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GOLF JE SKVĚLÝ SPORT fit po celý rok

Pro prvních pár 
lekcí si najmvete 

trenéra!

Začínáme s golfem!
Podzim mezi jamkami

Když někomu řeknete, že hraje-
te golf nebo s ním chcete za-
čít, jeho reakce bude pravděpo-

dobně: „Golf je jen pro snoby a je dra-
hý.“ Nálepku „snobského sportu“ do-
stal golf dost možná kvůli svému obrazu 
v médiích a fi lmech a také díky marke-
tingovým kampaním, kde je s ním spo-
jováno mnoho celebrit. Ve skutečnosti se 
jedná o skvělou formu pohybu v přírodě, 
kdy musíte namáhat tělo i hlavu a po-
kud mu propadnete, rozhodně nemusí-
te zchudnout.

Domněnku, že každý hráč musí mít 
nejnovější hole nejprestižnější značky vy-

vrací trenér golfu Vítězslav Holý z kr-
konošského hřiště Mladé Buky, které je 
součástí Grund Resort Golf&Ski: „Po-
kud s golfem začínáte, na první rok dva 
vám stačí průměrný a dostupný golfo-
vý set, v pohodě si vystačíte i s vybave-
ním za cenu dvou až tří tisíc korun, třeba 
i z druhé ruky.“ 

LEVNĚJŠÍ NEŽ LYŽOVÁNÍ
Také představy o oblečení na gree-
nu bývají plné omylů – třeba že když 
na sobě nebudete mít outfi t jedné z „vy-
volených“ značek, budete za absolutní 
outsidery. „Tohle si začátečníci myslí vel-

mi často. Jediné, co byste měli dodržo-
vat, je mít dlouhé kalhoty, ne však mod-
ré džíny. Případně kraťasy ne kratší než 

dva palce nad kolena a tričko s límečkem 
či stojáčkem. Dámy jsou na tom lépe, ty 
mohou mít i minisukně a trička bez ru-
kávů, ovšem měly by volit oblečení od-
povídající významu dané hry,“ dodá-
vá Vítězslav Holý. Jediné, na čem se už 
od začátku nevyplatí šetřit, jsou kvalit-
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ní nepromokavé boty, které by měly být 
také šetrné k trávníku. Pokud chcete jen 
vyzkoušet, zda-li je golf sportem pro vás, 
máte dvě možnosti: Buďto ze šatníku 
vytáhnout pláťáky a tričko s límečkem, 
nebo si vybavení vypůjčit – tuto službu 
nabízí většina českých rezortů. 

Další investicí, nikoliv již dnes ceno-
vě nepřekonatelnou, je členství v golfo-
vém klubu. „Pokud přežijete, že nebudete 
členem jednoho z prestižních golfových 
klubů, kde stojí členství desetitisíce roč-
ně, a spokojíte se s členstvím ve vašem 
lokálním klubu, vyjde vás vstup na hřiš-
tě na jednotky tisíc korun ročně. Často 
lze využít ročního členství a neomezené-
ho vstupu na hřiště, takže čím častěji bu-
dete hrát, tím vás hra vyjde levněji,“ do-
poručuje ověřenou strategii Holý. Když 
sečteme předchozí argumenty, může být 
golf pohodlně levnějším sportem, než je 
třeba lyžování.

GOLFOVÝ SLOVNÍČEK
BIRDIE
počet ran na jedné jamce niž-

ší o jednu než je norma neboli 

par jamky (-1)
BOGEY
počet ran na jedné jamce vyš-

ší o jednu než je norma neboli 

par jamky (+1)
CADDY
golfistův pomocník a nosič jeho 

holí

DRIVE
úder z odpaliště, po kterém letí 

míček na velkou vzdálenost

DRIVER
hůl typu „wood“, užívaná pro 

hru z odpaliště, pro dlouhé 

a nízké údery

HANDICAP
  číselné vyjádření golfistových 

schopností, u nás uváděné 

na jedno desetinné místo

 v některých zemích značení 

obtížnosti jamek na hřišti

IRONS
hole s kratšími násadami než 

mají „woods“ a tenčí kovovou 

hlavou, obvykle v sestavě 3 až 9

PAR
  norma jamky, která udává, 

na kolik úderů by ji měl za-

hrát velice dobrý hráč mající 

handicap nula

 norma celého hřiště, která je 

součtem norem všech osm-

nácti jamek

PUTT
úder, kterým se hráč snaží za-

hrát míček do jamky pomocí 

hole „putter“

WOODS
hole zvaná dřeva, vyznačující se 

dlouhými násadami a „bambu-

lovitými“ hlavami používané pro 

hru na delší vzdálenosti

Pvri golfu platí pravidla dress 
codu, je potvreba mít i speciální 

obuv, aby se neznivcil trávník.
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Jak jste se ke svému sportu 
dostala?
Začala jsem, když mi byly čtyři 

roky. Bydlela jsem s rodiči neda-

leko golfového hřiště Karlštejn. 

