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V dějišti
Takhle si bitvu s poslední jamkou užívají hráči i diváci slavného Open.
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V sérii našich cest po Skotsku jsme si představili mnohá
výjimečná hřiště včetně čtyř z celkových pěti, jež v současné
době pravidelně hostí Open Championship. Ke čtyřlístku
St. Andrews Old Course, Carnoustie, Turnberry Ailsa
a Royal Troon zbývá přidat jediné. Je jím Muirﬁeld Golf
Club, hřiště s mimořádně bohatou historií, sahající až
k samým počátkům golfu.
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Nejstarší major světa, Open Championship, se do Muirﬁeldu vrací v roce 2013,
což je o důvod víc, proč se s touto osmnáctkou blíže seznámit.
Vše začalo 7. března 1744, kdy se radnice
města Edinburghu rozhodla věnovat
stříbrnou golfovou hůl coby trofej do

místního golfového turnaje. Učinila tak
pouze pod podmínkou, že budou sepsána
přesná pravidla soutěže, což se následně
také stalo. Bylo zpracováno celkem 13
pravidel a zároveň byl oﬁciálně položen
základ Company of Edinburgh Golfers
(Spolku edinburských golﬁstů), později Honourable Company of Edinburgh Golfers.
Od samého začátku byl spolek bombardován žádostmi o názor či rozhodnutí
týkající se pravidel hry, což vedlo v roce
1775 a znovu pak v roce 1809 k jejich

Open Championship
Grín třináctky je opravdu dobře střežený.

Foto: Globe Media/Action Images

přepracování a rozšíření. Protože měl Spolek řadu společných členů s Royal & Ancient
Golf Club of St. Andrews, pomáhali členové
R&A rovněž s řešením dotazů týkajících se
pravidel. Koncem 19. století byla pravomoc
za pravidla golfu nakonec převedena na
R&A, který roku 1919 přejal také zodpovědnost za pořádání Open a Amateur
Championships od jednotlivých hostitelských
klubů, které ji měly do té doby.
S rostoucí popularitou hry se existující
hřiště jako např. Musselburgh Links stávala
přelidněnými, a tak padlo roku 1891 rozhodnutí zakoupit pozemek pro výstavbu
vlastního hřiště. Dostalo název Muirﬁeld
a pod jeho návrhem je podepsán Tom
Morris starší. Do roka od svého otevření
se stalo dějištěm prvního z celkem současných patnácti Open Championships.
Původní layout zaujímal plochu 117 akrů
a po svém obvodu byl plně ohraničený
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kamennými
zídkami. Hrací
povrch byl většiinou v dobré konndici, ale některáá místa
hřiště měla problémy
blémy se
stojící vodou, případně byla jen neúrodnou písečnou plochou. V průběhu 30 let
však byla půda perfektně odvodněna a pí-

mnohé úpravy a vylepšení.
m
Bylo
By zjevné, že nedostatek
místa
mís v rámci zídkou ohraničené
ničen plochy značně omezil
design o
osmnáctky.
V roce 1907 proto došlo k prvním zásadním změnám, které souvisely se zakoupením dodatečných 13 akrů pozemku. V řa-

Colt navrhl čtrnáct nových jamek a jeho design byl
postaven na dvou smyčkách po devíti jamkách, kdy
jedna se hraje těsně vedle druhé, ale v opačném
směru. Po této poslední zásadní změně se hřiště
postavilo naroveň nejlepším kolbištím světa.
sečná místa zkultivována a oseta trávou.
Poprvé Muirﬁeld hostil Open Championship
v roce 1892 a potom znovu v roce 1896.
Po každém z obou turnajů se přitom na
hřiště snesla vlna kritiky. Výsledkem byly

dách Honourable Company of Edinburgh
Golfers byla naštěstí spousta předních amatérských golﬁstů, o jejichž užitečné rady
se při plánovaní změn mohli opřít. Jedním
z nich byl i Robert Maxwell, vynikající hráč,
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jenž je podepsán pod řadou citlivých změn
v období do první světové války.
Dalších 50 akrů pozemku na severním
konci hřiště přibylo v roce 1923. Po konzultaci se známým golfovým architektem
té doby Harrym Coltem vzniklo hřiště
v podobě, v jaké jej známe dnes. Colt navrhl čtrnáct nových jamek a jeho design
byl postaven na dvou smyčkách po devíti
jamkách, kdy jedna se hraje těsně vedle
druhé, ale v opačném směru. Po této poslední zásadní změně se hřiště postavilo
naroveň nejlepším kolbištím světa.

