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Název 

Kinematika a inverzní dynamika vybraného typu golfového švihu 

Cíle práce 

Vztah mezi fázemi golfového Š\ihu a přenosem hmotnosti v reálném provedení a ve 

srovnání s teorií golfového švihu. 

Metoda 

Teoretická část byla zpracována rešeršní metodou prostudováním odborné literatury. 

Inverzní dynamika byla měřena pomocí synchronizovaných tlakových desek KISTLER 

a kinematika pohybu vybraných bodů byla prováděna pomocí kinematického 

analyzátoru CODA Motion System. 

Výsledky 

Pro vybrané polohy a časové úseky byly specifikovány kritická místa a pohybové fáze. 

Objektivizovaná měření prokázala vysokou shodu s teorií golfového Š\ihu a bylo 

prokázáno, že hráči vrcholové úrovně mají vysokou intraindividuální stabilitu provedení 

dané pohybové činnosti. 

Klíčová slova 

Golf, golfový švih, kinematika, přenos hmotnosti 
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Ti de 

Kinematics and inverse dynamics of specific golť s type swing 

Aim of Assesssment 

Relation between golf swing period and weight transfer in real movement and 

alignment with golf swing theory. 

Method 

Thoretical part compiled by literature search of read over expertly literature. Inverse 

dynamics was gauge by synchronizated gravity pressure planks KISTLER and 

kinematics movement of choosen points extecuted by CODA Motion system. 

Results 

For the choosen body position and time phazes were specify critical sites and movement 

phazes. Objectification of the measurement demonstrated high level of agreement with 

golf swing theory and that top elite players has high level of interindividual stability in 

movement. execution. 
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1. Úvod 

Golfový švih je vysoce individuální činností navzdory popisům perfektního 

golfového švihu v literatuře o výuce golfu. Mnoho špičkových hráčů nabízí svůj švih 

jako předlohu pro amatérské hráče. Prezentují v nich subjektivní pocity a popisují je 

čtenářům jako inspiraci. Například Tiger Woods ve své knize Jak já hraju golf, Jack 

Nicklaus ve své knize Hrajte golf jako já, či Ben Hogan a jeho Pět základů dobrého 

golfového švihu. Nejkomplexnější popis tak zvaného neutrálního golfového švihu nám 

nabízí PGA Teaching manual. Tato kniha nám nabízí velice rozsáhlý popis golfové 

techniky, z něhož se dá vycházet při výuce golfu. 

Možným limitem pro všechny publikace však může být absence údajů 

měřitelných objektivizačním zpusobem při golfovém švihu. Dosud nebyla vydána 

práce, popisující golfový švih z komplexního hlediska, se zapojením jednotlivých svalu 

a svalových skupin, s objektivizovatelnou kinematikou pohybu a s inverzní dynamikou 

pusobení těla vůči podložce. Sprá"ný pohyb těžiště popisuje Leadbetter (1995) jako 

vyrovnaně stabilizované rozložení hmotnosti v základním postavení, pohybujícím se 

směrem od cíle při nápřahu. Právě před švihem k míči se těžiště začíná pohybovat 

směrem k přední noze, rychle při začátku šYihu k míči, pokračující ve fázi kontaktu hole 

s míčkem a dokončení švihu. Literatura zabývající se výukou golfu pokládá přenos 

hmotnosti při golfovém švihu za důležitý (např. Grant, Bann, Lynch, 1996; Leadbetter, 

1995; Norman 1995). V oblasti rozložení hmotnosti těla lze vycházet ze studie 

provedené na australské Victoria University (K.A.BALL & R.J.BEST), která se 

zabývala rozdílným rozložením hmotnosti v osmi různých částech golfového švihu, 

avšak v určeném pohybovém provedení. Tato práce si klade za cíl popsat kinematiku 

těla během švihu, spolu s rozložením hmotnosti těla hráče v průběhu golfového švihu, 

v jeho různých částech a u rozdíln)·ch holí. 

Objektivizace dat má smysl pouze u hráče vrcholové úrovně, kde je zaručeno 

zvládnutí techniky a vysoká interindividuální stabilita provedení. 

7 



2. Teoretická část 

2.1 Historie a vývoj golfu 

Pro práci zabývající se golfovou problematikou je dobré si definovat a popsat 

hru samotnou, klíčové částí techniky a problematiku hry. 

Golf, hra ve které odpalujeme malý míček speciálně upravenou holí, na 

charakteristickém poli, naz)-vaném golfové hřiště, jehož reliéf je rozmanitý a 

přerušovaný cíleně využitými přírodními překážkami. Smyslem hry je umístit míček do 

jamky na co nejmenší počet úderů. (Lipoúsky, 2003) 

Kde a jak vznikla hra golf ve skutečnosti nevíme. To pravděpodobně záleží na 

definici pojmů. Jestliže jeden mluví o prostém zahrání míčku na cíl hokejkou, jsou zde 

mnohé předzvěsti o golfu a jeho nejranějším vzniku. Skotové naz)-vají golf "svou hrou", 

ale je zde mnoho dohadů o tomto tvrzení. 

Holanďané se hlásí k nejtěsnější vazbě na počátek golfu. Již ve třináctém století 

se v jejich literatuře objevují zmínky o ,jako golfové" hře s názyem "spel mitten clove" 

(hra holí), "den bal mitta calven te slaen" (udeřit míček holí) nebo zkráceně "kolven" 

(hůl). Holandští malíři té doby nám zanechali přes 450 maleb a skečů znázorňujících 

hraní hry s holemi a míčky v Holandsku, které připomínají golf. 

Obchodní styk mezi Skotskem a Holandskem přes severní moře se datuje již od 

Středověku. Nepříjemný vítr a špatné počasí bývalo častým důvodem pro námořníky, 

zůstat déle na území druhé země. Jak lépe strávit voln)· čas, než účastněním se místních 

nejoblíbenějších sportů. V mnoha situacích vyobrazen)·ch na malbách mají hráči 

oblečené skotské sukně, což ukazuje na Skotské návštěYníky. Jestliže někdo srovnává 

raději dle psaných záznamů, pak první zmínka o golfu ve Skotsku pochází od Jakuba 1., 

který v roce 1457 prohlásil golf za ilegální. V Holandsku se objevila první zmínka o 

golfu v roce 1297. Ta popisuje přespolní verzi hry se čtyřmi hráči na každé straně, 

hrajícími čtyři jamky s cílem trefení se do dveří vybrané budovy míčkem, jako 

ekvivalent trefení jamky. Vítězové získali barel piva, což dokazuje, že oslava 

"devatenácté jamky" je dlouhotrvající tradice. Vše tedy nasvědčuje tomu, že Holanďané 

byli pravými objeviteli golfu. Ale podívejme se dále za Holandské hranice, historické 
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záznamy ukazují, že Belgičané hráli podobnou hru s hokejkou (násadou) a míčkem 

nazývanou "chole", Francouzi hru zvanou ,jeu-de-mail" nebo Italové hru zvanou "pall 

mall". Všechny tyto hry však byly hrány jen jednou holí. S tímto obdivuhodným 

nástrojem dokázali zahrát více než jeden typ úderu, aby byli schopni přemístit míček 

v požadovaném směru a v)·šce. 

Původ všech těchto her však pochází od jiné hry, hrané holí a míčkem 

okupujícími Římskými vojáky, když jejich impérium pokr)-valo většinu Evropy. Název 

této hry zní "Paganica", což znamená "kožená koule obsahující pírka". Takov)· míček 

používali Holanďané a Skotové. Jen těžko se lze domnívat, že jde o pouhou shodu 

okolností. 

Nedoložený přlběh vypráví, že golf vynalezli pastýři, kteří našli zalíbení a 

zábavu v odpalování kamínku do vybraného místa. Fakt, že v Západním Německu 

"lovecké zákony 1338" ustanovovali pastýřské právo na půdu do takové vzdálenosti do 

lesa, jak daleko jsou schopni odpálit kamínek na jeden úder. Délka těchto úderů byla 

označována kameny, zvanými "Hirtensteine" (pastýřské kameny). Některé z nich 

můžeme ještě dnes nalézt blízko Golfového klubu Frankfurt. Obrázky z Japonska 

zobrazují hru, která připomíná golf, hranou v Číně za časů dynastie Ming, 1368-1644. 

Právo na přivlastňování si golfu jako svého "vynálezu" nemá žádná země ani 

národ. Byli to Holanďané, Francouzi, Belgičané, Němci, Římané, Číňané, nebo jiný 

národ, to se asi nikdy nedovíme. Mnoho her minulosti se podobalo golfu a dokonce i 

mohli mít vliv na vývoj hry. Ale golf, jak ho známe, se hraje s více variantami holí, ne 

jen s jednou, přes zvolené území, používajíc malý míček a s cílem zahrát míček do 

jamky, není to hra, jak ji hrají jen Skoti, ale je jimi propagována a šířena po celém světě 

a zasluhují se nejvíce o její dnešní podobu. 

Během druhé poloviny osmnáctého století zažil golf velký rozmach ve Skotsku, 

navzdory náročnosti denního života v této drsné, spartské zemi. Mnoho Skotů opustilo 

Skotsko, vydalo se do jin)·ch zemí a vzali golf, své sportovní náboženství, s sebou. Ti, 

kteří se přistěhovali do Spojených států nejsou výjimkou. 

Existují důvěryhodné zdroje, které říkají, že se golf hrál na mnoha místech 

Spojených států ještě před rokem 1888, jež je považován za rok počátku golfu ve 

Spojených státech. St. Andrew's Golf Club of Yonkers, N.Y., byl založen právě toho 

roku a existuje dodnes. Toto tvrzení o počátku golfu je zvláštní s ohledem na 
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skutečnost, že v roce 1743 byla do Charlestonu, S.C., doručena zásilka devadesáti šesti 

holí a čtyřsettřicetidvou míčků z Leightu ve Skotsku. Další skutečností je vznik 

golfového klubu v roce 1786 a dalšího v roce 1795 ve městě Savannah v Georgii. Další 

skutečností, jež zpochybňuje uznávaný počátek golfu ve Spojených státech je inzerát, 

který vyšel v Rivingtol Royal Gazette (Albany, N.Y.), 21 dubna 1779, který nabízí 

golfové hole a míčky. Novinové v)·střižky, dopisy a magazíny popisující podobné 

aktivity byly před rokem 1888 ve všech těchto státech: Massachusetts, Iowě, Nebrasce, 

Kentucky, Pennsylvanii, Západní Verginii, Floridě, Severní Dakotě, Kalifornii, 

Coloradu a Texasu. Skotové golf rozšířili opravdu všude tam, kam přijeli. (Wiren,1990) 

Set holí před rokem 1850 se skládal převážně z dřev (tehdejší hlavy holí, 

určených pro delší odpali, se vyráběli ze dřeva). Skládal se z tzv. hrací hole (driver), 

variant golfových dřev, které se nazývali dlouhé, střední a krátké dřevo (long, mid, short 

spoon), dřevěného patru (hůl používaná k dohrání míčku do jamky na jamkovišti) a 

dvou želez (železo je označení pro hole s železnou hlavou). Železo s malou hlavou pro 

hru z vyjet)-ch kolejí a dalších nerovností, kde nešlo použít dřevo a železo s velkým 

sklonem, které hráčům pomáhalo dostat se z děr, či hust)·ch keříků, které na tehdejších 

hřištích ve Skotsku hojně rostly. Násady (shaft - dále v textu používáno též tohoto 

anglického názvu) prvních holí byl vyroben z lísky nebo z jasanu, které byly velmi 

pružné. Hole na takto pružných násadách bylo velmi složité ovládnout a hráči měli 

často problém koordinovat rychlost hlavy hole a směr odpalu v okamžiku úderu do 

míčku. 

Revolucí v golfu byl vznik míčků gutaperča. Výrobce míčků pracující deset 

hodin denně byl schopen vyrobit jen 4-5 kožených míčků plněn)·ch peřím za den. 

Příchod míčků gutaperča, vyráběn)·ch masově v továrnách, znamenal velké zlevnění a 

dostupnost golfu. Tyto míčky však byly velmi 1\Tdé a při nepřesném zásahu velmi 

nepříjemně uhodilo držadlo hole (grip - dále v textu též použito tohoto anglického 

názvu) hráče do ruky. To však rychle pominulo v)Tobou silnějšího držadla golfové hole. 

Dalším zlomem ve v)Tobě míčků byl tříustvý Cobum Haskelův míček. Ten se skládal 

z jádra a gumové střední ustvy pokryté gutaperčou. Roky zkoušení zabralo vybrat 

správnou krycí vrst\u a jádro. Nakonec se ukázalo jako nejlepší jádro plněné tekutinou, 

vodou s glycerinem, která byla do gumové vrstvy vpravována injekčně. Hackelovo 

zkoumání určilo jako nejlepší po,Tch pro míček balatu, která poskytovala citlivější 
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kontakt s holí a měkčí pocit, což také vedlo ke stabilnějšímu letu míčku. Delší kontakt 

měkčího míčku s hlavou hole, také zaručoval větší zpětnou rotaci míčku a jeho vyšší let. 

Držadla holí se mohli opět zúžit, neboť nepřesný kontakt hlavy hole s míčem již 

nezpůsoboval bolestivé údery slabého držadla do rukou. To dalo vzniknout takzvanému 

Vardonovu držení (overlapping grip), které je i dnes nejčastěji používáno, a je čestně 

pojmenované po nejlepším hráči té doby, Harry Vardonovi. Ten převzal toto držení od 

svého největšího soupeře, J.H. Taylora, prvního prezidenta Britské Profesionální 

golfové asociace, který jej okoukal od Pana F.A. Fairlieho ze Severního Berwicku. 

Další velkou golfovou revolucí v náčiní byl vznik a příchod ocelových násad, 

které byly schváleny USGA (Americká profesionální golfová asociace) v roce 1925 a 

Royal and Ancient v roce 1931. Představení oceli by nebylo tak dramatické, kdyby 

kriticky neubývalo ořechových lesů, zjejichž dřeva se dřívější násady vyráběly. První 

ocelová násada byla patentována v roce 1894 a set holí s těmito původními ocelovými 

násadami dosud existuje. Lardův patent na ocelové násady s vytlačenými dírkami, aby 

byl lehčí a získal alespoň malou ohebnost pro prodloužení ran, byl uznán v roce 1914. 

Duté ocelové násady v dnešní podobě přišli později. Ocel redukuje točivý moment, což 

umožňuje hráčům udeřit tvrději do míčku aniž by ztratily kontrolu nad nasměrováním 

hlavy hole. Obavy, že ocelové násady prodlouží rány a hřiště budou muset být 

prodlouženy se nepodložily, avšak jak se ukázalo, tak chybně. Ocelové násady skutečně 

prodloužili délku ran. 

