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Sumarry 

This work is focused on the transformation of the landscape which is affected 

by mining into tourist site. The extensive comprehension of this theme are outlined 

here only the essentials and important aspects of this transformation. The first part is 

devoted to the current state of the surrounding Antošovice lakes and there is the 

intention of the Ostrava city that the territory will remain in the bio-corridor . The 

next section I deals with the construction of golf courses in this area. The last section 

is devoted to assess the impact of construction on the surrounding landscape and also 

includes the impact of construction on the enviroment. 

Keywords: landscape, Antošovice lakes, bio-corridor, enviroment 

Anotace 

Tato práce se zaměřuje na přeměnu krajiny postiženou těžbou na turisticky 

žádanou lokalitu. Z důvodu velké obsáhlosti tohoto tématu jsou zde nastíněny pouze 

základní a důležité aspekty tohoto úkolu. První část je věnována dnešnímu stavu 

v okolí Antošovických jezer a je zde nastíněn záměr města Ostravy, spočívající 

v zachování si území patřící svým významem do nadregionálního biokoridoru. 

V další části se zabývám výstavbou golfového areálu na tomto území. Poslední část 

je věnována zhodnocení vlivu stavby golfového hřiště na okolní krajinu a 

v neposlední řadě poslední část také zahrnuje vliv výstavby na životní prostředí. 

Klí čová slova: krajina, Antošovické jezera, biokoridor, životní prostředí 
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1. Úvod a cíl práce 

Tato bakalářská práce je zaměřena na popis krajiny v okolí Antošovických 

jezer náležící do městské části Slezská Ostrava. Toto území je 

ovlivněno devastačními vlivy těžby, která zde v minulosti probíhala. Snahou autora 

je, přeměnit narušenou lokalitu v turisticky žádanou oblast a upozornit na skrytý 

potenciál území s tímto problémem. 

Součástí práce je návrh řešení, který spočívá ve vytvoření areálu vhodného 

k rekreaci to především vybudování cyklostezek, pláží, a v neposlední řadě 

vybudováním golfového areálu. 

 Golfové hřiště již dlouho není obávanou stavbou na úkor životního prostředí, 

dnes s ním jde ruku v ruce. O šetrné stavbě a následné bio péči se v práci zabývám, 

také se zde pokouším bořit mýty o používání hnojiv a o jejich vlivu na podzemní 

vody a přimět tak odpůrce těchto rekultivačních projektů alespoň k zamyšlení nad 

danou problematikou. 
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2. Charakteristika rekultivované krajiny - 

Antošovická jezera a jejich okolí 
 

2.1 Vymezení oblasti 

Projekt rekultivace je lokalizován do území o rozloze cca 1,3 km² v severním 

cípu městského obvodu Slezská Ostrava, která je od 24. listopadu 1990 městským 

obvodem statutárního města Ostravy. Současný městský obvod tvoří historické 

město Slezská Ostrava, městys Hrušov, a obce Antošovice, Heřmanice, Koblov, 

Kunčice, Kunčičky a Muglinov (Obr. č. 1). Mezi turisticky vyhledávané cíle 

městského obvodu patří Bludný balvan v Kunčicích, Halda Ema, Slezská galerie, 

nebo Zoologická zahrada Ostrava.  

                    

Obr. č. 1. Foto mapa Antošovických jezer [l] 
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Naše rekultivované území se nachází mezi osadami Antošovice a Koblov. 

Západní hranici tvoří komunikace Koblov – Antošovice a hranice zastavěného 

území. Severní hranici tvoří ulice Lopuchová a na ni navazující lesní cesta až po řeku 

Odru. Východní hranici tvoří řeka Odra, která je zároveň hranicí města Ostravy a 

jižní hranici tvoří ulice Hřbitovní a na ni navazující lesní cesta až po řeku Odru.  

Jedná se o přibližně 2,6 km dlouhou a v průměru 600 m širokou levostrannou 

část nivy řeky Odry, v níž se mezi pobřežním pásem s hrází a komunikací nachází 

celkem 4 jezera vzniklá v důsledku nedávné těžby štěrkopísků .  

Větší část území zabírají kromě vodních ploch pozemky určené k plnění 

funkce lesa. Pro následné využití území je významná plocha luk mezi okrajem lesa a 

zmíněnou komunikací. Další luční enklávy se nacházejí mezi dvěma jezery v severní 

části území a jsou převážně využity k pobytu u vody, zčásti jako nudipláže. Přibližně 

v polovině délky je území předěleno tělesem dálnice D47 situované částečně na 

estakádě a částečně na náspu. Převážná většina území je v majetku městského 

obvodu Slezská Ostrava (Obr. č. 2). 

 

 Obr. č. 2. Letecký snímek Antošovického jezera [2] 
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Bývalý Důl Koblov je v majetku Diamo, st. podnik, asi 20% je v soukromém 

vlastnictví, zde se bude jednat o převodu/prodeji na město, halda je ve vlastnictví 

nástupnické organizace OKD, společnosti RPG RE Land, s. r. o., kde jsou již 

zahájená jednání o převodu majetku. Část pozemků podél řeky Odry je v majetku 

státu, ve správě podniku Povodí Odry. [3] 

 

Obr. č. 3. Ukázka dolů na Ostravsku [4] 
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2.2 Geomorfologie oblasti 

Řešené území Antošovických jezer z geomorfologického hlediska leží na 

rozhraní dvou systémů - alpsko-himalájského a hercynského, podstatná část území je 

tvořena Ostravskou pánví spadající do alpsko-himalájského systému, která svou 

podobu získala především díky fluviální a glaciální činnosti. Podstatnou měrou se 

uplatnila antropogenní činnost - těžba uhlí a hutnictví - bez nadsázky se dá tvrdit, že 

v případě Ostravy horninové podloží zásadním způsobem podmínilo a stále 

podmiňuje tvářnost města – v pozitivním i negativním smyslu.  

Geologicky je území tvořeno neogenními sedimenty karpatské předhlubně, 

částečně zasahuje Nízký Jeseník a flyš Západních Karpat. Unikátem regionu je 

výstup produktivního karbonu na povrch v oblasti Landeku.  Terénní rozdíly v 

převážně rovinatém území jsou minimální a představuje je prakticky jen 

antropogenní reliéf .  

  

Obr. č. 4. Rozvrstvení ostravské pánve [5] 
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Řešené území dosahuje  nadmořské výšky 199 - 205 m n.m. Převážná většina 

území leží v záplavovém území řeky Odry. V období od skončení těžby došlo v 

území k vegetační sukcesi a jeho zarostení pionýrskou vegetací (topoly, břízy) a k 

následnému zahnízdění řady druhů, zejména vodních ptáků. Území se proto stalo 

ptačí oblastí soustavy Natura 2000 1 a jeho téměř polovina leží v nadregionálním 

biokoridoru. Tato lokalita má potenciální velký význam pro společenství jako např. 

piskoř pruhovaný, čolek velký, kuňka obecná, páchník hnědý, modrásek bahenní, 

ohniváček černočárný, velevrub tupý, svinutec tenký, bobr evropský netopýr černý 

,netopýr velkouchý, netopýr velký, roháč obecný, vydra říční, a hořavka duhová. 

