá. Draslík 
zvyšuje odolnost trávníků proti stresovým faktorům (sucho, teplo, voda) a ovlivňuje 
produkční schopnost trav. Jeho nedostatek způsobuje slábnutí pletiv a snižuje pružnost stébel. 
Podle nových výzkumů by hnojení draslíkem mělo být podloženo rozbory listů a ne půdními 
rozbory jak tomu bylo ještě nedávno. 
 
Doplňkové - Fe, Mg:  
 
Fe – Železo – je nejdůležitější z doplňkových živin, podporuje sytě zelenou barvu, a pomáhá 
v boji proti mechům. 
Mg- Hořčík – vyznačuje se podobným účinkem jako železo. 
 
Význam živin 
 
Druhy hnojiv pro trávníky  
    Běžně dostupná registrovaná hnojiva se rozdělují na jednosložková a kombinovaná. Do 
jednosložkových řadíme hnojiva dusíkatá, fosforečná, draselná nebo hořečnatá, kde hnojivo 
obsahuje pouze tento jeden prvek v různých formách.  
 
    Kombinované hnojivo je již namíchaná vyvážená směs prvků, která je určená přímo 
na hnojení určitého druhu trávníku. 
 
    Pro hnojení grýnů není možné používat běžná jednosložková hnojiva, i když jsou cenově 
výhodnější. Granulovaná hnojiva jsou totiž příliš velká a mohou způsobit popálení nízko 
sečeného trávníku. Na grýnech je výška sečení okolo 3-4 mm. Zde nastupují dlouhodobě 
působící hnojiva nebo hnojiva speciálně určená na tento druh trávníku. 
 
    Při hnojení trávníku je nutno zohlednit jeho druh (u golfových trávníků je jiná potřeba 
hnojení než u užitkových) a využívání trávníku (intenzivní, extenzivní). Podle těchto kategorií 
se dodržuje poměr živin, doba a způsob aplikace.  
 
    Vhodné jsou dvě doby hnojení. Jarní dávka hnojení (tzn. startovací hnojení) v období 
března až začátku dubna pomáhá v odnožování trav. Používá se NPK hnojivo spolu 
s doplněním dávky dusíku jednosložkovým hnojivem nebo vícesložkové hnojivo v množství 
2,5 – 3 kg/100 m2. [12] 
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    Dávka letního až letně podzimního hnojení se provádí zejména pro regeneraci po době 
vegetace. Hnojí se množstvím asi 2 kg/100 m2 s nižším obsahem dusíku a zvýšeným obsahem 
fosforu a draslíku. [12] 
 
    Golfová hřiště jsou mnohdy nucena bránit se trávníkovým škůdcům a chorobám za pomocí 
pesticidů. Evropská unie neustále omezuje používání pesticidů. Tento nastolený trend EU 
ovlivňuje výběr travních směsí pro golfová hřiště natolik, že se dnes intenzivně hledají takové 
směsi, které jsou složením a charakterem blízké trávám nacházejícím se v lokalitě výstavby, 
neboť ty jsou již dostatečně aklimatizovány a nevyžadují tolik chemie a zálivky.  
 
    Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a 
živočišných škůdců, a k ochraně rostlin. Pro golfová hřiště se používají:  

 Fungicidy - prostředky určené k ochraně před houbovými chorobami 

 Herbicidy -  pesticidy určené k hubení rostlin 

 Insekticidy – přípravky určené k hubení hmyzu 

Podle působení se pesticidy dělí na: 

 kontaktní – účinná látka zůstává na povrchu rostliny či škůdci. 

 systémové – účinná látka proniká do rostliny či škůdce. 

    Nejšetrnější jsou pesticidy systémové, specificky určené k potlačení konkrétního patogena. 
V oblasti insekticidu je nejšetrnější užití parazitu patogena (tzn. jiný organizmus zničí 
patogenní organizmus). Využívají se i organické látky izolované například z česneku nebo 
papriky.   
 
    V oblasti fungicidu je organické řešení složitější, alternativy v oblasti organiky jsou stále 
nejisté. Herbicidy jsou relativně bezpečné. Selektivní, i totální LD50 je většinou nižší než u 
kuchyňské soli. LD50 je střední smrtelná dávka (LD50, DL50). Určuje takové množství 
škodliviny, které způsobí úhyn 50 % pokusné populace. [6] 
 
    Pesticidy a látky, které jsou za pesticidy považované, jsou upravovány zákonem č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 
Sb., zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb. a směrnicí ES č. 91/414/EEC. Jako 
prostředky na ochranu rostlin smí být v České republice použity jen ty přípravky, které jsou 
uvedeny v seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin.  
 
    Golfová hřiště jsou nově povinna evidovat skladové zásoby pesticidů, § 46. Pokuta za 
nedodržení tohoto nařízení může být ve výši až jednoho miliónu korun, § 78. Přípravky na 
ochranu rostlin se neustále vyvíjejí. Nové přípravky mají lepší ekotoxikologické, 
toxikologické vlastnosti a také účinnost. Annex I je název Evropského pozitivního seznamu 
účinných látek. Přípravky, jejichž účinné látky nejsou zařazeny do tohoto seznamu, postupně 
zanikají. Očekávat můžeme například zákaz POP (perzistentní organické polutanty- spadají 
pod Stockholmskou úmluvu), PB (perzistentní, bioakumulativní, toxický), vPvB (vysoce 
perzistentní, vysoce bioakumulativní), C (karcinogení), M (mutagenní) a R (toxický pro 
reprodukci) [15]  
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6.8. Zavlažování 

    Efektivní program managementu v oblasti vod by mělo být prioritou pro všechny golfová 
hřiště. Neefektivní zavlažování, speciálně přelití je hlavním ukazatelem špatného 
managementu na hřišti. [22] Založení a údržba kvalitního trávníku nejsou nijak snadnou 
záležitostí. V klimatických podmínkách České republiky představuje roční úhrn srážek 
přibližně 1/3 až 1/2 potřebného množství vláhy pro optimální růst kvalitního trávníku. 
Spotřeba vody se značně liší v závislosti na lokalitě, ve které se hřiště nachází. Od 
klimatických podmínek daného území a také tím, jaký typ zavlažování je na hřišti použit, až 
po údaje velikosti zavlažovaného území na hřišti. 
 
