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NEJTĚŽŠÍ JAMKY  
NA SVĚTĚ?  
Zejména třípary!
NAPSAL: Ivo Doušek FOTO: archiv autora

Golf je hra čísel, statistik, po-
rovnávání. Ale zatímco v takové 
atletice měří dráha pokaždé stej-
ně a časy se dají vyčíslit přesně, 
porovnávání v golfu je na pová-
ženou – obtížnost hřišť a jednot-
livých jamek, případně výsledků 
hráčů z různých hřišť, se změřit 
nedá. Tím pádem i výběr nejtěž-
ších jamek na světě nemůže být 
nikdy vyčerpávající a úplný. Jejich 
obtížnost se mění dle výšky 
seče, počasí, délky odpališť a dle 
mnoha dalších faktorů. Držíme 
se tedy zveřejněných statistik, 
jak hráči na kterých jamkách 
hráli. Vybrali jsme pro vás nej-
těžší jamky světa podle jediného 
objektivního měřítka, statistik 
průměrných skóre, jakých na 
nich hráči dosahují.

Zabývejme se nejdřív třípary. Těžké třípary 
jsou nejspektakulárnější. Jedna rána, odpa-
liště, green, v  ideálním případě jamka. Dá 
se obecně předpokládat, že nejtěžší jamky 
budou na hřištích považovaných za nejtěžší. 
Na venkovském hřišti se nejtěžší jamka světa 
asi hledat nedá. I kdyby tam byla, nikdo ji ne-
ocení. Nicméně právě u tříparů existuje jedna 

výjimka, která všechna pravidla bourá. Slyšeli 
o ní všichni, hrál ji málokdo - je to extrémní 19. 
jamka v  jihoafrickém resortu Legend Golf & 
Safari. Té jsme vyčlenili samostatný oddíl (viz 
rámeček 19. jamka jedině vrtulníkem).
Velmi podobná jamka vznikla nedáv-
no i  na  Novém Zélandu. Tady se odpaluje 
ve výšce 1500 metrů, třikrát výš než v Africe. 

Green v  totální divočině, odpal vysoko nad. 
Opět helikoptéra, dlouhá dráha letu míčku… 
je to trochu z  ruky, tak není tak známá. Její 
příprava dala i  víc práce – plošinu na odpal 
i trávu a písek na green vynosila helikoptéra. 
Následuje pětice sice normálnějších, přesto 
pekelných tříparů, které  zaručeně znáte. Bu-
dou bez pořadí.
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TPC SAWGRASS
17. JAMKA

Nejslavnější jamka golfu! Hraje se 
při THE PLAYERS CHampionship. 
Proslulá ostrovní jamka, dlouhá pou-
hých 125 metrů, na níž se každoročně 
odehrává spousta dramat, často roz-
hodujících o neúspěchu v boji o titul. 
O úspěchu se tady rozhodnout nedá, 
par se předpokládá, birdie, kterých 
je tady jako šafránu, výsledkem ur-
čitě nepohne tolik jako rána do vody, 
případně dvě, jak se před čtyřmi lety 
stalo Garciovi ve  vypjatém souboji 
s  Woodsem. Představte si ty tisíce 
fanoušků kolem, vidinu výborného 
umístění… a najednou je před vámi ta 
voda, za kterou se krčí maličký green. 
Nervy tečou… Každý rok zde profíci 
pohřbí ve  vodě kolem šedesáti míč-
ků, ale celkově jich prý spolyká jezero 
kolem jamky neuvěřitelných sto tisíc. 
Rekordní byl rok 2005, to se ve vodě 
octlo 50 míčků během jediného kola! 
Říká se tomu „sedm vteřin hororu“ 
– to je doba, po které se hráč dozví, 
jestli jeho míček doletěl, zůstal nebo 
přeletěl či sklouzl z greenu do nena-
sytných vod. Jedenáct kamer snímá 
akci ze všech stran…

AUGUSTA NATIONAL 
12. JAMKA
Tajemná, nevypočitatelná. Prostřední 
ze tří jamek proslulého Amen Cor-
ner, poeticky pojmenovaná Golden 
Bell, zlatý zvonek, nevypadá na první 
pohled nijak zvlášť děsivě, zvlášť ne 
z pohledu televizní kamery umístěné 
za odpalištěm. V tu chvíli skoro není 