Během posledm'ho půl století proběhlo golfovou výbavou mnoho inovací. Jiné 

materiály, titanové hlavy dřev, grafitové násady a hlavy holí u želez, v)-roba násad na 

míru, přemisťování váhy v hlavě hole u želez a patrU pro získání přesného rozložení 

váhy, zlepšení aerodynamických vlastností a materiálu míčků, a v)Toba hybridních holí. 

Všechny tyto změny mají ulehčit hru, ale žádná neměla takový v)-znam pro změnu 

švihu nejlepších hráčů jako přechod z lískových na ocelové násady. 

Nov)- shaft (násada golfové hole) přiměl hráče té doby, Hogana, Sneada, 

Nelsona a další, aby změnily svůj "ořechm:ý" švih, se kterým vyrostli už jako kedíci. 

S tvrdším ocelovou násadou začali švihy těchto hráču produkovat nekontrolované rány 

zatáčející doleva (hook - rána prudce zatáčející doleva; dále v textu použito tohoto 

výrazu). Sneadův spíše než "ořechový" švih byl švih "bahenního javoru". Legendární 

příběh vypráví o Samovi, jak poprvé vytahuje své dřevo na násadě Y)Tobené ze dřeva 

ll 



Javoru bahenního. Sneadův švih, který má některé znaky podobné švihu, také 

legendárního, Bobbyho Jonese charakterizované skvělým rytmem a mírným přiblížením 

hlavy hole zevnitř ven. Hogan a Nelson naproti tomu začali s ocelovou násadou hrát 

nepříjemný hook. Na doporučení Henry Pikarda, naučit se "hrát míč zatáčející 

vlevo"(slice - rány prudce zatáčející doprava; dále v textu využito též anglického 

výrazu), Hogan přizpůsobil práci levého zápěstí tak, že jej podržel ve vrcholu nápřahu, 

čímž mírně otevřel hlavu hole v průběhu švihu a začal opět kontrolovat své rány. Nízký 

prudký hook, se kterým vyrostl, byl pryč a jeho kontrolované rány, lehce zatáčející 

doprava (fade- rána mírně zatáčející vlevo; dále též použito anglického názvu) se staly 

legendárními. Ačkoliv od přírody pravák, Hogan začal hrát golf jako levák, neboť jeho 

první hole byli právě pro leváky. Stejně jako Jimmy Demareta a Teda Longwortha ho 

přesvědčil PRO v Glen Garden Country Clubu ve Port Worth, kde Ben dělal kedíka 

jako mladík, aby začal hrát na pravou stranu. Nelson, také absolvent dvora kedíků 

v Glen Garden, jako Hogan, se odnaučil hook jinak. Když byl zaměstnán jako asistent 

profesionála v Galvestonu, Texasu, kde je tradičně velmi větrno. Při tréninku se snažil 

udržel míček nízko, aby jej mohl kontrolovat a přitom nehrát hook. Díky většímu 

pokrčení kolen v průběhu přenosu váhy směrem k cíli ve švihu a udržení hřbetu levého 

zápěstí namířeného na cíl déle, vyřešil oba problémy najednou. Jeho styl byl ve své 

době velmi neortodoxní se svým přím)·m, plochým zápěstím v průběhu švihu a příliš 

pokrčen)mi koleny ve chvíli kontaktu hole s míčkem (impact - moment kontaktu hole 

s míčkem; dále v textu použito též anglického výrazu). (Wiren, 1990) 

2.2 Charakteristika hry golf 

Golf je cílová hra hraná po celém světě a v každé zemi reprezentována aspoň 

několika hráči s vysokou výkonností. Často se soudí, že golf jsou dvě hry v jedné. Je 

složený z jiných pálkových her původně z kontinentální E\Topy, soudě podle faktu, že 

odpalujeme míč na velké vzdálenosti používajíc co největší množství energie, kterou 

dokážeme ovládat, a zároveň musí b)i hráč golfu schopen patovat míček do malé jamky 

umístěné na připravené ploše, kde záleží na extrémním citu a šikoYnosti. Cílem hráče je 

zahrát míč ze startovního místa, odpaliště, do jamky na co nejmenší počet úderů. 

(Arlott, 1975) 
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Golfové hřiště se většinou skládá z 9-18 jamek, které začínají odpalištěm a končí 

jamkovištěm (green- jamkovitě; dále v textu též použito anglického výrazu), což je 

plocha pokrytá speciální, dobře posekanou trávou. Každé odpaliště a jamkoviště je 

označené číslem tak, aby hráč postupoval od jamky kjamce podle čísel a na každé 

z nich se snažil zahrát co nejnižší v)·sledek. Každou jamku na jamkovišti označuje 

dobře viditelný praporek s číslem hrané jamky. Tento praporek se odstraňuje zpravidla 

v moment, kdy jsou míčky všech hráčů na jamkovišti a hráči jsou připraveni zahrát svůj 

poslední úder (pat- počeštělý výraz slova put, označujícího údery hrané na jamkovišti; 

dále v textu též použito počeštělého výrazu) do jamky. (Lipotísky, 2003) 

Golfové hřiště, většinou dlouhé mezi 5,000 a 7,000 yds. (4,572-6,400 m.), je 

rozděleno na 18 samostatných jamek, z nichž každá má délku 100 až 600 yds., někdy i 

více. Každá jamka se Yětšinou skládá z těchto částí: ploché odpaliště, ze kterého hráč 

hraje počáteční odpal, dráhy (fairway - krátce sekaný pás trávy vedoucí kjamkovišti; 

dále v textu též použito anglického výrazu) s krátce sekanou trávou 30-90 yds. (27-90 

m.) široké a jamkoviště samého, na kterém je zapuštěná jamka široká 4lf.l in. (108 mm.) 

v průměru a označená praporkem. Navíc, na každé jamce bývají překážky v podobě 

písečných bunkeru, rybníků, říček, odvodňovacích struh, stromu a keřů, a dalších 

charakteristických přírodních ploch, které brání ye hře a trestají nepřesné rány. 

(Arlott, 1975) 

Každá jamka mívá více odpališť, která jsou rozdělena podle úrovně hráču a 

prodlužují, či zkracují délku jednotlivých jamek. Těchto odpališť může být až pět a to 

juniorská, seniorská, dámská, pánská a profesionální. Rozdíl mezi nimi může být od 1 O 

až do 100 metrů tak, aby na lepší hráče kladla nároky na dlouhé a přesné rány. 

Toto rozdělení jamek vyžaduje od hráčů vysokou úroveň dovedností, zejména 

pak v soutěžích, kde jsou hráči pod psychickým tlakem. Vytříbená a zautomatizovaná 

technika ran, je naprosto nezbytná. Navíc hráči často musí reagovat na sklon terénu, 

polohu míčku, povětrnostní podmínky a další proměnlivé faktory ve hře, které narušují 

jejich rovnováhu při postoji a úderu, nebo ovlivňuj í směr letu míče. 
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2.3 Výbava hráčů golfu 

Golfové vybavení prošlo dlouhým v)·vojem a technologick)mi skoky v průběhu 

v)'Voje hry samotné, viz. v}·še. Dnešní golfové vybavení se také stále vyvíjí a 

společnosti neustále přicházejí s novými inovacemi, jak na poli užívaných materiálů, tak 

i například tvaru holí, či rozložení hmotnosti v hlavách těchto holí. 

Golfov)· míček, o minimálním průměru 1,62 in. (41 mm.), ve Spojených státech 

a Kanadě 1,68 in. (43 mm.), a o maximální váze 1,62 oz. (46 g.), je vyroben 

z elastického pramínku navinutého pod tahem okolo vnitřního jádra a přikrytého 

syntetickým obalem. K udeření míče mohou hráči použít maximálně 14 holí, želez a 

dřev, během jednoho kola soutěže. Dřeva mají delší shaft než železa a jsou používána, 

když je brán ohled především na vzdálenost. V běžném setu jsou většinou 3 dřeva. 

Železa vyráběna pod čísly 1 - 9 s ruzně nakloněnými úderov)mi plochami, postupně se 

zvětšujícími od 13° do asi 47° podle výrobce. Hole s vyššími čísly produkují vyšší 

horizontální trajektorii míčku, s kratším doletem a větší přesností. Dále hráč nosí 

speciální hole jako patr (dohrávací hůl), určený k hraní na jamkovišti, sandwedge 

(upravená hůl pro hru z písku, železo s velkým sklonem úderové plochy a zvětšenou 

spodní hranou hlavy hole) pro hru z písku, a wedge (železo s velkým sklonem úderové 

plochy) pro záchranné rány z těžkých pozic a hru krátk)cch přibližovacích ran. Železa 

se dají dále rozdělit na dlouhá železa (číslovaná 1-3), střední železa (4-6) a krátká železa 

(7-9). Všechny hole je možné uzpůsobit hráči dle jeho individuálních požadavků. 

Změnit můžeme švihovou hmotnost hole, pružnost ocelov)·ch i grafitových násad, délku 

násady, úhel mezi násadou a spodkem hole (lie) a dále například mUžeme volit mezi 

mnoha variantami držadel (grip). Je jasné, že množst\·í možností je enormní. Všechny 

hole však, stejně jako míčky, musí odpovídat striktním pravidlům hry. Hole se můžou 

různě měnit dle individuálních požadavků hráče, nesmí se však měnit tvar úderové 

plochy, délka násady nesmí překročit povolenou normu a držadla nesmí odpovídat 

sv)m tvarem postavení prstů při úchopu a tím formovat držení hole. 

Obecně lze hole specifikovat dle délky násady (shaft), úhlu mezi spodní hranou 

a násadou (lie) a sklonu úderové plochy (1oft). V následující tabulce vidíme rozdělení 

dle PGA National, jak je popisují T.J. Tomasi a M . Adams (Hrajte lépe golf,2000). 
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Délka násady Lie Loft 
(cm) (viz text) (viz text) 

Dřeva 
Driver 109 a delší 55° 9-13° 

3 107 57° 13-16° 

4 104 58° 16-19° 

5 101,6 59° 19-21 o 

7 101,6 60° 25-27° 

Ze leza 
1 100,33 58° 170 

2 99,6 59° 21° 

3 97,8 60° 25° 
4 96,5 61° 29° 

5 95,25 62° 33° 

6 94 63° 37° 

7 95,7 640 41° 

8 91,4 65° 45° 

9 90,2 66° 49° 

PW 88,9 67° 53° 

sw 88,9 67° 57° 

Tab. 1: Rozdělení holí podle délky násady (shaft), úhlu mezi násadou a spodní 

hranou hlavy hole (lie) a sklonu úderové plochy vůči podložce (1oft) 

2.4 Příčina a následek - výsledky přináší zlepšení techniky 

Než se začneme bavit hlouběji o technice a jejím popisu, je potřeba nejdříve 

porozumět tomu, proč míč letí tam, kam letí. Pro každou špatnou i dobrou ránu musí 

existovat důvod. Porozumění výsledkům zlepšené techniky je koření tréninku každého 

golfisty, který bere hru vážně. Žádná tajemství, žádné záhady, jen příčina a následek. 

Cílem golfu je udeřit míček tak, aby doletěl z bodu A do bodu B. Podle G. 

Wirena (1990) jsou jen dva logické problémy, které musíme překonat, aby se tak stalo: 

(1) zdolat stanovenou VZDÁLENOST a (2) dosáhnout zvoleného cíle v daném 

SMĚRU. Pokud hráč dokáže vykonat t)to dva úkoly dokonale, zahraje 18 jamek na 18 

ran- perfektní kolo ... kolo, které nikdy nebude zahráno. Všechny další rány zahrané 

přes 18 v daném kole jsou jen hráčovi pokusy o dosažení těchto dvou elementů, 

vzdálenosti a směru. Jakkoliv vzato, dvoustop)- put a 210 metrová rána, stále vyžadují 
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totéž. Abychom uspěli musíme pochopit, co je k tomu potřeba. Vzdálenost má tři a směr 

dva základní faktory, které můžeme kontrolovat pomocí svých dovedností. 

VZDÁLENOST = (1) rychlost hlavy hole 

SMĚR = 

(2) přesnost kontaktu hlavy hole s míčkem 

(3) úhel přiblížení 

(1) švihová dráha 

(2) pozice hlavy hole 

Faktory jako počasí (vítr déšť), konstrukce náčiní a design terénu mohou ovlivnit 

oba faktory, vzdálenost i směr. Ale žádný z těchto faktorů nemůže být plně pod 

hráčovou kontrolou. 

Ze tří faktorů, které mají vliv na vzdálenost, a které může hráč ovlivnit, je ten 

první, rychlost hlavy hole, ovlhněn pěti lidsk)·mi proměnnými: fyzickou silou, 

flexibilitou těla, švihovou technikou, pákovým efektem (délka páky, jako například 

délka levé paže) a nervosvalovou koordinací. Přesnost kontaktu hlavy hole s míčkem je 

důležitá pro maximální přenos energie hlavy hole do letu míče, což vyžaduje, co 

nejpřesnější zasažení míče středem hlavy hole (sweet spot- místo na hlavě hole, které 

předá míčku maximum energie). Úhel přiblížení má vliv na vzdálenost, neboť určuje, 

jak vysoká bude horizontální trajektorie míče. Strmější přiblížení dodá míči více zpětné 

rotace, více jej zvedne a míček doletí méně. 

Švihová dráha a poloha hole jsou dvě možné příčiny žádoucí nebo nežádoucí 

dráhy letu míče (Obr. 1). Pochopení těchto dvou příčin, umožní každému hráči poznat 

podle letu míče, jakou měla polohu hlava hole v okamžiku kontaktu s míčkem a pokusit 

se přiblížení hlavy hole upravit. 
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Způsoby letu míče 
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Obr. 1: Způsoby dráhy letu míče a postavení hlavy hole v okamžiku úderu 

2.5 Golfový švih 

Základem pro odehrání každé rány v- golfu je motorická činnost prováděná 

hráčem. Tuto činnost označujeme jako golfový švih. Jedná se o náročnou svalově 

koordinační činnost Yšech částí těla, s cílem odpálit míč na zvolené místo. Abychom 

byli úspěšní, musíme trénovat. Efektivní trénink je v golfu z velké části věcí mentality. 

