Ze života velkých kluků
Superlativy, hvězdné výkony, rekordy i kuriozity, aneb Jak se zapsat do
dějin
V účtování světového dění se počítají zejména příspěvky těch, kdo dokázali něco výjimečného.
V golfu to platí jakbysmet. Super kariéry, super rány, super skóre – kdo chce psát dějiny a
nadlouho zůstat v paměti fanoušků, musí vyniknout.
Sport je pro nejlepší výkony velmi úrodný biotop, protože nás zasahuje na nejcitlivějších
místech: hrdost, snaha být lepší, nejlepší. Tohle platí v lidské společnosti obecně, je to pohonná
směs pro její vývoj. Z olympijského „výše, dále, rychleji“ se stalo „nejvýš, nejdál, nejrychleji“.
Slovo rekord označuje kvantifikovanou hodnotu výkonu, který je extrémnější než výkony s ním
srovnávané. Jen extrém si zapamatujeme, jen takové výkony dělají z plejerů legendy.
Elita mezi rekordmany
Při hledání hrdinských výkonů velice rychle narazíme na Jacka Nicklause. Své heslo „nikdo si
nepamatuje druhého“ potvrdil x-krát. 115 vítězství na různých túrách, z toho 18 majorů. 4x US
Open, 5x PGA Championship, 3x The Open a 6x Masters.
Kapitola sama pro sebe je Tiger Woods. Jeho rekordy by zabraly celý rozsah tohoto článku. Už
v jednadvaceti se tento „muž z jiné planety“ zaskvěl prvním majorem – a to právě v Augustě, kde
velice dlouho platila věta spoluzakladatele klubu Cliffa Richardse „dokud budu živ, budou hráči
bílí a caddyové černí“. O Tigerových titulech, zdravotních či jiných potížích a honu na rekordy
Sama Sneada či Jacka Nicklause ví každý, kuriózní je, že Tiger nasbíral 14 majorů během 11 let a
patnáctý přidal až za dalších jedenáct.

Už 42 týdnů od startu své profikariéry, v jednadvaceti, se dostal na špici světového žebříčku, na
prvním místě strávil (dosud) 683 týdnů, z toho 281 v jednom zátahu. Jen dva další hráči vydrželi
na prvním místě celý kalendářní rok, Nick Faldo 1993 a Greg Norman 1996. Ranking se počítá od
roku 1986, prvním na trůnu byl Bernhard Langer, ale ten panoval jen tři týdny.
Sam Snead, jehož letitý rekord 82 výher Woods nedávno vyrovnal, je nejstarším vítězem turnaje
PGA Tour – když zvedal do výše vítězný pohár, bylo mu 52 let, 10 měsíců a osm dní (Greater
Greesboro Open, 1965). Snead vyhrál sedm majorů, před ním jsou ještě Walter Hagen s 11
primáty, Ben Hogan a Gary Player s devíti a Tom Watson s osmi. Sedm vítězných najorů má
včetně Sneada celkem pět velikánů.
Grand Slam
Jediným, komu se podařilo vyhrát všechny čtyři největší turnaje sezóny v jednom kalendářním
roce, je Robert „Bobby“ Jones. Bylo to v roce 1930, Masters ještě nebylo, Bobby, který zůstal
celý život amatérem, svůj plán předem ohlásil a slavně ho splnil. Tehdy to byly The Open, US
Open, The Amateur Championship a US Amateur. O čtyři roky později navrhl s architektem
Alisterem MacKenziem Augustu a o málo později uvedl Masters, nejprestižnější z turnajů, do
světla ramp.
Tiger vyhrál všechny čtyři majory v řadě, ale během dvou kalendářních let ( tři v roce 2000, pak
přidal Masters na jaře 2001). V roce 1953 vyhrál Ben Hogan tři majory, čtvrtý nestihl, poněvadž
se dva turnaje termínově kryly.
