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Abstrakt 

 

Název: Ovlivňování úspěšnosti a přesnosti patovacího úderu pomocí drilových 

cvičení 

 

Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit vliv specifických tréninkových podmínek (drilů 

z krátké a dlouhé vzdálenosti) na úspěšnost a přesnost patování u 

amatérských hráčů golfu. 

 

Metody: Deset amatérských hráčů golfu se účastnilo této studie (věk = 35,0 ± 12,9 

let; výška = 176,7 ± 10,1 cm; hmotnost = 73,9 ± 17,7 kg; hcp = 27,7 ± 

13,4; herní zkušenosti = 4,2 ± 2,6 let). Design této studie se skládal ze 

sběru dat před tréninkem, tréninkového úseku, a sběru dat po tréninku. Při 

sběru dat odehrál každý hráč 10 patů ze vzdálenosti 0,9 m, 1,5 m, 3 m, 8 

m, 10 m a 12 m. V rámci 4 týdenní intervence byl výzkumný soubor 

rozdělen na dvě skupiny (krátké a dlouhé drily). Pro zjištění vztahu mezi 

parametry úspěšnost a přesnost patů, herní úrovní (hcp), herními 

zkušenostmi a frekvencí trénování jsme použili Pearsonův korelační 

koeficient (p < 0,05). Pro zjištění statisticky významného rozdílu mezi 

úvodním a závěrečným testováním jsme použili párový t-test.   

 

Výsledky: Při hodnocení všech hráčů dohromady před a po intervenci jsme zjistili 

vyšší úspěšnost krátkých patů (o 11 %, p < 0,001) a vyšší přesnost 

dlouhých patů (o 15,8 %, p < 0,001). Skupina krátkých drilů se zlepšila 

více v úspěšnosti krátkých patů (o 15,3 % resp. 6,7 %) a skupina dlouhých 

drilů se zlepšila více v přesnosti dlouhých patů (o 19,5 % resp. 11,4 %), 

avšak rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný. 

 

Klíčová slova: dovednost, golf, trénink, pat, intervence  



 

 

Abstract 

 

Title:  Influencing the success and accuracy of putting stroke using drill exercises 

 

Objectives: The aim of this study was to determine the influence of specific training 

conditions (short and long drills) on the success and accuracy of putting 

stroke of amateur golfers. 

 

Methods: Ten amateur golfers participated in this study (age = 35,0 ± 12,9 years; 

height = 176,7 ± 10,1 cm; weigth = 73,9 ± 17,7 kg; Hcp = 27,7 ± 13,4; 

game experiance = 4,2 ± 2,6 years). The design of this study consisted of 

data collection before training, a training session, and data collection after 

training. Before and after intervention each player made 10 putts from 

distance of 0,9 m, 1,5 m, 3 m, 8 m, 10 m a 12 m. During 4 weeks of 

intervention, the research file was divided into two grups (short and long 

drills). To determine the relationship between parameters success and 

accuracy, game level (hcp), game experience and training frequency was 

used Pearson’s correlation coefficient (p < 0,05). To determine the 

statistically significant difference between the pre and post intervention 

test was used a paired t-test. 

 

Results: When evaluating all players together before and after intervention, we 

found higher success of short putts (by 11 %, p < 0,001) and higher 

accuracy of long putts (by 15,8 %, p < 0,001). A group of short drills 

improved more in success of short putts (by 15,3 % resp. 6,7 %), and the 

group of long drills improved more in the accuracy of long putts (o 19,5 

% resp. 11,4 %), but between groups wasn’t statistically significant 

difference. 

 

Keywords: skill, golf, training, putt, intervention
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1.  ÚVOD 

 Vysoká dovednost hry driverem, krátkými železy a patrem jsou základem pro 

dosahování nízkého skóre. U vrcholových hráčů golfu je až 43% úderů hraných v průběhu 

kola právě patrem. Patovací úder je fyzicky nejméně náročným úderem v golfu, oproti 

ostatním úderům nevyžaduje velkou svalovou sílu ani flexibilitu a každý hráč v něm 

může dosáhnout vysoké výkonnosti. Díky nižším nárokům na změnu techniky pro 

zlepšení úspěšnosti patovacího úderu než u dlouhých ran, lze předpokládat, že 

nejrychlejší cestou ke zlepšení průměrného skóre je snížení počtu patů za kolo. Vysoké 

výkonnosti lze dosáhnout pouze v případě, že se hráč dokáže dlouhým patem výrazně 

přiblížit jamce a zároveň má vysokou úspěšnost patů z krátké vzdálenosti. 

Tato diplomová práce navazuje na mojí bakalářskou práci s názvem „Vliv 

měnících se podmínek na výsledek patovacího úderu“, kde jsem v teoretických 

východiskách práce popsal charakteristiku golfu, jeho historii a techniku patovacího 

úderu. Ve výzkumu v bakalářské práci jsme se zabývali patováním amatérských hráčů 

golfu z různých vzdáleností a směrů. Diplomová práce se teď rozšiřuje o sportovní 

trénink v golfu, strukturu výkonu v golfu a v samotném patování a techniku patovacího 

úderu rozšířenou o poznatky nových výzkumů. Stěžejním bodem teorie je trénink 

patovacího úderu – technický a herní. Ve výzkumu jsme se zabývali ovlivňováním 

úspěšnosti a přesnosti patování pomocí drilových cvičení. V první kapitole praktické části 

jsou stanoveny cíle práce a vymezeny vědecké otázky a hypotézy, v metodické části je 

popsán výzkumný soubor, experimentální protokol, sběr dat a hodnocení. Výsledky jsou 

popsány jednak textově, tak i graficky a tabulkově. V diskuzní části jsou zhodnoceny, 

okomentovány a objasněny výsledky. V závěru je celý výzkum shrnut, jsou popsány 

klady i zápory studie.  
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1  Patovací úder 

Patování je technická dovednost v golfu, při které uvádíme míček do pohybu 

pomocí patru do jamky. Tato činnost je první, se kterou se začínající golfista setká, 

protože není tak kondičně a koordinačně náročná jako golfový švih. První pokusy mohou 

být sice horší, ale po pár minutách každý člověk tuto dovednost pochopí, a začne jí celkem 

dobře ovládat. „Golf by měl být vyučován od jamky směrem k odpališti“ (Penick, Shrake, 

2006). 

Pelz (2000) ve své knize uvádí, že patovat může každý. Kterýkoliv hráč má šanci 

porazit nejlepšího golfistu na světě. V této disciplíně proti sobě můžou soupeřit děti i 

senioři, zdravý i hendikepovaní, nejlepší i nehorší golfisté na světě. 

 Pelz (2000) popisuje, že patování je jednoduché, protože vždy končí úspěchem. 

Někdy však k tomuto úspěchu potřebujeme více patů, než by se nám líbilo. Jeden 

z nejlepších golfistů – Ben Hogan řekl, že patování je jiná hra. A měl pravdu. Ačkoliv je 

patovací úder naprosto odlišný od golfového švihu, je patování jednou z nejdůležitějších 

dovedností v golfu. Pokud zkazíte pat, nemůžete se už zachránit, musíte si rovnou 

připočítat ránu navíc a patovat znovu. Půl metrový pat se počítá stejně jako 300 metrová 

rána z odpaliště. Během golfové hry, používá hráč několik druhů úderů – odpaluje dřevy, 

železy, přihrává si na jamkoviště a patuje. U vrcholových hráčů připadá 43% všech úderů 

právě na patování (Pelz, 2000). 

 Často vídávám rekreační golfisty, jak odpalují jeden míček za druhým. Jejich 

tréninková náplň je většinou odpalování na cvičné louce a pak hra na hřišti. Sami sebe se 

pak ptají, proč se nezlepšuji? Možná je to tím, že málo trénují patování. Pokud tato činnost 

je skoro polovinou ze všech úderů na hřišti, neměl by být i celkový tréninkový čas 

z poloviny patováním? 

 Jsou dva požadavky dobrého patování: přesná linie patu a přesná rychlost míčku. 

Tohle dohromady dává dobrý pat, který začne na správné linii a stočí se do jamky (Pelz, 

2000). 

 Pelz (2000) také uvádí, že patování je kombinací vědy a umění. Součástí vědy je 

motorická dovednost použít tyč s plochou na konci ke kutálení míčku do jamky. Umění 
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je v představení si jak ladně napřáhneme patr a trefíme míček, který se skutálí do jamky. 

Kölbing a Steinfurth (2006a) poukazují na to, že pokud hráč bude věřit, že pat promění, 

tak jako by se stalo, i když jeho technika nebyla dobrá. Pokud však k patu přistupujeme 

pesimisticky, i sebelepší technika a trénink nezaručují úspěšnost patu. 

 

2.2  Sportovní trénink 

Sportovní trénink znamená přípravu jedince či týmu na soutěž, tj. v golfovém 

prostředí se připravuje hráč na výkon na hřišti. Dříve se trénink chápal jako opakování 

daného výkonu formou soutěží, což však nestačilo a začalo se hledat jiné řešení – 

vytváření systému nejrůznějších tréninkových cvičení. „Podle Periče a Dovalila (2010) 

je trénink složitý a účelně organizovaný proces rozvíjení specializované výkonnosti 

sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně“. Činnost v golfu má podobu 

složitých pohybu a jejich kombinací, proto jejich zvládání vyžaduje přístup, který 

kombinuje různé metody, prostředky a formy tréninku. Není možné tyto přístupy volit 

náhodně, ale je nezbytné je plánovat, organizovat a řídit. Musíme si uvědomit, že trénink 

je dlouhodobý proces rozvoje specializované výkonnosti sportovce. U dětí má trénink 

přípravný charakter, kde klademe důraz hlavně na všestrannost. Později se trénink 

sportovce specifikuje na určitou disciplínu a na vysoce specifický trénink vedoucí až ke 

sportovnímu mistrovství (Perič, Dovalil, 2010). 

 „Cílem tréninku je dosažení individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti ve 

zvoleném sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje sportovce“(Perič, Dovalil, 

2010). Cílem tedy není pouze výkonnostní složka, ale také lidská. Ze sportovce chceme 

vychovat dobrého člověka. Úkolem tréninku je osvojení sportovních dovedností (plný 

švih, chip, pitch, pat nebo strategie), rozvoj pohybových schopností (kondice sportovce) 

a formování osobnosti sportovců ve smyslu specifických požadavků sportovního odvětví. 

Úkoly sportovního tréninku jsou řešeny v rámci jednotlivých složek tréninku (Perič, 

Dovalil, 2010). 

 

2.2.1  Struktura sportovního výkonu v golfu 

Struktura sportovního výkonu se skládá z faktorů somatických, faktorů 

kondičních, faktoru techniky, faktoru taktiky a psychologických faktorů. V tréninku golfu 
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musíme tyto faktory zlepšovat, abychom dosáhli nejvyššího možného výkonu. Faktory 

ovlivňující výkon v golfu zařazujeme do tréninku v podobě technické, kondiční, taktické 

a psychologické přípravy. Somatické faktory jako relativně stálé a ve značné míře 

geneticky podmíněné činitele hrají v řadě sportů významnou roli. K hlavním somatickým 

faktorům patří: výška a hmotnost těla, délkové rozměry a poměry, složení těla a tělesný 

typ. V golfu hraje významnou roly výška. Vyšší hráči působí při odpalu větší pákou na 

míček, který pak letí dál než u nižších hráčů. Stejně tak působí délka horních končetin. 

Do technické přípravy patří osvojování techniky golfových dovedností, jako je plný švih, 

krátká hra (chip a pitch) a patování. Jelikož je golf především technickou disciplínou, 

musí mít hráč techniku na nejvyšší úrovni a proto je technická příprava nejčastější náplní 

tréninku. Kondiční příprava rozvíjí schopnosti hráče jako je síla, rychlost, vytrvalost a 

koordinace. Hráč golfu by měl mít vysokou fyzickou zdatnost, aby mohl předvádět 

výborný výkon po celou dobu hry, která může trvat až 5 hodin. V plném golfovém švihu 

je důležitá koordinace pohybů a síla jednotlivých částí těla. Z pohledu rychlosti, je u 

golfového švihu zásadní tzv. acyklická rychlost – rychlost jednotlivých částí těla. 

„Taktikou se chápe způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných v souladu 

s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního řešená strategických a 

taktických úkolů“. Taktická příprava neboli strategie by měla být též součástí tréninku. 

Hráč zde promýšlí strategii, kterou použije na hřišti. Více se o strategii v patování dozvíte 

v kapitole 2.3.2. Psychologická příprava je v dnešní době součástí všech sportů, golf 

nevyjímaje. Hráč se v této přípravě zabývá stanovováním cílů, motivací, ovlivnění před 

soutěžních, soutěžních a po soutěžních stavů a udržení pozornosti. Dobrý hráč golfu by 

se měl dokázat vypořádat s velkým psychickým tlakem (Perič, Dovalil, 2010). 

 

2.2.2  Pohybové dovednosti a pohybové učení 

„Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady sportovce správně, 

účelně, efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly“ (Perič, Dovalil, 2010). Golfový švih je 

diskrétní, uzavřená a jemná pohybová dovednost, která je založena na senzomotorické 

koordinaci oko – ruka. 

Podle Dovalila (2012) je technika způsob řešení pohybového úkolu v souladu 

s pravidly příslušného sportu, biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnosti 

sportovce. Perič (2008) popisuje techniku jako „nedostižný ideál“ toho jak by měl 
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konkrétní pohyb vypadat na základě biomechanických, anatomických, morfologických a 

dalších zákonitostí. 

Styl je v podstatě individuálním zvládnutí techniky (Perič, 2008). Když je 

technika zautomatizovaná, sportovec si utváří vlastní styl (Drabik, 1996). 

Drabik (1996) ve své knize popisuje pět druhů techniky: 

 Základní – zjednodušená technika pro děti nebo začátečníky 

 Standardní – technika, která je zaměřená na hlavní body a je učena hned po 

základní technice 

 Individuální – upravená standartní technika podle sportovce – podle jeho 

temperamentu, somatotypu atd.) 

 Nová – nová, experimentální technika, která se může stát novým standardem 

 Modelová – technika podle biomechanických zákonitostí, technika, kterou 

používají nejlepší sportovci v oboru 

Dokonalé osvojení pohybových dovedností je hlavním úkolem sportovního 

tréninku v golfu. Osvojování dovedností se uskutečňuje pomocí speciálního druhu učení 

– motorické učení. To probíhá v posloupnosti určitých časových úseků, fází – seznámení, 

zdokonalování, automatizace a tvořivá realizace. Je to proces seznámení se s pohybem, 

až ke zvládnutí na mistrovskou úrovni (Perič, Dovalil, 2010). 

Pohybové učení je více než zlepšení výkonu, je to trvalá vnitřní změna. V průběhu 

tohoto procesu dochází ke změnám na úrovni buněk, tkání, orgánů, řídící soustavy (CNS) 

i ke změnám v oblasti psychických pochodů (Krištofič, 2006). 

 

2.2.3  Stavba sportovního tréninku 

 Základní kamenem stavby sportovního tréninku je tréninková jednotka tj. trénink. 

Ta by měla probíhat minimálně třikrát týdně, pokud se má dostavit tížený efekt. Je 

rozdělena na úvodní část, která slouží k přípravě organismu na zátěž, hlavní část, kde je 

za úkol plnit cíl tréninku, a závěrečnou část, která slouží ke zklidnění a zhodnocení 

tréninku (Perič, Dovalil, 2010).  

 Dále můžeme rozdělit stavbu tréninku na různé časové cykly - mikrocykly, které 

trvají 3 – 10 dnů a tvoří je různý počet tréninkových jednotek, mezocykly, které trvají 2 

- 6 týdnu a tvoří je mikrocykly, makrocykly, které trvají 1 – 3 měsíce a jsou tvořeny 
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mezocykly. Makrocykly se rozdělují na přípravné, předzávodní, závodní a přechodné 

období. Posledním tréninkovým cyklem je roční tréninkový cyklus, které je tvořen 

z makrocyklů, většinou trvá jeden rok nebo může být zaměřen na následující velkou akci 

- 4letý olympijský cyklus (Perič, Dovalil, 2010). 

 Z důvodu složitosti sportovního tréninku, se tedy musí trénink plánovat, evidovat, 

kontrolovat a vyhodnocovat (Perič, Dovalil, 2010). 

 

2.3  Struktura výkonu v patování 

 Jelikož vysoký výkon patování nevyžaduje kondiční připravenost a nezáleží na 

somatických faktorech, ve struktuře výkonu v patování se objevuje technický, taktický a 

psychologický faktor. Technika v patování hraje důležitou roly. 

Pelz (2000) uvádí 15 stavebních kamenů patování, které následně dělí na 7 

stavebních kamenů úderového mechanismu – míření, zdroj síly, dráha patru, úhel úderové 

plochy, úderový vzorec, linie těla a výběr patru, na 5 psychických stavebních kamenů – 

dotek, pocit, myšlení, předúderová rutina a rituály, na 2 umělecké základy – stabilitu a 

rytmus a na poslední stavební kamen – čtení jamkoviště. 

 

Obrázek 1: 15 stavebních kamenů patovacího úderu podle Pelze (2000) 

 

Karlsen (2010) rozděluje strukturu výkonu podle vlivu na směr nebo vzdálenost. 

Ke správné vzdálenosti je důležité čtení jamkoviště, technika a změny na jamkovišti. 

Vzdálenost určuje rychlost hlavy hole a trefení míčku. Naproti tomu směr ovlivňuje čtení 

jamkoviště, technika, změny na jamkovišti a míření. Směr určuje úhel úderové plochy, 

cesta patru a trefení míčku. 
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Obrázek 2: Struktura výkonu v patování podle Karlsena (2010) 

 

Cílem Karlsenova a Nilssonova výzkumu (2008) bylo určit význam čtení 

jamkoviště, techniky a problémy povrchu jamkoviště na variabilitu patování hráčů golfu 

vysoké výkonnosti. Studie upozornila na důležitost čtení jamkoviště, které z 60 % 

ovlivňuje kontrolu vzdálenosti. Technika patovacího úderu ovlivňuje daný výkon z 34 %. 

Nerovnosti na jamkovišti ovlivňují výsledek z 6 %. Doporučením je, aby hráči dávali více 

důrazu na čtení jamkoviště při tréninku kontroly vzdálenosti. Trenéři a výzkumníci by se 

měli zaměřit na vývoj metod a tréninkových programů k vylepšení schopnosti čtení 

jamkoviště.  

 

2.3.1  Psychologický faktor 

 Golf, a speciálně patování je mentálně náročné. Podle Nichollsna (2007) je 

patování hlášeno mezi největšími stresory mezi skotskými amatéry. Studie podle Smitha, 

Malové a Detlinga (2000) se zabývá „yipsovým“ fenoménem v golfu. „Yips“ je 

neuropsychický samovolný pohyb svaly, který vyvolává problémy při patovacím úderu. 

