
ČÍSLO 10, ROČNÍK II, PROSINEC 2021 PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ  V DUBNU 2022VŽDY LEADER V KLUBOVNĚ

Ukončete nástup, jamky se zavírají
Hráči a události roku 2021, čísla dvacetiletí ze serveru a také kalendář 2022

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Pootevřené dveře ve Vinoři
Více na str. 7

Foto: Zdeněk Sluka
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GOLFOVÉ 
ČLENSTVÍ  

2022 18 
jamek

včetně 
green fee až na

DÁREK
pro každého nového člena:

green fee na 18 jamek

DRIVE PLUS VIP
3 600

Kč/rok

děti/senioři
2 700 Kč

děti/senioři
6 300 Kč

9 000
Kč/rok

děti/senioři
12 000 Kč

18 000
Kč/rok,  

rodina 50% sleva

www.golfhostivar.cz
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VÍTĚZOVÉ ROKU 2021
Vyhlašujeme výsledky III. ročníku cen Golfových novin za uplynulou sezonu

Amatér: Filip JAKUBČÍK
Podruhé za sebou vyhrává nyní osmnáctiletý student 
posledního ročníku střední školy v Montverde (Florida). 
Je to vítěz mezinárodního mistrovství mužů i juniorů 
na rány, turnaje AJGA Sean Foley Performance Junior 
Championship v Lake Mary (Florida), Copa Valle na Mex- 
Golf Junior Tour (jako první hráč narozený mimo Střed-
ní a Jižní Ameriku) i German Boys Open. K tomu přidal 
druhá místa v turnajích Czech Open Golf Tour na Kas-
kádě a na AJGA Sung Hyun Park Junior Championship  
v Innisbrooku (Florida). S GC Brno vyhrál extraligu druž-
stev a pomohl k historicky nejlepšímu výsledku Česka 
na ME družstev do 18 let, čtvrtému místu v Dánsku. 
Jeho talent ocenila University of Arizona, s níž pode-
psal smlouvu o studiu od podzimu 2022.

Předchozí vítězové: 2020 Filip Jakubčík, 2019 Jiří Zuska

Talent: Luis KLEIN
V roce 2021 vítěz mistrovství Slovenska juniorů ve Ska-
lici, druhý na národním mistrovství žáků ve Mstěticích  
a osmý na Amundi Evian Junior Cup ve Francii. Při Czech 
Open Golf Tour na Karlštejně byl nejmladším hráčem  
v Top 20. Nejlepší mladší žák (do 12 let) hraje za Alba-
tross a má handicap +2,7.

Předchozí vítězky: 2020 Barbora Bujáková, 2019 Tatiana 
Boháčová

Trenér: David CARTER
Po více než desetiletí Angličanova působení v Česku 
přišel čas ocenit práci bývalého hráče European Tour 
jak na Albatrossu, kde vede mimo jiné tým do 18 let, tak 
národního kouče chlapců v jeho druhé sezoně. Čtvrté 
místo týmu na mistrovství Evropy v Dánsku je nejlep-
ším výsledkem roku 2021 v družstvech.

Předchozí vítězové: 2020 Staffan Johansson, 2019 Rudolf 
Nechanický jr.

Turnaj: GOLFADVISOR.GOLF CZECH OPEN
Byť opět proběhly skvělé turnaje European Tour i La-
dies European Tour, cenu si zaslouží comeback akce, 
která měla v roce 2020 po šesti sezonách pauzu. Je to 
též ocenění odvahy, nového promotéra i tradičního hři-
ště Beroun GC. Navíc se na stupně vítězů za vítězným 
Mrůzkem dostali amatéři Matěj Bača a Filip Ráža.

Předchozí vítěz: 2020 i 2019 Tipsport Czech Ladies Open

Výsledek: Vít ŠIMEK
Už samotné skóre je výjimečné: 62 ran, 10 pod par  
a vyrovnaný rekord hřiště Beroun GC. Autorem však 
nebyl ani hrající profesionál, ani amatér, nýbrž učitel 
golfu. Vít Šimek zahrál životní kolo bez chyby při tur-
naji Czech Pro Am Teaching Tour a stanovil její rekord. 
Trenér Prague City GC zvítězil o sedm ran.

Předchozí vítězové: 2020 Ondřej Lieser, 2019 Gordan Brixi

Profesionál: Filip MRŮZEK
Sice až třetí Čech v pořadí světového 
žebříčku, ale v roce 2021 na něm udělal 
největší skok, z konce druhé tisícovky až 
těsně k hranici té první. Čím to? Jediným 
výsledkem, který ale byl pořádný. V srp- 
nu se podělil o 12. místo na Czech Mas-
ters, především díky finálovému kolu snů 
za 67 ran. Byl to nejen největší úspěch  
v osobní kariéře, ale také nejlepší umís-
tění českého hráče na European Tour 
vůbec. Na Albatrossu už prošel cutem 
potřetí, což je také rekord domácího hrá-
če. Vyhrál s přehledem Order of Merit 
Czech PGA Tour 2021, hlavně zásluhou 
svého druhého vítězství na turnaji Czech 
Open v Berouně (rekord 24 pod par).  
O měsíc později ovládl i Slovak Open. 
Korunou sezony byla první hole-in-one 
jeho životní kariéry v září na Karlštejně 
při Open Tour.

Předchozí vítěz: 2020 i 2019 Ondřej  
Lieser

Profesionálka: Kristýna NAPOLEAOVÁ
Úžasný vzestup bývalé fotbalistky, která 
začala s golfem teprve před pěti lety. Po 
šesti jarních startech na Sunshine Ladies 
Tour v JAR obsadila 22. místo v žebříčku 
Order of Merit. V červnu, po měsíc trva-
jícím zranění ruky, prošla poprvé cutem 
na LET při Tipsport Czech Ladies Open 
(dělila se pak s minus 2 o 47. místo). Dru-
hý cut na Ladies European Tour přidala 
v listopadu v Dubaji (dělené 36. místo  
v paru), kde hrála na pozvání promotéra, 
což samo o sobě znamenalo uznání je-
jích kvalit. Z devíti startů na LET Access 
Series skončila třikrát v Top 10, nejlépe 
čtvrtá v září ve Švýcarsku, kde po dvou 
kolech dokonce vedla. Jen jednou ne-
prošla na druhé evropské sérii cutem. 
Ve světovém žebříčku se během jedno-
ho roku posunula k hranici osmé stovky 
pořadí.

