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Golfisté, kteří se s club fittingem setkají, 

s odstupem času svou zkušenost hod-

notí většinou rozpačitě až zklamaně. 

Výsledek totiž ne vždy splní jejich oče-

kávání. Není tedy club fitting jako club 

fitting?

Abych objasnil, co tím myslím, dovolím 

si nejdříve použít příměr s umytím auta. 

Když vezmu hadici a postříkám špinavé 

auto, uvidím změnu k lepšímu. Můžu 

také napustit vodu do kbelíku, přidat sa-

ponát a auto půl hodiny drhnout hou-

bou. Výsledek bude ještě lepší. Co teprve 

když přidám vosk, leštěnky, oživovače 

laku a další půlhodinu práce? Výsledek 

bude nejlepší.

Ve všech třech případech mohu prohlá-

sit, že jsem umyl auto. S club fi ttingem 

je to stejně. Každý si pod tímto výrazem 

představíme něco jiného. Ti co říkají, že 

jej dělají, se někdy za tento výraz jen 

schovávají, nebo dělají každý trochu něco 

jiného a jinak. Ať se v tom lépe vyznáme, 

pojďme si porovnat několik příkladů.

ONLINE CLUB FITTING
Stále více výrobců golfového vybavení 

a jejich velkoobchodů nabízí online club 

fi tting jako jednu ze svých podpor pro-

deje. Mezi profesionálními club fi ttery 

a PGA trenéry však panuje jednoznačný 

názor, že jde o velmi zavádějící způsob 

a opravdovému fi ttingu nesahá ani po 

kotníky. Osobně jej považuji přímo za 

zločin páchaný na golfi stech.

Formuláře pro online fi tting se vás do-

tazují na mnoho věcí, například „Jaká je 

rychlost hlavy hole?“ nebo „Jak daleko 

hrajete sedmičkou železem?“ Většina 

golfi stů nezná správnou odpověď, pří-

padně kvůli přehnaně velkému golfo-

vému egu uvede nadsazené hodnoty.
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Není „club fi tting“ 
jako „club fi tting“

„Club fi tting“ a „custom club making“ nejsou žádnou novinkou. Jako řemeslo existu-
jí od počátku golfu. Golfové hole byly vždy vyráběny jedna po druhé k individuální 
potřebě každého golfi sty. Ještě v první polovině dvacátého století měl každý golfový 
klub svého „club makera“, který hole vyráběl, upravoval a udržoval. Dnes bohužel 
tyto služby musíme pracně hledat.

Připravil: Jiří Votroubek

Online fi tting
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Co je však nejdůležitější? Vaše odpo-

vědi, ať už více či méně odpovídající 

skutečnosti, dávají jen zlomek pohledu 

na váš švih a individuální potřeby pro 

zlepšení golfové hry. Online fitter vás 

nevidí švihat golfovou holí, neposoudí 

váš postoj při švihu a rovinu švihu, vaše 

tempo a uvolnění zápěstí, nezměří úhly 

líce hlavy hole při impaktu, spin míče 

nebo přírůstky délky ran mezi jednot-

livými holemi… jen abych uvedl něko-

lik z mnoha nezbytných parametrů pro 

opravdový club fitting.

Při této formě fi ttingu tedy jednoznačně 

vyhrává prodejce. Golfi sta se stal svým 

vlastním fi tterem. Hůl byla prodána 

a brzy se stane ozdobou ve sbírce vyřa-

zených a nevyhovujících holí, vršících se 

v rohu jeho garáže. A nepokoušejte se 

z toho jakkoliv vinit prodejce! Vždyť vám 

prodal přesně to, co jste si sami nadefi -

novali prostřednictvím formuláře.

