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Česko-německý duel na

část I.

„Dvacáté jamce“

Všichni golfisté znají pojem XIX. jamka pro klubový bar, kde končívají přátelské
hry. Angličané ve 30. letech minulého století razili ještě jedno podobné označení:
XX. jamka jako výraz pro váš obývací pokoj, kde se po návratu z golfu posadíte do
křesla u krbu a začnete meditovat o své hře a o hřišti pod heslem „co by – kdyby“.
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REVISITED
Těžko na cvičišti
Jak vypadalo cvičiště, na kterém
se klání o ideální hřiště uskutečnilo? Krátký východní úsek mořského pobřeží s vybíhajícím poloostrovem, pod nímž ústí meandrovitý
vodní tok tvořící jižní hranici; z jeho
údolí se terén k severozápadu zdvihá na vřesovištní náhorní planinu
s jezerním okem. Severovýchodní
kvadrant je tvořen zalesněným
kopcem, jehož východní úbočí
spadá až k mořské hladině. V příčném severojižním směru je lokalita
po spádnici rozpůlena cestou, která se na horním plató v prostoru
mezi jezerem a úpatím kopce
rozšiřuje, aby vytvořila místo pro
clubhouse se zázemím. Na situaci
jsou vyznačeny současné listnáče
i jehličnany, orientace terénu ke
světovým stranám i směr převládajícího větru…

C

o golfista, to odlišný
názor, jak by „ideální“ hřiště mělo
vypadat.
Redakce
časopisu Golf Illustrated pod
tímto názvem organizovala od
podzimu 1933 mezinárodní korespondenční přebory v golfové
architektuře. I když soutěži dominovali domácí hráči, proběhl
v jejím rámci napínavý souboj
mezi naším Ing. Josefem Charvátem a jeho dobrým známým
– (budoucí) německou „těžkou
váhou“ dr. Bernhardem von Limburgerem. V poněkud nepřesné
zkratce o tom sice informoval
i náš odborný tisk, podrobnosti
však nikdy zveřejněny nebyly. Až
dnes, na základě vlastního bádání v jednom z oddělení British
Library, předkládáme čtenářům
ForGolfu – v exkluzivní premiéře
uváděné s osmdesátiletým odstupem – zevrubnou zprávu o celé
události včetně důstojné stopy,
kterou v ní oba středoevropští
protagonisté zanechali…

Tichý tah ke hřišti snů

Pátrání to nebylo zcela jednoduché. Kromě zmíněné zprávy
ve Slovanském golfu (příloze
Charvátem redigované Sportov-

ní revue č.11/1933) a noticky
z Národních Listů – neměli jsme
žádnou jinou stopu. Ničeho jsme
se nedopátrali ani v Charvátově
pozůstalosti, ba dokonce ani v redakčním archivu Golf Illustrated
– do současnosti vycházejícího
magazínu (byť se časem proměnil z týdeníku na čtvrtletník, mířící dnes do výlučně internetové
verze). S takovou césurou v interpretaci evropské golfové historie,

jak by řekli šachisté, byl fejeton
Ideální golfové hřiště, publikovaný
v GI Cliffordem Bellairsem 13. října 1933. Na čtenářský ohlas, který
tento kritický článek vyvolal, navázala redakce vyhlášením připravené mezinárodní soutěže na návrh
ideálního hřiště, resp. design jeho
jednotlivých jamek. Zadání – celkový rozvrh (zejména umístění odpališť, směry a délky drah) – bylo
připraveno architektem Charlesem

Hřiště bylo připraveno a podmínky vysvětleny ve dvou dalších
vydáních – soutěž tedy mohla
startovat. Její řád byl jednoduchý: v každém čísle GI bude publikován detailní mapový podklad prostoru jedné dráhy – a je
na soutěžících, aby do příštího
týdne doručili porotě svůj návrh. Současně budou zveřejněny výsledky z předchozího kola
a otištěno zadání pro následující

Charvátův návrh jamky č.1 (dělené druhé místo)

Limburgerův návrh jamky č.1 (dělené druhé místo)

obohacené o konkrétní český „zářez“, jsme se nehodlali smířit.
Problém, jak se ukázalo, tkví
v tom, že – na rozdíl od sesterské americké mutace – nebyl
tento titul v zemi svého původu
dosud digitalizován a jeho historický fond je tudíž jen omezeně
dostupný. Související byrokratické obtíže se nám nicméně letos
v létě podařilo překonat.
Jak vlastně příběh začal? Uvozujícím „tichým tahem“ k celé akci,

Ambrosem, protagonistou vášnivých golfových diskusí, které se do
té doby odehrávaly především na
stránkách časopisu Field Magazine.