Předchozí vítězky: 2020 Klára Spilková, 
2019 Kateřina Vlašínová

Amatérka: Sára KOUSKOVÁ
Tady to bylo těsné, ale přiklonili jsme se k Sáře na úkor 
Terezy Melecké, která vyhrála tři univerzitní turnaje a měla 
dvakrát Top 3 ze série LETAS. Přestože jde o kategorii ama-
térek, rozhodovaly u nás výsledky mezi profesionálkami. 
V kategorii studentka University of Texas převládla coby 
první vítězná Češka na LET Access Series (Amundi Czech 
Ladies Challenge), a také zopakováním umístění v Top 20 
na Ladies European Tour, když se pomocí birdie z poslední 
jamky Tipsport Czech Ladies Open vytáhla na 17. místo. 
Nejlepší Češka ve světovém žebříčku amatérek (35. místo) 
a druhá nejlepší v profesionálním pořadí Rolex World Golf 
Rankings (658. místo). Skončila rovněž v Top 10 na LETAS 
ve Švédsku. Vítězka jarního univerzitního turnaje Wildcat 
Invitational v Arizoně.

Předchozí vítězky: 2020 Denisa Vodičková, 2019 Tereza 
Melecká

Hendigolf: Zbyněk KOTEK
Kategorie vyhlašovaná podruhé má stejného vítěze, 
jemuž se podařilo obhájit národní titul mistra republi-
ky na rány. Na mistrovství Evropy v Portugalsku skočil 
spolu s Miroslavem Lidinským v Top 40 a byl třetí na 
mistrovství Bavorska. Konkurencí v kategorii mu byli 
Vladimír Frinta a Jan Procházka.

Předchozí vítěz: 2020 Zbyněk Kotek

Počin /Fair play: STAY SAFE, PLAY GOLF
Iniciativa České golfové federace na podporu hry  
a jejích přínosů v době pandemie. Golf v přírodě, na 
vzduchu a s minimálním kontaktem přispěl k bezpečí 
a duševnímu zdraví, jak ostatně iniciativa vyhlašovala 
sloganem „Kdo slyšel kloktat míček na dně jamky, ten 
ví. Hraj golf, zůstaň v bezpečí!“

Předchozí vítězové: Počin 2020 i 2019 Golf Circus, Fair 
play 2020 SK Slavia Praha fotbal, 2019 Stanislav Matuš

Hřiště: PODĚBRADY
České země se v roce 2021 nedočkaly žádného nového 
hřiště. Cena putuje do Poděbrad za otevření čtyř no-
vých jamek ve zdařilém projektu přestavby areálu po 
prodeji pozemků. Nejde jen o fakt samotného přírůs- 
tku, ale také o kvalitní design, jeho zpracování i zralost 
travnatých ploch hned při zahájení provozu.

Předchozí vítězové: 2020 Oaks Prague a Dolní Dobrouč, 
2019 Oaks Prague

Událost: Denisa VODIČKOVÁ
Jako druhá Češka byla vybrána do týmu Evropy na Juni-
or Solheim Cup, a svým puttem rozhodla o první výhře 
hostí na hřišti USA (13:11). Šestnáctiletá mistryně re-
publiky kadetek se dostala do výběru kapitánky Anni-
ky Sörenstam jako jediná ze středu či východu Evropy.  
V Ohiu získala dva body ze tří zápasů.

Předchozí vítězové: 2020 Český golf v pandemii, 2019 
Nick Faldo na Greensgate                    GN

Foto: Zdeněk Sluka (8x), Cartergolfclub.cz, GolfAdvisor.golf Czech Open, ČGF a CPATT



3

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

52
58
71
82

103
112
124
132
140
146
156
164
174
177
179
182
186
184
187
183
185

+10
+6

+13
+11
+21
+9

+12
+8
+8
+6

+10
+8

+10
+3
+2
+3
+4
-2
+3
-4
+2

10
16
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24
34
36
35
34
27
28
27
26
28
27
27
32

+10
+6
+4
+4

+10
+2
-1
-1
-7
+1
-1
-1
+2
-1
0

+5

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1 888
2 744
3 189
3 594
3 825
4 137
4 776
5 139
5 674
6 043
5 980
6 662
6 629
6 344
6 216
6 081
5 930
4 883
4 934

+856
+445
+405
+231
+312
+639
+363
+535
+369
-63

+682
-33

-285
-128
-135
-151

-1 047
+51

2 002
2 869
3 322
3 755
3 982
4 312
4 952
5 325
5 891
6 265
6 194
6 874
6 847
6 558
6 436
6 326
6 160
5 085
5 164

Typický golfista? 45 let a handicap 32,5
Bereme ho automaticky, jako 
by tu byl odjakživa, ale server 
České golfové federace je 
starý pouze dvacet let. Po-
dívejme se díky společnosti 
TeeTime na některé statistiky, 
kterými můžeme srovnávat 
tuzemský (a slovenský) golf.

Antonín Ebr

Čeští golfisté od roku 2001 do roku 
2021 včetně odehráli 11 515 279 kol. 
Průměrný věk hráče se z 36,7 posu-
nul na 45 let a handicap z 22,6 na 
32,5. A teď podrobněji.

