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Výhled na 15. jamku prestwického hřiště
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Prestwick Golf Club
Rok 1860, Prestwick Golf Club, oblast
Ayrshire na západním pobřeží Skotska
a osm profesionálních hráčů golfu. Toto
jsou ingredience, které byly použity
ke stvoření dnes nejpopulárnějšího
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golfového majoru. A to vše pouhých devět let od založení samotného golfového
klubu. Zbytek už znáte – hrála se tři kola
o 12 jamkách v tentýž den, soutěžilo se
o trofej zvanou „Championship Belt”
(Mistrovský opasek) o tehdy závratné
hodnotě 25 liber a na závěr turnaje si jej
odnesl Willie Park z Musselburghu.
Od té doby hostil Prestwick Open
Championship celkem čtyřiadvacetkrát,

víckrát než kterékoliv jiné hřiště kromě
Old Course v St. Andrews, které ho v počtu turnajů předstihlo až v roce 1995. Taková pocta je dokladem opravdové kvality tohoto prastarého linksu, skutečné
klasiky, zdánlivě navržené tak, aby tvořila ideální podmínky pro matchplay golf.
Prestwick Golf Club se nachází nedaleko
Glasgow, vtěsnaný mezi letiště

Open Championship je úspěšně za námi, ale vzpomínky na tento opravdový svátek
golfu budou v duších mnohých jitřit ještě dlouho. Ve snaze prodloužit toto příjemné
doznívání vás proto zavedu do rodiště Open Championship a pokusím se vás inspirovat
k jeho návštěvě.

Glasgow-Prestwick a moře. První fervej
se v polovině zdá být jakoby protnutá
železniční tratí. Gríny nepatří k jednoduchým. Některé ferveje jsou společné
více jamkám, mnoho ran se hraje naslepo. Takové jamky jako tady nenajdete
nikde jinde.
Prestwick je milován a nenáviděn zároveň. Je pouze jeden, jediný, unikátní
a patří k nejposvátnějším místům
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golfového světa. Hluboce zakořeněn
ve své historii, znám coby rodiště
Open Championship a místo, kde se
Tom Morris mladší učil hrát golf, zkrátka místo pro golfové gurmány.
Zdejší golfový klub byl založen v roce
1851 skupinou 57 členů, kteří se pravidelně setkávali v hostinci Red Lion Inn. Členové se následně dohodli pozvat Toma
Morrise ze St. Andrews, aby se stal jejich

profesionálem, greenkeeprem a výrobcem míčků a holí. Tom pozvání přijal
a spolu se svou manželkou Agnes a synem Tommym se přestěhovali do
Prestwicku. Členové klubu následně
zakoupili dva domky naproti Red Lion
Inn – jeden pro rodinu Morrisových
a jeden pro účely klubovny.
Bylo to právě tady, kde se mladý Tom
učil pod dohledem svého legendárního
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SKOTSKÉ VÝZVY

Grín pověstné sedmnáctky s bankrem příhodně nazvaným Sahara.

otce hrát golf a získal neobyčejné
schopnosti ovládnout tuto náročnou
hru a i nadále zůstává jediným hráčem,
který v Open Championship zvítězil čtyřikrát po sobě. Dle pravidel mu po třetím vítězství náležela stávající trofej
Championship Belt, a proto ji nahradila
trofej nová – Claret Jug.
Tom Morris starší se do St. Andrews
vrátil v roce 1864 a jeho dům byl vydražen v aukci, což umožnilo klubu
postavit na stávajícím místě novou
klubovnu. V roce 1892 bylo hřiště rozšířeno na později standardních 18 jamek. Poslední Open Championship se
zde konalo v roce 1925.

dozoru turnaje vážně pochybuji
o tom, že by se zde Open Championship mělo hrát znovu. Golf může být
vesměs příliš populární.”
Darwinovo uvažování se ukázalo jako
prozřetelné. Američan Jim Barnes tu zvítězil naposledy, výsledkem 300 úderů
porazil Macdonalda Smithe, jehož od hry
odradily přítomné davy. Prestwick tak
zmizel ze seznamu hostitelských hřišť
Open Championship, ale jeho popularita
coby ideálního hřiště pro matchplay jak
amatérů, tak profesionálů zůstala
neohrožena.
Hned úvodní jamka v Prestwicku dokonale otestuje vaše nervy. Délka tu

