
Střípky a drby z Czech Masters 

... jak jsme je posbírali přímo na hřišti 

To, že Jamie Donaldson vyhrál se skóre -14 Czech 
Masters, ví všichni fanoušci vrcholového evropského golfu. Zvláště pak, když turnaj, jak už napovídá jeho název 
proběhl u nás na hřištiAlbatross, nedaleko Prahy. O dvě rány za ním získal druhé místo Bradley Dredge a o třetí 
se rozdělili Merrick Bremnera Søren Kjeldsen. 
Některým hráčům jako Jamiemu Donaldsonovi nebo Stephenu Gallacherovi (skončil dělený sedmý), šlo na tomto 
turnaji o hodně. Bojovali o účast v týmu Evropy pro Ryder Cup. Za měsíc tedy uvidíme, jestli budou do Ryder 
Cupového týmu Evropy přizváni nebo ne. 

A teď pár postřehů přímo ze samotného dění na fairwyích a 
greenech 

Hráč a jeho caddy 

Hráči chodí neuvěřitelně rychle a ještě rychlejší jsou jejich kedíci, kteří stihnou cestou čistit hole, studovat 
birdie kartu, proměřovat greeny a zapisovat si postřehy z pozic jamek pro další dny. A někteří při tom všem 
stihnou za hru 18 cigaret. Ale i zde se dají najít rozdíly. Všichni hráči, kteří se na žebříčku turnaje ocitli 
vysoko, velmi podrobně a soustředěně konzultují se svými caddy každou ránu a pat. Skvělý byl například 
caddy Tommyho Fleetwooda (T5). V momentě sebemenší chyby ho takticky "ukecal" tak, že na další jamce už 
na chybu zapomněl. Vynikající práci odváděl také caddy Mericka Bremneraa dotáhli to nakonec až ke 3. místu. 
A pak tu byli hráči, kteří měli kedíky jen k nošení bagu a většinu z nich jsme už o víkendu neviděli. 
Jamie Donaldson první den na sedmé jamce zahrál par a na dotaz zapisovatelky skóre, "jak to jde", odpověděl s 
úsměvem, že se snaží o cut a snad to vyjde. Druhý den zde zahrál bogey a trochu nevrle odhodil patr a přesto 
se na zapisovatelku při odchodu ze greenu opět usmál a rovnou sám hlásil, že "ten cut tedy udělá, když to 
slíbil". 
Jeef Milkha Singh neprošel cutem a zdálo se, že přípravu trochu podcenil. Velmi často byly jeho rány go greenu 
delší, než bylo zdrávo (což se ostatním nestávalo) a po špatných chipech nedokázal zachraňovat pary. Pak si 
pro sebe brblal něco "indicky" a kdyby to nebylo smutné, bylo by to dost k smíchu. 
Vítěz turnaje v Čeladné Oskar Henningson se snažil, ale díky výkonu v prvním kole neprošel cutem. Totálně mu 
ve čtvrtek nesedly rychlé greeny, paty prostě nepadaly a zahrál +8. A i tady se ukázala skvělá práce caddyho, 
když dokázal hráče, který by nejraději zahodil hole, motivovat aby druhý den zahrál -2. 

Čeští hráči 

Nelze v žádném případě mluvit o tom, že všichni propadli. Nicméně je nepochopitelné, že promotér, který před 
turnajem hovořil v televizi o podpoře českého profesionálního golfu, opomněl pozvat českou profesionální 
jedničku a dvojku. Neměli dostatečnou výkonnost nebo neměli na nemalé startovné, které jim promotér určil, 
pokud nepodepíšou značně nevýhodnou smlouvu? 

Nejlepší z našich hráčů Stanislav Matuš a Lukáš Tintěra sice nepostoupili, ale turnaj vzali vážně. A další? Bylo 
smutné slyšet v rozhovorech jejich slova o tom, že si "to užili". Řekl jim někdo, že byli v práci? 



Přesto výkonnost českých profesionálů roste a snad se brzy dočkáme, že je uvidíme i jako regulérní členy 
European Tour. V porovnání s naším ženským golfem jsou pořád značně napřed a když jsme nedávno slyšeli 
vyjádření Kláry Spilkové, že chce do LPGA, ačkoli bychom si to všichni velmi přáli, vyznělo to jako dobrý 
golfový vtip. 