Hrajeme víc

Češi jsou pilní golfisté, ale z roku 
2002 máme pouze údaje o poč- 
tu kol odehraných na turnajích  
(56 927). O tři roky později přiby-
lo číslo o nesoutěžních výsledcích 
(5212), ale teprve rok 2010 disponu-
je kompletními statistikami. Na re-
cepcích bylo odbaveno 421 951 her, 
dalších 190 443 kol patřilo turna- 
jům a 11 081 nesoutěžním výsled-
kům. Celkem 623 475 her.
 Pro srovnání: v roce 2020 bylo 
ve stejném pořadí zaznamenáno  
867 832, 173 247 a 10 006 kol. Cel-
kem 1 051 085 her! Od roku 2001 do 
poloviny listopadu 2021 jsme absol-
vovali celkem 11 515 279 kol golfu. 

21 000 správných

Kompletní statistiky roku 2021 dá-
vají naději, 54 622 golfistů odehrálo 
alespoň jedno kolo a více než pět 
kol absolvovalo 31 000 hráčů. Podle 
mnohých se správný golfista definu-
je počtem více než deseti odehra-
ných kol za sezonu. V tom případě 
jich Česko má téměř 21 000. Na dru-
hou stranu pouze jednu hru v sezo-
ně 2020 absolvovalo 9905 hráčů  
a o rok později zatím 10 533 golfistů. 
To naopak není dobrá zpráva.

Železní golfisté

Kolikrát za rok se dostanete na hři-
ště? Vězte, že v roce 2002 byl prů-

měrný počet kol na jednoho hráče 
7,8, zatímco v roce 2021 vystoupal 
na 16,1 kol. Rekordní byl ale rok 
2020 s 18,2 koly na golfistu.
 Velkou statistickou zajímavostí 
je srovnání let 2009 a 2010. Během 
jednoho roku se počet her na jed-
noho golfistu téměř zdvojnásobil  
z 6,8 na 12,2. Důvod? Podle nás  
v krizi ubylo hráčů a náruživý zby-
tek to tím víc zachraňoval.

Fee vs. turnaj

Především majitelé hřišť ocení sta-
tistiku (bohužel bez údajů z let 2001, 
2006 a 2007), že čeští golfisté za 
dvacet let uhradili 3 996 541 green 

Statistika klubů Statistika turnajů
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Rok Hřiště Nárůst 36 jamek 27 jamek 18 jamek 9 jamek

Rok Kluby Nárůst TCM Nárůst Rok Turnaje Nárůst Kola

Statistika znormovaných hřišť

sledek. A co třeba Rakušané? V roce 
2021 se jich na turnajích objevilo 
1932 (v roce 2004 to bylo 1012), ale 
green fee si zaplatilo jen 360.

Průměrný handicap

Možná budete překvapeni. Průměr-
ný handicap českého golfisty činí 
32,5. V roce 2001 se uváděl průměr 
22,6 a po zvýšeném počtu začáteč-
níků se v roce 2005 vyšplhal prů-
měrný handicap na 27,3. Ale pozor! 
O rok později byl opět zaveden klu-
bový handicap 37 až 54 a průměr-
né číslo se výrazně zvýšilo na 37,1. 
Od té doby jde handicap dolů, až na 
výše uvedenou hodnotu. 

Devítka a osmnáctka

Celkových 11 515 279 kol golfu v le-
tech 2001 až 2021 můžeme rozdělit 
na devítky a osmnáctky v poměru 
2 903 347:8 608 582, tedy zhruba 
1:3. V posledních letech se však po-
čet her i turnajů na devítkách zvýšil 
a poměr je nyní 1:2,5.

Turnaje chřadnou

Z údajů ČGF je jasně vidět, že staré 
dobré časy turnajů skončily v roce 
2003. Na začátku století byl prů-
měrný počet hráčů na turnajích ko-
lem čísla 39, ale v roce 2004 spadl 
na hodnotu 32,3, na které se drží až 
dodnes. Výjimkou byly předkrizové 
roky 2007 až 2009. 

fee při vlastní hře na open turnaji. 
Nejvíce v roce 2014 (355 294), nej-
méně v roce 2002 (35 958).
 Neplacená hra (domácí hřiště 
nebo uzavřený turnaj) byla ještě čas-
tější, 7 338 031 se obešlo bez peněz! 
Škoda jen, že neznáme poměr obou 
položek. Pro srovnání: v roce 2002 
to bylo 20 969 kol bez placení, ale  
v roce 2020? Už 693 871 her.

Online, offline?

Ještě v roce 2010 se 393 294 her ře-
šilo přes telefon na recepci nebo po 
příchodu na hřiště. Využít internet 
se lidé odhodlali pouze ve 45 834 
případech.
 O jedenáct let později se situace 
razantně změnila. Moderní způsoby 
komunikace se využily při rezervaci 
351 399 her. Tradičnějším způso-
bem se řešilo 394 832 kol golfu.

Golfista stárne

Průměrný věk českého golfisty byl 
v roce 2021 o více než 8 let vyš-
ší oproti roku 2001! Konkrétně to 
je 45:36,7. A co uprostřed, v roce 
2011? Průměrný věk byl 38,8 let. 
Takže je jasné, že golfová populace 
stárne.
 Nepřekvapí, že green fee v čes-
kých areálech si v roce 2021 zapla-
tilo nejvíce Slováků, přesně 164 502 
(někteří samozřejmě vícekrát). Dal-
ších 644 si pořídilo nesoutěžní vý-

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Statistika registrované členské základny

2012 55 547 +2 5763 7 975 17 572 7 5846  081 214
2013 56 045 +498 38 390 17 655 6 8905  483 211
2014 56 438 +393 38 761 17 677 7 2715  969 220
2015 56 352 -863 8 755 17 597 7 0495  909 214
2016 54 318 -2 034 37 561 16 757 6 5505  486 238
2017 53 712 -606 37 176 16 536 6 5895  450 205
2018 53 252 -460 36 873 16 379 6 5955  534 207
2019 52 262 -990 36 270 15 992 6 6685  656 198
2020 52 401 +139 36 267 16 134 6 9165  840 199
2021 52 490 +89 36 333 16 157 7 1656  089 208

Rok Hráči Nárůst Muži Ženy Mládež 
do 21

Mládež 
do 18

Pro
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Chcete při golfu skvěle vidět i vypadat?