Pro tygry i pro králíky

Cvičiště, v jehož rámci se klání
mělo uskutečnit, bylo „vykolíkováno“ jako část virtuální krajiny
(viz titulní plánek, obr. 1), zahrnující všechny myslitelné přírodní partie (podrobněji viz rámeček
Těžko na cvičišti).
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atd., jamku po jamce. Účast byla
otevřená profesionálům i amatérům, domácím i zahraničním zájemcům. Zámořští účastníci byli
vítáni, aniž se jim však přiznávaly
jakékoli (zejm. termínové) úlevy.
Věcné ceny pro vítěze každého kola byly zajištěny sponzory
z řad producentů sportovního
vybavení…
Začalo to v prvním listopadovém
týdnu – a hned pěkně zostra. Porota, do které byl redakcí přizván

mj. i autor „Ideálního“ fejetonu
C. Bellairs, zveřejnila nejen vítězný návrh domácího Ronalda
H. Denta (viz část PŘEHLED
VÝSLEDKŮ 1. DEVÍTKY), ale
i další dva v pořadí. Obě dělená
druhá místa putovala – poměrně překvapivě – na kontinent.
V hodnocení vítězného Dentova návrhu, podepsaného kromě
předsedy C. N. Ambrose též dalším členem jury, kapitánem G.
W. Hillyardem, byla vyzdvižena
aplikace přístupu, který se tou
dobou již běžně označoval jako
„strategic design“. Na rozdíl od
penalizační filozofie, nemilosrdně trestající každou chybu, se zde
preferují dráhy odměňující hráče
tím jednodušší druhou ranou,
čím odváždnější byla rána první.
Ale hlavně – poskytují hráči každé úrovně možnost výběru, volby
vlastní cesty k cíli…
V duchu této tendence, linoucí
se posléze celou soutěží, porota
na Dentově návrhu ocenila, že
v levé části dopadové zóny otevírá dostatečně široký prostor,
kterým se bogey hráč (dobovým slangem řečený Rabbit neboli králík) může bezpečně dostat do hry – byť za tu cenu, že
bude druhou ranou nucen hrát
na lay-up do blízkosti greenu.
Naopak scratch hráč (řečený Tiger, což jistě překládat netřeba),
překoná-li travnaté boule v pravé části fairwaye a vyhne-li se
velkému nástražnému bunkeru
na hranici 250 yardů, má dobrou šanci na dosažení greenu
druhou ranou.

p. Charváta, je náročnost na
nerozehraného hráče – požadavek na 230 yardů dlouhý drive
přichází příliš brzy. Jamka by
to byla prvotřídní, pokud by se
v kole objevila o něco později.“
Autor, zdá se, dokázal v tomto
případě zužitkovat především
svoji teoretickou zkušenost
a sečtělost – v jeho pozůstalosti
jsme nalezli řadu výstřižků z GI,
kde v průběhu roku 1932 vycházela na dané téma seriálová
polemika mezi N. Lloydem a J.
Cranem.
Proti Charvátovu byl soutěžní
příspěvek Dr. Bernharda von
Limburgera (obr. 3) porotou
kritizován za přílišnou šířku
v dopadové zóně, aniž adekvátně ochránil green z levé přední
strany. Po první jamce se jejich
pomyslný duel jevil nerozhodně – ½:½. Limburger byl tou
dobou již trojnásobným amatérským mistrem Německa.
Reprezentoval je mj. i na mistrovství ČSR 1932 v Motole,
odkud se s Charvátem jako sekretářem GCP a organizátorem
šampionátu
pravděpodobně
znal. Sám se od r. 1926 věnoval
navrhování golfových hřišť. Jako
amatér měl už za sebou projekt
18jamkového hřiště pro Saskou
Kamenici (Chemnitz). Až koncem třicátých let, po spojení se
zavedeným berlínským stavitelem Karlem Hoffmannem, se
v tomto oboru plně profesionalizoval…

