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EDITORIAL

Jaromír Bosák šéfredaktor

S tará pravda říká, že skromnost 
člověka šlechtí. Nic nenamítám, 
je to léty prověřená teze. Kdo by 
měl také rád chlubílky, že? Ale 

dnes zkrátka nemohu jinak. Když jsem se 
tak probíral tímto číslem našeho časopisu, 
dělalo mi to velkou radost. A pevně doufám, 
že na tom budete stejně, až uchopíte 
do rukou svůj výtisk. Sešlo se v něm 
mnoho zajímavých a snad i přínosných 
materiálů. Upřímně – kdo může říci, že se 
po Praze procházel s neteří Tigera Woodse, 
vyprávěl jí o památkách a poslouchal její 
názory na současný golf i slavného strýce? 
A o několik dní později se převtělil do role 
průvodce jednoho z golfových bohů, tedy 
Garyho Playera? U nás asi nikdo – s výjimkou 
kolegy Čeňka Lorence, který o svých setká-
ních se jmenovanými hvězdami vypráví 

v exkluzivních článcích. Kromě toho vám 
dáme vzpomenout na turnaj LET na Dýšině, 
převyprávíme zážitky ze společné hry se 
současnou jedničkou evropského žebříčku 
Lee-Ann Pace a představíme Mariu Balikoevu, 
dříve Verčenovu, která to z Karlových Varů 
dotáhla až do evropské golfové špičky. Víte, 
co to je, hrát golf celý den od úsvitu do tmy? 
My ano a rádi se o těch pár puchýřů podělíme. 
Ty své už má dávno zahojeny někdejší pro fesi-
o nální fotbalový brankář a několik měsíců už 
pro změnu golfový profík Aleš Kořínek. Dal se 
na novou cestu za úspěchem, o níž si můžete 
počíst v rozhovoru. A k tomu všemu vás ještě 
vezmeme na cesty po celém širém golfovém 
světě. Ne, vážně, není toho málo, co vám 
dnes nabízíme, a můj soukromý názor je, 
že se určitě nebudete nudit. 
Přeji příjemné počtení.
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První srpnové páteční poledne, do startu 
Honma Pilsen Golf Masters zbývá ještě 
týden. Zatímco v St. Andrews se hraje 
druhé kolo Women’s British Open, před 

pražským hotelem Hilton Old Town zastavuje 
černé BMW. Do rozpálené ulice vystupuje dívka 
v mikině, šortkách a teniskách. Baseballová 
čepice naražená do čela, na zádech batůžek. 

Vypadá jako jedna z turistek. Jen obří černý 
vak s golfovými holemi by mohl cestující linky 
EasyJet z Edinburghu navést na stopu.

„Ahoj, já jsem Cheyenne, jak se máš,“ usmívá 
se první dorazivší účastnice nadcházejícího turna-
je Ladies European Tour. Před vchodem do hotelu 
podává ruku a nastavuje tvář. Nemá tak vytáhlou 
postavu, jak se zdálo podle fotografií, ale podoba 
s Tigerem sedí. 

Když neprošla pondělní kvalifikací na major, 
zůstala ve Skotsku ještě tři dny trénovat a pak 
vyrazila do Prahy. Díky nechtěnému volnu se 
naskytla šance prohlédnout si opěvované město, 
než zamíří na Dýšinu k dalšímu turnaji své nováč-
kovské sezony v Evropě.

A také se zjevila jiná příležitost – být průvod-
cem třiadvacetileté Cheyenne Nicole Woods, 

dcery Earla Dennisona Woodse Jr., nevlastního 
Tigerova bratra. 

Zdálo se, že bude muset dostat sponzorskou 
pozvánku, ale nakonec se do turnaje dostala 
přímo. Skončila dvanáctá v Maroku, šestnáctá 
v Anglii a v Madridu vedla po prvním kole za  
64 ran, 8 pod par, svém nejlepším skóre  
v kariéře. Ne, tady nejde jen o slavné jméno…

OrLOJ NAD PAřížSKOu
Ještě než se za ní zavřou dveře pokoje, 
domlouváme si sraz na půl třetí odpoledne. ráno 
posílala tweet, jak ji ve dvě v noci ve Skotsku 
vzbudil požární poplach a jak musela s ostatními 
z hotelu ven, takže se musí dospat. Hodinu 
před časem naší schůzky mi tak zvoní mobil 
s americkým číslem a dá se tušit, proč. 