Brýle Oakley s technologií Prizm Golf vám to umožní.

Oakley Prizm Golf brýle zvyšují 
kontrast barev, který vám 
pomůže odhalit všechny 

detaily hřiště. 

Možnost zhotovení 
i v dioptrické variantě.

vice na www.optikakrepela.eu 
nebo na tel 774903393

Hrajete golf jen na svém DOMÁCÍM HŘIŠTI ?

Zahrajte si s námi po celých Čechách,
mějte k dispozici až 45 GOLFOVÝCH HŘIŠŤ !

Hrajte za JEDEN POPLATEK po celý rok 2022 !

Albatross, Alfrédov, Barbora, Benátky nad Jizerou, Botanika, Cihelny, Čapí hnízdo, Čertovo 
Břemeno, Česká Lípa, Český Krumlov, Haugschlag, Hazlov, Hluboká nad Vltavou, 
Hodkovičky, Hrádek u Nechanic, Ještěd, Karlovy Vary, Karlštejn, Konopiště, Kunětická hora, 
Kynžvart, Lázně Bohdaneč, Liberec - Machnín, Líšnice, Malevil, Mladá Boleslav, Mnich, 
Molitorov, Myštěves, Olomouc, Panorama - Kácov, Penati Golf Resort, Písek - Kestřany, 
Podbořánky, Poděbrady, Praha - Motol, Slapy, Sokolov, Stará Boleslav, Svobodné Hamry, 
Štiřín, Telč, Teplice - Cínovec, Terezín - Kotlina, Ústí nad Labem - Terasy, Ypsilonka

www.cgk.cz  |  info@cgk.cz  |  +420 731 125 120

Ceny rostou. Co na to hřiště?
Vysoká inflace se projevuje na 
každém kroku. A má být ještě 
hůř. Proto jsme položili hřištím 
dvě anketní otázky.

1. Jak se vyrovnáváte se součas-
nou inflací?

2. Jak se promítne inflace do cen 
fee a dalších služeb v roce 2022?

Vojtěch MATĚJČEK
prezident a ředitel
BEROUN GC
1. Současná celková inflace není 
vysoká. Je vyšší, než jak jsme byli 
zvyklí, ale termín vysoká patří inflaci  
o řád vyšší. Samozřejmě, že nepří-
jemný je růst cen energií, které na-
štěstí máme na nějaké období za-
fixovány, a hlavně osobních nákladů. 
Stát a odbory v tomto směru rozpou-
taly proti soukromým zaměstnavate-
lům regulérní válku.

2. Pokud jde o dopady na financová-
ní areálu, již před dvěma lety jsme 
vyhlásili systém automatického zvy-
šování členských poplatků podle 
inflace. Pro rok 2022 se to ale stane 
poprvé, jelikož součet roční inflace 

Michael SCHNEIDER
manažer
GCC SVOBODNÉ HAMRY
1. Obecně očekáváme zvýšení nákla-
dů na provoz našeho areálu. Na dru-
hou stranu máme řadu podporovate-
lů, kteří pro nás pracují dobrovolně, 
nebo třeba za pivo a párek. Možná 
ale i to pivo s párkem bude dražší.

2. Rozpočet na rok 2022 se právě 
připravuje. Obáváme se, že ještě vý-
razněji než inflace může ovlivnit naše 
hospodaření další vývoj restrikcí spo-
jených se šířením covidu. Uvažujeme 
proto o zvýšení poplatků, které bude 
na očekávaná negativa reagovat.

Petra RYCHETSKÁ
manažerka
GOLF DOBROUČ
1. Nezbývá nám nic jiného než brát 
inflaci jako fakt. Řešíme to tím, že se 
stále snažíme zlepšovat a zkvalitňo-
vat naše hřiště i služby, což se pro-
jevuje rostoucím zájmem o hru na 
našem mladém hřišti.

2. Do cen fee se současná rostoucí 
inflace nepromítne. Pouze proběh-
nou nejnutnější drobná navýšení ve 
stravovacích službách.                      GN

Dolní Dobrouč nebude kvůli inflaci zdražovat fee
Foto: Golf Dobrouč

Déšť radostí, úspory nutností
Nechoďte s pesimismem 
doby na české greenkeepery. 
Situace není zoufalá, shrnul 
rok z pohledu údržby hřišť 
bývalý prezident Evropské 
federace greenkeeperů Kamil 
Pečenka. Obtíže vidí jako pří-
ležitost.

SEZONA „Máme za sebou už druhý 
rok bohatý na srážky a na hřištích 
to bylo znát. Z krizového, řekl bych 
až pouštního režimu, jaký tu pano-
val ještě v létě roku 2019, se hřiště 
přeorientovala na jiný režim. Za rok 
v Česku spadne zhruba 800 milime-
trů srážek. Z tohoto pohledu bylo  
120 milimetrů v srpnu luxusní.“

 HŘIŠTĚ „Déšť pomohl všude. 
Hlavně hřištím s tendencí vysychat, 
jako jsou například Lázně Bohda-
neč, Kořenec, Líšnice, Olomouc, 
Čertovo břemeno... Také tam, kde 
byla závlaha, dříve hřiště vysycha-
la před očima. Srážky nyní vhodně 
doplnily závlahu, což pocítily třeba 
také Mariánské Lázně.“
 POHYB „Greenkeepeři mig-
rují, což je dáno povahou jejich 
práce i žádaností profese. Jordan 
Fairweather, který rozběhl Oaks 
Prague, zamířil za další prací na 
Střední východ a nahradil ho Luboš 
Hanskut. Greenkeepeři jsou také 
hodně žádaní v developerských 
projektech mimo golf, tam své ře-
meslo dobře uplatní.“
 CECH „Český svaz greenkeeperů 

za poslední dva roky již přesáhne 
minimální danou výši pro přepočet, 
tedy pět procent. Fee a ceny ostat-

ních služeb včetně restaurace uzpů-
sobujeme inflačním tlakům průběž-
ně. Naši hosté, pokud nežijí zcela 

mimo realitu, to vesměs chápou. Po-
kud sami podnikají, také oni zvyšují 
ceny svých služeb nebo výrobků.

