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ATRAKTIVNÍ
ROZLUČKA
S GOLFOVÝM
ROKEM
Alfred Dunhill Links Championship se na hřiště Old Course
St. Andrews, Kingsbarns a Carnoustie vrací každý rok na
začátku října a symbolizuje pomyslný konec skotské golfové
sezony. Turnaj přitahuje jak profesionální hráče, tak amatéry
z řad hvězd zábavního, hudebního a sportovního nebe, což
z něj činí divácky a společensky zajímavou událost.
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Netradiční formát soutěže se skládá
ze samostatného turnaje profesionálů
a týmové soutěže, kdy je vždy jeden profesionál spárován s jedním amatérem.
Ve srovnání s Open Championship, které
se v St. Andrews konalo letos v červenci,

akcí se odehrává ve stanech zbudovaných k tomuto účelu, ovšem uvnitř jsou
zařízené tak přepychově a s důrazem
na detaily, že vytvářejí dokonalou iluzi
pětihvězdičkového hotelu.

VE ZNAMENÍ REKORDŮ
Letos turnaj oslavil desáté výročí od svého
založení, což bylo samo o sobě dobrým
důvodem k ještě většímu lesku, ale také
k ohlédnutí za proběhlými ročníky.

Dunhill coby značka luxusního pánského oblečení
je atributem společenského statutu a prosperity
a turnaj, který nese její jméno, je organizován ve
stejném duchu.
tak toto klání představuje velice pohodovou a komorní událost, odehrávající
se v příjemném tempu.
Dunhill coby značka luxusního pánského
oblečení je atributem společenského
statutu a prosperity a turnaj, který nese
její jméno, je organizován ve stejném duchu. Je stejně tak o golfu, jako o společenských akcích a večírcích high society,
pořádaných v grandiózním stylu. Většina
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Již ten první z roku 2001 vstoupil do dějin rekordní částkou určenou pro vítěze.
Ta tehdy tvořila 881 250 euro a šlo o nejvyšší odměnu, kterou si mohl vítěz odnést
z některého z podniků evropské túry. Letos se nejlepší hráč musel uskromnit, když
kasíroval „jen“ 580 046 euro.
Šampionát ve své historii zaznamenal
i řadu mimořádných počinů – v roce 2002
to byla tři esa, jedno padlo na šestce

v Kingsbarns, dvě zbývající na třinácté
a šestnácté jamce v Carnoustie. Rok
nato zase vítězný Lee Westwood stanovil rekordní skóre turnaje, když v součtu
čtyř kol zahrál jednadvacet úderů pod
par, včetně albatrosu na pětiparové
devítce Kingsbarns. Letos ho napodobil Hennie Otto z Jihoafrické republiky,
který se blýskl albatrosem na třetí jamce
v Kingsbarns, jež má rovněž par pět.
Hluboko pod normu hřiště se na Old
Course vloni dostal dánský profesionál Søren Hansen spolu s amatérem
Kieranem McManusem z Irska, kteří
předvedli fantastické představení, jehož výsledkem bylo better-ball skóre
v podobě 59 ran. Není divu, že si

Vítězný Martin Kaymer potvrdil skvělou formu z posledního období a splnil si svůj sen – triumfovat v St. Andrews.

nakonec odnesli prvenství v soutěži
týmů s rekordním výsledkem -44.
Listině nejúspěšnějších borců dominují domácí Ostrované, včetně letošního ročníku
opanovali Britové spolu s Iry osm z desíti
klání. Jejich hegemonii dokázali prolomit
pouze Švéd Robert Karlsson v roce 2008
a letošní vítěz Martin Kaymer z Německa.