„Promiň, necítím se úplně dobře a dnes raději 
zůstanu v hotelu,“ omlouvá se Cheyenne. Schůzka 
číslo dvě domluvena na sobotní půl desátou. To už 
Američanka vystupuje z hotelového výtahu plná 
energie. Na sobě blůzu, šortky a na nohou „žabky“. 
A nás čeká chůze po pražské dlažbě…

Včera nakonec z pokoje vyšla, avšak jen do fit-
ness centra, rozhýbat se. Sousední Palladium,  Fo
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Víc než
Tigerova 

neteř
Přiletěla jako nevlastní neteř nejslavnějšího golfisty světa. 

Když se po deseti dnech vracela domů, zanechávala tu dojem 
svébytné osobnosti, která přináší víc než strýcovo jméno. 

Cheyenne WOODS okouzlila na Dýšině a v Praze 
svou hrou i vystupováním.

Text Čeněk Lorenc

rEPOrTÁž

které měla v esemesce doporučené jako even-
tuální program na večerní nákupy nebo jídlo, 
tak vidí poprvé. Obchodní centrum ji ale neláká. 
Touží po památkách. Takže nalevo Obecní dům. 

Čím jej ozvláštnit? Na terase tady ještě za ko-
munistů natáčeli klip INXS. Kdo? Australská kape-
la jí nic neříká. Výstava plakátů Alfonse Muchy už 
zabírá – díky jménu bývalého majitele originálů, 
Ivana Lendla. Jeho dcery přece hrají golf. „Lendl je 
Čech? Vážně?“ První z mnoha překvapení, které 
ten den Cheyenne čekají.

Bereme to po Příkopech a přes Můstek 
na Staroměstské náměstí. V deset je třeba stih-
nout orloj. „To je ale lidí,“ komentuje americká 
návštěvnice dav. Když zakokrhá kohout a otevřou 
se okna s apoštoly, vytahuje iPhone. „Úžasné,“ 
zní následující a také nejčastější reakce.

Pařížská ulice ji kupodivu nechává chladnou. 
„Nakupování je moje slabá stránka,“ říká sice 
Cheyenne v pátek, když domlouváme obrysy 
programu a návštěvu vyhlášené pražské třídy,  

ale víc než luxusní značky ji zajímá upoutávka  
na zdejší černé divadlo. 

Výlohy obchodů jen tak přehlíží. Ožívá zato 
na Starém židovském městě. Hřbitov, synagogy, 
to vše opět zaznamenává mobil. Prosmýkneme se 
Královskou cestou, všímá si domovních znamení 
a hlavně to u Zlatého hada ji zaujme. A pak už 
přicházíme na Karlův most.

„Wow,“ řekne slečna Woods, když se vyloupne 
panorama Hradčan. Poslouchá vyprávění o so-
chách i o tom, kam až sahala voda při povodních, 
zastaví se u flašinetáře a pak se s Hradem fotí. 
Obrázek, který umístí večer na Twitter, má brzy 
přes tři sta „lajků“ a desítky komentářů.

NA HrAD TrAMVAJí
Přes Kampu kráčíme k lanovce na Petřín, ale je 
tu první zádrhel. Dlouhá fronta, která se ne-
hýbe. Cheyenne se trpělivě zařazuje na konec, 
ale po chvíli se shodneme, že tohle nemá cenu. 
K Hradu se vydáme jinak. Koupíme v trafice 
jízdenku a nastupujeme do tramvaje. 