Projevuje se trhnutím, otřesy a zamrznutím, které nastane během golfového turnaje. Yips 

přidá hráči přibližně 4,7 rány na jejich výsledek po 18 jamkách. Studie zjistila, že 52% 
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probandů má s „yipsovým“ fenoménem zkušenost. Trhnutí nastává většinou ve vypjaté 

situaci u patů z půl až dvou metrové vzdálenosti. „Yips“ fenomén psychologicky 

ovlivňuje výkon v patování (Karlsen, 2010). 

 Zde bych chtěl zmínit sportovního psychologa Boba Rotellu, který pomáhá 

úspěšným sportovcům dosahovat nejlepších výsledků. Je také autorem knih, zabývajících 

se psychologickými aspekty golfu jako např.: Mysl golfisty – Hraj skvěle (2011) a 

Nezastavitelný golfista (2013). 

Malhotra, Poolton, Wilson, Omuro, Masters (2014) se zabývali, jaký vliv má 

motorické sebevědomí na výkon v patování. Zjistili, že sebevědomí má vliv na rychlost 

hlavy patru a úhel úderové plochy hole zejména v prvotním nácviku patování. 

Van de Pol, Kavussanu, Ring (2012) se ve své studii věnovali vlivu tréninku a 

soutěže na dosahování cílů, motivace, výkonnosti v patovacím úderu. Upozornili na 

důležitosti vnitřní motivace a prožitku z činnosti. 

 

2.3.2  Vybavení 

 Výkon ovlivňuje nejen hráč sám, ale také jeho vybavení. V dnešní době se golfové 

hole dělají přesně na míru hráči, aby s nimi dosahoval nejlepších výsledků. Usoudit 

můžeme také z toho, kolik druhů patrů se vyrábí (Karlsen, 2010). 

 Studie Karlsena a Nilssona (2008) ukázala, že hráči používají patr typu mallet 

z důvodu lepšího míření, ale výsledky ukázaly na menší odchylku v míření u patru typu 

blade. 

 

2.3.3  Taktický faktor 

 I v patování může být strategie. Pokud musíme pat proměnit, měl by míček 

skončit za jamkou, tzv. dát míčku šanci. Podle studie je nejlepší vzdálenost za jamkou, 

pokud pat neproměníme, 40 centimetrů. Je to taková vzdálenost, kde míček má největší 

pravděpodobnost do jamky spadnout. Pokud nám však stačí se jamce přiblížit a do jamky 

zahrát až další úder, je lepší se jamce přiblížit bez rizika přehrání patu příliš daleko. Pokud 

bychom příliš přehráli pat, nebo naopak nedohráli, hrozilo by nám víc patů než dva, a to 

by znamenalo ztrátu ran. V patování je samozřejmě nejdůležitější zasáhnout jamku, ale 

musíme myslet i na rizika, která sebou tahle strategie nosí. Pro amatérské golfisty je proto 



19 

 

nejlepší myslet na to, zahrát dva paty. Nebude to skvělý výsledek, ale ani žádná 

katastrofa. Mnoha golfistům se stává, že zahrají tři, nebo i více patů (Karlsen, 2010). 

U dlouhých patů rozhoduje více síla úderu než směr. Většina trojpatů je způsobena 

velkým přejetím míčku nebo naopak velmi krátkým patem. Proto se u dlouhých patů 

soustředíme hlavně na vzdálenost. U krátkých patů je nejdůležitější směr. Doporučuje se 

krátké paty hrát sebevědomě a agresivně tak, aby míček neuhnul ze směru a zapadl do 

jamky (Wright, 2000). 

Ke strategii patování patří i to, co předchází patování – krátká hra. Je to souhrn 

úderů, kterým se snažíte dostat na jamkoviště, nejlépe co nejblíže k jamce, protože kratší 

pat je jednoduší pat. Nejenže se snažíme dostat co nejblíže jamce, ale vybíráme si místo, 

odkud budeme chtít hrát další ránu – tedy pat. Vždy je snazší zahrát rovný pat, než pat ve 

sklonu. Ale pokud u jamky nebude rovné místo, zahrajte ránu vždy pod jamku, tak aby 

pat byl do kopce (Wright, 2000). 

 

2.4  Technika 

 V této části si rozdělíme techniku na držení patru, základní postoj, pozice míče a 

pohyb (patovací kyvadlo). Závěrem této kapitoly si rozebereme sedm stavebních kamenů 

úderového mechanismu. 

 

2.4.1  Držení patru 

Je hodně způsobů jak držet patr. Není žádné správné nebo špatné držení, ale pro 

každého hráče je nějaký nejlepší způsob držení, který vede k nejlepšímu patovacímu 

úderu, a tak i k největšímu procentu proměněných patů. Patr by se však měl držet lehce. 

Na patr nevytváříme velký tlak, protože ten by mohl mít za následek menší cit při 

kontrole míčku (Pelz, 2000). 

Nejužívanější držení je s rovnoběžnými dlaněmi u sebe, s levou rukou nad pravou 

pro hráče hrajícího na pravou stranu. Dlaně jsou tudíž rovnoběžné s úderovou plochou 

patru a kolmé na linii patu. Pokud hráčům toto držení nevyhovuje, je nejlepší si patr 

chytnout tak, jak je jim to pohodlné. Častokrát pak vidíme držení s otevřenými dlaněmi, 

pravou ruku nad levou, ruce ve stejné výši, ruce oddělené od sebe atd. (Pelz, 2000). 
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Palce obou rukou jsou položeny na přední straně patru, kde je plochá část držadla 

(Kölbing, Steinfurth, 2006a). 

Jeden z nejlepších golfistů současnosti Rickie Fowler mění držení svého patru 

podle vzdálenosti od jamky. Pokud ho čeká pat delší než 9 metrů, používá klasické držení, 

kdy jsou dlaně proti sobě s levou rukou výš než pravou, které mu poskytuje dostatečný 

cit pro vzdálenost. Pokud však hraje krátký pat, chytne si patr levou rukou níž než pravou. 

Při tomto držení zůstává hlava patru déle ve směru patu (Fowler, Adler, 2013). 

 

2.4.2  Základní postoj 

 U patování bychom od sebe měli mít chodidla na šířku ramen. Širší postoj však 

není velkou chybou. Pelz (2000) upozorňuje na problémy při patování s úzkým postojem, 

kde dochází k rotaci a pohybu dolních končetin, a taktéž je tento postoj nestabilní při 

větrném počasí. Kolena jsou mírně pokrčena tak, aby byl postoj pohodlný. Tělo je 

předkloněno a tím zde vznikne prostor pro ruce, které jsou volně svěšené z ramen. Při 

příliš narovnaném postoji zaniká prostor pro ruce, velké předklonění těla je nepohodlné, 

proto se tyto varianty nedoporučují. Měření ukazují, že váha těla by měla spočívat spíše 

na levé noze v poměru 60/40. Výzkum Paula Hurriona (2009) však ukázal, že už 

v základním postoji amatérští golfisté mají 60% váhy na pravé noze a 40% na levé. U 

profesionálních hráčů je tento poměr 50/50. Při patovacím úderu byl přenos hmotnosti, 

vyjádřený pohybem středu tlakového působení, u profesionálů 83 mm a u amatérů 64 

mm. Z výzkumu bylo zjištěno i to, že profesionální skupina měla v průměru o 4cm širší 

postoj než amatérská. 

 Richardson, Hughes, Mitchell (2012) se také zabývali rozložením hmotnosti u 

patovacího postoje a při samotném úderu u hráčů různých výkonnostních úrovní. Studie 

ukázala, že trenéři by se měli více zabývat rozložením váhy v předozadní rovině, kde u 

hráčů s vyšším handicapem byla větší odchylka než u hráčů s nižším handicapem. 

Ramena, předloktí, boky, kolena i chodila by měla být rovnoběžně s linii patu. 

Pokud to tak nebude, patr se pravděpodobně nebude pohybovat po správné dráze. Pozice 

očí je ukazatelem správného postoje. Oči by měly být přímo nad linií patu (Pelz, 2000). 

Pozice hlavy je velice důležitá i po odehrání míčku. Tom Watson doporučuje 

nedívat se, jak se míček kutálí, ale držet hlavu nehybnou minimálně po dobu jedné 

sekundy (Watson, Seitz, 2012). Kölbing a Steinfurth (2006a) uvádějí, že Gary Player drží 
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hlavu absolutně nehybně až do okamžiku, kdy míček zmizí v jamce. „Čím blíže k jamce, 

tím více se hráč musí soustředit na klidné držení hlavy“.  

Pohybem hlavy u hráčů různé úrovně se zabývala studie Lee, Ishikura, Kegel, 

Gonzalez a Passmore (2008), která zjistila, že hráči golfu s horší úrovní pohybují hlavou 

při nápřahu dozadu a při prošvihu dopředu, to znamená, že se hlava pohybuje stejným 

směrem jako hlava patru. Naopak u lepších hráčů se hlava při patování pohybuje nejprve 

dopředu a poté dozadu. 

 

2.4.3  Pozice míče 

 Míček je mírně u levé nohy. Pelz (2000) uvádí, že by měl být přesně 5 cm 

od středu postoje směrem k levé noze. Je to místo, kde patr trefuje míček, už když stoupá 

a dostává minimální točivost, což je u patování žádoucí. Trenéři doporučují, že v ideálním 

případě by levé oko mělo být nad míčkem (Wiren, 1990). 

 Kölbing se Steinfurthem (2006a) poukazují na to, že s polohou míče se může 

experimentovat. Například pokud máme míček uprostřed postoje, hlava patru trefuje 

míček v nejnižším bodě ze shora. Míček pak trochu povyskočí, ale následuje přímou 

cestu. Touto formou patuje Gary Player nebo Jack Nicklaus. 

 

2.4.4  Patovací kyvadlo 

Nejjednodušší, nejstabilnější a nejlepší způsob patování je kyvadlový pohyb. Je 

to pohyb, kde patr rytmicky švihá s rukama a dlaněmi společně, bez žádné síly rukou 

nebo zápěstí. Pokud při tomto pohybu nedochází k rotaci úderové plochy, je to 

nejjednodušší povolený způsob patování (Pelz, 2000). 

 Důležitým faktorem je zde slovo jednoduché. Pokud je něco jednoduché, je 

možno to stabilně opakovat, a o to je v patování důležité. Předvádět stále stejný pohyb 

tak, aby pokud míček dostal správný směr i rychlost a skončil v jamce. Avšak to, že je 

kyvadlový pohyb jednoduchý, neznamená, že se v něm nedají dělat chyby (Pelz, 2000). 

 Adams a Tomasi (2000) popsali zásady patování: 
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1. „Hůl uchopte levou rukou tak, aby rukojeť přesahovala na zápěstí. Dlaně jsou 

naproti sobě, kolmo k cíli. 

2. Úderovou plochu namiřte kolmo k cíli a hlavu patru postavte na zem přímo za 

míč. 

3. Dívejte se ve směru cílové linie. Dominantní oko je přímo nad míčem. 

4. Ramena jsou souběžná s cílovou linii. 

5. Ruce visí volně od ramen. 

6. Nohy jsou vyrovnány podél cílové linie, kolena jsou u sebe, váhu těla přeneste na 

paty. 

7. Obě předloktí udržujte tak, aby byla souběžná ve stejné rovině. 

8. Horní konec hole směřuje ke střední části páteře. 

9. Během pohybu směrem od míče pracuje levé rameno níže než pravé. Vaše ramena 

se tedy při úderu kývají sem a tam. 

10. Během patování držte konstantní vzdálenost mezi lokty. 

11. Během patování neotáčejte hlavou. 

12. Během celého úderu udržujte úhel pravého zápěstí.“ 

 

2.4.5  Sedm stavebních kamenů úderového mechanismu 

 

2.4.5.1  Míření 

 Je to dokázáno mnoha testy v patování, pokud lépe míříte, pak i lépe patujete. 

Podle Pelze (2000) je míření prvním stavebním kamenem ke správnému patování a 

rozděluje ho na míření podle předchozí zkušenosti a poziční míření. 

 Míření podle předchozí zkušenosti je jednoduché. Pokud hráč mine jamku vlevo, 

řekne si, že mířil moc vlevo, a tak u dalšího patu zamíří vpravo. Většinou však tímto 

mířením napravuje nějakou chybu v patování, např.: hráč mine jamku vlevo, protože pat 

vytlačuje. U dalšího patu zamíří více vpravo, pat opět vytlačí a míček skončí v jamce 

(Pelz, 2000). 

 U pozičního míření je jedna důležitá věc. Levé oko hráče musí být nad míčkem. 

Tím pádem jsou obě oči nad linii patu, a pokud se hráč koukne na jamku, vidí směr 

nezkresleně. Pokud jsou však jeho oči před nebo za linii patu, vždy vidíme linii z úhlu, a 

tak špatně zamíříme a následně míček nespadne do jamky (Pelz, 2000). 
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Obrázek 3: Pozice očí ovlivňuje zamíření patru. Oči by měli být přímo nad míčem (Pelz, 2000) 

 

Golfový trenéři uvádějí, že u většiny golfistů nastává chyba v míření už 

v nastavení patru. Úderová plocha patru musí být vždy kolmá na linii patu, tak aby při 

udeření míče se zase dostala do stejné pozice a míček se mohl kutálet správným směrem. 

K míření mohou sloužit různé pomůcky. Jedna z nich je například použít čárky na 

patru, které musí být v prodloužení linie patu. Na míček si můžeme namalovat různé 

čárky nebo obrazce, které nám usnadňují míření. Můžeme si nakreslit čáru, které taktéž 

bude v prodloužení linie patu, nebo si můžeme označit tečkou místo, kam chceme míček 

trefit (Pelz, 2000). 

 

2.4.5.2  Zdroj síly 

 Pelz (2000) popisuje několik částí těla, které mohou dodávat energii patovacímu 

úderu. První kategorii jsou prsty, dlaně a zápěstí. V těchto částech jsou malé svaly, které 

málokdy dokáží zopakovat jeden a ten stejný pohyb, a proto jsou pro patování nevhodné. 

Navíc tyto partie ovlivňuje adrenalin, a pokud bychom patovali pod tlakem, což se často 

v golfu stává, nedokázali bychom dát do úderu pokaždé stejnou sílu. 

 Další oblastí je trup. Trup je velká část, která se dokáže pohybovat velmi stabilně, 

avšak využití v patování se nedoporučuje. Jelikož za pomoci síly trupu se bude patr 

pohybovat po oblouku, a ne po přímce. Bude se pohybovat okolo našeho těla a tím pádem 
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bude i rotovat úderová plocha patru, což může způsobit zatáhnutí nebo vytlačení patu 

(Pelz, 2000). 

 Delphinus a Sayers (2012) se ve své studii zabývali pohybem pánve a trupu, kde 

u hráčů s nižší výkonností nalezli vyšší variabilitu pohybu při patovacím úderu a to hlavně 

v předozadní rovině. 

 Největší chybou většiny rekreačních hráčů v patování je rotace předloktí, která 

dodává energii úderu. Pokud však dochází k rotaci předloktí, jednak vzniká více síly, než 

požadujeme, jednak dochází opět k rotaci úderové plochy od otevřené k uzavřené (Pelz, 

2000). 

 Nejefektivnější zdroj síly je z paží a ramen. Pelz (2000) popisuje tento pohyb jako 

kyvadlo hodin, které se pomocí svých ramen pohybuje rytmicky sem a tam, stejně jako 

patovací úder od nápřahu do prošvihu. Sílu paží a ramen neovlivňuje adrenalin, a tak je 

do úderu daná přesně taková síla, jakou požadujeme (Pelz, 2000). 

 

2.4.5.3.  Dráha patru 

 Dráha patru při švihu je podle Pelze (2000) jednou z nejméně důležitých. Pouhých 

17% chyb v dráze patru se promítne do startovací linie patu. To znamená, pokud uděláme 

velkou chybu ve dráze patru, uvidíme jen malou chybu ve startovací linii patu. 

 

Obrázek 4: Pouze 17% chyb v dráze patru se promítne do startovací linie patu (Pelz, 2000) 

 

Harvey Penick, jeden z nejlepších trenérů golfu vůbec, tvrdil, že patr by měl švihat 

otevřený při nápřahu a zavřený při prošvihu, měl by se pohybovat okolo těla, jak je to 
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člověku přirozené. Nejlepší golfisté tento model používali po mnoho let. Harvey Penick 

byl vynikající golfista a především učitel golfu. Své znalosti sepsal do dvou knih – Malá 

červená kniha – lekce moudrosti nejlepšího učitele golfu (2006) a Když hraješ Golf, jsi 

můj přítel – Úvahy a přemýšlení odrostlého Caddieho (2004). 

Pelz (2000) však provedl výzkum, který dokazuje, že patování po přímé linii dráhy 

patru je jednodušší a hráči s touto metodou dosahují lepších výsledků. Dalším typem 

dráhy patru je švihání z venku dovnitř nebo zevnitř ven (Pelz, 2000). 

Studie McLaughlina a Besta (2013) se zabývá dvěma druhy patování – tělem a 

rukama. Zjistila, že hráči často mění obě techniky mezi paty a že žádná z technik 

neukázala přesnější výsledky patování. 

 

Obrázek 5: Patovací úder, při kterém je patr veden okolo těla (Pelz, 2000) 

 

Pelz (2000) tedy doporučuje dráhu patru po přímé linii, kde úderová plocha patru 

je stále kolmá na linii patu. 

