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VšECHNO
má sVůj čAs
Karel Šilhan se na poli greenKeepingu, péče o Krajinu a veřejnou zeleň pohybuje již více než 
dvacet let. pracoval jaKo hlavní greenKeeper golfových projeKtů různých úrovní,  
a to jaK při výstavbě, taK během jejich provozu, mj. v cihelnách a hodKovičKách. na Konci 
roKu 2009 se stal hlavním greenKeeperem golfparKu böhmerwald, 27-mi jamKového 
golfového areálu u městečKa ulrichsberg na raKousKé straně Šumavy, Kde působí dodnes. 
studuje greenKeeper aKademii v raKousKém warthu.

Po přibližně roce přemýšlení a příprav 
realizoval Karel Šilhan ryze český pro-
jekt s názvem charles´greens (chg), 

který v letošním roce převzal odborný do-
zor v oblasti agronomie a greenkeepingu, 
výběru strojového parku, tvorbě týmu 
údržby při stavbě a zarůstání golfového 
areálu v Kácově na Kutnohorsku.

Greenkeeper Akademii v rakouském 
Warthu, nejlépe hodnoceném 
vzdělávacím zařízení v kontinentální 
Evropě se zaměřením na greenkeeping, 
studuješ třetím rokem. Jak studium 
hodnotíš?
sám jsem po příchodu do rakouska o stu-
diu greenkepingu ve warthu přemýšlel, 
koncept mi přišel ucelený a reference 
byly velmi dobré. ano, nakonec jsem 
dostal nabídku od mého zaměstnavatele 
toto studium absolvovat. jde o relativně 
drahý špás. ukazovalo to z jeho strany 
chuť na dlouhodobou spolupráci, což mě 
potěšilo. byla to pro mě to jednak moti-
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vace ke zdokonalování se v jazykových 
schopnostech, ale i má orientace na 
praktické vzdělání. a samozřejmě chuť 
získat status certifikovaný hlavní green-
keeper – course manager.  

Jak studium probíhá?
systém greenkeeperského vzdělání je 
v rakousku odlišný. vychází z rakouského 
modelu vyššího odborného vzdělávání, 
které je pod dohledem rakouské hos-
podářské komory. studium probíhá dle 
parametrů a standardů gtc a fegga 
a skládá se ze tří stupňů. nejkratší doba 
absolvování studia je pět let. já nyní stu-
duji poslední třetí stupeň certifikovaný 
hlavní greenkeeper – course manager. 
studium zohledňuje plně průběh green-
keeperského roku. velká část studia 
se odehrává mimo sezonu, na podzim 
a v zimě. během sezony se konají pouze 
praktické terénní kempy na různých hři-
štích po celé střední evropě. pohybovali 
jsme se po rakousku, itálii, německu, 
slovinsku a ve slovensku. přednášející 
a vyučující jsou odborníci a praktici ze-
jména z německy mluvící evropy a z usa, 
např. gerhart lung, melwin lucas, g. 
hauser, angela dohmen, harmut schne-
ider. studium je placené, celková cena 
je poměrně vysoká. to z mého pohledu 
představuje jakési síto, ale současně vel-
ký motivační prvek a záruku, že studiem 
projde omezené množství lidí, kteří na-
jdou na tak „malém“ trhu odpovídající 
uplatnění. velmi často financuje vzdělání 
greenkeeperům klub nebo provozovatel 
hřiště. vznikají tak dvoustranné hlubší 
vztahy. zájemce o studium, respekti-
ve o absolvování závěrečných zkoušek 
a certifikace, musí po celou dobu studia 
pracovat na golfovém hřišti, a to pouze 
v greenkeepingu. student musí být aktiv-
ní golfista, pro každý stupeň je daná úro-
veň hcp. z mého pohledu tak leckdy vzni-
kají neuvěřitelné situace. například mark 
rotemund, manager u murhofgruppe, 
největšího provozovatele golfových hřišť 
v evropě, koordinující činnost všech 
týmů greenkeeperů, plánování, rozpočet 
a kontrolu jejich týmů v oblasti greenke-
epingu, byl přizván jen ke všem dílčím 
zkouškám. závěrečné zkoušky nemohl 
absolvovat právě z důvodu, že nepracuje 
jako greenkeeper. prostě, neporušitelná 
pravidla a standardy, přes ně nejede vlak.