Území tedy vyžaduje jak rekultivaci po hlubinné těžební činnosti pro účely rekreace, 

tak i revitalizaci stávajících porostů pro posílení funkcí biokoridoru a ptačí oblasti. 

Důležitou úlohou projektu bude tedy nezbytná obsahová i místní koordinace 

požadavků na využití území pro sport a rekreaci a současně pro územní systém 

ekologické stability a ochranu biodiverzity. 

                                                           
1 Pozn. NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje 
zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu, rozšíření ve stavu příznivém 
z hlediska ochrany nebo případně umožní tento stav obnovit. 
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2.3 Současné využití řešeného území 

Území Antošovických jezer je velmi poškozeno těžbou uhlí a štěrkopísků a po 

jejím skončení pak ponechané spontánnímu vývoji a tedy zanedbané a nevyužívané. 

Území má velký, dosud nevyužitý rekreační potenciál, zejména pro rekreační 

(i vícedenní) pobyt v přírodě spojený s koupáním, vodními sporty, tenisem, golfem, 

cykloturistikou a pozorováním ptáků. 

Nevyužívaná a spontánně zarůstající niva Odry s Antošovickými jezery získala 

poměrně vysokou krajinnou i přírodovědnou hodnotu jako druhotný lužní biotop 

sloužící jako dočasné tahové stanoviště i jako hnízdiště vodních ptáků. [6] 

 

Obr. č. 5. Laguny vzniklé těžbou v oblasti Antošovic [7] 
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2.3.1 Devastační vlivy těžby na povrch 

Jedná se zde zejména o devastaci krajiny, vytváření nesouvislých poklesových 

kotlin, otevřená i skrytá devastace komunikací a inženýrských sítí a povrchových i 

podpovrchových staveb. 

 Cílem revitalizací je, pokud to jde, pak opravit stavby a u devastovaných 

území tyto navrátit původnímu nebo novému užití. Velký potenciál je ve využití 

devastovaných ploch na nové průmyslové zóny místo průmyslových zón 

budovaných na zelené louce. Rizikem devastačních vlivů jsou dlouhodobé skryté 

vlivy zejména na povrchové i podpovrchové stavby, zejména pak na inženýrské sítě, 

vyloučeny nejsou ani seismické vlivy, propadliny a sesuvy. U těžebních organizací je 

od roku 1994 na základě novely Horního zákona vytvářená potřebná finanční rezerva 

na zahlazení následků důlní činnosti. Po ukončení těžby a likvidaci důlních jam, 

vznikají z povrchových areálů klasické „brownfieldy“, které je nutno řešit 

komplexně. Důlní areály, včetně jam nabízejí řadu možností následného využití. 

Tuto skutečnost je nezbytné sledovat a využívat.[8] 

2.3.2 Důlní plyny 

Horninový masív je hlubinnou těžbou značně narušen a spolu s geologickou 

stavbou celého území hrozí a v praxi se potvrzují nekontrolované úniky důlního 

metanu na povrch. Komunikační kanály vznikají zejména prostřednictvím nevhodně 

likvidovaných jam, vlivem tektonické stavby a výchozů uhlí na povrch. Hlavní 

příčinou výstupu metanu na povrch je změna režimu v podzemí vlivem likvidace 

dolů. Při provozu dolu je důl větrán nuceně, tzv. sacím větráním, které v podzemí 

vytvoří podtlak, což zamezuje výstupům plynů na povrch. Po likvidaci nuceného 

větrání vzniká v podzemí vlivem růstu hladiny důlní vody přetlak, který společně se 

změnou barometrického tlaku způsobuje výstupy zemního plynu na povrch. Hlavní 

nebezpečí spočívá v tom, že důlní plyn – metan ve směsi se vzduchem vytváří velmi 

nebezpečnou výbušnou směs. Hromadění této výbušné směsi v uzavřených 

prostorách (sklepy, podzemní kolektory, kanalizace a další stavby) je velmi 

nebezpečné a při náhodné iniciaci hrozí explozí se značnými bezpečnostními 

důsledky. [9]  
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2.3.3 Odvaly hlušin a odkaliště 

 

Odvaly hlušin mají řadu negativních dopadů na životní prostředí. Jednak jsou 

cizími prvky v krajině, které zabírají území a brání většinou dalšímu rozvoji. Životní 

prostředí přímo ohrožují aktivní odvaly s probíhajícími termickými procesy 

způsobenými samovznícením zbytkového uhlí v tělese odvalu s doprovodným 

vývinem jedovatého CO a plynu CO2. Negativním faktorem je také prašnost. 

Nebezpečím u nečinných odvalů je, že za optimálních podmínek mohou vzniknout 

termické procesy se všemi negativními následky. Odvaly hlušin mají i svůj pozitivní 

vliv, jelikož obsahují značné množství osvědčeného stavebního materiálu. V 

minulosti prakticky každý důl, který měl úpravnu uhlí s provozem kapalinového 

prádla provozoval odkaliště, kde byly vypouštěny vody s obsahem černého uhlí a 

kamene s následnou sedimentací.  

2.3.4 Vypouštění důlních vod 

V současné době existují dvě lokality v útlumové části Ostravsko-karvinského 

revíru, kde z praktických důvodů musí být čerpána důlní voda tak, aby nedošlo 

k zaplavení činných těžebních lokalit v hornické části. Čerpání vody provádí 

DIAMO, s.p. Problémem je vysoká salinita vypouštěných důlních vod. Teplota vody 

při výtoku je cca 25°C a salinita se dnes pohybuje kolem 11g/l. Salinita důlních vod 

se využívá např. v areálech pro hydroterapii. Nevyužité důlní vody se pak vypouštějí 

do vod povrchových nebo podpovrchových, toto vymezuje Horní Zákon [10] 
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2.4 Revitalizační práce 

Práce v této lokalitě budou probíhat ve třech etapách, tak, aby do sebe 

vzájemně nezasahovaly, prioritou je odstranit nevzhledné a rušivé prvky vzniklé 

několikaletou těžbou a následně z území vytvořit areál vhodný k rekreaci. 

2.4.1 I. etapa: Revitalizace krajiny na nadregionální biokoridor 

 

Obr. č. 6. Území s vyznačenými biokoridory [11] 
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Jde o nivní biokoridor, jehož cílem je dosažení charakteru co nejbližší 

přirozeně širokému říčnímu kontinuu v měkkém a na okrajích tvrdém luhu. Z 

inertních zemin haldy při ulici Hřbitovní budou tedy na nejbližších dvou jezerech 

vytvořeny celkem 4 umělé ostrovy o celkové rozloze cca 0,8 ha a následně osázeny 

tak, aby umožňovaly nerušené hnízdění vodních ptáků.  

Další revitalizace spočívá zejména na postupné změně druhové a prostorové 

skladby náletových porostů dřevin směrem k přirozenému charakteru. Stávající 

převaha topolů černých a bříz bude postupně obměňována ve prospěch cílových 

úvalových luhů a bažinných olšin. V lučních enklávách je cílem uplatnit solitérní 

porosty stromů a keřů s dřevinami tvrdého luhu (jilm vaz, jasan ztepilý, dub zimní, 

javor mléč, javor babyka, brslen evropský, hloh obecný, krušina olšová). V prostoru 

nadregionálního biokoridoru nejsou přípustné až na dohodnuté výjimky žádné 

stavby, rekreační zařízení umožňující větší koncentraci návštěvníků spojená s 

hlukem, parkováním a nočním osvětlením, oplocováním a skládkováním.  