Neteř člověka, který se od osmnácti let 
přemisťuje pouze soukromým letadlem, jede 
dvaadvacítkou. A nemá s tím vůbec žádnou potíž. 

cheyenne Woods  
nad Malou stranou
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Pořád se usmívá a raduje z toho, co vidí. Baví 
ji i davy turistů, s nimiž splývá a mezi nimiž se 
musíme prodírat. Stejně jako oni se nechává fotit 
s vojákem Hradní stráže. A stejně tak vplouvá 
do Chrámu svatého Víta. Hrobka českých králů, 
délka chrámové lodě nebo ohromné vitráže – 
nad tím vším opět zazní: „Amazing!“

Procházíme cik cak Hradem, je pořádné ved-
ro, ale jak řekla Cheyenne už v pátek, teplo milu-
je. Zatímco průvodci se vlhčí triko, ona na sobě 
nemá ani kapku potu. u Matyášovy brány je ale 
rozhodnuto. Chce to na chvíli si sednout. Ještě 
postojíme na místě, kde pronesl projev Barack 
Obama, což ji zase pochopitelně nadchne. Přidá-
me výhled na Prahu, s důvěrně známou vlajkou 
nad altánem amerického velvyslanectví, a jde se 
do Starbucks na Kajetánku.

Pro slečnu objednáváme mango juice drink 
a usazujeme se pod slunečníkem. „Tak tohle je 
nejkrásnější Starbucks na světě,“ říká Cheyenne, 
když přehlíží Prahu přes malostranské střechy. 

Stejný komentář pak přidává ke své další fotce 
na Twitter. Bavíme se o jejím golfu.

„Loni jsem hrála Q-school na LPGA, ale když to 
nevyšlo, tak jsem zkusila projít na Ladies European 
Tour. Aspoň jsem získala omezený status. Je to skvě-
lá zkušenost, každá země je úplně jiná. Za poslední 
půlrok jsme viděla víc než za celý život,“ rozplývá 
se Miss Woods.

Narodila se v Arizoně, ale ta větev její rodiny, 
která není spojená Tigerem, golf nikdy nehrála. Jako 
malá ovšem Cheyenne v garáži dědy Earla, Tige-
rova otce, objevila golfové hole. Bylo jí šest, když 
Tiger, Earlův jediný potomek z druhého manželství, 
vyhrál poprvé Masters. „Za všechno v golfu vděčím 
dědovi. To on mi dal základy a přivedl k juniorským 
turnajům a ke školám spojeným s golfem,“ vypráví 
absolventka oboru médií na univerzitě Wake Forest 
v Severní Karolíně. Letos dokonce dělala rozhovory 
pro televizi Back 9 při uS Open a pokládala otázky 
také zaskočenému Tigerovi, ale pokud plánuje 
mediální kariéru, tak prý až někdy za 20 let. 

Podobnost 
s tigerem je zřejmá

www.golfintermedia.cz
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www.golfintermedia.cz



54  Golf Vacations 2013

Cheyenne Woods
Narozena 25. července 1990 ve Phoenixu 
(Arizona). Školní golf hrála za Demon 
Deacons na Wake Forest university. 
Vyhrála přes 30 amatérských turnajů 
včetně ACC Championship 2011 a Wo-
men’s Amateur Publinks (hra na rány) 
2011. Po promoci se v květnu 2012 stala 
profesionálkou. Svůj první profesionální 
titul získala loni v srpnu na SunCoast 
Ladies Series. Letos zatím postoupila 
z první fáze Q-school na LPGA.

CO STrÝC POrADIL? 
Se jménem Woods to měla lehké i těžké zároveň. 
„Jsem na pozornost zvyklá od osmi let, kdy jsem 
začala hrát turnaje. Všichni se ptají na Tigera, ale 
mně to nevadí a chápu to. umím se s tím vyrov-
nat a neberu to jako zátěž,“ kroutí hlavou. 

Však také o strýci mluvíme hned od rána – 
den předtím hrál na Bridgestone Invitational 
kolo za 61 ran, když 
měl našlápnuto na 59. 
„Bohužel jsem v hotelu 
přenos nechytila, ale 
sledovala jsem to přes 
internet,“ raduje se 
neteř, která se ale zase 
tak často se slavným 
strýčkem nevidí.