čeká na výroční konferenci. Vyhro-
tily se diskuse, a po Michalovi Voig- 
tsovi odstoupil z vedení celý výbor. 
Na druhou stranu mám radost, že 
jsme se s Jakubem Červenkou stali 
členy komise ČGF pro rozvoj a bu-
deme tak u důležitých témat smys-
luplnosti a ekologie hřišť.“
 CENY „Vše zdražuje takovým 
způsobem, že trendy jsou jed-
noznačné. Úspory v nákupech 
osiv i hnojiv, v množství hnojení, 
prostě všude. Nákupní ceny hno-
jiv vzrostly o 80 až 300 procent.  
I když na hnojivo jako síran amon-
ný, což je průmyslový odpad, máte 
peníze, musíte do fronty a budete 
čekat možná i několik měsíců.“
 BUDOUCNOST „Současné zdra-
žování vede k šetrnosti a ekologič-
nosti. Greenkeepeři musejí z donu-
cení uvažovat jinak. Používat nové 
způsoby výživy, organická hnojiva, 
nikoli ledek a vůbec tuny dusíku 
pro okamžitý efekt. Nástrojů máme 
dost. Pojďme opět o něco blíž pří-
rodě a ta nám to zase vrátí.“
 TECHNOLOGIE „Ve vzdělání 
greenkeeperů vítězí školení po-
mocí videa, YouTube a také jedné 
švédské aplikace. Ta obsahuje vi-
deonávody na údržbu hřiště, kte-
ré si dotyčný nastuduje a uvede 
do praxe, zatímco jeho instruktor  
v aplikaci vidí zhlédnutí a splnění 
činnosti. Není proto třeba hledat 
ani učitele, ani učebnice.“          -čl-

Jamkovka až do tmy
S lunce už dávno zapadlo za mo-

tolskou Kalvárií, ale finalisté 
klubové jamkové hry byli stále na 
hřišti. V Golf Clubu Praha se ode-
hrálo jedinečné drama.
 Výsledek? Jan Slavík porazil 
Tomáše Švarce až na 27. jamce za 
naprosté tmy.
 Často slýcháme, že zápas byl 
napínavý a dramatický. O finále 
klubové jamkovky z poloviny října 
2021 to pravda je. V historii klubu 
za 95 let takový souboj nebyl.

 Finále probíhalo jako na houpač-
ce a hráči se střídali ve vedení. Slavík 
zápas vyrovnal až na osmnácté jam-
ce a šlo se do play-off, ve kterém se 
hráči točili na první a druhé jamce, 
obou čtyřparech. Na 20. jamce už 
byla zamračená obloha, o dvě jam-
ky později se stmívalo a na greenu  
26. jamky nastala tma jako v pytli.
 „Dnes se to prostě musí dohrát,“ 
zněl komentář na Instagramu. „Klu-
ci to nechtějí vzdát,“ připsal někdo 
k fotografii, kde už nebyly vidět ani 
obrysy hráčů.
 Neuvěřitelná vyrovnanost obou 
mužů A týmu dovedla rozehrávku 
tak daleko. Oba hráči měli ten den 
za sebou včetně semifinále přes  
40 jamek a uvažovalo se také o od-
ložení zápasu. Nakonec se k rados-
ti mnoha přihlížejících spoluhráčů 
soutěžní výbor rozhodl, že kvůli tmě 
se půjde na tříparovou trojku.
 Odpaly i putty probíhaly už za 
asistence svítících mobilů. „Všichni 
pomáhají se světlem. Nezaměnitelná 
atmosféra,“ psal GC Praha. Jan Slavík 
ani ve tmě nezapomněl vypíchnout 
pitchmark. Opět ale remíza, a zpět na 
odpaliště trojky.
 Slavík poslal míč napodruhé  
v absolutní tmě zhruba 10 cm od 
jamky, Švarc mu putt věnoval, ale 
sám chip z okraje greenu nepromě-
nil. Hotovo! V ženském finále Tereza 
Vančurová porazila Kateřinu Šmolí-
kovou už na osmnácté jamce.     -ae-

Finále motolské jamkovky za tmy
Foto: GC Praha
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Jednou týdně trénovat? Jako den držet dietu!
Czech Pro-Am Teaching Tour 
byla zhruba v polovině své 
existence, když do ní naskočil 
Petr Nič. Série profesionálních 
učitelů uvítala roku 2016 hrá-
če, který se dříve věnoval jen 
hraní turnajů a mezi učiteli se 
teprve rozkoukával.

Čeněk Lorenc

Mladší ze synů trenéra a Master Pro 
Pavla Niče je po desetiletí učitel-
ské tour jejím čtyřnásobným šam-
pionem, který vyhrál také poslední 
ročník 2021. Pracuje jako trenér na 
Albatrossu a pořád má své sny.

Čtyři tituly za desetiletí tour, ale  
u vás vlastně za posledních pět let. 
Zázrak?
Nechci to nějak hodnotit, abych ne-
zakřikl štěstí pro další roky. Začal 
jsem asi třemi turnaji v roce 2016,  
ale kromě poslední sezony jsem 
vždycky na jednom chyběl. V té 
uplynulé jsem se vystřelil z výsledků 
na Kácově, když mě bolelo rameno, 
nemohl jsem drajvovat a zahrál jsem 
plus sedm. Přesto jsem v průměru 
hrál poslední rok pod par. Bylo to jen 
sedm kol, ale potěšilo mě to.

