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podruhé

Allan Robertson

Golf a vznik golfové architektury je
neoddělitelně spojen s městem
St. Andrews i se dvěma jmény
tamních profesionálů.
text: Jiří Kromichal, www.kromichalgolf.cz, Head Coach TCM GC Austerlitz

Oba dva byli rodáci ze St. Andrews,
oba dva byli fenomenální hráči a oba
dva byli průkopníci, jejichž myšlenky
a koncepce přežívají dodnes, aniž
bychom si to vždy uvědomovali.

Allan Robertson
(1815–1859)
byl známý výrobce golfových míčů
a nejlepší hráč své doby. Nebyl nikdy
poražen a jako první zahrál v roce
1858 Old Course pod 80 ran, což
byl v jeho době neuvěřitelný, vlastně
nemožný výsledek. Všeobecně je
považován za prvního golfového
profesionála v historii golfu.
Sir Hugh Playfair, probošt St.
Andrews College, který se rozhodl
v roce 1842 modernizovat samotné
město, naléhal, aby se nejlepší muž
stal supervizorem golfového hřiště.
Bylo to právě pod Robertsonovým
dohledem, když se roku 1848
rozšiřovaly fairwaye a budovaly
dodnes slavné obrovské dvojité

greeny (událost popsaná v posledním
čísle časopisu). Také zkonstruoval
nový green na jamce 17, dodnes
proslulou Road Hole. Tyto změny
vedly k nabídkám navrhnout
a postavit i jiná hřiště, například
10jamkové hřiště (ano, 10jamkové)
v Barry, Angus, které se nakonec stalo
proslulým Carnoustie. A tak můžeme
s jistotou tvrdit, že Robertson byl
prvním golfovým profesionálem,
greenkeeperem a architektem.
Ještě známější osobností se ale
stal Robertsonův následník.

Tom Morris St.
(1821–1908)
Morris začínal v dílně pana
Robertsona na míčky. A protože
byl výborným hráčem, stal se
partnerem svého šéfa a je nutné
podotknout, že nikdy neprohráli.
Morris sloužil, dnes bychom řekli,
že se učil, a později pracoval pod
Robertsonem v letech 1839–1851
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v St. Andrews. Po 14 letech v
Prestwicku se vrátil do St. Andrews,
kde působil až do roku 1904. Morris
vyhrál Open v letech 1861, 1862, 1864
a 1867, což demonstruje jeho hráčské
schopnosti – vždyť vyhrál všechny
své Open po 40. narozeninách.
Old Course ale byla jeho největší
láska. Vylepšoval greeny a odpaliště.
Pozměnil routing, následovnost
jamek tak, že se křižovaly pouze
dvě jamky, sedmá a jedenáctá, které
se křižují dodnes. Byl první, kdo
vymyslel routing s dvěma devítkami,
které začínají a končí u klubovny,
a sice roku 1891 v Muirfieldu.
Morris miloval golf a v době, kdy
byl sportem pouze pro bohaté, začal
navrhovat hřiště s minimálním
budgetem. Jím vyžadovaný poplatek
1 libra a výdaje za den, dnes asi
1500 Kč, se nezměnil 40 let. Toto
samozřejmě umožnilo výstavbu
mnoha hřišť. která vytyčil. Morris
zanechával dostatek informací
nebo spolupracovníka, který na
průběh prací dohlédl. Zajímavá
je skutečnost, že teprve když se
na hřišti hrálo několik měsíců
a bylo dobře zarostlé, Morris se
vracel a určil strategická místa na
vybudování bunkrů. Nejvíce ze
všeho ale miloval stavbu greenů.
V St. Andrews se dodnes vypráví,
že Old Tom (Starý Tom), jak byl
láskyplně později ve svém životě
nazýván, se po návštěvě své oblíbené
hospody často vracel na hřiště
a ještě si značil větvičkami změny
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na greenech, které časem také
provedl. Dnešní 18. green je jedním
z produktů Old Toma Morrise.
Na něm jasně vidíme jeho filozofii.
Green má být veliký, vlnitý, zábavný,
krásný a musí mít perfektní trávník.
V době, kdy byl ladies golf
považován za nesmysl, ho Old
Tom podporoval a navrhl několik
hřišť sloužících začátečníkům
a dámám, navrhl i devítijamkové
hřiště pro dívčí školu.
Tom Morris ve své oblíbené bekovce

