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ABHSS
Zkratka pro Average of the Better Half of Stableford Scores (Průměr 
lepší poloviny Stablefordových výsledků). Tedy označení parametru, 
který ve spojení s dalšími parametry pomáhá při stanovení / úpravě 
handicapu golfisty při roční kontrole HCP.

AKADEMIE
Označení pro cvičné hřiště. Je obdobou klasického hřiště,  ale bývá 
výrazně kratší a je obvykle přístupné široké veřejnosti. Akademie je 
určena začátečníkům, hráčům bez HCP, ale dá se využít i pro nácvik 
krátké hry.

ALBATROS
Výsledek zahraný tři údery pod par. Je velmi obtížné ho dosáhnout na 
jamce, častěji se používá ve spojitosti s celkovým výsledek herního 
kola.

ALL SQUARE
Označení nerozhodného stavu v jamkové hře - hráči vyhráli  stejný 
počet jamek.

AMATÉR
Amatérský golfista. Hráč, který není za hru placen.

APPROACH
Přibližovací rána do greenu. Hraje se obdobně jako pitch, pro ránu se 
používá speciální hůl, která je mezi pitching wedge a sand wedge s 
loftem 50° nebo 52°.

AUT
Také "out of bounds". Území mimo hranice hřiště, označené bílými 
kolíky.



BACKSPIN
Zpětná rotace udělená míčku, která zajistí, že po dopadu míč nemá 
doběh, ale zastaví se na místě nebo se vrací.

BAG
Zavazadlo  na  vaše  golfové  hole.  Má popruhy k  nošení  na  záda  a 
vyklápěcí  nožičky (stand bag),  nebo je  mít  nemusí  -  robustnější  a 
těžší cart bagy. Existují i malé bagy pro trénink, do kterého se vejde 
cca půlset.  Kromě prostoru pro hole má bag řadu různých kapes a 
karabinu na ručník.

BALATA
Materiál,  původně  míza  tropických  stromů,  používaný  na  povrch 
golfových míčů. Na rozdíl od surlynu se používá hlavně na třívrstvé 
míče  a  dodává jim měkkost,  kterou zejména  lepší  hráči  ocení  pro 
snazší zpětnou rotaci a cit.

BERMUDA
Typ slabého trávového porostu, obvyklý na hřištích v jižních státech.

BIOZÓNA
Část  hřiště,  označená  stejně  jako  vodní  překážka  a  prohlášená  za 
biozónu. Často je to oblast s malými stromky nebo keři. Při zahrání 
míče do této oblasti je nutné dropovat míč jako u vody, nelze hrát z 
biozóny (často ani vstupovat).

BIRDIE
Výsledek na jamce zahraný jeden úder pod par.

BIRDIE KARTA
Průvodce po golfovém hřišti s podrobným přehledem jamek na hřišti, 
včetně uvedení přesných vzdáleností a popisu překážek a orientačních 
bodů. Vydává se ve formě malé knížečky.



BITE
Hovorový termín  pro  měření,  jak rychle  míč  se  zpětnou rotací  na 
greenu zastaví nebo začne rolovat zpět.

BLADE PATR / PUTTER
Typ patru, jehož hlava je malá (na rozdíl od mallet nebo semi-mallet 
patrů). Umožňuje lepší kontrolu tempa a tedy rychlosti míče.

BOGEY
Označení pro výsledek na jamce zahraný jeden úder nad par.

BOGEY GOLF
Označení  pro golfovou hru hranou obvykle jednu ránu nad par. Je 
typická pro hráče s HCP mezi 15 a 20.

BOUNCE
Vyboulení spodní části hole, užívané nejčastěji u wedgí. Určuje se ve 
stupních, které definují úhel mezi zadní hranou hlavy hole a místem, 
kterým se skutečně hůl dotýká povrchu. Účelem bounce je umožnit 
odskok hole od povrchu a tím snazší vynesení míče z písku.

BRASSIE
Původní  označení  pro  hůl  2  dřevo  nebo  jiné  dřevo  s  mosaznou 
destičkou na hlavě hole (brass - odtud brassie).

FADE
Tvarovaná rána, při které míč letí po rovné trajektorii a v závěru se 
stočí mírně vpravo.