Soustředit se na každý pohyb po několik hodin. Podle Rotelly (1995) se velcí hráči 

nemusí pobízet k tréninku. Většina z nich totiž vyrostla s vědomím, že tvrdá práce musí 

vyústit v úspěch. Když se ve hře nedaří, zamíří na tréninkovou plochu a pokouší se 

nalézt a odstranit příčinu. To dokazuje, jak těžký je správný golfov)· švih a kolik se toho 

v něm mUže pokazit. Žádn)· golfov)· švih nikdy nebude perfektní a proto je golf hra 

chyb. Pro hráče golfu je Yelmi důležité zapamatovat si dobrý švih, který vyústil 

v dobrou ránu a tu pak dokázat znovu a znovu interpretovat na hřišti. K tomu, abychom 
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dosáhli dobrého výsledku, dobré rány, potřebujeme dobrý švih. Dobrý švih, který si 

zapamatujeme, se naučíme na tréninkoYé ploše. Dobrou ránu, kterou zahrajeme na hřišti 

si potřebujeme pamatovat, abychom ji zkusili znovu při tréninku. 

V ideálním případě, by si golfista pamatoval jen dobré rány. Když čelíme těžké 

ráně z týčka, lobu z obtížné pozice, či choulosthému patu, představíme si všechny ty 

skvělé rány, které jsme z podobn)·ch situací zahráli. Přijdeme k míči se sebedůvěrou a 

tato sebedůvěra nám pomůže zvýšit šanci na další skvělou ránu. (Rotella, 2004) 

Tato paměť úspěšně zahran)·ch ran nám pomůže efektivně trénovat a věřit švihu, 

který jsme se na tréninkové ploše vybudovali. 

2.5.1 Popis švihu 

Porozumění slovu švih, jak je chápáno v golfu, nám pomliže ')-konávat tuto 

pohybově náročnou činnost. Slo,níkoYá definice švihu využívá popisy jako "zpět a 

dopředu pravidelným pohybem", "zaváhat, či pozastavit", "vY'·olat otočení v různ)·ch 

směrech", "volně se pohybovat". DUležitým bodem k dosažení co nejlepšího možného 

výsledku, je osvojení nějakého typu golfového švihu. Míček reaguje jen na hlavu 

golfové hole, dráhu hla\-y hole, přesnost zasažení, rychlost a úhel přiblížení, ne na to, 

jak se hlava hole do dané pozice dostala. To není podstatné. Slovo švih se objevuje 

v každé instruktážní knize, jaká kdy byla napsána, takže jakýkoliv styl učitel, či žák 

preferuje, by měl obsahovat myšlenku "proYedení švihu". (Wiren, 1990) 

Podle Pelze (2001) rozlišujeme tři různé švihy. Silový švih, patovací švih a švih 

pro krátkou hru. Cílem silového švihu je dostat míček co nejdále to jde, s rozumnou 

přesností. Od 9 železa do driveru, které chceme odpálit co nejdále, si dovolujeme být 

trochu méně přesní, což nám umožní dosáhnout větší vzdálenosti. Chceme maximální 

sílu s rozumnou přesností. Cílem patovacího úderu je vzdát se všech zdrojů síly, použít 

co nejjednodušší pohyb a zajistit maximální preciznost v poslání míčku zvoleným 

směrem a odpovídající silou. Je to téměř opak silového švihu. Cílem švihu u krátké hry 

je kompromis mezi vzdáleností a přesností předešlých dvou. Chceme udeřit míček 

zvoleným směrem, co nejpřesněji, ale potřebujeme také použít adekvátní sílu. Chceme 

maximalizovat přesnost trajektorie rány, křivky letu a dopadové zóny. Musíme se vzdát 
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určité části přesnosti, abychom dosáhli požadované vzdálenosti, ale snažíme se o to 

rytmickým švihem, jako nejlepším kompromisem mezi přesností a vzdáleností. Z těchto 

tří švihu je nejsložitějším a nejkomplexnějším silový, neboli plný švih. Zapojují se při 

něm do činnosti všechny tělesné segmenty a klade nejvyšší nároky na stabilitu a přenos 

hmotnosti. 

Moderní plný švih začíná jednotn)m odtažením. Hlava hole, shaft, ruce, paže, 

lokty, ramena, hrudník a boky začínají společně rotaci směrem od míče. Pohybují se ve 

stejném úhlovém poměru, dokud spodní část těla a boky nejsou v poloze, kdy nemohou 

dále rotovat. Když boky přestanou rotovat, horní část těla, hrudník, ramena, ruce, 

pokračují v nápřahu a vytváří napětí proti spodní části těla. Toto napětí vytváří sílu, 

která se ukládá k pozdějšímu uvolnění ve švihu k míči. Během nápřahu se většinu času 

ruce a paže nacházejí před trupem a během této doby dochází také k ohnutí zápěstí.Jak 

pokračuje nápřah, dolní část těla zvyšuje odpor proti pohybu horní části těla, až do 

plného nápřahu, charakterizovaného vodorovnou pozicí hole mířící svým prodloužením 

na cíl. Švih směrem k míči začíná lehkým pohybem paží zpět k původní poloze vůči 

trupu, velmi těsně následujícím pohybem dolní části těla do směru švihu, čímž vzniká 

ještě větší napětí mezi horní a dolní částí těla. Tento pohyb dolní části těla vede všechny 

ostatní části těla i golfovou húl ke správnému kontaktu s míčkem. Spodní část těla táhne 

horní, horní část těla táhne paže, paže táhnou ruce, ruce táhnou shaft (násadu hole) a 

shaft je následován hlavou hole. Tento řetěz událostí vytváří odstředivou sílu hla\1' hole 

a její maximální energii v okamžiku kontaktu hlavy hole s míčkem. (Pelz, 2001) 

2.5.2 Plný švih 

Podle Wirena (1990) plné rány, jak se říká ranám z plného nápřahu, zabírají jen 

45% ran ze skóre u golfistů téměř všech v)·konnostních kategorií. Plný švih i přes tuto 

skutečnost zaobírá většinu jejich tréninkové času, námahy a společné konverzace. Švih, 

jak se tomu nejčastěji říká, může být proveden v mnoha variantách, s různými úhly 

přiblížení, tvary a velikostmi švihového oblouku, a stále být efektivní, neboť neexistuje 

jeden model švihu, kter)· by se hodil pro všechny. A tak lidé stále hledají a zkoumají 

nové způsoby švihu, které vysvětlují knižní tituly jako The search for the perfect swing 
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(Hledání perfektního švihu). Mystika švihu zůstává, neboť neexistuje jednoduché 

řešení. 

2.5 .3 Kinesiologický popis plného švihu 

Golfov)· švih je podobný pohybu basebalového nadhazovače při hodu. Tento 

pohyb, obsahující silnou rotaci těla, produkuje svalovou sílu, která je převáděna přes 

paže, ruce a shaft hole, na hlavu hole a nakonec na míč. Ačkoliv prodloužení páky 

zrychluje hlavu hole, tak také omezuje kontrolu přesnosti. Vezmeme-li v úvahu malou 

plochu hlavy hole a načasování, tempo, potřebné k sprá\lnému přivedení hlavy hole 

k míči, snadno pochopíme, proč je spolehlivost v odehrávání míčku jak pohybově, tak 

mechanicky složité. Cílem hráče při provádění švihu by mělo být udeřit míček středem 

hole na linii vedoucí k cíly, což bylo označeno Homerem Kelleyem, autorem knihy 

Golfový stroj, jako "stlačení na linii", "tajemství golfu". Tento švih po nakloněné rovině 

nám poskytuje, společně s holemi, které mají různé úhly úderových ploch a délky, 

kontrolu výšky a vzdálenosti ran. Přivedení hlavy hole k míčku po správné linii (být 

v linii) je principem dobrého golfového švihu. 

Jednoduchý popis švihu, nám říká, že švih je dvojitá páka, s klouby otáčení 

v zápěstích a ramenou. Pokud levá ruka není natažená ve ucholu nápřahu, natáhne se 

přirozeně odstředivou silou, během počátku švihu směrem k míči. Natažená paže 

vytváří delší páku, a tudíž větší mechanický prospěch. Příliš křečovité natažení paže, 

nebo předčasný přenos síly na hůl, může narušit celý pohyb. Stočení nebo otočení trupu 

v nápřahu vytváří potenciální energii pro švih směrem k míči. Toto otáčení probíhá 

okolo středu otáčení, páteře. Doprovodným jevem otáčení je přesun hmotnosti 

z původní pozice na zadní nohu. Velikost tohoto přenosu hmotnosti záleží na hráčově 

stylu a použité holi, menší přenos při použití krátké hole a větší při použití dlouhé. 

Otočení trupu a přenos váhy na zadní nohu zvyšuje potencionální energii, která je 

přenášena na míček. Velké svaly nohou, bokU a zad se zapojují do nápřahu, a jejich 

energie je přidána k celkové síle švihu a jejich pohyb zvětšuje švihový oblouk. Přenos 

hmotnosti na zadní nohu, umožňuje získání dodatečné energie, která vznikne během 

přenosu hmotnosti zpět na přední nohu, směrem k cíli. Tento přenos hmotnosti je při 

golfovém švihu se podobá ostatním úderům, či hodům v jiných sportech. Přenos 
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hmotnosti mění švihO\f oblouk z kruhu na elipsu. Toto zploštění je duležité, neboť 

dovoluje hlavě hole jít delší dobu po cílové dráze, čímž snižuje možnost selhání. Byron 

Nelson, jeden z nejpřesnějších hráčů, dokázal vést hlavu hole, srovnáme-li ho s jinými 

dnešními tour hráči, po cílové linii déle, než kdokoli jin)·. Mezi začínajícími hráči se 

můžeme setkat se špatným přenosem hmotnosti během šYihu. Při této chybě zůstává 

hmotnost těla na přední noze během nápřahu a trup je do švihu nesprávně zapojen. Hráč 

s touto chybou přenáší hmotnost těla při švihu k míči, místo na přední, na zadní nohu a 

vytváří tak špatný švihový oblouk a ztrácí energii hlavy hole v okamžiku úderu do míče. 

(Wiren, 1990) 

2.6 Základní postoj 

"Základní postoj (set up) určuje průběh šYihu. Nemusíte hned excelovat jako 

turnajoví hráči (málokdo je tak talentovaný), každý golfista má však možnost naučit se 

dokonalému základnímu postoji. Tady neplatí žádné výmluvy. Bez ohledu na metodu, 

jakou používají vaši instruktoři, se s vámi jistě shodnou na tom, že základní postoj 

představuje doslova základ golfového švihu. Způsob, jakým se postavíte vuči holi, míči 

a cíli, má zásadní vliv na kvalitu vašeho švihu. Správn)· postoj umožňuje správný pohyb 

v průběhu švihu, zatímco chybný postoj vede k chybným švihům. Domníváme se, že 

více než 90% všech chybných švihu je způsobeno nesprávným postojem. Pokud 

například míříte příliš napravo od cíle (běžná chyba, kterou dělá 80% hráčů), musíte při 

střetu s míčem buď posunout své ruce na držadlu, abyste odklonili míč na cíl, nebo se 

musíte natočit horní poloYinou těla tak, aby míč byl odpálen správným směrem. V obou 

případech jednu chybu nahrazujete druhou. Golf nemůžete hrát lépe, budete-li 

"fixlovat" pomocí různých menších či větších prohřešků, které vás mohou kdykoli 

zradit". (M. Adams, T. J. Tomasi, 2000) 

Správné základní postayení se skládá z několika částí. Držení hole, držení těla a 

šířky nakročení. Dále se můžeme u základního postavení zmínit o zamíření těla na cíl a 

o poloze míčku vůči tělu. Všechny tyto segmenty jsou velice důležité pro sprá\né 

provedení dané pohybové činnosti, tedy golfového švihu. 
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2.6. 1 Držení hole 

Základem dobrého postoje je správné držení hole (tzv. grip). Účelem správného 

držení golfové hole je získat a udržet kontrolu nad úderovou plochou hole, správně 

uvolnit zápěstí a \)'tvořit spojení mezi vaším tělem a holí. (Hrajte lépe golf,2000) 

Podle Wirena (1990) máme čtyři základní principy držení golfové hole. Těmito 

principy jsou umístění, nastavení, tlak a přesnost. 

"Umístění" znamená polohu rukou na držadle golfové hole ve vertikálním 

směru. Jak nahoře, nebo dole na držadle, je která ruka umístěna. Volba tohoto umístění 

záleží na velikosti hráčových rukou. Golfová hůl se drží většinou jedním ze tří způsobů, 

kterými jsou desetiprsté držení hole (tzv. baseball grip, nebo Ten fingers grip), držení 

interlock, kdy se malíček spodní ruky proplete s ukazováčkem té horní, a 

nejpoužívanější držení overlap, kdy malíček spodní ruky spočívá mezi ukazováčkem a 

prostředníčkem ruky horní. Desetiprsté držení je obvyklé držení u začínajících hráčů. 

Interlock držení používají většinou hráči s menšími prsty, nebo ženy, které nemají 

v rukou takovou sílu. Overlap držení je užíváno hráči s velkýma a silnýma rukama, 

neboť jim dává dobrý pocit při držení hole. "Nastavení" rukou na držadle hole nám 

udává jejich natočení po směru, nebo protisměru hodinových ručiček. Obyčejně se tato 

nastavení označují jako silné, či slabé. Nastavení je závislé na velikosti a síle hráčových 

rukou a tvaru rány, jakou se hráč chystá zahrát. "Tlak" není složité popsat. Jednoduše 

znamená, jak silně svíráme hůl. Držení hole by mělo b)1 takové, aby se nám hůl 

nepohybovala v ruce během švihu. Driver, který produkuje velkou úhlovou rychlost, a 

tedy vytahuje hůl hráči z ruky, je potřeba držet silněji než patr, kde je rozhodujícím 

faktorem cit. "Přesnost", jako poslední ze čtyř principu držení hole, je jednoduchá, ale 

velice důležitá část. Přesnost každého uchopení hole, rozhoduje o v)·sledku úderu. 

Rozhoduje o tom, zda drivem trefime fairway, či vodu, nebo zda trefime jamkoviště, 

nebo písečnou překážku. Ben Hoganjednou řekl: "V golfu jsou určité věci, které musíte 

dělat naprosto přesně, kde polovičaté provedení neznamená nic. To určitě platí o držení 

hole". 
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2.6.2 Držení těla 

Držení těla neovlivňuje jen vaši rovnováhu, ale i křivku švihu. Jestliže stojíte 

příliš vzpřímeně, švihnete příliš daleko okolo sebe, a tím dojde k úderu s chybnou 

směrovou rotací (hook, nebo pull). Jestliže se ohýbáte příliš, budete mít krátk)· nápřah, 

který téměř určitě stočí míč (slice). (M. Adams, T. J. Tomasi,2000) 

V držení těla je důležité pokrčení kolen, ohyb v bocích a poloha ramen. Pokrčení 

kolen závisí na proporcích hráče, délce paží, tělesné kondici a pružnosti hráčova těla. 

