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Inbee Park vešla do Síně sláví kvapíkovým tempem.

Ze světa dámského golfu
O tlustých Asiatkách, češtině na LPGA, krásné Paige Spiranac, hubaté paní Obamové
a hlavně o dámském golfu.
Připravil: Ivo Doušek
Ženský golf žije tradičně ve stínu mužského golfu. S tím se nic nenadělá, bylo
to tak, je to tak a bude to tak. Objevuje
se méně v televizi i v tištěných médiích.
A je to škoda. Když nahlédnete do dění
na ženských túrách a do dámského golfu
obecně, s událostmi na turnajích jejich
mužských protějšků si to nijak nezadá.
Jen… s počtem diváků roste i význam
každé rány, každého momentu hry. Ale
kromě herních aspektů mají dámské turnaje vždycky ještě něco navíc, něco, co
muži nevykouzlí, ani kdyby se rozkrájeli.
Tento článek není všeobjímající, vybrali
jsme řádku výsledků, událostí a situací,
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většinou vážných, ale najde se i pár, co
dokreslují speciﬁka dámského golfu.
Převaha asijských hráček je stále zřetelnější, i když celý svět dělá, co může.
Čísla (vztažená ke konci roku 2016) si
můžete prohlédnout v tabulce tuctu
nejlepších, kde mají Asiatky nejčetnější
zastoupení, jasně dominuje Jižní Korea –
v TOP 12 má sedm zástupkyň, ve stovce
41 a mezi pěti sty nejlepšími hráčkami
světa napočítáme 159 Korejek! Už přes
rok vede Lydia Ko a podle současného
náskoku ji z první příčky jen tak někdo
nesetřese.

Bylo to vidět i na olympiádě, kde medaile
braly jen Asiatky, zlato Korejka Inbee Park,
stříbro Novozélanďanka korejského původu
a světová jednička Lydia Ko a bronz Číňanka Shanshan Feng.

INBEE PARK DO SÍNĚ SLÁVY
Pak došlo k události, na kterou ženský golf
čekal od roku 2007. Tehdy splnila Se Ri
Pak (samozřejmě Korea) kritéria pro vstup
do Síně slávy světového golfu tak, že nasbírala dostatek bodů za vítězství v turnajích. Od té doby devět let přijímají do Síně
slávy jen za kariéru, za zásluhy o golf atd.,
ale nikdo nenahrál potřebných 27 bodů.
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Důvodem je záplava kvalitních golﬁstů
a golﬁstek, kteří se střídají ve vítězství –
a body se dají získat prakticky pouze za
turnajové výhry.

bogey, ale pak předvedla železné nervy
a dotáhla turnaj k vítězství.
Evropanky v posledních letech poháry
z nejvyšší ženské túry tolik nevozí. Caro,

Převaha asijských hráček je stále zřetelnější, i když
celý svět dělá, co může. Bylo to vidět i na
olympiádě, kde medaile braly jen Asiatky, zlato
Korejka Inbee Park, stříbro Novozélanďanka
korejského původu a světová jednička Lydia Ko
a bronz Číňanka Shanshan Feng.
Ale vloni, po devíti letech, se ten husarský
kousek povedl Inbee Park, sedmadvacetileté jihokorejské hráčce. Inbee byla na
špici v době těsně před mediálně mnohem propagovanější dívčí hvězdou Lydií Ko, ale i po jejím nástupu na trůn s ní
statečně bojovala o prvenství v ženském
žebříčku. V roce 2013 získala tři majory za
sebou, každý rok přidala několik pohárů.
Body přibývaly. Sedmnáct výher na LPGA
znamenalo sedmnáct bodů, z toho sedm
majorů, z nichž každý znamenal bod navíc. To je 24. Dva body jí přidaly dva tituly
Player of the Year. A pak přibyl poslední
bodík za Vare Trophy pro hráčku s nejnižším průměrným skóre za sezonu.
Zbývalo splnit jediné kritérium, jež se
týká věku. To říká, že hráčka musí na túře
(LPGA) působit 10 let, přičemž Inbee stihla
body nasbírat o půl roku dříve! Desetiletého limitu dosáhla koncem léta, o dva
roky dřív než Se Ri Pak, nejmladší ze všech!

jak se jí říká, se tak vyrovnala své známější
krajance (s českými kořeny) Sandře Gal. Ta
má také jednu výhru, ale po celá léta se jinak na LPGA pohybuje v průměru.