Jak velký teoretický a praktický záběr 
studium má?
skutečně hodně velký. biologie, fyziolo-
gie rostlin, mechanizace, agrochemie, 
golfová architektura a výstavba hřišť, 
trávníkářství, ochrana rostlin, choroby 
a škůdci, výživa, praktický greenkeep-
ing, ekologie krajiny, půdoznalství až po 

podnikovou ekonomiku, personalistiku, 
psychologii, komunikaci a prezentaci, 
bezpečnost práce, pracovní právo, vý-
početní techniku, meteorologii, golfová 
pravidla… během studia jsme navštívili 
okolo čtyřiceti různých hřišť a trávní-
kářských provozů. Každá návštěva byla 
zaměřená zejména na praktické stránky 
provozu, setkání s místními greenkeep-
ery a diskuzi. 

Šest let působíš v Böhmerwaldu jako 
head greenkeeper. Co se během této 
doby v rakouském greenkeepingu 
změnilo?
podle mě se ekonomická krize dostala 
do rakouska se zpožděním a za poslední 
tři roky ovlivnila i golf. to znamená, že 
se velmi dbá na ekonomiku provozu, 
zejména na standardních areálech jako 
je golfpark böhmerwald. neustále pro-
bíhá diskuse nad ekonomickou udržitel-
ností a přizpůsobování hřišť i greenkee-
pingu tomuto požadavku. dále je to čím 
dál větší důraz na minimalizaci zatížení 
chemií, snaha pracovat a využívat růz-
né biologické podpůrné prostředky. já 
například ve velké míře pracuji s orga-
nickými a organo-minerálními hnojivy 
(pure), algináty a yuccou jako smáče-
dlo. před dvěma lety jsme zakoupili pří-
stroj na výrobu kompostového extraktu, 
což velmi ovlivnilo můj přístup k pěsto-
vání trávníků a podpoře jejich vitality.

do rakouska dorazila také v plném 
rozsahu evropská legislativa v oblas-
ti používání pesticidů, která nám práci 
mírně „komplikuje“. na druhou stranu 
jsou zde oficiální seznamy povolených 
prostředků a dokonce dva registrova-

né fungicidy pro použití ve sportovních 
trávnících. to znamená, že se greenke-
epeři při práci nepohybují nutně v šedé 
zóně, nebo dokonce za hranicí zákona. 

Jaká byla letošní sezona?
ten jednoznačně nejvýraznější prvek 
ovlivňující naši činnost i stav hřiště byly 
sucho a extrémní teploty. do druhé po-
loviny srpna jsme hřiště udrželi ve velmi 
slušné kondici. na konci srpna vyschla 
jezera a s tím přišla krize zejména na fer-
vejích, které jsme již nemohli zavlažovat. 
greeny a odpaliště jsme udrželi celkem 
bez problémů. během prvního zářijo-
vého týdně spadlo sice kolem 15 mm 
srážek, to bylo ale na příštích šest týdnů 
téměř vše. tak ani regenerace po letním 

Karel Šilhan: Chci svým projektem CHG 
ukázat i mým dětem, že myšlenky, plány 
a osobní cíle je možné a důležité realizovat.

Golfpark Böhmerwald
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suchu nebyla možná. dráhy a různé ex-
ponované a zatížené svahy v okolí bunke-
rů, greenů a odpališť se oproti minulým 
letům za sucha dařilo udržet ve velmi 
dobré kondici zejména díky zintenzivně-
ní programu hloubkové aerifikace. je pro 
mě neuvěřitelné, jaké množství mechu 
se díky extrémnímu zalévání na greenech 
rozmnožilo! choroby našich dominantně 
lipnicových greenů byly a jsou zejména 
fusariozy a antraknóza.

Jak reagovali návštěvníci resortu?
musím říct, že mě velmi těšila slova 
našich návštěvníků, kteří i v těch nejex-
trémnějších podmínkách letošního léta 
před stavem hřiště smekali, a to zejména 
ve srovnání s hřišti po celém rakousku 
a německu. to mi pomáhalo přežít chvíle 
zoufalství, kdy jsem měl pocit, že hůř už 
být nemůže…

Použil jsi nějaká smáčedla?
na drahách jsme používali revolution 
a dispatch a „mechanické smáčedlo“ 
hloubkový aerifikátor pro zajištění pro-
nikání vody a její udržení v půdě. to vše 
zejména v první třetině sezony, kde ještě 
nějaká voda tu a tam padala. na gree-
nech používám pravidelně organické 
smáčedlo yucca, které míchám v pro-
gramu s kompostovým čajem a algináty. 
výsledek byl minimální suché fleky, ke 
kterým byly zejména naše foregreeny 
v minulosti dost náchylné.  

