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Vždyť to určitě není v holích, ale ve 

mně. Nejsem dost dobrý golfista na 

to, abych potřeboval na míru vyrobené 

hole. Právě to slýcháme stále dokola 

od nově příchozích klientů fitting stu-

dia Golf59. Jak daleko je tento názor 

od pravdy!

Abych byl nestranný, připustím, že 

koupě nových holí, i když profesionálně 

nafittovaných a na míru zakázkově vy-

robených, nenahradí trénink. Ani tvr-

dou, nikdy nekončící práci na zautoma-

tizování základů golfového švihu a na 

fyzické kondici golfisty. Bez toho to ni-

kdy nešlo a v budoucnu ani nepůjde.

Dovolím si nicméně tvrdit, že hole ne-

odpovídající golfistovým fyzickým po-

třebám a schopnostem nikdy neumožní 

naplno rozvinout jeho potenciál. Jinými 

slovy řečeno – hole špatné délky, hmot-

nosti, typu a tvrdosti shaftu, nevhod-

ného tvaru a geometrie hlavy nebo 

nesprávné tloušťky gripu vás budou brz-

dit. Neúspěch může bohužel úplného 

začátečníka navždy odradit, takže se ni-

kdy ani golfistou nestane.

Profesionální hráč golfu i amatér s velmi 

nízkým hendikepem mají mnoho zku-

šeností. Proto jsou natolik schopni se 

rychle přizpůsobit, že mohou obstojně 

hrát s jakoukoliv holí. Velká většina gol-

fové populace však toho schopna není. 

Právě tato skupina golfistů potřebuje 

správně nafittované a na míru vyro-

bené hole. Průměrný golfista by mohl 

snížit svůj hendikep o tři až pět ran 

jen tím, že se přestane donekonečna 

přizpůsobovat standardním „padni 

každému“ golfovým holím a začne hrát 

s holemi přizpůsobenými právě jeho 

velikosti, síle, fyzickým schopnostem 

a jeho jedinečným charakteristikám 

golfového švihu.

Profesionální hráč golfu se neobejde 

bez na míru upravených a vyrobených 

holí. Jedině tak je schopen minimalizo-

vat své drobné chyby ve švihu, maxi-

malizovat své silné stránky a podat svůj 

nejlepší výkon. Zní to snad jako něco co 

vy nepotřebujete?

(Příště: Není„Club Fitting“ jako „Club Fitting“)

VÝBAVA | Fitting

Nejsem natolik dobrý, abych potřeboval 
na míru vyrobené hole…
Mýtus, který připravuje mnoho golfi stů o lepší výsledky a radost ze hry
Většina golfi stů za výrazem „club fi tting“ vidí něco nadstandardního a drahého. 
Něco, co ještě není pro ně a budou to možná potřebovat, až dosáhnou svého snu 
o singl hendikepu. Většina golfi stů si také myslí, že pomalé zlepšování a kolísavý vý-
kon jsou odrazem jejich nešikovnosti, lenosti, nedostatečného a nekvalitního trénin-
ku. Nepřipouští si, že by to mohlo být i golfovým vybavením.

Připravil: Jiří Votroubek

„Dokonalá znalost řemesla, důraz na detail, precizní 
technické zpracování, ale především individuální 
přístup jsou mé vize a poslání značky Golf59. 
Nejsem prodavač holí. Jsem fi tter.“

JIŘÍ VOTROUBEK
www.golf59.cz
Golf59 fi tting studia: Golf Resort Albatross, 
Austerlitz Golf Resort, Indoor centrum Litomyšl

Dílna fi tting studia Golf59 v Litomyšli. Fitting holí – věda, která pomáhá.
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… a ne každá golfistka potřebuje dám-

skou sadu. Příběh golfistky Petry jen 

dokládá důležitost a nepostradatel-

nost fittingu. Golf hrála již déle než 

jednu sezonu. Neustále bojovala s vy-

sokým hendikepem (54), ale přede-

vším s nejistým úchopem hole, který 

působil dojmem, jako by hůl držela 

poprvé v životě. Její původní bag nesl 

označení dámský a obsahoval kom-

pletní sadu holí (3 dřeva, železa 5–SW 

a putter).

I přes renomovaný obsah bagu si ne-

byla jistá svou hrou. Z celé sady byla 

schopná používat pouze čtyři hole 

(sedmičku, PW, SW a putter). Špatné 

výsledky a nulový pokrok ji dovedly 

do slepé uličky, začala pochybovat 

o svých schopnostech a golf pomalu 

vzdávala. Jen shoda náhod ji přivedla 

k profesionálnímu fitterovi.