Studie Karlsena a Nilssona (2008) však nedoporučuje, aby se úderová plocha 

patru pohybovala po celou dobu patovacího úderu kolmá ke směru patu, ani aby rotace 

úderové plochy patru byla příliš velká. Optimálním úhlem úderové plochy patru je při 

nápřahu 1,5° otevřená a v konečné fázi 4° zavřená. 
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Obrázek 6: Patovací úder po linii, kde je úhel úderové plochy hole stále kolmý na linii patu (Pelz, 2000) 

 

2.4.5.4  Úhel úderové plochy 

 Pokud pouhých 17% chyb v dráze patru má vliv na výsledný směr, znamená to, 

že v 83% záleží na úhlu úderové plochy při trefení míčku. To znamená, že úhel úderové 

plochy je 4 krát důležitější než dráha, po které se patr pohybuje. Proto je tak moc důležité, 

abychom u patovacího úderu udrželi úderovou plochu kolmou na linii patu, tak aby míček 

po trefení směřoval tam, kam chceme. To dosáhneme tím, že nebudeme do úderu 

zapojovat žádné jiné pohyby, pouze kyvadlový pohyb bez pohybu zápěstí, aby úderová 

plocha zůstala neměnná (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 7: 83% chyb v úhlu úderové plochy má vliv na startovací linii patu (Pelz, 2000) 

 

2.4.5.5  Úderový vzorec 

Každý patr má místo kam se musíme trefit, abychom míčku předali maximální 

energii. Toto místo se nazývá „sweetspot“ – sladký bod. Jmenuje se tak, protože pokud 
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ho trefíme, cítíme příjemný pocit a maximální přenos energie. Známe sladký bod tenisové 

rakety, baseballové pálky, ale také patru. Pokud však míček udeříme nepřesně, jak ve 

vertikální rovně (příliš vysoko nebo nízko), tak v horizontální (u patky nebo u špičky) má 

to za důsledek změnu směru i vzdálenosti. A tato změna je mnohdy větší než u úderové 

plochy patru nebo dráhy patru. Proto chceme míček trefit přímo do správného místa. Ke 

kontrole tohoto bodu trefení nám slouží úderový vzorec, na nějž se obtiskne míček při 

úderu a my tak vidíme, kde jsme míček trefili. Pokud je úderový vzorec velký, značí to 

špatné patování a tak i horšího golfistu. Malý úderový vzorec ukazuje na stabilitu 

patovacího úderu a opakovatelné udeření míčku patrem ve sweetspotu (Pelz, 2000). 

Sweetspot je středobod rovnováhy hlavy patru. Pokud na sweetspot poklepete, 

hlava hole se neotočí ani nevykloní (Kölbing, Steinfurth, 2006a). 

 

Obrázek 8: Při nalepení speciální pásky na part na něm míček zanechává svojí stopu. Po pár patech zde 

vidíme úderový vzorec (Pelz, 2000) 

 

 

Obrázek 9: Sweetspot je místo, kam chceme patrem míček udeřit (Pelz, 2000) 

 

Kolbing a Steinfurth (2006a) uvádějí techniku patování z kopce, kde se míček 

trefuje úderovou plochou patru na špičce, tak aby dostal míč méně energie, a tak se 

z kopce kutálel pomaleji. Pelz (2000) tuto teorii zamítá, protože míček dostane méně 

energie, ale bude končit vpravo od jamky. 
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Na základě výše uvedených výsledků různých pozorování nemůžeme 

jednoznačně určit nejlepší způsob provedení patovacího úderu ve smyslu pohybu hlavy 

hole. Každý hráč je jiný a svým vlastním způsobem provedení by měl dodržet principy 

úspěšného výsledku patovacího úderu: přivést úderovou plochu kolmo na počáteční linii 

patu, kde se hlava hole pohybuje po této linii a dosáhnou zasažení míčku středem patru. 

 

2.4.5.6  Linie těla 

 V závislosti na postoji si tělem protneme pomyslné přímky, které prochází 

rameny, boky, koleny a přes špičky. Tyto přímky musí být rovnoběžné s linii patu tak, 

aby mířily mírně vlevo od cíle. Jelikož ramena jsou pevným bodem kyvadla, je důležité, 

aby tímto směrem mířily. Pokud nebudou, poruší se dráha patru (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 10: Pomyslné přímky, které prochází tělem, musí být rovnoběžné na linii patu (Pelz, 2000) 

 

2.4.5.7  Výběr patru 

 Většina golfistů patuje podle toho, jaký mají patr, ale mělo by to být naopak. 

Každý golfista má jiný postoj, držení i úder a tak potřebuje, aby se patr přizpůsobil jemu 

samému. I když výběr patru nepatří přímo do úderového mechanizmu, rozhodně ho 

ovlivňuje (Pelz, 2000). 
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2.4.6  Čtení jamkoviště 

 Na začátku bychom měli vědět, že každé jamkoviště má nějaký sklon a tím pádem 

žádný pat není dokonale rovný. Proto při patování musíme jamkoviště „číst“. To 

znamená, že si budoucí pat prohlídneme z více stran a určíme si bod, na který zamíříme. 

Pokud jsme tento bod vybrali správně, správně provedeme pat i zvolíme správnou 

rychlost, míček vystartuje na určený bod a postupně se stočí do jamky (Pelz, 2000). 

 Pelz (2000) v knize však popisuje, že většina golfistů, jak těch nejlepších, tak těch 

amatérských své paty podehrává – míček skončí pod jamkou v 90 % případů. V testování 

zjistil, že golfisté ve skutečnosti vidí pouze 30% opravdového sklonu. Takže golfisté 

udělají chybu v míření ještě před samotným postavením k patu. Dále zjistil, že když hráč 

zaujme svůj postoj, podvědomě namíří své tělo do většího sklonu. Tím pádem nemíří na 

určený bod, ale dál od jamky. Takže hráč už nemíří na 30% sklonu ale nevědomě přibližně 

na 70% sklonu, což už je podstatně lepší. Další změnu udělá golfista při samotném 

patovacím úderu, kde svůj pat buď zatáhne, nebo vytlačí. Tím se dostáváme přibližně na 

90% opravdového sklonu, a tak míček skončí u jamky, ale pořád pod ní (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 11: Míček se nejdříve kutálí po linii zamíření, pak se stočí do jamky (Pelz, 2000) 

 

Dále si musíme vysvětlit, že sklon může být viditelný nebo neviditelný. Hráč vidí 

po odehrání míče tzv. viditelný sklon, který je znázorněn míčkem, který se točí. Jenže to 
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je pouze sklon, který při patu vidí hráč. Z testování se však zjistilo, že je zde i neviditelný 

sklon. Ten je hned po odehrání míčku patrem. Na míček od začátku působí gravitační 

síly, které ho po prvních pár centimetrech vytlačí z přímky mířící na bod, který jsme si 

určili. Tento sklon vidíme pouze při postavení za hráčem a pro hráče samotného je tento 

sklon neviditelný. Z předešlého textu tedy vyplívá, proč hráči vidí pouze 30% skutečného 

sklonu. Při patování musíme počítat i s neviditelným sklonem, abychom se namířili na 

skutečný bod. Pokud budeme správně namíření, tak i zmizí nevědomé chyby, které hráč 

dělá, aby napravil své namíření (Pelz, 2000). 

 Vliv na točení míčku po sklonu má hlavně rychlost. Pravidlem je, že na rychlý pat 

nemá sklon takový vliv jako na pomalý pat. Linie, která míří na bod sklonu, je tedy 

pokaždé jiná. Záleží na rychlosti patu. Z toho také vyplívá, že cesta do jamky může být 

různá. Buď můžeme počítat s malým sklonem, ale musíme dát míčku větší energii, nebo 

můžeme počítat s velkým sklonem a dát míčku menší rychlost. Obě dvě cesty skončí 

v jamce. A která z nich je lepší? Jak už jsem uved ve strategii – míček by měl ideálně 

skončit 40 centimetrů. K tomu je ideální, aby se míček pohyboval po větším sklonu 

s pomalejší rychlostí, tak by měl největší možnost spadnout do jamky (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 12: Rychlý pat do jamky nespadl (vlevo), ale pomalejší ano (vpravo). Nezáleží pouze na směru, 

ale i síle, kterou do úderu dáme (Pelz, 2000) 

 

U krátkých patů je doporučeno zamířit přímo na jamku a patovat agresivně. Míček 

pak má vyšší rychlost, a proto tolik nepodléhá změnám sklonu (Adams, Tomasi, 2000). 
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Profesionální trenér golfu Butch Harmon popisuje chybu většiny golfistů 

v míření. Hráč si vybere bod, na který bude mířit. Postaví se k míčku, ale kouká na jamku 

a ne na ten bod, který si vybral. Hráč uvažuje o patu, který se točí. Butch ale doporučuje 

hrát každý pat tak, jako kdyby byl rovný s namířením na vybraný mířící bod (Harmon, 

2012). 

 

2.4.7  Problémy jamkoviště 

 Tato kapitola je o tom, že i když správně přečteme jamkoviště, správně pat 

provedeme, nemusí v jamce skončit. Na jamkovišti se vyskytují různé problémy, o které 

se může míček různě vychýlit. Golfové boty mají na své podrážce tzv. „spike“, které 

slouží k tomu, aby byl hráč u golfového švihu stabilní. Na jamkovišti však zanechávají 

malé dírky, které hráč podle golfových pravidel nesmí opravit. A tak míček na nějaké 

dírce změní směr, nebo se zastaví. Dále na jamkovišti můžeme najít tzv. „pitchmakty“, 

což jsou důlky, které nechává míček na jamkovišti, pokud na něj spadne z velké výšky. 

Ty hráč může opravit, ale i potom na této nerovnosti může míček změnit směr či rychlost. 

Další problémem může být okraj jamky, kde tráva tento okraj přesáhne a tak míček občas 

vyjede z jamky na místo toho, aby do ní padl. Golfisté se nejvíce na jamkovišti pohybují 

okolo jamky. Z toho vyplývá, že je zde tráva zatlačená a poničená a míček může dělat 

nepředvídatelné pohyby. Vzniká zde tedy prstenec zatlačené trávy a pak další prstenec 

těsně kolem jamky, protože blízko jamky hráči nechodí, kde je naopak tráva vyzvednutá, 

a tak se může stát, že se míček zastaví na vyzvednuté trávě (Pelz, 2000). 

 Pohyb míčku také může ovlivnit růst trávy. Tráva roste směrem k vodnímu zdroji, 

ke slunečnímu svitu nebo podle větru. Podle těchto vodítek pak můžeme zjistit směr růstu 

a reagovat na to. Míček po směru růstu trávy běží rychleji, a více reaguje na sklon. Naopak 

proti růstu trávy běží pomaleji a točí méně. Pokud roste tráva z boku patu, pat točí více 

tímto směrem (Pelz, 2000). 

 A nezapomeňme na to, že i vítr může ovlivnit pohyb míčku. 
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2.5  Trénink patování 

 

2.5.1  Podmínky 

Trénink patování může probíhat na venkovních zařízeních či na vnitřních. Záleží 

na podmínkách, které vám váš golfový klub či akademie poskytuje. V golfovém klubu se 

skoro vždy nachází cvičné jamkoviště, kde hráč může trénovat dle libosti. Jsou zde 

připravené jamky jak pro rovné paty, tak i pro paty ve svahu. Rychlost a kvalita povrchu 

jamkovitě by měla odpovídat jamkovištím na samotném hřišti. Vnitřní tréninkové plochy 

pro patování se většinou nevyskytují v samotných golfových klubech, ale spíše ve 

městech, kde jsou indoor centra, místa kde hráči golfu mohou trénovat v zimních 

obdobích. Jamkoviště jsou zde poměrně malá a jejich povrch je umělý (Pelz, 2000). 

Pelz (2000) popisuje, že při práci na postoji, míření těla, míření hlavy patru a 

úderovém mechanismu bychom měli využít vnitřní prostory s pomůckami a s přístroji, 

které nám dávají zpětnou vazbu. Při trénování těchto aspektů patování nepotřebujeme ani 

samotnou jamku, která pro nás může být spíše rozptylující. Náš úkol není míček zahrát 

do jamky, ale vybudovat správný patovací mechanismus. Při trénování těchto stavebních 

kamenů na venkovním jamkovišti nemáme dostačenou zpětnou vazbu o tom, proč míček 

nepadl do jamky. Zda je problém v našem patování či s problémem na povrchu 

jamkoviště. Pro trénování kontroly vzdálenosti, čtení jamkoviště a při tréninku herních 

cvičení musíme využít venkovních prostorů, cvičit na místech, která jsou v samotné 

závodní hře. 

Pamatujte na to, že trénink je dlouhodobá záležitost. Pelz (2000) rozdělil trénink 

patování do třech fází. Do počáteční, střední a dlouhodobé. Trénink by měl být z 80 % 

vevnitř a 20 % venku pro hráče, který je v počáteční fázi učení patování, v tzv. fázi 

generalizace. Ta je zejména důležitá k vybudování správného patovacího mechanismu. 

Po třech měsících přechází hráč do střední fáze, kde by měl být trénink v poměru 50 – 

50. Jakmile se zautomatizuje postoj, míření těla, míření hlavy hole a úderový 

mechanizmus, musíme vylepšit kontrolu vzdálenosti, čtení jamkoviště, pocit z úderu a 

kontakt hlavy hole s míčkem na stejnou úroveň. Po vybudování všech stavebních kamenů 

patování při dlouhodobém tréninku je podíl cvičení ve vnitřních podmínkách 25 % a 

venkovních 75 %. To potvrdila i studie od Karlsena a Nilssona (2008), která zjistila, že 

nejdůležitější při kontrole směru i vzdálenosti kutálení míče při patování je čtení 
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jamkoviště z 60 %. Technika patování je důležitá z 34 %. Zbylých 6 % je dáno 

problémům na povrchu jamkoviště, které samotný hráč těžko ovlivní. To znamená, že by 

se hráči měli mnohem více věnovat čtení jamkoviště ve venkovních prostorách než na 

úderový mechanismus vevnitř. 

 

2.5.2  Zásady 

 V tréninku patování bychom měli dodržovat určitá základní pravidla či zásady. 

Někteří hráči nemají na trénink patování dostatečné množství času, a tak některé zásady 

nedodržují, chtějí cvičení splnit co nejdříve. Poté ovšem zjistí, že se jejich patovací úder 

nezlepšil, spíše zhoršil, a musí celý proces tréninku opakovat. Proto Pelz (2000) 

doporučuje dodržovat pravidla, která vidíte v tabulce č. 1 při každém tréninku patování. 

 

1. Nikdy nepracuj na úderovém mechanismu venku na patovacím jamkovišti bez zpětné vazby. 

2. Věnuj minimálně 80 % tréninku úderovému mechanismu vevnitř a s alespoň jedním zařízením, které 

nám podává zpětnou vazbu. 

3. Vždy používej svůj osobním rytmus patovacího úderu při cvičení. 

4. Vždy proveď cvičný úder před odehráním míče. 

5. Každý svůj patovací úder zastav v konečné fázi alespoň na 5 sekund. 

6. Proveď předúderovou rutinu před každým patem. 

7. Nikdy nepatuj míčky bezmyšlenkovitě. Pokud necítíš, že cvičíš, necvič. 

8. Vždy trénuj jako bys hrál pod tlakem. 

9. Vždy udrž cvičení vyrovnané jak venku tak vevnitř. 

Tabulka 1: Dave Pelzovi tréninkové zásady (Pelz, 2000) 

 

Nezáleží na jakém aspektu patování zrovna pracujeme, vždy musíme dodržovat 

tyto zásady. To co se naučíme v tréninku, pak jednoduše nalezneme na hřišti. Proto by 

trénink patování měl být co nejvíce podobný patování při hře samotné (Pelz, 2000). 

 

2.5.3  Předúderová rutina a rituál 
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2.5.3.1 Rutina 

V pojmu předúderová rutina se nalézá proces příprav před patovacím úderem a 

u pojmu rituál mluvíme o předúderovém rituálu, který je součásti patovacího úderu. 

Předúderová rutina je soustava činností a myšlenek, které se před zahráním 

každého úderu stále opakují po určitý časový úsek. Rutina musí být automatická činnost 

a musí být vždy opakována přesně stejným způsobem. To hráči otvírá cestu k provedení 

každého patovacího úderu rytmickým švihem, při němž je soustředění se na cíl hlavním 

faktorem spíš než soustředění se na švih nebo jiné faktory odvádějící pozornost 

(Williams, 2017). 

Pokud chceme odehrávat míček pořád stejně, musíme provádět pořád stejně i 

činnosti před tím, než míček odehrajeme. Tato skutečnost je důležitá především u 

patování, kde je hranice chyby pro přesnost velice malá. Předúderová rutina u patování 

je procedura, kterou musíme projít před každým patem a to důsledně tak, abychom sebe 

sami připravili k odehrání míče. Tato rutina příprav začíná okamžitě, jakmile se 

rozhodneme, co budeme dělat (čtením jamkoviště) a připravuje mysl i tělo na to, jak to 

budeme dělat (Pelz, 2000). 

Pelz (2000) doporučuje ve své knize předúderovou rutinu, kterou rozděluje do pěti 

částí. Předpokládá zde, že hráč už si odkrokoval vzdálenost míčku k jamce, dokončil čtení 

jamkoviště a rozhodl se zahrát pat rovně do jamky. Zde nastává čas pro rutinu. Začínáme 

krokem číslo 1. 

Krok 1. Hráč stojí přibližně 2 metry za míčkem s pohledem na pat s horizontálním 

postavením očí. Představuje si dráhu míčku, který spadne do jamky, přitom dělá tři cvičné 

švihy patrem. Účelem třech cvičných patů je dostat první pocit z délky nápřahu potřebné 

pro daný pat. Cvičné švihy se dělají s hlavou nahoře, tak aby byly oči v horizontální 

pozici a poskytovaly tak správné vidění vzdálenosti. Hráč kouká na jamku a prociťuje 

svůj švih, snaží se si představit, zda má švih správnou velikost tak, aby dojel k jamce po 

správné trajektorii. Důležité je sledovat jamku a vnímat její vzdálenost od míče. Hráč 

udělá další švih patrem, teď už s hlavou koukající se na míč. Poté opět s pohledem na 

jamku. 

Krok 2. Hráč přijde ke svému míčku po prodloužené linii patu. Snaží se udržet 

hlavu a oči nad linií patu a vnitřně se ztotožní se směrem linie patu ve svém těle i mysli. 

Přichází k míčku a vnímá pod svými chodidly sklon jamkoviště.  
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Krok 3. Hráč zaujme postoj 10 centimetrů z leva míče a nastaví linie svého těla 

paralelně do leva od linie patu. 

Krok 4. Udělá minimálně tři, ale ne více než šest cvičných švihů patrem. 

Představuje si míč, který sedí 10 centimetrů z leva opravdového míče a roluje po linii 

patu až 40 centimetrů za imaginární jamku, která leží 10 centimetrů z leva opravdové 

jamky. Hráč by měl vždy udělat první cvičný švih s pohledem na bod ležící 40 centimetrů 

za jamkou, aby cítil opravdovou délku patu. U třetího švihu, teď už s pohledem k míči, 

se snaží se o správnou délku nápřahu. Poté udělá minimálně ještě jeden švih s oči upřené 

na míč, po provedení švihu zastaví patr v konečné fázi alespoň na několik sekund a 

představí si, jak se míč kutálí k jamce. Pokud byl tento cvičný švih ten pravý a hráč věří, 

že ho dokáže zopakovat a skončí v jamce, může přistoupit ke kroku 5. Pokud se mu však 

cvičný pat nelíbil, může pokračovat ještě ve třech cvičných patech, dokud nezahraje ten 

pravý (Pelz, 2000). 