V prostoru nadregionálního biokoridoru jsou naopak přípustné cyklotrasy, 

jezdecké a turistické trasy, rekreační koupání s rekreačním a volnočasovým zázemím 

na vymezených místech, pořádání jednorázových kulturních aktivit nehlučného 

charakteru a křížení místní komunikací. Toto bude řešeno ve třech stavebních 

projektech, které proběhnou následovně. Budou zde zřízeny čtyři umělé ostrovy, 

které budou vybudovány navážkou inertních zemin z bývalé skládky do prostoru 

dvou jihozápadních jezer. Ostrovy budou vytvarovány, překryty vrstvou ornice o 

tloušťce minimálně 30 cm a osázeny dřevinami. Vegetační úpravy jsou však 

organizačně zařazeny již v dalších etapách. Poté dojde ke zdravotním a kompozičním 

probírkám dřevin v nadregionálním biokoridoru, jež bude provedeno na základě 

podrobného posouzení stávajících porostů a na základě dokumentace vytvořeny 

palouky a vertikálně i horizontálně členité porostní okraje. Poté proběhnou dosadby 

žádoucích dřevin do nadregionálního biokoridoru, tak, aby byl výškově i prostorově 

vytvořen různorodý porost. Po ukončení výsadeb bude následovat tříletá údržba 

sestávající z dosadeb uhynulých sazenic, hnojení a postřiky dřevin proti okusu zvěří. 

[12] 
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Obr. č. 7. Vizualizace Antošovických jezer po rekultivaci [l3] 

2.4.2 II. Etapa: Území určené k šetrné turistice 

Šíje mezi dvěma severními jezery je dle platného územního plánu a navazující 

studie určena k využití pro rekreaci. „Koblovská jezera – rekreační areál Antošovice“ 

zpracované firmou Centroprojekt r. 2007. Tato zastavovací studie vychází z 

předpokladu, že severně od jezer na konci domovních zahrad bude územím 

procházet protipovodňová hráz jako ochrana místních částí Koblova a Antošovic, 

která řeší protipovodňovou ochranu zastavěného území do výše stoleté vody. 

Stavební objekty rekreačního areálu jsou dle studie navrženy za ochrannou hrází tedy 

blíže osady Antošovice.  
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Příjezd do areálu je řešen místní komunikací, která navazuje na stávající silnici 

III/01136 Ostrava – Antošovice – Šilheřovice. Při této komunikaci bude řešeno 

parkoviště pro cca 100 vozidel. Do areálu je řešen separovaný přístup pro pěší i 

cyklisty.  

 

Obr. č. 8. Popis řešeného území [14] 

2.4.3 III. Etapa: Výstavba golfového hřiště 

 Tato etapa výstavby prozatím v projektové dokumentaci chybí, dosud nebyly 

získány finance na její realizaci, proto projektanti zatím od této realizace upustili, já 

se jí však zabývat budu a se stavbou golfového hřiště vás seznámím. Návrh hřiště v  

této práci je pouze mou představou a pozbývá díky mému zaměření projektové 

dovednosti. 
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3. Proces výstavby golfového hřiště 

3.1 Co je potřeba ke stavbě golfového hřiště 

Jako každá jiná stavba, je i pro tuto potřeba řada povolení. Potřebujeme 

povolení kraje, obce, která se vyjadřuje k územnímu plánu, víceméně povoluje celou 

stavbu. Na Obecní úřad tak předkládáme celý charakter pozemku, což u nás bude 

stálé sportoviště. Obec však není jediná, která projekt schvaluje, důležitou roli zde 

hraje také EIA – Environmental Impact Assessment. Další podmínkou je posudek 

architekta. Co se dotací týče, v České Republice existuje dotační titul, který jde z 

veřejných financí, administrativou a rozdělením dotací se zabývá Regionální rada, 

kterou má zřízený každý kraj, u nás to tedy bude kraj Moravskoslezský. Dotační titul 

má číslo 221 – modernizace a rozšiřování sportovišť. Pokud jde o veřejný subjekt 

(malé a střední podniky) získají dotace v hodnotě Max 50% ze způsobených výdajů 

(nepatří zde DPH, práce architekta atd.). Peníze z regionální rady tvoří z 90% peníze 

z Evropské unie a zbytek doplácí kraj z krajského rozpočtu.[15] 

3.1.1  EIA – Environmental Impact Assessment 

Proces EIA je stanoven Zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, 

popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů např. stavebního zákona, 

horního zákona, vodního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o 

drahách aj. [16] Stanovisko předkládá oznamovatel = investor jako jeden z podkladů 

pro navazující řízení. Platnost stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost 

může být na žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a to i 

opakovaně. Oznamovatel (ten, kdo hodlá provést záměr) je povinen zaplatit 

zpracování oznámení a zpracování dokumentace, přičemž si může vybrat ze seznamu 

autorizovaných osob.  
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Zpracování posudku hradí rovněž oznamovatel, ovšem v tomto případě nemůže 

ovlivnit cenu ani zpracovatele posudku (autorizovanou osobu). Zpracovatele 

posudku vybírá příslušný úřad. Seznam autorizovaných osob naleznete na stránkách 

Ministerstva životního prostředí. V průběhu procesu posuzování se vychází ze stavu 

životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. Proces EIA hodnotí 

vlivy na životní prostředí při přípravě, provádění, provozování i ukončení 

posuzovaného záměru (proces se může zabývat rovněž i důsledky likvidace záměru, 

sanacemi nebo rekultivacemi území). Mimo provozování záměru se posuzuje i 

havarijní stav. Součástí procesu posuzování je rovněž i návrh opatření k předcházení 

nepříznivých vlivů na životní prostředí v důsledku realizace záměru. Golfové hřiště 

potřebuje  posudky  EIA ještě před zahájením stavby. Zde EIA  rozhoduje o dopadu 

na životní prostředí, zpracovává se oficiální dokument. Posuzuje hlavně zda stavba 

nepostihne faunu, floru, jestli neohrozí živočichy zde žijící. Zaměřuje se na např. na  

travní kulturu, zda  je v souladu s travní směsí, která se na golfovém hřišti bude 

vyskytovat. Důležitá je také strana vodohospodaření (odebírají se vzorky vody, 

posuzuje se zde vliv na podzemní vody, poškození kvality vody) , pokud cokoliv z 

tohoto neodpovídá standartu  EIA, stavba nebude povolena.[17] 

3.1.2  Posudek architekta 

Toto lze řešit dvěma způsoby, buď dodavatelsky tzv. na míru, nebo si 

zakoupíte samostatný projekt. Architekt se vyjadřuje k nadmořské výšce, použití 

vhodných travních semen, k poryvům větru, dřevinám na hřišti a vyjadřuje se také k 

tomu, jaká bude náročnost práce s terénem a zda je tedy umístění hřiště reálné. 

3.1.3  Regionální rada 

V letech 2007-2013 je ze strukturálních fondů EU vyčleněno výhradně na 

rozvoj regionu Moravskoslezsko přes 716 milionů eur. O tyto peníze se 

prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko mohou 

ucházet různé subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského charakteru. 

Řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko, která spravuje a rozděluje peníze z programu.  
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O dotace je možné se ucházet prostřednictvím předkládání rozvojových 

investičních projektů. Jejich zaměření vymezuje zacílení podpory z programu do 

různých oblastí, ať už regionální dostupnosti a dopravní infrastruktury, veřejných 

služeb, cestovního ruchu, brownfields, občanské vybavenosti měst a venkova. 

Projekty  může předkládat široké spektrum žadatelů, jejich příslušnost k dané oblasti 

podpory je určena přímo v operačním programu. Jedná se např. o kraj, obce, svazky 

obcí, organizace zřizované nebo zakládané krajem či obcemi, dopravce zajišťující 

veřejnou dopravu, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, 

nestátní neziskové organizace, podnikatele, profesní organizace a další. 

 ROP Moravskoslezsko je jedním z 26 operačních programů, ze kterých lze v 

letech 2007-2013 v České republice získat evropské dotace. Subjekty z 

Moravskoslezska se mohou ucházet o dotace také z dalších, tzv. tematických 

operačních programů, které jsou řízeny centrálně se zaměřením do podpory oblastí 

dopravy, životního prostředí, rozvoje vzdělávání, vědy a výzkumu, podnikání, 

lidských zdrojů a zaměstnanosti a dalších. S žádostí o dotaci zde místní subjekty 

musí uspět v celonárodní konkurenci.[18] 

V následujícím přehledu je zobrazeno, co vše je pro podání žádosti potřeba, 

tuto tabulku používá EIA jako prováděcí dokument. 
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Obr. č. 9. Stručný popis postupu, který je nutný k provedení práce týkající se 

odstranění ekologických škod [19]
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3.2 Objasnění pojmů v golfu 

Golfové hřiště se většinou skládá z 9 nebo 18 jamek. Slovo jamka znamená 

skutečnou díru v zemi, do které se má míček dostat, nebo část hřiště od daného 

odpaliště až k jemu příslušnému greenu, na kterém je vyvrtána jamka. Ráně na 

greenu, při které se míček nevznese do vzduchu, se říká putt (a ten se patuje). Greeny 

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 greenu není stálá a může se den ode dne, i mezi 

jednotlivými koly turnaje, měnit.  

 Většina jamek má green od odpaliště příliš daleko na to, aby se dal zasáhnout 

první ranou, proto je mezi greenem a odpalištěm nízko sekaný pruh trávy zvaný 

fairway, po kterém hráč postupuje k jamce. Mezi fairwayí a greenem je tzv. forgreen. 

Okolní nesekaná tráva se nazývá rough a tvoří další překážku. Každá jamka je 

označena parem. Par je číslo závislé na obtížnosti každé dráhy. Par je teoretický 

počet ran, na který by zkušený golfista měl jamku zahrát. Obvyklá hodnota této 

vzdálenosti pro jamky s parem 3 je do 224 metrů, pro par 4 od 225 do 434 metrů a 

pro par 5 více než 435 metrů. Golfista by se na dvě rány pod par měl dostat na green 

a pak potřebovat ještě dva paty. Tzn., že např. u krátkých zalomených (takzvaný 

dogleg) jamek není možné hrát první ranou na green i když jsou kratší než 224 

metrů, pravidlo vzdáleností a paru tedy v těchto případech neplatí. Zahrání jamky na 

jednu ránu se nazývá Hole in one nebo též Ace (eso), třemi ranami pod par se nazývá 

Albatros, dvěma ranami pod par Eagle, jednou pod par Birdie, jednou (dvěma, třemi) 

přes par boggey (double boggey, triple boggey). Celkový par všech jamek osmnácti 

jamkového hřiště bývá většinou 72, ale záleží na obtížnosti hřiště. 

Na jamkách jsou rozmístěny různé překážky, což může být například bunker 

(písečná překážka), ze které se hraje jinak než z trávy, nebo vodní překážka (rybníky, 

potoky apod.). Tu dělíme na vodu příčnou a podélnou.  
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V překážkách platí zvláštní pravidla, která znesnadňují hru, například v bunkru 

se hráč před samotným odpalem nesmí dotknout holí písku ani nesmí provést cvičný 

švih. Pokud míč zůstane v oblasti označené jako vodní překážka, může jej hráč hrát 

podle podobných pravidel jako v bunkeru, nebo s připočtením trestné rány z místa 

mimo překážku. Pokud míček skončí za označenými hranicemi hřiště, nelze jej z 

daného místa hrát. U většiny hřišť bývají další zařízení, které nejsou součástí herního 

prostoru. Jsou to tréninkové prostory: cvičný green, bunker, tréninková louka 

(driving range), cvičné plochy pro putting (hra na greenech) a chipping (hra 

z fairwaye na green).[20] 

3.3 Výstavba golfového hřiště 

Výstavba golfových hřišť po roce 1989 zaznamenala neočekávaný rozvoj. 

Počet i herní kapacita golfových hřišť roste rychleji než samotný počet tuzemských 

registrovaných hráčů. Dílem je to díky víře v další celkový růst golfu u nás, dílem 

pak orientací na golfovou turistiku, která je patrná v mnoha regionech. Nejen 

moderní, ale také užitečnou činností je umístění hřiště do specifických lokalit jako je 

ta naše. Okolí Antošovických jezer je svou zdevastovanou krajinou dobrým 

kandidátem pro projekt spojený s vybudováním golfového hřiště. Území tak získá 

nejen estetickou ale také kulturní a společenskou vybavenost. Výjimkou v České 

Republice nejsou ani golfová hřiště založená na skládkách odpadu nejrůznějšího 

původu. Primárním cílem těchto hřišť bývá co možná maximální propojenost s 

okolním prostředím, pokud možno bez výraznějších modelačních zásahů. 

Jednotlivá hřiště se od sebe mohou velmi lišit. A to např. herními překážkami, 

terénními modelacemi, travními komponenty, fyzickou náročností, sportovním 

vyžitím a strategií hry . S ohledem na umístění pak tato hřiště obvykle významně 

plní funkci klubového a společenského života členů, podílejí se na výchově a 

tréninku všech kategorií hráčů a umožňují pořádání širokého spektra soutěží.  

