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V průběhu uplynulých století 

se v golfu mění ledasco – 

avšak překážky, s nimiž se na 

hřištích setkáváme, zůstávají 

v podstatě stále stejné. 

Vyvíjí-li se něco, pak jsou to 

názory na způsoby, jakými 

se s jevy, jejichž úlohou je 

„komplikovat“ golfovou hru, 

vypořádat. Tyto přístupy 

(� lozo� e, taktiky, strategie 

etc.) se mění s materiálovým 

a technickým vybavením – 

avšak nejen s ním… V této 

kapitole seriálu si přiblížíme 

přístupy, jež jsou (přesněji 

řečeno: byly až do nedávna) 

považovány za „Základní 

herní strategie“. Na jejich 

pozadí si později budeme 

možno ukázat, jak se k těmto 

otázkám staví novější golfová 

teorie.

AIII

A N A T O M I E

Nejpřísnější je přístup, jenž lze vysledovat 
zpět do poloviny 19. stol. – éry kožených 
míčů, protáhlých „long nose“ dřev 
a primitivních želez, označovaný 
většinou jako penalizační design. 
Lze jej shrnout do požadavku: Každá 
špatná (zejména topnutá) rána musí 
být potrestána! Vedeni takovýmto 
přístupem nabízeli „projektanti“ zásadně 
malé cílové plochy a dopadové zóny
s překážkami, které musely být buď přímo 
překonány anebo se nalézaly v jejich 
bezprostřední blízkosti. Minout takovou 
zónu znamenalo ocitnout se v potížích 
– a nevyhnout se trestu! Jamky byly tím 
obtížnější, čím náročnější byly záchranné 
údery. V dalším vývoji byly odměňovány 
především plné rovné rány…

Jelikož původními autory byli zpravidla 
místní profesionálové (správci, 
greenkeeperové, závodní hráči 
a trenéři v jedné osobě), promítala se 
do podoby hřišť nejen jejich vlastní 
� lozo� e – minimální nároky na stavební 
úpravy a údržbu hracích ploch – ale 
především soutěživý duch. Pojetí hry 
jako nemilosrdné bitvy na hřišti – 
čím obtížnějším, tím lépe. Nechť dá 
vyniknout nejlepším z nejlepších… 
Jako by se zbožnost Toma Morrise 
a jeho současníků projevovala golfovou 
vírou v neodvratitelnost odplaty hříchů 
a odstrašující roli krutých trestů. Jejich 
hmatatelným herním projevem byla 
vysoká obtížnost překážek. Nejlepším 
důkazem o přežití takovéto trestné 
� lozo� e je fakt, že ani ty nejpopulárnější 

obtížné překážky na klasických britských 
hřištích se nevyhnuly rekonstrukcím 
s cílem učinit hru plynulejší a uživatelsky 
přátelštější, jak tomu bylo v případě 
nechvalně známého Road Hole Bunkeru 
(č. 17, Old Course, St. Andrews), jehož 
hloubka musela být zmenšena, čelní 
stěna snížena a boční svahy učiněny 
pozvolnějšími. Podobný byl i osud 
dalších kultovních překážek… 

V poslední čtvrtině 19. stol. – době 
gutaperčových míčů, dřev oblých tvarů 
a diferencovaných želez – se začínají 
objevovat dráhy, odměňující hráče 
tím jednodušší druhou ranou, čím 
odvážnější byla rána první. Takovýto 
přístup, poskytující možnost výběru 
(volby) bývá označován jako strategický 
design. Rozmach golfu v Británii vyvolal 
potřebu stavět nová hřiště. Jejich 
architekty již nebyli výlučně hrající 
profesionálové, nýbrž golfoví nadšenci 
různé herní úrovně – reprezentanti 
názoru, že golf je především hra, 
která má přinášet lidem potěšení… 
Vedoucím představitelem „nového 
přístupu“ byl Harry S. Colt, jehož hřiště 
– na rozdíl od těch penalizačních – 
nemusela být během následujícího 
století přestavována. Mezi dominantní 
kriteria patřilo: umožnit hráčům 
vyhnout se překážkám (obejít je), zvětšit 
dopadové zóny natolik, aby vyhověly 
i méně výkonným hráčům, ale přitom 
odměnit bezchybnou riskantní hru 
jednodušší následnou cestou k cíli. Což 
je taktika, která dodnes nezastarala!

