Životní styl Golf

PRVNÍ ZÁKON V GOLFU JE DRŽENÍ A POSTOJ
²LPMFNEPCSÁIPNBSLFUJOHPWÁIP
NBOBxFSBKFVTNÄSOÄOÅLMJFOUB BTUP
LW¹NQÐJKEPVLMJFOUJ LUFÐÅKTPVUBL
[BNJMPW¹OJEPTWÁIPQSPEVLUV xF
[US¹DÅW[UBILSFBMJUÄBQPUÐFC¹NUSIV
+FOBW¹TLMJFOUBQÐFTWÄEÀJUBQÐJWÁTU
IPOBTQS¹WOPVDFTUV7FWÕVDFHPMGV
UPOFOÅKJOBL.ÑKLMJFOUEPT¹IOF
TWÁIPQPUFODJ¹MVQPV[FUFIEZ LEZx
IPQÐFTWÄEÀÅNPUPN xF[¹LMBEZKBLP
ESxFOÅB[BMPxFOÅNVTÅCÕUQFSGFLUOÅ1SP
IPEOÄNÕDILMJFOUÑKFUPUBOFKOVEOÄKtÅ

À¹TUWÕVLZ#F[EPCSÁIPESxFOÅ
BQPTUPKFTWÁIPQPUFODJ¹MVOFEPT¹IOFUF
+FEJOÕLPOUBLUTIPMÅKTPVOBtFSVDF
,EZxESxÅNtQBUOÄIÑMBOFCPtQBUOÄ
TUPKÅNVCBMPOV OFTNÅSOÄ[NFOtVKJ
TWPKJtBODJOBLS¹TOPVS¹OV/BTQS¹WOÁ
ESxFOÅBQPTUPKQPUÐFCVKFUFqMFLDF
;JNBBJOEPPSKTPVJEF¹MOÅQPENÅOLZ
QSPWÕVLV[¹LMBEÑ%FKUFTJ[¹MFxFU
BOFTQÄDIFKUF/BVÀJUTFB[BÊrUTLWÄMÁ
ESxFOÅUSW¹BTJUÕEOÑ [SPWOBUBLEMPVIP
KBLPBVUPNBUJ[BDFtQBUOÁIPESxFOÅ5BLxF

Neutrální držení, vidíme dva klouby na
hřbetu levé ruky a obě véčka ukazují
mezi pravé rameno a pravou tvář.

Tiger Woods i Ernie Els mají překrásný,
atletický postoj. Oba dva jsou
v rovnováze a paže jim visí svisle
dolů. Žádná křeč. Váha není v žádném
případě na patách. Oba dva mají též
špičky nohou, špičky kolen, boky
a ramena paralelně k cílové přímce.
Důležité je, že oběma hráčům hůl lehce
sedí na patce. Míč je přesně na sweet
spotu líce hole. To znamená přesně
uprostřed tváře hole, tam, kde balon
chtějí treﬁt. Pouze tento dobrý postoj
vám zaručí optimální rotaci těla. Bez
správného postoje je čistá rotace těla
nemožná, a to znamená, že nikdy
nedosáhnete své maximální délky.
Čím lepší a rychlejší rotace, tím lepší
a rychlejší bude švih paží. Čím rychlejší
paže, tím rychlejší ruce a zápěstí, a tím
je rychlejší hlava hole, zdroj délky. Jak
vidíte, je to řetězová reakce, která je
podmíněna správným postojem. Pokud
tedy stojíte špatně, nezažijete mít nikdy
tu rozkoš, která vyplývá z perfektní
rotace a švihu, při kterém máme
pocit jednoduchého pohybu, a přesto
neuvěřitelné délky odpalu. A často se
po takové perfektní ráně ptáme, co
jsme udělali jinak. Odpověď by mohla
znít, že jsme nejspíš jednou dobře
stáli.

Silné držení, vidíme tři klouby a obě
véčka ukazují na špičku pravého
ramena.

Slabé držení, véčka ukazují ke špičce
brady a vidíme pouze jeden kloub na
hřbetu levé ruky.

KFUPOBW¹T1PNBMV USQÄMJWÄBOBWxEZ 
BOFCPSZDIMFBtQBUOÄUBLÁOBWxEZ

Který typ držení
potřebujete?

/FKEÑMFxJUÄKtÅNGBLUPSFNKFUSBKFLUPSJF
BMFUCBMPOV%¹MFSP[IPEVKÅČFYJCJMJUB
[¹QÄTUÅ TÅMBQÐFEMPLUÅBJEÁMLBÒEFSÑ
7LBxEÁNQÐÅQBEÄQSBDVKUFOBESxFOÅTF
[LVtFOÕNQSPGFTJPO¹MFN1ÐJLPSFLUOÅN
ESxFOÅTFWBtF[¹QÄTUÅCVEPVM¹NBUWxEZ
WFTUFKOÁNTNÄSV ÀJQPEÁMTUFKOÁPTZ
4MBCÁESxFOÅKFQPVxÅW¹OPQPV[FQÐJ
LS¹ULÁIÐF U[WDIJQPW¹OÅ QJUDIPW¹OÅBIÐF
[QÅTLV1PLVEN¹UFUFOEFODJTMJDPWBU
TMBKTPWBU QPNÑxFW¹NTJMOÁESxFOÅ
/FVUS¹MOÅESxFOÅEPQPSVÀVKFNFUFQSWÁ
QPUÁ DPTFIS¹ÀOBVÀJMIS¹UTU[WESBX

A jaký postoj?

+BDL/JDLMBVT WÅUÄ[UVSOBKÑ.BKPS 
UWSEÅ xFESUJW¹WÄUtJOBWtFDItWJIPWÕDI
DIZCQPDI¹[Å[FtQBUOÁIP[BMPxFOÅ
BQPTUPKF"TJWZDI¹[FM[UPIP xFKJxN¹UF
WÕCPSOÁESxFOÅ7¹xFOÅ QPTF[POÄKF
QÐFETF[POPVBOFOÅEÑWPEV BCZDIW¹T
OÄLUFSÁIPOBKBÐFQÐJTUJIMVUPIP xFIÑM
ESxÅUFKBLPQSBTFLPTVBOBENÅÀLFNKTUF
[LSPVDFOÅKBL[MPNFOÕ[¹LB[OÅL
+J¼r,SPNJDIBM
5SFOÁSHPMGVWQSBxTLÁN4QPSUDFOUSV4UFQ
XXXTQPSUDFOUSVNTUFQD[
XXXLSPNJDIBMHPMGD[

Tiger Woods a Ben Hogan demonstrují
správný postoj. Paže a ramena jsou ve
formě trojúhelníku. Ruce jsou přesně
nad míčem, ramena přesně nad nárty
nohou. Protože je pravá ruka níže než
levá, je i pravé rameno trochu níže než
levé, ale pouze trochu.
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