Charvát Dentovi v patách

V době, o které je řeč, byl Limburger na samém počátku své
architektonické kariéry. Obdivoval v Německu působící britské profesionály – jeho hlavním
guru se stal „otec“ strategické
golfové filozofie Harry S. Colt,
který tam po r. 1927 realizoval
tucet hřišť. Coltovy sofistikované koncepty jsou význačné
tím, že na rozdíl od jiných nemusela být jeho hřiště v pozdějších letech rekonstruována.
Limburger, který se pilně učil
nejen od Colta, ale i od dalších

„Dentovi těsně v patách,“ uvádí
se ve zprávě poroty, „umístily se
dvě zahraniční kompozice – obě
natolik kvalitní, že mezi nimi
téměř není na základě čeho dát
některé z nich přednost – a tak
byly obě dvě zařazeny na druhé
místo.“ (Článek The Twentieth
Hole v časopise Golf Illustrated
– 3. 11. 1933). Pokud jde o hodnocení prvního ze zmíněných
projektů (obr. 2), pokračujeme
v citaci: „Téměř jediná výhrada,
kterou lze vznést vůči návrhu

Limburgerova dvojka
s ironickou kritikou

PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. DEVÍTKY (X–XII/1933)

Hole No. 1 (par 4, 360 yds)
(pořadí: 1. R. H. Dent (obr.),
2. J. Charvát, 3. B. v. Limburger)
Vítězný návrh je podrobně
popsán v hlavním textu. Kromě
naší dvojice byly ještě jmenovitě
vyzdviženy práce Belgičana
M. Deloriho, domácího W. Huntera
a dále dvojice sekretářů známých
klubů z Westward Ho! a Mannings

Hole No. 2 (par 4, 360 yds)
(pořadí: 1. B. v. Limburger,
2. R. H. Dent, 3. G. Frank [obr. ])
O Limburgerově vítězném projektu
píšeme jinde. Zde zobrazené
řešení, oceněné třetím místem,

Heath: Mjr. Quilla a Mjr. Piggotta.
Účast byla hojná – britská golfová
scéna vzala soutěž velmi vážně.
K nejčastějším „chybám“, na které
porota upozornila, patřila přílišná
velikost navrhovaných greenů,
nepřiměřená tvrdost na bogey
hráče (a naopak benevolence
vůči scratch hráčům) a konečně

zaujalo porotu tím, že namísto tradičních pískových překážek využívá
k regulaci hry po fairwayi výhradně
stromů, kterých je v předmětném
území víc než dost. Poprvé se
v soutěži naplno projevila napjatost
termínů, když některé příspěvky
dorazily po lhůtě – a nemohly být
klasifikovány.
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„nepovolené“ grafické zpracování
výkresů (neumožňující černobílou
tiskovou reprodukci).

REVISITED

Hole No. 3 (par 4, 395 yds)
(pořadí: 1. H. R. Fisher [obr. ],
2. G. Stewart, 3. W. A. Begbie)
Na třetí jamce už měli důvod
k oslavám domácí. Fisherův návrh
je klasickou ukázkou strategického designu – hrát na lay-up
znamená riskovat příliš dlouhou
druhou do greenu. Výzvou je zde
přestřelit nástražný levý bunker.
Po dlouhém doběhu (díky diagonálně svažitému terénu) přijde pro
scratch hráče odměna v podobě
jednoduché přihrávky…
Hole No. 4 (par 4, 460 yds)
(pořadí: 1. H. G. Twine [obr. ],
2. W. Campbell, 3. Mjr. B. Quill)
Vynikající profesionální golfista Twine sice popsal své řešení jako cestu
k easy-birdie, ale porota neocenila
ani tak jeho sebevědomí jako spíše
to, že dává dostatek šancí pro bogey
hráče, ať už se – po druhé ráně
před potok – pokouší dosáhnout na
green (a splnit par), anebo postupuje „konzervativně“ v souladu se
svým výkonnostním cílem.
Hole No. 5 (par 3, 185 yds)
(pořadí: 1. C. R. Cooke [obr. ],
2. C. A. Hellmers, 3. G. Franks)
Cena za první par tři zamířila do
Sheffieldu. Autor jako jeden z mála
pochopil, že rizika spojená s přímým
útokem na jamkoviště lze zmenšit,
bude-li jej atakovat pod jiným
úhlem. O možnosti přemístění od-