Kolbing a Steinfurth (2006a) souhlasí s Pelzem (2000) v tom, že cvičný švih musí 

být naprosto stejný jako úder s míčkem, a ne jenom „vlažně“. 

Krok 5. S vědomím, že poslední pat byl perfektní, ten, který padne do jamky, 

může hráč přejít k vykonání samotného úderu. Následuje předúderový rituál a poté úder. 

Snaží se zopakovat svůj poslední cvičný pat, tentokrát však s míčem. 

Předúderová rutina každého hráče může trvat různě dlouho. Záleží na schopnosti 

se koncentrovat pod tlakem. Většině hráčů za normálních podmínek stačí jen tři cvičné 

švihy (s pohledem na jamku, s pohledem na míč a linii patu). Pod tlakem však k sobě 

mluvíme, přemítáme, zda se míč bude kutálet po správné dráze či zde bude mít správnou 

rychlost. Pomoct zvládnout tento tlak nám může příliš krátký švih a poté příliš dlouhý 

švih. Zaregistrujme, že ani jeden není správný a uděláme třetí, který je tak akorát. Naše 

mysl bude zaměstnána a tlak si nebude uvědomovat (Pelz, 2000). 

U předúderové rutiny je důležité dodržet pravidlo osmi sekund. Od posledního 

cvičného švihu, který si myslíme, že je perfektní nesmí uběhnout více jak 8 sekund 

k samotnému úderu. Do 8 sekund si uchováme v mysli až 70 % pocitu ze cvičného švihu, 

který musíme zopakovat (Pelz, 2000). 

Při předúderové rutině nikdy nemyslíme na mechanismus patovacího úderu. 

Cílem této rutiny je příprava hráč na samotný pat. Nechceme při něm však myslet, jestli 
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neděláme nějaké chyby, či máme správné držení. Hráč se soustředí pouze na jamku, do 

které musí míč spadnout (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 13: Předúderová rutina (Pelz, 2000) 

 

2.5.3.2 Rituál 

 Rituál je přímo součásti patovacího úderu. Je to spouštěč, který zahájí celý proces. 

Rituál udává rytmus nápřahu a prošvihu. Je to série pohybů, po které následuje úder. 

Rituál musí trvat stejně dlouho u každého patu na hřišti i v tréninku. Cílem rituálu je 

dostat tělo a mysl do automatického režimu, který je před každým úderem stejný, tisíckrát 

zopakovaný v tréninku i při hře pod tlakem na hřišti. Předúderový rituál by měl trvat 

maximálně 5 sekund. 3 sekundy trvá provedení samotného úderu. Dohromady je to 8 

sekund, do kterých musíme provést úder od posledního cvičného úderu, jinak by hráč 

ztratil příliš citu ke vzdálenosti (Pelz, 2000). 

 Rituál je jednoduchý, ale nemůže být pouze v hráčově mysli. Nemůže si napočítat 

tři, dva, jedna, start. Musí hýbat částmi těla tak, aby se dostal do správného rytmu. Každý 

hráč může mít svůj rituál jiný, ale musí být do pěti sekund. Dave Pelz (2000) ve své knize 

popisuje svůj rituál jako příklad. Začíná tím, že trochu pozvedne svojí hlavu patru nad 

zem. Poté ho položí zpátky. Podívá se na linii patu, po které se bude míč kutálet. Zpět se 

podívá na míč a poté začíná samotný nápřah a prošvih. V konečné fázi zastaví svůj patr 

a vydrží v této pozici, dokud míč nezastaví. Kolbing a Steinfurth (2006a) uvádějí, že 

některým vrcholovým hráčům také pomáhá přizvednout hlavu patru před samotným 

úderem. 
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Obrázek 14: Rituál:  spouštěč - pohled na míč - pohled na jamku - pohled na míč - nápřah - prošvih (Pelz, 

2000) 

 

U rituálu může hráč využít tlak držadlem dopředu jako spouštěcí mechanismus 

patovacího úderu. Ruce při něm naklání hůl dopředu a pomocí tohoto pohybu iniciují 

nápřah. Tato technika je pozorována u mnoha špičkových hráčů, kteří tvrdí, že jim tato 

technika podporuje plynulost švihu (Kolbing, Steinfurth, 2006). 

 Hráč by měl vždy používat svojí předúderovou rutinu a rituál během tréninkové 

jednotky. Poté, co hráč bude hrát na hřišti pod tlakem, se mu tento trénink vyplatí. Aby 

byl hráčův rytmus, rutina a rituál jako zvyk, musí jej několikrát opakovat znovu a znovu. 

Pokaždé stejně. Někteří hráči stráví vylepšováním úderového mechanismu několik let, 

ale patují velice špatně pod tlakem. To je zapříčiněno špatnou rutinou či rituálem, který 

mají pokaždé jiný, a tak zde vstupuje podvědomí, které každý pat ovlivní. Proto, dřív než 

hráč začne vylepšovat ostatní základní kameny patovacího úderu, musí mít dokonalou 

předúderovou rutinu a rituál. Dokonalou pro sebe, to znamená, že musí jít na jamkoviště 

a přemýšlet, co by mu mohlo asi vyhovovat, jaké pohyby před úderem dělá (Pelz, 2000). 

 

2.5.4  Nalezení správného rytmu 

Kdekoliv při patování na hřišti či na tréninku, pohyby hráče by měly být v rytmu 

jeho osobnosti. Pokud je předúderová rutina a úder rychlý je hráč přirozeně rychle se 

pohybující. Pokud je hráč pomalý, je i jeho rutina a úder dlouho trvající. Nikdy by hráč 

neměl být tak pomalý, aby zdržoval hru, ale musí mít dostatek času, připravit svojí mysl 

a tělo na úder. Důležité tedy je, aby si každý hráč nalezl svůj přirozený rytmus (Pelz, 

2000). 
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2.5.4.1  Chodecký dril 

K nalezení přirozeného rytmu těla je určen jednoduchý test, který pomůže najít 

hráčovu ideální rychlost pro rutinu, rituál a samotný úder. K testu je potřeba elektronický 

metronom (aplikace do chytrého telefonu), patr a dva polštáře. Předtím, než hráč začne 

s testem, musí znát svojí normální rychlost chůze. Na plochém místě hráč chodí sem a 

tam, dokud se nedostane do jemu přirozené chůze. Poté zapne stopky a počítá, kolik kroků 

udělá za 60 sekund. Zopakuje toto třikrát a udělá z těchto výsledků aritmetický průměr. 

Výsledek srovná s obrázkem č. 15, kde podle kroků za minutu zjistí svůj patovací rytmus. 

Může svůj rytmus srovnat s průměrem a s hráči nejvyšší turnajové série PGA (Pelz, 

2000). 

 

Obrázek 15: Nalezení správného patovacího rytmu (Pelz, 2000) 

 

2.5.4.2  Dotek – dotek dril 

 Toto cvičení souží k natrénování rytmu patovacího úderu. Potřebujeme k němu 

dva polštáře 30 centimetrů od sebe a patr, který je položen mezi nimi. Metronom 

postavíme blízko sebe, ať ho slyšíme, a nastavíme na něm náš patovací rytmus, který jsme 

zjistili v předešlém testu. Zaujmeme patovací postoj a začneme švihat patrem od jednoho 

polštáře ke druhému. Na první úder metronomu se hráč dotkne hlavou patru zadního 

polštáře na vrcholu nápřahu a na další úder metronomu se dotkne hlava patru při konečné 

fázi švihu. Hráč pořád pokračuje šviháním patru přesně do úderů metronomu. Po určité 

chvíli si hráč zavře oči a stále se snaží neměnit rytmus. Pozoruje, kolik energie musí dát 

do švihu, aby provedl úder tímto rytmem (obrázek č. 16). 
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Poté nastaví metronom o 5 úderů za minutu více. Znovu provádí švihy patrem od 

polštáře k polštáři se zavřenýma očima. Snaží se zjistit, zda je pro něj jednodušší či těžší 

švihat v tomto rytmu. Pokud je to s více údery metronomu lehčí, zvýšíme opět o 5 úderů 

za minutu. Pokud je to těžší, snížíme 5 úderů za minutu na metronomu. Cílem tohoto 

testu, je najít rytmus, při kterém švihá hráč s co nejmenším množstvím použité energie – 

s co největší efektivností (Pelz, 2000). 

 Poté co hráč nalezne svůj ideální rytmus, zopakuje test, ale tentokrát posune 

polštáře 45 centimetrů od sebe a 60 centimetrů od sebe. Jestli je rytmus ideální, bude ho 

hráč cítit dobře při všech délkách nápřahu. Celý test zabere přibližně 30 minut, ale hráč 

nalezne vlastní patovací rytmus, který mu zařídí výborné patování i pod velkým tlakem 

(Pelz, 2000). 

 Po nalezení správného rytmu patování, vytvoření předúderové rutiny a rituál je 

hráč připraven vylepšovat svůj úderový mechanismus. 

 

2.6  Proces tréninku 

 

2.6.1  Porozumění 

 Předtím, než můžeme zlepšovat patování a snažit se být nejlepší, jak to jen jde, 

musíme pochopit všech 15 stavebních kamenů patování. Poté musíme rozumět našemu 

osobnímu výkonu (co děláme dobře a co špatně) v každém jednotlivém stavebním 

kameni. Patování není fyzicky náročné, samotný patovací úder není těžké provést, ale 

mnoho aspektů patování je těžké se naučit (Pelz, 2000). 

Obrázek 16: Dotek - dotek dril (Pelz, 2000) 
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 Penick (2006) ve své knize popisuje, jak vidí většinu hráčů trénovat. Většinou 

golfista trénuje dlouhá železa nebo driver na cvičné louce. Pokud se ho zeptáte, jaké 

procento svého času na trénink stráví tréninkem krátké hry, většinou odpoví, že kolem 

10-20 % a to jen 15 min před hrou na hřišti. Přitom krátká hra, a především patování je 

činnost, která ovlivňuje výsledek na hřišti nejvíce. Pokud by se hráč věnoval z 90 % 

krátké hře a patování a pouze 10 % plnému švihu, Harvey Penick zaručuje, že se hráč 

zlepší do dvou týdnu o 5 ran. Hráči trénují patování většinou tak, že na cvičném 

jamkovišti hrají tři míčky najednou. Všechny míčky zahrají na stejnou jamku, každým 

míčkem se snaží vylepšit předchozí výsledek. Poté se snaží míček zahrát do jamky. Hráči 

si však neuvědomují, že na hřišti nemají tři pokusy na jeden úder, mají pouze jeden míček, 

a s ním musí provést co nejlepší výkon, který umí. Pelz (2000) popisuje, že hráči trénují 

bez jakékoli zpětné vazby, nebo jejich zpětná vazba je milná či nepřesná. Jak již bylo 

popsáno, patovací úder je fyzicky nejjednodušší úder v golfu, ale je také nejvíce 

frustrující pro většinu golfistů, protože když trénují, aby se zlepšili, mnohem často se 

zhorší. Musíme myslet na to, že trénink dělá z úderu věc trvalou, a ne dokonalou. Při 

tréninku můžeme rozvíjet a vylepšovat špatný aspekt patování (ten který nezpůsobuje 

problémy) po zbytek života, ale nikdy nebudete patovat lépe. 

 Patování je hra schopností, pravděpodobnosti a statistiky. Je možné, že občas 

budete mít smůlu či štěstí, ale nikdy nebudete mít dlouhodobou smůlu či štěstí. Nic 

takového neexistuje. Čím více míčku budete patovat po správné linii a správnou rychlostí, 

tím více jich do jamky padne. U patování se vše odehrává v naší hlavě. Zde máme 

svalovou paměť i schopnost číst jamkoviště.  Důležité je však i pochopení celé 

problematiky, které nám celé učení usnadňuje (Pelz, 2000). 

 

2.6.2  Testování a měření 

 Mnozí autoři tvrdí, že pokud chceme něco trénovat, musím dané schopnosti či 

dovednosti nejdříve otestovat či změřit (Pelz, 2000; Dovalil 2012). Je lepší otestovat či 

změřit pravdu, nežli si něco myslet, přepokládat či doufat v pravdu. Není nic horšího, než 

pracovat těžce na něčem od čeho očekáváme zlepšení, které se nedostaví. Pokud hráč 

navštíví trenéra golfu, dokáže mu změřit a analyzovat patovací úder. V Pelzově škole 

patování měří dráhu pohybu patru, úhel úderové plochy hole, místo kontaktu hlavy hole 

s míčkem a schopnost číst jamkoviště. K měření používají laserový paprsek, zpomalený 
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pohyb, video analýzu a speciálně připravený test k měření toho, co potřebují vylepšit. Ne 

však u všech trenérů v akademii se setkáte se stejným vybavením a tak je měření 

zjednodušeno. 

 Nejjednodušší testování úrovně patování je, když si hráč při soutěžním kole počítá 

počet patů. Sleduje tuto statistiku po dobu pěti kol, ze které poté vypočítá průměr. Počet 

patů by neměl přesáhnout hodnotu 35 patů za kolo. Při vyšším čísle by se hráč měl na své 

patování zaměřit. Tuto statistiku poté můžeme rozšířit, pokud jí rozdělíme na počet patů, 

při kterých jsme zasáhli jamkoviště v regulaci či ne (Newell, 2005). 

 Pelz (2000) vytvořil měření neproměněných patů. Rozdělil jamkoviště kolem 

jamky na devět sektorů jak je možno vidět na obrázku č. 17. Hráč zaznamenává, v jakém 

sektoru mu míček nejčastěji zastavuje, pokud pat nepromění. Po sestavení vzorce 

patování je pak nutné analyzovat, kde má hráč preferenci minutí jamky. Poté je jednodušší 

zjistit, jakou chybu dělá hráč při patování. Například pokud hráčovi míčky nejčastěji 

končí od jamky krátké vpravo (na obrázku sektor 2), předpokládáme, že trefuje míček 

špičkou patru. Následně vybereme správné technické a herní cvičení na vylepšení 

trefování míčku patrem na správném místě (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 17: 9 sektorů neproměněných patů: Dlouhý pat vlevo – vpravo, ideální rychlost vlevo – vpravo, 

krátký pat vlevo – vpravo, olíznutí jamky vlevo – vpravo, krátký pat (Pelz, 2000) 

  

Na obrázku č. 18 je znázorněné získávání informací ohledně čtení jamkoviště, pro 

kterou využíváme statistiku, jestli hráč mine pod jamkou či nad jamkou. V průběhu kola 
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si hráč bude zapisovat do výsledkové karty, zda jamku mine pod jamkou či nad jamkou. 

To je zapotřebí provádět minimálně 5 herních kol, aby byly výsledky vypovídající. V 

průměru 85 % patů končí pod jamkou, protože hráč podcení sklon jamkoviště. Pokud víc 

jak 60 % úderů končí v jedné či druhé zóně, je nutnost hráčovo čtení jamkoviště vylepšit. 

Testování schopností číst jamkoviště metodou pod a nad jamkou je doporučené dělat 

každý půl rok. Tato statika udrží hráče v psychické pohodě, že jeho čtení jamkoviště je 

v pořádku. Pokud jsou výsledky špatné, hráč by měl přiznat svojí chybu a pracovat na ní 

(Pelz, 2000). 

 

Obrázek 18: Znázornění patů, které skončili nad jamkou (A) a pod jamkou (B) (Pelz, 2000) 

 

2.6.3  Analýza 

 Měření a testování patovacích schopností umožňuje přesně analyzovat patování. 

Poté přichází diagnostika toho, co potřebuje hráč zlepšit. Podstata dobrého učení je 

správně analyzovat a opravovat problémy hráčů bez způsobení dalších problémů 

v procesu tréninku. Pokud bude hráč svoje patování testovat sám bez pomoci trenéra, je 

důležité, aby se vyvaroval chyb v měření. Pokud pracujete na problému se správnou 

zpětnou vazbou a na správném problému, skoro vždy dojde ke zlepšení (Pelz, 2000). 

 Při analýze musíme nejdříve zjistit, na jaký problém v patovacím úderu, na jaký 

stavební kámen se budeme soustředit. Poté co víme, na čem budeme pracovat, musíme to 

dělat pečlivě a s přesnou zpětnou vazbou. Musíme si také stanovit jasné a realistické 

požadavky na zlepšení. Vylepšení nenastane přes noc, ale potrvá minimálně od 3 do 6 

měsíců. Jakmile jsme však analyzovali problém, víme jak ho zlepšit a jsme motivováni, 
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můžeme patovat lépe na dlouhou dobu. Pokud nezlepšíte své patovací dovednosti, 

nezlepší se ani vaše patovací výsledky (Pelz, 2000). 

 Nejčastějším způsobem jak analyzujeme techniku je kvalitativní analýzou 

pohybu. Tento způsob analýzy provádí většina golfových trenérů. Hráč je natočen 

vysokorychlostní kamerou. Podle toho jaký aspekt patování budeme analyzovat, 

vybereme rovinu, ze které bude hráč natáčen. Natáčení se v tréninku párkrát zopakuje, a 

poté probíhá analýza. Trenér analyzuje patovací úder jako celek nebo pomocí klíčových 

bodů, které by hráč měl splnit. Hodnocení pohybu se vztahuje ke správné technice. Po 

analýze videa trenér následně diagnostikuje chyby a doporučí intervenci. 

 Guadagnoli, Holcomb, Davis (2002) se snaží ve své studii ukázat úspěšnost 

analýzy pomocí videa, kde porovnávají verbální zpětnou vazbu od trenéra, vlastní 

zpětnou vazbu a zpětnou vazbu z videa. 

 

2.6.4  Předpis na zlepšení 

 Dalším krokem je osvojit si, jak se zlepšit. Jak dostat úroveň patovacích 

schopností na vyšší úroveň. Předtím, než hráč začne něco ve svém patovací úderu 

zlepšovat, musí se to nejprve naučit. Naše vytrvalost ke zlepšení musí být veliká. Pohyb, 

který se chceme naučit, bychom měli 20 000 zopakovat, abychom ho zautomatizovali. 

Nemůžeme však pohyb provádět bezmyšlenkovitě a bez přesné zpětné vazby. Trénování 

špatného pohybu vyústí ve špatné patovací návyky a ovlivní vaše výsledky. Proto by měl 

hráč postupovat podle daných technických a herních cvičení, které vyžadují sice větší 

úsilí, ale hráč dosáhne svého vytouženého zlepšení (Pelz, 2000; Coté, 2012). 

 

2.7  Technický trénink 

 Obsahem technického tréninku jsou technická cvičení. Tyto cvičení slouží ke 

zlepšení techniky a úderového mechanismu patování. Podmínky pro tento trénink by měli 

být co nejlepší, proto technický trénink probíhá často ve vnitřních prostorech. Obsahem 

tréninku jsou především obecná cvičení, která jsou odlišná od závodního provedení – 

občas při cvičení nemáme míček, nezajímá nás, jestli míček spadne do jamky nebo kde 

se zastaví. Hráč se soustředí na techniku svého těla a na úderový mechanismus. 