Pověstné jsou i písečné pasti na předposlední jamce.

Kromě přemodelování jamky číslo 13
Tomem Simpsonem v roce 1935 se jediné následující změny týkaly vybudování nových odpališť s cílem udržet krok
s neustále se zdokonalujícím vybavením. Coltova výzva ovšem zůstala plně
zachována.

Velká Británie

MUIRFIELD GOLF CLUB
Adresa: Muirﬁeld Golf Club, Duncur
Road, Muirﬁeld, Gullane, East Lothian,
Scotland, EH31 2EG
Web: www.muirﬁeld.org.uk
Tel.: +44 ((0)) 1620 842 123
vám
Takový pohled se před
čtrnáctky.

i otevře na odpališti

Email: hceg@muirﬁeld.org.uk
Počet jamek: 18 | Par: 73
Délka (yardy): 7 034 (bílá) | 6 673
(žlutá) | 5 983 (modrá)
Green fee: 190 £/kolo | 240 £/2 kola
denně
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Když stojíte před klubovnou Muirﬁeldu,
rozprostře se před vámi osmnáctka v celé
své nádheře, přitom však prazvláštně
soukromé a nerušené. Kromě několika
domků nalevo od první ferveje tu výhled
neruší žádný výtvor lidské civilizace. Jen
uhrančivá přírodní scenérie.
Pokud bych měla vybrat jeden zásadní rys
z herního hlediska, pak by to byly bankry.
Jsou štědře rozeseté po celém hřišti, záludné, nevyzpytatelné, hrozivé a často trestající. Bude to znít jako otřepaná fráze, když
řeknu, že hrát dobře, znamená být zadobře
s drajvrem, ale v případě Muirﬁeldu je to
takřka otázka přežití.
Traduje
se, že když zde Henry Cotton
Tra
v roce 1948 zvítězil v Open Championship,
sh minul fervej pouze čtyřikrát za
celých
dvaasedmdesát jamek. Jack
ce
Nick
N laus v roce 1966 zřídka sáhl po
svém
drajvru z důvodu, aby neminul
sv
preferovaný
cíl dopadu.
p
Za
Z nejzákeřnější překážky se na Muirﬁeldu považují bankry bezprostředně
chránící
gríny, bankry ve vzdálenosti
c
od 30 do 80 yardů od grínů umístěné
na mnoha jamkách a nakonec samy
zvlněné ferveje, jejichž sklon umí
z dobře vypadající rány udělat hotovou
pohromu.
Napočítáme zde celkem tři pětiparové
jamky a všechny jsou skutečně velkolepé.
První vás čeká na pátém odpališti a na

grín se můžete těšit za půl kilometru.
Jamka se stáčí mírně doprava, proto najdete na této straně nejvíce bankrů. Za
příznivých povětrnostních podmínek
tu v roce 1992 padlo, věřte nevěřte,
21 eaglů a 234 berdíků.
Ostatní jamky jsou zdravou směsicí krátkých a dlouhých čtyřparů a spolehnout se
můžete také na to, že každá ze čtyř tříparových jamek je testem sama o sobě. Na
třináctce s parem tři si musíte dát pozor,
abyste neskončili v jedné z pěti písečných
překážek na levé i pravé straně. Situace
na grínu je o to obtížnější, že se prudce
svažuje zepředu dozadu, takže příliš
prudká rána se vám skutálí zpět na fervej.
Tolik pro ilustraci. Muirﬁeld je pro mě
hřiště, které je třeba vnímat jako celek
a jako komplexní zážitek, nikoliv jako soubor jednotlivých jamek. Každá z nich je
výjimečná, ale jejich opravdová síla vyniká
nejlépe jako součást celku. To je patrně
i důvod, proč hřiště i nadále představuje
herní výzvu pro nejlepší hráče světa a proč
bylo znovu zvoleno jedničkou v žebříčku
Top 100 hřišť britským časopisem Golf
Monthly. Pokud hledáte osmnáctku, na
které si otestujete úroveň své hry, bude
pro vás Muirﬁeld ideálním měřítkem.
Na konci cesty vás čeká rozkošně tradiční
klubovna z roku 1891, vyzdobená řadou
dobových memorabilií. Veškeré veřejné
místnosti skýtají výhled na hřiště, kde můžete i po hře hloubat nad důmyslností
jeho designu.
Přestože Muirﬁeld vítá návštěvníky, jsou
startovací časy k dispozici pouze v úterý
a ve čtvrtek. Dostupnost si můžete ověřit na webové stránce, ale nebývá velká,
neboť zájem je značný. Snad budete mít
štěstí!

