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Z DENÍKU REPORTÉRA

PEN

JAK HO NEZNÁTE

Dlouho očekávané Open ze St. Andrews je za námi. Sedm naplno prožitých dní, které
splnily všechny představy. Být po celou dobu v centru dění je zážitek na celý život
a příležitost, po níž touží mnozí. Podělte se tedy se mnou alespoň touto formou o zážitky ze zákulisí turnaje, který je nejen sportovní, ale také společenskou událostí.
Text: Helena Woodcock, foto: Globe Media/Action Images, Globe Media/Reuters

DEN PRVNÍ
Když přijíždíte do St. Andrews, máte
vždy zvláštní pocit plný očekávání, který
roste úměrně s vaší blízkostí k městu.
V pondělí, 12. července, v první den
Open měl ale příjezd zcela jinou dimenzi.
Poslední týdny před turnajem se město
proměnilo v dokonalé jeviště pro nejstarší světový major a jeho 150. výročí.

Dopoledne jsem měla příležitost prohlédnout si klubovnu Royal & Ancient
Golf Club of St. Andrews za doprovodu
jednoho z členů. Při vstupu na půdu,
kam za normálních podmínek mohou
pouze pánové, se mě zmocňoval zvláštní pocit. Uvítání bylo ovšem maximálně
přátelské a zdi budovy jakoby dýchaly
historií. Klubovna je nádherná budova

Open Championship je velká událost a St. Andrews –
The Home of Golf – je dějiště číslo jedna, kam
se turnaj pravidelně vrací každých pět let.
Při vstupu do města vás vítaly bannery
s logem šampionátu i obrázky trofeje
Claret Jug v nadživotní velikosti.
Modrobílé turnajové značení bylo prakticky všude a stany a markýzy ukrývající
veškeré zázemí a infrastrukturu, zdálo
se, vyrostly přes noc z ničeho. Open
Championship je velká událost a St. Andrews – The Home of Golf – je dějiště
číslo jedna, kam se turnaj pravidelně
vrací každých pět let.
Počasí bylo naprosto dokonalé – slunečno, bezvětří a jasno. V osm hodin ráno
panoval ve městě klid a mír. Ticho před
bouří, jejíž příchod připomínaly zatím
jen prázdné tribuny. Dokonale ohromující pohled. Lidé ve Skotsku jsou obecně
přátelští a na ulici vás pozdraví i zcela
neznámý člověk, ale to ráno se všichni
usmívali ještě o něco víc.
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s prostornými místnostmi, ale nejvíce
ze všeho musíte obdivovat nepřekonatelný výhled na Old Course z jejího
hlavního pokoje.
Večer se nesl ve znamení večírků velkých golfových značek adidas-TaylorMade
a Callaway, a tak jste zde mohli potkat
takové hvězdy jako Sergio García nebo
Justin Rose a také dva mladé muže,
kteří cestují do devíti zemí světa na
třech kontinentech za 50 dní a hrají
některá z nejextrémnějších golfových
hřišť v „souboji“ o pracovní pozici guru
pro sociální média v rámci skupiny
adidas Golf.

DEN DRUHÝ
Noci se v průběhu týdne, kdy se Open
hraje, zdají být poněkud krátké. Aby také
ne, ráno brzy vstáváte a večer pozdě uléháte. My se probudili opět do krásného

rána. Slunečný den bez větru a azurová
obloha jen s pár mráčky daly vyniknout
plné nádheře Old Course v celé jeho
připravenosti na dny příští.
S blížícím se turnajem narůstal všeobecný shon – na ulicích, v dopravě,
v press centru a také na hřišti. Hráči se
začali plně koncentrovat na trénink
a první flajty vyrážely už v sedm ráno.
V 11 hodin dopoledne přilákala pozornost novinářů tiskovka Tigera Woodse.
A nepatřila k nejpříjemnějším. Woodse
hned při vstupu do místnosti jakoby obklopovala aura negativní energie. Padaly
i ožehavé otázky, ne mnoho, ale Tiger
na některé rezolutně odmítl odpovědět
a v reakci na jiné opakoval naučené fráze o tom, že chce být lepším člověkem,
manželem i otcem.
Do St. Andrews přijel zvítězit a dosáhnout tak svého třetího vítězství
v řadě ve zdejším svatostánku. Titul ze
St. Andrews totiž řadí k nejcennějším
ve své kariéře. Podotkl, že pocity z tréninku na Old Course má dobré, ale gríny
považuje za pomalé, což nevyhovuje
jeho stylu hry.
Odpoledne se v Younger Hall na universitě v St. Andrews konala „golfová promoce”. Arnold Palmer, Tom Watson
a Padraig Harrington byli v průběhu
slavnostního ceremoniálu jmenováni
čestnými doktory práv za zásluhy a celkový přínos hře golfu. Trio mezi sebou
v průběhu padesáti let vyhrálo 18 majorů
včetně devíti Open Championship.