 

 



Veronika Dvorská                            Rekultivace krajiny za účelem výstavby golfového hřiště 
 

20 20 

Problémem je ovšem to, že nominální herní obtížnost prakticky nevypovídá o 

dalších důležitých aspektech hřiště. V první řadě pak právě o naplnění původního 

záměru, co od hřiště očekáváme. Protože jen spokojený hráč se bude na hřiště 

opakovaně vracet. Tato spokojenost přitom ale může mít řadu podob a dílčích částí , 

od nabízeného servisu, zázemí klubu a kolektivu členů přes okolí hřiště, zapojení do 

krajiny a celkový estetický dojem až po délku přechodů mezi jamkami, kvalitu 

údržby či nabízený poměr risku a zisku při možné volbě plánu hry. Navíc do hry 

vstupuje i individuální vkus hráče. Vysoká obtížnost pak bývá přeceňována, obzvlášť 

z marketingového hlediska. Snaha o maximální obtížnost tak může být v mnoha 

směrech kontraproduktivní. Jamky s maximální délkou a vysokou koncentrací 

překážek a dalších faktorů (sklon drah, modelace jamkovišť, hloubka bunkerů, výška 

roughu a jiných) jen výjimečně přinesou běžnému hráči radost ze hry. [21] 

3.3.1 Půda 

 Nejlepším základem pro stavbu golfového hřiště jsou půdy původní. Typ půdy 

zde nemá zásadní podíl na růst travních semen a to díky písku, který se pokládá na 

ornici. Tento písek obsahuje travní semeno, které v písku vyklíčí.; 

 

Obr. č. 10. Hlavní typy půd v ČR [22] 
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Podloží řešeného území Antošovi je tvořeno neogenními vápnitými jíly, na 

nichž se vyskytují glejové fluvizemě. Terénní rozdíly v převážně rovinatém území 

jsou minimální a představuje je prakticky jen antropogenní reliéf (náspy, zbytky hald 

atd.). Půdní kryt tvoří převážně půdy hlinité a hlinitopísčité, z půdních typů převažují 

hnědé půdy, podél toku řeky Odry a jejích přítoků jsou půdy nivní. Na základě 

klimatických charakteristik je možné území charakterizovat jako mírně teplou oblast. 

U jílovitých typu půd, jako u řešeného území, musíme více zavlažovat, protože jíly 

dobře špatně vsakují vodu, toto se řeší proděravěním kritických míst. To probíhá tak, 

že tráva se proděraví plnými hroty, obvykle speciálním strojem a aby zde voda 

nestála, díry se vysypou pískem s příslušnou travní směsí.[23] 

 

 

Obr. č. 11. Proděravění půdy, za účelem zavlažení [24] 
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3.3.2 Změny terénu 

Změny terénu na golfovém hřišti podléhají nejvyšší kontrole, ornice se totiž 

nesmí jakkoli převážet, vyvážet, nesmí se nakupovat ani s ní obchodovat. Se svou 

vlastní ornicí může pracovat majitel pouze na vlastním pozemku, zde si ji může 

odkrýt, popřípadě uskladnit na nějakou dobu, aby ji poté vrátil zpět na místo.  

Při  budování terénu hřišť se používá tato metoda. Ornice se shrne, přemístí se 

do meziskladu (zastřešené místo na vlastním pozemku) , kde bude do doby, než se na 

hřišti provedou všechny drenážní a zavlažovací práce a instalace. Ornice se poté vrátí 

zpět na místo a vytvaruje se podle projektu architekta, poté se ornice zapráší pískem 

obsahující travní semeno a čeká se na jeho vyklíčení. Na místech s větší nadmořskou 

výškou je potřeba zarovnání farwaye, aby hráči nechodili stále do kopce a z kopce, 

toto zarovnání probíhá vertikálně. Ochrana přírody a krajiny se podle Zákona o 

ochraně přírody a krajiny, zajišťuje zejména účastí na ochraně půdního fondu, 

především při pozemkových úpravách.[25] 

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, 

nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je 

jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, 

jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována 

ochrana a zlepšování životního prostředí. Tentýž zákon stanovuje zásady ochrany 

zemědělského půdního fondu. Pro nezemědělské účely je nutno použít především 

nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v 

současně zastavěném území obce nebo na nezastavěných plochách stavebních 

pozemků, staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením 

přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí 

zemědělského půdního fondu, nutno, co nejméně narušovat organizaci zemědělského 

půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských 

účelových komunikací,odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 

při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování 

zemědělského půdního fondu,po ukončení povolení nezemědělské činnosti 

neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být 

rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného 

plánu rekultivace. [26] 
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3.3.3 Výstavba greenů 

Green je zatravněná část golfového hřiště určená ke konečné fázi hry, na 

greenu se nachází jamka, do které při hře míček směřuje. Greeny na hřišti jsou 

konstruovány v souladu s doporučeními agentury United States Golf Association 

(dále jen USGA) a poskytují průměrnou velikost cca 650 m² se zajímavým 

tvarováním. Greeny je samozřejmě možné stavět mnoha různými způsoby, dle 

různých norem a doporučení a podle místa stavby. Pokud se ale rozhodnete vsadit na 

jistotu a postupovat podle nejlepšího, pak se zaměřte na doporučení USGA. Stavba 

greenu dle USGA má své normy a pravidla. Konstrukce probíhá ve třech vrstvách.  

První je podpovrchová drenážní vrstva, kdy se do spádovaného podloží 

vyhloubí drenážní kanálky a do nich jsou položeny perforované drenážní trubky o 

průměru 80mm, zasypané štěrkem o velikosti částic do 10mm. Drenáž bude 

vyvedena z greenu ven a bude ukončena podzemním trativodem nebo do vodoteče 

Druhá vrstva je drenážní štěrková vrstva, která se umístí po celé ploše greenu 

ve vrstvě o průměrné mocnosti 100mm, velikost štěrkových části do 10mm. 

Poslední vrstva je kořenová, což je směs písku a rašeliny, mocnost vrstvy 

průměrně 300mm. Do této vrstvy bude zaseta greenová travní směs.  
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Obr. č. 12. Příčný řez jednotlivými vrstvami greenu. [27] 

 

Jedním z důležitých principů je zjednodušeně řečeno vytvoření "pevného 

mostu" mezi drenážní štěrkovou vrstvou a pískovou kořenovou vrstvou, aby 

nedocházelo k propadání, migraci pískových částic do drenážní vrstvy. Pokud tento 

základní princip není dodržen, respektive byly při stavbě greenu použity nevhodné 

materiály, dojde právě k migraci nejjemnějších pískových částic do štěrkové vrstvy a 

následně do drenážního systému. Výsledkem je pak zcela nefunkční, ucpaný 

drenážní systém. Vedlejším, ale velmi zásadním negativním efektem nefunkčního 

drenážního systému v greenech může být nijak nekontrolovatelná míra vlhkosti v 

kořenové vrstvě greenu. Proto je při stavbě nutné dbát na správný výběr materiálů a 

jejich poměr a jejich mocnost. Předně USGA nedoporučuje použít drcený lomový 

kámen. Postupem času totiž může dojít k sesednutí drceného kameniva vlastní vahou 

a tlakem pískové vrstvy a tím i k zhutnění a uzavření prostoru mezi jednotlivými 

zrny štěrku. K výběr štěrku se doporučuje přistoupit společně s výběrem písku pro 

kořenovou vrstvu. Oba materiály pak společně odešlete do akreditované laboratoře k 

postoupení testu na výše uvedené faktory. V Evropě je takovouto laboratoří např. 

skotská European Turfgrass Laboratoriem (ETL). Greeny jsou sečeny náročným, 

nicméně velmi kvalitním způsobem, a to ruční sečí singlovými sekačkami. Tato 

úprava našich jamkovišť ještě více umocní zážitek ze hry.  
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Co se osiva týče, nejkvalitnějším právě pro greeny je agrostis stolonifera 

(psineček výběžkatý),agrostis tenis (psineček tenký) a festuca rubra (kostřava 

červená). 