19. JAMKA  
JEDINĚ VRTULNÍKEM 

vidět dosti široká voda se strmým 
břehem těsně před greenem, a  sám 
green, protože je obrácený proti ráně, 
se zdá být hlubší, než ve skutečnosti 
je. Krátkou ránu spolkne voda, nebo 
se skutálí z  příkrého břehu, ale ani 
přestřelit neznamená žádný piknik 
- bunkery, svah porostlý kvetoucí-
mi azalkami… a hrajete na skloněný 
green zpátky proti vodě! Přitom je to 
nejkratší jamka hřiště, jen 140 metrů.
Asi si vzpomenete, jak tady loni ztra-
til naděje na obhajobu zeleného saka 
Jordan Spieth, zahrál sedmičku a bylo 
zameteno.  Když zahrajete správnou 
délku na green, ale moc vpravo, jste 
ve  vodě, když vlevo, jste v  bunkeru. 
A  teď si představte, že tady pořád 
fouká a  směr větru se pořád mění. 
Při typické nedělní pozici jamky hod-
ně vpravo láká vlajka hráče jako sýr 
v myší pasti, a past často sklapne… 
Za  celou historii Masters zde padly 
jen tři esa, a  jediný hráč (Scott Ver-
plank v roce 2003 ) tady zahrál v kaž-
dém kole birdie. Zato třeba Mickelson 
zahrál v roce 2014 do zadního bunke-
ru, z něj do předního, zase do zadního, 
pak konečně na green plus dva putty 
– a neudělal cut, poprvé za 17 let.

OAKMONT 
8. JAMKA
Tohle monstrum se vymyká všemu, 
co v golfu platí. Jamka pro velký kluky! 
Koncipovali ji jako třípar na driver, pak 
se tak dlouho nehrála, ale v roce 2007 
při US Open ji ve čtvrtém kole  natáhli 
na 300 yardů, 270 metrů! Všechno je 
tady větší, vlevo se ke greenu táhne 
devadesát metrů dlouhý bunker, přes 

Legend Golf & Safari, Jihoafrická 
republika. 400 metrů výškového 
rozdílu musí překonat míček, než 
po 20 sekundách udeří o zem. Z té 
výšky ho hráči dopadnout nevidí. 
Hráč opatrně vycouvá zpět z ploši-
ny vysunuté na skalní útes, nasedne 
do helikoptéry a letí se podívat, jak 
to dopadlo. Když má štěstí, míč mu 
dole pomocníci objeví, dopad je da-
leko slyšet. Pak začíná přibližování 
ke greenu, který má tvar Jihoafrické 
republiky. Není to lehké, nejhorší 
zaznamenaný výsledek je 23 ran, 
ve statistice je ale u spousty hráčů 
NR, no result, protože se ke svému 
výkonu nepřihlásí, nebo se jejich 
míče nenajdou – většinou proto, že 
green není jen hluboko, ale i daleko 
(361 metrů!) a dostřelit do jeho blíz-
kosti, kde čekají pomocníci, není jen 
tak. O směru letu míčku je seshora 
informují vysílačkou. Aby to bylo 
lehčí, má hráč 6 pokusů! Prvním, 
kdo zde zahrál par, byl Padraig Har- 
rington. Během let ho následovala 
řada dalších, ale na počet těch, co 
to zkoušeli, je ta řada proklatě krát-
ká. Kupodivu je v ní Lewis Hamilton 
a herec Morgan Freeman, zatímco 
Sergio Garcia či Justin Rose zapsa-
li bogey. Birdie padlo dosud 14krát. 
A o cenu milion dolarů za Hole-in-
-One se zatím nepřhlásil nikdo… 