Kariérní Slam mají už jen další tři borci: Jack Nicklaus, Gary Player a Gene Sarazen. Blízko ke
Grand Slamu byl v roce 2015 Jordan Spieth. V jednadvaceti jako nejmladší hráč historie vyhrál
double Masters a US Open, pak byl čtvrtý na The Open a druhý na PGA Championshipu. O dva
roky později vyhrál PGA Championship, takže už mu chybí jen jeden krůček… Nešťastníkem je
Mickelson, dobýval poslední chybějící – US Open – mnohokrát, šestkrát tam skončil druhý.
Kdybychom rozšířili Grand Slam o „pátý major“, jak se říká nejlépe dotovanému turnaji světa
The Players Championship (12,5 milionu dolarů), tak držiteli tohoto „Ultra Grand Slamu“ budou
jen Nicklaus a Woods.
Dámské rekordy
Tiger bude mít ještě co dělat, aby dohnal Kathy Whitworth, která má 88 titulů z LPGA. 82 jich
nasbírala Mickey Wright, Švédka Annika Sörenstam vládla na přelomu století a dotáhla to na 72
vítězství. Jen legendární Babe Zaharias, ohromný multitalent s atletickými světovými rekordy a
medailemi z olympiády, dosáhla na tehdejší Grand Slam; v roce 1950 vyhrála všechny tři největší
turnaje, dohromady měla 10 majorů. Mimo jiné vyhrála 17 turnajů v řadě…. Nejvíc majorů
zapsala Patty Berg, 15. V moderní éře ženských grandslamů byla úspěšná jen Annika Sörenstam
(kariérní GS). Dnes, resp. od roku 2013, mají ženy 5 majorů, o to to bude pro jejich následovnice
těžší.
Nejdéle na nejvyšším stupínku dámského rankingu, který se počítá až od roku 2006, byla
Mexičanka Lorena Ochoa, 158 týdnů. Ochoa vystřídala na špičce Anniku, která po 60 týdnech na
prvním místě zanechala aktivního golfu.
Perfektní kolo – 59? 58? 57? …?

Někdy se to všechno sejde a golfista zahraje kolo snů. V podání těch nejlepších je to kolo
začínající pětkou, tedy pod šedesát. Zatím jich na velkých túrách bůhvíkolik nebylo. Prvním „Mr.
59“ se stal v roce 1977 Al Greiberger na Memphis Classic v Tennessee. Par 72, 11 birdies a jeden
eagle. Až za 14 let ho napodobil Chip Beck v lasvegaském Sunrise GC. První ženou byla Annika
Sörenstam, stačilo jí k tomu 12 berdíků na Moon Valley CC, psal se rok 2001. Dnes je
devětapadesátek na velkých túrách přes třicet, přibyly hlavně v posledních letech.
Prvních 58 zahrál Shigeki Maruyama v roce 2000 při kvalifikaci na US Open, to se do oficiálních
statistik velkých tour nepočítá. O rok později - poprvé na velké túře - na hřišti s parem 71 na
turnaji kanadské PGA Tour nasázel Američan Jason Bohn deset birdie a dva eagly (a jedno
bogey). Ryo Išikavovi se osmapadesátka povedla na hřišti s parem 70 na Japan Tour v roce 2010,
to mu bylo sotva osmnáct. Třetí 58 na velké tour uhrál Jim Furyk v roce 2016 na Travellers
Championship. Furyk, jehož švihu se leckdo vysmívá, má na kontě i devětapadesátku, je jediný
se dvěma zářezy pod šedesát!
Sedmapadesát zahrál při hře s přáteli Louis Oosthuisen ještě jako amatér v roce 2002 – dva
eagly a jedenáct birdie, 15 pod par! Bylo mu 19 a považoval to za potvrzení své ambice hrát
profesionálně – a rychle se zprofesionallizoval. To číslo používá i ve svých obchodech – jeho vína
nesou značku „Louis57“, stejně tak jeho akademie a nadace. V roce 2019 přibyly další dvě, na
menších túrách.
