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adrenalinové akce, 
události 
& superlativy

Akce a události, na nichž 
se golf většinou nehraje 
podle Pravidel, ale provozuje 
jako adrenalinový sport, 
mají různé podoby – nejsou 
však úplnou novinkou, jak 
ukazuje hned první z několika 
příkladů „slepých odnoží“ ve 
vývoji golfu, reprezentovaný 
dodnes v osobě Crosse-
Golf Association. Z řady 
dnes běžných „extrémních“ 
podniků se vymyká 
Hrůzostrašný osmiboj…
Svoji – poněkud bulvárně 
laděnou – cestu „Letem 
golfovým světem“ uzavíráme 
tuctem „Nej“, samozřejmě 
jen exemplárně – bez nároku 
na vyčerpání tématu či 
absolutní přesnost údajů, 
neboť zejména v Asii vznikají 
dnes nová hřiště jako houby 
po dešti a ctižádostí mnoha 
investorů je, aby právě to 
jejich hřiště v nějakém ohledu 
nejlepší nebo alespoň nejdelší 
– zkrátka nejviditelnější. 
I golf má svůj nezanedbatelný 
marketingový rozměr…
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Crosse-golf se na belgicko-
-francouzském pomezí (mezi městy 
Mons a Mauberge) pod názvem chole 
provozuje od poloviny XIV. století. 
Francouzi věří, že jde o původní verzi 
golfu… Hra na devět jamek (délky 
cca 460–1600 m) se ovšem vyznačuje 
určitými odlišnostmi – nehraje se do 
jamky, ale na cíl, kterým je „planche“ – 
2 m vysoké a 20 cm široké prkno; 
nehraje se kulatým míčem, nýbrž 
vejcovitě tvarovaným špalíčkem 
habrového dřeva (cca 4 × 4,5 cm) 
a pěti holemi s hlavami bizarních 
tvarů. Pravidla umožňují mj. odpálit 
soupeřův míč v protisměru – úder 
zvaný „dechole“… V některých městech 
má tento cross-country golf i svoji  
městskou variantu zvanou crosse-en-rue. 
Současná prognóza dalšího rozvoje není 

optimistická – počet registrovaných 
hráčů se rok od roku snižuje a ani 
pravidelné mezinárodní zápasy 
Belgie – Francie už se moc často 
nepořádají… 

UX Open je horská túra, organizovaná 
každé léto na pěti vybraných 
sjezdovkách. Sestává ze čtyř 
kvalifi kačních turnajů a vyřazovacího 
fi nále. Hraje se zpravidla na 10 jamek 
délky 80–730 m (par 2–6), se čtyřmi 
povolenými holemi, míč je dovoleno 
umisťovat … Na Horské túře platí jen 
10 pravidel! Cenou pro vítěze je 
prostřihaný sametový kabát, podobný 
uniformě londýnských Beefeaterů… 
Dále viz: www.uxopen.com;

Elfego Baca Shoot se pořádá v Novém 
Mexiku na hoře Socorro Peak, která je 
populárním shromaždištěm ufologů 
z celého světa. Jejich poklidná 
pozorování oblohy jsou každý červen 
narušena golfi sty. Účast v turnaji je 
limitována na 10 hráčů, kteří jsou ráno 
vyvezeni do nadmořské výšky přes 
2 200 m na odpaliště jediné „dráhy“ – 
její délka je 4 km, leží o 762 m níže 
a hraje se na „jamku“ – kruh o průměru 
15 m. Každý hráč má nárok na 3 hledače 
míčů a osobního strážce, který je 
i zapisovatelem. Nese dvě hole: 
driver a železo č. 5; vítězí nejnižší 
součet počtu ran + ztracených míčů… 
Dále viz: www.hiltonopen.com;

Na grónském sněhu a ledu se od 
r. 1999 pořádaly první ročníky turnajů 
The World Ice Golf Championship. 
Dnes má túra kolem deseti turnajů 
a její organizátoři nemají nouzi 
o nabídky lokalit, z nichž mnohé leží 
stovky kilometrů za polárním kruhem. 
Soutěžní výbor dohlíží nad vytyčováním 
devítijamkových „hřišť“ o průměrné 
délce 2 750 m s parem 35–36. 
Greenům se v tomto případě 
(logicky) říká whites. A grafi tové šafty 
se vzhledem k nízkým venkovním 
teplotám moc nedoporučují… Dále viz: 
www.greenland-guide.gl/icegolf/;

Ďábelská poušť Black Rock 
v severozápadní Nevadě není nic než 
perfektní rovina, kde lze s úspěchem 
snad jenom dokola překonávat 

absolutní rychlostní rekordy. V r. 1988 
se zde skupina recesistů rozhodla 
netradičním způsobem oslavit 
narozeniny - a tak na této planině 
vzniklo hřiště nazývané „Luciferova 
kovadlina“. Jednorázový happening 
se změnil v tradiční turnaj Black Rock 