Foto: Globe Media/Reuters
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Vítězný Louis Oosthuizen prokázal vlastnosti i dovednosti šampióna hodného St. Adrews.

Večerní program opět obstaraly večírky.
V restauraci a klubu Rule na South
Street se usídlil časopis Golf Punk, Golf
Tourism Scotland uvítal své členy a hosty v budově Madras Rugby Club a hotel
MacDonalds Rusack´s poskytl okouzlující prostředí pro výstavu golfových portrétů malíře Joea Austena.
Klubovna R&A ten večer hostila Championship Dinner, kde se většina dosavadních vítězů Open Championship
sešla u jednoho stolu. Tentýž večer
uspořádala Asociace golfových novinářů svou výroční večeři, které jsem se již
podruhé zúčastnila, a jako obvykle to
byla velice příjemná událost se skvělou
atmosférou v humorném duchu.

DEN TŘETÍ
Na úterní tiskové konferenci se novináři ptali Woodse, proč Old Course
zůstává i nadále velkou výzvou pro
golfisty, třebaže se vybavení neustále
vyvíjí, hráči se neustále zlepšují, nicméně hřiště zůstává beze změny. Světová jednička pak v odpovědi poukázala na povětrnostní podmínky, které
se na linksu neustále mění, a v St. Andrews se mohou v průběhu jednoho
dne vystřídat snad všechna čtyři roční
období. A protože vítr a déšť mají na
herní strategii tak velký dopad, kolikrát jako by golfisté s každou změnou
hráli jiné hřiště.
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V tu chvíli asi Tiger sotva předpokládal, jak prozaická jeho slova budou
a že St. Andrews, pokud jde o počasí,
nachystá opravdovou show.
Počínaje třetím dnem se tak v titulcích
kromě sportovních zpráv začaly objevovat
i ty o počasí. Letošní Open se patrně zařadí k těm nejnevypočitatelnějším z hlediska povětrnostních podmínek. Ostatně obchodní značkou St. Andrews i linksového
golfu vůbec je právě vliv počasí na hru
a tomu odpovídající course management.
Tento rok se tato hypotéza v průběhu
jediného týdne mnohokrát potvrdila.

Zato tisková konference Toma Watsona
byla skvělá. Posluchače nešetřil fascinujícími příběhy ze svých předchozích
Open, a tak si mnozí oživili vzpomínky
na jeho fantastický úspěch loni v Turnberry. Jeho osvěžující smysl pro humor
a nadhled, který, jak by se dalo předpokládat, přichází s věkem a zkušeností, zcela zaplnil prostor, v němž konference probíhala.
Večer město opět ožilo večírky. Argentinský tourist board pozval své hosty
do divadla Byre v St. Andrews a skotský
golfový časopis Bunkered do hotelu

To, že se v průběhu jednoho dne v St. Andrews
vystřídají čtyři roční období, nepřekvapí nikoho,
ale tentokrát to byla otázka hodiny.
Z pohledu turnaje je rozumné množství
větru a deště žádoucí, protože soutěž je
pak náročnější, ovšem tentokrát byly
podmínky místy bezprecedentní.
Už ve středu odpoledne, kdy se měla
konat netrpělivě očekávaná Champions
Challenge, v níž se na čtyřech jamkách
(č. 1, 2, 17 a 18) mělo utkat 25 vítězů
tohoto turnaje Championship, vzaly
plány organizátorů za své. Vítr a déšť
řádily s takovou vehemencí, že exhibice
musela být zrušena.

Rusack´s. Spousta lidí zvolila příjemnou a uvolněnou atmosféru neformální akce s živou hudbou, kterou pořádal
irský tourist board v budově St. Andrews
Club. Mě na večírek přivedla zejména
touha prohlédnout si historickou budovu dalšího pouze pánského golfového klubu, která rozhodně udělala
dojem prostornými a klasicky zdobenými pokoji a monumentálním výhledem na Old Course, klubovnu R&A
a pláž West Sands.