Prý ti práce na jednom hřišti nestačí…
ano, po přibližně roce přemýšlení a pří-
prav jsem realizoval projekt s názvem 
charles´greens s.r.o. (chg). za jeho 
vznikem je chuť využít mých praktických 
i teoretických znalostí a praxi v green-
keepingu. chci tím také ukázat mým 
dětem, že myšlenky, plány a osobní cíle 
je možné a důležité realizovat. a že k je-

jich naplnění vede dlouhá cesta, k její-
muž zdolání je třeba nebát se riskovat, 
zdravá míra sebedůvěry, spousta práce 
a znalostí, houževnatost, flexibilita a vy-
trvalost. pro mě je to taková cesta osob-
ního a osobnostního růstu na platformě 
greenkeepingu.

Co je cílem tohoto projektu?
jeho cílem je být užitečný zejména pro-
vozovatelům golfových a fotbalových 
hřišť, přinášet nezávislá a odborná řeše-
ní respektující podmínky, rozpočet i cíle 
každého jednotlivého zákazníka. char-
les´greens se stal jednou z alternativ, 
která má pomoci zvýšit kvalitu travna-
tých areálů s důrazem na ekonomickou 
a ekologickou udržitelnost provozů. 

Líbivá slova, co však konkrétně se za 
nimi skrývá?
z mých zkušeností z provozu i výstav-
by hřišť různých kvalitativních úrovní si 
uvědomuji, jak často se investoři nebo 
provozovatelé rozhodují na základě ne-
dostatečných informací a praktických 
zkušeností z reálného provozu. jak v bu-
doucnu jejich neodborná rozhodnutí 
ovlivňují údržbu a provoz areálů. uvě-
domuji si, jak těžké je, se bez patřičných 
znalostí zorientovat na trhu při výběru 
produktů, strojů i služeb. většina produk-
tů je nabízena jako nepostradatelná, jedi-
nečná, ekonomicky výhodná nutnost… je 
tomu ale skutečně tak? je také fascinují-
cí, jak často se lidé rozhodují na základě 
svých osobních preferencí a vazeb oproti 
skutečné ekonomické, či praktické účel-
nosti. efektivní a smysluplné sestavení 
odborného týmu greenkeeperů rovněž 
nepatří k jednoduchým záležitostem. 
sběr dat a evidence není na každém 
hřišti samozřejmostí, při tom jsou infor-
mace z provozu klíčové při plánování bu-
doucnosti a hledání souvislostí. pěstební 

plány, plány hnojení, rozbory a jejich vy-
hodnocení by měly být součástí manage-
mentu každého golfového i fotbalového 
hřiště.

shrnu-li to do klíčových oblastí – výživa 
a ochrana rostlin, mechanizace, persona-
listika, rozpočty, výběrová řízení v oblasti 
údržby travnatých areálů – to je v součas-
né době jádro činnosti charles´greens. 

Dnes není Charles´Greens ani rok, jak 
vidíš jeho budoucnost?
budoucnosti se nebojím. vždy za mnou 
stála poctivá práce, jejímž základem byla 
a je komunikace a otevřenost potřebám 
zákazníků nebo zaměstnavatelů. vidím vel-
ký prostor pro rozvoj. výše uvedený pro-
gram je základ, na kterém moje firma vzni-
ká. v budoucnosti bych se chtěl věnovat 
také službám v oblasti odborných trávní-
kářských prací – aerifikaci, vertikutaci atp., 
kompletnímu servisu travnatých areálů na 
klíč, což pro mě znamená úplné či částečné 
převzetí údržby pod křídla charles´greens. 
ale všechno má svůj správný čas.

Není konfliktní být na hřištích 
jako opozice týmu „místních“ 
greenkeeperů?
můj přístup je kooperace a týmová prá-
ce. pokud je to alespoň trochu možné, 
hledám řešení společně s týmem dané-
ho hřiště. právě místní lidé jsou často 
klíčem při hledání problémů a realizaci 
nových řešení a postupů. bez spoluprá-
ce s týmem daného areálu lze jen těžko 
dosáhnout úspěchu. například v Kácově 
se mi skvěle spolupracuje s celým týmen 
greenkeeperů pod vedením petra nová-
ka a radka pinďáka.

