ZHola švih
Milý Zdeňku, až ztratíš paměť, moji potomci a manželko, jestli vás někdy golf
chytne, a nejbližší golfoví přátelé, kteří se chcete zasmát:
Připravil jsem pár fotek poté, kdy jsem po deseti letech a stovkách pokusů
konečně získal subjektivní pocit, že se mi švih začal dařit.
Omlouvám se za kvalitu obrazového a textového materiálu, který je dělán
metodou žaves.

1. Čepička se štítkem. Nejen že za ní člověk cítí jisté soukromí a neruší ho
neukáznění kolemjdoucí, nejen, že chrání před případným zásahem cizího
míčku obličej (i když můj známý, který dělal dvacet let rentgenologa na Floridě
se s úrazem míčkem setkal jen jednou, zato na denním pořádku byla poranění
při haváriích vozíků), ale štítek brání za slunečného počasí oslnění. Což není
jen tak. Neuměl jsem si vysvětlit, proč, když v zimě chodívám večer za tmy na
osvětlený driving range, zahraju prvních dvacet míčků brilantně, ale pak už ani
jeden. Totéž se mi stává, když pálí sluníčko a nemám kšiltovku.

K tomu se váže historka: všichni se vydali do outletů na jihu Las Vegas, ale já
spatřil Callaway Golf Center, půjčil jsem si hůl a poukaz na dvacet míčků na
tamější draving range. Hůl asi byla výborná, protože jsem se strefoval skvěle
na cvičný green uprostřed písečné pouště.
Vzbudil jsem velký obdiv u místního trenéra i starší dámy, která mi darovala
další poukaz, netušil jsem ale, že tentokrát na padesát míčků a když jsem po
prvních dvaceti odebral kyblík, zbytek se rozsypal po zemi. Když jsem je
potupně sesbíral, netrefil jsem se už ani do jednoho míče a odešel s hanbou.
Inu, nešlo jen o to zahanbení, ale neměl jsem kšiltovku a cosi divného se stalo
s mýma očima a viděl jsem šejdrem.
Nechci vás unavovat podrobnějším výkladem, ale při střídání pohledu do
světla a naopak stínu cvičí a unavují se nejen svaly očních duhovek, ale
i čoček, při změnách velikosti zornice se mění hloubka ostrosti, a zřejmě se
vyčerpává i potenciál biochemických dějů v sítnici.

2. Chodidla. Znám golfisty, kteří mají špičky od sebe jako Chaplin. Je třeba
mít (budu nadále mluvit o pravorukých hráčích) pravé chodidlo kolmo k cílové
linii, ale to nestačí.

Pravé chodidlo musí být v takové poloze, aby bylo snadné je zalomit, jako by
člověk chtěl zakleknout k levé patě.

Kolena stojí na vnitřních hranách, ani na špičkách, ani na patách, tedy
jakoby na klenbách.

Při backswingu se váha přenese na vnitřní stranu pravé paty.

3. Nohy
Pravé koleno by mělo zůstat při backswingu nehybné.

Levá holeň se při backswingu naklání přes vnitřní hranu chodidla, aby se
koleno co nejvíc přiblížilo k pravému.

Kolena jsou pokrčená.

To je důležité, aby pak došlo k tomu úžasnému šavlovitému ohnutí levého
kolena, jak to vidíme u Bena Hogana.

Jinak totiž máme tendenci se na levé noze vzepřít a odtáhnout se od míče
a hrozí velké nebezpečí zasažení míče špičkou hole a topnutí. Skoro všichni
dnešní hráči se na levé noze vzpírají, což Hogan výslovně označil za chybu.

4. Hlava – při mé kyfose je docela problém, abych tělo protočil bez precese (to
je astronomický termín znamenající vějířovité vychýlení osy tělesa). Tělo se
divně komíhá a dochází často k topnutí.
Pokud se nedívám na míč, ale mířím na něj třeba bradou, pak se osa srovná
a protáčím se přesněji. To je ovšem individuální.

Na druhém obrázku lze vytušit rovnější osu těla od temene hlavy ke kostrči.
V ruce mám ovšem nejkratší hůl, sandwedge, čímž je to modifikované.
Samozřejmě u dlouhých holí, zejména driveru, sklon hlavy není problém, proto
já osobně jsem vždycky hrál lépe driverem a dřevy, než krátkými železy.

