SVĚTOVÝ GOLF | Alfred Dunhill Links Championship

Konec golfové sezony se pomalu blíží a tady ve Skotsku
nám navíc meteorologové po nejdeštivějším jaru
u a létu
za sto let slibují pěkné babí léto. Doufejme, že mají
pravdu, protože nás začátkem října čeká Alfred
d Dunhill
Links Championship a bylo by moc pěkné tuto oslavu
ouboje
linksové golfu jednou prožít bez tradičního souboje
živlů.
Text: Helena Woodcock, foto: Globe Media/Action Images
Dunhill, jak se mu zkráceně říká, proběhne od 4. do 7. října klasicky na
třech hřištích, Old Course St. Andrews,
Kingsbarns a Carnoustie. Ačkoliv jde o seriózní turnaj ze série EPGA Tour s měšcem
naditým celými 5 miliony dolarů, není
fakt, že se koná na třech hřištích zároveň,
jeho jedinou zvláštností.
Turnaj má zcela speciﬁcký formát, sestávající ze dvou samostatných soutěží,
a sice individuální klání golfové špičky
a soutěže týmů, které se účastní pestrá
směsice těch nejznámějších amatérských
golﬁstů. Díky tomu všemu má Dunhill
naprosto unikátní atmosféru. Místy tak
až zapomenete, že sledujete špičkový
golf na nejlepších hřištích světa, kde jde
o velké peníze. K hráčům tu máte mnohem blíž než na kterémkoliv jiném klasickém turnaji, diváci mají první tři dny vstup
zdarma.
Pravidelným účastníkem turnaje je také
letošní vítěz Open Championship, Jihoafričan Ernie Els. Pokud by letos v Dunhillu zvítězil, stal by se nekorunovaným
králem britských linksů. V roli obhájce se
představí Michael Hoey ze Severního Irska
a v případě, že titul znovu získá, stane se
prvním hráčem v historii turnaje, jemuž
by se to podařilo. Připomeňme jen, že se
akce koná od roku 2001.
Svůj cíl pro letošní ročník má i holandská fotbalová legenda, amatér Johan
Cruyff. Trojnásobnému držiteli titulu
Evropský fotbalista roku a titulu Nejlepší evropský fotbalista století se zatím
při jeho 11 účastech na turnaji dosud
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nepodařilo projít cutem, což by chtěl
letos napravit.
„Abych byl upřímný, tak o tom, že projdu cutem, sním každý rok. Po třech
dnech tvrdého tréninku a třech dnech
soutěže se ale vždy cítím velmi unavený, takže patrně cutem neprojdu ani
letos. Ale ať tak či tak, vždy zůstávám
až do neděle, protože tenhle turnaj
je pro mne velmi výjimečný,“ svěřil se
fotbalový velikán.
Z hvězdných amatérů, kteří se Alfred
Dunhill Links Championship účastnili loni,
jmenujme třeba herce Andyho Garciu,
Hugha Granta a Johna O'Hurleyho, z celebrit hudebního nebe to byl třeba Don
Felder z Eagles, Huey Lewis a bubeník
z Bon Jovi Tico Torres. K hercům a zpěvákům se pravidelné přidávají také prominentní sportovci jako právě fotbalista
John Cruyff nebo bývalá britská tenisová
jednička Tim Henman.
Alfred Dunhill Links Championship je
jediný profesionální turnaj, který se
do St. Andrews vrací každý rok. Mnoho
bylo napsáno o Old Course a jeho
právu zůstat mezi hřišti pravidelně
podrobujícími golfovou špičku svému
testu. Vyskytly se i názory, že hřiště už
není pro dnešní profesionální golfisty
dost náročné. Asi nikdo by však s tímto
tvrzením nemohl polemizovat lépe než
současná světová jednička Rory McIlroy.
V roce 2010 na Open Championship
pokořil Old Course 63 ranami, ale následující den odcházel do klubovny
s 80 údery.

Dobýt titul v kolébce golfu se rozhodně
cení, své o tom ví i loňský vítěz Alfred
Dunhill Links Championship Michael Hoey.

Old Course není jen o historii a legendách, ale o určitém mystériu, nepředvídatelných podmínkách a také o patrně nejkrásnějším divadelním jevišti
golfového světa. A tak se opravdu těším na to, co startovnímu poli turnaje
naservíruje letos.
Carnoustie má mezi hřišti pozici obávané,
drsné a nelítostné bestie. Při vyslovení
jeho jména se většině golfové veřejnosti
vybaví pohřbené naděje Jeana Van de Veldeho v roce 1999 a jeden z nejbrutálnějších testů golfu na světě. Přes svou náročnost je osmnáctka nádherná a její pravá
tvář, stejně jako obranyschopnost, nejlépe
vynikne, když pořádně fouká. Tehdy se
bankry zdají všudypřítomné a potůček
Barry Burn se mění v jednu z nejtěžších
překážek.
Kingsbarns je z historického pohledu benjamínkem mezi trojlístkem hřišť. Jeho pozice ostře kontrastuje s Carnoustie v tom
smyslu, že jako svůdná děva staví na odiv
svou líbivou krásu, která dává zapomenout, že i tady čeká na golﬁsty náročná
prověrka. Strategie risku a odměny zde
přinese ovoce, ale na oplátku vyžaduje
maximální soustředění. Kingsbarns pravidelně ﬁguruje mezi nejlepšími hřišti světa
a většina účastníků turnaje se sem velice
ráda každý rok vrací.
12. ročník Alfred Dunhill Links Championship klepe na dveře a já už se moc těším
na všechno, co nám přinese. V každém
případě minimálně jedno je jisté –
úchvatný sobotní ohňostroj si rozhodně
nenechám ujít.
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Dunhill aneb Klání
na svaté trojici hřišť