FEDEX CUP
Trofej  udělovaná  nejúspěšnějšímu  hráči  PGA Tour  od  roku  2007. 
Výsledky hráčů za celou herní sezónu se přepočítávají na body, které 
stanoví průběžné pořadí hráčů v tabulce. Nejlepších 125 hráčů se v 
závěru  roku  nominuje  do  4  zápasů  play-off,  které  jsou  bodovány 
jiným systémem a na základě jejichž výsledků se určí celkový vítěz. 



Startovní pole pro jednotlivá kola play-off se postupně snižují: 125 - 
100 - 75 - 30.

FERVEJ
Také dráha, fairway. Část hřiště s nízko střiženo trávou, které by se 
hráči měli držet při své optimální cestě k jamce. Obvykle se jedná o 
travnatý pruh o šířce 30 - 50 metrů vedoucí od týčka k jamce.

FIR
Fairways in regulation - statistická hodnota, která ukazuje, kolikrát 
hráč během kola zasáhl po odpalu fairway. Počítá se pouze u jamek 
par 4 a 5.

FITTING
Úprava holí na míru. Zahrnuje úhel sklonu, loft, délku a typ shaftu. 
Na základě měření hráče a jeho švihu by výsledkem fittingu měla být 
hůl, která je pro něj ideální.

FLIGHT
Skupina hráčů, hrajících kolo společně. Flight tvoří max. 4 hráči.

FLOP SHOT
Úder z krátké vzdálenosti sloužící k dosažení greenu. Vysoká krátká 
rána, která má minimální nebo žádný doběh. Hraje se wedgí.

FLYER
Rána,  která  letí  mnohem  dál,  než  bylo  zamýšleno.  Hráč  obvykle 
výrazně přestřelí cíl. Nejčastěji jsou hrány z roughu v situaci, kdy se 
mezi líc hole a míč dostane v okamžiku úderu tráva.

FORE
Čteno [fór]. Varovný výkřik, kterým hráč upozorňuje ostatní, pokud 
jejich směrem nebo přímo na ně letí jím odpálený míček.



FORECADDIE
Pomocná  funkce  při  profesionálních  turnajích.  Forecaddie  je 
přesunutý na fairwayi, sleduje odehrané rány a směřuje hráče k jejich 
míčům.

FOREGREEN
Část hřiště lemující samotný green. Po greenu druhá nejníže stříhaná 
zóna, umožňuje bezpečné patování na green.

FOURBALL
Hra  dvou  týmů  o  dvou  hráčích.  Oba  hráči  hrají  vlastní  míč,  za 
výsledek týmu na jamce se bere výsledek lepšího z hráčů.

FOURSOME
Čtyřhra -  hra dvou týmů o dvou hráčích.  Každý tým hraje jedním 
míčem,  přičemž se střídají  po každém úderu,  hráči  se střídají  i  na 
odpalištích. Týmy proti sobě hrají jamkovku.

FRIED EGG
Poloha  míče  v  bunkeru,  který  je  napůl  zabořený  do  písku  a  díky 
narušenému písku okolo míče na pohled skutečně připomíná "volské 
oko". Poměrně těžká poloha, protože hráč se při ráně musí dostat pod 
míč, aby ho z bunkeru vyhrál.

GAGARIN
Hovorové označení  pro velmi  vysokou ránu.  Hráč zahraje takovou 
ránu obvykle při hře z týčka, např. pokud si natýčkuje příliš vysoko. 
Míč po odpalu nastoupá strmě vzhůru, rána je výrazně kratší.

GAP WEDGE
Hůl  určená  pro  krátkou  hru.  Má  loft  okolo  50°  a  je  určena  pro 
vyplnění mezery (anglicky gap) mezi pitching wedge a sand wedge.

GIMME
Na greenu označení  rány,  která  se nemusí  hrát.  Pokud má patující 
hráč míč blízko jamce a lze předpokládat, že by další ranou jamku 



dohrál, dostane od spoluhráče "gimme" a rána se mu započte, aniž by 
ji musel hrát. Používá se pro zrychlení hry.

GIR
Green in regulation, také green v regulaci. Statistická hodnota, která 
ukazuje, kolikrát hráč zasáhl green v regulaci - tedy dva údery pod 
par.

GOLF
Hra, při které golfista hraje golfovým míčkem z odpaliště do jamky 
sérií úderů golfovou holí v souladu s pravidly. Hraje se na golfovém 
hřišti,  sestávajícím z  jednotlivých  jamek,  a  to  samostatně  nebo ve 
skupince do 4 hráčů. Původem ze Skotska.