paliště do alternativní polohy věděli
všichni soutěžící, málokdo ji však
takto šikovně využil ku prospěchu
svého záměru…
Hole No. 6 (par 5, 590 yds)
(pořadí: 1. Mjr. B. Quill [obr. ],
2. J. Bacon, 3. G. A. Maffei)
Již jednou oceněný sekretář RDC
zvítězil na prvním paru pět. Quillův
přístup, velmi dobře čitelný díky
srozumitelné grafice, hraničí
v případě scratch hráče s výzvou

Bernhard von Limburger v Lipsku (archiv Ch. Meistera, Hamburk)

odpovídající spíše „heroickému“
designu, ve který v pozdějších
letech vyústila „strategická škola“
(optimální trasa je vyznačena
silnější plnou linií)… Třetím místem
zde poprvé zabodoval další z cizinců – Ital z Rappallo GC, který zaujal porotu dramatickou modelací
terénu a vytvořením nového jezera
rozšířením meandru potoka…
Hole No. 7 (par 4, 370 yds)
(pořadí: 1. Lt. D. F. Coburn [obr. ],
2. Mjr. G. B. Lee, 3. Mjr. Piggott)
Ceny za 7. kolo byly rozděleny mezi důstojníky, přičemž

moderních architektů jako A.
Mackenzieho, T. Simpsona či C.
B. Macdonalda, dal o sobě velmi razantně vědět hned v následujícím kole – vítězstvím na 2.
jamce (viz obr. 5).
„Minulý týden Dr. von Limburger téměř zvítězil zasláním
skvělého návrhu první jamky,“
napsala porota – a chvála pokračovala: „Tento týden překonal
sám sebe ,dvouhlavňovým‘ plánem, stejně skvělým jako originálním. Sám jej nazývá ,two-way hole‘(neboli dvoucestnou
jamkou). Jakkoli se nezdráháme
věnovat palmu vítězství, přesněji krabici golfových míčů značky
Super-Harlequin, tomuto talentovanému Němci za osobitou
a zajímavou práci, přece jen k ní
máme pár kritických připomínek.“ (Citujeme týž zdroj – vydání z 10. 11. 1933)
V dalším textu se polemizuje
s dvojnásobnými náklady na
údržbu obou fairwayí, diskutu-
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je se o tom, není-li 150 yardů
dlouhý drive pro bogey hráče
příliš náročným požadavkem,
spekuluje se, že pokud by se
jižní část fairwaye prodloužila
zpět k odpališti až na vzdálenost
okolo 100 yardů – a současně
ponechaly stát krajní stromy
navržené ke kácení, takže by je
scratch hráči byli nuceni přestřelit –, mohla by tato část dráhy posloužit univerzálně oběma
výkonnostním skupinám. Tím
by se její severní část ušetřila
– a ani green by nemusel být
orientován vůči přihrávkám
z různých stran. Autor by býval
vlastně nemusel vynaložit tolik
důvtipu, který prokázal při hledání důmyslného řešení složité
situace, uzavírá porota s anglickým smyslem pro humor…

Past téměř smrtelná

Od třetí jamky se začali prosazovat na přední soutěžní místa
„domácí hráči“ (počítáme-li

mezi ně převážně Skoty) – pestrá paleta profesionálů i amatérů. Nechyběli mezi nimi profesionální hráči nejvyšší úrovně,
trenéři, greenkeepeři, sekretáři
klubů z řad penzionovaných
důstojníků apod. Převahu však
tvořili laičtí čtenáři z řad golfových nadšenců. Mezi soutěžícími a oceněnými se objevily
nejen ženy – např. jistá Miss
Ansonová z Hinheadu – ale
i studující mládež: sedmnáctiletý M. W. Godfrey či ještě o rok
mladší C. W. Wintour, který
dokonce dokázal zvítězit v závěrečném kole. Mezi častá diskusní témata – zejm. na tříparových jamkách – patřily otázky
„správné“ velikosti greenů.
Tak např. Macphersonův návrh,
ilustrovaný krásnou minimalistickou kresbou, byl kritizován
jako příliš rozlehlý. Jak skvělá
by to byla jamka – jen trochu
zmenšit green! A kdyby se navíc
odpaliště přemístilo do pravého
spodního rohu plánu, usuzuje
porota, potom by „past v podobě skrytého bunkeru byla přímo smrtelná“…