Nejnižší součet čtyř kol přinesl v roce 2009 Chapchal Nirat na Sail Open v rámci Asian Tour:
62,62,65 a 67 znamenaly 256 – 32 pod par. O ránu překonal šest let starý rekord Ernieho Else
z Havaje.
Devět berdíků v řadě zahrál v roce 2009 Mark Calcavecchia na turnaji kanadské PGA, v roce 2019
ho vyrovnal na australském turnaji European Tour v Geelongu místní borec James Nittis. Únor
2019 přinesl hned dva rekordy – Tommy Fleetwood zahrál dva eagly na čtyřparech v jednom
kole na WGC Mexico Championshipu a Číňan Haotong Li dal na Evropské túře pří Saudi
International dokonce 4 eagly, z toho tři na čtyřparech. To už je hodně velká klika…
Rekordy na majorech
Na majorech se tak nízká čísla nehrají – The Open se hraje jen na linksech, US Open je vždycky
zkouškou odolnosti a hranic sil, včetně těch psychických, o Augustě si nemusíme vyprávět…
Níž než na 62 se dosud nedostal nikdo. Rekord drží Jihoafričan Branden Grace z The Open 2017
n Royal Birkdale, to hřiště má ale par 70, tak to měl lehčí. Třiašedesátka je už inflační, tu zahrála
spousta plejerů. Celkově nejnižší čtyřdenní skóre ze všech majorů drží Henrik Stenson ze
skotského Royal Troon (par 71) z roku 2016 – 264 ran, bylo to dvacet pod par. Číslo 264 zbavil
kouzla výjimečnosti o dva roky později Brooks Koepka, vyrovnal ho při svém třetím titulu
z majoru na PGA Championshipu v Bellerive CC v Missouri. Dvacet pod par zahrál na majoru už
v roce 2015 Jason Day na Whistling Straits, tam ale byl celkový součet díky vyššímu paru hřiště
vyšší.
Rekordy Masters držel od svého prvního startu v roce 1997 Tiger Woods: 270 ran, -18, náskok
12 ran. Málem jej ve svém nejlepším roce 2015 překonal tehdy jednadvacetiletý Jordan Spieth,
na patnáctce už byl na -19, ale netrefený pat na závěrečné jamce znamenal „pouhé“ vyrovnání
Tigerova rekordu -18.

Největšího odstupu od druhého hráče dosáhl Tiger Woods na 100. US Open 2000 na Pebble
Beach – 15 ran. Překonal třináctiúderový odstup Old Toma Morrise z roku 1862, tehdy se ovšem
hrálo jen 36 jamek a můžeme jen hádat, kolik by to bylo na 72 jamkách. Zajímavý je rekord Paula
Lawrieho z Open 1999, tehdy dohnal ve finálovém kole ztrátu deseti ran a vyhrál v playoff.
Na už zmíněném „pátém majoru“ – The Players Championshipu v TPC Sawgras na Floridě – ještě
nikdo nehrál všechna kola bez bogey. Na ostrovní sedmnáctce padá rekordů spousta. Čtyři
berdíky ve čtyřech kolech tam poslal jen Paul Azinger 1987 a Kyle Stanley 2017. V roce 2015 tady
zazářil Rickie Fowler – dal tři birdie během posledního kola – při hře a dvakrát v playoff – a
vyhrál. Green měří v nejširším místě 24 metrů, Tiger na něm v roce 2001 zavěsil 18,3 metrové
birdie.
Ryder Cup
Nejpilnější je Phil Mickelson, 12 účastí a 47 utkání, Nick Faldo za ním zaostává v obou
statistikách jen nepatrně – 11 a 46. Nejvíc bodů nasbíral Sergio Garcia, 25,5, Faldo je za ním o
půl bodíku. Největší úspěšnost z Evropanů ale vykazuje Ian Poulter, při šesti účastech vybojoval
14 vítězství, 4x dělil výsledek a jen 4x prohrál – skvělých 72%. Singla neprohrál ani jednou…
říkaljí mu oprávněně „Mr. Ryder Cup“.