    Většina trávníků potřebuje během vegetativního období od jara do podzimu 600-800 mm 
srážek na metr čtvereční. Některé druhy založené na velmi propustném písčitém podloží 
(např. grýny) potřebují vody ještě více. Tomuto požadavku odpovídá týdenní závlahová dávka 
25 – 40 litrů na 1 metr čtvereční (25-40 mm/m2). Pro trávník však není důležité jen celkové 
množství vody, ale především rovnoměrnost a pravidelnost zálivky. U přirozených srážek 
nelze s rovnoměrností příliš počítat, neboť deštivé dny jsou často koncentrovány do několika 
na srážky bohatších období, kdy je dešťové vody až nadbytek, není proto plně využita a z 
části odtéká. Po většinu roku zase naopak potřebné srážky chybí. V tomto období se tak ke 
slovu dostává doplňková závlaha. Doporučená frekvence zavlažování trávníků se mění spolu 
se stářím pažitu. U nově zakládaných trávníků je důležité v prvních několika týdnech po 
výsevu volit relativně časté zavlažování s malou dávkou vody, může to být i několikrát denně 
v intervalu 4 až 6 hodin. Důvodem je fakt, že nově založený trávník nemá ještě dostatečně 
vyvinutý kořenový systém a není tedy schopen zadržovat příliš velké množství vody. V 
krajním případě může dojít až k vyplavování zeminy např. ve svazích. V prvních týdnech tedy 
stačí udržovat vlhkost jen v několika centimetrech zeminy na povrchu. Pravidlo méně 
intenzivní, ale časté závlahy platí nejen u nově osetých trávníků, ale také u svažitých 
pozemků. Pokud již kořenový systém trávníku zesílil (nejdříve po 5-ti týdnech), je vhodné 
snížit frekvenci závlahy nejprve na jeden cyklus denně a později (po 2 – 3 měsících) již 
postačí závlaha jen 2-3 x týdně. Vydatnost zavlažování má být u déle založeného trávníku 
taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká alespoň do hloubky 8 – 12 cm, tedy až 
do míst kam zasahují kořeny trav. Doporučená týdenní závlahová dávka je 25 – 40 litrů/m2. 
Při rozdělení do 2-3 cyklů týdně (např. pondělí / středa / pátek), by mělo jednorázově být 
dodáno vždy kolem 10 – 15 litrů/m2. [14] Nejefektivnější je zálivka v časných ranních nebo 
pozdních večerních hodinách. Pokud to není nezbytné, závlaha během dne se nepoužívá.  
 
   Pokud by se u staršího trávníku stále používala metoda častého dávkování s velmi malým 
množstvím vody, kořenový systém trávníku by se vyvíjel především v mělké hloubce těsně 
pod povrchem. To by mělo negativní vliv na jeho růst, kořeny by byly příliš mělké a trávník 
by se stal náchylným na vysychání. Také by se v něm dařilo různým plevelům, jejich semena 
by lépe vzcházela a časem by se v trávníku více rozšiřovaly  některé druhy mělce kořenících 
trav jako např. lipnice. Je zde i větší riziko napadení plísněmi, houbami a mechem. U ploch 
mimořádně náročných na kvalitu trávníku (např. grýny) je frekvence zálivky závislá na 
poměru písku a substrátu a také na drenážním systému pod grýnem. Potřeba vody je zde ve 
většině případů vyšší než u ostatních trávníků. Aby se zabránilo znečištění podzemních vod, 
je velmi důležitá znalost geologické a hydrologické situace dané lokality. Na vodu k zálivce 
se nekladou žádné přísné požadavky. Důležitá je ovšem dostatečná úroveň pH. Voda by 
neměla být výrazně zásaditá ani kyselá, optimální je pH okolo 6,5. Toto pH je také oblastí 
nejlepšího příjmu živin.  Samozřejmostí je její čistota mechanická a chemická, ale dešťová 
voda, nebo voda z vodovodního řádu je většinou bez problému.  
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    Používání vod pro zavlažování je v české legislativě zakotveno v zákoně 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů. Zde jsou stanoveny podmínky a také poplatky za odběr 
vod. Podle tohoto zákona nemají dosud golfová hřiště povinnost monitorovat pravidelně 
kvalitu povrchových vod, které mohou být ovlivněny činností golfového hřiště (hnojení).  

6.8.1. Cíl zavlažování 

    Základním cílem závlahy je přivést vodu v nezbytně nutném množství ke kořenům trav, 
případně chlazení grýnů v letním období. Golfová hřiště by se měla vyvarovat nadměrné 
zálivce, která vede k rozvoji mechů a řas, horšímu růstu z důvodu nedostatku půdního kyslíku 
a k invazi plevelných druhů, hlavně mělce kořenící lipnice.[14] Zvýšená vlhkost pomáhá též 
rozvoji chorob. Ideální je proto zavlažování v noci, případně až k ránu, tak aby byla teplota 
půdy co nejnižší. Potřebu závlahy lze zjistit jednoduchým testem, kdy lehkým naříznutím 
drnu se po silném zmáčknutí plsti neobjeví kapičky vody.  
 
Golfová hřiště používají různé metody na úsporu vody:  

 
-     smáčecí prostředky (92%) 
-     ruční zavlažování (78%) 
-     udržování suššího turfu (trávníku) (69%) 
-     mulčování okrasných ploch (51%) 
-     využívání plánovacích technik pro zavlažování (meteorologické stanice, předpověď     
       počasí, atd.) (47%) 
 
    V ČR se jako zdroj vody pro zavlažování nejčastěji využívá odčerpávání vody 
z blízkých/přidružených vodních toků, pokud to není možné, používají se akumulační nádrže, 
jejichž úkolem je mimo jiné i sběr dešťové vody.  

6.8.2 Použití dešťových a odpadních vod pro zavlažování 

Zavlažování dešťovou vodou: 

    Dešťová voda může být využita jako jeden ze zdrojů vody pro závlahy. Dešťové vody je 
mnohdy při vydatnějších srážkách až přebytek a při suchém počasí jí je zase málo. U tohoto 
zdroje vody je vždy nutné zajistit kombinaci s jiným stálým zdrojem. Tato voda je často 
poměrně znečištěná, proto je vhodné použit kvalitní filtraci, nejlépe s automatickým 
proplachem a odkanalizováním. Problémy může tato voda činit při využívání pro systém s 
jemnými tryskami nebo mikrozavlažovači. Vhodnějším a častěji využívaným řešením je 
použití dešťové vody jen pro ruční zálivku výsadeb, bez nákladné filtrace. Retenční nádrž je 
pak napojena na systém vodních zásuvek, ze kterých je voda odebírána. 