Ohyb v bocích je důležitý pro získání rotačních bodú. Tělo se má ohýbat dopředu 

v bocích a ne v pase. Ohneme-li se v pase, zablokujeme kyčle, které poté nemohou 

rotovat. Natočení ramen nám udává dráhu švihu. Otevřená, či zavřená ramena nám 

znemožňují zahrát ránu po zvolené dráze. Ramena jsou ve správné poloze, pokud při 

zaujetí postavení pustíme hůl a paže nezmění úhel vůči tělu. 

Držení těla, neboli set-up, neznamená jen celkové postavení těla, jak jsme si jej 

právě popsali, ale také umístění chodidel, pozici míče vůči tělu, svalovou pohotovost a 

rozložení hmotnosti těla. 

2.6.3 Šířka nakročení 

Závisí na holi, kterou se právě chystáme zahrát, na sklonu terénu, tvaru rány, 

kterou chceme zahrát, a na tělesné konstrukci. Umožňuje nám získat stabilní základnu 

pro náš švih a úzce souvisí s pozicí míče vůči tělu. 

2. 7 Pozice míče 

Pozice míče je - po držení hole - druhou nejdůležitější složkou švihu. Chyby 

Y držení a v umístění míče jsou chyby, které jsou učiněny ještě před začátkem švihu a 

mohou naprosto zruinovat veškeré plány, které jste měli s právě odehrávanou ránou. (H. 

Penick, 1999) 
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Důležitost pozice míče dále popiSUJe Wiren (1990). Vezměme si perfektně 

odpalující stroj jako je USGA' s "Iron Byron" a pohněte mu s míčem tři palce dopředu 

z obvyklé pozice. Začne odsekávat velké drny trávy. Pohněte s míčem o dva palce od 

naprogramovaného oblouku švihu směrem ke špičce a v)-sledkem bude žabka šikmo 

vpravo. Perfektní švih je samoúčelný, jestliže míč není v požadované pozici pro přímý 

kontakt hlavy hole s míčkem. Míč musí b)1 umístěn tak, aby stál v cestě správné části 

švihu. 

2.7.1 Umístění - vpředu a vzadu 

Není žádné univerzální umístění míčku pro každého hráče, ale můžeme se 

orientovat pomocí některých pravidel. Předpokládejme, že míček je v normální, rovné 

pozici pro běžnou trajektorii rány železem. Míč by se měl umístit přímo před hlavu hole 

procházející nejnižší fází švihového oblouku. To bude pravděpodobně někde vlevo od 

středu postoje. Jak daleko od středu postoje záleží částečně na stupni bočního přenosu 

hmotnosti, kterou hráč provádí zprava doleva, během ŠYihu směrem k míčku. Jestliže je 

přenos hráče limitován, měla by se pozice míčku změnit směrem ke středu postoje. 

Podobně, bude-li mít hráč zhoršenou pohyblivost, nebo problémy s rovnováhou, ať už 

dědičné, věkem, nebo díky postavě, které umožní jen malý posun hmotnosti, muže být 

míček umístěn více uprostřed, ale jedná se jen o kompenzaci. Ti hráči, kteří 

upřednostňují větší rotační pohyb s důrazem na pohyb paží a rukou, také umisťují míček 

více dozadu, zatímco hráči, kteří mají velký přenos hmotnosti a upřednostňují švih 

tělem, hrají míček Yíce vepředu. Toto konstantní postavení míče vůči tělu, je opakem 

variabilního postavení míče, kde je míč hraný postupně, čím dál více vzadu v postoji. 

Čím vyšší číslo hole, tím je pozice míčku více vzadu. Konstantní pozice míče má také 

svou proměnou, pravé chodidlo. Pro delší rány jako 2,3, či 4 železem, kde větší švih 

potřebuje širší postoj pro stabilitu, se pravé chodidlo odsouvá od levého. Tento pohyb 

posouvá střed švihu a střed rotace těla směrem doprava a způsobuje mělčí úhel 

přiblížení. Naopak, se stejnou pozicí míče, ale s prav)m chodidlem blíže k levému pro 

železa 8, 9 a wedge, se těžiště těla a středu otáčení posouvá více dopředu. Oblouk švihu 

je tak strmější. 

24 



Pokud si dáme míček na podstavec (tee, počeštěle týčko - zpravidla dřevěný 

podstavec pod míček), měl by se snížit úhel přiblížení právě o výšku podstavce. Když 

hrajeme driverem, strm)· úhel přiblížení k míči způsobuje úbytek efektivní síly, zvětšuje 

zpětnou rotaci a zkracuje odpal. Ke snížení úhlu přiblížení, aby se rovnal téměř nule, se 

musí posunout míček dopředu, k vnitřní straně levé nohy, nebo se musí posunout střed 

otáčení zpět, ukročením pravé nohy \ice doprava 

Levé chodidlo je nejobvyklejší bod k popisu pozice míče. Někteří hráči a učitelé 

doporučují, aby se pozice míče pro všechny rány vztahovala k nejnižšímu bodu švihu, 

proti levému ramenu. Pro rány dřevem to znamená, umístění míčku přímo proti levému 

rameni, kdy ruce zakrývají pohled na palec levé nohy. Pro krátká železa je levé rameno 

stále v linii s nejnižším bodem švihu, který se nyní navíc posunul o tři až čtyři palce 

dopředu, a tím se pozice míče posunula mírně vzad. Ruce nyní blokují pohled na levou 

patu. 

Většina trenérů preferuje hraní všech dřev proti levé patě, nebo dva palce více 

do středu postoje. Železa potom dva až čtyři palce od levé paty směrem do středu 

postoje. Někteří chtějí hrát všechna železa z prostředku postoje a všechna dřeva dva 

palce od levé paty směrem do středu postoje. O pozici míče vůči tělu nepanuje úplná 

shoda. 

Ať už je zvolena stálá nebo proměnlivá poloha míče, používajíc chodidla, hůl, 

nebo jinou část těla jako výchozí bod, měl by být tento bod jasný. Pozice míče je 

důležit)m faktorem, na který musí b)1 brán ohled při každé ráně, pokud chceme hrát 

konstantní rány. Umisťujte, měřte, a kontrolujte pozici míče tak často, jako syé držení 

hole. (Wiren, 1990) 

2.7.2 Umístění - blíže nebo dál 

Další otázkou je vzdálenost hráče od míče. Tato vzdálenost je ovlivněna stavbou 

těla hráče, držením těla, délkou hole a stylem švihu. Je zřejmé, že obtloustlý člověk, 

bude potřebovat více prostoru pro šv-ih sv)·ch rukou a paží, aby se vyhnul hrudníku. 

Vysoký, kostnatý tělní typ bude moci stát blíže míči. Tato vzdálenost od míče ovlivňuje 

předkloněni trupu. Vyžaduje od vysok)·ch hráčů větší předklon a svislejší švih, a od 

menších hráčů menší předklon a ploší švih. 
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Nejen tělní typy rozhodují o vzdálenosti hráče od míče, ale také technika. 

Hlavně typy, využívající spíše paže a ruce, zvláště hráči s velmi dominantní pravou 

rukou, inklinujícími k vyvedení oblouku švihu směrem od těla. Následkem je 

kompenzace umístěním míčku více před sebe.Tato pozice se často využívá ke 

kompenzaci úderu do země ještě před míčkem. Pokud pohneme pozicí míče dopředu 

zmenšujeme prostor pro udeření do země před úderem do míčku, zvětšujeme však 

možnost jiného typu chyby, zvláště u hráčů se špatnou švihovou dráhou u míče. Hráči 

hrající spíše tělem, kteří se cítí více spojeni s holí, dovolují nohám a středu těla zahájit 

švih k míči a nevyvádějí oblouk od těla. To jim dovoluje umístit si míček více k tělu. 

K nalezení správné vzdálenosti by měl hráč, začínající ze vzpřímené pozice, vést 

své ruce směrem k hrudníku, dokud neucítí slab)· tlak. Poté se předklonit v bocích 

dokud se hůl nedotkne lehce země. V této pozici může hráč lehce pokrčit kolena. Záda 

nyní budou rovná, paže volně natažené, ale relaxované, ramena nad špičkami nohou a 

paže malinko uvnitř vertikální linie spuštěné z očí. Nejdůležitější je, aby měl hráč 

rovnováhu. Často najdeme hráče, stojící příliš daleko, ale jen málokdy ty, kteří stojí 

příliš blízko. Jednoduše řečeno, je dobrá taková vzdálenost hráče v základním postavení 

od míče, která mu dovoluje dosáhnout dobrého kontaktu s míčkem bez toho, aby musel 

měnit rovinu švihu. Žádné manipulace, či korekce během švihu. (Wiren, 1990) 

2.8 Postavení, rovnováha a svalová pohotovost 

Když je hráč v základním postavení, neměl by cítit napětí, ale ani být uvolněný. 

Golf je hra diferencované relaxace, svalové reciproční inervace, kdy se jedna skupina 

protilehlých svalů uvolňuje, zatímco ta druhá zabírá. Takhle by to mělo být v základním 

postavení. Tělo by mělo vypadat "honosně", se vztyčenou hlavou, natažené paže, ale ne 

napjaté, rovná záda, ale ne ztuhlá, pevné držení, ale ne tuhé, chodidla a nohy pevná, ale 

ne zdřevěnělá. Je to atletická, předstartovní pozice podobně jako u jiných sportů před 

začátkem pohybu. 

Vzpomeňte na basketbalistu v obraném postavení, lyžaře na startu, či plavce 

připraveného na startovacím můstku na závod, všichni připraveni k rychlému pohybu 

vpřed. Pokrčení v kolenou, v rovnováze a s hmotností lehce na špičkách. Můžeme 

nalézt rozdíly, ale také dost společného na to, abychom si ukázali, že golf, vyžaduje 
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podobně jako ostatní sporty připravenost těla k rychlému, výbušnému pohybu. Jediný 

rozdíl je v tom, že golf je pohyb bez lokomoce. Je to pohyb, bez přesouvání těla. 

2.9 Rovnováha v golfu 

Rovnováha je důležitou částí atletického v)·konu. Pokud hráč nebude hráč 

v rovnováze, síly vznikající při pohybu budou ovlivňovat kvalitu provedení. V golfu se 

setkáváme s rovnováhou ve dvou směrech, rovnováhou pravo-levou a předo-zadní. 

2.9.1 Předo-zadní rovnováha 

Jako v jiných sportech s atletickou přípravnou pozicí, je hmotnost v základním 

postoji téměř na bříškách chodidel, což nám zajišťuje rovnováhu Y předo-zadním směru. 

Paty a prsty jsou využívány ke stabilizaci. Jakmile švih začne, hmotnost se v nápřahu 

nejprve přesune na pravou patu a poté, při švihu směrem k míči, na levou .. 

Pouze u krátké hry (chipy, pitche a paty), kde se míček hraje blíže u těla, se 

posouvá hmotnost lehce na paty už v základním postavení. Ve skutečnosti se hmotnost 

přesouvá od bříšek na paty tak, jak hráč přechází z dlouhých na kratší hole. To je 

přirozené regulování. Ale, pokud si nejsme jisti správným rozložením, je zde 

jednoduchá pomůcka. Při krátkých ranách by nám mělo předo-zadní rozložení 

hmotnosti v základním postoji dovolit hýbat prsty nohou. Při plných ranách bychom 

měli pohodlně dosednout patami na zem. 

Možné změny tu však jsou. Hráči hrající spíše pažemi mívají hmotnost 

spíše na patách. Naproti tomu, hráči využívající spíše rotace trupu, mají hmotnost spíše 

na bříškách chodidel při všech typech ran. (Wiren, 1990) 
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2.9.2 Pravo-levá rovnováha 

Zatížení jednotlivých chodidel pro získání rovnováhy vpravo-levém směru se 

může lišit. Hráči používající spíše paže, budou mít tendenci stát více na levo od 

základního postavení a během celého švihu .. Nějaká hmotnost se přenese doprava, ale 

ne tolik, jako u jiných hráčů, neboť hráči hrající spíše pažemi, hledají sílu pro švih 

v pákovém systému paží a rukou. Hráči hrající spíše tělem, budou mít hmotnost 

rovnoměrně, nebo mírně na pravém chodidle v základním postavení, a přenesou více 

hmotnosti na pravou nohu při nápřahu a využijí tak i více přesun hmotnosti, ve švihu 

směrem k míči, k získání další energie při kontaktu hlavy hole s míčkem. 

Jedním z kritérií přenosu hmotnosti je úhel, v jakém chce hráč zasáhnout míč. 

Hmotnost máme v základním postoji více vlevo, chceme-li strmější úhel přiblížení a 

méně vlevo, chceme-li mělký úhel přiblížení. 

Šířka postoje chodidel určuje levo-pravou rovnováhu. Čím více jsou chodidla u 

sebe, tím lehčí je přenést hmotnost na levou nohu směrem k cíli po odehrání míčku. 

Příliš úzké postavení je nestabilní, když použijeme více síly a potřebujeme zvětšit 

rozsah pohybu. Jak se postavení rozšiřuje, klesá těžiště těla a hmotnost se přenáší 

doprava ve vztahu k míči, což nám snižuje úhel přiblížení. Doug Sanders, například, 

měl nízký, extrémně široký postoj, zplošťující jeho úhel přiblížení a dávající míčku 

malou zpětnou rotaci a nízkou dráhu letu. Příliš široký postoj omezuje otočení boků 

kolem pravé nohy. Ramena tak musí rotovat více a je těžší přenést efektivně hmotnost 

těla. 

Šířka postoje není jen věcí přenosu hmotnosti, ale také množstvím rovnováhy 

potřebné k podpoře švihového napětí. Chipy a paty můžou být hrány s chodidly u sebe, 

neboť fyzické nároky a doprovodný pohyb těla je minimální. Jak se zvětšuje rozsah 

pohybu, musí se zvětšovat i šířka rozkročení. Maximální rozkročení je dané, možnostmi 

hráče v efektivním přenesení hmotnosti z jednoho chodidla na druhé, právě tak, jak je 

potřeba při plném švihu. (Wiren, 1990) 
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2. 10 Přenos hmotnosti a jeho chyby 

Přenos hmotnosti těla během golfového švihu má významný vliv na úspěšnost 

úderu. Ovlivňuje úhel přiblížení k míčku, zamíření hlavy hole při kontaktu s míčem a 

při správném provedení dodává energii míčku. Je to však také jeden z nejtěžších prvků, 

jaké musí golfista zvládnout, neboť jakákoliv nepřesnost v přenosu hmotnosti, může mít 

fatální dopad na výsledek rány. Schopnost konstantního přenosu hmotnosti 

při golfovém švihu, může být měřítkem kvality hráčovi techniky. V přenosu hmotnosti 

se můžeme dopustit několika chyb, které popisuje David Leadbetter (1996). 