GOLFOVÝ MÍČEK
Speciální míč, používaný pro hru. Má definovanou velikost a váhu. Je 
pokryt důlky (dimples) a je obvykle bílý.

KICKPOINT
Nazývané také flex point, bend point. Bod ohybu shaftu golfové hole. 
Umístění kick pointu ovlivňuje trajektorii míče. Obecně se usuzuje, 
že vysoko umístěný kickpoint snižuje trajektorii míče, nízko umístěný 
kickpoint zvyšuje loft hole. Lepší hráči obvykle hrají holemi s vyšším 
kickpointem.

KLON
Klony golfových holí jsou hole inspirované renomovanými značkami. 
Výrobci používají obdobné materiály a výrobní postupy, výsledkem 
jsou hole typově podobné jejich předlohám. Nejedná se o padělky, 
klony jsou vyráběny pod vlastní  značkou  a  výrobci  často  uvádějí, 
kterými originály se nechali inspirovat.

KONDOR
Výsledek na jamce zahrané čtyři rány pod par.



KOVANÁ GOLFOVÁ HŮL
Železa lze podle typu výroby dělit na hole lité a kované. Kovaná hůl 
se vyrábí z jednoho kusu kovu nebo slitiny. Materiál je stlačen, aby 
měl  vyšší  hustotu a minimalizoval  se výskyt  kazů. Kovaná hůl by 
hráči měla umožnit lepší cit a čistější ránu. Nicméně taková hůl bývá 
dražší a méně odpouští.

KRÁTKÁ HRA
Hra kolem greenu (ze vzdálenosti  pod 100m). Ke hře se používají 
wedge a namísto plného švihu se v závislosti na vzdálenosti a situaci 
hraje  pitch,  chip,  lob  apod.  Patování  na  greenu  už  do  krátké  hry 
nepatří,  extrémní  pat  by mohl  spadat  do obou kategorií.  Pro lepší 
hráče je krátká hra nepostradatelná.

KŘIDÉLKO
Z angl. chicken wing. Označuje nesprávnou pozici  lokte při úderu, 
důsledkem je např. zatažená rána.

LAKE BALLS
Hrané míče, nalezené na hřišti (často ve vodních překážkách, odtud 
název), očištěné a přelakované. Prodávají se za nižší cenu v různých 
kvalitách - od skutečně jen tréninkových míčů po takové, které jsou 
téměř srovnatelné s novými.

LAY UP
Označení  pro kratší,  strategicky umístěnou ránu. Hráč se rozhodne 
hrát na lay up, pokud si není jistý, že by dokáže bezpečně umístit 
jakoukoli  delší  ránu.  Ve  finále  se  tak  vzdává  šance  na  vynikající 
výsledek,  ale  zároveň  se  vyhýbá  riziku  překážky,  kterou  má  před 
sebou.

LINKS
Typ hřiště, který má svůj původ v Anglii. Původní hřiště tohoto typu 
zahrnují  rovinatý  charakter,  pot  bunkery,  velmi  vysoký  rough, 
minimum stromů na hřišti a možnost patovat z velké dálky do greenu. 



Počasí  a  zejména  vítr  jsou  nedílnou  součástí  hry.  Typickým 
příkladem je skotské Old Course v St. Andrews.

LITÁ GOLFOVÁ HŮL
Železa lze podle typu výroby dělit na hole lité a kované. Litá hůl se 
vyrábí tak, že se slitina naleje do formy. Tímto způsobem se dá hlava 
hole snáze tvarovat a lze ji např. i vyvažovat po obvodu.

LOB
Typ úderu. Jedná se o vysokou ránu na krátkou vzdálenost, hranou 
krátkým železem.

LOFT
Úhel líce hlavy hole, který ovládá trajektorii a délku rány. Platí, že 
čím delší hůl, tím nižší má loft. Drivery tak mají loft mezi 7 - 12°, lob 
wedge má naopak celých 60°.

LONGEST DRIVE
Soutěž  o  nejdelší  odpal,  bývá vložena  v rámci  turnaje.  Na určené 
jamce se soutěží  o to,  kdo odpálí  nejdál -  podmínkou je,  aby míč 
dopadl  na  fairway.  Někdy  bývá  rozdělen  na  mužskou  a  ženskou 
kategorii.

LOVÍTKO
Teleskopická hůl (ne golfová hůl) se speciálně upraveným koncem, 
určená k lovení míčů zejména z vodní překážky.