Zavlažování odpadní vodou: 

    V cizině jsou pro zavlažování hřišť často využívány vody odpadní. U nás tento typ 
zavlažovací vody používá hřiště ve Slavkově u Brna. To sebou nese samozřejmě určitá 
specifika. Zvýšené využívání odpadních vod jako zdroje zavlažování hřiště má za následek 
vyšší požadavky na údržbu zdravého trávníku. Většina odpadních vod má vyšší hladinu 
sodíku, rozpustných solí, bikarbonátů a kovů.  
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    I když se požadavky na údržbu liší podle oblastí a každá odpadní voda má jinou hladinu 
nežádoucích prvků, je možné popsat několik obecných praktik, které mohu zmírnit problémy 
spojené se zavlažováním odpadní vodou. Pro hřiště, která využívají tento typ vod, jsou velmi 
důležité dvě údržbové praktiky, které mají vliv na daný problém, je to pískování (sand 
topdressing)  a aerifikace (coring). I když pískování na půdách zavlažovaných odpadní vodou 
není požadavkem, tato technika může potencionálně zlepšit odvod vody a napomáhá k 
pevnějšímu hracímu povrchu po celý rok a to hlavně tam, kde se používají louhovací praktiky 
k zajištění lepšího pohybu solí skrze půdní profil. Nejdůležitějším obdobím pro kultivaci 
půdy, na které se využívá odpadní voda, je jaro. Provzdušňování neboli aerifikace napomáhá 
ke zdravějším podmínkám pro růst trávníku před létem. Kvůli negativnímu dopadu odpadní 
vody a jejich částic na půdní profil se jako obecné pravidlo uvádí, že je potřeba v průměru 
třech extra aerifikací za rok na pating grýnech a na fervejích je doporučováno dvou aerifikací 
navíc. Jarní provzdušnění půdy napomáhá k lepšímu pohybu vody v půdě a to hlavně tehdy, 
když se plánuje pročištění půdy louhováním během léta.  

6.8.3. Automatické závlahové systémy (AZS) 

    Na golfových hřištích jsou pro účely zálivky hojně využívány automatické závlahové 
systémy. Mezi jejich základní přednosti patří: 

- dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze 
- minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách 
- šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody 
- automatická závislost intenzity závlahy na srážkách 
- rychlá návratnost investičních nákladů 
- značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním 
- ochrana systému před odcizením (systém je trvale pod zemí) 
- velice snadná obsluha závlahy 
- možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlažování 
 
    Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním 
výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou 
vydatnost zálivky po celé ploše. Počty postřikovačů na golfových hřištích jsou často počítány 
na stovky až tisíce. 
 
    Postřikovače jsou na hřišti rozděleny do různých sekcí. To umožňuje dodávku vždy jen 
takového množství vláhy, které je zde potřebné. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání a ze 
spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Rozčlenění zavlažované plochy na sekce 
je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a dimenzi přívodního potrubí. 
Zavlažování celého pozemku najednou by tedy nebylo výhodné a ani ekonomické. 
 
    Neopomenutelnou součástí každého AZS je automatické ovládání. Závlaha probíhá zcela 
samočinně v pravidelně se opakujících cyklech s rozdílně  požadovanou intenzitou,  postupně 
ve všech částech zavlažovaných ploch. Chod závlahy je řízen ovládací jednotkou, jejíž funkce 
může být ovlivňována množstvím srážek a působením větru. Nastane-li déšť nebo fouká-li 
velký vítr, průběh zavlažování je dočasně blokován. K návratu do běžného provozního režimu 
dojde až po určité době, kdy se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Díky jednotlivým čidlům 
tak dochází k přizpůsobení provozu aktuálnímu počasí. Závlahu je možné spustit kdykoliv i 
manuálně.  
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    Obsluha ovládací jednotky, zahrnující naprogramování a možnost občasného ručního 
spouštění, je z pravidla velmi jednoduchá. Životnost AZS závisí především na správném 
návrhu a instalaci, na čistotě vody a na zajištění zazimování. Pokud je zavlažovací systém 
správně proveden, nevyžaduje žádnou specifickou údržbu. Je to uzavřený systém, do něhož 
vniká pouze to, co do něj vpustíme, tedy voda, popřípadě voda s tekutým hnojivem. Voda je 
pomoci filtrační části zbavena všech mechanických nečistot, proto nemůže dojít k žádnému 
poškození. Systém může být funkční až desítky let. [10]  
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7) Výstavba golfových hřišť na lokalitách se starou ekologickou zátěží 
    Greenkeepeři po celém světě se snaží udržovat golfová hřiště v nejvyšším možném 
standardu, pokud možno v souladu s ekologickými požadavky. Obzvláště v Evropě je kladen 
velký důraz na udržování kvalitního trávníku trvale udržitelnými prostředky. Speciální 
výzvou je pak vybudování a údržba golfového hřiště na ekologicky znehodnocených územích. 
Životní prostředí a krajina na území české republiky byly v minulosti velmi ovlivněny 
nevhodnou výstavbou, těžbou uhlí jak hnědého tak černého a těžkým průmyslem. Touto 
intenzivní činností vznikly plochy, které se odborně nazývají brownfieldy. Jejich využívání 
pro výstavbu golfových hřišť začíná být značně rozšířené.  
 
    Výstavba těchto hřišť je dobrým příkladem jak nezabírat pro golf přírodní krajinu, ale 
využít a obnovit tu, kterou člověk svou činností již dříve poškodil nebo značně zdevastoval. 
Problémem ovšem někdy bývá neatraktivita těchto lokalit. Pozemek typu brownfield je 
původně využívané území, jehož ekonomický potenciál není plně využit. Toto území může 
být neobsazené, opuštěné, důsledkem dřívějšího používání zdevastované a kontaminované. 
[2] Tím je omezena jeho atraktivita pro budoucí využití. To, co v minulosti způsobilo 
kontaminaci nebo devastaci, nemusí být posledním minulým využitím – může jít o historicky 
vzdálenější použití daného pozemku (příkladem je průmyslová zástavba na místě bývalé 
skládky). Kontaminaci či devastaci nemuselo způsobit pouze „běžné“ využívání pozemku, ale 
mohlo jít i o „jednorázovou“ nehodu či havárii (například záplavu, chemický únik nebo 
dopravní nehodu). Negativní dopady někdejšího využití mohou být fyzické, tedy viditelné 
(konstrukční), nebo chemické či biologické (kontaminace). Stupeň kontaminace/devastace se 
bude v rámci lokalit lišit – jako důsledek rozličných důvodů. [2]    

Řadí se sem pozemky dříve využívané:  

-         těžkým průmyslem 
-         odpadovým hospodářstvím  
-         lehkým průmyslem          
-         komerční výstavbou  
-         zemědělskou výstavbou 
-         občanskou vybaveností (např.energetika) 
-         dopravní obsluhou 
-         pro vojenské účely  
 
    Výstavba těchto hřišť podléhá stejné legislativě jako výstavba hřišť na půdách 
nedegradovaných. V České republice se nachází hned několik příkladů golfových hřišť 
vybudovaných za účelem rekultivace: 
 
1) Golf Club Sokolov je 18-ti jamkové mistrovské hřiště, postavené jako rekultivace  
    opuštěného uhelného dolu. Hřiště bylo otevřeno v květnu 2006. 
 
2) Golf Club Stará Boleslav je 9-ti jamkové golfové hřiště (první ze tří plánovaných hřišť). Je  
    postaveno na skládce bývalé pískovny a otevřeno bylo v dubnu 2005. 
 