U Američanů je na tom ještě líp žák Bena Hogana Gardner Dickinson – z deseti utkání jich devět
vyhrál, ve dvojici s Arnoldem Palmerem měli skóre pět výher z pěti, nejlepší pár dějin
amerického týmu. Z Evropanů byli dlouho nejlepším párem Ballesteros s Olázabalem – 11x
vyhráli, dvakrát prohráli a dvakrát remizovali. Pak ale přišlo v roce 2018 duo Moliwood –
Molinari s Fleetwoodem, vyhráli všechny tři své duely, Molinari přidal ještě další dva body a je
s 5 body z pěti utkání evropským rekordmanem. A vyhrával suverénně – žádný z jeho duelů
nedospěl na 17. a 18. jamku. Pět z pěti vyhrál na straně USA Larry Nelson v roce 1979.
Asi největší souboj rydercupové historie sehráli Garcia s Mickelsonem v roce 2016. Šli
jako poslední dvojice, oba zahráli úžasných 63 ran, Garcia 9 birdie bez bogey, Mickelson 10
berdíků a jedno bogey – rozešli se smírně.
Vtírá se otázka – jak dobře musí člověk hrát, aby takto vstoupil do golfových dějin? Proklatě
dobře…
Z jiného soudku
Těm nejlepším jde o slávu, to v první řadě, ale v téže první řadě jsou jak publikem, tak
samotnými aktéry sledovány peníze. Ty v posledních dvou desetiletích raketově rostly – díky,
pane Woods. Milionovou hranici v kariéře překonal jako první Arnold Palmer v roce 1967. To je
z dnešního pohledu malé nic – v současnosti má vyděláno nad milion víc než 500 hráčů. Prvním,
kdo uhrál milion za rok, byl Curtis Strange (1988) – v roce 2018 už to bylo 114 borců. Podle
časopisu Forbes vydělal Tiger Woods jako nejúspěšnější sportovec světa už do roku 2009
miliardu dolarů – něco na výhrách, ale hlavně od sponzorů. Nejvyššího výdělku na výhrách za rok
dosáhl Jordan Spieth v roce 2015 – těsně nad 23 milionů dolarů.
Kuriózní čísla
Nejdelší rána, která byla zahrána a zaznamenána na hřišti za regulérních podmínek, patří
bývalému hráči basebalu Mike Dobbynovi – 504 metrů. Nejdelší ránu na turnaji, ale ne tak úplně
regulérní, však zahrál Carl Hooper v roce 1992. Trefil cestu, míč po ní běžel dlouho z kopce, až ho

po 719 metrech zastavil plot. Carl potřeboval tři rány, aby se dostal zpět na green. Při US Senior
Open 1974 zahrál 64letý Mike Austin 471 metrů a přestřelil green o 55 metrů – do zad mu
foukal silný vítr.
Třicetimetrový pat zavěsil v roce 1927 Bobby Jones na Old Course při The Open – to je dodnes
rekord všech major turnajů. Ale tamtéž zahrál ve fourballu při Pro-Amu v roce 1976 Bob Cooks
pat o délce 42,74 metru.
Fyzicky nabušený amatér Steve Purdy (HCP 13) odpálil v Cambridgi za 12 hodin 7.917 míčků, to
je jeden každých šest vteřin. Podmínkou bylo, aby míčky letěly obloukem a doletěly nejméně
100 metrů. Napřed hrál čtyřkou železem, pak dřevem trojkou a posledních pětadvacet minut
odpaloval drajvrem.
Novozélanďan Brad Luiten (HCP 11) je zjevně také velmi zdatný. Na 5500 metrů dlouhém hřišti
Helensville GC v Aucklandu zahrál 237 jamek – 13 kompletních kol a tři jamky navíc. Ozbrojen
jen šestkou železem urazil přibližně 100 km. Průměrné skóre 99,6 ran na kolo, nejlepší kolo 84.
Ivo Doušek