 

Obr. č. 13. Green [28] 

3.3.4 Výstavba odpališť 

Odpaliště je plocha, ze které se odpaluje první rána na jamce, bývá různá pro 

muže, pro ženy a pro profesionály. Odpaliště v Antošovicích bude oproti okolnímu 

terénu mírně navýšeno o cca 100 až 500mm. Pro jeho konstrukci bude použita místní 

zemina a vše bude zarovnáno do roviny a spádováno cca 1° proti směru odpalu a 

oseto travní směsí. Na odpalištích jsou umístěny tzv. kameny odpališť, které určují, 

odkud můžete odpalovat. Kameny mají trojí zbarvení. Modré, červené a žluté. Ze 

žlutých kamenů odpalují profesionálové, jsou umístěny nejdále. Červené kameny 

jsou určeny pro ženy a jsou tím pádem nejkratší a modré kameny odpališť patří 

mužům. 
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Obr. č. 14. Nanesení štěrku na závlahovou techniku [29] 

Jak můžeme na názorné fotografii vidět (Obr. č. 14), při stavbě je nejdůležitější 

odvodňovací systém, který zabraňuje vodě, aby se kumulovala na odpališti. Při 

stavbě je využito různých spádů, které vodu odvádí. Musí se také zvolit správný 

štěrk, vyskytuje se zde štěrk jemný, ale i hrubozrnný, vždy ve správné kombinaci. 

 

 

 

Obr. č. 15. Příčný řez jednotlivými vrstvami odpaliště. [30] 



Veronika Dvorská                            Rekultivace krajiny za účelem výstavby golfového hřiště 
 

27 27 

 

3.3.5 Výstavba pískových překážek 

Jestliže chceme stavět kvalitní golfové hřiště, musíme jeho nejcitlivější partie 

dobře založit. Pískové překážky (bunkery) k nim neodmyslitelně patří. Nabízejí se 

zde různé varianty stavby pískových překážek v případě, kdy se golfové hřiště staví 

na zemině, respektive na různé přístupy stabilizace hran bunkerů v průběhu budování 

hřiště. My si zde vysvětlíme dvě varianty. Ta první probíhá rozprostření ornice do 

dna bunkeru a jejím osetím travním osivem. Druhá varianta naváží písek přímo do 

bunkeru. 

 

Obr. č. 16. Písková překážka na golfovém hřišti Čeladná [31] 

 Obě varianty mají své klady i zápory. Z pohledu architekta hřiště je první 

varianta jistě preferována. A to z toho důvodu, že architekt má možnost pracovat s 

vytažením pískové linie a jejím tvarem dle potřeby strategie hry a samotného designu 

poté, co je travní drn stabilizován natolik, že je možné přistoupit k návozu písků do 

bunkerů. K tomuto postupu výrazně pomáhá již stabilizovaný travní drn a zahájené 

výškově odlišné kosení jednotlivých hracích ploch. V tomto případě je písek do 

bunkerů navážen až po stanovení pískové linie. Architektovi v pohledu nevadí 

deponovaný písek uprostřed bunkeru.  
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Při této variantě má stavitel také možnost těsně před návozem písku plochu 

bunkeru řádně zhutnit v celé ploše a zkontrolovat správnou funkčnost drenážního 

systému po dokončené stavbě, stejně jako finálně odstranit veškeré předměty nebo 

organiku, která do bunkeru nepatří.  

 

 

Obr. č. 17. Příčný řez pískovým bunkrem – greenovým. [32] 

 

Druhá varianta naopak nabízí daleko „čistější“ práci s hranou již v průběhu 

výstavby a je šetrnější k instalované drenáži po celou dobu výstavby. Kdo má 

zkušenost se stavbou golfového hřiště ví, jak pracné je udržet v průběhu výstavby 

funkční drenážní systém v bunkerech. Po každém intenzivnějším dešti je potřeba 

odstranit sediment ze štěrkového krytí a navézt nový štěrk, aby nedošlo k zanesení 

drenážního systému.  

V tomto případě instalace dřevěných bordů umožňuje navézt písek do bunkerů 

ještě před rozhrnutím ornice a tím velmi efektivně drenáž chránit. Pokud ornici při 

jejím rozprostření k hraně bordu stavitel dostatečně zhutní, nedochází i při větších 

deštích k erozi a splachům ornice do dna bunkeru. Omezujícím faktorem tohoto 

postupu je menší prostor pro stanovení pískové linie architektem, a to jednak proto, 

že je už bordy stanovená. A také proto, že pohledu z bunkeru brání deponovaný 

písek uvnitř bunkeru. Případný splach ornice se ale zastaví na hraně písku a je 

odstranitelný. Výše uvedené principy lze taktéž využít při rekonstrukcích bunkerů na 

již hotových hřištích.[33] 
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3.3.6 Výstavba vodních překážek 

Vodní plochy jsou důležitou součástí golfového hřiště. Jejich funkce není jen 

herně strategická, estetická, ale na drtivé většině hřišť je současně rezervoárem vody 

pro zavlažování. Na většině hřišť jsou vodní plochy uměle vybudovány. V našem 

případě budeme postupovat také tak, i přesto, že zde máme přírodní zdroj vody. 

Z Antošovických jezer budeme vodu pouze čerpat k zavlažování, avšak nebude do 

nich veden odtok, aby nedošlo ke změně charakteru jezer. Architekt se snaží, aby 

vodní plocha byla jednak překážkou a zároveň aby byla využitelná jako zdroj 

závlahové vody, včetně zmíněné infrastruktury. Jsou-li obě funkce naplněny, pak je 

třeba, aby vodní nádrž byla správně postavená. 

 

Obr. č. 18. Ukázka vodní překážky, modře označena [34] 

Břeh nad hladinou by neměl být prudší než 1:3, a to proto, že příkřejší svah je 

strojově neudržovatelný, hrozí smyk a pád sekačky do vodní nádrže. A také proto, že 

z prudšího svahu se, pokud je tráva v okolí mokrá, skoro nedá vylézt. U vodních 

překážek se nutno zamezit tvorbě řas. Prioritním faktorem tvorby řasy je mělká 

nádrž. Minimální doporučená výška vodního sloupce by neměla být méně než 3,5m. 

Pokud z nádrže čerpáte vodu do závlahového systému, pak je v místě nátoku do sací 

jímky doporučená hloubka jezera alespoň 4,0 m.  
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 V umělém jezeře musí být na konci potrubí filtr, aby se do sací jímky 

nedostaly ryby, klacky, listí a jiné větší předměty. Samotné odfiltrování jemných 

částic z vody, v souvislosti s mírou znečištění vody, je součástí technologie čerpací 

stanice. Na sacích koších čerpací stanice jsou také jednoduché filtry. Filtr v jezeře 

nemusí být vždy provrtaná betonová jímka obsypaná štěrkem. Naprosto postačí, 

pokud bude na konci filtr s nerezovým perforovaným plechem. V tomto případě je 

nutné si pohlídat, aby objem vody, která proteče perforací, byl větší, než objem, 

který proteče samotným potrubím. Do vodní překážky musíme zabudovat fólii.  Než 

přistoupíme k instalaci fólie, musíme instalovat ve dně nádrže drenážní systém, který 

bude jednak odvádět podzemní vodu, pramen z pod fólie mimo nádrž a také bude 

odvádět z pod fólie zemní plyny. Proto musí mít drenážní systém několik odvětrání 

vyvedených nad maximální hladinu nádrže a souběžně hlavní větev drenáže 

vyspádovanou a odvedenou mimo retenční nádrž.[35]  
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3.4 Golfové hřiště v Antošovicích 

Návrh hřiště je zobrazen v nákresu, který dokládá umístění jednotlivých jamek 

(Obr. č. 19.). Uspořádání jamek závisí na prostoru a rozloze daného území. Hřiště 

v Antošovicích je umístěno mezi obytnou částí a zaplavenou částí. Je umístěno na 

rozloze cca 70 ha a bude zde stát 18-ti jamkové hřiště. Každá jamka je jinak dlouhá. 