Co konkurence, jak moc tě trápí?
Konkurence má můj respekt. jsem si ale 
plně vědom, že ve všech golfově rozvinu-
tějších zemí je na trhu několik alternativ. 
vedle sebe „žijí“ velcí, malí a ještě menší. 
pokud nabízíme kvalitní služby, myslím 
si, svého zákazníka najdeme. vnímám to 
také tak, že se můžeme vzájemně ovliv-
ňovat a posouvat ve vývoji. profitovat by 
z toho měl hlavně zákazník. Koneckonců, 
jak jsem již uvedl výše, můj přístup není 
plně konfrontační, ale kooperativní.

Máš už za sebou nějaké realizace?
charles´greens zajišťuje v letech 2015 až 
2016 odborný dozor v oblasti agronomie 
a greenkeepingu, výběru strojového par-
ku, tvorbě týmu údržby při stavbě, zarůs-
tání a provozu golfového areálu v Kácově 
na Kutnohorsku.

Prosím o slovo na závěr našeho rozho-
voru...
přání klidné zimy všem zeleným kole-
gům, provozovatelům i golfistům.    »

Golf & Country Club Hodkovičky
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Motto: „Odborná a nezávislá řešení 
respektující Vaše cíle i možnosti.“

byl bych velmi rád, kdyby jste se na tom-
to místě sami sebe zeptali: „v čem může 
být přečtení tohoto textu užitečné?“ 
můžete se dozvědět, kdo je charles´-
greens (chg) a čím vám můžeme být 
nápomocní… rozpoznávání skutečných 
potřeb v péči o travnatá hřiště, audity 
cenových nákladů a činností, nezávislé 
hledání a hodnocení dodavatelů služeb 
i produktů, dohled nad týmem a provo-
zem, vyhledávání a odborné zaškolení 
pracovníků, evidence, statistiky... to vše 
je pouze část toho, co můžeme našimi 
zkušenostmi do vašeho týmu přinést.

firma charles´greens s.r.o. byla za-
ložena s cílem nabídnout dlouholeté 
praktické i teoretické zkušenosti při 
budování a správě travnatých, zejmé-
na pak golfových areálů všech úrovní. 
v tuto chvíli nejsme sice velcí, nicméně 
bychom si rádi naším poctivým přístu-
pem získali vaši důvěru a s její pomocí 
se etablovali jak v české republice a na 
slovensku, tak i u našich německy mlu-
vících sousedů. 

AGRO CS a.s., ¤íkov 265, 552 03 âeská Skalice, Tel. 491 457 224, Mobil 731 134 131, Fax 491457 220, E-mail: krepinska@agrocs.cz

Kompletní program péče
o golfová hřiště

www.agroprofi.cz

... vyžaduje-li vaše hra perfektní povrch

substráty • hnojiva
• travní osiva

• rolované travní koberce
• sečky, rozmetadla

• podpůrné prostředky
• herbicidy, fungicidy

• laboratorní služby
• poradenství

Charles´Greens: Váš průvodce světem greenkeepingu
myšlenka na realizaci tohoto ryze čes-
kého projektu pochází z mé hlavy, tj. 
z hlavy Karla Šilhana. na poli greenke-
epingu, péče o krajinu i veřejnou zeleň 
se pohybuji více jak dvacet let. v čes-
ké republice jsem pracoval jako hlavní 
greenkeeper golfových projektů růz-
ných úrovní, a to jak při výstavbě, tak 
při jejich provozu. cihelny, darovanský 
dvůr, lipno, hodkovičky jsou zastávky, 
kde jsem získával své trávníkářské i or-
ganizační zkušenosti. na konci roku 
2009 jsem se stal hlavním greenkee-
perem golfparku böhmerwald, 27-mi 
jamkového golfového areálu u městeč-
ka ulrichsberg na rakouské straně Šu-
mavy. v golfparku böhmerwald půso-
bím dodnes. 

 pravidelně se účastním vzdělávacích 
programů v oblasti greenkeepingu, péče 
o zeleň, půdu i v oblasti svého osob-
nostního růstu. v současné chvíli studuji 
třetím rokem na greenkeeper akademii 
v rakouském warthu, konkrétně obor 
head greenkeeper – golf course man-
ager. závěrečnou práci dělám pod dozo-
rem předního evropského trávníkářské-
ho odborníka dr. gerharta lunga.

charles´greens s.r.o. je součástí týmu bu-
dujícího nový golfový areál v Kácově na 
Kutnohorsku. a to jako odborný dohled 
a konzultant pro grow-in, a dále pak ve 
všech oblastech souvisejících s green-
keepingem. K materiálu přikládám mou 
vizitku. budu si velmi považovat, jestliže ji 
v budoucnu využijete...  »

 
Na setkání s Vámi se těší Karel Šilhan.