RYDERCUPOVÉ DOZVUKY
Vzhledem ke zpoždění, které zavinil
prodloužený Ryder Cup, se Dunhill naplno rozběhl až ve středu. Právě evropský triumf ve zmiňované týmové
soutěži ale dal letošnímu ročníku
opravdu vzrušující příchuť. Přítomnost
devíti členů vítězné evropské posádky
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i s jejím kapitánem Colinem Montgomeriem nemohla být lepší třešničkou
na dortu jinak oblíbené akce.
Tiskové středisko praskalo ve švech,
když se zde ve středu sešla čtveřice
Lee Westwood, Rory McIlroy, Graeme
McDowell a Colin Montgomerie. I když
byla na hráčích patrná únava po prožitém dramatu a následných oslavách, zářili noví golfoví hrdinové spokojeností
a stále převládajícím týmovým duchem.
I díky tomu se tiskovka nesla v nezvykle
uvolněné náladě.
Lee Westwood třeba na dotaz, co dělal
od pondělí večer, reagoval řečnickou
otázkou: „Opravdu chcete vědět, co
jsem dělal? Kéž bych si to pamatoval.“

Ale pak jakoby se rozvzpomněl: „V pondělí večer samozřejmě každý oslavoval výhru. A proč také ne? Vždyť to byl
naprosto neuvěřitelný Ryder Cup a konečné výsledky jasně ukazují, jak vyrovnané oba týmy byly! Tak trochu jsem to
předpokládal už na začátku týdne ještě
před soutěží a moje domněnka se skutečně potvrdila. A korunu celému dramatu ještě dodalo počasí. Jsem šťastný,
že jsme z toho vyšli vítězně!“
Poslední singl hrající Graeme McDowell,
jehož závěrečný pat na sedmnáctce deﬁnitivně přisoudil vítězství Starému kontinentu, okomentoval nejprestižnější týmovou bitvu následovně: „Minulý týden
byl velmi dlouhý a náročný, ale pondělí se
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hodně nervózní, protože nejsem zvyklý
hrát před takovými davy, ale byly to nezapomenutelné chvíle.“

WOODSŮV POST SE OTŘÁSAL

Pozdrav čtenářům našeho časopisu napsal
i nakonec třetí v pořadí John Parry.

Páteční ráno přineslo do St. Andrews,
kam se ti nejlepší plejeři přesunuli, zataženou oblohu a mrholení. Počasí, zdá se,
ale nijak nerozhodilo Johna Parryho, který
zahrál sedm pod par a ukončil den s celkovým výsledkem minus dvanáct, pět ran
před nejbližším pronásledovatelem. Ještě
na konci třetího kola si držel náskok dvou
úderů, těsně stíhán triem Kaymer, Quiros
a Willett. Lee Westwood i přes zranění
rovněž držel krok s vedoucími hráči. První
či druhé místo v turnaji by mu bývalo zajistilo post nejlepšího hráče světa, na kterém by nahradil neuvěřitelných 278 týdnů
dominujícího Tigera Woodse.
Westwood se k těmto dostihům vyjádřil po odehrání druhé rundy v pátek večer: „Myslím si, že každý hráč by jednou
rád řekl, že je nejlepším golﬁstou světa.
Všichni víme, kolik dřiny za tím stojí.
Takže podívat se na tabulku a spatřit
na prvním místě své jméno, znamená
mnoho. Byl by to bezpochyby největší
úspěch mé kariéry.“

POHLED Z „DRUHÉHO“ BŘEHU

určitě řadí mezi jedny z nejúžasnější dnů,
jaké jsem kdy na golfovém hřišti prožil.
Ještě nikdy jsem nebyl tak nervózní. Situace na šestnáctém a potom i na sedmnáctém grínu byla jedinečná, vše, co následovalo potom, mám nějak rozmazané.“
Nejen Montyho rydercupová ekipa však
na sebe poutala pozornost. Té se těšil
i Matteo Manassero. Stoupající italská
golfová hvězda navštívila ve středu školáky v Kingsbarns a podělila se s nimi
o vzrušení, tvrdou práci, ale i spoustu
zábavy, které jsou neodmyslitelně spojené s povoláním profesionálního golﬁsty. Setkání s golfovou hvězdou bylo
pro děti nevšedním zážitkem i inspirací.
Inu, příklady táhnou…