K tréninku techniky se využívají různé patovací pomůcky, které slouží jako zpětná vazba, 
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kterou hráč dostane okamžitě při provedení úderů. Pelz (2000) vyvinul své vlastní 

pomůcky, které doporučuje pro trénink patování a některé z nich používají i ostatní 

trenéři. Některé se dají nahradit jinou pomůckou, která má stejnou nebo podobnou funkci. 

 Technická cvičení se snaží vylepšit dílčí části techniky, jako je vylepšení linií těla, 

dráhy hlavy patru, stability úderu, kontaktu hlavy hole s míčkem, úhlu úderové plochy 

hole a vylepšení zdroje síly. Hráč při tréninku využívá zrcadel, patovacích drah, 

metronomu i dalších pomůcek. Při tréninku není potřeba jamky, takže cvičení nemusí 

probíhat v golfovém prostředí, ale i doma (Pelz, 2000). 

 

2.8  Herní trénink 

 Obsahem herního tréninku jsou herní cvičení tzv. drily, při kterých je dovednost 

trénována komplexně, resp. trénink není zaměřen jen na jednu její část. Jsou to cvičení 

speciální, kde se snažíme co nejvíce napodobit závodní podmínky. Hráč zde mění místa, 

odkud hraje (vzdálenost i směr), hraje pouze s omezeným množstvím míčů a snaží se míč 

zahrát do jamky nebo na určité místo. K napodobení závodních podmínek je ideální, 

pokud hráč trénuje s ostatními hráči. Hráči provádějí cvičení zároveň, a tím pádem se 

motivují. Neuškodí, pokud se soutěžící o něco vsadí, zvyšuje se tím psychický tlak, který 

je také na hřišti při turnaji. Hráči také mohou hrát na body, kde každé zahrání do jamky 

nebo zastavení míče v určité zóně je oceněno bodem. Hráč při každém patu provede 

předúderovou rutinu a rituál, protože napodobuje patovací úder na hřišti (Pelz, 2000). 

 Kölbing a Steinfurth (2006a) doporučují hráčům, aby si vytvářeli situace, které 

mohou při hře na hřišti opravdu nastat, a navodit si v mysli atmosféru opravdového 

turnaje. Hráč poté získá představu o svých schopnostech v reálné hře. Například si 

můžeme představit, že potřebujeme proměnit tento pat, pokud toužíme vyhrát největší 

turnaj světové historie (Newell, 2005). 

 

2.8.1  Drily na trénink krátkých patů 

 

2.8.1.1  Dril se zavřenýma očima 

 Cílem tohoto drilu je naučit se správnou rychlost míče u 90 centimetrových patů, 

aby míček nepodléhal nerovnostem na jamkovišti a nevyjížděl z jamky. Hráč si postaví 
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tři míčky 90 centimetrů od jamky a zahraje je. Poté se posouvá o 90 stupňů dokola kolem 

jamky a pokaždé zahraje tři míčky, dokud neobejde celé kolo. Hráč začíná pokaždé 

znova, dokud nepromění všech 12 patů v řadě (Pelz, 2000). 

 Po proměnění všech patů si hráč vybere jednu pozici ze čtyřech, ze kterých 

patoval, a zahraje tři míčky do jamky, tentokrát však se zavřenýma očima. Pokud hráč 

mine jeden pat, zahraje tři paty s otevřenýma očima a poté tři paty ze zavřenýma. Pokud 

hráč mine pat, opakuje znova šest patů, dokud je nepromění (Pelz, 2000). 

 

2.8.1.2  Dril s hodinami 

 Hráč položí čtyři míče 90 centimetrů od jamky, každý z nich na 3:00, 6:00, 9:00 

a 12:00 hodinu. Pokaždé, když hráč zapatuje všechny míče do jamky, posune se o 30 

centimetrů dál a zapatuje je opět do jamky. Pokaždé, když hráč provádí cvičení, se snaží 

překonat, jak daleko se dostal bez toho, aby minul. Hráč vždy musí provést svojí rutinu, 

rituál a správný rytmus při každém patu. (Pelz, 2000; Newell, 2005; Kölbing, Steinfurth 

2006a). 

 Hráč může také zkombinovat tento dril s drilem na delší vzdálenosti. Hráč 

zapatuje míčky z každého směru z 90 centimetrů, poté se přesune na vzdálenost 10 metrů 

od jamky a snaží se zahrát míče do vyznačeného kruhu, ze kterého předtím patoval krátké 

paty (Newell, 2005). 

 

2.8.1.3  Dril s tlačením míčů 

 Tlačení míčku patrem není povolené pravidly golfu, protože švih nemá žádný 

nápřah, ale je to dobrý způsob tréninku. Tento dril pomůže hráči udržet úderovou plochu 

patru kolmou k linii patu. Provedení cvičení je stejné jako u drilu se zavřenýma očima, 

ale hráč neprovádí nápřah, nýbrž míč tlačí k jamce, jak vidíme na obrázku č. 19. Pokud 

hráč udělá 12 patů tlačením v řadě s otevřenými oči, poté je může udělat se zavřenýma 

očima (Pelz, 2000; Newell, 2005). 
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Obrázek 19: Dril s tlačením míčů (Pelz, 2000) 

 

 Kölbing, Steinfurth (2006a) doporučují při tomto drilu sledovat úderovou plochu 

hole, která při trefování s míčem je absolutně kolmá. 

 

2.8.1.4  Dril s dotekem míče o zadní hranu 

 Hráč provádí 90 centimetrové paty ze čtyř různých pozic okolo jamky. Úkolem je 

zahrát míč tak, aby do jamky nespadl hned, ale nejdříve narazil do zadní hrany jamky, a 

poté do jamky jak vidíme na obrázku č. 20. Míč by neměl jamku přeskočit, ani z ní 

vylétnout (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 20: Dril s dotekem míče o zadní hranu (Pelz, 2000) 

 

 Mnoho hráčů hrají krátké paty pomalu, protože se bojí, že nepromění další pat. 

Kolem jamky je však největší množství nerovností, proto míč, aby nebyl těmito 
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nerovnostmi ovlivněn, musí mít vyšší rychlost. Proto se doporučuje tento dril, kde má 

míček větší rychlost, aby narazil nejdříve na zadní hranu jamky a poté spadl do jamky 

(Pelz, 2000). 

 Modifikace tohoto cvičení probíhá tak, že hráč zapíchne týčko do zadní hrany 

jamky. Při patování se ho poté snaží míčem zatlouct dovnitř. Hráč začíná na vzdálenosti 

30 centimetrů od jamky a postupně se posouvá až na 1 metr. Delší paty se nedoporučují 

hrát v tomto drilu, protože by hráč neproměnil hodně patů (Newell, 2005).  

 

2.8.1.5  Dril 40 centimetrů za jamku 

 Už víme, že pokud chceme pat proměnit, měl by míček skončit za jamkou, tzv. 

dát míčku šanci. Podle studie je nejlepší vzdálenost za jamkou, pokud pat neproměníme 

40 centimetrů. Je to taková vzdálenost, kde míček má největší pravděpodobnost do jamky 

spadnout. U dlouhých patů se to zdá hráčům normální, ale neví, že míček by měl takto 

přeběhnout jamku i u krátkých patů. Tento dril slouží právě ke správné rychlostí míče. 

Hráč použije opět přenosnou jamku a zapíchne týčko 40 centimetrů za přenosnou jamku. 

Vezme si tři míčky a zapatuje je z různých vzdáleností. Snaží se přehrát míčkem jamku. 

Poté zkontroluje, zda míče zastavili až u týčka (Pelz, 2000). 

 

2.8.1.6  Dril co nejvíce patů v řadě do jamky 

 Doporučovaný dril na jistotu patování v krátkých patech. Hráč patuje ze 

vzdálenosti od 50 centimetrů do 2 metrů. Snaží se zahrát 20 patů do jamky za sebou. Po 

splnění může zvyšovat počet patů podle jeho úrovně. Hráči na vrcholové úrovni trénují 

100 patů za sebou. Pokud některý minou, musí začít od začátku (Newell, 2005). 

 

2.8.1.7  Dril nad jamku 

 Cvičení nad jamku probíhá u jamky na jamkovišti, která je ve sklonu. Vyznačíme 

čáru, která vede od míče přes střed jamky a za ní. Míč, který skončí neblíže jamce, ale 

nesmí spadnout do jamky nebo se dostat za čáru (pod jamku). Cvičení hráče učí jaké je 

to hrát moc nad jamku a jak nechat míč padnout ze shora do jamky. Průběh drilu vidíme 

na obrázku č. 21 (Pelz, 2000). 
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Obrázek 21: Dril nad jamku (Pelz, 2000) 

 

2.8.1.8  Drily na zlepšení čtení jamkoviště 

 Ke zlepšení čtení jamkoviště použijeme vyvýšenou cílovou linii, která je zamířená 

na mířící bod. Poté položíme knihu nebo nějaký předmět, který umístíme přímo před 

hráče vedle cílové linie tak, aby zabránila podvědomí zatáhnout či vytlačit pat (obrázek 

č. 22). Pokud hráčovo podvědomí pat ovlivní, míč narazí do překážky, nebo skončí pod 

jamkou. Míč spadne do jamky pouze, pokud hráč zahraje míč správnou rychlostí, který 

by přejel jamku o 40 centimetrů, pokud by zde jamka nebyla (Pelz, 2000; Newell, 2005). 

 

Obrázek 22: Drily na zlepšení čtení jamkoviště (Pelz, 2000) 
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 Dril se dá modifikovat tak, že míček musí projet bránou, než spadne do jamky. 

Brána je tvořena dvěma týčky a směřuje mířící bod. Hráč musí zahrát správné tempo patu 

tak, aby míček spadnul do jamky. Nejdříve se dril používá na rovných patech, poté na 

patech ve sklonu. 

 Další modifikace může být taková, že hráč označí místo zlomu týčkem, a snaží se 

zahrát rovný pat na týčko, který se stočí do jamky (Kolbing, Steinfurth 2006a).  

 

2.8.2  Drily na trénink dlouhých patů 

 

2.8.2.1  Trojúhelníkový dril 

 Hráč si vybere tři jamky. Odkrokuje vzdálenosti od první ke druhé, od druhé ke 

třetí a dokončí trojúhelník od třetí k první. Hráč teď zná tři vzdálenosti odpovídající 

dvanácti různým patům, jak vidíme na obrázku č. 23. Nejprve hráč patuje jamky po směru 

hodinových ručiček z venku každé jamky, poté opět po směru hodinových ručiček, ale 

zevnitř každé jamky. Po těchto šesti patech hráč zahraje dalších šest patů proti směru 

hodinových ručiček zvenku a zevnitř jamek (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 23: Trojúhelníkový dril: 3 známé vzdálenosti, 6 patů po směru hodinových ručiček a 6 patů proti směru 

hodinových ručiček (Pelz, 2000) 

 

2.8.2.2  Na okraj jamkoviště dril 

 Patování na okraj jamkoviště je výborný dril na přibližovací paty. Při tomto 

cvičení se kontroluje pouze vzdálenost. Hráč si vezme míče a naměří vzdálenost z jedné 



50 

 

strany jamkoviště na druhou. Snaží se odehrát míče na okraj jamkoviště tak, aby se míčky 

co nejvíce přiblížily okraji jamkoviště, ale nedotkly se ho (obrázek č. 24). Hráčovy míče 

by měly maximálně končit půl metru od okraje jamkoviště (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 24: Na okraj jamkoviště dril (Pelz, 2000) 

 

 V ideální podmínkách hráč najde takové jamkoviště, které je v mírném sklonu. 

Hráč tedy zahraje první pat na okraj jamkoviště do kopce a poté z druhého okraje z kopce 

(Newell, 2005). 

 

2.8.2.3  Dril s pohledem na jamku 

 Hráč u tohoto drilu provádí normální patovací úder, s tou odlišností, že nekouká 

na míček, ale na jamku. Hráč se tedy při předúderové rutině podívá na míček, poté na 

jamku, kde jeho pohled zůstane namířen po celou dobu úderu (Kölbing, Steinfurth 

2006a). 

 Cvičení slouží ke zlepšení odhadu vzdálenosti, pokud je jeden hráčův pat moc 

krátký a další moc dlouhý. Pokud hráč při patu vidí cíl, jednodušeji odhadne vzdálenost. 

V tomto okamžiku nevadí, pokud při drilu není technika dokonalá (Kölbing, Steinfurth 

2006a). 

 O patování s pohledem na jamku se zabývala studie od Moffata, Collinse a 

Carsona (2017). 
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2.8.2.4  Zpátečka 

 Hráč hraje paty delší než 10 metrů. Pokaždé by měl vědět, jakou vzdálenost hraje. 

Zahraje pat ve směru k jamce. Pokud míč neskončí v jamce, hráč ho musí posunout o 90 

centimetrů (přibližná délka patru) nazpět. Takto hráč postupuje, dokud nezahraje pat do 

jamky. 

Nejlepší dril na rozvoj doteku s míčkem u patu delších než 10 metrů. Protože 

pravděpodobnost proměnění delších patů je chabá, opravdovým uměním u přibližovacích 

patů je kontrolovat vzdálenost patů konzistentně blízko k jamce. Důležité je zbavit se 

tlaku z krátkých patů a eliminace šance na tří pat. Úkolem prvního patu je dostat míček 

dostatečně blízko k jamce, kde i po oddálení míče o délku patru bude délka následujícího 

patu menší než 2 metry, kde je pravděpodobnost proměnění stále vysoká. Nikdy nehrajete 

zpátečku u patu kratších než 10 metrů. Hráč by se poté na hřišti u těchto patů snažil 

přibližovat k jamce a ne je proměnit nebo zahrát pat 40 centimetrů za jamku (Pelz, 2000). 

 

2.8.2.5  Záchranná zpátečka 

 Hráč hraje paty ve vzdálenosti od 5 do 10 metrů. Vyznačí půlkruh o poloměru 

devadesát centimetrů (přibližná délka patru) za jamkou. Tento půlkruh budeme nazývat 

„záchranná zóna“. Pokud první pat skončí v „záchranné zóně“ nemusí se míč posouvat o 

délku patru nazpět. Hráč hraje míč z místa, kde zastavil. Pokud první pat neskončí v 

„záchranné zóně“, musí se míč posouvat o délku patru nazpět. Všechny další paty se musí 

posouvat o délku patru nazpět (Pelz, 2000). 

 Záchranná zpátečka je dril k rozvoji doteku u patu kratších než 10 metrů. Úkole 

drilu je rozvoj hráčovi schopnosti odhadnout vzdálenost, tak aby se zvýšila šance 

proměnění patů z těchto vzdáleností. Pokud hráč neodhadne správnou rychlost a 

vzdálenost, je penalizován, pokud ano, pak je oceněn. Rozhodnutí o tom, zda měl míček 

správnou rychlost, se dozvídáme ihned po každém patu – zda skončí v „záchranné zóně“. 

A jelikož je hráč penalizován za paty, které skončí před jamkou, snaží se instinktivně 

zahrát více míčů za jamku (Pelz, 2000). 
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2.8.2.6  Dvojitá záchranná zpátečka 

 Hráč hraje paty ve vzdálenosti od 3 do 5 metrů. Pravidla jsou stejná jako u 

záchranné zpátečky, pouze pokud hráčův míč po prvním patu skončí v „záchranné zóně“, 

musí ho hráč posunout od délku patru nazpět. Pokud první pat neskončí v „záchranné 

zóně“, musí se míč posunout o dvě délky patru nazpět. U tohoto drilu je odhad vzdálenosti 

a rychlost míčku velice důležitou schopností. Hráč po neúspěšném úderu patuje ze 

vzdálenosti přibližně 2 – 3 metry, která je pro hráče velice těžká (Pelz, 2000). 

Všechna tři modifikace drilu zpátečka jsou vyobrazené na obrázku č. 25. 

 

Obrázek 25: Obrázkové znázornění drilu zpátečka (DB), záchranná zpátečka (SDB) a dvojitá záchranná 

zpátečka (DSDB) (Pelz, 2000) 

 

2.8.2.7  Dril s přenosnou jamkou 

 Ideální cvičení v situaci, kdy je přelidněné tréninkové jamkoviště. Přenosná jamka 

je pouze látka ve tvaru kruhu, která je v průměru o něco málo menší než opravdová jamka 

(obrázek č. 26). Můžeme ji sebou nosit v bagu. Tato látková jamka vypadá stejně jako 

opravdová, když leží na povrchu jamkoviště, je tak tenká, že míč přes ní lehce přejede.  

Jelikož do ní míče napadají, hráč se zbaví stresu z toho, že musí jamku proměňovat. Stačí, 

pokud míč zastaví 40 centimetrů za ní (Pelz, 2000). 

 Hráč hodí přenosnou jamku na zem. Odkrokuje vzdálenost na jednu stranu a také 

na druhou, kterou označí týčkem. Vzdálenost se může měnit po každém tréninku, ale 

doporučuje se 6 metrů. Hráč se snaží zahrát míček za přenosnou jamku (Pelz, 2000). 
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Obrázek 26: Přenosná jamka (Pelz, 2000) 

 

2.8.2.8  Dril s představivostí 

 Dril, který souží k přizpůsobení se různým změnám sklonu jamkoviště. Hráč si 

najde pat, který je z kopce či do kopce. Pokud je do kopce, představí si imaginární jamku, 

která by byla daleko za opravdovou. Pokud je pat z kopce, představí si imaginární jamku, 

která by byla před opravdovou. Hráč patuje na imaginární jamku tak, jakoby patoval 

rovný pat bez sklonu. Hráč tak zjišťuje, jaký vliv má sklon na kutálení míčku. V tomto 

drilu může použít i přenositelnou jamku, kterou položí před opravdovou jamku či za ní, 

podle toho jestli hraje pat z kopce nebo do kopce (Pelz, 2000). 

 

2.8.2.9  6 metrový dril 

 Dril se skládá ze tří 6 metrových patů ze dvou opačných stran. Hráč odkrokuje 6 

metrů od jamky na jednu a druhou stranu a označí je týčkem. Vyznačí půlkruh 

(„záchranou zónu“) o poloměru devadesát centimetrů (přibližná délka patru) za jamkou 

(obrázek č. 27). Zahraje tři paty a sleduje, zda každý míč zastaví v „záchranné zóně“. 