STĚHOVÁNÍ DO ASIE
Na podzim se nejvyšší dámská profesionální série pravidelně stěhuje do Asie.
První zdejší turnaj viděl Peking, pořádající klub se poeticky jmenuje Údolí
deštného pralesa a vítězné trio tvořily
Korejky In Kyung Kim, Mi Jung Hur a Mirin Lee. Schválně, slyšeli jste už o nich?
Zase nové Korejky na špici, ta poslední
vůbec neﬁguruje v žebříčcích! V deštném pralese nadělaly pořádnou paseku, soudě dle jejich skóre 24, 23 a 22
pod par. Místní hvězda Shanshan Feng,

v jejíž vítězství doufala celá Čína, brala
spolu s Brooke Henderson bramborovou
medaili.
Poslední dvě jmenované se o týden
později na Fubon Championship o fous
zlepšily, před ně se prosmýkla jen (samozřejmě Korejka) Ha Na Jang. V obou
turnajích se rozhodovalo až na poslední
jamce, škoda že se sem nevejde podrobnější popis těch lítých soubojů.
Odskočme na sekundu do Evropy. Na
španělském turnaji Andalucia Costa del
Sol Open v Marbelle plakala zkušená
Azahara Muňoz dojetím, když jako první
Španělka vyhrála turnaj evropské túry
v rodné zemi. Samozřejmě zase po boji,
po devíti jamkách ﬁnálového kola ještě
ztrácela tři rány.
Pár týdnů po ní se radovala její krajanka
a hrdinka Solheim Cupu Carlota Giganda
z premiérového vítězství na LPGA v jihokorejském Sky Clubu ve městě Incheon.
I ona doháněla náskok soupeřky, před
posledním kolem ztrácela pět ran na
špičku. Carlota nasadila birdie tempo
(šest birdie na deseti jamkách), prosadila
se do play-off a slavně zvítězila.
Pak přišel asijský turnaj, který nás na
konci zajímal víc než jiné. O prvenství se

Shodou okolností se několik týdnů poté
loučila se soutěžním golfem výše zmíněná Se Ri Pak, pramáti korejského golfového boomu. Už dlouho je za zenitem,
na LPGA nevyhrála šest let. Od konce 90.
let byla jednou z hráček, které určovaly
tón světového golfu. Už v prvním roce na
túře ovládla dva majory včetně US Women´s Open. Současný nával Korejek ve
světové špičce má jasně na svědomí. I Lydia Ko a Kanaďanka Brooke Henderson,
současné mladé hvězdy, ji označují za
svoji hrdinku a vzor.
V půli září se zaskvěla Němka Caroline
Masson – vyhrála svůj první turnaj na
LPGA! Stalo se tak na turnaji Manulite
Classic v Kanadě a Caroline překvapila
všechny včetně sebe. Do poslední rundy
nastupovala z páté pozice, začala double
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Minjee Lee je další z řady talentovaných Asiatek.
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Výrazné stopy zanechala na LPGA i Jessica Korda. I díky tomu mohla Spojené státy reprezentovat v Ryder Cupu.

tam s pozdější vítězkou Minjee Lee přetahovala Jessica Korda! Minjee už vyhrála

Jutanugarn (Thajsko), ty tři pak předvedly dramatický souboj daleko před

Na podzim se nejvyšší dámská profesionální série
pravidelně stěhuje do Asie. První zdejší turnaj viděl
Peking, pořádající klub se poeticky jmenuje Údolí
deštného pralesa a vítězné trio tvořily Korejky In
Kyung Kim, Mi Jung Hur a Mirin Lee.

už několikrát předtím, však neustála
tíhu okamžiku, zahrála do vody a propadla se na třetí místo. Zbývající dvě
protagonistky zahrály poslední jamku
skvěle, birdie, které určilo konečné pořadí: Lee -13, Korda -12, Jutanugarn -11.
Čtvrtou hráčku dělilo od třetí propastných sedm ran!

DÁMY Z JEZERA
na LPGA dvakrát, ale tentokrát mohli její
výkon poprvé sledovat její rodiče. Jistě
dobrý motor! Hrálo se na Blue Bay GC na
nádherném čínském ostrově Hainan.
Pozor – Minjee má korejské jméno i původ, ale hraje za Nový Zéland, podobně
jako Lydia Ko. Má dobře našlápnuto
ke světlé budoucnosti, na túře působí
teprve dva roky, ale šla na ni z pozice
světové amatérské jedničky a už od začátku vyhrává.
Na Hainanu vedla Minjee Lee po dvou kolech už o šest ran, ve třetím na ni Jessica
nahrála sedm ran a dohnala ji. Do ﬁnálového kola s ní vstupovala na děleném
prvním místě. To bylo skvělé i vzhledem
k tomu, že na Tajvan dorazila kvůli tajfunu až ve středu, tudíž nemohla absolvovat obvyklou přípravu.
V posledním kole se do souboje zamíchala ještě světová dvojka Ariya
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zbytkem pole. Na posledním odpališti
vedly Minjee a Ariya o ránu. Ariya, jako

Skoky do jezera se v Mission Hills staly tradicí.

A už tu máme trošku méně vážná témata. Víte, kdo jsou Ladies of the Lake,
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Paige Spiranac baví fanoušky hrou i zábavnými videi.