3) Golf Club Terasy Ústí nad Labem je 18-ti jamkové hřiště postaveno na bývalém  

    dobývacím prostoru, částečně na skládce uhelného nadloží a popela z teplárny a spalovny.  
    Otevřeno v roce 2006  
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4) Atrium Golf Club v Trhovém Štěpánově je 9-ti jamkové hřiště postaveno na skládce  
    komunálního odpadu, prvních 7 jamek bylo otevřeno v červenci 2006, poslední dvě  
    dokončeny v roce 2009. 
 
5) Golf Club Kunětická Hora, 18-ti jamkové hřiště, postaveno na popílku z blízké tepelné  
    elektrárny Opatovice. Otevřeno v roce 2007. 
 

7.1. Golfové hřiště v Sokolově 

    Hřiště se nachází na bývalé výsypce Silvestr, kde se dříve nacházela malá vesnička Horní 
Rychnov. Zánik Horního Rychnova se začal naplňovat v roce 1939, kdy byla zahájena otvírka 
malého lomu Silvestr a vytěženo první uhlí. Těžební činnost na Silvestru byla ukončena v 
roce 1981. [9] 
 
    Myšlenka na vznik golfového hřiště se zrodila v 90. letech minulého století, kdy se začalo 
vážněji hovořit o revitalizaci bývalé výsypky. Návrh byl ale na několik let odložen. Později 
byla založena firma Golf Sokolov, a.s., jako dceřiná společnost Sokolovské uhelné, a.s. Ta 
začala zpracovávat projektovou dokumentaci. Vlastní výstavba byla zahájena na podzim roku 
2003. Osetí všech ploch probíhalo na jaře 2005, kdy již byly otevřeny cvičné plochy - driving 
range, dva cvičné pating grýny, čiping grýn. Kompletně dokončený areál se hráčům otevřel v 
květnu 2006. Golfové hřiště je součástí asi dvousethektarového rozlehlého sportovně-
rekreačního areálu v blízkosti dostavěné vodní nádrže Michal, sloužící jako koupaliště pro 
veřejnost. Vedle golfového hřiště vzniká i zoopark a lesopark.  
 
    Nadmořská výška místa je 430 m.n.m., panují zde vlídné klimatické podmínky, a proto je 
prostředí příznivé pro dlouhou golfovou sezónu. 18-ti jamkové hřiště s parem 72 je dlouhé 
přes 6300 m. Specifikou tohoto hřiště je, že ne všechny plochy se zelenají, na některých 
svazích jsou vyschlé tvrdé jíly, což ovšem bylo architektonickým záměrem. Celé hřiště je 
automaticky zavlažováno a na jeho ploše bylo v rámci lesnické rekultivace vysázeno na 700 
velkých či středně vzrostlých stromů a asi 50 tisíc sazenic modřínu, dubu, jasanu, borovice a 
smrku.[9]  
 
    Podle slov ekologického experta Ivo Přibyla, který se na projektu podílel, se v Sokolově 
podařilo položit základ pro vysokou biodiverzitu díky velké členitosti terénu, která zde byla 
vytvořena. „Hrát golf bez respektování přírody je nemožné a z pohledu ekologie patří golfová 
hřiště k úspěšnějším příkladům rekultivací“ říká Ivo Přibyl. Na základě patnácti let 
probíhajícího výzkumu sokolovských výsypek je očekáván bohatý výskyt teplomilných a 
vodních druhů hmyzu, obojživelníků, hnízdění vodních, lučních i lesních druhů ptáků, výskyt 
méně běžných vodních, slatiništních i dalších suchozemských rostlin a řady zajímavých druhů 
hub. [9] 
 
    Sdružení Stavíme ekologicky spolu s ministerstvem životního prostředí a Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví ČR udělili dokonce společnosti Sokolovská uhelná, a.s. uznání za 
ekologicky realizovatelnou stavbu roku 2006. Po třech sezónách lze konstatovat, že se z 
měsíční krajiny opravdu podařilo vybudovat velmi zajímavé hřiště s velkými grýny, dlouhými 
zvlněnými drahami, kostřavovými rafy a vodními překážkami, které přispívají k vizuální i 
herní pestrosti.  
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Obr.č.11: Důl Silvestr v polovině 70.let [9]         Obr.č.12: Odpaliště ostrovní jamky č. 5 [9]       

 

Obr.č.13: Letecký snímek hřiště [9] 

 

7.2. Golfové hřiště v Kunětické Hoře  

 
Výstavba hřiště na území popílku z tepelné elektrárny 

    Dalším příkladem golfového hřiště jako rekultivace je Golf Resort Kunětická Hora. Areál 
se rozprostírá na 140ti hektarech, které zahrnují 18ti jamkové hřiště, hotel, spa, golfovou 
akademii, indoor golf, driving range a cyklistickou a in-line stezku. [21] Hřiště má linksový 
nádech. To co činí hřiště unikátním a z hlediska managementu a stalo se výzvou, je 
skutečnost, že bylo postaveno na popílku z blízké tepelné elektrárny Opatovice.  
 
    Popílek je nejjemnější frakcí ze zbytků po spalování uhlí s maximální velikostí do 3mm. Je 
to inertní materiál tvořen především SiO2 a Al2O3. Tento typ popílku je použitelný ve 
stavebnictví jako příměs do betonu apod., případně jako odlehčení těžkých jílovitých půd.  
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    Jedná se v podstatě o prachový písek vypálených minerálů, zdravotně zcela nezávadný, 
avšak naprosto inertní a v suchém stavu neuchopitelný. V angličtině vhodně pojmenovaný fly 
ash. Právě na tomto materiálu, který zde leží ve vrstvě mocné 15 m, v jakési obrovské vaně, 
vyrostlo mistrovské a čistě sportovní golfové hřiště, bez jakýchkoliv terénních limitů. 
 

        
 Obr.č.14: Původní stav lokality [21]                Obr.č.15: Pohled přes jezero na jamku č. 6 [21]                     

 

 

                                                Obr.č.16: Letecký snímek hřiště [21] 

 

    Hřiště bylo vytvarováno jen popílkem a také trávník byl vyset pouze do popílku. Na 
dotvarování bylo dovezeno dalších 750 000 t. [21] Nebyla použita žádná zemina, protože by 
mohlo docházet k narušení pohybů vody a kapilarity. Hřiště svým travnatým povrchem 
vyřešilo problém větrné eroze popílku, který byl pro tuto lokalitu velmi typický. Ačkoliv 
hřiště jako nástroj rekultivace bývalého popílkoviště je již v provozu, jeho management a 
samotné kvality této světové rarity ještě prověří čas.  