Pokud nějaký zde nezastaví, hráč musí začít znova s prvním patem. Jestli však všechny 

tři paty skončí v „záchranné zóně“, hráč přechází na opačnou stranu a opět patuje tři 

míčky. Pokud všechny míče zastaví v „záchranné zóně“, hráč vymění strany. Pokud 

jakýkoli pat mine, začíná hráč s prvním patem ze strany, ze které minul. Hráč opakuje 

paty, dokud nezahraje deset patů v řadě do „záchranné zóny“. Míče, které padnou do 

jamky, se počítají tak, jako by skončili v „záchranné zóně“ (Pelz, 2000). 
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Obrázek 27: Obrázkové znázornění 6 metrového drilu (Pelz, 2000) 

 

 „Záchranná zóna“ může být půlkruh nebo jenom položená hůl za jamkou, ke které 

se míček musí dokutálet. Bodování pak může vypadat tak, že pokud míček skončil 

v jamce, dostává 3 body, před jamkou mínus 3 body, mezi jamkou a holí 1 bod a pokud 

se míček dotkne hole, ztrácí hráč 1 bod (Newell, 2005). 

Cílem tohoto drilu je trénovat hráčovo podvědomí pro cit k rychlosti a kontrolu 

vzdálenosti u 6 metrových patů. Výzkumy ukazují, že tato vzdálenost je nejčastější u 

prvních patů na jamkovišti (Pelz, 2000). 

 

2.8.2.10  Dril s rukavicemi a se zavřenýma očima 

 Pokud si hráč u patování navlékne na obě ruce lyžařské rukavice, zlepšuje to cit 

v jeho mysli. Tlusté rukavice odeberou z rukou veškerý cit, takže hráč odhaduje velikost 

úderu pouze podle oka. S rukavicemi se dají provádět všechna různá cvičení (Pelz, 2000). 

Dril se zavřenýma očima probíhá stejně jako normální patování. Hráč provede 

předúderovou rutinu, pouze druhý cvičný švih provedeme se zavřenýma očima. Hráč 

opakuje cvičný švih do té doby, než si není jist, že je to ten, který potřebuje. Poté provede 

rituál a samotný úder. Patování se zavřenýma očima je opačné oproti patování 

s rukavicemi. Hráče nutí vnímat cit k patu skrze cit v rukou. Hráč poté i patuje bez síly 

rukou (Pelz, 2000). 

 



55 

 

2.8.2.11  Dril na dvě jamky 

 Hráč najde dvě jamky, které jsou ve stejném směru (obrázek x). Hráč stojí za 

jamkou, která je blíž, a představuje si linii patu, která vede jak k první, tak k druhé jamce. 

Položí na zem dva míče vzdálené od bližší jamky 90 centimetrů. Hráč zapne metronom a 

zapatuje první míč do bližší jamky (krátký pat), použije rutinu a rituál na údery 

metronomu. Poté se hned koukne na druhou jamku, udělá cvičený švih, přistoupí k míči, 

provede rituál a zahraje druhý míček ke vzdálenější jamce (obrázek č. 28). Úder znovu 

provede v rytmu metronomu. Není důležité, zda promění hráč druhý pat, ale jestli dokáže 

udělat dlouhý švih ve stejném rytmu jako krátký. Pouze pokud hráč dokáže udržet rytmus 

konzistentní pro všechny délky nápřahu, dokáže rozvinout optimální cit pro rychlost míče 

a kontrolu vzdálenosti (Pelz, 2000). 

 

Obrázek 28: Dril na dvě jamky (Pelz, 2000) 

 

2.8.2.12  Dril na přibližovací paty 

 Třípat je jedna z nejhorších a nejčastějších chyb v golfu. Vyhnutí se třem patům 

je jednoduché, první pat musí zastavit v okruhu 2 metrů okolo jamky. Poté hráči zbyde 

pouze krátký metrový pat, u kterého je vysoká pravděpodobnost úspěšnosti. Důvodem 

těchto chyb je, že hráči špatně trénují dlouhé paty – nemají potřebný cit a dotek (Pelz, 

2000). 
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Hráč trénuje paty ze vzdálenosti 12, 15 a 18 metrů a při každé tréninkové jednotce 

z jiného směru, ale vždy stejné vzdálenosti od jamky. Pokud si hráč osvojí tyto 

vzdálenosti, ostatní mu poté přijdou jednoduché. Hráč cvičení začíná tak, že odkrokuje a 

označí vzdálenosti. Zahraje tři míče z 12, poté z 18 a nakonec z 15 metrů. Celé cvičení 

hráč absolvuje dvakrát, a poté zahraje tři paty z 15 metrů, které zastaví do kruhu. Cvičení 

nekončí, dokud hráč nesplní poslední úkol se třemi paty (Pelz, 2000). 

 

2.8.2.13  Dril s patováním do boxů 

 Dril je zaměřený na odhad rychlosti míčku a kontrole vzdálenosti. Hráč si vyznačí 

místo, odkud bude patovat, a poté tři boxy. První je vzdálen 7 metrů, každý další box je 

od 2 metry dál. Hráč patuje první míč, který hraje na první box. Poté každý míč zahraje 

na další vzdálenější box. To znamená, že hráč každý míček zahraje na jiné místo, přesně 

jako na hřišti (Newell, 2005). 

 

Patování je bezesporu jednou z nejdůležitějších dovedností, jakou musí golfista 

zvládnout při dosahování vrcholového výkonu. Cílem hráče je dosahovat dlouhodobě 

dobrých výsledků na jamkovištích, což v praxi znamená dosahovat průměrného počtu 

patů na jamku pod 2 paty. Pro úspěšné patování je důležitá dobře zvládnutá technika, 

která vede k opakovatelnosti úderu z pohledu dráhy pohybu hlavy hole (ve směru 

zamýšleného prvotního směru kutálení míče) a nastavení úderové plochy hlavy hole 

(kolmo na dráhu pohybu hlavy hole), které ovládají především směr. Nejdůležitějším 

parametrem pro dlouhodobě dobré patování je ovládání rychlosti hlavy hole v okamžiku 

kontaktu s míčkem a dobrý zásah míčku (středem úderové plochy, tzv. sweetspotem) tak, 

aby míček dostával právě tolik energie, aby se v případě, že mine jamku, zastavil na její 

úrovni nebo těsně za ní (ideálně do 40 centimetrů). Golfoví trenéři často trénují se svými 

svěřenci zejména techniku úderu, což má často své opodstatnění, avšak zapomínají na 

vedení svých svěřenců k správnému samostatnému tréninku. Často tak trénink 

amatérských hráčů probíhá s používáním několika míčků na cvičném jamkovišti a 

patování od jamky k jamce, bez toho, aby se na úder pečlivě připravili a určili si nějaký 

cíl. Drilová cvičení různých podob nám právě takový cíl dávají a jsou obvyklým 

způsobem tréninku patování vrcholových hráčů, ale také amatérů, kteří se chtějí opravdu 

zlepšit. Cílem drilových cvičení je vytvářet podmínky, které se co nejvíce podobají těm 
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herním (tlak na úspěch) a tím nutit hráče k soustředění. Drilová cvičení na patování si 

můžeme rozdělit na krátké, kde dbáme na celkovou úspěšnost patování a dlouhé, kde se 

soustředíme zejména na délku úderu, rozvoj citu pro vzdálenost a schopnosti čtení 

jamkoviště. Dalším aspektem drilových cvičení je možnost objektivizace úspěšnosti 

tréninku již na tréninkových plochách. Cílem této práce je ověřit vliv různých drilových 

cvičení (krátké a dlouhé drily) na úspěšnost patování u amatérských hráčů golfu.  
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3.  CÍLE, ÚKOLY A VĚDECKÉ OTÁZKY 

 

3.1  Vědecké otázky 

Jaký vliv má trénink pomocí krátkých a dlouhých drilových cvičení na úspěšnost 

a přesnost patování? 

 

3.2  Hypotézy 

H1: U amatérských hráčů golfu se vlivem tréninku pomocí drilových cvičení 

signifikantně zlepší úspěšnost a přesnost patování. 

H2: Skupina s tréninkem krátkých drilů se signifikantně zlepší v úspěšnosti 

krátkých patů více než skupina dlouhých drilů. 

H3: Skupina s tréninkem dlouhých drilů se signifikantně zlepší v přesnosti 

dlouhých patů více než skupina krátkých drilů. 

 

3.3  Cíle 

Cílem práce bylo zjistit vliv specifických tréninkových podmínek (drilů z krátké 

a dlouhé vzdálenosti) na úspěšnost a přesnost patování u amatérských hráčů golfu. 

 

3.4  Úkoly 

1. Nastudování odborné literatury a sepsání teoretických východisek týkajících se 

problematiky patování a jeho tréninku v golfu 

2. Určení hypotéz a cíle výzkumu 

3. Výběr probandů - úvodní testování – intervence – závěrečné testování 

4. Zpracování výsledků 

5. Analýza dat pomocí programu Excel 

6. Zhodnocení výsledků 
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4.  METODIKA 

 

4.1  Výzkumný soubor  

Deset amatérských hráčů golfu se dobrovolně účastnilo celé této studie (věk = 

35,0 ± 12,9 let; výška = 176,7 ± 10,1 cm; hmotnost = 73,9 ± 17,7 kg; hcp = 27,7 ± 13,4; 

herní zkušenosti = 4,2 ± 2,6 let). Výzkum probíhal v prostorách Golf Clubu Český 

Krumlov. Všichni hráči byli plně seznámeni s průběhem testování, riziky i časovou 

náročností předtím, než podepsali informovaný souhlas. Vstupního testování se účastnilo 

19 hráčů, avšak celý výzkum absolvovalo pouze 10 hráčů. V rámci zachování 

relevantnosti výsledků uvádíme všechny výsledky jen právě u těchto deseti hráčů.  

 

4.2  Experimentální protokol 

Design této studie se skládal ze sběru dat před tréninkem, tréninkového úseku, a 

sběru dat po tréninku. Obě intervenční skupiny absolvovaly pouze určený trénink a žádný 

hráč v průběhu studie neabsolvoval trénink techniky. Při sběru dat odehrál každý hráč 10 

patů ze vzdálenosti 0,9 m, 1,5 m, 3 m, 8 m, 10 m a 12 m. Vzdálenosti patů byly zvoleny 

s ohledem na zjištění vlivu specifického tréninku na úspěšnost patů z různé vzdálenosti, 

kde u krátkých patů (0,9 m; 1,5 m; 3 m) je pravděpodobnost úspěšnosti patu vysoká, a u 

delších patů (8 m, 10 m, 12 m), kde pravděpodobnost úspěšnosti patu výrazně klesá se 

zvětšující se vzdáleností. Před samotným testováním měl každý hráč tři zkušební paty 

z každé vzdálenosti. Design studie byl navržen k testování efektu tří nezávislých 

proměnných: test (pre, post), vzdálenost (krátké 0,9 m, 1,5 m a 3 m; dlouhé 8 m, 10 m a 

12 m) a tréninkové skupiny (krátké drily, dlouhé drily). Nezávisle proměnné test a 

vzdálenost považujeme za within subject faktory (opakované měření) a tréninkové 

skupiny považujeme za between-subjects faktor. Efekt nezávisle proměnných byl 

hodnocen pomocí jedné ze dvou závisle proměnných: úspěšnost u patů z krátké 

vzdálenosti (počet proměněných patů) a výsledná vzdálenost mezi míčkem a jamkou u 

patů z dlouhé vzdálenosti.  
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4.3  Sběr dat a hodnocení 

U krátkých patů jsme hodnotili prostou úspěšnost na základě proměněných patů, 

tj. počet patů, u kterých míček skončil v jamce. U patů z delší vzdálenosti jsme hodnotili 

úspěšnost patu na základě výsledné vzdálenosti mezi středem míčku a okrajem jamky, 

který byl určen jako bod na spojnici mezi středem jamky a středem míčku. Vzdálenost 

míčku od jamky byla měřena ručně měřícím pásmem. U každého neproměněného patu 

jsme také zjišťovali, ve kterém kvadrantu míček skončil. Kvadranty byly rozděleny 

pomocí osy x, která byla určena jako přímka procházející pozicí míčku a středem jamky, 

a osou Y, která je kolmá na osu x a prochází středem jamky (obrázek č. 29). Každý hráč 

absolvoval 5 patů pro každou z kombinací nezávisle proměnných, což nám umožnilo 

zjistit průměr a směrodatnou odchylku u každé závisle proměnné.  

 

Obrázek 29: Sběr dat 
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Obrázek 30: Rozdělení sektorů 

 

Pro popis výsledků jsme využili základní matematicko-statistické ukazatele 

(četnost, průměr, směrodatná odchylka). K zjištění vztahu mezi úspěšností krátkých patů 

a herní úrovní (hcp), úspěšností krátkých patů a herními zkušenostmi, úspěšností krátkých 

patů a frekvencí trénování, přesností dlouhých patů a herní úrovní (hcp), přesností 

dlouhých patů a herními zkušenostmi a přesností dlouhých patů a frekvencí trénovaní 

jsme použili Pearsonův korelační koeficient (p < 0,05). Pro zjištění statisticky 

významného rozdílu mezi úvodním a závěrečném testováním jsme použili párový t-test 

s jednostranným rozdělením. Pro zjištění významného rozdílu mezi skupinami před a po 

intervenci jsme použili dvou výběrový t-test s jednostranným rozdělením. K zjištění 

matematicko-statistických ukazatelů, ke vztahové analýze a k významnému rozdílu jsme 

použili program Excel (Microsoft, USA). 

 

4.4  Tréninkové podmínky 

Účastníci výzkumu byli rozděleni náhodně do dvou skupin po vstupním testování. 

Jedna skupina absolvovala trénink pomocí drilu pro patování na krátkou vzdálenost 

(krátké drily, paty do 3 m) a druhá skupina pomocí drilu pro patování na dlouhou 

vzdálenost (dlouhé drily, paty delší než 6 m). Každý hráč absolvoval 5 tréninkových 

jednotek v průběhu 4 týdnů. Krátké drily se skládaly z pěti drilů do vzdálenosti 3 m (cca 
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10 stop). Hráči byli instruováni, aby se každý pat pokoušeli proměnit a přistoupili k němu 

stejným způsobem, jako by patovali na hřišti. Úspěšnost patu byla hodnocena na základě 

proměnění patu. Dlouhé drily se skládaly z pěti drilů ze vzdálenosti delší než 6 m (cca 20 

stop). Hráči byli instruováni, aby se pokusili každý pat maximálně přiblížit k jamce nebo 

k vyznačenému místu. Úspěšnost patu byla při tréninku hodnocena pomocí bodů (3 body 

v jamce, 2 body do 0,5 m a 1 bod do 1 m nebo 1 bod za zasažení určitého místa). Kolem 

jamky byly vyznačeny kruhy ve vzdálenosti 0,5 m a 1 m od okraje jamky pro snadné 

určení počtu bodů a okamžitou zpětnou vazbu pro hráče při tréninku. Při tréninku ve 

skupině krátký drilů odehrál každý hráč celkově 83 patů a při tréninku ve skupině 

dlouhých drilů 65 patů. Počet úspěšných patů u skupiny krátkých drilů a výsledný počet 

bodů u skupiny dlouhých drilů byl u každého účastníka zaznamenán v každé tréninkové 

jednotce pro určení úspěšnosti. Každá tréninková lekce každého účastníka byla dohlížena 

výzkumníkem, aby se dohlédlo na správnost tréninkového drilu a hráči byli motivováni 

k co nejvyšší úspěšnosti při každém patu. 

 

4.4.1  Drilová cvičení – krátké paty do 3 m 

1. hodiny – 3:00, 6:00, 9:00, 12:00 

Hráč odehraje čtyři paty ze vzdálenosti 0,9 m (3 stopy) od jamky, pokaždé z jiného 

směru. Poté přejde na paty ze vzdálenosti 1,2 m (4 stopy). Po odehrání čtyř patů z této 

vzdálenosti celé cvičení zopakuje. Hráč odehraje 16 patů. 

Obrázek 31: Hodiny – 3:00, 6:00, 9:00, 12:00 
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2. patování ze třech pozic 

Patování do jamky ze třech vzdáleností. Hráč začíná patem ze vzdálenosti 0,9 m 

(3 stopy) od jamky, poté přechází na pat ze vzdálenosti 1,8 m (6 stop) od jamky a na 

nejvzdálenější pozici 2,7 m (9 stop) od jamky. Hráč dril opakuje třikrát. Hráč odehraje 9 

patů. 

 

Obrázek 32: Patování ze třech pozic 

 

3. jednopat 

Hráč má za úkol odehrát 20 patů ze vzdálenosti 0,9 m (3 stopy). 

 

Obrázek 33: Jednopat 

 

4. patování skrz bránu 

Hráč patuje pat ze vzdálenosti 2,4 m (8 stop) od jamky. Míček nejdříve musí projet 

skrz bránu a poté do jamky. Hráč odehraje 20 patů. 
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Obrázek 34: Patování skrz bránu 

 

5. patování do půlkruhu 

Hráč patuje ze dvou pozic. První pozice je ve vzdálenosti 1,5 m (5 stop) od jamky, 

druhá 3 m (10 stop). Z obou pozic hráč hraje tři míčky. Dril se opakuje třikrát. Hráč se 

snaží zahrát pat do jamky nebo minimálně za jamku do půlkruhu o poloměru 20 cm. Hráč 

odehraje 18 patů. 

 

Obrázek 35: Patování do půlkruhu 

 

4.4.2  Drilová cvičení – dlouhé paty nad 6 m 

1. paty z jedné a druhé strany 
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Hráč hraje paty ze vzdálenosti 6 m (20 stop) od jamky z jedné i z opačné strany. 

Nejdříve odehraje tři paty z jedné strany, poté tři paty z druhé strany. Cvičení se opakuje 

třikrát. Hráčův cíl je odehrát míčky co nejblíže k jamce. Úspěšnost patu byla při tréninku 

hodnocena pomocí bodů – 3 body v jamce, 2 body do 0,5 m a 1 bod do 1 m. Hráč odehraje 

18 patů. 

 

2. patování do kruhu 

Hráč zahraje tři míčky ze vzdálenosti 12 m (40 stop), tři míčky z 18 m (60 stop) a 

tři míčky ze vzdálenosti 15 m (50 stop). Hráčův cíl je odehrát míčky co nejblíže k jamce. 

Úspěšnost patu byla při tréninku hodnocena pomocí bodů – 3 body v jamce, 2 body do 

0,5 m a 1 bod do 1 m. Cvičení se opakuje dvakrát. Hráč odehraje 18 patů. 

 

3. patování s pohledem na jamku 

Obrázek 36: Paty z jedné a druhé strany 

Obrázek 37: Patování do kruhu 
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Hráč odehraje 10 míčků ze vzdálenosti 7 m (23 stop) s pohledem na jamku při 

patování. Hráčův cíl je odehrát míčky co nejblíže k jamce. Úspěšnost patu byla při 

tréninku hodnocena pomocí bodů – 3 body v jamce, 2 body do 0,5 m a 1 bod do 1 m. 