Jak je pro trenéra těžké udržet se  
v herní kondici?
Mám pocit, že se to neliší od dob, kdy 

jsem šest až osm hodin denně tréno-
val sám sebe. Asi mám víc zkušenos-
tí a golf si užívám. Dnes, když trénuji, 
tak jen krátkou hru a v příštím životě 
bych s tím taky začal. Dlouhá hra, 
které jsem dříve věnoval spoustu 
času, se mi přitom pocitově zlepšila. 
Sedm kol a v nich 79 procent gree-
nů v regulaci? Pro mě to jsou snové 
statistiky. Nikam se necpu, jen chci 
uvést míč do hry. Hlavně mám turna-
jový golf jako zábavu.

Ambice hrajícího profesionála už 
nejsou?
To víte, že bych ještě rád hrál. Jenže 
bude mi čtyřicet, sponzory neseženu 
a představa, že objíždím Alps Tour 
nebo ProGolf Tour a všechno si zase 
platím, mě neláká. Soustředím se na 
trenérství. Někdy před rokem u mě 
začal devítiletý kluk, a dnes, když 
spolu mluvíme, zahrál na plátně de-
vítku za 40 ran. Tohle mě těší, a to 
jsou moje ambice. Rád bych objevil 
nějakého hráče pro budoucnost, ale 
v trenérství je u nás těžké se prosa-
dit. Dělám to naplno tři roky, přesto 
bych kapacitně zvládl více klientů. 
Práce na Albatrossu mi ovšem po-
mohla. Vedu tam tým mládeže do 
šestnácti let, dále dětské skupinové 
tréninky i letní kempy.

Jak se liší vaši žáci?
Věkové spektrum je od šesti let až 
po dva více než sedmdesátileté 
manžele. Vím, že ke každému musím 

jen u mě. Je málo takových bláznů 
jako já, který hraje aspoň třikrát týdně 
rekreačně hokej, cvičí, dělá suchou 
přípravu v garáži, kouká se na tele-
vizní zápasy a studuje při nich taktiku  
a pohyb hráčů na ledě. Totéž jsem 
dělal na golfu, stále jsem studoval 
švihy hráčů. Hodina týdně s trenérem 
je jako dieta, kterou budete držet je-
den den v týdnu. Pochybuji, že po půl 
roce na sobě poznáte změnu.

Petr Nič ještě na začátku kariéry učícího profesionála
Foto: Zdeněk Sluka

přistupovat individuálně. Nemůžu 
třeba seniory učit švih se zlomeným 
levým zápěstím, jaké mají světoví 
hráči. Mladý kluk, který na to má sílu, 
to ale natrénuje.

Pocítil jste v posledních dvou le-
tech nárůst zájmu o golf?
V předminulé sezoně ano. V té uply-

nulé chodili lidé ještě na jaře, ale  
v létě, jak se věci uvolňovaly, začali 
cestovat a zájem trochu opadával.

Máte nějaké trenérské motto?
Mám jen velká očekávání ze své stra-
ny. Klienty ale do ničeho nenutím. 
Říkám jim, ať chodí trénovat sami  
a vstřebají mou lekci, než aby byli 

Dekáda Czech Pro-Am 
Teaching Tour 2012-2021

Turnaje: 59

Vítězové (25 jmen): Petr Nič (13 tur-
najů), Rudolf Nechanický jr. (7), Lukáš 
Lizánek (6), Vít Šimek a Lukáš Hrou-
da (3), Jiří Štryncl, Petr Štrougal, Filip 
Juhaniak, Jiří Janda, Jakub Janda, Petr 
Skopový (2), Jan Juhaniak, Martin 
Konečný, Alan Babický, Jakub Kuče-
ra, Jaroslav Petr, Ondřej Lébl, Jakub 
Mareš, Milan Vantuch, Robert Scho-
vánek, Ondřej Špůr, Vojtěch Dostál, 
Jamel Sahli, Štefan Páleník, Marek 
Toman.

Celkoví vítězové tour: Petr Nič (4), 
Lukáš Lizánek (2), Jiří Janda, Filip 
Juhaniak, Lukáš Hrouda, Rudolf Ne-
chanický (1).

Sérii založili: profesionální trenéři 
Jan Juhaniak a Jiří Moučka z GC Praha.

Program Czech Pro-Am Teaching Tour 
2022, otevřené amatérským hráčům 
do handicpapu 20, najdete na straně 8

ČGK: 20 let dobrodružství
J iž dvacet let nabízí Český golfový 

klub flexibilní a výhodnou hru na 
nejznámějších hřištích v tuzemsku, 
na Slovensku i v Rakousku. Jakmile 
se stanete členy, otevřou se vám 
brány dalších 45 hřišť, kde si budete 
připadat jako na svém domovském.
 Na recepcích nic neplatíte, o vše 
se postará ČGK. A k tomu je tu klu-
bový život, roční tour na top hřištích 
či tréninky na driving range v centru 
Prahy. Cílem ČGK je zpřístupnit golf 
každému, kdo o něj projeví zájem. 
Tisíce členů a 20 let fungování po-
tvrzuje, že se mu to daří skvěle.
 Letití členové klubu dobře 
vědí, že přátelský přístup a servis 
jsou vždy na prvním místě, a na-
víc se mohou každý rok těšit na 
novinky. V příští sezoně to bude 
téměř 40 turnajů ČGK Tour 2022 
na těch nejkrásnějších hřištích  
v Česku i s výjezdy za hranice. No-
vinkou je dvoudenní mistrovství 
klubu na rány na tradičním Kono-
pišti. Čekají vás také turnaje texas 
scramble, four bally a jiné. Děti se 
mohou těšit na ČGK Junior Tour  
s deseti turnaji.
 Sídlo klubu se nachází na jednom 
z nejstarších driving range v centru 
Prahy, na Císařské louce. Moderní 
tréninkové zázemí otevřené celoroč-
ně nabízí vše, co si golfista může přát. 
Při tréninku lze potkat i nejlepší čes-