2.10.1 Opačný posun boků 

V dobrém švihu, se silné otočení horní části těla spojuje s přirozenou podpůrnou 

prací dolních končetin. Harmonie celého pohybu je závislá na spolupráci boků. Pokud 

se boky nepohybují správně, hráč často naklání své tělo příliš vpravo ve snaze dostat 

hmotnost těla na pravou stranu. Pokud se tak stane, tlačí hráč svůj levý bok a hýždi 

směrem k cíli tak, aby mohl dostatečně otočit tělo a dokončit nápřah. 

Výsledkem je klasický opačný pohyb boků, kdy hráč není dostatečně připraven a 

horní část těla je jednoduše příliš daleko za spodní částí těla. Tato pozice, kdy je horní 

část těla ve vertikální rovině příliš za míčkem, vede často ke špatné synchronizaci práce 

paží a trupu ve švihu k míči. 

2. 1 0.2 Nedokončená rotace trupu 

Silná rotační akce těla je nejduležitějším faktorem v každém dobrém švihu. 

Spojení rotace těla a přenesení hmotnosti, vytváří silný kroutící moment, který je 

nezbytný pro solidní úder. 

Problém je, že ne každý je schopný rozsáhlého použití rotace trupu při švihu. 

Mnoho hráčů, hla\ně ti, kteří byli vedeni ke strachu z kymácení a k udržení hlavy na 

místě během švihu. Mívají pocit, že když přenesou hmotnost více od cíle (za míč), 
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pravděpodobněji minou ránu. Dobrý švih je charakterizován použitím celého těla. 

Jestliže jsou boky nebo ramena zbaveny své funkce ve švihu, přechází všechna práce na 

paže, které mají za úkol samy dostat hůl do \Tcholu nápřahu. Výsledkem je dokončení 

švihu, ve kterém není síla, vznikající pohybem těla a přenosem hmotnosti a hlava hole 

nezrychluje směrem k míči tak, jak by měla. 

2.1 0.3 Opačný přenos hmotnosti 

Přenos hmotnosti je základním elementem jakéhokoliv švihového pohybu. 

V golfu je to zásadní proces vytváření pohybového impulsu. 

Ze základního postavení se hmotnost přenáší na pravou stranu, ihned se 

začátkem nápřahu, a poté na levou stranu, směrem k cíli, při švihu k míči. Jinými slovy 

musí přenos hmotnosti následovat přirozený proces točivého momentu těla, nejprve 

směrem od cíle a poté směrem k cíli. 

V případě, že hráč zanechá hmotnost na levé straně, stane se opak. S myšlenkou 

na udržení hlavy na místě a natažené levé paže, zůstane hráč svou hmotností na levé 

noze během nápřahu. Výsledkem je přenos hmotnosti na pravou stranu při švihu k míči. 

Činnost těla je tak z celého pohybu vynechána a celá práce zůstává na pažích. To má za 

následek ztrátu energie a přesnosti rány. 

2.10.4 Nedostatečný přenos hmotnosti 

Již ani nemusíme opakovat, že dobr)- přenos hmotnosti je základem solidního, 

silného švihu. Podívejte se na dobrého hráče a uvidíte, že svou hmotnost přenáší 

instinktivně. Chápe význam získávání hybnosti, práce chodidel, nohou a boků, a 

přenášejí hmotnost přirozeně. 

Něco takového necharakterizuje amatérského hráče. Můžeme vidět mnoho 

příkladů špatné práce dolní části těla. Například praYou nohou nalepenou chodidlem na 

zemi během kontaktu hlavy hole s míčem, ztrácí hráč sílu přenosu hmotnosti na pravé 

straně. Tato nepohyblivost spodní části těla, ničí veškeré naděje na správn)' přenos 

hmotnosti a rapidně snižuje rychlost hlavy hole v okamžiku úderu do míčku. 

30 



2.10.5 Ztráta rovnováhy 

Velcí hráči vždy na konci švihu zaujmou stabilizovanou polohu. Je jedno, zda se 

jedná o drive z odpaliště, s použitím maximální síly, nebo tříčtvrteční švih železem ze 

špatné pozice. 

Jednoduše, pokud chceme dovést zrychlující hlavu hole během švihu k míči 

kolmo na cíl, je základním požadavkem dobrá stabilita. Zdrojem rmnováhy je oblast 

mezi boky a chodidly. Ve chvíli, těsně před kontaktem hlavy hole s míčkem (kdy je tato 

část těla aktivní), má spodní část těla stabilizační a podpůrnou roli pro rotaci trupu a 

švihnutí paží. 

Problém nastává, když jsou vaše nohy příliš akthní. Pokud dovolíte těžišti těla 

dostat se příliš před míč nebo dozadu na paty, ztratíte kontrolu nad úhlem přiblížení a 

švihovou dráhou. 

2.11 Věda aplikovaná v golfu 

Čím dál více se v golfu setkáváme s v)·sledky naměřenými v laboratořích. 

Někdy mají tyto výsledky vliv na budoucí metody v)uky vedoucí k dalšímu zlepšení 

špičkových hráčů. Pro průměrného golfistu nemají tyto výsledky jiný charakter, než jen 

jako zajímavost. 

Jakákoliv hloubková studie v mechanice golfu nás zavede jedině k několika 

odvětvím vědy. Kinesiologie (také naz)·vaná biomechanika) studuje lidsk)· pohyb. 

Základní disciplínou pro studium kinesiologie je anatomie. Fyzika, nebo oblast fyziky 

známá jako mechanika, je aplikována v kinesiologii zkoumáním, mimo jiného, 

mechanických přenosů energie, například kontakt hlavy hole s míčkem. (Wiren, 1990) 

Dobré znalosti z oblasti kinesiologie, anatomie a fyzika, by měli mít zejména 

trenéři golfu. Dobrá znalost lidského těla nám pomůže při rozcvičce. Znalost funkce 

odstředivé síly nám umožní lépe pochopit význam někter)·ch částí švihu. 

Jedním z předních teoretiků a učitelů golfu na světě je Dave Pelz, který založil 

laboratoř zabývající se pouze studiem golfu a jeho zákonitostmi. Zab)v·á se zejména 

krátkou hrou a patováním, tedy tak zvanou "oblastí skórovaní". 
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"Několik let zpět jsem založil Pelz Golf Institute, který má za úkol "zkoumat to 

dobré ve hře". Zvolili jsme si tento cíl, protože to je vznešený cíl a krásně ladí s tím, co 

se snažím dělat - pomoci golfistlim všech handicapů a úrovní hrát lépe a Yíce si hru 

užít. Toto se stalo mou životní náplní- a lepší práci nenajdete! Ale také chápeme tuto 

misi o krok dále: Je to, že chceme udělat tuto hru dostatečně jednoduchou 

k porozumění, aby jí každý rozuměl, a proto nastřílel nižší skóre a více si hru užil. 

K tomu, abychom výuku a učení golfu udělali takto jednoduché musíme golf studovat 

do hloubky". (Pelz, 2000) 

Dave Pelz samozřejmě není jedin)·, kdo se zabývá studiem základů golfu na 

vědecké úrovni. Ve Spojených státech, Austrálii, Novém Zélandu, či Velké Británii, kde 

je golf oblíbeným a masovým sportem, jsou tyio studie prováděny na universitách a 

jejich výsledky hojně publikovány. 
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3. Metodická část 

3 .1 Hypotézy: 

Hráč vrcholové úrovně bude mít velmi vysokou individuální stabilitu 

provedení. 

Pohybov)· vzor plného švihu vychází z hlediska inverzní dynamiky a 

kinematiky ze stejného základu, bez ohledu na použitou hůl. 

3 .2 Cíle práce 

- Deskripce inverzní dynamiky hráče golfu. 

- Deskripce kinematiky hráče golfu. 

- Posouzení interindividuální stability provedení golfového švihu. 

Identifikace změn v inverzní dynamice a kinematice při použití 

různých holí. 

3.3 Úkoly práce: 

Rešerše literatury. 

V)·běr osob (probandu). 

- Výběr metodiky pro inverzní dynamiku a kinematiku. 

- Realizace měření. 

- Zpracování a hodnocení. 

Stanovení kritických míst a klíčových fází vybraného pohybu. 
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3.4. Výzkumné metody a metodika práce 

Pro měření pusobení těžiště těla CG na podložku a tlakového působení na 

podložku jsou použíYány charakteristické měřící přístroje. Měření tlaku vůči pevné 

podložce a působení výslednice tíhoYých sil (CG) se provádí například na měřícím 

zařízení KISTLER. Toto zařízení se skládá z pevné kovové desky pod kterou jsou 

umístěné nábojové snímače a zařízení tak vyhodnocuje velikost a směr silového 

působení na kovovou desku a to buď ve dvou osách (měření XY- 2D) nebo prostorově 

ve všech třech osách (měření XYZ- 3D). Použitá velikost desky je 600 mm x 400 mm, 

měřící rozsah v jednotliv}'ch osách je 10 kN se senzitivitou v řádech jednotek pC/N a 

měřící frekvencí 1 kHz. Standardním způsobem uložení desky je její pevné zabudovaní 

v podlaze. 

Kistler 

Obr. 2: Tlaková deska KISTLER se znázorněním orientace souřadného systému 

Na obrázku Obr. Je znázorněna tlaková deska KISTLER se zavedeným 

souřadným systémem. Pro měření byly použity dvě měřící desky synchronně zapojené 

do měřícího zesilovače. Každá z desek měřila izolované zatížení pod jednotlivou dolní 

končetinou. Před vlastním měřením proběhne sofuvarová kalibrace, která nastaví 

snímané zatížení na nulovou hodnotu a dále již pak ukazuje změny zatížení v relativních 

hodnotách. Jinou možností je měření zatížení se snímáním hmotnosti měřené osoby, 
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která je před měřením přesně zvážena laboratorní osobní vahou. Tímto způsobem lze 

provést kontrolu a případnou změnu citlivosti, pokud by měřená hodnota hmotnosti 

neodpovídala kontrolnímu měření na laboratorní váze. 

PC 9865 ft .. 
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Obr. 3: Schématické zapojení tlakové desky se zesilovačem a měřícím počítačem. 

Pro vyhodnocení měřených signálů z tlakové desky KISTLER byl použit 

software BioWare, zaznamenávající a vyhodnocující silové signály ve všech třech osách 

s možností exportu měřených dat ve formátu ASCII a dále zpracovateln)m v dalších 

programech (MS EX CEL). 

Pro hodnocení polohy a pohybu prostorových bodů byl použit kinematický 

analyzátor CODA Motion System. Tento přístroj se skládá ze snímací jednotky CXl, 

která se upevňuje na stativ a zabírá prostor v rozsahu cca 6m. Na snímací jednotce jsou 

snímací okna, která detekují signál zjednotlivých senzorů. Jednotlivé senzory JSOU 

tvořeny akthní diodou, která se připojuje do zesilovacího boxu. 

I 
Obr. 4: Snímací jednotka CXl 
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Obr. 5: Aktivní senzor a zesilovací box markerů 

Aktivní senzory mají velikost v rozsahu 10 mm a upevňují se na místa, která 

mají být analyzována. Dva senzory se jako pár připojují do zesilovače markerů, který 

spolu s diodou tvoří vysílací prvek, který je snímací jednotkou snímán s přesností 

O,lmm v rozsahu záběru 6m. 

Pro hodnocení měřených dat je používán softwarový produkt CODA, kter)· 

umožňuje tabelární a grafické znázornění měřených dat a případný export ve formátu 

ASCII pro zpracování v dalších programech. 

Obě měřící zařízení je možné spojit pomocí řídící jednotky Power 5606, která 

dovolí časovou synchronizaci měřených signálů. 

Na těle měřené osoby byly upevněny snímací senzory tak, aby reprezentoYaly 

pohyb v)·znamných segmentů těla a hole. Jednalo se o dva body na tibii každé dolní 

končetiny s tím, že horní senzor byl na spodní straně čéšky a reprezentoval polohu 

kolene. Polohu boků reprezentovaly dva body na místech horní spiny každé strany 

pánve. Dva senzory byly umístěny na ramenních kloubech. Pohyb hole byl detekován 

pomocí páru senzorů na držadle hole těsně pod úchopem a ve vzdálenosti 20 cm od 

úchopu. Senzor na hlavě byl umístěn uprostřed čela nad kořenem nosu. 

V)·běr měřených osob byl proYeden z mladých hráčů vrcholo\·é úrovně. Jednalo 

se o skupinu 4 hráčů ve věku 20- 23 let s výkonností O- 5 handicap. Měřená osoby 

prováděla zvolený typ švihu šestkrát pro zhodnocení intraindividuální stability. 

Postavení měřené osoby bylo koncipováno tak, že míček byl umístěn přesně uprostřed 

mezi snímacími tlakovými deskami a hráč si \Ůči postavenému míči zaujal postavení 

nohou. Měření se prov-ádělo reálnými míči profesionální úrovně Titleist Pro V 1 a 

odpálený míč byl zachytáván do bezpečnostní sítě. Použité hole byly typu Sandwdge, 

železo 7 a železo 3 značky Titleist. 
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4. Výsledky a diskuse 

Ve výsledkové části hodnotíme kinematiku pohybu vybraného hráče. Zdrojem 

dat pro analýzu jsou polohy snímaných bodů v prostoru charakterizované třemi 

souřadnicemi (X,Y,Z) a časem daným vzorkovací frekvencí (t=400 Hz). Všechna 

naměřená data mohou být zpracována tabelárně, graficky, nebo odpočtem absolutní 

hodnoty v daném časovém okamžiku. Pohyb je rozdělen podle 8 klíčových bodů 

v technice golfového švihu. Bod 1 reprezentuje základní postoj hráče ve chvíli těsně 

předcházející začátku nápřahu. Bod 2 reprezentuje střední nápřah charakterizovaný 

postavením násady (shaft) hole vodorovně viiči zemi a svým prodloužením mířící na cíl, 

v našem případě charakterizován rovnoběžnou pozicí bodů umístěných na držadle (grip) 

a násadě (shaft) hole. Bod 3, pokročilý nápřahje poloha hole, kdy spojnice bodů 

umístěných na holi míří kolmo k zemi. Bod 4, vrchol nápřahu, je charakterizován 

maximální možnou polohou hole v nápřahu, těsně před začátkem švihu k míči. Bod 5, 

počátek švihu k míči, je charakterizován polohou hole, kdy spojnice umístěných bodů 

na holi je kolmá k zemi. Bod 6, střední švih k míči, je poloha hole vodorovně vůči zemi, 

v našem případě spojnicí bodů umístěných na holi, a mířící, prodloužením násady hole, 

spojnicí bodů na holi, na cíl. Bod 7 reprezentuje kontakt hlavy hole s míčem (impact). 