5. Paže, zápěstí a ruce při backswingu – Ben Hogan píše, že jako první se
začnou pohybovat ruce, pak paže atd., ale souhlasím jen s tím, že se má
pohybovat celý trojúhelník ramena-ruce jako jeden celek. Pokud se začne
rukama, je tendence začít i downswing rukama, což je velká chyba, pokud se
začne rameny, pak hůl jednak pěkně zašvihne a taky to nutí člověka, aby
začal downswing tělem. V první fázi se tedy otáčí tělo s napjatými pažemi:

Teprve ve druhé fázi se zalamují ruce a pravý loket, Jsou to dva úplně jiné
pohyby. První jako když se napřahujeme s kosou, druhý, jako bychom
vytahovali ze studny okov.

Samozřejmě, já na fotce povídám a nedávám si pozor na jiné věci, hlava
nemá rotovat zpět.
A levá ruka má být napnutá. Mělo by to být spíš asi takhle, samo sebou by to
mělo být v předklonu:

Levé rameno se má ve vrcholu nápřahu opřít o bradu, Ben Hogan měl tady
prodřené tričko:

Pravé zápěstí je ve vrcholu nápřahu zalomené zpět.

Levé záprstí má být v jedné linii s předloktím.

Všimněte si svislé pozice pravého předloktí. Valná většina i světových hráčů je
má šikmo – loket vzadu, a pak ho tam „zapomíná“ i při prošvihu, což přináší
tendenci hrát over the top (viz dále, jako když se štípe dříví, místo podsekává
strom). Světoví hráči to ovšem umí kompenzovat. Z dnešních hráčů má
předloktí svisle Dustin Johnson. Rickie Fowler mívá předloktí dokonce
přehnaně zakloněné.

Tady je levé zápěstí prolomené.

A tady ohnuté. Takhle nějak ovšem drží zápěstí někteří špičkoví hráči jako
Dustin Johnson nebo Jordan Spieth.

Nesmí dojít tomu, že bychom štípali dříví (over the top).

Ale podsekávali strom:

Ta poloha pravého lokte, kterou přinese ono aktivní zalomení obou zápěstí, je
charakteristická pro Bena Hogana, málo světových hráčů to dnes dokáže, umí
to třeba Dustin Johnson.

Toho lze dosáhnout tak, že aktivně, jistou silou a oběma rukama zalomíme ve
vrcholu nápřahu zápěstí, jak bylo řečeno tak, aby levé záprstí bylo v rovině se
hřbetem předloktí, tj. jako bychom chtěli přitisknout nehet palce k vřetenní
kosti. Důležité je aktivní zalomení levého zápěstí (to vlastně dělá Hogan při
svém waggle – kmitání v základním postoji) a současná práce obou rukou,
která pak přetrvá i při prošvihu, což je velmi důležité. Stará mnemotechnická
pomůcka, že ve vrcholu nápřahu ždímáme ručník, je chybná, leda bychom
ždímali jen pravou rukou.

Tady mám chybně nakloněnou osu těla směrem k cíli (ovšem jen ukazuju
polohu paží).

Což ale nemusí vadit, pokud… Pokud neprovedu rotaci boků, jak se obecně
doporučuje, ale forward press, tj. sklouznutí boků směrem k cíli, kterým
počíná
downswing.
Tak to dělá další ze skvělých „ball strikerů“ minulosti, Moe Norman. Při tom se
nezvedá pravá pata (zvednutím se komplikuje přesnost zasažení míče), jde
o jednodušší pohyb než rotace, která nekontrolovaně rozkomíhá tělo, a efekt
je obdobný, pokud máme ve vrcholu nápřahu záda otočená k cíli, tento pohyb
automaticky přivede celé tělo do rotace.

Když jsme u Moe Normana, ten odmítal overlap (Wardonovo) držení.

A preferoval baseballový úchop, protože tak člověk drží hůl mnohem
spolehlivěji. Zajímavá je poloha palce, koukám, že tady mám pravý palec na
hřbetě gripu, tak to má být ve vrcholu nápřahu podle Hogana.

Když už jsme u toho držení, obvyklý způsob je, aby hůl ležela souběžně
s čarou srdce, viz obrázek

Ale samorosti Moe Norman a dnes Bryson Dechambeau drží hůl souběžně
s čarou života:

Je to prý pevnější a zalomit to lze taky:

6. Downswing. Při prošvihu Hogan opírá grip ne o palec, ale o první článek
ukazováku. Tedy během downswingu tlačí na grip nejprve zlehka pravý palec,
pak, jak hůl rotuje, na žlábek mezi palcem přitisknutým silou k dlani, a na ten
první článek ukazováku, „nekonečně silně“. Vlastně by bylo lépe říct
„nekonečně rychle“, protože při švihu opravdu nejde o sílu, ale o rychlost.