7.3. Golfové hřiště v Ústí nad Labem 

    Za zmínku stojí také Golf Club Terasy, jehož hřiště je vybudováno v bývalém dobývacím 
prostoru Všebořického dolu, částečně na skládce uhelného nadloží a popela z teplárny a 
spalovny. Jednalo se o divokou skládku s tisíci odloženými pneumatikami, gauči, lednicemi, 
všudy přítomnými haldami sutí. Hřiště bylo otevřeno v dubnu loňského roku a má délku 
5 687 m. Díky golfu se podařilo proměnit smetiště v něco, co slouží lidem a vytváří nová 
pracovní místa v oblasti s vysokou nezaměstnaností. Hřiště využívá krajinné předpoklady 
zalesněného okraje bývalého dolu a okolí přírodního jezera vzniklého zatopením původních 
slojí. Vzniklé jezero má rozlohu 10 hektarů. [4] Jeho raritou je výskyt přísně chráněné kuňky 
ohnivé. Ochránci přírody zde provádějí pravidelný dozor nad líhněmi. Ty byly 
zakomponovány do hracího plánu a jsou označeny jako biozóna s přísným zákazem vstupu.  
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Pro hráče porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci z turnaje nebo vyloučení ze hřiště. 
Celý projekt byl financován privátním investorem. Pro vyžití negolfistů jsou dány základy pro 
cyklo-stezky a pěšiny pro turisty.  
 
 
 

      
Obr.č.17: Jamka č.6, Terasy, Ústí nad Labem      Obr.č.18: Jamka č.3, Terasy, Ústí nad Labem  
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8) Praktická část 

    Praktická část mé diplomové práce je zaměřena na Golf Park Darkov. Golfové hřiště, 
v současnosti rozestavěné na poddolovaném území Ostravsko-Karvinských dolů. Cílem bude 
zjistit jak má hřiště ošetřeny oblasti ochrany přírody a zdali se dají udělat malé změny, které 
mohou vést k lepšímu propojení hřiště s přírodou. 

Golf Park Darkov 

    Již na konci 90. let vznikly první úvahy společnosti OKD, a.s. o využití území 
zdevastovaného těžbou černého uhlí, pro výstavbu golfového hřiště. V minulosti se na tomto 
místě nacházela kolonie obytné části Karviná – Lipiny. Z důvodů důlních vlivů (poklesů) 
mezi léty 1986 a 1988 kolonie zanikla. Poslední pozůstatky po kolonii byly zbourány v roce 
2000. Projekt golfového hřiště počítá do budoucna s 18 jamkovým hřištěm, které by mělo být 
v provozu od roku 2015. Nyní se dokončuje prvních 9 jamek, které by měly být otevřeny letos 
na podzim. Tímto způsobem se Ostravsko-Karvinské doly snaží vrátit život do míst, kde dříve 
býval a těžba ho odsunula. Hřiště bude doplněno cyklostezkami, stezkami pro pěší turistiku 
nebo trasami pro in-line brusle. Tento projekt by také mimo jiné měl podpořit rozvoj 
cestovního ruchu v ekonomicky méně zdatné oblasti Karvinska. Díky golfovému areálu 
vzniknou v regionu s nejvyšší mírou nezaměstnanosti nová pracovní místa. Počet je zhruba 
odhadnut na dvacet.  
 
    Záměr výstavby golfového hřiště v lokalitě Darkov vznikl na základě shody těžební 
společnosti a statutárního města Karviná s cílem najít aktivní využití pro některé rekultivační 
akce v regionu. Smyslem je zkvalitnění nabídky sportovně-rekreačních možností. Rozpočet 
celého projektu je odhadnut na 200 mil. Kč, evropské dotace na tento projekt činí 50 mil. Kč. 

8.1. Výstavba golfového areálu 

    Území se nachází jižně od komunikace číslo I/59 Ostrava – Karviná. Leží mezi dvěma 
významnými řekami Olší a Stonávkou, nedaleko Lázní Darkov. Oblast patří do mírně 
teplejších, s vlhkým podnebím, roční úhrn srážek 769 mm, průměrná teplota je 8,6 °C, což 
zaručuje dlouhou hrací sezónu. [7] Hlavním předpokladem výstavby hřiště byla asanace 
území, provedla se revitalizace celé poddolované části, která se rozkládá zhruba na 70 
hektarech.  Celkové nároky na plochu prvních 9 jamek činí 547 812 m2, z čehož více než 4/5 
výměry je řešeno na stávajících terénních elevacích, vytvarovaných z navážek hlušin v rámci 
technické rekultivace území, postiženého poklesy terénu. V rozsáhlém okolí probíhají 
rekultivační práce z titulu odstranění následků těžební činnosti černého uhlí, území je stále 
pod vlivem poklesů z hornické činnosti dolu Darkov. Ještě nedávno bylo území chápáno jako 
přechodné stádium, značené jako území trvalých travnatých porostů se zachovanými vodními 
plochami, které vznikly z důvodu poklesů. Nyní se prostor mění v mozaiku ploch a stanovišť 
golfového hřiště. To se bude skládat především z kosených trávníků. Od velmi intenzivně 
(několikrát týdně) kosených bilinotravních porostů jamkovišť a odpališť přes intenzivně až 
extenzivně kosené trávníky a plochy kosené občasně s přechodem do ruderalizovaných lad. 
Dále z celoplošně zalesněných mimolesních porostů, skupinových výsadeb a solitérních 
stromů.  
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8.2. Posuzování záměru podle zákona 100/2001 Sb. 

    Projekt rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Karviné – GOLFPARK Darkov, byl 
posuzován podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Závěr 
zjišťovacího řízení zněl, že tento projekt naplňuje ustanovení bodu 10.8 – Sportovní areály na 
ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů, kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství na základě zjišťovacího řízení konstatoval, že záměr nebude dále posuzován 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [28] 
 
    Podmínkou závěru zjišťovacího řízení ovšem bylo, že oznamovatel do dokumentací pro 
následná správní řízení projedná: 

a) návrh opatření za účelem ochrany VKP – poklesových jezer, mokřadů a jejich    
    bezprostředního okolí 
b) podrobný aktuální biologický průzkum provedený v období rozmnožování zvláště   
    chráněných druhů živočichů 
c) plán umístění skrývek zeminy. Ty budou budovány pro zvláště chráněné druhy živočichů  
   vyskytujících se v dané lokalitě (zejména plazů), skrývky by měly být umístěny na  
   vhodných místech pro jejich snůšky mimo období jejich rozmnožování [28] 
 

8.3. Areál bude tvořen následujícími objekty 

- Golfová klubovna včetně šaten a kuchyně 
- Hospodářský objekt 
- Krytý driving range (cvičná louka) 
- Parkoviště, komunikace, zpevněné plochy 
- Okrasná nádrž (u golfového klubu)  
- Čerpací stanice závlahy 
- Přípojky, venkovní inženýrské sítě, ČOV, Lapol, venkovní osvětlení 

 
    Zajímala jsem se o to, jak má hřiště vyřešeno zavlažování, ochranu vod, hnojení, nakládání 
s odpady, vytápění a jak jeho výstavba ovlivní okolní krajinu, krajinný ráz. 
  