„Asi dvakrát třikrát 
ročně. Můžu mu ale 
kdykoli zavolat a mys-
lím, že on zase ví, jaký 
mám právě program 
a kde zrovna hraji,“ 
povídá Cheyenne, která 
má stejného sponzora 
na oblečení a vybavení 
jako strýc. A co jí Tiger 
radil, když před rokem 
přestupovala k profesi-
onálkám? „říkal: ‚Nic neměň hraj tak jako dosud. 
Je to pořád jeden golf. Soustřeď se na krátkou 
hru, na chipping a putting. Věř si. Pracuj 
a úspěchy přĳ dou.‘ “

Svůj herní styl popisuje dívka jako „uvolně -
ný“, odrážející její osobnost. Vypráví také, jak 
dřív závodně tancovala v týmech, běhala 
a hrála volejbal. 

Zvedáme se a jdeme přes zahradu Na Va-
lech, odkud si Cheyenne město fi lmuje. „Tohle 
pošlu mámě,“ říká s mobilem v ruce. Ještě Staré 
zámecké schody, Klárov a Mánesův most – a pak 
už znaveni usedáme k pozdnímu obědu na vodě 
u rudolfi na.

Golfi stka si pod garnýží na zádi kotvící lodě 
objednává pizzu a salát. Ještě předtím znovu nad-
šeně fotí Karlův most a k fotce na Twitter přidává 
otázku: „Hádejte, kde to jsem?“ Mezi rychlými 
odpověďmi je i ta od Jessicy Korda: „Nejkrásnější 
město na světě!“

A co k pití? Zkusí Cheyenne český národní 
nápoj? „Pivo moc nepĳ i, ale v Plzni si ho dám. 
Mám docela ráda víno.“ Skutečně – dvě sklenič-
ky moravského müllera si vychutná a pochválí. 
Stejně jako všechno, co dosud zažila. „Tak tady 
nejsem naposledy,“ říká, když se loučíme před 

hotelem. Nelže, do Prahy se ještě během svého 
českého pobytu vrátí dvakrát.

Poprvé po pátečním prvním kole turnaje. To 
už jede s kamarádkou Alex Brown, která za ní 
přĳ ela z Arizony a nosí hráčce bag. Vypadají jako 
sestry. A také se tak chovají. I když jim pořada-
telé poskytli v plzeňském hotelu dva pokoje, 
sestěhovaly se na jeden.

Podruhé vyrážejí spolu do metropole v neděli 
odpoledne, když turnaj končí. Cheyenne je spo-
kojená. Prvně v sezoně zahrála tři kola pod par, 
68-70-68, a s celkovými minus 7 se dělí 
o 18. místo, spojené s prémií 3 230 eur. S ka-
marádkou si mění letenku z neděle na pondělí, 
aby mohly ještě strávit jednu noc v Praze. „Díky 
Pilsen Golf Masters. Nemůžu se dočkat, až budu 
zpátky,“ píše hráčka po fi nále na Twitter. My se 
nemůžeme dočkat také! g
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Hrajeme s vámi

Pro klienty společnosti CENTR GROUP, a.s., jsme v tomto roce rozšířili náš 
bonusový program o kartu GOLF CARD. 

Využijte těchto výhod při každém nákupu golfového fee a hrajte levněji.

www.centr.cz

inzerce_karta.indd   1 21.3.2013   16:30:20
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ZAOSTŘENO NA DESTINACI
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Byla to bouře ve sklenici 
vody! Větrné víry, vydatné 
spršky a hřmění milionů litrů 
vody padajících do Podkovy, 

největšího ze tří vodopádů, které 
dohromady tvoří Niagarské vodopády 
na jihu provincie Ontario v Kanadě. 
Další dva vodopády, Amerika 
a menší Nevěstin závoj, se nacházejí 
na americké straně hranice s Kanadou, 
protínající tuto oblast.

V teplém květnovém odpoledni  
se desítky pasažérů tísní u bočních 
zábradlí Maid of the Mist, malé výletní 
lodě se dvěma palubami, která ma-
névruje tak blízko Podkovy, až byste 
přísahali, že byste se mohli dotknout 
běsnícího přívalu.