Hůl rotuje (i) proto, že levé předloktí a ruka v okamžiku prošvihu supinují, tj.
rotují proti směru hodinových ručiček, jako bychom levou rukou
zašroubovávali levotočivý šroub do dřeva, při tom je hřbet zápěstí vyboulený.
To zní asi divně, levotočivý šroub... Tak jako bychom si představili, že pravou
rukou zašroubováváme vrut, ale děláme tentýž pohyb zrcadlově rukou levou.
Touto rotací hlava hole na okamžik nesmírně zrychlí.

Prošvih je tedy zahájen posunem boků k cíli, a ještě před tím, ve vrcholu
backswingu, se „dívají“ záda na cíl. Boky tedy klouzají k cíli a směr pohybu je
důležitý: spojnice kyčelních kloubů se pohybuje směrem k cíli.

Akce paží je zpožděná, po dokončení slajdu boků dochází k postupnému
odvinutí ramen, paží a rukou, zakončený onou supinací – jako když práskne
bičem, nebo když se rozvinuje koberec zvaný běhoun.
Ovšem paradoxně je třeba dělat celý pohyb co nejpomaleji. Pokud to chceme
narvat, nejen, že je tendence začít rukama a jít over the top, ale vyloudíme
takový táhlý hukot jako vichřice, a ono to daleko neletí.
Pokud začneme pomalu, ozve se takové superkraťoučké „ft“ v tu pravou chvíli,
všechna energie se nahromadí do jediného zlomku sekundy. Inu, je to swing,
tedy švihnutí.
A dbáme na to, abychom plynule a táhle obloukem prošli míčkem a dostali hůl
zase nahoru, nesmíme to narvat do míčku a pak se na to vykašlat.
A hlavně, celou dobu, jak to jen jde, se díváme na míček, aby zůstala osa těla
stabilní. Já ovšem, se svým ohnutým hřbetem, se na míč „dívám“ bradou, aby
byla osa těla co možná rovná.
---Ještě bych přidal něco k poloze míče před tělem. Hogan uvádí, že by měl
ležet blíže k cíli, než je střed těla, tj. asi dva palce dál od cíle, než je vnitřní
okraj levé paty. Vždycky se mi to zdálo divné, když je míček tak vpředu, člověk
může snadno zarýt a udělat tlustou ránu. Pokud si neuvědomí funkci bounce
hole, to je úhel spodní plošky hlavy hole. Druhá věc je, že při forward-pressu
se tělo i oblouk dráhy hole posouvá k cíli.

A na závěr, aby to bylo vypíchnuté: kdysi jsem se dočetl, že v tenisu se má
grip rakety stisknout silně v okamžiku úderu, tak jsem si to na dlouho
zafixoval. Ale moje rány se pronikavě zlepšily, pokud jsem raketu nestiskl v
momentu impaktu, ale držel ji pevně po celou dobu švihu, od začátku až
zejména do konce.
Totéž se zopakovalo v golfu. Jsou odjakživa dohady, jestli se má hůl držet
pevně, nebo lehce, jako bychom drželi ptáčka: aby ani neuletěl, ani by nebyl
rozmačkán. Tento citát pochází od Sama Sneada, fenomena čtyřicátých až
padesátých let let. Kdosi ho však požádal, aby mu předvedl, jak má být úchop
silný a vložil mu svou ruku coby ptáčka do dlaně. Sam s medvědí tlapou mu
ruku svým „lehkým“ stiskem div nerozmačkal. No, i v golfu se mé rány
pronikavě zlepšily, pokud jsem hůl držel pevně od začátku až, zejména, do
konce.
Ovšem nikoliv křečovitě. To křečovité držení je jednou z příčin, kdy i šampioni
pod tlakem zkazí ránu. Znáte to nejspíš: když se dostaneme s autem do
prekérní situace, třeba předjíždíme, proti nám se vynoří kamion a potřebujeme
zrychlit, abychom udělali myšku, najednou stiskneme volant vší silou – úplně
zbytečně, samozřejmě, jak obratněji bychom manévrovali, kdybychom drželi
volant normálně.

Video: http://zhola.com/instrukceGolf.mp4
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