Pozoruhodný Charvát

O naší dvojici bylo na první devítce i nadále trochu slyšet – na
jamce č. 3 například porota zalitovala, že se z technických důvodů nedá reprodukovat „opravdu
krásná modrozelená skica od
Josefa Charváta, který se však
jistě – dříve či později – prosadí
i na vítězství, pokud bude podobným způsobem postupovat

dál“. Limburgerovi, který soutěž
obeslal návrhem „další vynikající dvoucestné jamky“, bylo zase
výrokem poroty vzkázáno, že
„na jednom hřišti by se pro více
jamek takového typu jen těžko
hledal prostor“! Na jiném místě
byli oba dva naši muži pro změnu
pochváleni za to, že ačkoli patří
mezi vzdálené účastníky, „skvěle
zvládají rychlou práci od nalezení řešení až po jeho včasné doručení porotě“ etc. V závěrech čtvrtého kola byl Charvát jmenovitě
vyzdvižen v rámci „dávky pozoruhodných příspěvků zaslaných
zahraničním kontingentem“.
Jak konkrétně vypadaly návrhy
našich hlavních protagonistů pro
zbývající jamky první soutěžní
devítky – to už asi nikdy nezjistíme. S jistotou však můžeme
prohlásit, že nebyly oceněny ani
zveřejněny, a dále to, že v Charvátově pozůstalosti – ani archivu
GCP – se nedochovaly. Ohledně
Limburgera bychom si totéž tvrdit nedovolili. Pro potvrzení tohoto předpokladu jsme se obrátili na jeho hlavního životopisce
– a našeho kolegu z EAGHC –
Christopha N. Meistera z Hamburku. Z předchozích diskusí
předpokládáme, že pokud by se
o ztracených podkladech vědělo, byly by již dávno zveřejněny.
Na výsledku námi sledovaného
duelu by to stejně nic nezměnilo – po devíti jamkách vedl B.
v. Limburger nad J. Charvátem
1½:½…

zvítězil ten s nejnižší hodností
– nadporučík od leicesterského
regimentu, který vytyčil dva
jasně odlišné směry útoku na
green. Oba dva herní koncepty
však skýtají dostatek alternativních postupů pro hráče rozdílné
výkonnosti, což se maximálně
oceňuje…

počasí nad ostrovy totiž nedorazily
včas a nemohly být posuzovány jinak nadějný návrh Deloriho zaslaný
z Gentu, Pinchart-Denyho z Paříže
ani příspěvky dalších „přespolních“
architektů…

Hole No. 8 (par 3, 120 yds)
(pořadí: 1. B. D. G. Jones [obr.]),
2. A. Macpherson,
3. A. D. Hamilton)
Vítěz další krátké dráhy zaujal
sofistikovaným jamkovištěm ský-

Hole No. 9 (par 4, 385 yds)
(pořadí: 1. N. G. de Brito e Cunha
[obr.], 2. W. G. Crompton,
3. H. N. M. Fogg)
Vánoční poštovní kolaps si cizinci
vynahradili hned v následujícím
silvestrovském týdnu, kdy na
devítce zvítězil de Brito e Cunha
z Paříže. Za pomoci minimali-

tajícím nepřeberné možnosti měnit
charakter jamky podle rozličných
pin-pozic v kombinaci s chytře rozmístěnými bunkery... Porota se musela omluvit za zpoždění vánočních
poštovních zásilek. Kvůli nepřízni

stických prostředků dokonale
využil nerovnoměrný terénní zlom
k tomu, aby výrazně diferencoval
mezi všemi možnými v úvahu
přicházejícími směry hry i jednotlivými údery.

pokračování v příštím čísle

Limburgerův vítězný návrh jamky č.2
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