Pasažéři, zahalení v modrých plas-
tových pláštěnkách s kapucí v marném 
úsilí zůstat v suchu, vřískají a ječí. 
Mlžný závoj se zvedá desítky metrů 
do vzduchu, vítr vytvořený vodopádem 
sílí a nafukuje pláštěnky, zatímco se 
lidé snaží svým digitálním vybavením 
zachytit to, co se děje kolem. Zážitek 
u vodopádů, výrazného a neuvěřitelné-
ho divu přírody, trvá jen několik minut, 

Tisíce turistů navštěvují každoročně Niagarské vodopády, ale skutečností je,  
že se jim tam dostane také skvělého golfu. Přinejmenším na kanadské straně,  

aspoň podle našeho hrdého kanadského dopisovatele.
Text Tom Peters

Niagarské
vodopády

ale vířící zelené vody ohromného 
rozbouřeného toku zanechají nesma-
zatelné vzpomínky.

Byla to moje první návštěva Niagar-
ského poloostrova, jedné z hlavních 
kanadských oblastí pěstování svěžího 
ovoce, při níž bylo teplé počasí, a já 
jsem si vážně lámal hlavu, proč jsem 

se do ní nevydal už dřív, když vezmu 
v úvahu, že leží v srdci mé rodné země.

Jen tak na okraj, provincie Ontario 
je také domovem Mikea Weira. Ten se 
v roce 2003 stal prvním levorukým gol-
fistou, který vyhrál Masters na hřišti 
klubu Augusta National, a prvním Ka-
naďanem, který kdy vyhrál na turnaji 
kategorie major. Weir porazil na prv-
ní jamce play-off Američana Lena 
Mattiaceho a pak si už v Butler Cabin 
vychutnával slavnostní ceremoniál, při 
němž ho Tiger Woods oblékl do zele-
ného saka. Časem se značně rozrostly 
Weirovy obchodní aktivity, které se, 
podobně jako u australského golfisty 
Grega Normana, týkají výroby vína. 
Nás se týká víc to, že Weir svou řadu 
vín vytváří ve spolupráci s vinnými 
sklepy Château des Charmes v městě 
Niagara-on-the-Lake.

Když jsem byl mladý, považoval 
jsem Niagarské vodopády jen za cíl 
svatebních cest. I když to pořád je 
oblíbené místo novomanželů, najde-
te tady pestrou škálu atrakcí, která 
z Niagarských vodopádů a blízkého 
města Niagara-on-the-Lake dělá velmi 
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VPRaVo, sHoRa Po sMĚRU 
HoDinoVÝcH RUČiČEK: letecký pohled 
na klubovnu v legends; hřiště Battlefield;   

lanovka na hřišti Whirlpool

uvolněné a záviděníhodné místo pro 
dovolenou. A je to také místo, které 
má pro Kanadu historický význam, 
protože v této oblasti došlo v červenci 
roku 1814 k bitvě u Chippawy mezi 
Američany a Brity. Byla to jedna z bitev 
ve válce roku 1812 (druhé americké 
válce za nezávislost).

Hlavním cílem naší návštěvy však je 
golf a tady si ho v celé oblasti oprav-
du vychutnáte na zhruba 30 hřištích. 
Pokud se chcete také ubytovat, je  
u Niagarských vodopádů nejlepší  
volbou Best Western Cairn Croft.

Tento hotelový resort leží v okru-
hu 20 minut jízdy od několika hřišť. 
Nabízí atraktivní vnitřní tropickou 
dvoranu s bujnými stromy a uprave-
nými záhony, vyhřívaný bazén a horké 
bazénky. Za připomenutí stojí, že jsou 
zde čtyři hojně doporučovaná hřiště – 
Battlefield a Ussher’s Creek, společně 
známá jako Legends on the Niagara, 
vlastněná a spravovaná komisí Niagara 
Parks Commission, dále pak Whirlpool, 
což je dílo Stanleyho Thompsona, 
a Thundering Waters, jediný projekt 
Johna Dalyho v Kanadě. Do komplexu 
Legends patří také krátké devítijamko-
vé hřiště Chippawa.