Ta nejkratší by měla měřit cca 330m a je to jamka č. 8, naopak ta nejdelší, jamka č.3 

bude dlouhá cca 600m. Obtížnost jamek se také liší, je zde umístěna jak 3 paarová 

jamka, tak 5-ti paarová jamka. Pro obtížnost hry jsem zde umístila vodní překážky, 

příčné i podélné, písečné překážky a překážky v podobě terénních nerovností. 

V lokalitě Antošovických jezer je dostatečný zdroj vody na závlahu golfového hřiště. 

Musíme zde počítat s kapacitou denního odběru v sezóně minimálně 400 m³ vody. 

Délka hřiště se bude pohybovat kolem 6000 metrů, odpaliště budou mít rozlohu 150 

– 250 m². Na jamkovištích se setkáme s rozlohou minimálně 400 m² na každé jamce 

a bunkry zde budou o rozloze 70 m². Jako každé ostatní hřiště bude i to 

v Antošovicích podléhat normám USGA. Pro možnost tréninku je zde zahrnut také 

putting green, chipping a samozřejmě také driving range, na kterém si hráči 

procvičují svůj úder. Co se vybavenosti hřiště týče, bude obsahovat především 

informační systém celého areálu, kameny odpališť (modré, červené a žluté), vlajky 

jednotlivých jamek včetně příslušenství, kolíky naznačující vzdálenost a kolíky 

vyznačující překážky, zábradlí, rohože na cvičných odpalištích, cvičné míčky, určeny 

k zakoupení a golfové simulátory.  
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Obr. č. 19. Červeně vymezena oblast golfového hřiště [36] 

Pozemky na nichž bude golfové hříště postaveno (Obr.č. 19) patří v dnešní 

době převážně městu Ostrava, společnosti Diamo nebo OKD. Nachází se zde také 

pár soukromých pozemků, o jejichž odkoupení již město jedná. 

Pro odpočinek zde bude postavena také klubovna v podobě 

dvouposchoďového domu s terasou, která bude nabízet recepci s pokladnou, šatny a 

sociální zázemí, Pro-shop, restauraci a bar, kuchyni, klubové prostory, Caddy hall, 

kancelář, sklady pro shop, náhradní díly, osivo, hnojivo, postřiky, dále bude 

obsahovat technické zázemí, garáž pro stroje cca 600 m² a pro golfové vozíky cca 

400 m², dále pak dílnu a sociální zázemí pro zaměstnance. Infrastrukturu bude 

doplňovat parkoviště u budovy s kapacitou min. 50 aut.  
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Obr. č. 20. Návrh 18-ti jamkového golfového hřiště Antošovice [37] 

Postavit hřiště je finančně náročná záležitost a investoři samozřejmě počítají 

s určitou návratností investic. Právě proto jsou poplatky za členství v klubu, vlastnící 

golfového hřiště většinou velmi nákladné. Pro představu se toto členství, platící se 

jednorázově, pohybuje od 200 000,- Kč do 500 000,- Kč. Záleží samozřejmě na 

kvalitě a reprezentativnosti hřiště. K tomuto jednorázově platícímu se členství je 

třeba zaplatit ještě roční poplatek, pohybující se kolem jedné desetiny poplatku 

vstupního. Členové těchto hřišť mají hru po celý rok na svém domovském hřišti 

zdarma, tak tomu bude i na golfovém hřišti v Antošovicích. V dnešní době máme 

ovšem ještě další možnost a to proto, že se golfová hra snaží dostat mezi širší okruh 

obyvatel. Tou možností je, koupit si členství v klubu, které nevlastní golfové hřiště. 

Vstupní poplatek se zde pohybuje kolem 20 000,- Kč a roční pak kolem 5 000,- Kč. 

Tyto kluby jsou ve smluvním vztahu většinou s regionálními golfovými hřišti, jejich 

členové pak využívají slev na všech těchto hřištích. Výhodné je to pro obě strany. 

Golfová hřiště mají kýžený zisk a lidé se tak mohou dostat ke hře, která jim doposud 

nebyla dostupná 
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Obr. č. 21. Vyznačení golfového areálu [38] 

Níže uvedený rozpočet se vztahuje na stavbu 18-ti jamkového hřiště. Obsahuje 

stěžejní položky, důležité ke stavbě. Informace jsem čerpala ze zveřejněných 

rozpočtů hřišť, vystavěných v roce 2008. Můj návrh je přepracován na parametry 

hřiště v Antošovicích. Zde je již vyřešena infrastruktura a bude tak potřeba vystavět 

pouze příjezdové cesty a parkoviště, sjezd zde bude vystavěn přímo z dálnice D47. 
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Rozpo čet pro 18 mistrovských jamek (v Kč) 
  

Položka předpoklad 
Příprava a řízení průběhu stavby   

projekt, administrativa, povolení, EIA 4 500 000 
zahraniční architekt, dozor 16 000 000 

oddíl celkem  20 500 000 

Výstavba h řišt ě včetně staveb souvisejících   
Hrubé vytvarování h řišt ě 25 000 000 

hrubé terénní úpravy hřiště vč. PHM, základní 
modelace 20 000 000 

kamenivo včetně driving range 5 000 000 
Konečná modelace 20 000 000 

modelace greenu, tee, bunkeru, rašeliny, doladění 
hřiště 15 000 000 

drenáže 5 000 000 
zemědělské práce 6 600 000 

zemědělské práce, postřiky, hnojení, setí,  6 000 000 
výsadba zeleně 600 000 

Voda 17 000 000 
zavlažovací systém, technologie čerpací stanice 14 000 000 

přivaděč vody, el.přípojky, objekty čerpacích stanic 1 000 000 
rybník 2 000 000 

  
obslužné komunikace a parkovišt ě 15 000 000 

Vybavení h řišt ě a zázemí   
vybavení hřiště a driving range 2 000 000 

budova technického zázemí 5 000 000 
golfová administrativa (HW, SW, tisk, apod.) 100 000 

oddíl celkem  7 100 000 
Golfový klub   

studie, projekt, budova, sítě 25 000 000 
kuchyně 1 000 000 

interiér 5 000 000 
oddíl celkem  31 000 000 

Marketing a propagace   
opening ceremony, info systém, úvodní inzerce 0 

oddíl celkem  0 

Ostatní   
rezerva 7 000 000 

oddíl celkem  7 000 000 

    
CELKEM 149 200 000 

Tab. č. 1. Rozpočet stavby golfového hřiště [39] 
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4. Zhodnocení vlivu výstavby na okolí 