 

4. patování na okraj jamkoviště 

Hráč patuje 10 míčků co nejblíže k okraji jamkoviště ze vzdálenosti 9 m (30 stop). 

Bod má za míček, který se zastaví do vzdálenosti 0,5 m od okraje jamkoviště, nesmí však 

přejet na foregreen. 

 

5. patování do boxů 

Hráč má za úkol odehrát 3 míčky do různých boxů. První box je ve vzdálenosti 7 

m (23 stop), další pak vždy o 2 m dál. Každý box je čtverec 1,5 m x 1,5 m. Za každý 

míček, který zastaví ve správném boxu, má hráč bod. Cvičení se opakuje třikrát. Hráč 

odehraje 9 patů. 

Obrázek 38: Patování s pohledem na jamku 

Obrázek 39: Patování na okraj jamkoviště 
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Obrázek 40: Patování do boxů 
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5.  VÝSLEDKY 

 

 Úspěšnost krátkých patů Přesnost dlouhých patů 

 

Pre 

test 

(%) 

Post 

test 

(%) 

Zlepšení 

(%) 

Významnost 

(t-test) 

Pre 

test 

(cm) 

Post 

test 

(cm) 

Zlepšení 

(%) 

Významnost 

(t-test) 

Všichni 
53,0 64,0 11,0 

0,000717 

(p < 0,01) 
120,6 101,6 15,8 

0,000152 

(p < 0,01) 

Skupina 

krátkých 

drilů 

45,3 60,7 15,3 

0,096713 

(p < 0,05) 

108,5 96,2 11,4 

0,098356 

(p < 0,05) 
Skupina 

dlouhých 

drilů 
60,7 67,3 6,7 132,7 106,9 19,5 

Tabulka 2: Úspěšnost krátkých a přesnost dlouhých patů před a po intervenci, procentuální zlepšení, 

statisticky významný rozdíl 

 

V tabulce č. 2 uvádíme výsledky všech hráčů i jednotlivých skupin před a po 

intervenci. Úspěšnost krátkých patů je zde zaznamenána v procentech úspěšnosti a 

přesnost dlouhých patů v odchylce míče od jamky v centimetrech. To znamená, že čím 

vyšší úspěšnost, tím hráč proměnil více patů, čím nižší odchylka míče od jamky, tím 

skončil míček blíže k jamce. Tabulka č. 2 také znázorňuje procentuální zlepšení 

úspěšnosti krátkých patů a procentuální zlepšení přesnosti dlouhých patů mezi úvodním 

a závěrečném testováním, jednak u všech hráčů celkem, tak i u skupin s tréninkem 

krátkých drilů a dlouhých drilů. Celkově se hráči zlepšili v testu krátkých patů o 11 % a 

v dlouhých patech o 15,8 %. Zlepšení úspěšnosti krátkých patů ve skupině krátkých drilů 

bylo 15,3 % oproti skupině dlouhých drilů, kde se úspěšnost krátkých patů zlepšila o 6,7 

%. Z hlediska přesnosti dlouhých patů se tyto výsledky zlepšily o 11,4 % u skupiny 

krátkých drilů a o 19,5 % u skupiny dlouhých drilů. Při hodnocení rozdílu mezi úvodním 

a závěrečném testování u všech hráčů jsme nalezli statisticky vysoce významný rozdíl 

v úspěšnosti krátkých patů (p = 0,000717; p < 0,01) a přesnosti dlouhých patů (p = 

0,000152; p < 0,01). Ve vztahu mezi skupinou krátkých drilů a dlouhých drilů 

v úspěšnosti krátkých ani přesnosti dlouhých patů jsme nenalezli významný rozdíl. 
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Graf 1: Porovnání úspěšnosti krátkých, dlouhých patů a přesnosti dlouhých patů před a po intervenci 

 

V grafu č. 1 vidíme porovnání úspěšnosti krátkých patů před intervencí všech 

hráčů, kde dosahovali úspěšnosti 53 % a po ní, kde se úspěšnost zvýšila na 64 %. Zato 

úspěšnost v dlouhých patech je výrazně nižší, v pre testu 0,7 % a v post testu 4 %. 

Při porovnání průměrné vzdálenosti míče od jamky u dlouhých patů můžeme zaznamenat 

v úvodním testování 120,6 cm a v závěrečném testování nižší průměrnou vzdálenost od 

jamky 101,6 cm. 

 

 

Graf 2: Porovnání úspěšnosti krátkých patů a přesnosti dlouhých patů ve skupině krátkých drilů před a po 

intervenci 
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Graf č. 2 ukazuje úspěšnost krátkých patů a přesnost dlouhých patů pouze u 

skupiny, jejíž intervence byl trénink krátkých drilů. Průměrná úspěšnost krátkých patů se 

zvýšila ze 45,3 % v pre testu na 60,7 % v post testu. V úvodním testování byla průměrná 

vzdálenost míče od jamky 108,5 cm oproti 96,2 cm v závěrečném testování. 

 

 

Graf 3: Porovnání úspěšnosti krátkých patů a přesnosti dlouhých patů ve skupině dlouhých drilů před a po 

intervenci 

 

Graf č. 3 ukazuje úspěšnost krátkých patů a přesnost dlouhých patů pouze u 

skupiny, jejíž intervence byl trénink dlouhých drilů. Před intervencí hráči dosáhli 60,7 % 

úspěšnosti a 67,3 % po intervenci. Průměrná vzdálenost míče od jamky se snížila z 132,7 

cm z pre testu na 106,9 cm v post testu. 
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Obrázek 41: Porovnání četností neproměněných patů v jednotlivých sektorech před intervencí 

 

Na obrázku č. 41 je zobrazená četnost neproměněných patů v jednotlivých 

sektorech v úvodním testování, kde nejčastěji míč zastavil v sektoru 2, neproměněné paty 

v tomto sektoru byly krátké a vpravo. 

 

Obrázek 42: Porovnání četností neproměněných patů v jednotlivých sektorech po intervenci 



72 

 

 

Na obrázku č. 42 je zobrazená četnost neproměněných patů v jednotlivých 

sektorech v závěrečném testování. Nevětší četnost byla v sektoru 3, kde neproměněné 

paty zastavili za jamkou vlevo. 

 

Pre test 

Sektor 1 62 

Před jamkou 143 
Vlevo od 

jamky 
141 

Sektor 2 81 

Sektor 3 79 

Za jamkou 155 
Vpravo od 

jamky 
157 

Sektor 4 76 

Post test 

Sektor 1 62 

Před jamkou 127 
Vlevo od 

jamky 
145 

Sektor 2 65 

Sektor 3 83 

Za jamkou 161 
Vpravo od 

jamky 
143 

Sektor 4 78 

Tabulka 3: Porovnání četností neproměněných patů v jednotlivých sektorech před a po intervenci 

  

Tabulka č. 3 porovnává četnost neproměněných patů v jednotlivých sektorech 

v úvodním a závěrečném testování. Dále zobrazuje četnost patů v pre testu a post testu, 

které skončily před jamkou a za jamkou, tedy jestli se míč kutálel krátce, či dlouho. Před 

intervencí skončilo 143 patů před jamkou, po ní se četnost patů snížila na 127. Četnost 

patů za jamkou se zvýšila ze 155 patů v pre testu na 161 v post testu. Tabulka ukazuje i 

porovnání četností patů, které skončily vlevo nebo vpravo od jamky. 
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  0,9 m 1,5 m 3 m 

  Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test 

Celkem 

Úspěšnost 

(%) 

80,0 87,0 60,0 77,0 19,0 28,0 

Skupina 

krátkých 

drilů 

Četnost 36 43 25 39 7 9 

Úspěšnost 

(%) 

72,0 86,0 50,0 78,0 14,0 18,0 

Skupina 

dlouhých 

drilů 

Četnost 44 44 35 38 12 19 

Úspěšnost 

(%) 

88,0 88,0 70,0 76,0 24,0 38,0 

Tabulka 4: Porovnání četnosti a úspěšnosti krátkých patů z jednotlivých vzdáleností před a po intervenci 

  

V tabulce č. 4 se nachází porovnání četností a úspěšností krátkých patů všech 

hráčů z jednotlivých vzdáleností jak v úvodním tak v závěrečném testování. Nejvyšší 

úspěšnost jsme našli u nejkratšího patu z 0,9 m 80 % v pre testu a 87 % v post testu. 

Následovala vzdálenost 1,5 m, kde byla úspěšnost 60 % v pre testu a 77 % v post testu. 

Nejmenší úspěšnost byla v nejdelším patu v testu krátkých patů ze vzdálenosti 3 m, tam 

byla úspěšnost před a po intervenci 19 % a 28 %. Tabulka též znázorňuje četnost a 

úspěšnost patů pro skupinu krátkých nebo dlouhých drilů, kde například úspěšnost z 0,9 

m u skupiny krátkých drilů vzrostla ze 72 % na 86 % oproti skupině dlouhých drilů, kde 

se úspěšnost nezměnila a zůstala 88 %. Největší zlepšení proběhlo u skupiny krátkých 

drilů ze 1,5 m, tam se úspěšnost zvýšila z 50 % na 78 %. 
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  8 m 

  < 0,9 m 0,9 -1,5 m 1,5 – 3 m 

 

 
Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Celkem Úspěšnost (%) 62 66 25 26 12 8 

Skupina krátkých drilů Četnost 32 31 10 15 7 4 

Úspěšnost (%) 64 62 20 30 14 8 

Skupina dlouhých drilů Četnost 30 35 15 11 5 4 

Úspěšnost (%) 60 70 30 22 10 8 

  10 m 

  < 0,9 m 0,9 -1,5 m 1,5 – 3 m 

 

 
Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Celkem Úspěšnost (%) 39 50 30 30 29 19 

Skupina krátkých drilů Četnost 26 26 16 13 8 10 

Úspěšnost (%) 52 52 32 26 16 20 

Skupina dlouhých drilů Četnost 13 24 14 17 21 9 

Úspěšnost (%) 26 48 28 34 42 18 

  12 m 

  < 0,9 m 0,9 -1,5 m 1,5 – 3 m 

 

 
Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Celkem Úspěšnost (%) 38 35 23 25 30 37 

Skupina krátkých drilů Četnost 19 21 14 11 14 18 

Úspěšnost (%) 38 42 28 22 28 36 

Skupina dlouhých drilů Četnost 19 14 9 14 16 19 

Úspěšnost (%) 38 28 18 28 32 38 

Tabulka 5: Porovnání četnosti a úspěšnosti zasažení výseče do 0,9 m, mezi 0,9 – 1,5 a mezi 1,5 – 3 m v 

testu dlouhých patů z 8 m, 10 m a 12 m před a po intervenci 
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Tabulka č. 5 zobrazuje četnost a úspěšnost zasažení výseče do 0,9 m, mezi 0,9 – 

1,5 a mezi 1,5 – 3 m v testu dlouhých patů z 8 m, 10 m a 12 m. Navíc tabulka ukazuje 

výsledky před i po intervenci. Celkově vzrostla úspěšnost zasažení výseče do 0,9 m z 8 

m z 62 % na 66 %. Z 10 m byla úspěšnost zasažení této výseče zvýšena z 39 % na 50 %. 

Z 12 m klesla z 38 % na 35 %. Zasažení výseče mezi 1,5 – 3 m klesla úspěšnost u 8 m i 

10 m, zvýšila se však u 12 m z 30 % na 37 %. 

 

 

Graf 4:Vývoj výsledků intervence u skupiny krátkých drilů 

  

Graf č. 4 ukazuje vývoj intervence, resp. všech pěti tréninků u skupiny krátkých 

drilů. V grafu nalezneme kolísavou výkonost hráčů v průběhů tréninků. Při porovnání 

prvního a posledního tréninku zjistíme, že se 1. hráč nezlepšil, 2. hráč zhoršil o 9 bodů, 

3. hráč zlepšil o 7 bodů, 4. hráč zlepšil o 7 bodů a 5. hráč se zlepšil o 6 bodů. 
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Graf 5: Vývoj výsledků intervence u skupiny dlouhých drilů 

 

Graf č. 5 ukazuje vývoj intervence, resp. všech pěti tréninků u skupiny dlouhých 

drilů. 1. hráč se o 5 bodů zhorší, 2. hráč o 7 bodů zlepší, 3. hráč o 11 bodů zlepší, 4 hráč 

o 16 bodů zlepší a 5. hráč se zlepší o 5 bodů. 

 

 

Graf 6: Vývoj výsledků ve cvičení „Ze třech pozic“ u skupiny krátkých drilů 
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Graf 7: Vývoj výsledků ve cvičení „S pohledem na jamku" u skupiny dlouhých drilů 

  

Graf č. 6 a č. 7 znázorňuje vývoj výsledků ve dvou cvičení, kde hráči dosáhli 

nejlepšího zlepšení. V tréninku krátkých drilů bylo nejlepším cvičením „ Ze třech pozic“, 

kde se pouze jeden hráč zhoršil o 3 body mezi prvním a posledním tréninkem. Čtyři 

ostatní hráči se v tomto cvičení v jeho průběhu zlepšili. V tréninku dlouhých drilů bylo 

neúspěšnější cvičením „ S pohledem na jamku“, kde se všichni hráči mezi prvním a 

posledním tréninkem zlepšili. 

 

 Herní úroveň (hcp) Herní zkušenosti Frekvence trénování 

Úspěšnost krátkých patů r = -0,51 r= 0,17 r = 0,75 

Přesnost dlouhých patů r = 0,79 r = -0,66 r = -0,81 

Tabulka 6: Vztahová analýza 

 

V tabulce č. 6 jsme zaznamenali vztahovou analýzu, kde jsme nalezli vysoce 

signifikantní vztah mezi přesností dlouhých patů a herní úrovní (r = 0,79; p < 0,01), 

negativní signifikantní vztah mezi přesností dlouhých patů a herními zkušenostmi (r = -

0,66; p < 0,01) a vysoce negativní signifikantní vztah mezi přesností dlouhých patů a 

frekvencí trénování (r = -0,81; p < 0,01). Při vztahové analýze úspěšnosti krátkých patů 

jsme zjistili negativní signifikantní vztah mezi úspěšností krátkých patů a herní úrovní (r 

= -0,51; p < 0,01) a signifikantní vztah mezi úspěšností krátkých patů a frekvencí 
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trénování (r = 0,75; p < 0,01). Nenalezli jsme žádný signifikantní vztah mezi úspěšností 

krátkých patů a herními zkušenostmi.  
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6.  DISKUZE 

Cílem této práce bylo posoudit vliv drilových cvičení na úspěšnost patování u 

amatérských hráčů golfu. Při rešerši literatury jsme nenalezli studii, která by se zabývala 

ovlivňováním úspěšnosti a přesnosti patování pomocí drilových cvičení. K tématu 

patovacího úderu a tréninku se věnovala pouze intervenční studie s pre-post designem od 

Gallicchio, Cooke a Ring (2017), která se zabývala tréninkem a jeho vlivem na lidské 

tělo. Studie poskytuje předběžné důkazy o tom, že trénink motorických schopností vede 

k neurofyziologické adaptaci kompatibilní s hypotézou psychomotorické účinnosti 

(Hatfield, Hillman, 2001). Výzkumníci v golfu se hlavně věnují vlivu kondičního 

tréninku na plný golfový švih (Lephart, Smoliga, Myers, Sell, Tsai, 2007; Fletcher, 

Hartwell, 2004; Parker, Lagerhem, Hellström, Olsson, 2017; Olivier, Horan, Evans, 

Keogh, 2016), biomechanikou golfového švihu (Adlington, 1996; Meister, Ladd, Butler, 

Zhao, Rogers, Ray, 2011; Zheng, Barrentine, Fleisig, Andrews, 2008a) a biomechanikou 

patování (Gryc, Šťastný, Zahálka, Smółka, Żmijewski, Gołaś, Zawartka, Malý, 2017) 

 V golfu elitní úrovně je patování věnována velká pozornost, kdy se sledují 

zejména statistiky patování v herních kolech v průběhu celého roku. Náš výzkumný 

soubor porovnáváme s průměry 200 nejlepších hráčů na PGA tour roku 2017 v grafu č. 

8. 

 

Graf 8: Porovnání úspěšností krátkých patů z 0,9 m, ze 1,5 m a z 3 m našich probandů s hráči PGA tour 

(PGA tour web, c2017) 
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 Vidíme značný rozdíl v úspěšnosti mezi patem z 0,9 metrů a z 3 metrů jak u hráčů 

PGA tour tak i našich probandů. Úspěšnost byla z 0,9 m 99,4 % u hráčů z PGA tour a 

83,5 % u našich účastníků. Ze vzdálenosti 1,5 m klesla úspěšnost téměř o 20 % u 

nejlepších hráčů a o 15 % u hráčů z našeho výzkumu. Ze tří metrové vzdálenosti se 

dostává úspěšnost patování pod polovinu – 41,8 % a 23,5 %. Z delších vzdáleností nad 8 

metrů, kteří naši probandi patovali v testu dlouhých patů, je pravděpodobnost proměnění 

patu minimální. Jak z výsledků, tak i z odborných publikací (Pelz, 1999), můžeme 

doporučit hráčům PGA tour i amatérským hráčům, aby si přihrávali míčky prvním 

dlouhým patem či krátkou hrou mimo jamkoviště do vzdálenosti 1,5 metrů od jamky, kde 

je úspěšnost patování vysoká. Hráč má o 40 % větší úspěšnost proměnění patu z 1,5 metru 

oproti patu z 3 metrů. Z 3 metrů má hráč PGA tour 60 % pravděpodobnost, že zahraje 

trojpat, nebo nepromění šanci a zahraje dva paty z krátké vzdálenosti. U hráčů z našeho 

výzkumu je pravděpodobnost této skutečnosti skoro 70 % ze vzdálenosti tří metrů. 