tradiční
& soudobé
herní strategie
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3D model  jamky č.  18 na Nicklausově domovském Muir �eld Vi l lage GC,  Dublin,  OH

Začátek 20. století – s vinutými 
gumovými míči, dřevy soudobých tvarů 
a diferencovanými železy – vnesl do 
stavby drah aspekt jistého golfového 
gamblerství, když povýšil strategický 
přístup, umožňující každému hledat 
svoji optimální trasu, na heroický 
design. Ten po právu odměňuje jen 
nejopovážlivější (heroické) rány pod 
heslem: Nalož si přesně tolik, kolik 
uneseš! Tato strategie byla nejprve 
uplatňována u druhých ran do dobře 
chráněných greenů, s případnou jasnou 
výzvou ke skórování na pětiparových 
jamkách. V pádě odpalů přes velké 
překážky jako vodní plochy či strže tento 
přístup umožňuje regulovat riziko trestu 
podle vlastní úvahy – v závislosti na 
individuální schopnosti či momentální 
herní náladě. Učebnicovými příklady 
jsou např. jamka č.18, Pebble Beach 
Links – mělký levý oblouk skalnatého 
oceánského pobřeží, pro jejíž první 
dvě rány platí, že musí překonat vodní 
překážku, ale přitom se udržet na 
fairwayi co nejvíce vlevo – v její těsné 
blízkosti! Obdobným příkladem je 
dráha č.16, TPC Sawgrass – mírný levý 
dogleg, obě první rány přes vodu, 
která obtéká i jamkoviště a činí jej tak 
velmi zranitelným, byť svůdným cílem. 
Každá „bezpečná“ rána vpravo sice 
ulehčuje úvod, avšak o to víc komplikuje 
a vzdaluje kýžený závěr…

Po II. světové válce přišlo v USA období 
technologické revoluce i do golfového 
vybavení: moderní míče, lehká a velká 

kovová „dřeva“, kalibrovaná železa na 
nekovových shaftech etc. ad in� nitum! 
Současný ekonomický tlak přinesl 
důraz na rychlost hry a jednoduchost 
údržby hřišť. Levný golf, dostupný 
širokému publiku, se stal požadavkem 
doby. Volná cesta, připomínající dálnici, 
otevřená od odpaliště k jamkovišti – to 
je charakteristické pro otevřený design. 
Za války byla mnohá hřiště rozorána 
a zplanýrována k pěstování výnosných 
zemědělských plodin, řada jich byla 
přeměněna ve vojenská cvičiště a také 
tak užívána. Kromě poválečného tlaku 
na provozní úspory a minimalizaci lidské 
práce zde však sehrály svoji roli i jiné 
aspekty: nové generaci nezkušených 
architektů byla zjednodušená 
společenská objednávka prezentována 
jako norma, takže trvalo řadu let, než 
se kontury fairwayí začaly opět alespoň 
trochu tvarovat a překážky postupně 
navracet z jejich okrajů zpět „do hry“…

V úvodu této kapitoly jsme si ukázali 
čtyři základní přístupy, jimž odpovídaly
určité algoritmy při navrhování golfových 
hřišť, postupně se vyvíjející v uplynulých 
150 letech. Charakterizovali jsme rozdíly 
mezi tím, co se obvykle označuje jako 
penalizační, heroický, strategický 
a otevřený design (viz obr. č. 3). 
V návaznosti na předcházející text se 
nyní pokusíme odpovědět na otázku, 
jak se k této tradiční interpretaci staví 
soudobá golfová literatura nejen 
v dílech teoretiků typu R. M. Gravese, 
G. S. Cornishe, T. Doaka, G. Shackelforda 

či F. L. Richardsona, ale i v nedávno 
publikovaných „� lozo� ckých výkladech“ 
takových praktiků, jakými jsou Tom Fazio 
nebo Jack Nicklaus.