LPGA
Zkratka  pro  Ladies  Professional  Golf  Association.  Organizace 
ženského profesionálního golfu, obdoba pánské PGA. 

MAJOR
Pojem zahrnující největší a nejdůležitější turnaje roku - Masters, U.S. 
Open, British Open a PGA Championship pro muže a Dinah Shore 
Classic, LPGA Championship, du Maurier Classic a U.S. Women's 
Open pro ženy. 



MALLET PATR
Mallet  patr  je  putter,  jehož  hlava  je  větší  a  má  tvar  půlkruhu 
(nejčastěji). Podle některých teorií takové patry lépe drží směr.

MARKOVÁTKO
Drobný předmět,  sloužící  k označení  pozice  míčku v případě,  kdy 
míček brání ostatním hráčům ve hře (nejčastěji na greenu). Používá se 
zvláštní  cvoček  na  rukavici  nebo  magnetické  markovátko,  ale  lze 
použít i drobnou minci.

MARSHAL
Zaměstnanec golfového areálu, který dohlíží na dodržování pravidel 
hry a golfové etikety a udržuje průchodnost hřiště kontrolou tempa 
hry jednotlivých flightů.

MASHIE
Původní označení pro 5 železo,  označení pochází pravděpodobně z 
francouzštiny.

PAR
Číslo označující počet úderů optimálně potřebných k dosažení jamky. 
Jamky mívají par 3, 4 nebo 5, pouze velmi výjimečně mají 2 nebo 6. 
Par se používá i ve spojení s hřištěm jako hodnota označující, na jaký 
počet ran je hřiště normováno. Obvyklý par hřiště je 72.

PARKOVÉ HŘIŠTĚ
Typ  hřiště,  pro  které  je  typické  velké  množství  stromů  a  malých 
vodních toků a málo roughu. Často vyžadují technickou hru, protože 
greeny bývají  menší  a dobře chráněny,  pro přístup je někdy nutné 
použít měkkou vysokou ránu. Typickým příkladem takového hřiště je 
Augusta National, u nás např. Mariánské Lázně.



PAT
Také  putt.  Speciální  úder  na  greenu  k  dopravení  míče  do  jamky 
(patování),  při  kterém by míček neměl  ztratit  kontakt  s  povrchem. 
Provádí se zvláštní holí (putterem).

PATR
Také putter. Hůl speciálně určená ke hraní na jamkovišti (greenu), k 
tzv. patování (putting). Podle velikosti hlavy rozlišujeme blade putter 
a mallet putter. Patrem lze hrát i bezpečnou ránu z bunkeru u greenu, 
pokud bunker nemá ostrou hranu.

PGA
zkratka z Professional Golfers Association - celosvětová organizace 
sdružující profesionální golfisty (muže). Má národní sekce, stará se o 
vzdělávání  profesionálů.  Původně  založila  dvě  nejznámější 
profesionální golfové túry, PGA Tour a PGA European Tour, které 
jsou dnes organizovány nezávisle.

PGA Czech
Organizace sdružující golfové profesionály v České republice, bývá 
zkracována na PGA C. Pořádá vlastní profesionální tour, věnuje se i 
vzdělávání profesionálů. Je členem PGA Europe.

PIN
Slangový výraz pro praporkovou tyč  označující  jamku.  Používá se 
často ve spojení "Nearest to the Pin".

PIN POSITION
Umístění jamky. Informace o tom, v které části greenu je pro daný 
den navrtána jamka. Obvykle jsou greeny rozděleny do sekcí (např. 
A-F)  a  pin  position  je  určena  písmenem,  nebo  je  dána  pouze 
informace,  zda  je  jamka  navrtána  vpředu,  uprostřed  nebo  vzadu 
(může být určeno barvou praporku).



PITCH
Úder  z  kratší  vzdálenosti  sloužící  k  dosažení  greenu.  Podobá  se 
klasickému švihu, ale nápřah je kratší. Hraje se wedgí.

PITCHMARK
Stopa po dopadu míče na green. Vytváří se zejména pokud je tráva 
mokrá  nebo  při  vysoké  ráně,  která  dopadá  kolmo  dolů.  Otázkou 
golfové etiky je takovou stopu opravit pomocí vypichovátka.

PLOCHÝ ŠVIH
Švih,  při  kterém  hůl  prochází  po  ploché  (položené)  dráze.  Švih 
dřevem je  obvykle  plošší  než  u želez.  Přehnané položení  švihu  je 
považováno za chybu.