Z výsledků z PGA tour roku 2017 jsme zjistili, že hráč zahraje průměrně na každé jamce 

1,77 patů, to znamená, že je ještě pod hranicí 2 patů na jamku. To nás dovádí 

k předpokladu, že hráči mají nejen vysokou úspěšnost patování krátkých, ale první pat na 

každém jamkovišti zahrají do 0,9 metrů, kde je skoro 100 % úspěšnost proměnění. Hráč 

PGA tour má navíc vysokou úspěšnost jednopatu – 39,1 %, to znamená, že příhra krátkou 

hrou z okolí jamkoviště musí skončit do 1,5 metrů od jamky, tak aby následoval krátký 

pat. Pokud tedy chce amatérský hráč golfu zlepšit svůj celkový výkon na hřišti, musí se 

vyhnout trojpatům, a navíc zapracovat na své krátké hře. Vysoká úroveň úspěšnosti 

patování je klíčovým prvkem pro dosahování vysoké herní výkonnosti. V průměru 

zahraje hráč PGA tour 29,07 patů a celkově zahraje 70,9 ran za jednu hru (18 jamek). To 

znamená, že výkon v patování, který je ovlivněn i krátkou hrou, má velký význam pro 

celkový výkon na hřišti. Patovací úder je fyzicky nejméně náročným úderem v golfu, 

který oproti ostatním úderům nevyžaduje velkou svalovou sílu ani flexibilitu a každý hráč 

v něm může dosáhnout vysoké výkonnosti (Pelz, 2000). Proto je náš výzkum zaměřen na 

patování, kde se amatérští golfisté mohou nejvíce zlepšit, a tak ovlivnit svůj celkový 

výsledek na hřišti. 

 Cílem a motivací účastníků výzkumu bylo zlepšení patování pomocí 5 

tréninkových jednotek. Pokud hráč trénuje, očekává, že to bude mít nějaký vliv na jeho 

výkonnost. Tento vliv byl zaznamenán v tabulce č. 2. Celkově se hráči zlepšili o 11 % 

v úspěšnosti krátkých patů a o 15,8 % v přesnosti dlouhých patů v post testu oproti pre 
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testu. Toto zlepšení bylo zaznamenáno v rozmezí jednoho měsíce pouze za 5 tréninků, 

což je v celkovém objemu tréninků velice málo, přesto je zlepšení výrazné. Odchylka 

míčku od jamky klesla z 120,6 cm na 101,6 cm, ze které má hráč vyšší úspěšnost 

proměnění. Statisticky významný rozdíl mezi úvodním a závěrečným testováním je p = 

0,000717 u úspěšnosti a p = 0,000152 u přesnosti, což odpovídá hladině p < 0,001. 

Výsledek jen poukazuje na výrazné zlepšení a tedy i na velkou efektivitu drilových 

cvičení. Můžeme se však jen domnívat, zda zlepšení, které nastalo po 5 ti tréninkových 

jednotkách, by pokračovalo i v dalších obdobích.  

 Abychom zjistili, jaká intervence je účinnější, byl výzkumný soubor rozdělen na 

dvě skupiny - trénink krátkých drilů a trénink dlouhých drilů (tabulka č. 2). Zlepšení 

úspěšnosti krátkých patů byl u skupiny krátkých drilů 15,3 % a u skupiny dlouhých drilů 

6,7 %. Zlepšení přesnosti dlouhých patů bylo u skupiny krátkých drilů 11,4 % a u skupiny 

dlouhých drilů 19,5 %. Tyto výsledky ukazují, že skupina krátkých drilů se zlepšila více 

v krátkých patech – o 3,9 % a skupina dlouhých drilů se zlepšila více v dlouhých patech 

– o 12,8 %. Hráči se tedy zlepšili v těch testech, které trénovali, avšak nebyl nalezen 

významný statistický rozdíl 0,096713 v úspěšnosti krátkých patů a 0,098356 u přesnosti 

dlouhých patů (p < 0,1). Z tohoto výsledku tedy nemůžeme prohlásit, že by se některá 

skupina zlepšila v některých testech více či méně. V grafu č. 2 a č. 3 vidíme zlepšení 

jednotlivých skupin. 

 V tabulce č. 4 vidíme úspěšnost krátkých patů z jednotlivých vzdáleností před i 

po intervenci. U patu z 0,9 m se skupina krátkých drilů zlepšila ze 72 % na 86 %, ale 

úspěšnost u skupiny dlouhých patů zůstala neměnná na 88%. To můžeme odůvodnit tím, 

že v tréninku krátkých drilů bylo cvičení, které přesně nacvičuje pat z této vzdálenosti. 

Největším zlepšením je úspěšnost z 50 % na 78 % z 1,5 m u skupiny krátkých patů, kde 

se taktéž tato vzdálenost nacvičovala. Největší posun u skupiny dlouhých patů je z 3 m, 

kde bylo zlepšení z 24 % na 38 %, naopak skupina krátkých drilů se zlepšila pouze z 14 

% na 18 %. Tří metrová vzdálenost patří mezi nejdelší paty v testu krátkých patů a hráči, 

kteří trénovali vzdálenosti delší jak 6 m, se zlepšili i v patech z 3 m. I z těchto výsledků 

tedy usuzujeme, že skupina trénující krátké drily se zlepšila v krátkých patech více než 

skupina trénující dlouhé drily a to především ze dvou nejkratších vzdáleností – 0,9 m a 

1,5 m. Naopak skupina dlouhých drilů se zlepšila v nejdelším patu z krátkých vzdáleností. 

Efekt tréninku je zde jasně viditelný.  
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 Z teorie a odborné literatury víme (Pelz, 2000; Newell, 2005; Kölbing, Steinfurth 

2006a), že hráč by měl zahrát míček 40 centimetrů za jamku, pokud nespadne do jamky, 

tak aby měl největší pravděpodobnost do jamky spadnout. V tabulce č. 3 vidíme statistiku 

četností neproměněných patů, kde v úvodní testováním skončilo 143 patů před jamkou a 

155 patů za jamkou a v závěrečném testování 127 patů před jamkou a 161 za ní. Počet 

patů před jamkou se tedy snížil o 16 patů a počet patů za jamkou se zvýšil o 6 patů. 

Drilová cvičení v krátkých i dlouhých patech byla založena přesně tak, aby hráči museli 

jamku přehrávat. Tento trend se ukázal i v závěrečném testování, kde hráči zahrávali více 

patů za jamku, což vidíme na obrázku č. 42, kde se celá křivka četnosti patů posunula za 

jamku. 

 Jelikož dlouhé paty v testování byly rovné, můžeme z tabulky č. 3 zjistit, jestli 

paty končily vlevo nebo vpravo od jamky, a tak usuzovat, jaké chyby hráči dělají 

v technice patování. Před intervencí byla četnost neproměněných patů vlevo od jamky 

141 a vpravo od jamky 157. Po intervenci byla četnost 145 patů vlevo od jamky a 143 

vpravo od jamky. Jelikož se v post testu četnost vpravo – vlevo srovnala, můžeme 

předpokládat, že se hráčům vlivem tréninku zlepšila i technika patování, a tak patovací 

úder kutálel míčky rovnocenně na obě strany. Toto znázornění vidíme i na obrázku č. 41 

v úvodním testování a na obrázku č. 42 v závěrečném testování. 

 V tabulce č. 5 jsme se zabývali přesností dlouhých patů – četností a úspěšností 

zasažení výseče do 0,9 m, odkud mají hráči 83,5 % pravděpodobnost proměnění jamky, 

výseče mezi 0,9 m – 1,5 m, pravděpodobnost proměnění z této výseče je 68,5 % a vyseče 

mezi 1,5 m – 3 m, pravděpodobnost proměnění jamky je 23,5 %. Celková úspěšnost 

zasažení výseče v závěrečném testování do 0,9 m je z 8 m 66 %, z 10 m 50 % a z 12 m 

35 %. S rostoucí vzdáleností klesá úspěšnost zasažení výseče do 0,9 m a tak vzrůstá 

pravděpodobnost trojpatu. Například, i když z 8 m zasáhnu 66 % patů, proměním jich 

přibližně 83,5 %. Do výseče mezi 1,5 m a 3 m je úspěšnost z 8 m 8 % z 10 m 19 % a z 12 

m 37 %, to znamená, že s rostoucí vzdáleností stoupá procento zasažení této výseče, kde 

je úspěšnost proměnění pouze 23,5 %. Vidíme tedy, že riziko trojpatu je velké i po této 

intervenci. Hráči by se měli snažit více zasahovat výseč do 0,9 m a tak snížit počet 

trojpatů. Z hlediska skupin můžeme upozornit u dlouhých drilů na zvýšení úspěšnosti 

zasažení výseče do 0,9 m z 8 m z 60 % na 70 % a z 10 m z 26 % na 48 %, výseče mezi 

0,9 m a 1,5 m z 10 m z 28 % na 34 %, z 12 m z 18 % na 28 % a snížení procentuálního 

zasažení výseče mezi 1,5 m a 3 m z 10 m ze 42 % na 18 %. Zvyšování úspěšnosti zasažení 
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hlavně výseče do 0,9 m a také výseče mezi 0,9 m a 1,5 m je pozitivní, neboť hráči zde 

mají vyšší procento zasažení jamky dalším úderem. Snižování úspěšnosti zasažení výseče 

mezi 1,5 m a 3 m je také pozitivní, jelikož zde úspěšnost rapidně klesla. Skupina krátkých 

drilů se výrazně zlepšila v zasažení výseče do 0,9 m z 12 m z 38 % na 42 % a zasažení 

výseče mezi 0,9 m a 1,5 m z 8 m z 20 % na 30 %. Výrazné snížení procentuálního 

zasažení výseče mezi 1,5 m a 3 m se neukázalo. Z této statistiky můžeme opět poukázat 

na zlepšení výkonnosti skupiny dlouhých drilů v testu dlouhých patů – v zasahování 

výsečí, kde je lepší pravděpodobnost úspěšnosti, oproti skupině krátkých drilů. 

 Na grafu č. 4 a č. 5 vidíme vývoj výsledků intervence u obou skupin, které však 

nevykazují jednoznačné výsledky. Výkonnost tréninků kolísala, někteří hráči se 

zlepšovali, někteří naopak. Z teorie a odborných publikací víme (Pelz, 2000), že zlepšení 

výkonosti probíhá skokově, to znamená, že se hráč horší, či zůstává na stejné úrovni a 

pak se náhle zlepší, proto v těchto grafech neočekáváme stabilní nárůst výkonnosti. 

Můžeme podotknout, že obsahem každé tréninkové jednotky byla pořád stejná cvičení, 

ale měnily se podmínky tréninku. Jednak se často měnilo počasí, hráči byli pod různým 

psychickým tlakem a přicházeli na trénink s různou náladou. Všechny tyto vlivy mohly 

výkonnost v jednotlivých tréninkových jednotkách poznamenat. Na grafu č. 6 a č. 7 jsou 

ukázaná dvě cvičení, která byla v jednotlivých skupinách nejefektivnější – hráči se v nich 

nejvíce zlepšili. U krátkých drilů to bylo cvičení „Ze třech pozic“, které mohlo být 

úspěšné z toho důvodu, že se s ním hráči nikdy nesetkali a principem drilu je, že hráč 

hraje každý pat z jiné vzdálenosti. U dlouhých drilů se stal nejlepší dril „S pohledem na 

jamku“, kde hráči patovali s pohledem na jamku a ne na míč. Hráči tak v prvních 

tréninkových jednotkách nebyli na tento dril zvyklí a měli tedy špatnou techniku. 

Postupem času si na cvičení zvykli a výkon v drilu stoupal. Můžeme usuzovat, že právě 

tyto drily zlepšily úspěšnost a přesnost patování, změnily stereotyp klasických tréninků a 

měly vliv na výkon v závěrečném testování. 

 V našem výzkumu jsme se věnovali také vztahové analýze, jak vidíme v tabulce 

č. 6. Z pohledu herní úrovně, která je vyjádřená vyšší hcp, jsme nalezli u přesnosti 

dlouhých patů vysoce signifikantní vztah mezi přesností dlouhých patů a herní úrovní (r 

= 0,79; p < 0,01), což znamená, že čím má hráč nižší odchylku vzdálenosti mezi míčem 

a jamkou, tím má nižší hcp (vyšší úroveň). U úspěšnosti krátkých patů jsme zjistili 

negativní signifikantní vztah mezi úspěšností krátkých patů a herní úrovní (r = -0,51; p < 

0,01), což znamená, že čím má hráč vyšší úspěšnost krátkých patů, tím má hráč nižší hcp 
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(vyšší úroveň). Jelikož je korelace mezi přesností dlouhých patů a herní úrovní vyšší, než 

u korelace mezi úspěšností krátkých patů a herní úrovní, domníváme se, že lepší hráči 

mají především vysokou úroveň dlouhých patů. Toto tvrzení souhlasí i s teorií, která říká, 

že největší chybou v patování je trojpat. 

Z pohledu herní zkušenosti vyjádřenou dobou hry jsme nalezli negativní 

signifikantní vztah mezi přesností dlouhých patů a herními zkušenostmi (r = -0,66; p < 

0,01), což znamená, že čím má hráč nižší odchylku vzdálenosti mezi míčem a jamkou, 

tím hráč hraje více let. U úspěšnosti krátkých patů jsme nenalezli žádný signifikantní 

vztah mezi úspěšností krátkých patů a herními zkušenostmi (r = 0,17). Z těchto výsledků 

usuzujeme, že hráči, kteří hrají déle, mají vysokou úroveň přesnosti dlouhých patů, ale 

nemusí mít vysokou úroveň úspěšnosti krátkých patů. 

Z pohledu frekvence trénování vyjádřenou počtem tréninků v měsíci jsme zjistili 

vysoce negativní signifikantní vztah mezi přesností dlouhých patů a frekvencí trénování 

(r = -0,81; p < 0,01), což znamená, že čím má hráč nižší odchylku vzdálenosti mezi míčem 

a jamkou, tím hráč trénuje více. U krátkých patů jsme nalezli signifikantní vztah mezi 

úspěšností krátkých patů a frekvencí trénování (r = 0,75; p < 0,01), což znamená, že čím 

má hráč vyšší úspěšnost krátkých patů, tím více trénuje. Z pohledu frekvence trénování 

mají hráči podobnou korelaci jak u úspěšnosti, tak u přesnosti.  

Při porovnání korelací přesností dlouhých patů a úspěšností krátkých patů mezi 

herní zkušeností a frekvencí trénování jsme nalezli vyšší korelace u frekvence trénování, 

a tak se domníváme, že úspěšnost a přesnost patování záleží více na frekvenci tréninku a 

hlavně na jeho obsahu než na době, kterou hráč hraje golf.  
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7.  ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjistit vliv specifických tréninkových podmínek (drilů z krátké 

a dlouhé vzdálenosti) na úspěšnost a přesnost patování u amatérských hráčů golfu. Při 

rešerši literatury jsme nenalezli studii, která by se zabývala ovlivňováním úspěšnosti a 

přesnosti patování pomocí drilových cvičení. 

Celkově se hráči zlepšili o 11 % v úspěšnosti krátkých patů a o 15,8 % v přesnosti 

dlouhých patů v post testu oproti pre testu. Odchylka míčku od jamky klesla z 120,6 cm 

na 101,6 cm. Statisticky významný rozdíl mezi úvodním a závěrečným testováním, který 

byl zjištěn při hodnocení všech hráčů dohromady, je p = 0,000717 u úspěšnosti a p = 

0,000152 u přesnosti, což odpovídá významnosti p < 0,001. Počet patů před jamkou se 

v závěrečném testování snížil o 16 patů a počet patů za jamkou se zvýšil o 6 patů. Zlepšení 

úspěšnosti krátkých patů byl u skupiny krátkých drilů 15,3 % a u skupiny dlouhých drilů 

6,7 %. Zlepšení přesnosti dlouhých patů bylo u skupiny krátkých drilů 11,4 % a u skupiny 

dlouhých drilů 19,5 %. Mezi výsledky jednotlivých skupin však nebyl nalezen významný 

statistický rozdíl 0,096713 v úspěšnosti krátkých patů a 0,098356 u přesnosti dlouhých 

patů (p < 0,1). V rámci výzkumu byla vytvořena baterie drilových cvičení, jejíž trénování 

vede ke zvýšení úspěšnosti patování a snížení odchylky vzdálenosti mezi míčem a jamkou 

u dlouhých patů. 

 

H1: U amatérských hráčů golfu se vlivem speciálního tréninku zlepšila úspěšnost 

krátkých patů (o 11 %) a přesnost dlouhých patů (o 15.8 %). Byl nalezen 

statisticky vysoce významný rozdíl v testu před a po intervenci jak v úspěšnosti 

(p = 0,000717; p < 0,001) tak v přesnosti (p = 0,000152; p < 0,001). Potvrdila se 

hypotéza 1. 

H2: Skupina s tréninkem krátkých drilů se zlepšila v krátkých patech o 15,3 %, 

tento výsledek však nebyl statistický významný. Hypotéza 2 nebyla potvrzena. 

H3: Skupina s tréninkem dlouhých drilů se zlepšila v dlouhých patech o 19,5 %, 

tento výsledek však také nebyl statisticky významný. Hypotéza 3 nebyla 

potvrzena. 
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Limitem studie může být malý vzorek výzkumného souboru. Výzkum začalo 

celkově 19 účastníků, dokončilo však jen 10. Někteří probandi skončili z důvodu nemoci, 

dovolené nebo z časových důvodů. Jedna skupina nedokončila výzkum, jelikož se zavřely 

tréninkové plochy z důvodu počasí. Vyšší výzkumný vzorek by zajistil silnější statistické 

testy. Výzkum intervenční metodou byl náročnější než výzkum na bakalářskou práci, 

který probíhal jeden den. Celková doba výzkumu byla 4 týdny, s každým účastníkem 

jsem musel vykonat pre test, 5 tréninkových jednotek a post test. Jelikož byli někteří 

účastníci časově vytíženi, každý mohl v jiný den, tak jsem testoval nebo trénoval 5 krát 

v týdnu. Další studie by se dala vylepšit tak, že by hráči v jednotlivých skupinách 

trénovali společně, takže by byl výzkum méně náročný pro výzkumníka a hráči by se 

navzájem mohli motivovat. Tento styl tréninku byl pouze u jedné skupiny. Ve sběru dat, 

kde jsme u krátkých patů zaznamenávali pouze četnost proměněných patů, by se v dalších 

studií mohla zaznamenávat i odchylka ve vzdálenosti míčku od jamky u neproměněných 

patů. Neproměněné paty by se mohly zaznamenávat do více sektorů, aby se přesněji 

určilo, kde se míč zastavil. U budoucího výzkumu vlivu speciálních tréninkových cvičení 

na patování by se měl pre test a post test uskutečnit přímo při golfové hře. V dalším 

výzkumu se zaměříme na hledání vztahu mezi výsledky patování u tréninkových cvičení 

(v tréninkových podmínkách) a herních statistikách. 

Na základě zjištěných výsledků můžeme doporučit trénink pomocí drilových 

cvičení jako vhodnou tréninkovou metodu pro rozvoj dovedností v patování. Trénink 

pomocí drilů s možností objektivizace průběhu tréninku a hodnocení výkonnosti je u 

elitních hráčů golfu běžně využíván a můžeme tak totéž doporučit amatérským hráčům 

stejně jako úplným začátečníkům. 
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