A  kolik to stojí? Když jste čtyři, 
přijde let každého na 120 dolarů. To 
za ten špás určitě stojí… jen si dejte 
pozor na  žaludek, pilot helikoptéry 
rád létá dolů střemhlavým letem! 
V ceně je DVD s vašimi odpaly, kšil-
tovka a rukavice…
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NERVY NADRANC  
LETEM SVĚTEM
A  co European Tour? Na  marocké Tro-
phée Hassan II v Agadiru se hrála druhá 
jamka, třípar s délkou 190 metrů, s průmě-
rem 3,40 a na 28 birdie připadlo 155 bogey 
nebo horších výsledků. Podobně dopadli 
účastníci Turkish Airline Open na  hřiš-
ti Montgomerie v  Beleku: pátá jamka, 
délka 201 metrů, průměr 3,42 ran, proti 16 
birdie stálo 106 bogey a horších. A slyšeli 
jste o šestnáctce na Cypress point? 205 
metrů, přes moře, vítr… klub je soukro-
mý, takže si ji nezahrajeme, ale asi není 
moc o co stát. Odpal, hodně vody, green 
na  skaliskách. Podobnou adrenalinovou 
jamku mají na  irském hřišti Old Head: 
tam musíte pálit v  úhlu asi 20 stupňů 
od  jamky směrem nad moře, vítr snese 
míček na green, ale pocit prý je to hrozný. 
Další mastný a  známý třípar má Arnold 
Palmer na  svém hřišti Bay Hill – 200 
metrů, strategická výzva: krátké rány sbí-
rá voda nebo dva pořádné bunkery, a kdo 
přestřelí, octne se v mimořádně hlubokém 
bunkeru, který zabírá celou zadní stranu 
greenu. Nebo sedmnáctka na  Pebble 
Beach Golf Links: 160 metrů, ale sedm 
hlubokých bunkerů. Musíte být přesní 
jako hodinář a počítat většinou se silným 
protivětrem…  Trojku na Mauna Kea Be-
ach označil její tvůrce Robert Trent Jones 
za nejkrásnější jamku světa – přes záliv, 
kterým se valí často velice vysoké vlny. 
Odpaliště, moře, green. Když zahrajete 
na sedmnáctce na Whistling Straits do-
leva, spadne míček za hranu útesu do ně-
kterého z  bunkerů, které útes hluboko 
dole lemují, a většinou zabere několik ran, 
než se dostanete zpátky nahoru: dvanáct 
metrů je převýšení na okraj greenu. Jamce 

říkají „nervy nadranc“. A pár míčků navíc 
si nabalte na hřiště Coeur D´Alene, čtr-
náctka je vskutku nezapomenutelná: plo-
voucí green, čistě jen velmi malý green, 
dva bunkery a  molo, u  kterého přistává 
loďka, kterou převážejí hráče ke  gree-
nu – pokud se vůbec trefili, než jim došly 
míčky. Ten green mohou přiblížit, nebo 
taky vzdálit až do 195 metrů od odpaliště. 
Na zpáteční cestě vám kapitán podepíše 
certifikát, že jste zde hráli…

STATISTIK NENÍ NIKDY DOST 
Zajímavě si statistici pohráli s čísly, když 
vybírali nejtěžší jamky právě probíhající-
ho ročníku PGA Tour: z  výsledků ročníku 
2015/16 sestavili desítku nejtěžších jamek, 
s kterými se letos hráči perou. Podívejte 
se na  rámeček Nejtěžší jamky 2015/16. 
Určitě si všimnete, že v  ní není žádný 
pětipar. Dnešní nejdelší hráči často do-
kážou vyřešit většinu jamek na dva údery 
do greenu a průměry na pětiparech jsou 
vesměs pod parem. Nejtěžším pětiparem 
na PGA Tour zůstává čtrnáctka na Pebble 
Beach Golf Links, protože má jeden 
z nejtěžších greenů vůbec – míček z něj 
sklouzává na všechny strany.

nějž letí rána… Tříapůlpar, říkal 
tehdy Mickelson, a  skoro se trefil 
– průměr skóre za  čtyři turnajové 
dny se vyšplhal na 3,53. V regulaci 
se na green dostalo jen 26,7 % hrá-
čů. Loni se tady znovu konalo US 
Open, ale to už jamku nechali krat-
ší… o kousek.