    Již bylo zmíněno, že řešené území významně podléhá vlivům souvisejícím s důlní činností. 
Mezi ně patří na jedné straně poklesy a zátopy, na straně druhé odvaly – deponie hlušiny a 
sedimentační odkalovací nádrže, tj. prvky v krajině vytvořené člověkem v návaznosti na 
těžbu. Povrch golfových hřišť je ve většině případů členitý proto nerovná konsolidace území 
není problémem, naopak s postupem času vhodně dotvoří charakter hřiště. 
 
    Místní krajina byla v minulosti intenzivně zemědělsky využívána. Ovšem s prohlubujícími 
se projevy důlní činnosti došlo k ústupu zemědělství, původní zemědělská půda, sady a 
zahrady byly ponechány ladem. Jak již bylo napsáno, území se nachází v nivě řeky Olše a 
Stonávky. V případě, že by se nerealizovaly zásahy do krajiny formou asanačně 
rekultivačních prací, lemovala by cestu z Těšína do Karviné téměř souvislá vodní plocha.  
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    Výstavba golfového hřiště tak řeší možnost využití území po ukončení důlní činnosti s tím, 
že do návrhu jsou promítnuty nejen dosud provedené rekultivace, ale i budoucí vlivy důlní 
činnosti a také všechny plánované rekultivační akce. Z hlediska návrhu využití krajiny po 
ukončení těžební činnosti jsou nejvýznamnějším podkladem odhadované poklesy a 
vyhodnocení území z hlediska hydrogeologie. Území se stále nachází pod vlivem poklesů a 
jeho stabilizace je předpokládána v horizontu 15 – 20 let. Proto provedené terénní úpravy 
respektují výhledovou úroveň poklesů v zájmovém území. Z výstupů provedených průzkumů 
lze konstatovat, že výstavba nepřekračuje lokální měřítko významnosti vlivů na přírodu a 
krajinu. K přeměně území vlivem technické rekultivace prostorů dotčených hornickou 
činností již došlo a záměr představuje konkretizaci formy biologické rekultivace a upřesnění 
způsobu využití území. [7] 

8.4. Současný stav 

    Vlastní zájmové území pro výstavbu golfového hřiště je z větší části díky provedeným 
navážkám téměř bez mimolesních porostů dřevin. Je charakterizováno osidlováním 
iniciačních stadií čerstvě rekultivované plochy a soustředěním pestřejších společenstev 
živočichů do hodnotnějších enkláv a prostorů.  
 
    Za nejkvalitnější stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů 
vyžadujících specifické podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů na tomto 
území lze považovat všechny mokřadní enklávy, tůně a poklesová jezera, nacházející se v 
zájmovém území nebo v jeho dosahu.  

8.5. Krajinný ráz 

    Pro zachování krajinného rázu, bude velmi důležité, jak bude architektonicky vyřešena 
výstavba klubovny, parkoviště a navazující technické budovy. Aby tyto stavby ovlivnily 
krajinný ráz co nejméně, bylo by vhodné v exteriéru obou budov maximálně uplatnit přírodě 
blízké materiály a odstíny barevného řešení. Tak, aby co nejméně kontrastovaly s okolní 
krajinou. A také je doplnit vhodnou výsadbou dřevin a keřů.  

8.6. Péče o golfové hřiště 

    Golfové hřiště využívá nejnovějších technologií v oblasti založení a výsadby. Byly zvoleny 
pouze speciálně vyšlechtěné travní kultury, předpokládá se důkladné založení vlastních drah. 
Díky těmto postupům je možné omezit použití chemických přípravků prakticky pouze na 
plochu grýnů. V rámci provozu je možné očekávat vlivy z působení hnojiv a z působení 
herbicidních přípravků. Budou použity pomalu rozpustné hnojiva z důvodu pomalého 
uvolňování živin, což má za následek, že rostliny mohou zdroje využívat plynule. Tyto látky 
jsou aplikovány prakticky pouze na grýny, ale občas i na dráhy. S ohledem na výše popsané 
zásady nehrozí průnik hnojiv do podzemních vod v podpovrchovém oběhu na navážkách. 
S výjimkou dráhy č. 1 a dráhy č. 2 nehrozí přímý kontakt grýnů a drah s povrchovými 
vodami, kde lze při nesprávné či nadměrné aplikaci hnojiv očekávat případné splachy do 
povrchových vod.  
 
Doporučení: 

Jako prevenci před nadměrnou aplikací hnojiv navrhuji, aby hřiště vypracovalo havarijní plán.  
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Grýny: 

    Systém ochrany travních porostů na grýnech je založen na každodenní údržbě, která by za 
normální situace měla zajistit tlumení nežádoucího rozvoje nežádoucích druhů rostlin na 
těchto plochách bez použití herbicidních látek. Z tohoto důvodu bylo navrženo používání 
pouze selektivních nízkoreziduálních herbicidů jen pro případy, že běžná údržba grýnů a drah 
nezachytí nástup invazivních rostlin nebo ruderálních plevelů.  

8.7. Používání a skladování hnojiv a pesticidů 

    Pro účel hnojení byly vybrány pomalu rozpustná hnojiva typu SCOTTS. Představují 
nejvyšší formu profesionálních hnojiv pro trávníky sportovních ploch, odvozené právě 
od golfových hřišť. Hnojiva jsou vyráběna ve formě mini nebo mikro granulí speciálními 
postupy s řízeným uvolňováním živin. To znamená maximálně efektivní využití živin, 
vyrovnaný růst a rovnoměrnou vybarvenost trávníku. [29] Celková spotřeba pro 9 jamkové 
hřiště činí cca 7 – 8 t/rok, s tím že tato množství jsou očekávána spíše v počátku provozu a 
postupně se budou snižovat. Jamkoviště budou přihnojována 7x ročně, odpaliště 5x ročně a 
dráhy fervejí 3x. [7] 
 
    Skladová část bude vybavena vodonepropustnou podlahou. Umístěna bude v hospodářském 
objektu.  
 
    Se skladováním pesticidů do zásoby se nepočítá. Budou aplikovány jen jednorázově na 
základě jednorázové objednávky při akutním ohrožení kvality travních porostů v případě, že 
běžná údržba grýnů a drah nezachytí nástup případných invazivních rostlin nebo ruderálních 
plevelů. Pesticidy budou aplikovány formou ručního postřiku, cílené na plochu nebo rostlinný 
objekt. Využívány budou selektivní nízkoreziduální pesticidy. [7]  
 

Doporučení: 

    Vhodný způsob optimalizace výživového režimu je zavedení monitoringu živinové bilance 
v prostorách vyžadujících živinovou dotaci. Doporučuji proto greekeeprům provádět 
pravidelné půdní testy, aby nedocházelo k zbytečnému plýtvání hnojiva. 
 
    V kontaktních prostorách výživových ploch s vodními plochami je nutné zajistit selektivní 
a přísně dělené dávkování hnojiv s cílem minimalizovat přímé ovlivnění kvality povrchových 
vod. 
     