POT BUNKER
Také  „pothole  bunker“.   Malý  hluboký  bunker  kulatého  tvaru, 
vyskytující se zejména na linksových hřištích. Tradičně se objevují na 
skotských hřištích a často jsou tak hluboké, že hráče uvnitř bunkeru 
není z greenu ani vidět.

PRAPOROVÁ TYČ
Také  vlajka,  fangle.  Přenosný  rovný  ukazatel,  umístěný  ve  středu 
jamky  tak,  aby  ukazoval  její  polohu.  Praporková  tyč  musí  mít 
kruhový průřez a může,  ale  nemusí  být  opatřena praporkem,  který 
obvykle nese číslo jamky.

PRAVIDLA GOLFU
Zásady a omezení, které je hráč povinen při hře dodržovat. Obsahují 
technická pravidla určující, jak a kde lze hrát, zásady golfové etiky, 
které je nutné dodržovat a soutěžní podmínky.

PRIZE MONEY
Označení pro výši výhry v profesionálním turnaji.  Vypisuje se pro 
vítěze  nebo  i  jako  celkové  množství  peněz,  které  budou  v  turnaji 
rozdány za umístění.



PROFESIONÁL
Také Pro. Hráč, který si hraním golfu vydělává tím, že aktivně hraje 
nebo jako trenér.

PROJÍT MÍČEM
Správné provedení golfového úderu, při kterém hůl není zpomalena v 
okamžiku úderu, ale prochází dál po kruhové dráze do zakončení.

PROVIZORNÍ MÍČ
Také  provize.  Míč  hraný  v  okamžiku,  kdy  existuje  opodstatněná 
domněnka, že je původní míč ztracen nebo mimo hřiště.

PŘEKÁŽKA
Součást  hřiště,  zvyšující  jeho  obtížnost.  Obvykle  tvořená  vodní 
plochou nebo písečným bankrem.

PUBLIC HŘIŠTĚ
Public nebo veřejné hřiště. Golfové hřiště, které je přístupné i hráčům 
bez HCP, příp. bez složené zkoušky golfové způsobilosti.

R&A
Royal  and  Ancient  Golf  Club  of  St.  Andrews,  tedy  Královský  a 
starobylý golfový klub St. Andrews. (Jeden z nejstarších golfových 
klubů vůbec).

RANGE-BALLS
Cvičné míče, může se s nimi hrát jen na cvičných prostorech.

ROUGH / RAF
Část hřiště s vysokou trávou.

USGA
Zkratka pro United States Golf Association.  Vrcholný orgán, který 
společně s R&A vytváří pravidla golfu a dozoruje jejich dodržování.



VARDONOVO DRŽENÍ
Nejpopulárnější  způsob  držení  hole,  pojmenované  po  Harry 
Vardonovi.  Při  tomto  způsobu  držení  je  malíček  pravé  ruky  (pro 
praváky) položen mezi poslední dva prsty levé ruky.

VODNÍ PŘEKÁŽKA
Uměle vytvořená závada na hřišti, zahrnující vodní plochu, vodní tok 
nebo pouze prostor vymezený červenými nebo žlutými kolíky. Barvy 
kolíků  rozlišují  podélnou  a  příčnou  vodní  překážku,  u  nichž  se 
uplatňují mírně odlišná pravidla při zahrání míče do překážky.

VOLNÉ PŘÍRODNÍ PŘEDMĚTY
Definovány v pravidlech golfu. Jde o všechny přírodní předměty jako 
kameny,  listy,  větve,  trus,  hmyz  atd.  za  předpokladu,  že  takové 
předměty  nejsou  přirostlé  k  zemi,  upevněné,  pevně  usazené  nebo 
ulpívající na míči. Tedy veškeré předměty přírodního původu, které 
volně leží. Hráč je smí beztrestně odstranit, pokud mu např. překážejí 
ve švihu nebo dráze patu.

VOZÍK
Také "trolley". Vozík o 2 nebo 3 kolech, na který se upevní bag, aby 
ho  hráč  nemusel  nosit  na  zádech.  Existují  i  elektrické,  poháněné 
baterií  nebo  dokonce  dálkově  ovládané.  Kromě  upevnění  bagu 
obvykle obsahuje místo pro skore kartu, týčka, míčky a tužku.

VYPICHOVÁTKO
Malý nástroj určený pro odstraňování stop po dopadu míče na green.