TPC SCOTTSDALE
16. JAMKA
Phoenix Open, nejbláznivější tur-
naj, přes dvěstě tisíc diváků, kolem 
celé šestnáctky je postaveno tolik 
tribun, že je jako na velkém stadio-
nu. Tisíce fanoušků bouří, nemilo-
srdně bučí na každého, kdo netrefí 
green… Jamka získala nehynoucí 
popularitu, když na ní Tiger Woods 
zahrál své slavné eso: zájem o po-
byt na tomto golfodromu je při tur-
naji Phoenix Open tak velký, že or-
ganizátoři každý rok zvedají tribuny, 
letos už byly v  některých částech 
čtyřpatrové!

ROYAL TROON
8. JAMKA
Nejkratší jamka na  všech hřištích, 
kde se hrává The Open Champi-
onship. Slyšeli jste název Postage 
stamp, tedy Poštovní známka? 
Hraje se z výšky, přes rokli a vysoký 
rough na dlouhý, ale extrémně úzký 
green na  boku kopce, porostlého 
další porcí toho vysokého roughu. 
Dva bunkery chrání levou stranu 
greenu, přímý přístup brání velký 
hrncový bunker. I napravo od gree-
nu nic moc – chybka vpravo vás na-
vede do jednoho ze dvou hrncových 
bunkerů s  kolmými stěnami. Není 
tady žádná lstivá taktika, jak jamku 
hrát – prostě musíte trefit green. 



To dobře dokládá další tabulka – dlouhodobé průměry výsledků na jed-
notlivých jamkách na  Masters. Pravděpodobně máte Masters ještě 
v  živé paměti – první dva dny ovlivnilo větrné počasí, takže výsledky 
byly vyšší, ale stačily dva dobré dny a letošní výsledky – viz poslední dvě 
kolonky v tabulce – už se stlačily pod dlouhodobé průměry. Ovšem jed-
notlivé jamky letos s dlouhodobými průměry nijak moc nekorespondují, 
porovnejte. Typické je, že dlouhodobě i letos jsou pětipary nejlehčí…
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NEJTĚŽŠÍ JAMKY 2015/16 (řazení od nejobtížnějších) 

DEVĚT  
NEJTĚŽŠÍCH 

JAMEK  
NA  MAJORECH 

1. Augusta National, turnaj Masters

2. Torrey Pines South Course, Farmers Insurance 

3. PGA National, Champion Course, Honda Classic

4. Quail Hollow, PGA Championship 2017

5. Harbour Town Golf Links, RBC Heritage

6. Glen Abbey GC, RBC Canadian Open

7. Harbour Town Golf Links, RBC Heritage

8. PGA National, Champion Course, Honda Classic 

9. Torrey Pines South Course, Farmers Insurance

10. PGA National, Champion Course, Honda Classic

POŘADÍ JAMEK MASTERS PODLE OBTÍŽNOSTI

HISTORICKY OD NEJTĚŽŠÍ LETOS

Pořadí Jamka Par Yardy Průměr Průměr Pořadí
1 10 4 495 4,31 4,19 9
2 11 4 505 4,29 4,37 2
3 12 3 155 3,29 3,23 4
4 4 3 240 3,29 4,2 6
5 5 4 455 4,27 4,21 5
6 1 4 445 4,24 4,46 1
7 18 4 465 4,23 4,27 3
8 14 4 440 4,18 4,13 12
9 17 4 440 4,16 4,19 7
10 16 3 170 3,15 4,11 13
11 7 4 450 4,15 4,16 10
12 9 4 460 4,15 4,02 14
13 6 3 180 3,14 4,15 11
14 3 4 350 4,08 4,19 8
15 8 5 570 4,83 4,75 16
16 2 5 575 4,79 4,67 17
17 13 5 510 4,79 4,63 18
18 15 5 530 4,78 4,93 15

1 18, 4, 520, 4,54

17, 4, 495, 4,53

7, 4, 519, 4,42

4, 4, 509, 4,38

11, 4, 505, 4,36

11, 3, 174, 3,35

11, 4, 541, 4,35

4, 4, 489, 4,32

4, 3, 240, 3,30

Whistling Straits,  
US PGA

jamka, par, yardů, průměr

2 Old Course,  
The Open

3 Chambers Bay,  
US Open

4 Chambers Bay,  
US Open

5 Augusta National,  
Masters

6 Old Course,  
The Open

7 Chambers Bay,  
US Open

8 Whistling Straits,  
US PGA

9 Augusta National,  
Masters
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