    V okolí vodních ploch vytvořit tzv.: nepostřikové zóny. 

8.8. Vliv záměru na půdu: 

    Lze konstatovat, že díky kvalitnímu trvalému travnímu porostu golfové hřiště může 
snižovat riziko vodní a větrné eroze. Provoz golfového hřiště navíc nahradí dnešní živelné 
využívání území terénními motocykly a horskými koly, kdy lze již na některých 
rekultivovaných plochách doložit vznik eroze na drahách, využívaných k těmto sportům.  
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8.9. Vliv záměru na flóru 

    Výsledky botanického průzkumu, který zde probíhal, dokládají, že záměr neznamená 
ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně 
významných druhů rostlin. Naopak v rámci mozaiky plochy došlo k vytvoření vhodných 
podmínek pro rozvoj vodní a mokřadní vegetace především z přirozených druhů. [7] Jediným 
rizikem provozu je případné nezvládnutí technologie údržby jamkovišť a odpališť, pokud by 
bylo spojeno s únikem herbicidních látek mimo prostory těchto specifických porostů jako 
uměle udržovaných intenzivních  málodruhových ploch. Důležité je důsledně udržovat 
biotopovou rozmanitost ploch s vodní a mokřadní vegetací a bránit případným nežádoucím 
sukcesním jevům, zejména pak i případné eutrofizaci ploch tůní a mokřadů při zajišťování 
výživy málodruhových porostů na jamkovištích a odpalištích. 
 
Doporučení: 
 
    Navrhuji, aby hřiště každoročně vyhodnocovalo stav flóry, zejména pak v tůních a 
strouhách. Cílem tohoto vyhodnocování by mělo být zachovávání maximální stanovištní, 
druhové a strukturní rozmanitosti těchto biotopů. Tyto výsledky by pak hřiště mohlo využít ve 
svůj prospěch při propagování zeleného marketingu. 
 
    Dále je nutné zajistit prevenci případné eutrofizace porostů tůní a kanálu při zajišťování 
výživy intenzivně obhospodařovaných porostů golfového areálu. Důsledně dbát na to, aby se 
při sekání ploch nedostaly zbytky kosené trávy do vodních toků. Mohly by způsobit 
eutrofizaci vodních ploch. 

8.10. Vliv záměru na faunu 
    Vznikem mozaiky drobnějšího měřítka dojde k obohacení krajinné struktura a rozmanitosti 
stanovišť. Okolí ploch tůní je nutné ponechat přirozenému vývoji s tím, že je nutno pouze 
zabraňovat nežádoucí sukcesi některých druhů rostlin (eutrofizace). Obecně lze říct, že 
projekt bude mít kladný vliv na biodiverzitu lokality.     
 
Doporučení: 

    Navrhuji vypracovat speciální plán ošetřování ploch, nacházejících se v bezprostřední 
blízkosti tůní, zejména pro první polovinu vegetačního období s cílem minimalizovat rušení 
v reprodukčním období živočichů.  
 
    Monitorovat výskyt obojživelníků a omezit kosení v době jejich hromadného přesunu 
k rozmnožování.  
 
    Monitorovat vliv hluku kosících mechanismů na hnízdění ptactva, jejichž výskyt může být 
v lokalitě zaznamenán.  
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8.11. Výstavba hřiště 
    Pro vlastní stavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: kamenivo, 
štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovek. 
 
    Písky pro bankry budou použity z lokality Dolní Lutyně. Zdroj 15 km. Substráty pro 
založení odpališť a jamkovišť budou dováženy z lokality Žabeň – vzdálenost 30 km. 
Vylepšení ploch drah bude řešeno doplněním zeminy skryté v prostoru stávajících 
rekultivačních akcí dolu ČSM v lokalitě Louky, vzdálenost 6 km. [7] 
 
    Velice pozitivním prvkem je, že všechny potřebné materiály budou dováženy z blízkého 
okolí (podpora udržitelného rozvoje). 
 
     Do výstavby spadá také stavba parkoviště v rozsahu 80 stání. Samotná stavba parkoviště 
by měla mít provedenou hlukovou studii, ale díky tomu, že je parkoviště lokalizováno v těsné 
blízkosti rychlostní silnice I/59, byla hluková zátěž shledána za nepodstatnou a hluková studie 
nemusela být provedena. 
 
    Součástí stavby budou také sadové úpravy, doplňující především skupinovou výsadbu 
dřevin do plochy hřiště na terénních navážkách. Navrhované výsadby doplní krajinotvornou 
strukturu stávajících prvků dřevin. Tyto výsadby ovšem nebudou spadat pod vlastní výstavbu 
hřiště, ale budou součástí dobíhajících rekultivací území. 
 
Doporučení:  

    Využít lokálních zdrojů mechanizace a pracovní síly v průběhu výstavby (podpora 
udržitelného rozvoje, nabídka pracovních míst pro místní lidi). 

    Provést důkladnou analýzu frakce a složení písků (obsah křemičitých částí) z lokality Dolní 
Lutyně. Při nevhodném složení by mohlo dojít k vyplavování písků z bankrů při lokálních 
deštích s negativními důsledky na regulérnost hry a zvýšeným nárokem na údržbu. 

    Pro výsadbu stromů navrhuji použít původní druhy, které jsou na tuto lokalitu již 
aklimatizovány a z tohoto důvodu již nebudou mít speciální nároky na údržbu. 

    Pokud hřiště počítá s používáním elektrických vozíků pro zapůjčení hostům, doporučuji 
vybudování speciálních cestiček k tomuto účelu. Je nevhodné tyto vozíky nechat jezdit po 
fervejích, způsobují svou váhou kompresi půd, což vede k nedostatku půdního vzduchu. To 
může mít za následek napadení trávníku chorobami. 

8.12. Nakládání s vodami: 
Odpadní vody: 

    Odvod čistých dešťových vod bude řešen přes revizní šachtu do vodoteče Stonávky. Na 
odtok dešťových vod z parkoviště je osazen odlučovač ropných látek (lapol) se zaústěním do 
potoka, přičemž na výstupu z odlučovače je garantována koncentrace NEL 0,2 mg/l teprve 
poté jsou zaústěny přes revizní šachtu do vodoteče Stonávky. [7] 
 
    Splaškové vody budou svedeny do ČOV a přepadem do vodoteče Stonávky. Odpadní vody 
z kuchyně budou svedeny přes lapač tuků stejnou kanalizací na ČOV a následně přepadem do 
Stonávky. [7]  



65 
 

Zavlažování hracích ploch: 
 