Předně se zdá, že není zcela výstižné 
předpokládat – jako tomu bylo 
v minulosti zvykem – že jamky jsou 
(coby entity) jednoznačně zařaditelné 
do některé z tradičně zažitých kategorií. 
Mnohem reálnější bude posuzovat 
jejich speci� cké části a hovořit 
o nárocích na jednotlivé údery. Tradiční 
terminologii lze převzít a modi� kovaně 
použít k označení dílčích, pro konkrétní 
situaci plánovaných (ideálních) ran. Platí 
to s jednou výjimkou: „Strategie“ je spíše 
konstantou, nikoli atributem hry pouze 
na určitých drahách. Všechny jamky 
jsou strategické v tom slova smyslu, že 
hráč je na celém hřišti vystaven tlaku 
výběrového rozhodování – nutnosti 
volit míru rozumového a silového řešení. 
Známý „palič“ („long-hitter“) Jack Nicklaus 
s oblibou a v různých obměnách opakuje, 
že „architekt musí vyžadovat jak sílu, 
tak inteligenci – a hráč zase musí obojí 
používat“! Za největší chybu soudobých 
hřišť proto považuje důraz, kladený 
převážně na délku… 

V přeneseném smyslu a za pomoci 
pojmů, převzatých z minulé kapitoly, 
půjde tedy nadále řeč o úderech 
penalizačních, heroických i volných 
(či otevřených). Namísto pojmu 
„strategických“ se ovšem v dalším textu 
budeme nově setkávat s označeními 



16

„obchvatné“ a „zkracované“ (případně 
„zadržované“) rány. 

Penalizační rány jsou takové, při kterých 
se není možno vyhnout překážce 
nebo obdobně riskantní části dráhy. 
Typickými údery tohoto druhu jsou 
odpaly na krátkých jamkách. Často 
jsou hrány přes vodní plochy, údolní 
strže a podobné překážky, které je 
z podstaty jejich povahy nutno přehrát. 
Pro bogey-hráče to však může být 
problém, přiblíži-li se kritická vzdálenost 
předpokládané délce jejich ran 
(viz tabulka v kap.I). Nebýt záchranných 
dropovacích zón, bogey-hráči by nebyli 

Analýza herních strategi í  za  shodných v ýchozích podmínek (5 boulí ,  1  r ýha napříč  a  O.  B.  vlevo na dráze)  – schema podle M.  J.  H urdzana.

Dráha č.  14 (tamtéž)  – s  možností  odpál it  až  za potok, 
máte -l i  ovšem na to. . .

pokračování na str. 20
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jamkyŘ E Č E N É klasické
a n e b  „ O   P Ů V O D U   ( G O L F O V Ý C H )   D R U H Ů “

CAPE – č. 5, Mid Ocean Club, Tuckers Town, BERMUDA
(par 4, délka 389 m)

North Course, Los Angeles CC; č. 7 a 13, Riviera CC, Paci� k Palisades; 
č. 17, Bel-Air CC, Los Angeles. Do stejné kategorie patří i populární pětipar 
č. 18, Pebble Beach GL J. Nevilla, D. Granta & Ch. Egana z r. 1918, resp. 
1928 – i přesto, že green není „vystrčen“ nad Paci� k. Příklad z 50. let: č. 9, 
Wake� eld GC, Raleigh, NC od S. Gentryho, z novějších Nicklausova č. 3, 
Pawleys Plantation, Pawleys Island, SC.

Ačkoli za pravzor tohoto druhu 
se někdy uvádí č. 1 ve skotském 
Machrihanish, jde v jejím případě 
spíše jen o jistou předzvěst toho, 
co později ve svých amerických 
realizacích vytvořil C. B. Macdonald 
– a tím i o další výjimku z pravidla, 
že všechny klasické jamky mají 
svůj původ na britských linksových 
hřištích. V jeho originálním pojetí 
jde většinou o pravý či levý dogleg, 
par 4, vyžadující odvážnou první 
ránu (přes vodu) – čím odvážnější, 
tím lepší jsou vyhlídky na následné 
dosažení greenu v regulaci. 
Jamkoviště je posazeno na výspě, 
vystrčené nad vodu; tento „mys“ 
je navíc chráněn soustavou dalších 
překážek. Obrázek znázorňuje 
původní podobu velmi známé 
dráhy č.5, hřiště Mid Ocean Clubu 
v bermudském Tuckers Town, 
otevřeného v r. 1924. Je učebnicovým 
příkladem výše popsaného principu: 
každý stupeň odchylky vlevo od 
pomyslné osy prodlužuje odpal 
a tím zkracuje přihrávku, ale zároveň 
rozevírá pomyslné nůžky – zvyšuje 
riziko utopení míče a tím vytváří tlak 
na odpalujícího hráče.    