ké profesionály. Na „Cindu“ přichá-
zejí hráči samostatně či s trenérem  
a zájemci o golf se mohou zapsat do 
kursů pro dospělé, dětské akademie 
či akademie třetího věku pro senio-
ry. Opět vás tu čekají klubová setká-
ní, milá atmosféra a noví přátelé.
 S ČGK mají členové možnost vy-
razit za hranice nejen v rámci Tour, 
ale také mimo sezonu. Klub v zimě 
pořádá soustředění ve Španělsku, 
která jsou skvělá k udržení kondice. 
Ve Villa Maňana je vítána každá gol-
fová parta.
 Členství v ČGK přináší každému 
hráči jasné výhody. Chcete-li jich 
využít, kompletní informace najde-
te na www.cgk.cz.

PR článek

Foto: ČGK

Ostravice shora
Foto: TMR

TMR láká nové členy na Ostravici. Přidáte se?
Společnost Tatra Mountain Resort 
(TMR) má za sebou třetí sezonu 
působení v golfu. Jaká byla?
„Velmi úspěšná,“ říká Jan Kastner, 
ředitel golfové divize TMR. „Chtěli 
bychom poděkovat našim partne-
rům a také golfistům, kteří nám buď 
zachovali přízeň, nebo naše resorty 
navštívili poprvé, případně vstoupi-
li do některého z našich klubů. Ta-
kových hráčů bylo hodně, a to nás 
velmi těší. Máme také radost z toho, 
že dle prvních náznaků bude tento 
trend v nové sezoně pokračovat.“

Jaké byly priority minulé sezony?
Stěžejními zůstaly Golfsezónka  
a členství v našich klubech. Vel-
kou radost máme z toho, že se 
k nám přidal Golf & Spa Resort 
Kunětická Hora a že lze všechny 
naše produkty čerpat také tam. 
Kunětická Hora hned pocítila vět-
ší návštěvnost z Moravy a odezvy 
jsou jen pozitivní. Dále jsme zru-
šili vstupní poplatek u Golf Clubu 
Ostravice. Díky tomu jsme měli již 
v listopadu více než 80 nových 
členů pro sezonu 2022. Očekává-

me, že se tento počet ještě aspoň 
zdvojnásobí.

Pořádali jste také vlastní turnaje?
Otestovali jsme série TMR Premium 
a TMR Open. Ukázaly se být úspěš-
né a oblíbené jak mezi hráči, tak 
partnerskými firmami, které se do 
sérií zapojily. Coby provozovate-
lé resortů umíme nabídnout vý-
hodnější podmínky než jakákoliv 
agentura. Také nás těší spolupráce 
se společností TeeTime a zařazení 
našeho programu GoPass přímo 

do její aplikace. Kromě toho naše 
hřiště Ostravice a Kaskáda zazna-
menaly rekordní rok co do počtu 
odehraných kol.

Jaké jsou plány na letopočet 2022?
Rozvíjíme naše vlastní tour ve 
všech resortech, a kromě toho na-
bízíme pořádání turnajů a dalších 
akcí všem, kdo o to mají zájem. Po-
kud jde o spolupráci TMR s dalšími 
hřišti, jednání probíhají a dlouho-
době je to jistě náš cíl.

PR článek

Nejvýraznější změny za svou existen-
ci, datovanou od roku 2005, prožívá 
společnost CZ Golf Rudolfa Ovčařího. 
Původně majitel a také provozovatel 
čtyř českých areálů i dnes již zavře-
ného rakouského Waidhofenu se jed-
noho svého hřiště zbavil a u dalšího 
mění provozovatele.
 Osmnáctijamkový Golf Resort Pí-
sek koupila společnost Golf Point, 
jejíž majitel Michal Šnobr vlastní mj. 
jihočeský Mnich. Skončilo tak provo-
zování píseckého areálu firmou Ur-
ban Solutions, za kterou stojí kyper-
ský developer Pantelis Larkou. Ten 
má u hřiště v Kestřanech tvrz, staví 
zde domy a dlouho to vypadalo, že  
k tomu koupí i golf, ale z plánů sešlo.
 Změny se dějí také na hřišti Te-
rasy Ústí nad Labem, odkud odešel 
dlouholetý provozovatel a součas- 
ně prezident klubu Tomáš Kodrle. 
Nový provozovatel převezme areál 
v roce 2022, ale jeho identitu ma-
jitel zatím tají. Na webu byl v sezo-
ně 2021 proklik golfusti.cz uveden 
mimo provoz.
 Beze změn zůstávají hřiště v Telči  
i driving na Rohanském ostrově  
v Praze, který provozuje Pragolf, 
vlastněný VilAnzen Group. Sousední 
developerský projekt Sekyra Group 
do něj podle vyjádření Pragolf neza-
sahuje.                  GN

CZ Golf prodal 
hřiště v Písku
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Hostivař hlásí 18 jamek
O seté poslední dvě jamky hřiště, 

nabídka atraktivních členských 
balíčků, další umělecká díla. Praž-
ská Hostivař začátkem příští sezony 
představí nový grafický styl, logo  
i název.
 Všichni už netrpělivě čekají, až 
se začnou zelenat povrchy nových 
jamek a golfisté si je budou moci vy-
zkoušet. Také v roce 2022 se bude 
hostivařské hřiště hrát netradičním 
systémem 12+6 (respektive 12+4). 
Golfisté tak mohou využít potenciál 
hřiště, který standardní kombinace 
9+9 jamek neumožňuje.
 Díky krátkým přechodům mezi 
jamkami zvládnete dvanáctku v prů-
měru za dvě a čtvrt hodiny. Nové 
jamky využívají terénní převýšení 
i vodní překážky. Celkově bude mít 