Legends a Whirlpool jsou veřejná 
hřiště, zatímco u Thundering Waters 
jde o polosoukromý klub, ovšem 
otevřený green fee hráčům. Hřiště 
Battlefield je dílem kanadského archi-
tekta Douga Carricka, který vycházel 
z filozofie návrhů Stanleyho Thomp-
sona, jednoho z předních kanadských 
stavitelů hřišť, jehož krédem bylo 
„nechte si diktovat terénem“.

Hřiště má nejdelší výměru  
6 675 metrů, ale můžete na něm hrát 
i jen na 5 029 metrech, protože si  
lze vybrat ze čtyř odpališť. Hřiště  
je opravdu velkorysé, pokud jde 
o dopadové zóny, ale přesto vyžaduje 
určitou taktiku, jestliže se rozhodnete 

zkrátit si cestu a hrát riskantní  
rány slibující zisk.

Carrick na některých jamkách, 
například na první, druhé a osmé, 
také ve značné míře využívá bunkery, 
aby vytvořil další výzvy. Celkově leží 
na hřišti téměř 90 bunkerů. Na dalších 
jamkách vstupuje do hry voda. Sedmá 
jamka, čtyřpar s délkou 387 metrů ze 
zadních týček, je dogleg stáčející se 
kolem malého jezera. A osmá jamka, 
třípar s největší výměrou 174 metrů, 
se prakticky celá hraje přes vodu a má 
pouze malou únikovou oblast vpravo 

před greenem. Devátá jamka je další 
vodní jamkou, ještě s výraznějším do-
glegem kolem jezera, než byla sedmič-
ka. Přestřelte tak velký kus rohu, jak 
jen si myslíte, že dokážete zvládnout. 
Jamky na druhé devítce jsou mno-
hem víc lemované stromy a 18. jamka 
představuje opravdu skvělé zakončení. 
Má par 5, délku 508 metrů ze zadních 
týček a stáčí se doprava kolem něko-
lika vodních překážek. Je to jamka pro 
dlouhé rány, a když budete hrát proti 
větru, bude ještě delší.

Hřiště Ussher’s Creek navrhl další 
kanadský architekt, Tom McBroom. 
Můj osobní dojem z McBroomových 
hřišť je ten, že má rád spoustu velkých 
bunkerů a velké greeny. Hřiště měří 
ze zadních týček 6 584 metry a trošku 
se podobá hřišti Battlefield tím, že se 
tu najde jen několik výškových změn, 
pokud vůbec nějaké, a že má velkorysé 
dopadové zóny míčků. McBroom vedl 
svůj projekt velmi příjemně kolem  
vodních ploch. Dobré příklady předsta-
vují 6. a 7. jamka, čtyřpar s délkou  
401 metrů a třípar dlouhý 170 metrů.

McBroom poskytl ranařům  
spoustu prostoru k tomu, aby se mohli 
předvádět, ale zachoval přitom prvek 
risk-zisk, jak to ilustruje 8. jamka:  
Monstrózní čtyřpar s délkou 457 met-
rů, na němž mohou hráči s dlouhými 

odpaly říznout ohyb na pravé straně. 
Pokud však nebudou přesní, čeká je tam 
šest bunkerů připravených schlamst-
nout míček. Hřiště má par 72 a je vyni-
kajícím testem i ze žlutých (v Severní 
Americe bílých) týček, z nichž má délku  
5 656 metrů. Krátké devítijamkové 
hřiště Chippawa v komplexu Legends 
je společným dílem McBrooma a Car-
ricka. Bylo navrženo jako doplněk dvou 
velkých hřišť, měří 1 974 metrů, hraje 
se s parem 30, a má přitom dvě jamky, 
které měří 357 metrů. Komplex Legends 
provozuje pro-shop se všemi službami, 

restauraci a také prvotřídní cvičné  
plochy pro všechny aspekty hry.

Komise Niagara Parks oznámila 
v roce 2013 otevření golfové akademie 
Ricka Smithe. Je to první značková aka-
demie v Kanadě vedená tímto proslulým 
instruktorem z PGA Tour. Programy, 
zahrnující to nejnovější z technolo-
gií i špičkové trenéry, jsou zaměřeny 
na všechny typy golfistů.