Desert Self-Invitational. Pravidelní 
účastníci červnových akcí oceňují 
absenci překážek, neomezenou 
šířku fairwayí  a fakt, že betonově 
tvrdý povrch prodlouží jejich odpaly 
na dvojnásobek… Dále viz: www.
keisterphoto.com;

Hrůzostrašný osmiboj je název 
ultimátní akce, k jejímuž absolvování 
nepotřebujete (slovy organizátorů) 
více než: „… energii, výdrž, nadšení 
a trochu peněz“. Cílem je v jediném 
roce absolvovat – bez nosičů, 
vozíků či autíček – osm vybraných 
(řádných) hřišť. Kdo to svede a doloží 
potvzenými skórkartami, stane se 
členem exkluzivního klubu Awesome 

Eight Golf Society. Společnost golfi stů 
připravených překonávat sami sebe 
založil Robin Sieger podle vzoru 
horolezeckého Seven Summits 
a podobných atletických vícebojů. 
Vybraná hřiště, k nimž je třeba 
připočíst St. Andrews Old Course, jsou 
v následujících odstavcích označena *). 
Dále viz: www.awesomeeight.com;

Safari-golf  je svébytně se rozvíjejícím 
turistickým odvětvím, v němž nad 
jiné vyniká např. Jihoafrická republika. 

Hřiště na území národních parků, 
krokodýlích farem či v jinak exotickém 
prostředí divočiny, kterou se fl ighty 
mohou přesunovat pouze off -roady 
a jen v přísně limitovaných startovacích 
časech – to vše a mnohé podobné 
se však již dostává na práh zcela jiné 
kategorie. „Cesty za golfem“ opravdu 
nejsou středobodem našeho zájmu…  
Dále viz: www.suninternational.com.
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Nejdelším hřištěm bylo dlouhá 
léta The Pines (International  GC) 
v Boltonu, Mass., o délce 7 685 m. 
Zůstává americkým rekordmanem – 
o mezinárodní titul však bylo 
připraveno čínským Jade Dragon 

Snow Mountain v provincii Yunnan 
o délce 7 816 m. K tomu se 
poznamenává, že pod Himálajemi – 
v nadmořské výšce 3 100 m – je řidší 
vzduch a míče létají rychleji a až 
o 20 % dál… Dále viz: 
www.topchinatravel.com/Golf/Yunnan/
Jade-Dragon-Snow-Mountain-Golf-
Club.htm;

Nejdelší jamkou  je šestiparová  
č. 6 na Chocolay Dawns Golf Course 

v Marquette, Michigan, o délce 920 m. 
Nejdelší jamka – a první šestiparová, 
hraná na profesionálním turnaji  (Asian 
Tour 2005) měřila 803 m – a k jejímu 
zdolání museli hráči v poli použít 
např. následující selekci holí:  /driver 
– železo č. 4 – dřevo č. 3 – wedge/. 
Stalo se na hřišti St. Andrews Hill GC 
v thajském Rayongu…  Dále viz: www.
openfairwaysasia.com/andrews.html;

Extrémní  par-3  se hraje jako volitelná 
jamka č. 19 Legend Golf & Safari Resortu – 
za příplatek 1 000 USD je fl ight vyvezen 
helikoptérou na vrchol 425 m vysoké 
hory v jihoafrické rezervaci Entabeni. 
Z odpaliště letí míč na green téměř půl 
minuty. Vypsaná odměna za hole-in-one 
je miliónová…  na desku cti se však ve 
zdejším klubu zapisují už všichni ti, kteří 

zde uhrají par. Dále viz: www.legend-
resort.com;

Nejseverněji situovaným je hřiště 
North Cape GC*) v Norsku, 483 km 
za polárním kruhem. Dostanete 
se tam po 40 km jízdy taxíkem 
z (nejseverněji položeného) letiště 
u rybářského městečka Lakselv. Šest 
jamek a modulární buňka s několika 
plastovými židlemi, otevřeno jen čtyři 
měsíce v roce (17. 5.–27. 8.), zato non-
stop: slunce zde sice zapadá, ale jen 
těsně pod horizont – a to ještě jen na 
pár hodin. Největší atrakce? Půlnoční 
golf, přízemní mlhy, obrovští arktidští 
komáři… 
Dále viz: www.northcape-golfclub.no;

Nejjižněji situovaným je hřiště 
Ushuaia GC*) v Argentině, nedaleko 
Cape Horn. Již Charles Darwin na své 
studijní cestě kolem světa popsal 
provincii Tierra Del Fuego jako „něco 

zcela odlišného od všeho, co kdy viděl“. 
Místní dominantou devítijamkového 
hřiště je řeka Rio Pipo – na pěti jamkách 
představuje širokou vodní překážku, 
32 km vzdálenou severní dominantou 
jsou ledovcové vrcholky And, k jižnímu 

Atlantiku je to pouhých 8 km. Město 
je nástupištěm k dobývání 1 175 km 
vzdáleného Antarktidy, odkud stabilně 
vane extrémně studený vítr. Sezóna trvá 
od října do května, kdy bývá od 6 
do 23 hodin dostatek světla ke hře… 
Dále viz: www.tierradelfuego.org.ar;