Macdonaldovou nejstarší jamkou 
typu „Cape“ je č. 14, National Golf 
Links, Southampton, NY z r. 1912, 
proslulosti však dosáhla popsaná 
realizace z r. 1924 – ve stejném 
městě, ale na jiném hřišti se nachází 
obdobná Banksova – č. 2, Tucker’s 
Point GC, otevřená kol. r. 1932. 
Z děl dalších autorů uveďme např. 
č. 2 a 3, La Cumbre CC, Santa 
Barbara, CA z r. 1920 od dvojice 
G. C. Thomas & W. P. Bell. Z jejich 
kalifornské tvorby ze 30. let dále č. 4, 
Laguna Blanca, Santa Barbara; č. 8, 
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Mezi dalších 10 faktorů, ovlivňující 
hodnocení obtížnosti hřišť podle 
metodiky USGA Course Rating System, 
o kterých bude pojednáno dále, patří:
– faktor č. 1) topogra� cké 

charakteristiky (viz kap. XIII)
– faktor č. 2) vlastnosti fairwayí 

(viz kap. XIII)
– faktor č. 3) zasažitelnost greenu 

(viz kap. X)
– faktor č. 4) napravitelnost ran 

a vlastnosti roughu (viz kap. XIII)
– faktor č. 5) bunkry (viz kap. XI)
– faktor č. 6) O.B. a/nebo těžký rough 

(viz kap. XIII)
– faktor č. 7) vodní překážky (viz kap. XII)
– faktor č. 8) stromy (viz kap. XII)
– faktor č. 9) povrch greenů (viz kap. X)
– faktor č. 10) psychologické vlivy 

(viz kap. XIV).

schopni zahrát takovéto jamky podle 
Pravidel. Penalizační rány dávají smysl, 
jsou-li hrány jako přihrávky do greenu 
na dlouhých jamkách. Na drahách par-4 
to platí pouze pro odpaly, nikoli už 
pro druhé rány, které by nepřiměřeně 
znevýhodňovaly hráče nižší výkonnosti. 

Heroické rány také souvisí s úkolem 
přehrát překážku, chceme-li dosáhnout 
výhodné pozice pro následující ránu, 
avšak současně s tím nabízejí i možnost 
překážku bezpečně obejít. Cenou za 
jistotu je nevýhodnější pozice – ztráta 
vzdálenosti, výhledu na jamku apod. 
Pravým „hrdinou“ je hráč, který přesně 
odhadne své momentální schopnosti 
a naloží si právě jen tolik, kolik je 
schopen unést. Odpovídající úsloví 
v originále zní poněkud přísněji: „Bite o�  
as much as you can chew“… 

Dva příklady čtyřparových jamek z Nick-
lausova domovského hřiště Muir� eld 
Village GC v ohijském Dublinu, použité 
v kap.III, ilustrují nejen jím zmiňované 
zásady, ale i způsoby, jakými se uvedené 
formy plánovaných (ideálních) ran 
vzájemně mísí a na některých jamkách 
šťastně doplňují. Na titulní vizualizaci 
3D-modelu vidíme, jak odpal „na jistotu“ 
přináší komplikovanou dlouhou druhou 
ránu do greenu č. 18, na obrázku v textu 
zase příklad dráhy č. 14, kde můžete 
odpálit až za potok, máte-li na to ovšem 
sílu i kuráž… Oba příklady jsou mimo 
skvělou ukázkou vysoké gra� cké úrovně 
práce Nicklausova studia.

Obchvatné rány, na rozdíl od tzv. 
heroických, nepředstavují volbu 
mezi dvěma zly, nýbrž rozhodování 
mezi rozličnými možnostmi, kudy 

(kterým směrem) překážku obejít. Již 
v samotném označení těchto úderů – 
detour (česky: objížďka, oklika, odbočka, 
zajížďka apod.) – je zakódována jejich 
povaha… Pro navrhování hřišť jsou 
takovéto situace vítaným zpestřením, 
neboť nutí hráče za pochodu 
k tvořivému myšlení. Stejně jako 
předchozí typ se aplikace obchvatných 
ran dá využít prakticky na kterékoli 
jamce po celém hřišti.

Zkracované (přesněji vynuceně 
zkracované) či zadržované rány 
nejsou předmětem volby hráče, 
nýbrž nezbytnou nutností, vycházející 
z povahy dráhy – ať již trvale 
z jejího uspořádání nebo dočasně 
např. z posunu odpališť či nastalé 
povětrnostní situace atd. Hra na lay-up 
nemusí být vždy populární, ale na 
hřiště patří. Údery tohoto typu bývají 
nejčastěji využívány coby odpaly na 
kratších par-4, případně par-3, obdobně 
jako první dvě rány na par-5. 