STARTUJEME
První kolo soutěže odstartovalo ve čtvrtek v devět hodin ráno na všech třech
hřištích. Špička nejsledovanějších hráčů
strávila slunečný den na Kingsbarns,
kde je vítaly plné tribuny. Hráči se první
den objevili v očekávaných sestavách
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– Colin Montgomerie v týmu se svým
starším bratrem Douglasem, Ernie Els,
Rory McIlroy a Graeme McDowell se
svými otci a loňský vítěz Simon Dyson
s hercem Hughem Grantem.
Montgomerie a McDowell kvitovali s povděkem, že po obrovském rydercupovém vypětí mohou sdílet své zážitky na
golfovém hřišti se svými nejbližšími. Devětačtyřicetiletý Douglas Montgomerie,
civilním povoláním bankéř z Newcastlu,
si atmosféru vychutnával všemi doušky:
„S Colinem to byl fantastický zážitek. Na
každém kroku nás zdravili fanoušci, kteří
mu chtěli pogratulovat k vítězství v Ryder Cupu. Nemusím snad ani dodávat,
že celá naše rodina je na Colina i jeho
tým patřičně hrdá!“
McDowellův otec, který se stejně jako
Douglas Montgomerie účastnil Alfred
Dunhill Links poprvé, své dojmy z prvního dne shrnul následovně: „Bylo
úžasné naslouchat všem lidem, kteří
Graemovi gratulovali k jeho výkonu, to,
že tady s ním mohu tento týden hrát, je
opravdový bonus. Na začátku jsem byl

Amatéři si turnaj obvykle užívají, i když
ambice dosáhnout dobrého výsledku
mají podobně jako profesionální hráči.
Své o tom ví i pravidelný účastník turnaje, herec Hugh Grant: „Naše skóre po
dvou kolech nebylo vůbec špatné, ale
moje hra utrpěla v okamžiku, kdy na mě
zaostřila televizní kamera. Já vím, zní to
legračně, herec a rozhodí ho kamera,
jenže je to tak. Na golfovém hřišti je to
prostě něco úplně jiného.“

VÝSLEDKY TURNAJE
ALFRED DUNHILL LINKS CHAMPIONSHIP
Old Course, St. Andrews, Carnoustie, Kingsbarns |
Skotsko | 7.–10. října 2010
Pořadí
Hráč
Výsledek
1
Martin Kaymer
68 69 68 66 271/-17
2
Danny Willett
67 73 67 67 274/-14
3
John Parry
67 65 71 72 275/-13
4
Gary Boyd
69 72 67 68 276/-12
T5
Simon Dyson
69 70 72 66 277/-11
T5
Martin Laird
66 75 69 67 277/-11
T5
Alvaro Quiros
68 69 68 72 277/-11
T8
David Howell
69 73 71 67 280/-8
T8
Richard McEvoy
72 71 69 68 280/-8
T8
Phillip Price
70 70 68 72 280/-8
T11
Ross Fisher
69 68 74 70 281/-7
T11
Johan Edfors
70 72 69 70 281/-7
T11
Alan McLean
68 73 69 71 281/-7
T11
Thomas Levet
70 72 68 71 281/-7
T11
Thomas Björn
66 73 71 71 281/-7
T11
Lee Westwood
70 72 66 73 281/-7

Televizní komentátor Chris Evans si naopak na Alfred Dunhill Links Championship
odbyl premiérový start: „Byl jsem tu poprvé a těší mě, že jsem mohl být součástí
tohoto kolotoče. Je to skvělá akce a výborná zkušenost. Nejlepší na tom z hlediska nás amatérů je, že máme možnost
zblízka sledovat profesionály přímo v akci.
Uvědomil jsem si, že nehrajeme stejnou
hru jako oni. Oni znají dvacet různých
způsobů, jak provést ten který úder, takže
je skutečně pozoruhodné je sledovat.“