Bod 8 je okamžik pokračování švihu po úderu do míče směrem k cíli, charakterizovaný 

vodorovnou polohou spojnice bodů umístěných na holi a mířících svým prodloužením 

na cíl. Golfový švih je těmito body rozdělen na 7 fází, ve kterých popisujeme polohu 

jednotlivých segmentů ve třech rovinách. Popisujeme 4 segmenty. Polohu ramen, boků, 

kolen a hlavy hráče (obr.: 7- 18 ). Poloha těchto segmentů je důležitá při popisu 

rotačního pohybu těla a přenosu hmotnosti během golfového švihu. 

V těchto fázích popisujeme také inverzní dynamiku, jejíž charakteristické rysy 

průběhu působení sil, jsou časově souhlasné s fázemi golfového švihu (obr.: 19 - 24 ). 

Pro srovnání kinematiky a inverzní dynamiky při švihu různ)mi holemi nám 

postačí srovnání vůči okamžiku kontaktu hlavy hole s míčkem (obr.: 19- 27 ). 
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Obr. 6: Klíčové polohy hráče při golfoyém švihu a jejich označení v grafu 
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Trajektorie ramen - pfedo-zadni směr (osa Y) - Sand wedge 
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Obr. 7: Trajektorie ramen v předo-zadním směru (osa Y) 

Ve fázi 1 (obr. 7), vymezeno 1 a 2 na časové ose, dochází v její první polovině 

k pohybu vzad v předo-zadní ose obou ramen současně. V druhé polovině fáze 1 

pozorujeme, v důsledku rotace ramen, posun levého ramene vpřed a pravého ramena 

vzad v předo-zadní směru. Tento pohyb obou ramen pokračuje i v celé fázi 2, vymezené 

2 a 3 na časové ose. Ve fázi 3, vymezené 3 a 4 na časové ose, dosahuje rotace ramen 

svého maxima a pohyb obou ramen v předo-zadní ose ustává. Ve fázi 4, vymezeno 4 a 5 

na časové ose, tedy v místě dokončení nápřahu, začíná rychlá výměna ramen v předo

zadní ose, která pokračuje i ve fázích 5, vymezeno 5 a 6 na časové ose, a 6, vymezeno 6 

a 7 na časové ose. Na počátku fáze 7, vymezeno 7 a 8 na časové ose, tedy v době velice 

těsně navazující na impact, dochází k výměně ramen a pravé rameno pokračuje vpřed a 

levé rameno vzad v předo-zadní ose. Bod 8 na časové ose znázorňuje dokončení 

výměny ramen, kdy hůl míří v prošvihnuti na cíl a pokračuje do dokončení švihu. 
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Ve fázi 1 (obr. 8), vymezeno 1 a 2 na časové ose, dochází v první polovině fáze 

k posunu vpravo obou ramen současně, v dusledku přenášení hmotnosti. V druhé 

polovině fáze 1, v důsledku začínající rotace ramen, pokračuje posun levého ramene 

vpravo a pravé se začíná posunovat vlevo. Tyto pohyby pokračují ve fázích 2, 

vymezeno 2 a 3 na časové ose, a 3, vymezeno 3 a 4 na časové ose. Na počátku fáze 4, 

vymezeno 4 a 5 na časové ose, se ramena dostávají do maxima pravo-levého posunu, 

Y důsledku dokončení rotace ramen v nápřahu. V průběhu fáze 4 začíná posun levého 

ramena vlevo a pravého vpravo, v důsledku počátku švihu směrem k míči, a tato 

tendence pokračuje fází 5, vymezeno 5 a 6 na časové ose. Ve fázi 6, vymezeno 6 a 7 na 

časové ose, pozorujeme pokračující pohyb levého ramene vlevo, zatímco pravé rameno 

již mění posun zprava doleva. Během tohoto krátkého okamžiku (0,054 sec.), se hůl 

blíží k míčku a dochází k úplnému přenesení váhy na leYou nohu, čímž se zdrží pohyb 

levého ramena doprava, i přes skutečnost, že se ramena již překřížila. V okamžiku 

impactu, znázorněného 7 na časové ose, začíná zmíněný zpožděný pohyb levého 

ramena vpravo. Ve fázi 7 vymezeno 7 a 8 na časové ose, pokračuje posun ramen, 
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pravého vlevo a levého vpravo, v důsledku rotace ramen v prošvihnutí. Tento pohyb 

pokračuje až do dokončení švihu, během něhož hůl prochází bodem 8 na časové ose, 

kdy směřuje na cíl, a dostává se až za tělo hráče. LeYý marker nám po fázi 8, v důsledku 

rotace, mizí za tělem probanda. 

41 



Trajektorie ramen - vertikálni směr (osa Z)- Sand wedge 
1100.0 r.-----.------------,,-------,--;---,-1 ~. ·~----------, 

f~~la I ll I 
I ll i 

J l l l )r ··· / " 
i i I I 1\ 1/1 / 

Levé rameno - :----+---~--.. i i i \~! ! // 
Pravé rameno 

1 

+-- . : 1 -r--r--·-.v 1 v 
· I I l l I 
ll I I ! i I 

I I ! I 
I I ! I 

I I l l I 
I I l l I 
! I I i I 
I I l l ! 

I ! !I 
I I l l 

I I I i I 
I I l l 

I i , i: 
I 

I I :I 
0.00'-'-----'----------_J_-....JI _ __,__..J....Í ...LILI --1------------' 

2 3 4 5 67 B Čas 

Obr. 9: Trajektorie ramen ve vertikálním směru (osa Z) 

Ve fázi 1 (obr. 9), vymezeno 1 a 2 na časové ose, se nachází levé rameno výše 

než pravé, v důsledku základního postoje při golfovém švihu. To je způsobeno 

umístěním rukou na gripu hole, kdy je pravá ruka níže než levá. Ramena ve fázi 1 již 

mění svou polohu, neboť ramena rotují na počátku nápřahu. Ve fázích 2, vymezené 2 a 

3 na časové ose, a 3, vymezené 3 a 4 na časové ose, se levé rameno mírně zvedá, taženo 

pravým ramenem vzhůru, které míří k dokončení nápřahu, které je v bodě 4 na časové 

ose. Ve fázi 4, vymezeno 4 a 5 na časové ose, se obě ramena dostávají níže ve chvíli, 

kdy začíná švih směrem k míči. Ve fázi 5, vymezeno 5 a 6 na časové ose, pozorujeme 

klesání pravého a stoupání levého ramene. Je to druhá fáze švihu k míči a tento pohyb 

ramen pokračuje přes fázi 6, vymezeno 6 a 7 na časové ose, a fázi 7, vymezeno 7 a 8 na 

časové ose. K výměně pozic ramen ve vertikálním směru dochází na počátku fáze 6 a 

v impaktu, bod 7 na časové ose, jsou ramena ve stejné výši jako při základním 

postavení. To je v souladu s teorií golfového švihu. V tomto provedení vidíme velkou 

technickou vyzrálost pro banda. 
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Obr. 10: Trajektorie boků v předo-zadním směru (osa Y) 

Ve fázi 1 (obr. 10), vymezené 1 a 2 na časové ose, začíná rotace boků do 

nápřahu, čímž se pravý bok dostává dozadu a levý bok mírně vpřed. Tento rotační 

pohyb pokračuje i po celou fázi 2, vymezeno 2 a 3 na časové ose. Ve fázi 3, vymezeno 

3 a 4 na časové ose, je již boky na konci své rotace a zůstávají v této poloze. Ve fázi 4, 

vymezeno 4 a 5 na časové ose, začíná švih směrem k míči, což nám ukazuje rotace 

boků, kdy se levý bok dostává dozadu, tedy směřuje ke své původní pozici, a pravý bok 

dopředu, také na svou původní pozici. Boky procházejí , pozicí jako v základním 

postavení ve fázi 5, vymezeno 5 a 6 na časové ose. K tomuto překřížení dochází ještě 

před středem švihu k míči, bod 6 na časové ose. Ve fázi 6, vymezeno 6 a 7 na časové 

ose, boky pokračují v rotaci a v době impactu, bod 7 na časové ose, jsou již přetočeny 

přes svou původní pozici a míří směrem na cíl. Ve fázi 7, vymezeno 7 a 8 na časové 

ose, boky pouze pokračují v rotaci. Jejich rotace končí až v době dokončení švihu. 
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Trajektorie bokú - pravo-levý směr ~osa X) - Sand wedge 
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Obr. l l: Trajektorie boků vpravo-levém směru (osa X) 
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Ve fázi 1 (obr. ll), vymezeno 1 a 2 na časoyé ose, se boky začínají pohybovat 

doprava směrem od cíle, v důsledku začínající rotace boků do nápřahu. Ve fázi 2, 

vymezeno 2 a3 na časové ose, pokračuje lev)· bok v rotaci a pravý bok se zastavuje 

v pravo-leYém směru, neboť pohyb doprava je kompenzován rotací pánve. Ve fázi 3, 

vymezeno 3 a 4 na časové ose, nejprve pokračuje pohyb boků jako ve fázi 2, ale v druhé 

části začíná posun obou boků doleva v době, kdy se tělo dostává ke konci nápřahu, bod 

4 na časové ose. Ve fázi 4, vymezeno 4 a 5 na časové ose, na začátku švihu k míči, se 

boky pohybují prudce doleva. Tento pohyb pokračuje až do fáze 6, vymezeno 6 a 7 na 

časové ose. Na konci této fáze, tedy v bodě impactu, bod 7 na časové ose, se zastavuje 

pohyb levého boku, který se dále nepohybuje. Pray)· bok pokračuje přes fázi 7, 

vymezeno 7 a 8 na časové ose, v pohybu doleva. Jedním z důvodů pokračujícího 

pohybu pravého boku je pokračující rotace těla směrem k cíli a druhým přenesení 

hmotnosti těla na levou nohu. 
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Obr. 12: Trajektorie boků ve vertikálním směru (osa Z) 

Ča:; 

Ve fázi 1 (obr. 12), vymezeno 1 a 2 na časové ose, se boky nacházejí ve stejné 

rovině. Pravý bok na konci fáze 1 stoupá, neboť se hmotnost přenáší na pravou nohu, ta 

se mírně natahuje, a levý bok klesá, neboť se levé koleno pohybuje lehce k pravému a 

skrčuje se. Jde o nepatrný, přesto viditelný posun boků ve vertikálním směru. Tato 

tendence pokračuje přes fáze 2, vymezeno 2 a 3 na časové ose, a 3, vymezeno 3 a 4 na 

časové ose. Ve fázi 4, vymezeno 4 a 5 na časové ose, začíná v)měna boků ve 

vertikálním směru, v důsledku švihu k míči. Pravý bok se pohybuje rychle dolů (a 

v rotaci i dopředu a doleva) a lev}- bok, přenosem hmotnosti na přední, levou nohu, 

klesá. Ve fázi 5, vymezeno 5 a 6 na časové ose, dochází k výměně boků ve vertikálním 

směru. Ve fázi 6, vymezeno 6 a 7 na časové ose, pokračuje pohyb pravého boku dolů a 

levého vzhůru. Pravý bok je v impaktu, bod 7 na časové ose, pod levým, neboť je 

hmotnost na levé noze a praYé koleno směřuje k levému, čímž se skrčuje a táhne pravý 

bok lehce dolů. Ve fázi 7, vymezeno 7 a 8 na časové ose, tento pohyb pokračuje a 

zastavuje se těsně za bodem 8, kdy hůl v prošvihu míří na cíl. 
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Obr. 13: Trajektorie kolen v předo-zadním směru (osa Y) 

Ve fázi 1 (obr. 13), vymezeno la 2 na časové ose, jsou kolena v základním 

postavení, kdy pravé koleno je nepatrně vpředu. Ve druhé části fáze 1, v okamžiku, kdy 

začíná nápřah a hmotnost se přenáší na pravou nohu, se levé koleno lehce předsunuje 

vpřed a pravé vzad. Levé následuje rotační práci boků a dostává se dopředu, pravá se 

přenosem hmotnosti, rotací a zvýšené svalové práce lehce natahuje a tím posunuje vzad. 

