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STEPHEN GALLACHER:
Rád bych vyzkoušel další česká hřiště
Tento skotský profesionál má golf jednoduše v krvi. Vždyť jeho strýcem není nikdo jiný
než bývalý kapitán evropského rydercupového týmu Bernard Gallacher. Sám Stephen
přestoupil k profesionálům v roce 1995 a uplynulo 10 let, než na Dunhill Links
Championship získal nejcennější titul v kariéře. Zanedlouho tento rodák ze skotského
Dechmontu zavítá i na Czech Open do Čeladné.
Foto: Helena Woodcock
Co vás přivedlo ke golfu?
Můj otec a strýc. Golf mi představili,
když jsem byl ještě malý kluk.
Kdo na vás měl v golfové kariéře největší vliv?
Ti, co mi hru poprvé ukázali, tedy můj
otec a strýček Jimmy. V podstatě mě
v mém úsilí podporovali a podporují
dodnes.
Jak jste se poprvé kvalifikoval na European Tour?

Poté, co jsem soutěžil ve vítězném týmu
na Walker Cupu (amatérská soutěž mezi
týmy USA a Velké Británie – pozn. red.),
rozhodl jsem se dát na dráhu profesionálního golfisty. V kvalifikační škole na
EPGA Tour jsem pak obsadil deváté místo.
Bylo to v roce 1995.
Jak obtížné dnes bývá udržet se v nejvyšší evropské soutěži?
Je to velice těžké. Do hry neustále vstupuje spousta ambiciózních golfistů ze
všech koutů světa, díky tomu se túra

stává extrémně náročnou. Panují zde
velmi soutěživé podmínky.
Máte pocit, že se standard hry na European Tour zvyšuje? Jak se změnil ve
srovnání s dobou, kdy jste začínal?
Standard hry se opravdu rok od roku zvyšuje. A není to jenom v oblasti hry samotné, také se to týká fyzické kondice a klíčových aspektů v oblasti přípravy, jako je
například psychická odolnost hráčů, která
kolikrát může v turnaji rozhodovat.
Na jaký moment své golfové kariéry
jste nejpyšnější?
Jednoznačně na vítězství v Dunhill Links
Championship z roku 2004. Turnaje se
tehdy účastnila řada špičkových golfistů
a já jsem v St. Andrews zvítězil v play-off,
ve kterém jsem uspěl v souboji s Graemem McDowellem.
Musí být úžasné zvítězit v „kolébce
golfu“, na nejslavnějším hřišti světa.
Je to něco, o čem sní každý golfista,
zvláště pak Skot.
Co si myslíte a vycházejících hvězdách
jako Rory McIlroy, Alvaro Quiros nebo
Matteo Manassero?
Mají neuvěřitelný talent, tito hráči snad
nemají strach z ničeho. Jsou silní a ve
skvělé fyzické kondici, míček dokáží odpálit na míle daleko. Je skvělé, že tady
jsou, protože nutí zkušené hráče na sobě neustále pracovat a zlepšovat se.
To se pochopitelně pozitivně odráží ve
vzrůstajícím standardu golfové hry.
A váš tip na vítěze letošního Ryder Cupu?
Jasně že Evropa!

Stephen Gallacher při otevírání komplexu Kingsfield Golf Centre.
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Trénujete ve skotském Kingsfieldu
v oblasti West Lothian, ve zcela novém
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komplexu. Mohl byste ho trochu blíže
představit?
Kingsfield nabízí nejlepší golfové tréninkové zázemí ve Skotsku. Loni zde navíc
otevřeli špičkové devítijamkové hřiště,
takže si můžete své dovednosti hned
prakticky vyzkoušet. Majitelé jsou velmi
nadšení pro věc a zakládají si na kvalitě
a perfektním zákaznickém servisu. Navíc
je vzdálen jen čtvrt hodiny od letiště,
což je ideální.
Které skotské hřiště patří mezi vaše
nejoblíbenější a které považujete
za nejtěžší?
Nejoblíbenější a zároveň nejtěžší je pro
mě mistrovské hřiště v Carnoustie. Hraji
tam moc rád. Z nových hřišť za nejlepší
považuji Castle Stuart (ležící nedaleko
Inverness – pozn. red.).
Popularita golfu v Česku neustále roste. Nejspíš máte na Českou republiku
dobré vzpomínky, zvlášť když jste tu
zvítězil a znovu získal kartu na EPGA.
Jak se vám v Mariánských Lázních
líbilo?
Vítězství v Mariánských Lázních v roce
1998 bylo mým vůbec prvním titulem
v profesionálním golfu, nemusím snad
ani dodávat, že v mém srdci díky tomu
zaujímá nesmazatelné místo. V Mariánských Lázních jsem hrál také European
Team Amateur Championship, takže
vzpomínky na toto hřiště mám opravdu
moc pěkné.
Letos v srpnu se do Česka vracíte a budete hrát na Czech Open. Jak vnímáte
golf v zemi, která navzdory své dlouhé
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golfové historii není s tímto sportem
příliš spojována?
Česká republika má spoustu úžasných
hřišť, ale v golfovém světě je stále relativně neznámá. Nejspíš proto jsou vaše
hřiště často podhodnocená, ale čím více
lidí sem přijede hrát, o to větší reputaci
golf v Česku získá.
Co říkáte na Čeladnou? Je to dobré
místo pro turnaj evropské série?
Loni jsem turnaj zmeškal, takže letos
sem zavítám poprvé, ale opravdu se na
to těším. Komentáře ostatních hráčů
jsou velmi pozitivní. Budu se každopádně snažit zahrát co nejlépe, aby se bylo
nač dívat.
Vyzkoušel jste v Česku i jiná hřiště?
Pokud ne, nechal byste se zlákat?

Moc rád bych vyzkoušel další česká hřiště. Je snadné se sem dostat, lidé jsou
přátelští a příjemní a jsem si jistý, že tu
máte spoustu špičkových hřišť.
Co byste nám poradil, abychom na golf
přilákali ještě více profesionálů?
Myslím, že jste na správné cestě. Musíte se snažit získat ještě víc prestižních
turnajů a stavět kvalitní mistrovská
hřiště. Je mimořádně důležité, abyste
golf v České republice propagovali při
každé příležitosti, hlavně pak na turnajích. Také byste měli usilovat o vybudování strategických spojení se zeměmi jako Skotsko, které se může
pyšnit opravdovým golfovým
rodokmenem.
Za rozhovor děkuje Helena Woodcock
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