Prestwick je milován a nenáviděn zároveň. Je pouze
jeden, jediný, unikátní a patří k nejposvátnějším
místům golfového světa. Hluboce zakořeněn ve své
historii, znám coby rodiště Open Championship.
Ukázalo se totiž, že popularita turnaje utěšeně stoupá, což mělo pro
Prestwick neblahé důsledky, neboť
kvůli stísněnému prostoru nemohl
poskytnout dostatek místa pro diváky
a zároveň bezpečné podmínky pro
hráče. Bernard Darwin komentoval
poslední Open v Prestwicku slovy:
„Byl to opravdu vzrušující turnaj, ale
bohužel nikterak příjemný, protože
tu bylo příliš mnoho lidí. Dokonce
tolik, že přes obětavé a statečné úsilí
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nehraje roli, zato přesnost ano. Je to
proto, že po jedné straně běží železniční trať, která ze hřiště učinila v 19. století oblíbenou zastávku pro chvilky
volna, a po druhé straně je hustý raf.
Přihrávka vyžaduje pouze krátké železo, ale grín je pečlivě chráněn a není
přehnaně velký. Rada zní: Důvěřujte
uvedeným vzdálenostem, buďte stateční a odejdete s parem. Zazmatkujete-li
při drajvu či přihrávce, pak se čtyřkou
neodejdete.

Prestwická klubovna

Poslední Open Championship z roku 1925
sledovaly davy diváků.

Společným jmenovatelem hřiště, které
se zde hraje dnes, a toho původního je
sedm grínů a tři jamky, jež zůstaly zcela
nedotčeny. Jednou z nich je trojka.
Je pověstná díky hrůzu nahánějícímu
bankru pojmenovaném Cardinal (Kardinál). Tato kráter připomínající překážka
se stěnami zpevněnými dřevěnými prkny a chránící zadní část ferveje tohoto
fenomenálního doglegu s parem 5 je
největší na hřišti.
Další z původních jamek je pětka zvaná Himalayas (Himaláje). Slepý par 3,
dlouhý až 200 yardů se hraje do kopce a je jedním z nejlepších příkladů
jamky typu „odpal a doufej“. Změť
bankrů pečlivě chrání utopený grín
a jediný klíč, kam směřovat první
úder, poskytuje marker umístěný
na vrchu kopce.
Minete-li o 15 stop, ať už doleva nebo
doprava, váš míček zcela jistě zhltne
jedna z nastražených „jam“. Pokud se
vašemu drajvu nedostane potřebné síly
a bude-li příliš krátcí, skončí míček
pravděpodobně na neudržovaném
svahu, který schovává grín. Na této
jamce si spolehlivě užijete spoustu
legrace a taktického uvažování.
Kolekce unikátních jamek by nebyla
kompletní bez nejslavnější z původních
jamek – sedmnáctky The Alps (Alpy).
Hraje se hlodašovými keři lemovaným
úzkým amfiteátrem se slepým přístupem na grín a je snadné pochopit, proč
se právě tady obvykle rozhodují turnaje.
Obrovský bankr příznačně nazvaný
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Finálová runda Open z roku 1925 a vítězný
Jim Barnes patující na grínu 17. jamky.

Sahara navíc chrání jamkoviště a potrestá každou nepromyšlenou přihrávku.
Je to hrozivá jamka, ale díky svému dovnitř se svažujícímu grínu je vždy vzrušující si ji zahrát.
Prestwick je synonymem řady slavných
turnajů a jedním z pilířů golfového dějepisu. Bylo by ale mylné domnívat se,
že slavné dny Prestwicku jsou sečteny.
Přesto, že se sem Open Championship
nikdy nevrátí, zůstává hřiště hostitelem
mnoha jiných soutěží jako např. Scottish
Amateur Championship, Amateur
Championship atd.
Nakonec několik tipů pro návštěvu
Prestwicku. Omezení hendikepu je na
24 u mužů a 28 u žen, takže si určitě
přibalte platný doklad o stávajícím hendikepu. Jak by se od tradičního skotského klubu dalo očekávat, jsou zde místnosti přístupné jen mužům, například
Dining Room (jídelna). Pánové jsou povinni obléci si sako a kravatu. Ostatní
místnosti jako Cardinal Room jsou přístupné ženám i mužům a golfové oblečení je akceptováno.
Za green fee zaplatíte v hlavní sezóně
od dubna do října 120 liber a odehrajete-li v průběhu stejného týdne ještě jedno kolo, bude vás stát pouze 60 liber.
Navštívit Prestwick je nutností pro každého, kdo se o hru golfu, její historii
a tradici seriózně zajímá. Je to místo
s nefalšovanou atmosférou, které
nenajdete nikde jinde.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Prestwick

PRESTWICK GOLF CLUB
Adresa: Prestwick Golf Club, 2 Links
Road, Prestwick, KA91QG, Scotland
Web: www.prestwickgc.co.uk
E-mail: secretary@prestwickgc.co.uk
Tel.: +44 (0)1292 671020,
+44 (0)1292 477404
Architekt: Tom Morris starší
Počet jamek: 18 | Par: 71
Délka: 6 544 yardů
Fee: zimní sezona (1. 11.–31. 3.):
85 £/kolo, 110 £/den | hlavní sezona
(1. 4.–31. 10.): 120 £/kolo, 175 £/den,
145 £/kolo (víkend)
Požadovaný HCP: 24 (muži) | 28 (ženy)
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