Ve fázi 2, vymezeno 2 a 3 na časové ose, a 3, vymezeno 3 a 4 na časové ose, se kolena 

posunují stejně jako ve fázi jedno, jako následek pokračující rotace. Tato rotace spodní 

části těla se zastavuje v polovině fáze 3 a kolena zůstávají ve stejné úrovní v předo

zadní rovině až do vrcholu nápřahu, bod 4 na časové ose. Ve fázi 4, vymezeno 4 a 5 na 

časové ose, v době začínajícího švihu k míči, kdy se hmotnost těla posunuje rychle na 

levou stranu, se pravé koleno posunuje vpřed a levé zustává na stejné úrovni. Teprve ve 

fázi 5, Y)mezeno 5 a 6 na časové ose, se levé koleno začíná pohybovat vzad, zatímco 

pravé se pohybuje vpřed. Oba tyto pohyby pokračují fázemi 6, vymezeno 6 a 7 na 

časové ose, a 7, vymezeno 7 a 8 na časové ose. V místě impaktu, bod 7 na časové ose, 

je levé koleno asi v polovině svého pohybu vzad a prochází úrovní svého výchozího 

postavení v základním postoji. Zde můžeme vidět další známku perfektního provedení, 
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v souladu s golfovou teorií, kdy se klíčová část opory těla, levé noha nachází ve stejné 

pozici jako v základním postavení. Levé koleno je v době impaktu pouze mírně vlevo 

od základního postavení (obr. 14). Umožňuje lepší přesun hmotnosti a získání další 

energie. 
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Obr. 14: Trajektorie kolen vpravo-levém směru (osa X) 

Ve fázi 1 (obr. 14), vymezeno 1 a 2 na časové ose vidíme posun doprava obou 

kolen v průběhu začátku nápřahu. Tento pohyb kolen pozorujeme i ve fázi 2, V)IDezeno 

2 a 3 na časové ose, s pokračujícím nápřahem. Ve fázi 3, vymezeno 3 a 4 na časové ose, 

se pohyb kolen doprava zastavuje. Na začátku švihu k míči, ve fázi 4, vymezeno 4 a 5 

na časové ose, se obě kolena současně začínají pohybovat vlevo s přenášející se 

hmotností hráče na levou nohu. Tento pohyb pokračuje ve fázi 5, vymezeno 5 a 6 na 

časové ose, 6, V)mezeno 6 a 7 na časové ose, a 7, V)IDezeno 7 a 8 na časové ose. Ve 

chvíli impactu, bod 7 na časové ose, tedy ve chvíli, která je z hlediska polohy těla ve 

švihu rozhodujícím měřítkem dovedností, jsou obě kolena mírně vlevo od výchozího, 

základního postavení a stále se v důsledku přenosu hmotnosti během švihu k míči 

posouvají doleva, tedy směrem k cíli. Tento pohyb kolen se zastavuje až ve chvíli 

úplného dokončení švihu a znázorňuje pohyb těla vlevo, společně s přenosem 

hmotnosti. 
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Obr. 15: Trajektorie kolen ve vertikálním směru (osa Z) 

V základním postavení se nachází pravé koleno asi o 1,5 cm níže než levé, což je 

pravděpodobně způsobeno posunem oblečení na probandovi. Ve fázi 1 (obr. 15), 

vymezeno 1 a 2 na časové ose, levé koleno klesá, zatímco pravé mírně stoupá. Tento 

pohyb kolen je způsoben přesouváním hmotnosti těla, přibližováním levého kolena 

k pravému a natahováním pravé dolní končetiny. Tento pohyb pokračuje i ve fázích 2, 

vymezeno 2 a 3 na časové ose, a 3, V)mezeno 3 a 4 na časové ose. Rozsah pohybu 

kolen ve vertikálním směru, až do chvíle dokončení nápřahu, nepřesahuje 2 cm. Tento 

pohyb se může zdát zanedbateln}-. Golfový švih však vyžaduje přiblížení hole k míči 

s přesností na desetiny milimetru. Tyto 2 cm by mohli tedy rozhodovat o zasažení, či 

nezasažení míče. Ve fázi 4, vymezeno 4 a 5 na časové ose, začíná švih k míči a 

hmotnost se přenáší na levou nohu, která se mírně natahuje a pohybuje kolenem vzhůru. 

Pravé koleno naproti tomu klesá. Tento pohyb pokračuje fází 5, vymezeno 5 a 6 na 

časové ose, 6, Y)mezeno 6 a 7 na časové ose, a 7, vymezeno 7 a 8 na časové ose. 

V okamžiku impactu, bod 7 na časové ose, je pravé koleno několik centimetrů pod svou 

původní polohou v důsledku následování přenosu hmotnosti pravým kolenem, které se 

tak přibližuje k levému. Levé koleno je naopak v okamžiku impaktu výše než 

v základním postavení, což je způsobeno natahováním levé dolní končetiny. 
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Trajektorie hlavy- pfedo-zadní směr (osa Y)- Sand wedge 
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Obr. 16: Trajektorie hlavy v předo-zadním směru (osa Y) 

Trajektorie hlavy se v předo-zadním směru pohybuje v rozsahu 5 cm, což se 

mUže zdát zanedbatelné, avšak i s takto malý posun nám dává bližší informace o 

pohybech těla během švihu. Ve fázi 1 (obr. 16), vymezeno 1 a 2 na časové ose, se hlava 

pohybuje mírně vzad a tento pohyb končí ve středním nápřahu, bod 2 na časové ose. 

S pokračujícím nápřahem se hlava během fází 2, vymezeno 2 a 3 na časové ose, a 3, 

vymezeno 3 a 4 na časové ose, vrací dopředu, téměř na svou původní pozici. Po vrcholu 

nápřahu, bod 4 na časové ose, ve fázi 4, vymezeno 4 a 5 na časové ose, zůstává hlaYa 

Y předo-zadním směru ve získané pozici. V druhé polovině fáze 4 se hlava opět začíná 

pohybovat vzad. Tento pohyb pokračuje přes fáze 5, Yymezeno 5 a 6 na časové ose, a 6, 

vymezeno 6 a 7 na časové ose, a dosahuje svého maxima ve chvíli impactu, bod 7 na 

časové ose. Poté se hlava ve fázi 7, vymezeno 7 a 8 na časové ose, pohybuje mírně 

vpřed a v momentě, kdy hůl ukazuje na cíl, bod 8 na časové ose, se hlava otáčí směrem 

na cíl a sleduje pomyslnou trajektorii letu míče, podobně jako při hře. Zadní pozice 

hlavy v impactu může b)t způsobena odstředivou silou hole, která nutí tělo vyrovnat 

klesání hole mírným pohybem vzhůru. Opět v rozsahu do 5 cm. 
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Trajektorie hlavy - pravo-levý směr (osa X) - Sand wedge 
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Obr. 17: Trajektorie hlavy vpravo-levém směru (osa X) 

Ve fázi 1 (obr. 17), vymezeno 1 a 2 na časové ose, se hlava začíná posunovat 

vpravo, společně s přenosem hmotnosti těla. Tento pohyb pokračuje i ve fázi 2, 

vymezeno 2 a 3 na časové ose, a zastavuje se během fáze 3, vymezeno 3 a 4 na časové 

ose. Ve 3 fázi se pohyb hlavy změní směrem doleva, to znamená směrem ke své 

původní pozici a cíli. Levý pohyb hlavy vidíme i v průběhu fáze 4, vymezeno 4 a 5 na 

časové ose, a 5, vymezeno 5 a 6 na časové ose. Ve fázi 6, vymezeno 6 a 7 na časové 

ose, se hlava zastavuje lehce vpravo od své původní pozice a zůstává v ní až do 

impactu, bod 7 na časové ose. Poté pokračuje v pohybu doleva během fáze 7, vymezeno 

7 a 8 na časové ose. V momentě, kdy hůl míří na cíl, se hlava začíná dívat za míčkem. 

Krátké ustálení pohybu hlavy těsně před impactem ukazuje technickou vyspělost hráče. 

Tělo je v dynamickém pohybu během celého švihu. V momentě impactu je však hlava, 

jeden z hlavních segmentů, které rozhodují o úspěšnosti úderu, ustálena v jedné poloze, 

velice blízko své puvodní pozici, lehce vpravo od ní. Tento trend, polohy hlavy více 