Volné rány na otevřených jamkách 
„dálničního typu“, jak jsme je označili 
v předchozí kapitole, jsou veskrze 
nudné. Jejich jediným úkolem je dovést 
míč bezpečně do cíle. Mohou mít jistý 
smysl jako odlehčovací údery, vedoucí 
k extrémně obtížným úsekům. Obvykle 
se tolerují na úvodních jamkách s cílem 
dostat hráče rychle do hry. Navrhovat 
takové dráhy – tj. nestavět hráčům do 
cesty žádné překážky – hraničí však 
s nepochopením vlastní podstaty 
golfové hry!

Míru využitelnosti jednotlivých typů 
úderů pro ty které rány na hřišti, jak 
byly postupně zmiňovány v textu, jsou 
schematicky uspořádány v závěrečné 
tabulce.

Tabulka – Přehled typových úderů podle stupně využitelnosti (+, o, –):
Par Rány Penalizační Heroické Obchvatné Zkracované Volné 
3 1. o + + o –
4 1. o + + o –
 2. – + + - – 
5 1. – + + o –
 2. – + + o –
 3. o + + - –

dokončení ze str. 16

Měření  délky drah
Celková délka d = AB + BC + CD/2
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IV

jamkyŘ E Č E N É klasické
a n e b   „ O   P Ů V O D U   ( G O L F O V Ý C H )   D R U H Ů “

CARDINAL – č. 3, Prestwick GC, Skotsko
(par 5, délka 441 m)

závěrečnou jamku na hřišti Cranberry Valley Golf Clubu, Cape Cod, MA 
od dvojice G. S. Cornish & C. E. Robinson z r. 1975; dále střídavý dvojitý 
dogleg s alternativním odpalem vpravo či vlevo – č. 5, Osage National 
Golf Club, Lake of the Ozarks, MO autorů E. Seaye & A. Palmera 
z r. 1997; nebo bezmála šestset metrů dlouhou jamku č. 15, Paako Ridge, 
Sandia Park, NM architekta Kena Dye, otevřenou na přelomu tisíciletí, jejíž 
opakované zalomení napravo může být rajskou hudbou pro „slicery“. 

Na již dříve zmíněném historickém 
hřišti, připisovaném zde sloužícímu 
T. Morrisovi st. (1852–1865) a jeho 
pokračovateli Ch.Hunterovi, 
později dvakrát upravovaném 
J.Braidem v letech 1918 a 1930, se 
nalézá nejstarší dvakrát zalomená 
pětiparovka (tzv. Double-dogleg). 
Jakkoli je zřejmé, že speci� cké 
parametry těchto dlouhých drah – 
jako jsou úhlové odchylky lomových 
čar od podélné osy a stejnosměrná 
či střídavá orientace těchto zalomení 
– jsou dány spíše kon� gurací terénu 
než invencí projektantů, přece 
zůstává tato jamka prototypem svého 
druhu. Na následujícím obrázku je 
dráha zachycena ve své současné 
podobě – včetně rozsáhlé soustavy 
pískových překážek, jež rázně 
ukončují dopadovou zónu a nutí 
dlouhé hráče zadržovat drive (hrát 
již z odpaliště na tzv. Forced Lay-up). 
Podle největšího z bunkerů dostala 
jamka své jméno „Cardinal“… 
Ze starších replik tohoto typu – 
stejnosměrného dvojitého doglegu 
– je poučné uvést jamku č. 5 – 
South Course St. Charles Country 
Clubu v kanadském Winnipegu 
od D. Rosse. Hrála se od otevření 
v r. 1920 po dlouhá desetiletí přesně 
tak, jak ji autor stvořil… dokud 
nepřišel C. E. Robinson s úpravou, 
spočívající ve vykácení části lesa, 
který vymezoval druhý ohyb 
dráhy. Tím umožnil velmi dlouhým 
hráčům, byť za cenu zvýšeného 
rizika, dosáhnout druhou ranou na 
green. V současnosti jde o typický 
jev, který jde na vrub prodlužování 
ran díky technologického pokroku 
i agresivnějších herních strategií. 
Z novějších realizací jmenujme např. 
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