PAIGE SPIRANAC
Znáte krásnou Paige Spiranac? Jako gymnastka to dotáhla do reprezentace USA,
pak se začala věnovat golfu. A pojala to
zeširoka. Po absolvování univerzity vstoupila mezi profesionálky, ale v podstatě
celý rok strávila produkcí různých videí
o golfu, ﬁtness, trickshoty a o hře na neobvyklých místech. Rychle se stala mediální senzací.
Brzy jí přibyla práce pro Golf Channel –
rozcvičky před hrou a podobně. Je moc
pěkná, má výrazné tvary a golf umí, takže
na její videa je radost koukat. Není to parodie, často prokládá spoty dobře porcovanými koketními momenty. Dokázali byste
si pinkat míčkem na wedži, pak se zaklonit,
míček si hodit na hruď, poté ho škubnutím
těla setřást a odpálit ze vzduchu? Ona ano.
A takových kousků má natočeno bezpočet.

Dámy z jezera? To je skutečně dámská
záležitost. V roce 1988 se vítězná Amy
Alcott na major turnaji LPGA v Mission
Hills v Kalifornii hned po posledním patu
s rozběhem vrhla do jezera u poslední
jamky. Další dva roky ji vítězky nenásledovaly, pak Amy vyhrála znovu a tentokrát s sebou vzala do vody i duši turnaje,
Dinah Shore.
Další rok skončil play-off na desáté
jamce a voda byla daleko, ale pak už
vítězky začaly skákat pravidelně, často
s caddym, přáteli či rodinnými příslušníky, skok šampionek se stal tradicí
a dámy, které měly tu čest si jako vítězky skočit, si začaly říkat Ladies of
the Lake. Ale ne všechny skočily, třeba
Pat Hurst do vody jen vešla. Neuměla
totiž plavat!
Annika Sörenstam při prvním vítězství
skočila šipku, podruhé se jen brodila –
držela za ruku malou dcerku svého kedíka, která se vody bála. Před pěti lety
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si vítězčina maminka naštípla ve vodě
nohu. Rekordmankou, co se počtu kamarádů ve vodě týká, je Lorena Ochoa,
ta dostala ve vodě i hobla. Vloni se koupala Lydia Ko.

VOZÍK JAKO BOJOVÉ VOZIDLO
V Americe se golfový vozík může stát
i bojovým vozidlem. Pokusila se o to
bývalá playmate Ashley Mattingly. Po
večírku v klubovně se v povzneseném
stavu rozhodla odjet ze hřiště domů buginou. Neměla to daleko, přesto cestou
nabourala čtyři auta. Policii předstírala,
že jí vozík musel dovézt před dům někdo cizí, ona že šla pěšky…
Manželka exprezidenta Obamy zase
dává jeho soupeřům přede hrou tipy, jak
Baracka znervóznit: „Mluv o jeho uších.
Když patuješ, požádej ho pokaždé,
aby si stoupl dál, že ti jeho uši stíní do
dráhy patu.“ Něco na tom bude, Barrack
Obama zrovna přilehlé uši nemá…

Hned její první golfové video, ještě ze
školy, si na youtube prohlédlo víc než půldruhého milionu lidí, na Instagramu má
600 000 fanoušků a hromadu dalších na
Twitteru. Ale vloni pilně trénovala a v létě
vyhrála svůj první profesionální turnaj!
Stalo se tak na Cactus Tour, v play-off porazila Hannah O´Sullivan, nejlepší světovou amatérskou hráčku. V současnosti je
na 1097. místě světa, což je na tak kratičkou kariéru docela ucházející.
Musíme jen doufat, že Paige a jí podobné
typy vystřídají na stupních vítězů současnou generaci Asiatek. Ty hrají náramně,
ale nejméně polovina z nich má ze záhadných důvodů notně přes váhu, což
dámskému golfu na sledovanosti nepřidá.
Ano, i u mužů jsou na greenech k vidění
podobné typy, tam se to ale jaksi toleruje
– na chlapy se člověk dívá kvůli hře, zatímco u dam si divák přeje kombinovaný
zážitek sportovně-estetický…
SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK (2016)
Poř.

Hráčka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lydia Ko (NZL)
Ariya Jutanugarn (THA)
In Gee Chun (KOR)
Lexi Thompson (USA)
Sei Young Kim (KOR)
Brooke Henderson (CAN)
Inbee Park (KOR)
Shanshan Feng (CHN)
Sung Hyun Park (KOR)
Ha-Na Jang (KOR)
Amy Yang (KOR)
So Yeon Ryu (KOR)

Bodový
průměr

Počet
turnajů

13,18
8,61
7,81
7,14
7.00
6,84
6,61
6,26
6.00
5,96
5,9
5,55

52
57
55
46
55
50
43
55
58
53
46
52
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