Hřiště Thundering Waters, postave-
né podle návrhu Johna Dalyho – jeho 
první hřiště v Kanadě –, prošlo od svého 
otevření v roce 2005 úpravami několika 
jamek. Celkově vzato zůstává dobrou 
zkouškou a překvapivě těžkým hřištěm, 
které Daly charakterizuje jako typ risk-
-zisk. Jen tak na okraj: Daly při oteví-
rání hřiště uspořádal drajvovací show 
a pokusil se odpalovat přes Niagarské 
vodopády na americkou stranu, což je 
nějakých 313 metrů, ale přes bouřící 
vody a s kdovíjakými vzdušnými proudy. 
Daly, oblečen do kalhot zářivých barev, 
odpálil 20 míčků, ale nepodařil se mu 

„McBroom poskytl ranařům spoustu prostoru k tomu, aby se mohli 
předvádět, ale zachoval přitom prvek risk-zisk. Hřiště má par 72 a je 

vynikajícím testem i ze žlutých týček, z nichž má délku 
5 656 metrů.“
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ani jediný úspěšný drajv. Jeho druhý 
míč sice zasáhl skály v USA, ale  
cíle nedosáhl.

Při hře na Thundering Waters 
ovšem Dalyho dělové drajvy nepotře-
bujete. Na každé jamce je pět odpališť 
a i z těch nejdelších hřiště měří  
5 971 metrů. Musíte však být přesní, 
protože zhruba 100 bunkerů a vodních 
překážek nenechává na většině jamek 
příliš prostoru pro chyby. Když se k pís-
ku a vodě přidají úzké dopadové oblasti 
pro míčky, a navíc greeny se spoustou 

mělkých prohlubní a terénních vln,  
budete si užívat mnoha radostí, ale 
v mém případě byla podstoupená  
rizika odměněna jen nepatrně. 

Na hřišti se najde mnoho dobrých, 
solidních jamek, jako význačnější lze 
uvést 4., 11. a 16. jamku. Čtvrtá jamka 
je pětipar, dlouhý 432 metry, který vám 
dopřeje birdie stejně snadno jako bo-
gey nebo něco ještě horšího. Dopadová 
zóna je úzká, stejně jako celá fairway. 
Po levé straně se nachází voda a kromě 
toho dlouhý, úzký green má několik 
velkých, mělkých dolíků.

Jedenáctá jamka zastupuje typ risk- 
-zisk, charakteristický pro Dalyho. Krát-
ký čtyřpar s délkou 300 metrů, dogleg 
stáčející se doprava kolem bunkeru 
a stromů, po pravé straně i voda. Green 
leží vlevo vpředu chráněn bunkery.  
Připomíná to házení šipek. Na šestnác-
té jamce čeká solidní třípar s délkou  
155 metrů. Má dlouhý úzký green a prá-
vě do úzké části se hraje. Celou přední 
stranu greenu chrání voda a vpravo 
a vzadu leží bunkery. Možnosti  
úniku? Minimální.

Hřiště Whirlpool mě ze všech těch 
čtyř upoutalo nejvíc. Většina golfistů se 
ve skutečnosti tolik nezajímá o to, kdo 
určité (a vlastně kterékoli) hřiště na-
vrhoval. Občas se však stane, že hřiště 
i bez ohledu na to, zda víte, kdo je po-
stavil, nebo ne, přitáhne vaši pozornost 
nebo zintenzivní vaši radost ze hry.

Projekty kanadského architekta 
Stanleye Thompsona jsou toho dobrým 
příkladem. Měl talent na posouzení kra-
jiny a instinktivně tušil, jak by do ní měl 
svůj projekt zabudovat. Thompson, který 
se v roce 1930 spojil s Robertem Trentem 
Jonesem Sr. a založili firmu Thompson, 
Jones & Co., byl znám zejména tím, 
že projekt hřiště plně podřídil diktátu 
krajiny. Thompson nikdy nevěřil na pře-
mísťování spousty zeminy ani na budová-
ní umělých pahorků a vyhýbal se tomu, 
pokud jen mohl.