Začátek turnaje doprovází dokonale
aprílové počasí. V jeden den jsme si užili
silný déšť, sluníčko i vítr. První hráči vyrazili na Old Course v 6.30, poslední
flajt startoval až v 16.21. Celkem 156
hráčů se snažilo projít cutem a zúčastnit
se víkendových bitev o Claret Jug, jednu
z nejslavnějších sportovních trofejí.
Bylo to velké zklamání, že počasí nedovolilo uspořádat Champions Challenge.
Předešlí vítězové se ale večer sešli na
další společné večeři a dohodli se, že
peněžní cenu 50 000 liber určenou vítězi darují nadaci Seva Ballesterose,
zaměřující se na podporu výzkumu
rakoviny mozku, kterou u vítěze Open
Championship Seva Ballesterose objevili
v říjnu 2008.
První hráči se na osmnáctém grínu začali
objevovat po 11. hodině. Z role reportéra jsem přešla do role dočasného zaměstnance R&A a po celé čtyři dny jsem pomáhala organizovat rozhovory hráčů
s televizí, rádii a tiskem bezprostředně
poté, co dohráli svou rundu.
Úvodní den soutěže rozradostnil příznivce Roryho McIllroye ze Severního
Irska, který výsledkem -9 obstaral zápis
do rekordní listiny – jeho 63 ran je nejnižším skóre v historii majorů vůbec.

DEN PÁTÝ
Druhý soutěžní den začal příznačně lijákem. To, že se v průběhu jednoho dne
v St. Andrews vystřídají čtyři roční období, nepřekvapí nikoho, ale tentokrát
to byla otázka hodiny. U nás doma by
v takovém počasí na hřiště nikoho nedostali, ale tribuny v St. Andrews byly plné
diváků, oblečených od hlavy až k patě

v nepromokavém oblečení. Takový hlad
po světovém golfu panuje v jeho kolébce!
Moje dočasná profese mi umožnila potkat se prakticky se všemi hráči bezprostředně po dohrání kola, což mě přimělo zbořit představu o tom, že ihned
po skončení rundy odejdou do hotelu.
Realita nemůže být vzdálenější.
Hráč i jeho caddie musí okamžitě po
opuštění osmnáctého grínu odevzdat
svou skóre kartu příslušnému rozhodčímu

představ, je jejich frustrace citelná a nechuť analyzovat svou hru s novináři o to
větší. Každopádně většina z nich nakonec
rozhovor poskytne. Vědí, že je to součást
jejich práce, a uvědomují si, že fanoušky
zajímá, jak to na hřišti probíhalo.
Déšť ve čtvrtek kolem poledne vystřídala jasná obloha a slunce, ale začal se
zvedat silný vítr. Ten později dosahoval
rychlosti 30 mil za hodinu a způsobil,
že na nejexponovanějších místech

Nezapomenutelný Tom Watson a jeho loučení se St. Andrews

a potom začíná mediální kolotoč, který
může zabrat poměrně hodně času. Záleží na tom, jak velká je po hráči poptávka. Zpravidla jsou na místě televize,
rádia i tisk. Pokud mají o rozhovor s hráčem zájem všichni tři, má přednost
televize, následují rádia a pak otázky
píšících novinářů.
Žádat hráče o interview bezprostředně
po dohrání kola, což byla moje role, je poměrně delikátní záležitost. Krátce poté,
co strávili na hřišti pět hodin v dešti a větru, totiž bývají zralí na odjezd do hotelu.
A pokud jim to nevyšlo na hřišti podle

Old Course, zejména jamkách 9, 10, 11,
se míčky na grínech silou větru začaly
pohybovat.
Z popudu R&A tak bylo klání na hodinu
přerušeno, což způsobilo, že poslední
hráči vyráželi na hřiště v 17.30. Ten den
se někteří borci vrátili s opravdu vysokým skóre a většina z nich nemohla povětrnostním podmínkám uvěřit. Ale právě toto je obchodní značkou golfu na
linksu v St. Andrews a hráči musí být na
tak tvrdé podmínky připraveni.
Poslední skupina dohrála kolem desáté hodiny večer. Vytrvalé obecenstvo
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bylo odměněno skvělým odpalem
Tigera Woodse na osmnáctce, který
přistál blízko k jamce, a Tom Watson
v posledním flajtu daroval divákům
birdie.

VÝSLEDKY TURNAJE

St. Andrews, Old Course | Par: 72 | 15.–18. 7. 2010

Louis Oosthuizen hrál na třetím majoru roku jedinečný golf a své soupeře převálcoval rozdílem dvou
tříd. Open má opravdu překvapivého vítěze. V turnaji vedl od druhého
kola a po celý průběh čtyřdenních
bojů prokazoval nejvyrovnanější
formu (celkem 272 úderů/16 pod
par). Především jeho hra z odpaliště
do grínu byla famózní, jeho drajvy
nejenže byly dlouhé, ale i přesné.
Během čtyř kol Oosthuizen netrefil
jen 9 fervejí.
Druhý Angličan Lee Westwood za
ním skončil se ztrátou sedmi ran,
zklamaný musel být Paul Casey,
jenž do rozhodující rundy vstupoval
s nejmenší ztrátou na vedoucího
borce, jenže skoro domácí borec
vyhořel a zahrál 75 ran.
Stejně jako v sobotu se i v poslední
rundě vrátil k výbornému čtvrtečnímu výkonu Rory McIlroy, který o to
více musel litovat pátečního selhání, kdy zahrál tragických 80 ran.
Další solidně zahrané kolo ho vyneslo až na třetí místo a možná
největší odměnou pro něj byl hromový potlesk, kterým ho při příchodu na poslední jamku vyprovodili fanoušci.