WASTE BUNKER
Zvláštní typ písečné pasti, která je obvykle velmi rozlehlá, mohou v 
ní být kameny, mušle, oblázky nebo rostliny. Není překážkou, pokud 
tak nestanoví místní pravidla, tj. lze v ní např. založit hůl. Typickou 
ukázkou jsou např. červené sandy wastes v Praze na Zbraslavi.



WEDGE
Také "vedž", "krátké železo". Hůl určená pro krátkou hru a příhru do 
greenu. Má loft od cca 48° do 60°. Podle typu rány, která se s holí  
hraje,  rozlišujeme  základní  typy  -  pitching  wedge  (cca  48°),  sand 
wedge (cca 56°), lob wedge (cca 60°). Existují i další typy - approach 
wedge, gap wedge.

ZABOŘENÝ MÍČ
Míč, který je "zabořený ve vlastním důlku po dopadu" (pravidlo 25-
2).  Pokud  míč  takto  leží  na  nízko  sekané  ploše,  může  se  podle 
pravidel zvednout, očistit a spustit tak, aby ho hráč nebyl nucen hrát z 
původní obtížné polohy.

ZADRŽENÝ HANDICAP
Neformální označení pro HCP hráče, které neodpovídá jeho skutečné 
výkonnosti - tj. hráč hraje na lepší úrovni, než čemu napovídá jeho 
handicap. Vzniká tak, že se hráč neúčastní soutěží na úpravu hcp, ale 
jeho výkonnost se zlepšuje. Je nevítaným jevem a k jeho odstranění 
slouží tzv. roční kontrola handicapu.

ZÁCHRANÁ RÁNA
Rána,  kterou hráč  dostane  míč  zpět  do  hry poté,  co  ho  zahrál  do 
nepříliš příznivé pozice (v roughu, bunkeru apod.). 

ZÁCHRANNÝ BUNKER
Bunker, umístěný tak, aby zachytil nepřesné rány, než se míč dostane 
do ještě horší pozice. Neslouží tedy jako překážka, ale naopak hráči 
pomáhá.

ZALOŽENÍ ZA MÍČ
Přiložení  hole  k  míči  v  úmyslu  odehrát  úder.  Má svůj  význam v 
pravidlech, protože např. v překážce se zakládat nesmí; pokud se míč 
pohne poté, co hráč založil, je hráč potrestán jednou trestnou ranou.



ZÁVADA
Na hřišti cokoli uměle vyrobeného, včetně umělých povrchů a okrajů 
silnic,  cest  a  pěšin,  také  umělý  led.  Závada  není  předmět  určující 
hranice hřiště (stěna, plot, kolík, zábradlí), jakékoliv umělé předměty 
mimo  hřiště  a  všechny  konstrukce  prohlášené  soutěžním výborem 
jako součást hřiště.

ZAVŘENÁ HŮL
Označení pro vytočení hlavy hole při úderu směrem dovnitř k hráči. 
Následkem je zpravidla zatažená rána.

ZELENÁ KARTA
ZK.  Oprávnění  hráče  ke  vstupu  a  hře  na  mistrovských  hřištích, 
udělené  mu  po  prokázání  znalosti  základů  golfové  hry.  Dnes 
nahrazena "zkouškou golfové způsobilosti".

ZIMNÍ GREEN
Označení pro místo na fairwayi, které je před zimou sestříháno téměř 
na výši greenu a používá se v zimním období namísto greenu. Účelem 
tohoto opatření je ochrana greenů. Na zimních greenech se obvykle 
nedohrává  do  jamky,  ale  používá  se  gimme  na  vzdálenost  patru. 
Nemohou sloužit pro soutěžní hru.

ŽELEZO
Typ hole. Má kovovou hlavu, menší než ostatní druhy holí. Vyrábí se 
v sadách od 1 po 9, reálně se dnes hraje setem 3/4 - 9. Má kratší shaft 
než dřevo, míč letí po vyšší trajektorii.  Začínající hráči hrají pouze 
těmito holemi.  Naopak, dlouhá železa (3i, 4i) jsou výsadou lepších 
hráčů, protože jsou hůře ovladatelná. Někdy se mezi železa zahrnují i 
wedge pod názvem "krátká železa".

ŽILETKY
Také "blades". Označení holí. Železa s velmi úzkou hlavou. Jsou těžší 
na  ovládnutí,  ale  zkušený hráč s  nimi  dosáhne velmi  přesné rány. 
Používané pouze lepšími hráči.
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