vpravo od míčku v impactu, je patrný u všech vyspělých hráčů. 
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Trajektorie hlavy- vertikálni směr (osa Z) - Sand wedge 
g~or--------., ----------------,---,---~~;-n .. -.1 ----~----------~ 

~~~i .-~ ----1-!-----------L_ ! ! L.!_LI 
I ! -+----t--J ; I I 
I I 

1 I I 

HliMI 

0.00 

I i 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I ll 

I l l 
I l l 
I l l 
I ll 
I l l 
I l l 
I l l 
I l l 
I ; I 
i l l 
1 1

1 

3 4 5 6 7 B 

Obr. 18: Trajektorie hlavy ve vertikálním směru (osa Z) 

Čas 

Ve fázi 1 (obr. 18), vymezeno 1 a 2 na časové ose, se pozice hlavy mění směrem 

dolů. Tento pohyb pokračuje ve fázi 2, vymezeno 2 a 3 na časové ose. Ve fázi 3, 

vymezeno 3 a 4 na časové ose, se pohyb hlavy dolu zastavuje a do konce této fáze 

zůstává ve své pozici ve vertikálním směru. Na konci této fáze dosahuje rotace těla 

maxima ve vrcholu nápřahu, bod 4 na časové ose, a hlava, jež reaguje na rotační pohyb, 

zůstává ve vertikálním směru na místě. Po začátku švihu k míči ve fázi 4, vymezeno 4 a 

5 na časové ose, hlaya zůstává ve vertikálním směru ve své pozici a teprve od vrchní 

části švihu k míči, bod 5 na časové ose, se začíná lehounce zvedat, pravděpodobně 

vyrovnávající odstředivou sílu hlavy hole, zejména pak ve střední a spodní části švihu, 

fáze 4 a 5, vymezeno 5 a 6 na časové ose. Ve fázi 6, vymezeno 6 a 7 na časové ose, je 

hlava ve vertikálním směru ve stabilní poloze. V poslední fázi před impactem, bod 7 na 

časové ose, je hlava opět ve stálé poloze, podobně jako vpravo-levém směru. Ve fázi 7, 

vymezeno 7 a 8 na časové ose, hlava opět stoupá, v důsledku natahování levé nohy po 

impactu. Ve chvíli, kdy hůl míří na cíl, se hlava začíná otáčet i s tělem do směru hry. 

Jediným segmentem ve své půYodní pozici je levé chodidlo pe\llě zatížené na zemi. 
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Obr. 19: Přenos hmotnosti těla ve vertikálním směru (osa Z) 

Ve fázi 1 (obr. 19), vymezeno 1 a 2 na časové ose, vidíme nejprve malý impuls 

síly na levé noze, který začíná přenos hmotnosti na pravou stranu, který pokračuje po 

zbytek fáze 1. Ve fázi 2, vymezeno 2 a 3 na časové ose, a 3, vymezeno 3 a 4 na časové 

ose, zůstává hmotnost již neměnná na pravé noze. Hmotnost je úplně přenesena již ve 

středním nápřahu a zůstává tak až do vrcholu nápřahu, bod 4 na časové ose. Ve fázi 4, 

vymezeno 4 a 5 na časové ose, začíná přenos hmotnosti směrem na cíl, tedy na levou 

nohu. Hmotnost je přenesena více na levé straně, již v první části švihu k míči. Ve fázi 

5, vymezeno 5 a 6 na časové ose, znovu stoupá zatížení pravé nohy. Hůl se v tuto chvíli, 

ve fázi 5, nachází nejvíce vpravo od těla a zatížení pravé nohy je reakcí na odstředivou 

sílu, aby nedošlo k vychýlení rovnováhy. Zároveň je levá noha odlehčena. Ve fázi 6, 

vymezeno 6 a 7 na časové ose, pokračuje přenos hmotnosti na levou nohu a dosahuje 

svého maxima v momentě kontaktu s míčkem. Až do této chvíle, také stále stoupalo 

zatížení pravé nohy, která tlačila tělo směrem k cíli až do momentu kontaktu hole 

s míčkem. Ve fázi 7, vymezeno 7 a 8 na časové ose, klesá zatížení levé nohy a pravá je 

zatížena stejně jako v základním postoji. Ve chvíli, kdy hůl míří na cíl, bod 8 na časové 
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ose, stoupá opět zatížení levé nohy a odlehčení pravé. Tělo je taženo odstředivou silou 

hole směrem k cíli, tedy na levou nohu. 
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Obr. 20: Přenos hmotnosti těla v předo-zadním směru (osa X) 

Ve fázi 1 (obr. 20), vymezeno 1 a 2 na časové ose, působí proband na podložku 

směrem vpřed levou nohou, zatímco pravou vzad. Tyto síly jsou způsobeny přenosem 

hmotnosti, kdy v nápřahu zatěžujeme patu pravé nohy a ve švihu k míčku patu levé 

nohy. Paty nám v přenosu hmotnosti slouží jako opory, zatímco špičky jako bod opory 

pro působení na jednotlivé přenosy hmotnosti. Ve fázi 2, vymezeno 2 a 3 na časové ose, 

jsou působící síly pro přenos hmotnosti na pravou stranu viditelné. Ve fázi 3, vymezeno 

3 a 4 na časové ose, se působící síly mění. Ve druhé polovině fáze 3 začíná, zatímco se 

hůl blíží k vrcholu nápřahu, bod 4 na časové ose. pravá noha působit dopředu, 

vyrovnávajíc setrvačnost těla v přenosu hmotnosti. Ve fázi 4, vymezeno 4 a 5 na časové 

ose, pravá noha působí vpřed při začínajícím švihu k míči. Tento impuls je viditeln)· na 

působení síly v ose Z (obr. 19) ve fázi 5. Další impuls pravou nohou již není potřeba, 

neboť přenos hmotnosti na levou nohu již zajistí setrvačnost torza a hole procházející 

jednotlivými fázemi. Ve fázi 5, vymezeno 5 a 6 na časové ose, a 6, Yymezeno 6 a 7 na 

časové ose, klesají pusobící síly. Ve chvíli kontaktu hole s míčem, bod 7 na časové ose, 
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a během fáze 7, vymezeno 7 a 8 na časové ose, se působící síly mění, levá noha působí 

dopředu, brzdí setrvačnost těla na konci přenosu hmotnosti a odstředivou sílu hole. 
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Obr. 21: Přenos hmotnosti vpravo-levém směru (osa Y) 
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Ve fázi 1 (obr. 21), vymezeno 1 a 2 na časové ose, působí proband při počátku 

nápřahu doprava oběma chodidly, v důsledku pomalého počátku nápřahu a přenosu 

hmotnosti na pravou nohu. Ve fázi 2, vymezeno 2 a 3 na časové ose, a 3, vymezeno 3 a 

4 na časové ose, působí chodidla, přenosem hmotnosti na pravou nohu, doprava. 

Hmotnost je takto přenášena až do plného nápřahu, bod 4 na časové ose. Na začátku 

švihu k míči, fáze 4, vymezeno 4 a 5 na časové ose, působí pravá noha doprava a 

startuje tím přenos hmotnosti na levou nohu, která tímto působí směrem k cíli. Ve fázi 

5, vymezeno 5 a 6 na časové ose, nepůsobí pravá noha jako zdroj síly k přenosu a levá 

noha přestává působit vlevo, k cíli. Ve fázi 6, vymezeno 6 a 7 na časové ose, působí 

prává noha znovu jako zdroj síly k přenosu hmotnosti a působí svou oporou, pravou 

špičkou, směrem od cíle. Levá noha velkým impulsem působí vpravo, čímž Y)TO\nává 

průchod hole oblastí impactu. Po úderu do míče, bod 7 na časové ose, opět působí levé 

chodidlo jako opora pro přenos váhy těla, zatímco pravá působí směrem od cíle a 

udržuje rovnováhu těla. 

57 



~00 ~------------------------
: : _:~-;; j ;:;at:Je P-1 I 

~~ J : ~-s.J'ló wec~e L 1--··----------------------------- --------·---------Í 
~ 1 Iron 7 P i i . ' ' . 

;- Jron1L Í 1 ~ 

- !,on3P ' 
~00 i ·- Iron 3 L 1-·--------------------------------l ' . __ __,, 

-1 (') +--·-·-- -------·--------- -----. -- - · --·--~--....~~ 
l . • li -·_;,o ;·,J-; _______________ __,.__ _ 

' 

-3CU -r----·- --- ---------------

-430 ~---- ------------

Obr. 22: Srovnání přenosu hmotnosti ve vertikálním směru (osa Z) mezi holemi 

Sand wedge, železo 7 a železo 3 

Při srovnávání průběhu přenosu hmotnosti, nebudeme používat rozdělení do 

jednotlivých fází a omezíme se na popis jednotlivých trajektorií v průběhu času. Grafy 

jsou srovnány podle momentu kontaktu hlavy hole s míčem, bod 1 na časové ose. 

Všechny trajektorie jsou si svým pruběhem velice podobné. Výraznější odchylky 

v přenosu váhy vidíme až v momentě úderu hole do míče. V tomto bodě je pík 

trajektorie přenosu hmotnosti při švihu holí Sand wedge výrazně v)·š než u obou 

zbývajících želez, která jsou na stejné úrovni. Tlak na podložku levé nohy je po 

okamžiku úderu do míčku opět stejný u všech měřených holí. Popis golfového švihu, 

konkrétně o přenosu hmotnosti, nám říká, že se přenos hmotnosti zvětší s prodlužující 

se délkou hole, což se nepotvrdilo. Nejvyšší impuls síly v momentě úderu do míčku je u 

hole Sand wedge. 
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Obr. 23: Srovnání přenosu hmotnosti v předo-zadním směru (osa X) mez1 

holemi Sand wedge, železo 7 a železo 3 

Při srovnávání trajektorií přenosu hmotnosti jednotliv)·ch holí, nám postačí 

orientace podle momentu úderu hole do míče, bod 1 na časové ose. Vidíme velkou 

podobnost trajektorií jednotlivých holí v průběhu času. Podrobný popis je na obr. 20. 

Působící síly se nám tentokrát zvětšují s prodlužující se holí. Tento pohyb je v souladu 

s teorií golfového švihu, kdy delší hul produkuje větší odstředivou sílu a rychlost hlavy 

hole Y okamžiku kontaktu hlavy hole s míčem. Hráč tak tlačí na patu levé nohy, jež je 

ve chvíli kontaktu hlavy hole s míčkem opěrným bodem těla, více do podložky směrem 

dozadu. Při švihu holí Sand wedge je tento tlak levé nohy směrem vzad nejnižší ze tří 

měřených holí. V průběhu švihu jednotlivými holemi se momentální odchylka pohybuje 

v rozmezí 1 O N, což ukazuje na vysokou interindividuální stabilitu provedení golfového 

švihu probanda. 
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Obr. 24: Srovnání přenosu hmotnosti Y pravo-levém směru (osa Y) mezi holemi 

Sand wedge, železo 7 a železo 3 

Srovnávání trajektorie působení sil vpravo-levém směru je poměrně složité. 

Zvláště uvážíme-li různé počáteční hodnoty trajektorií jednotlivých holí. Jednotlivé 

trajektorie se navzájem podobají v poměru působící síly vůči svému počátku. 

Podstatným jevem u všech holí je souhlasný směr působení síly obou nohou v prťiběhu 

švihu. Na počátku švihu začínají působit obě chodidla směrem doprava, od cíle. V této 

počáteční fázi švihu začíná rotace těla s přenosem hmotnosti na pravou nohu. Po 

prvotním impulsu k přenosu na pravou nohu, začínají nohy působit jako opora pro 

přenos hmotnosti a rotaci těla a jejich síly míří souhlasně vlevo, k cíli. Tyto síly se 

zvyšují a dosahují svého maxima v okamžiku dosažení vrcholu nápřahu. Ve chvíli, kdy 

začne švih směrem k míči, začnou obě nohy působit směrem vpravo, sloužíc jako 

opěrné body pro přenos hmotnosti a pohyb těla směrem k cíli. Ve chvíli kontaktu hlavy 

hole s míčem a těsně potom, působí chodidla shodně směrem k cíli, brzdíc setrvačnou 

sílu těla. Po tomto krátkém časovém úseku na okamžik opět pusobí vpravo, od cíle, pro 

získání rovnováhy a mírně začínají opět působit směrem k cíli při dokončování švihu. 
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Jediným podstatným rozdílem v působení sil mezi švihy jednotlivými holemi, je veliký 

pík levé nohy u hole Sand wedge v okamžiku kontaktu hlavy hole s míčkem, kdy levá 

noha působí zvětšenou silou vpravo. 
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Obr. 25: Srovnání trajektorií ramen vybraných holí v předo-zadním směru 

Sand wedge, železo 7, železo 3 

Trajektorie ramen má v předo-zadním směru u všech tří měřen)'ch holí stejný průběh. 
Trajektorie ramen - predo-zadni směr (osa Y)- Sand wedge 
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Při popisu 

pohybu ramen 

můžeme tedy 

vycházet 

z původního 

popiSU 

trajektorie ramen 

v předo-zadním 

směru hole Sand 

wedge (Obr. 7). 

Tento trend 

potvrzuje naši 

hypotézu. 

Pohybový vzor 

plného švihu 

yychází 

z hlediska 

inverzní 

dynamiky a 

kinematiky ze 

stejného základu 

bez ohledu na 

použitou hůl. Na 

těchto grafech je 

stejný pohybový 

základ zřetelně 

viditeln)-. 



Obr. 26: Srovnání trajektorií ramen vybraných holí ve vertikálním směru (osa Z) 

- Sand wedge, železo 7, železo 3 
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~ 

průběh po celou 

dobu provádění 

švihu . Trajektorie 

ramen se liší Jen 

v momentu 

překřížení ramen u 

švihu k míči u hole 

železo 3, kde 

dochází k tomuto 

překřížení ještě před 

středem švihu k míči 

(bod 6 na časové 

ose). Průběh 

trajektorií v grafu 

potvrzuje naši 

hypotézu. Pohybový 

vzor plného švihu 

vychází z hlediska 

inverzní dynamiky a 

kinematiky ze 

stejného základu bez 

ohledu na použitou 

hůl. Pohybový 

základ v pohybu 

ramen ve 

Yertikálním směru je 

stejný u všech 

měřených holí. 



Obr. 27: Srmnání trajektorií ramen vybraných holí vpravo-levém směru (osa X) 

- Sand wedge, železo 7, železo 3 
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skutečnost 

naši 

potvrzuje 

hypotézu. 

Pohybový vzor plného 

švihu vychází z hlediska 

inYerzní dynamiky a 

kinematiky ze stejného 

základu bez ohledu na 

použitou hul. Pohybový 

základ, v pohybu ramen, 

Je obdobný ve všech 

třech rovinách a u všech 

holí, jak v porovnání 

trajektorie pohybu, tak i 

v časovém průběhu. 

Tento fakt potvrzuje i 

naši druhou hypotézu. 

Hráč ucholové úrmně 

bude mít Yelmi vysokou 

individuální stabilitu 

provedení. To se 

prokázalo v dovednosti 

zahrát se všemi holemi 

švih se 

pohybov)·m 

v rotaci ramen. 

stejným 

základem 



5. Závěr 

Kinematická analýza ukázala pohyb ramen v souladu s teorií golfového švihu. 

V předo-zadrúm směru se jedná ve fázích 1 - 3 (obr. 7 a 25) o pohyb levého ramene 

vpřed a pravého vzad až do okamžiku plného nápřahu. V druhé polovině švihu, od 

počátku švihu k míči, je pohyb ramen opačný. Levé rameno se vrací vzad a pravé 

rameno vpřed do své původní polohy, prochází skrz ni a pokračují v pohybu až do 

dokončení švihu. Vpravo-levém směru dochází v první polovině fáze 1 (obr. 8 a 27) 

k posunu vpravo obou ramen současně, v důsledku přenášení hmotnosti. V druhé 

polovině fáze 1, v důsledku začínající rotace ramen, pokračuje posun levého ramene 

vpravo a pravé se začíná posunovat vlevo. Tyto pohyby pokračují ve fázích 2 a 3. Od 

počátku švihu k míči, fáze 4-7, se levé rameno začne přesunovat vlevo, zatímco pravé 

rameno, v důsledku rotace ramen, se nejdřív přesunuje vpravo a od fáze 6 společně 

s levým ramenem směrem k cíli. Ve vertikálním směru dochází k posunu levého ramene 

dolú a pravého vzhůru až do vrcholu nápřahu, ve fázích 1 - 3 (obr. 9 a 26). Od vrcholu 

nápřahu, fáze 4-7, se poloha ramen ve vertikálním směru mění opačně než dosud. Levé 

rameno míří vzhůru a pravé dolů v dúsledku rotace ramen. 

Kinematická analýza nám nabídla srO\nání rotace ramen a boků. Během nápřahu 

se boky (obr. 10 - 12) otáčejí směrem od cíle, čímž se posunují ve všech třech rovinách 

obdobně jako ramena, ale jejich rotace probíhá v menším prostorovém rozpětí. Vytváří 

se tak napětí mezi rotací boků a ramen, což je v souladu s golfovou teorií. Boky také 

začínají pohyb těla a následně hole směrem k cíli, čímž vzniká ještě větší svalové napětí 

uvolňující svoji energii přes paže na hůl, zrychlujíc její pohyb směrem k míči s nejvyšší 

rychlostí v momentě kontaktu s míčkem. 

Trajektorie pohybu kolen (obr. 13 - 15), která jsou středem opěrné soustavy, 

dolní částí těla, je v souladu s teorií golfového švihu. Kolena se pohybují společně 

s přenosem hmotnosti a rotací těla. Pohyb levého kolene je charakterizován pohybem 

vpřed, dovnitř postoje a dolu při nápřahu. Pravé koleno se pohybuje během nápřahu 

mírně vpravo, vzhfuu a vzad. Od počátku švihu k míči si kolena roli otočí a levé koleno 

se vrací do své původní pozice, ve které se obě kolena nachází ve chvíli středního švihu 

k míči. V době kontaktu hlavy hole s míčkem je levé koleno výše, směrem k cíli a 

vzadu od své původní pozice. Pravé je ve stejn)· okamžik od své původrú pozice níže, 

vykloněno dovnitř postoje a vpředu. 
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V pohybu hlavy pozorujeme zejména přenosy hmotnosti, viditelné Y pravo

levém posunu (obr. 16 - 18). Hlava se od počátku nápřahu ocitne níže a vzadu od 

základní polohy a v tomto posunu od základní pozice již zůstává. Pohybuje se směrem 

od cíle až do vrcholu nápřahu, poté se vrací k původní poloze, kde se na okamžik 

zastaví Y momentě kontaktu hlavy hole s míčem, a poté pokračuje v pohybu směrem 

k cíli. Signál s bodem mizí ve chvíli, kdy hůl míří vodorovně směrem na cíl po kontaktu 

s míčem, což je moment, kdy se hlava začíná otáčet a sledovat let míče. V někter)·ch 

příručkách se dočteme, že máme držet hlavu pokud možno na místě. Naše měření švihu 

vrcholového hráče dokazuje, že pohyb hlavy je během švihu přirozen)· a žádoucí. 

Porovnáme-li trajektorie jednotlivých segmentů, najdeme vysokou míru shody. 

To prokazuje pravdivost naší hypotézy, která praví, že pohybový vzor plného švihu 

vychází z hlediska kinematiky ze stejného základu, bez ohledu na použitou hůl. Bez 

zajímavosti není srovnání mezi polohou hlavy, v okamžiku kontaktu hole s míčkem. Při 

švihu holí Sand wedge se hlava vrací do své původní pozice, naproti tomu při švihu 

železy 7 a 3 se hlava nachází mírně vpravo od původního místa. 

Inverzní dynamika nám nabízí podrobný popis průběhu přenášení hmotnosti 

mezi chodidly a také jejich působení v předo-zadním a pravo-levém směru (obr. 19 -

24). Hmotnost je úplně přenesena již ve středním nápřahu a zůstává tak až do vrcholu 

nápřahu. Hmotnost je přenesena zpět na levou stranu, směrem k cíli, již v první části 

švihu směrem k míčku. Pouze ve chvíli středního švihu k míči znovu stoupá zatížení 

pravé nohy. Hůl se v tuto chvíli, nachází nejvíce vpravo od těla a zatížení pravé nohy je 

reakcí na odstředivou sílu, aby nedošlo k vychýlení rovnováhy. Zároveň je levá noha 

odlehčena. Toto zatížení je zřetelné až do momentu kontaktu hlavy hole s míčkem a 

poté je pravá noha opět odlehčována. V předo-zadním (obr. 20 a 23) a pravo-levém 

(obr. 21 a 24) směruje tlak na podložku v souladu s teorií golfového švihu a v souladu 

s fyzikálními zákony akce a reakce. V teorii golfového švihu souhlasí přesun hmotnosti 

během nápřahu v působení sil na patu pravé nohy. Na patu levé nohy je vyvíjen tlak 

zejména v momentě kontaktu hlavy hole s míčkem a během pokračujícího švihu. Tlak 

na pravou patu je ve směru od cíle a dozadu během nápřahu. Na levou patu je vyvíjen 

tlak směrem k cíli a vzad během švihu k míči z ncholu nápřahu. 

Ve srovnání přenosu hmotnosti mezi jednotlivými holemi je nejdůležitější míra 

přenosu hmotnosti ve vertikálním směru (obr. 19 a 22). Trajektorie přenosu hmotnosti u 

všech holí jsou si svým průběhem velice podobné. Výraznější odchylky v přenosu 
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hmotnosti vidíme až v momentě úderu hole do míče. V tomto bodě je pík trajektorie 

přenosu hmotnosti hole Sand wedge výrazně výš, než u obou delších želez, jejichž píky 

jsou na stejné úrovni. Tlak na podložku levé nohy je, po okamžiku úderu do míčku, u 

všech holí opět stejný. Popis golfového švihu, konkrétně o přenosu hmotnosti, nám říká, 

že se přenos hmotnosti zvětší s prodlužující se délkou hole, což se nepotvrdilo, neboť 

největší impuls síly v momentě úderu do míčku je u hole Sand wedge. Vpravo-levém 

(obr. 24) a předo-zadním pohybu (obr. 23) jsou rozdíly v přenosu nevelké. 

V inverzní dynamice opět panuje vysoká interindividuální podobnost mezi 

měřenými švihy, což svědčí o vysoké technické úrovni probanda. Potvrzuje to naši 

hypotézu, že hráč vrcholové úrovně bude mít velmi vysokou individuální stabilitu 

provedení. 

Inverzní dynamika a kinematika potvrdily naše hypotézy. 
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