DEN ŠESTÝ
Kvůli přerušené hře a opožděnému tee
time několik flajtů druhé kolo nedokončilo, a tak tito hráči dohrávali v sobotu
od 6.30. Následně padlo rozhodnutí
o tom, kdo prošel cutem, hráči byli přeskupeni do párů a v 10 hodin dopoledne se naplno rozběhlo třetí kolo soutěže, tentokrát s 39 flajty.
Obětí cutu se bohužel stal i miláček obecenstva Tom Watson. Novináři toužili po
další neuvěřitelné story á-la Turnberry.
I přesto, že Tom skončil se skóre +3, vrhli
se na něho zástupci sedmé velmoci se
stejnou dychtivostí. Nejvíce je zajímalo,
jak dlouho ještě plánuje hrát a zda ho
uvidíme na dalším Open v St. Andrews.

na něm vidět, jak je hrdý, že může na
Open v St. Andrews hrát. Jeho projev na
hřišti nebyl jen o skvělém golfu, ale také
o emocích, lidském přístupu a sportovním chování, na které je radost se dívat.
Z jeho krátké řeči v průběhu závěrečného ceremoniálu bylo zřejmé neskrývané
dojetí. Pro Jižní Afriku je vítězství v Open
Championship výborný výsledek, zvláště
poté, co se země úspěšně zhostila světového šampionátu ve fotbale, a navíc
v den narozenin Nelsona Mandely.
Na následné tiskové konferenci Louis
prohlásil, že vyhrát Open je mimořádný
úspěch, ale vyhrát v St. Andrews, to je
něco, o čem sníte. Zmínil také, že ráno
hovořil po telefonu s krajanem Garym

Louis Oosthuizen z Jižní Afriky ukončil čtvrté kolo
na Old Course s neuvěřitelným skóre -16.
Po 12. jamce nebylo o jeho výhře pochyb.
Je prakticky nemožné na obě otázky odpovědět, ale Tom to zvládl s grácií, když
prohlásil, že se na odpočinek zatím nechystá a těší se na další Open.

Playerem, který mu přál všechno dobré
a poradil mu, aby zůstal klidný a turnaj
si dokonale užíval. Zdá se, že rada stoprocentně zafungovala.

DEN POSLEDNÍ

St. Andrews nás v závěrečný den odměnilo teplým, slunečným dnem, patrně
jako omluvu za dny předcházející, a vytvořilo dokonalé jeviště pro dekorování
nejúspěšnějších hráčů. Open Championship 2010 mi nabídlo fantastický zážitek,
který si budu pamatovat celý život, a věřím, že 201 tisíc diváků, kteří turnaj po
čtyři dny navštívilo, by se mnou souhlasilo. Nezbývá než se těšit na příští klání,
tentokrát v Royal St. George's.

Známe nového vítěze Open Championship. Louis Oosthuizen z Jižní Afriky ukončil čtvrté kolo na Old Course s neuvěřitelným skóre -16. Po 12. jamce nebylo o jeho
výhře pochyb, takže finále postrádalo
drama, jež St. Andrews zažilo tolikrát
v minulosti. Co ale rozhodně nepostrádalo, to byly emoce a fantastický golf.
Louis byl po celé čtyři dny maximálně
entuziastický, zdvořilý a pokorný. Bylo

Poř. Hráč
Výsledek
1 Louis Oosthuizen 65 67 69 71 272/-16
2 Lee Westwood 67 71 71 70 279/-9
T3 Rory McIlroy
63 80 69 68 280/-8
T3 Henrik Stenson 68 74 67 71 280-/8
T3 Paul Casey
69 69 67 75 280/-8
6 Retief Goosen
69 70 72 70 281/-7
T7 Robert Rock
68 78 67 69 282/-6
T7 Sean O‘Hair
67 72 72 71 282/-6
T7 Nick Watney
67 73 71 71 282/-6
T7 Martin Kaymer 69 71 68 74 282-/6
T11 Alvaro Quiros
72 70 74 67 283/-5
T11 Jeff Overton
73 69 72 69 283/-5
T11 Luke Donald
73 72 69 69 283/-5
Text: Tomáš Simbartl
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Golfová promoce Arnolda Palmera (první zleva), Toma Watsona
(za Palmerem) a Padraiga Harringtona (druhý zprava)

Foto: Globe Media/Reuters

VÝSLEDKY TURNAJE