Hřiště 

Bylo skvěle připraveno a ačkoli greenkeeper Jiří Dvořák projevil 
profesionální úchylku, když plakal, že jsou místečka, kde to není ono, byla kvalita fairwayí mnohdy lepší, než 
greeny na jiných našich hřištích. Zaměstnanci údržby končili s prací po desáté a vstávali už ve čtyři, aby bylo 
všechno na další den v pořádku. Rychlost greenů byla 12,5 a názory, jestli je zrychlit nebo zpomalit se různily. 
Pro hráče, kteří absolvovali minulý turnaj v Dánsku, kde byly greeny pomalé, byly rychlé. Pro rozhodčí byly 
akorát a přemýšleli, jestli nezrychlit. 

A všechno dění sledovala kachní rodinka, která periodicky přecházela mezi bývalou biozónou na levé straně 
sedmičky a umělým jezírkem před greenem. Ale jak kdo hraje jim asi bylo stejně jedno. 

Diváci 

Byli výborní a ačkoli jich nepřišlo tolik, kolik organizátoři očekávali, většina skvěle a kultivovaně povzbuzovala. 
Našly se samozřejmě výjimky, jako například odpaliště čtrnáctky, kde i přes opakované upozornění caddyho, 
divačka rušila hráče, když ho fotografovala mobilem hráče při odpalu. Ale byly to opravdu jen výjimky. A pak 
tu byly i "lovkyně" a jim by měl někdo vysvětlit, že "hráče daleko víc zajímá ta bílá hloupá kulička, kterou se 
snaží dostat do jamky, než vaše milá tvář a lepé vnady. Proto na vás nereagovali tak, jak jste čekaly. A na golf 
se chodí v botách bez vysokých podpadků a spíše v krátkých kalhotách než v minisukni, když už je horko." 

Perličkou také bylo, že pro VIP diváky byl připraven stan s občerstvením, kde oběd dostali na plastikovém tácku 
s plastikovým příborem, stejně jako ostatní diváci a nikdo je neupozornil, že mají k dispozici kvalitní restauraci 
v club housu jen o pár metrů dál a která zela prázdnotou. Nikdo je na to totiž neupozornil a hlídající 
zaměstnanec security vzbuzoval dojem zákazu vstupu. 

Organizátoři a dobrovolníci 

Všichni se snažili seč mohli a lze říci, že až na výjimky se svého úkolu zhostili dobře. Ale přesto pár "úletů" 
bylo. Faux pas, které viděli i diváci, bylo, že jim, v rozporu se zažitou zvyklostí při závěrečné řeči nikdo 
nepoděkoval. Je to stejná golfová etická chyba, jako kdyby si hráči po hře nepodali ruku. 

Mezi dobrovolníky převažovali negolfisté a hodně z nich byli důchodci. Po skončení turnaje, kdy mnozí celý den 
prostáli na svých stanovištích, je nechali organizátoři přes dvě hodiny čekat ve frontě, než přinesli peníze a dali 
pár korun za pomoc při organizaci. 

Organizátor se má stále co učit. Na některá místa bylo postaveno několik "uklidňovačů", aby na jiných nebyl 
žádný. Zapomnělo se také na to, že na odpališti má osoba, která utišuje diváky, zároveň ukazovat forcaddym, 
jakým směrem míček letí. Ti ho totiž na víc než 200 metrů a proti obloze většinou nevidí, tudíž tam nejsou 
příliš platní. Na osmé jamce byli dva forcadíci a jeden z nich odnesl zásahem těsně pod žebra. 

Ale vážně. Tohle jsou maličkosti, kterých si běžný divák nevšimne a většinou vše běželo tak, jak má. Byl to 
vydařený turnaj s vynikajícími hráči a doufejme, že si ho příští rok užijeme znovu. 



P.S. Britská televize, která zprostředkovává přenosy ze všech turnajů European Tour, pracuje jako dobře 
promazaný stroj. Ve volných chvílích hrají někteří její zaměstnanci mezi převozovými vozy ragby. Ale jen do 
momentu, než se rozjede přenos. To se z nich stanou dokonalí profesionálové. Padesátiherzové bručení v 
českých přenostech nepadá na vrub jejich, ale České televize. 

 