A VÍTĚZEM JE…
V sobotu večer rozsvítil oblohu nad Old
Course tradiční velkolepý ohňostroj, který

na rány. To se od roku 2006 nepodařilo
žádnému hráči kromě Tigera Woodse.
„Zvítězit v St. Andrews byl vždycky můj
sen. Dodnes si vybavuji, jaké to bylo,
když jsem zde stál poprvé. Ještě jako
amatér jsem kráčel po ferveji první jamky
a pak na konci přes most. Byl to velmi výjimečný pocit, stejně jako je výjimečné
dnes pozvednout nad hlavu trofej. Tři
tituly v řadě, vlastně tři a půl i s Ryder
Cupem, který nepatří jen mně, to je dobrý
výsledek. Nikdy bych takový úspěch nečekal, dokonce ani nedokážu vysvětlit, jak je
možné, že se mi zrovna teď tolik daří,“ komentoval svá poslední vystoupení včetně
dobytí posvátného St. Andrews Kaymer.

„Zvítězit v St. Andrews byl vždycky můj sen.
Dodnes si vybavuji, jaké to bylo, když jsem zde stál
poprvé. Byl to velmi výjimečný pocit, stejně jako je
výjimečné dnes pozvednout nad hlavu trofej.“
je předzvěstí závěrečného kola. To se odehrávalo v neděli v St. Andrews a nabídlo
zajímavé drama, neboť odstupy hráčů na
vedoucích pozicích byly poměrně malé.
Angličan John Parry nakonec své vedení
po třech kolech ve výhru neproměnil
a zůstal o čtyři rány pozadu za vítězným Martinem Kaymerem z Německa.
Ten v neděli obešel Old Course na
velmi solidních 66 ran a zajistil si třetí
turnajový vavřín v řadě v soutěži hrané

Přestože Lee Westwood na pozici nejlepšího hráče světa bezprostředně po
turnaji nedosáhl, své účinkování nejen
v turnaji hodnotil kladně: „Nebyl jsem
kvůli zranění v nejlepší kondici, takže
skončit s výsledkem sedm pod par není
až tak špatné. Do doby, než přišlo zranění, jsem podával solidní výkony a získal spoustu bodů do světového žebříčku. Se svou pozicí jsem spokojený,
odráží moji sílu, ale i skvělé výsledky

UŽITEČNÉ INFORMACE
ALFRED DUNHILL LINKS
CHAMPIONSHIP
Dějiště: Angus, Fife, Skotsko
Rok založení: 2001
Tour: EPGA
Hřiště: St. Andrews (Old Course),
Carnoustie, Kingsbarns
Formát: hra na rány
Dotace: 3 467 322 €
Web: www.alfreddunhilllinks.com
Rekordní skóre:
267 (Lee Westwood, 2003)
Vítěz letošního ročníku:
Martin Kaymer (271/-17)

dalších hráčů z Evropy. Je příjemné vidět v popředí tolik zástupců Starého
kontinentu.“ Paradoxem zůstává, že
kdyby se Westwood Alfred Dunhill Links
Championship rozhodl nehrát, získal by
post světové jedničky automaticky.
Desátý Alfred Dunhill Links Championship je za námi. Viděli jsme skvělý golf
na nejlepších linksech světa, užili si
porydercupové euforie a oslavili letošní triumf evropského golfu. Koneckonců, co může být lepším důkazem
jeho úspěchu než spatřit v St. Andrews
najednou trofeje z US Open, US PGA
Championship a Ryder Cupu v rukou
evropských borců!

Málokde se na hřišti sejdou držitelé tří tak významných trofejí z jediné sezony – zleva Martin Kaymer, vítěz PGA Championship,
Colin Montgomerie, kapitán rydercupového týmu Evropy, a Graeme McDowell, šampión z US Open.
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