Stavitel takových skvělých kanad-
ských hřišť, jako jsou Banff Springs a Jas-
per v provincii Alberta, St. Georges v To-
rontu nebo Highland Links v Cape Breton 
v provincii Nové Skotsko, a samozřejmě 
mnoha dalších na celé západní polokouli, 
zakončil svou dlouhou a vynikající karié-
ru skvostem jménem Whirlpool.

Hřiště bylo otevřeno v roce 1951 a je 
v řadě golfových publikací vysoce ceněno 
jako jedno ze špičkových veřejných hřišť 
v zemi. S pozadím hřmících peřejí řeky 
Niagara a rokliny Niagara Gorge překy-
puje vyzrálostí a přírodními krásami. Na-
bízí spoustu výzev a zcela určitě si žádá 
strategický styl hraní. Mně se opravdu 
líbí, že Thompson neblokuje přední stra-
ny greenů bunkery ani jinými překážka-
mi. Na hřišti sice je mnoho bunkerů, ale 
ty vždycky buď lemují fairwaye, nebo leží 
po stranách greenů či za nimi.

Hřiště s parem 72 má téměř parkové 
uspořádání a komise pro správu parku 
v roce 1996 najala společnost R. M. Mo-
ote & Associates, aby provedla renovaci 
bunkerů a navrhla nová přední odpaliště 
a cvičné prostory. Hřiště si od té doby 
získalo světovou pověst, která se díky 
tomu, že Niagarské vodopády jsou cílem 
turistů ze všech zemí, rychle roznesla.

Každá jamka na tomto hřišti je jiná, 
radost pohledět. Například 2. jamka je 
rovný čtyřpar s délkou 379 metrů ze  
zadních týček. Úzkou fairway lemují 
stromy, vpravo od greenu se prostírá 

rybníček, z jehož středu tryská vodo-
trysk, a vše obklopuje pestrobarevná 
kvetoucí krajina.

Thomsonovy návrhy často obsahují 
pětipary jdoucí za sebou. Čtvrtá jamka 
má délku 465 metrů a dává hráčům 
s dlouhými odpaly velké šance na  
birdie, pátá jamka měří 490 metrů. 
Hřiště má ze zadních týček výměru 
více než 6 400 metrů, z předních  
4 572 metry a nabízí spoustu příleži-
tostí pro birdie. Pokud snad existuje 
hřiště, na němž byste si mohli zvolit 

délku odpovídající vaší hře a kolo si 
opravdu užít, nachází se právě tady.

Niagarské vodopády a region Nia-
gara-on-the-Lake nabízí kromě golfu 
širokou škálu dalších atrakcí jako mu-
zea, nákupní střediska, parky, turistiku, 
jízdu na kole, řeky a peřeje, které stojí 
za prozkoumání, dále připomínky výro-
čí války roku 1812, botanické zahrady, 
divadla a samozřejmě restaurace. 

Kromě skvělého jídla v různých gol-
fových klubovnách jsme byli rozmazlo-
váni vynikajícími kulinářskými zážitky 
ve vinných sklepech Peller Estates 
Winery ve městě Niagara-on-the-Lake. 
Delikátní jídlo o pěti chodech zahrnuje 
hovězí hrudí, okouna pošírovaného 
v másle, humrovou polévku, rostbeef 
z nízkého roštěnce a pistáciový koláč 
s olivovým olejem. Každý chod je 
doprovázen odpovídajícím vínem. 
Výjimečná byla také pečená jehněčí 
kolínka v malebné restauraci Windows 
by Jamie Kennedy, u okna s výhledem 
na vodopády. g

www.niagaraparksgolf.com
www.niagaraparks.com

sHoRa Po sMĚRU HoDinoVÝcH 
RUČiČEK: Komplex legends – hřiště 
Battlefield, 18. jamka; východ slunce 
a klubovna v legends; golfisté v legends

„Daly uspořádal drajvovací show a pokusil se odpalovat 
přes niagarské vodopády na americkou stranu, což je nějakých 

313 metrů, ale přes bouřící vody.“