DEMO DEN CLUB FITTING
Je správné si věc vyzkoušet, než ji kou-

pím, nebo ne? Bohužel ne! V horším pří-

padě vás prodejce nechá vyzkoušet si 

několik hotových holí. Nic při zkoušení 

neupraví s ohledem na vaše individuální 

potřeby. Dlouhán Franta si švihne se stej-

nou holí jako drobná Vlasta. „Pěkná rána, 

paní Vlasto, ten drajvr vám opravdu sedí,“ 

pochlebuje prodavač-fi tter. „Teď vám ho 

necháme na míru vyrobit v Německu, jen 

to bude chtít o půl palce kratší délku.“ 

„A jaký grip si budete přát?“

To, že jakákoliv úprava hole ovlivní její 

ostatní parametry, nikdo neřeší. Na fakt, 

že třeba hlava drajvru nebo grafi tový šaft 

mají své výrobní tolerance, se také tro-

chu zapomnělo! Hůl z demo akce měla 

stoprocentně jiné parametry než ta, kte-

rou vám „na míru“ vyrobí a prodají.

V lepším případě bude akci zdobit slušivý 

značkový kufr s několika hlavami želez 

a několika šafty různé tuhosti. Velmi výji-

mečně bude v nabídce něco specifi ckého 

pro ženy nebo seniory. A pokud ano, tak 

možná jeden šaft s označením L, možná 

A. Kdo ví, co to vlastně znamená? Je 

to opravdu gramáž vhodnější pro ženy, 

nebo jen měkčí šaft pro muže?

Co tomuto druhu fittingu chybí? Větší 

nabídka modelů hlav želez a drajvrů. 

Demo hlavy drajvrů s různými úhly líce. 

Větší nabídka modelů šaftů v různých 

gramážích, tuhostech a profilech ohybu. 

Měřidla švihové hmotnosti nebo MOI 

a prostředky pro jejich úpravu. Možnost 

vyzkoušet více modelů gripu v různých 

velikostech. A hlavně přesné proměření 

sestavené demo hole, aby ji pak podle 

skutečně naměřených parametrů mohl 

někdo pro vás vyrobit. Je mi líto, ale 

opět má navrch prodejce. Takto nafit-

tovanou hůl nemůžeme ani z poloviny 

označit za hůl vyhovující vašim indivi-

duálním potřebám a unikátnímu golfo-

vému švihu.

LAUNCH MONITOR CLUB FITTING
Většina golfi stů má za to, že když je při 

demo dni nebo v obchodě s holemi pou-

žíván launch monitor (monitor trajektorie 

dráhy letu míče), jedná se o vyšší úroveň 

club fi ttingu. A měli by pravdu, kdyby ob-

sluha monitoru opravdu uměla naměřené 

údaje převést na přesnou specifi kaci gol-

fové hole, pokud fi tting jednoho hráče 

probíhal alespoň tři čtvrtě hodiny až ho-

dinu a obsahoval několik dalších měření 

a analýz a vy byste si pro takto nafi tto-

vané hole museli přijít až pár dní po fi t-

tingu z důvodu jejich nutných úprav, pří-

padně jejich nové výroby.

V případě, že fitting trval méně než 

dvacet minut a drajvr, který vám nafit-

tovali je jeden z těch mnoha stojících 

v regálech golfových obchodů, pak jste 

byli na hony vzdáleni skutečnému club 

fittingu. Opět vyhrává prodejce a váš fit-

ting prospěl pouze výši prodejcových tr-

žeb a skladové obrátkovosti jeho zásob.

FITTER JAKO NEZBYTNÁ SOUČÁST 
CLUB FITTINGU
Jak poznáme opravdového fi ttera? 

Všude, kde vám club fi tting budou nabí-

zet, se vždy ptejte, zda obsluha launch 

monitoru nebo prodavač je skutečným 

club fi tterem. Ne každý, kdo se takto 

prezentuje, je skutečným profesionálem 

v oboru. Zajímejte se o jeho vzdělání, 

dosaženou úroveň, délku praxe, úspěchy 

a příslušnost k asociacím sdružujícím pro-

fesionální club fi ttery. Nezapomeňte se 

také zajímat o kvality club makera, bez 

něhož i sebelepší club fi tting ztratí na 

hodnotě.

Příště se dozvíte, jak skutečný club fi tting 

vypadá.
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„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

Fitting pomocí launch monitoru – nemusí být skutečným club fi ttingem.