Při našem prvním setkání předvedla 

své energické odpaly. Úspěšnost jejích 

ran však byla velice nízká. Ukázalo se, 

že hlavní problém spočívá ve špatné 

velikosti gripu. Ten neodpovídal je-

jím dlouhým prstům a nedovoloval 

jí správný úchop hole. Zároveň bylo 

zřejmé, že její energický pohyb vyža-

duje jinou tvrdost shaftu, než je pro 

ženy standardně používána.

Při následné schůzce jsme doladili další 

drobné parametry dle Petřiných indivi-

duálních schopností a fyzických mož-

ností. Doporučil jsem jí a na míru vyro-

bil „minisadu“  holí skládající se pouze 

z driveru, hybridu, poloviční sady že-

lez a putteru. S novou sadou začala 

pilně trénovat a postupně snižovala 

svůj hendikep. Hru si konečně začala 

užívat. Po několika měsících sama při-

šla s požadavkem na doplnění chybě-

jících želez. Loňskou sezonu končila 

s hendikepem 30,5 a jistě ho v blízké 

budoucnosti zase o pár bodů sníží.

PS: Za svůj hlavní úspěch nepova-

žuji snížení Petřina hendikepu, ale její 

znovu získanou radost ze hry a vlast-

ních pokroků.

Jacqui Fields, KZG Marketing a P. R. (jac-

qui@kzgolf.com) z Palm Desert v Kali-

fornii vydala dne 15. 3. 2017 jménem 

KZG, the #1 Custom ProLine™ tiskovou 

zprávu: „S potěšením oznamujeme, že 

dva fitteři Golf59 z České republiky zís-

kali ocenění the World’s Top 100 Club-

Fitter. Tímto prestižním oceněním se 

pyšní již třetím rokem po sobě.“

Zakladatel Golf59 Master Club Builder Jiří 

Votroubek a český golfový profesionál 

Milan Vantuch, Master Club Fitter, zís-

kali uznání od expertů v oboru pro svou 

mimořádnou odbornou a technickou 

znalost, zručnost a zapálení pro osvětu 

ClubFittingu.

Nezávislá porota složená z expertů 

v oboru stanovuje každoročně vyšší po-

žadavky na špičkového profesionálního 

ClubFittera. Jednotlivé žádosti jsou po-

suzovány anonymně na základě bodo-

vého systému.

V porotě zasedá mimo jiné Clay Long, 

renomovaný designér golfových holí 

a osobní ClubFitter Jacka Nicklause, 

Gene Parente, prezident společnosti 

Golf Laboratories, Inc., významného tes-

tovacího střediska a výrobce robotic-

kých testovacích zařízení, Dr. J. J. King, 

prezidentka KZG, the #1 Custom Pro-

Line™, Dr. Christian Reichardt, autor 

Pain Free Golf a specialista na sportovní 

lékařství a fitness, Ed Mitchell, prezi-

dent Mitchell Golf Equipment, výrobce 

nejkvalitnějších nástrojů a zařízení pro 

měření, opravy a výrobu golfových holí 

na míru.

„Jedna ze zveřejněných studií uvádí, že 

68 % golfistů při koupi svých holí prošlo 

fittingem. Zatímco jiná studie ze stej-

ného zdroje uvádí, že 92 % ze všech 

golfistů hraje se špatnou výbavou. Tedy 

holemi, které neodpovídají jejich jedi-

nečnému švihu,“ uvádí prezidentka KZG 

J. J. King. „Rozeznat opravdu talento-

vané ClubFittery od obchodních zá-

stupců, kterým jde v podstatě jen o vý-

prodej zásob, to je výzva pro každého 

golfistu, který chce správné nástroje pro 

svou golfovou hru. Jsme velmi pyšní na 

naše oceněné z České republiky, kteří 

jsou výtečnými ClubFittery.“

VÝBAVA | Fitting

„Jako profesionální hráč i trenér vím přesně, co 
golfi sta potřebuje. Jako fi tter doporučuji pouze 
na míru vyrobené golfové hole. Kompromisy 
nejsou můj styl.“

MILAN VANTUCH
www.golf59.cz
Golf59 fi tting studia: Golf Resort Albatross, 
Austerlitz Golf Resort, Indoor centrum Litomyšl

Dlouhé i krátké prsty potřebují správný grip…

Fitteři z Golf59 obhájili své místo v první světové stovce 