    Zavlažování golfového hřiště je plánováno pomocí čerpací stanice vybudované u řeky Olše 
a dále vysokotlaké čerpací stanice v blízkosti jedné ze stávajících vodních ploch. Denní 
průměrná potřeba užitkové vody v období od května do září bude 1500m3. Golfové hřiště se 
rozhodlo neřešit samostatnou retenci z důvodu prevence nežádoucího ovlivnění 
hydrologických (odtokových) poměrů území. Za vhodné je shledáno čisté odpadní vody 
zachycovat v nádrži a využívat je tak i ke snížení nároků na zdroje vody pro závlahy. Čerpání 
z řeky Olše představuje poměrně významný ekvivalent spotřeby technologické vody 
v projektovaném rozsahu 1500 m3/den. Tento ekvivalent se rovná téměř polovině hodinového 
průměrného průtoku (bez akumulace), v denním ekvivalentu představuje bez akumulace cca 
2%. Z tohoto důvodu (s cílem jakýmkoli způsobem snížit nároky na přímý odběr vody z toku, 
zejména pro období nízkých průtoků) bylo shledáno za nezbytné řešit akumulaci zdrojové 
vody pro závlahy v retenční nádrži, kterou se stává poklesová tůň při severní hranici 
provedených navážek. [7] 
 
Doporučení: 
 
    Vhodným nástrojem k úsporám vody a zlepšení účinnosti zavlažování je monitoring úrovně 
vlhkosti půdy. Proto navrhuji nastavit systém zavlažování tak, aby byl schopný reagovat na 
povětrnostní a meteorologické změny.  
     
    V budoucnu doporučuji zvážit recyklaci odtokové a drenážní vody, což by vedlo ke snížené 
spotřebě odběru vody z řeky Stonávky. 
  
     Důležité je zajištění prevence případné eutrofizace porostů tůní a kanálu při zajišťování 
výživy intenzivně obhospodařovaných porostů golfového areálu.  
  
     Dbát na to, aby se zbytky kosené trávy nedostaly do vodních toků. Mohly by způsobit již 
zmíněnou eutrofizaci. 
 
     Pro samotnou hru bych doporučila vodní plochy označit jako tzv.: biozóny, což jsou zóny 
se zákazem vstupu pro všechny hráče. Při porušení tohoto zákazu vstupu následuje 
diskvalifikace z turnaje a při nesoutěžním kole vyloučení ze hřiště. 
 
     Dále doporučuji zavést v blízkosti nádrží ochranné zóny při hnojení tzv.: nepostřikové 
zóny. 
 
     Vhodné by bylo používat na čištění strojů např. stlačený vzduch, jako prevenci vzniku 
odpadních vod. 

8.13. Vytápění 
    Celý areál bude vytápěn elektrickou energií. Pro klub bude přísun tepla řešen 
elektrokotelnou v hospodářském objektu elektrickými ohřívači. Výkon elektrokotelny bude 
50 kW. [7] Tento způsob vytápění je ekologický a nezatíží ovzduší. 
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8.14. Nakládání s odpady 
 
    Z legislativy vyplývá požadavek na třídění odpadů podle druhů a kategorií, již v místě 
svého vzniku. Dále jejich zabezpečení proti znehodnocení, odcizení nebo úniku do životního 
prostředí jakož i způsobu shromažďování, skladování, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů. Tyto požadavky musí být plněny. Obdobné je to s problematikou předcházení vzniků 
odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností včetně průběžné evidence 
vznikajících odpadů.  
    Množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního provozu. Směsný 
komunální odpad bude odvážen kontejnery nebo popelnicemi na základě písemné smlouvy, 
bude zajištěno třídění odpadů. [7] 

    Travní odpad: dráhy a vedlejší plochy se zelení budou udržovány kosením s použitím 
mulčování na plochách. Tráva z grýnů a odpališť, pokud nebude spotřebována v rámci 
provozu areálu, bude odvážena na zabezpečenou skládku DEPOS do vzdálenosti 10 km. [7] 

    V rámci provozu, bude preferováno využití odpadů před odstraněním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

9) Diskuse  
    Cílem projektu je revitalizace významné části krajiny nesoucí novou náplň a její využití 
s důrazem na turistiku a další aktivity volného času, za současného posílení ekologicky 
významných prvků. Myslím si, že se to celému projektu povedlo. Realizovaný projekt bude 
mít pozitivní vliv na biodiverzitu dané lokality. Zvýší nabídku pracovních míst a sportovní 
vyžití pro místní obyvatele. Může se stát turistickým a sportovním lákadlem. To může mít 
pozitivní dopad na zvýšení příjmů v ubytovacích zařízeních v dané lokalitě, zvláště u 
několikadenních turnajů. Areál svým vznikem rozšíří také současnou nabídku služeb v oblasti 
cestovního ruchu v Karviné, zejména pro klientelu lázeňských a rehabilitačních zařízení 
v lokalitě. 

    Celý projekt golfového areálu je řešen velice šetrně k životnímu prostředí. 
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10) Závěr  
    Úkolem pro česká hřiště by mělo být usilování o certifikaci, v oblasti ochrany životního 
prostředí. To se stává ve světě běžnou aktivitou, která zlepšuje jak reputaci samotných hřišť, 
tak také kredit tohoto sportu. Všechna golfová hřiště by měla usilovat o maximalizaci 
přírodních hodnot na svých územích, nadále pomáhat k zachování udržitelného rozvoje. 
Podstata golfu by měla být v interakci s přírodním světem, propracovanou modifikací krajiny 
a vegetace tak, aby se vytvořila syntéza (symbióza) mezi sportem a přírodou. Uvedená fakta 
v mé diplomové práci dokládají, že to je možné a na řadě míst se tak již stalo. Mělo by jít o 
dominanci přirozeného procesu. Nikoliv o vytvoření lidsky velmi modifikovaných 
ekosystémů, v charakteru umělých a jako funkčních ekosystémů bezcenných. V době 
vzrůstajícího úbytku, tříštění a degradace původních živočišných druhů a jejich stanovišť 
mohou golfová hřiště sloužit jako důležitá útočiště. V mnoha případech golfová hřiště 
poskytují hodnotnou niku pro její obyvatele a útočiště pro velmi vzácné a zranitelné druhy, 
které mají lokální, národní nebo mezinárodní význam.  

    Česká republika má v oblasti posuzování vlivů a povolování staveb kvalitní legislativu. To, 
jak se v současnosti využívá a jak s ní odpovědní lidé budou nakládat v budoucnu, záleží 
pouze na lidském faktoru. Tedy na charakteru, odbornosti, objektivitě a neúplatnosti těch lidí, 
kteří jsou oprávněni příslušná povolení vydávat. 

    Z objektivních skutečností, které jsem uvedla ve své diplomové práci a přiložené 
fotodokumentace vyplývá, že skutečná ekologická hodnota krajiny a golfová hřiště se 
vzájemně nevylučují. Mnohé z nich se staly ozdobou ve svých lokalitách a pomohla k návratu 
nových forem fauny a flóry do míst, která člověk průmyslovou nebo jinou činností výrazně 
narušil. 
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