Nejvýše položeným bylo – až do 
svého zpustošení – hřiště v Tuctu, Peru, 
v nadmořské výšce 4 401 m; výsostné 
místo po něm zaujalo „mnohem níže“ 
ležící hřiště La Paz GC*) v Bolívii: 
3 246 m n/m. V měsíční krajině, 
kterou v měkkém pískovcovitém 
podloží vytvarovala tisíciletá vodní 
i větrná eroze, necelých 20 minut 
z centra hlavního města (ležícího ještě 
o několik set metrů výše), bylo r. 1912 
vybudováno luxusní hřiště. Nebylo 
však dimenzováno na již výše popsaný 
„himálajský“ efekt, prodlužující celkovou 
délku, nýbrž klasicky. Promyšlený 
design totiž odměňuje přesnost a nutí 
hráče spíše zkracovat rány, takže ani ti 
nejdelší se na pětiparových jamkách 
nedostanou druhou ranou na green… 
Dále viz: www.lapazgolfclub.com;

Nejníže položeným je hřiště Furnace 

Creek Resort*) v kalifornském Death 
Valley, nacházející se v „nížce“ 65 m pod 
hladinou moře. Tady v Mojavské poušti, 
mezi Las Vegas na východě 

a Los Angeles na západě, najdete 
regulérní, uměle zavlažované hřiště, 
dlouhé „jen“ 5 669 m – hustý a horký 
vzduch mu na efektivní délce svých 
10 % ubere. Stavělo se ve 30. až 
50. letech minulého století jako součást 
rekreačního areálu, který pro své 
zaměstnance vybudovala společnost, 
těžící zde již od r. 1881 boritan sodný 
(borax)… Dále viz: 
www.furnacecreekresort.com;

Nejteplejším je hřiště Alice Springs GC*) 
ve střední Austrálii. Na periferii malého 
města vzdáleného od Adelaide
1 500 km, je místo s nejvyšší 
(prosincovou) teplotou 52 °C. V této 
pustině zrekonstruovali v r. 1992 staré 
pouštní hřiště s olejovými greeny 
na kvalitní travnatou osmnáctku, 
lemovanou četnými bunkry i populací 
metrových varanů goanna… Dále viz: 
www.alicespringsgolfclub.com.au;

Nejchladnějším je hřiště North 

Star GC*) u Fairbanks na Aljašce. 
Otevírá se pouze na 4 měsíce 
v roce.  Místo s nejnižší teplotou 
–52 °C  (leč průměrnou prosincovou 
teplotou „pouhých“ –26 °C) leží ve 
vnitrozemí, více než 300 km pod 
polárním kruhem, na věčně zmrzlé 
půdě. V rámci kolonizace území ve 
20. letech minulého století byla skryta 
(izolační) mechová vrstva. To umožnilo, 
aby zde půda promrzala a roztávala 
hlouběji než jinde, což způsobuje její 
náhlé a nevyzpitatelné propadání. 
Hřiště samotné by v létě mohlo 
připomínat skotské linksy, plné 
hrncovitých bunkrů a jiných proláklin, 
nebýt odlišného přírodního koloritu… 
Dále viz: www.nortstargolf.com;

Nejodlehlejším od civilizace je 
patrně hřiště The Himalayan Club*) 
v západonepálském Pokhara. 
Posledních 160 km z Kathmandu 
těžko překonávají i terénní auta. 
Na náhorní planině s panoramatem 
Annapurny je klubovna a první 3 jamky 

z devítky (3 072 m), kterou zde postavil 
penzionovaný britský major R.Gurung. 
Čtyřka se propadá do hlubokého 
kaňonu divoké řeky Bijaypur – a další 
jamky sledují její koryto až po green 
č.9 na dně kaňonu. Odtud vede zpět 
ke klubovně jediná cesta: dech beroucí 
strmá stezka. Odměnou za šplhání 
zpět na plateau může být atraktivní 
vysokohorská scenérie a subtropická 
fl óra i fauna - lišky, opice, jestřáby a orly 
lze spatřit běžně, leopardy či tygry jen 
zřídka… Dále viz: 
www.travelnepal.com/adventure/golf;

Nejobtížnějším  je – nominálně – hřiště 
Ko’olau GC*) v Oahu na Hawaii, jehož 
neofi ciální slope rating se udává 162 
/úřední maximum činí 155/! Fairwaye 
jsou vysekány v deštném pralese, na 
úpatí návětrné strany hor (za stálého 
větru 65 km/hod. a vydatného deště), 
14× překračují stometrové rokle a strže. 
Poté, co bylo hřiště „z moci úřední“ 
nedávno zjednodušeno (15 bunkrů bylo 
zrušeno), zbývá mu jich už „jen“ 109! 
Předpokládaný počet ztracených míčků 
se údajně velmi limitně blíží hráčovu 
hendikepu… Dále viz: 
www.koolaugolfclub.com.

… Za laskavé upřesnění, 
doplnění i aktualizaci 
uvedených údajů předem 
děkujeme!
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