V té době chodil na golf můj star-

ší brácha, tak jsem to chtěla taky 

vyzkoušet. Od té doby mě rodiče 

od golfu nemohli odtrhnout. Poz-
ději jsem začala chodit na golfo-
vé hřiště na Líšnici a v šesti le-

tech jsem se stala členkou Golf 

Clubu Erpet Praha, kde jsem do-
dnes.
Co vás na golfu nejvíc baví?
Líbí se mi, že je to soutěživý sport 

v krásném zeleném prostředí. 
Můžete se pořád zlepšovat. Patří 
do toho všechny aspekty od fyzic-

ké kondice až po psychickou odol-

nost – je to sport, jak má být. 
Jaké má golf z vašeho pohledu 
výhody a nevýhody?
U profesionálního golfu je zápo-

rem to, že jedno kolo se hraje pět 

hodin, tudíž je to velmi náročné 
na psychiku – udržet koncentraci 

po tak dlouhou dobu. 

Také není vždy příjemné, když se 

hraje ve špatném počasí v dešti či 

větru. Jen když už je bouřka, tak 

se hra přeruší.

Mezi hlavní klady podle mne 

patří, že golf člověk může hrát 

v každém věku a hlavně v krás-

né přírodě na čerstvém vzduchu. 

Každé hřiště je jiné, jinak situo-
vané, a tak můžete poznávat nová 
místa a nové lidi. Ať je hřiště dlou-

hé, široké, kopcovité nebo větrné, 

vždy má svoji krásu.
Proč by se měli lidé golfu věnovat?
Protože je to jeden z mála spor-

tů, který můžete provozovat ne-
jen s přáteli, ale i s celou rodinou. 
A jak již jsem říkala, můžete ho 

hrát v každém věku.

Jaké nejčastější mýty podle 
vás mezi lidmi o golfu kolu-
jí a proč?
Nejčastěji se říká, že jde 

o sport jen pro vyšší plato-

vou vrstvu nebo že to není 
fyzicky náročný sport. Sly-

šela jsem také zpochybňo-

vání toho, že je to sport. 

Kavzdé hrivstve má svou krásu

KLÁRA SPILKOVÁ 

(nar. 1994) 

je nejlepší česká golfi stka, díky 

svým výsledkům se v roce 2010 

stala historicky nejmladší že-

nou, která dostala oprávnění 

hrát v nejvyšší profesionální ev-

ropské golfové soutěži Ladies 

European Tour.

VHODNÝ SPORT PRO ŽENY
Protože golfovému sportu propa-
dá stále více žen, pravidla se jim tro-
chu přizpůsobila. „Pravidla golfu že-
nám umožňují nižší odpaliště, což je 
dáno jejich menší silou při prvním od-
palu, ale pak už je vše naprosto stejné 
jako u mužského golfu a platí pro ně 
ta samá pravidla,“ dodává trenér Holý. 
Podle jeho zkušeností jsou ženy vý-
borné svěřenkyně, když se do trénin-
ku pustí, většinou se mu zodpověd-
ně věnují a rychle se zlepšují. Na ženy 
začínají cílit i mnozí výrobci golfové-
ho vybavení. Pokud se tedy golf stane 
vaší vášní, můžete si nakoupit potřeby 
v rozličných barvách a designech.

Celou dobu mluvíme o tom, jestli je 
golf sport jen pro bohaté a kdo se tako-
vému sportu může věnovat, ale co další 
častá námitka, že golf není sport? „Po-
kud je mezi lidmi ještě někdo, kdo golf 
nepovažuje za sport či náročnější fyzic-
kou aktivitu, vřele mu doporučuji, aby 
si zkusil strávit pár hodin na drivingu 

či přímo na hřišti,“ usmívá se Vítězslav 
Holý. Samotný pochod na osmnácti-
jamkovém hřišti s bagem za sebou vydá 
za slušnou túru, a pokud přidáte odpa-
ly namáhající zádové a břišní svaly plus 
paže, máte za jedno odpoledne vystará-
no jako při intenzivním tréninku v po-
silovně. Iveta Benáková 
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Jamka č. 10 na hřišti 

v Mladých Bukách