 Ze všech hlavních pozemních sportů má golf pravděpodobně nejsilnější 

interakci s prostředím. Zajisté žádný jiný sport si pro sebe nevyhrazuje a nespravuje 

tak velká území zeleně. Pouze v Evropě je 5 200 golfových hřišť pokrývajících 

250 000 hektarů a sloužících golfové veřejnosti celkem 5 000 000 lidí. Golf je 

značně velkým samostatným průmyslovým odvětvím a stále se rozrůstá. Žádná 

aktivita takového rozsahu nemůže fungovat v izolaci a je důležité chápat 

odpovědnost této hry vůči širší komunitě. Provozovatelé golfových hřišť, by se měli 

vždy vyjadřovat k obavám skupin na ochranu životního prostředí, veřejných úřadů, 

akademiků a médií, týkajících se dopadu golfu na prostředí. Golf je jedním z mála 

sportů, o které se diskutuje v souvislosti se životním prostředím. Spousta ekologů se 

zabývá problematikou vlivu stavby a provozu golfového hřiště na životní prostředí a 

mnozí proti tomuto také rázně vystupují. Většina z nich se zaměřuje na hnojení 

trávníků, používání pesticidů a fungicidů a s nimi spojenou škodlivost vůči 

podzemním vodám. Ano, musíme jim dát za pravdu, v minulosti opravdu docházelo 

především na hřištích v USA ke kontaminaci podzemních vod, používala se hnojiva 

umělá a při údržbě trávníků byly nutné chemické postřiky.  

Avšak co se týče golfového hřiště v Antošovicích, je nutno vyzvednout klady. 

Jelikož stavba proběhne na silně zničeném území, je třeba hovořit pouze o 

pozitivech, které stavba přinese. Hřiště dá krajině nový a mnohem estetičtější ráz, 

než měla doposud. Jelikož je hřiště umístěno blízko jezer, tedy u přírodního zdroje 

závlahy, není třeba se zde zabývat otázkou příliš velké spotřeby vody. Dnešní normy 

povolují na území, které je součástí nadregionálního biokoridoru, použití pouze bio 

hnojiv.. Proto se zde nemusíme obávat jakékoliv kontaminace či nešetrného 

zacházení. Když jsem hledala studie, články a dokumenty které se zabývají vlivem 

na okolí, nenašla jsem skoro jediný pozitivní ohlas, samozřejmě, že odpůrci jsou buď 

biologové, nebo ochránci. Ti však žijí v mylné skutečnosti, která je již desítku let za 

námi. Ochránci přírody by v dnešní době nepovolili stavbu golfového hřiště, které by 

nesplňovalo dnes velmi přísné limity. Samozřejmě, trávníku se musí pomoci, ale 

dnes se již používají pouze biologická hnojiva, čtvrtletně se provádí testy půd a  

podzemních vod. Osobně znám příklad, kdy na golfovém hřišti na Ostravici byl 

odebrán vzorek z potoka nad hřištěm a poté dole, kde již voda přešla přes to tzv. 
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„chemické území“ a voda byla ještě čistější než před průtokem. Děkovat za to můžou 

rostlinám nasazeným v oblasti vodních ploch, které se škodninami živí a filtrují je. 

Výhodou stavby golfového hřiště jsou samozřejmě nová pracovní místa, 

kterých hřiště poskytne více než dost, estetický pohled je také důležitý a to zejména 

v rekultivovaných oblastech, kdy se ráz krajiny výrazně mění k lepšímu a stává se 

tak turisticky vyhledávanou oblastí. Strávit pár hodin v krásné přírodě s lidmi, 

kterým pravidla hry káží chovat se kultivovaně a tím pádem ve většině případů jinak, 

než v běžném životě je příležitost k nezaplacení. 
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5. Závěr 

Závěrem bych ráda zhodnotila danou problematiku. Za cíl své práce jsem si 

určila přeměnit krajinu poznamenanou těžbou na turisticky žádanou a zvýšit tak 

cestovní ruch v této dnes zapomenuté oblasti. K velké změně na území 

Antošovických jezer dojde především díky stavbě golfového hřiště. Golfový areál je 

v mé práci zasazen pouze imaginárně, ale v okolí se objevuje řada nových projektů, 

založených na podobné bázi, kterými jsem se nechala inspirovat. Za příklad můžeme 

vzít dnes již rekultivovaným územím karvinských dolů, konkrétně Karviné Darkov, 

kde by do konce roku 2010 mělo stát devíti jamkové golfové hřiště. Na starost si toto 

vzala těžařská společnost OKD, která hodlá do projektu investovat 190 miliónů 

korun, z evropských dotací pak obdrží OKD 50 miliónů korun. Zde můžeme názorně 

vidět pokus o vytvoření nových pracovních míst v regiónu s velkou nezaměstnaností, 

areál pak také naváže na stávající nabídku lázeňských a rehabilitačních služeb, které 

nabízejí Lázně Darkov. Tento příklad je jen jedním z mnoha, a právě na něm si 

můžeme dokázat, že toto pojetí rekultivace je jak věci moderní, tak účelnou. Oblast 

Antošovic, kterou v práci popisuji by měla být do roku 2012 zrekultivována a již 

dnes, když se zde půjdete podívat, uvidíte podstatné změny, zatím jsou tyto změny 

vidět pouze v rázu krajiny a tvaru terénu. Jelikož se oblast nachází na území Natury 

2000, budou zde vybudovány umělé ostrovy právě pro vzácné ptactvo,jako jsou např. 

Ledňáček říční, hnízdí zde Bukač velký, nebo Moták pochop. Tato část projektu je 

podle mého názoru velmi důležitá, protože ať už jednou budou v blízkosti tohoto 

území létat golfové balónky, nebo nebudou, na toto chráněné ptactvo to naštěstí 

žádný negativní vliv mít nebude.Popis stavby hřiště jsem pojala zjednodušeně. 

Málokdo si dokáže představit, kolik práce, úsilí a schopných lidí je k tomuto potřeba. 

Je to náročný projekt, jak na zpracování, tak na jeho realizaci. Z vlastní zkušenosti 

také vím, že se jedná o projekty, které podléhají velkému informačnímu embargu. 

Dokud není projekt hotov a zkolaudován, máte minimální šanci dostat se 

k jakýmkoliv záznamům. A i poté, co je projekt dokončen, nemusí být nikde 

uveřejněn. Tohle je samozřejmě věc majitelů. Konkurence v oblasti golfové turistiky 

je dnes obrovská. Díky existenci specializovaných golfových časopisů jsem Vás 

mohla obeznámit alespoň se základními stavebními prvky. 
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Mým záměrem bylo také seznámit Vás s golfovými pravidly a jeho etiketou, 

která v tomto sportu dominuje. Kultivovanost a okázalost této hry totiž nespočívá ve 

výši Vašeho konta, což si většina lidí myslí, ale právě v pravidlech, které pravda 

spíše zakazují, než povolují, ale právě díky přísnosti je golf hrou gentlemanů. A 

nezáleží na tom, jestli jím opravdu jste, nebo jste pravý opak, pokud golf hrát chcete, 

budete se muset podle toho chovat a pokud pravidla dodržovat nechcete, golf hrát 

nejspíš nikdy nebudete. 

Zhodnotit vliv výstavby golfového hřiště na okolí, nebylo nic lehkého. Snažila 

jsem se poukázat jak na klady, tak na zápory. Avšak hodnotit by měli povolaní, lidé, 

kteří se problematikou této oblasti profesionálně zabývají. 
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