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Během let, co se zabývám club fi ttingem a výrobou golfových 

holí, jsem se setkal s mnoha vynikajícími profesionály v oboru. 

Každý pracoval svým, léty praxe prověřeným a postupně k do-

konalosti vypilovaným způsobem.

Nezáleželo na tom, jestli své řemeslo provozovali ve „state of 

the art“ studiu renomovaného golfového klubu či v „polních“ 

podmínkách na drivingu nízkonákladové vesnické devítky. Ne-

záleželo na tom, zda to byli muži nebo ženy (ano, club fi tting 

není jen mužskou záležitostí), jestli byli mladí nebo již hezkou 

řádku let v důchodovém věku. O fi ttingu všech těchto profesio-

nálů však mohu říci jedno – vždy probíhá v šesti na sobě závis-

lých a vzájemně se prolínajících procesech.

1. ROZHOVOR
Fitter potřebuje získat maximální množství relevantních infor-

mací o vás a vaší hře. Zde platí – čím více informací mu poskyt-

nete, tím lépe vám hole navrhne a vyrobí. Rád využije nejen 

vaše osobní postřehy, ale také informace od vašeho trenéra. 

Každá drobnost mu pomáhá vytvářet a volit nejvhodnější kom-

binaci komponent a jejich parametrů, odpovídajících vašim je-

dinečným možnostem a schopnostem.

Věnuje se také otázkám vaší golfové budoucnosti. Pokud 

chcete svou hru zlepšit, budete mít pravděpodobně jiné slo-

žení bagu než v případě, že svou hru chcete zjednodušit. Cí-

lem fi ttera není slibovat nesplnitelné. Odhalí skutečné možnosti 

a reálné cíle, kterých můžete se správně naffi tovaným vyba-

vením dosáhnout. Prozradí vám také, kolik co stojí. K vašemu 

překvapení zjistíte, že hole na míru nemusí stát ani o korunu 

více než nákup standardních holí z golfového obchodu. Během 

rozhovoru bude měřit vaše stávající golfové vybavení.

2. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ
Fitter na vašich holích změří spoustu důležitých parametrů, 

jako jsou délka, hmotnost, těžiště, velikost gripu, švihová hmot-

nost, tuhost shaftu, úhly hlavy hole atd. Mezitím vás bude dál 

zpovídat – proč máte oblíbenou právě tuto hůl, proč zase s ji-

nou neradi hrajete? Čím vám hole vyhovují, čím naopak ne? 

Vaše odpovědi mu pomohou vžít se do situace a řádně pocho-

pit vaši hru. Konkrétní míry holí v kombinaci s vaším názorem 

a zkušenostmi představují důležité dílky skládačky tvořící váš 

budoucí vysněný bag.
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Takhle vypadá opravdový 
club fi tting

Ať je to v Americe, na britských ostrovech, v Čechách nebo na Dálném východě, 
všichni opravdoví fi tteři mají několik společných rysů. Vyzařuje z nich skutečná vášeň 
pro výjimečné řemeslo club fi ttingu. Jejich odborné znalosti a profesní zručnost vás 
nenechají na pochybách, že jste ve správných rukou. Neucítíte se s nimi pod žádným 
časovým ani jiným tlakem. Jednoduše řečeno, půjde o VÁS a jen o VÁS!

Připravil: Jiří Votroubek
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3. ANALÝZA HRÁČE
Dále se fi tter zaměří na analýzu hráče. Statické měření klienta 

mu vytvoří důležitý základ pro zajímavější dynamickou část 

analýzy. Zde budete švihat se svými stávajícími holemi. U každé 

z ran změří velké spektrum nejrůznějších veličin – rychlost 

hlavy hole, míče, spin či trajektorii odpáleného míčku. Na švihu 

hráče si všímá roviny švihu, agresivity přechodu mezi nápřahem 

a prošvihem, tempem a rytmem rány. Ze získaných dat je vám 

schopen navrhovat změny vedoucí ke zlepšení dosahované 

vzdálenosti, přesnosti nebo stability podávaného výkonu.

4. TESTOVÁNÍ
Na základě znalostí o vás, vašem švihu a očekávání od hry začne 

fi tter testovat vhodné kombinace různých „demo“ komponent. 

Hráč s každou doporučenou kombinací zahraje několik ran. Prů-

běžně zaznamenává dosažených výsledků. Z celého testovacího 

maratonu vzejdou většinou dva nejlepší kandidáti. Ti jsou znovu 

klientem testováni a fi tterem průběžně upravováni na správ-

nou švihovou hmotnost, délku, tloušťku gripu a další důležité 

parametry.

Po odsouhlasení fi nální kombinace a jejich parametrů nastavení 

přichází na řadu otázky kosmetické úpravy v podobě barevného 

provedení jednotlivých komponent a doplňků dle vašeho osob-

ního stylu. Fitter vám také přesně spočítá cenu nových a na míru 

vyrobených holí. Následné doladění drobných detailů nastavení 

každé hole by mělo být automaticky v ceně. Tady vaše první

 seance s opravdovým fi tterem končí.

Ještě je třeba zmínit jednu důležitou věc. Skutečný fi tter vám 

nedoporučí fi ttovat železa, wedge, dřeva a putter během jedné 

schůzky. Už jenom kvůli únavě z odpálených ran by výsledek 

fi ttingu nebyl dokonalý. A opravdovému fi tterovi jde v první 

řadě o naprostou dokonalost jde! Obvyklé je, že například že-

leza a putter zvládnete najednou, ale wedge a dřeva se dosta-

nou na řadu jednotlivě v jiných termínech. Až potud by vše výše 

uvedené mělo trvat minimálně 60 minut, obvykle však počítejte 

až s dvouhodinovým fi ttingem.

5. ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Není nic lepšího, než když fi tter sám vaši novou sadu holí vyrobí. 

On jediný totiž přesně ví, co, jak a proč vám vyhovuje. Je scho-

pen správně reagovat na situace vznikající během výroby, kdy 

se jednotlivé parametry komponent i hole jako takové úpravami 

vzájemně ovlivňují. S každou komponentou si vyhraje jako s mi-

strovským dílem s ohledem na ideální vlastnosti hole jako celku, 

vyhovující právě vašim jedinečným možnostem a schopnostem.

Hole si vyzvednete v ideálním případě za dva až tři dny. V pří-

padě, že některá z komponent není právě ve skladu, připravte se 

na týden až deset dní.

6. DOLADĚNÍ
Fitter vám doporučí hole vyzkoušet v praxi a jeden až dva týdny 

s nimi hrát i trénovat. Následně si domluvíte termín návštěvy, při 

níž doladíte poslední drobnosti. Půjde zejména o přesné nasta-

vení úhlů hlavy každé z holí. K zajištění správné směrové přes-

nosti je nutné u hlavy upravit sklon špičky hlavy k zemi (lie).

Na základě skutečně hraných vzdáleností s jednotlivými holemi také 

upraví úhel hlavy k cílové linii (loft). Tím získáte směrovou přesnost 

a rovnoměrné rozložení délky ran. V některých případech je nutné 

poupravit švihovou hmotnost a podobně. Finální seance vám zabere 

minimum času, ale rozhodně ji nepodceňujte, je velmi důležitá.

Opravdový club fi tting vás přesvědčí o své důležitosti a prospěš-

nosti. Nabytou důvěru k fi tterovi využijete i v budoucnosti při 

běžném servisu holí a jejich případných úpravách s ohledem na 

další výkonnostní růst.
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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