hřiště par 68 a délku téměř čtyři ki-
lometry pro pánská odpaliště.
 Nové členské balíčky na rok 2022 
nabízí klub ve třech variantách pod-
le toho, jak často se hráč dostane na 
hřiště. Nejlevnější členství přijde na 
3600 Kč (pro děti a seniory 2400 Kč) 
a kromě volného fee na 18 jamek 
obsahuje i volný kredit 2000 Kč na 
trénink nebo hru. Prostřední členství 
za 9000 Kč (6300 Kč pro děti a seni-
ory) obsahuje neomezený celoroční 
trénink a 7× fee na osmnáctku. Nej-
vyšší typ členství pořídíte za 18 000 
a užijete si 30× fee i neomezený ce-
loroční trénink.
 Nevyužitý kredit i fee vám klub 
převede do další sezony, takže se 
nemusíte obávat, že je nestačíte vy-
užít. Všechny typy členství zahrnují 

další množství slev a zvýhodnění, 
včetně řady reciprocit na partner-
ských hřištích.
 Hráči si už zvykli na umělecká 
díla, prezentovaná v rámci projektu 
Galerie Golf Hostivař. Počet plastik  
a soch renomovaných umělců se na-
dále zvyšuje a dotváří tak nevšední 
atmosféru unikátní galerie pod širým 
nebem. Propojovat umění a golf  
v jednom prostoru se hostivařským 
zatím opravdu daří.
 Také proto se rozhodli název pře-
nést do nového jména areálu. Bude 
to Galerie Golf Hostivař. Čas ukáže, 
nakolik se golfisté s novinkou ztotož-
ní a budou v obraze, když jim spolu-
hráč oznámí, že mají objednaný tee 
time právě v Galerii.

PR článek

Nově osetý green v Hostivaři
Foto: GG Hostivař

Zbraslav s novou tváří: jamky a další úpravy
Dlouho očekávané rozšíření re-
sortu Prague City Golf je tady. 
Se startem sezony 2023 přijde 
upravené osmnáctijamkové hři-
ště, další kvalitní šestka jamek 
a ještě (opět) jedna tréninková 
jamka navíc.

Antonín Ebr

Na jižním okraji Prahy, v těsné blízkos-
ti zbraslavského resortu, pokračuje in-
vestiční skupina Natland, hlavní partner 
areálu, s developerskými aktivitami. 
Dokončen byl projekt Lipenecký park, 
roste nová golfová klubovna a další zá-
zemí včetně luxusní restaurace. A také  
33 apartmánů, které jsou nabízeny k pro-
deji s kompletním hotelovým servisem.
 „Vznikla potřeba propojit nové 
projekty se stávajícím hřištěm. Hráč 
nesmí poznat rozdíl mezi starým  
a novým,“ říká architekt Jakub Červenka 
ze společnosti Sport Design.
 (Staro)nové osmnáctijamkové hřiště  
s parem 72 bude mít délku 6765 metrů 
z nejvzdálenějších odpališť. „Vznikne klu-

mínající skotské duny,“ říká Červen-
ka. Typické plochy „sandy wastes“  
s červeným pískem budou rozšířeny 
o dvě nové.
 Původní design vytvořil Angličan 
Jeremy Ford, jistá vylepšení přinesl 
Alex Čejka. Nápady přetvořil do re-
ality skotský shaper Mick McShane. 
Na něj nyní navazují shaper Michal 
Slezák, stavitel Miroslav Sirný a pře-
devším Červenka, člen Evropské ko-
mory golfových architektů.
 Ze stávající zbraslavské klu-
bovny a zázemí bude obsluhován 
„warm-up“, cvičný green Himálaje  
a šestijamkové hřiště, což je de facto 
dnešní devítka, desítka, jedenáctka, 
šestnáctka, sedmnáctka a osmnáctka. 
Od „velkého hřiště“ ji bude přirozeně 
oddělovat vysoké napětí, které odjak-
živa půlí areál na dvě části.

Masterplan rozšíření areálu Prague City Golf
Foto: PCGC

Stavební práce na Zbraslavi
Foto: Zdeněk Sluka

bovna, komplexní akademie s driving 
range a pět nových jamek, kdy se sou-
časná třináctka rozdělí na nový par 4 
a nový par 3,“ vysvětluje architekt.
 Z některých původních jamek 
se vytvoří samostatné šestijamkové 
hřiště. Přes hřiště vede proudnice 
případných povodní, takže možnost 
výstavby je značně ztížená.
 „Greeny bylo potřeba navrhnout 
nad stoletou vodou. Materiál na tva-
rování jamek jsme museli vytěžit,  
a vzhledem k podzemní vodě vznikly 
další vodní plochy. Navíc vedle no-
vých jamek protéká již revitalizovaný 
Lipanský potok,“ říká architekt a vy-
světluje, že klubovna ani akademie 
nejsou povodněmi ohroženy.
 Zbraslavský areál je mimořádný 
svou fotogeničností. „Potřebovali 
jsme udržet ojedinělý design, připo-

Golf Brothers: 15 let

Malá zapadlá prodejna, nebo 
jeden z největších prodejců 
golfového vybavení střední 
Evropy? Bavíme se o firmě Golf 
Brothers, s. r. o., která v únoru 
oslaví 15 let od založení.

 Nyní prodává nejen v Česku, ale 
i v Polsku a německy mluvících ze-
mích, s obratem v řádech desítek 
milionů korun. Stojí za ní bratři Ja-
kub a Tomáš Milatovi. „Pomáháme 
lidem bavit se golfem, to je naše 
motto,” říká Tomáš. „Golf je hobby! 
Lidé musejí mít při této úžasné hře 
zápal a nadšení! Začínali jsme jako 
garážová firma. Nyní náš tým pomá-
há tisícům golfistů užít si hru.“

V čem byl poslední rok jiný?
Vyšší poptávkou a stálou komplika-
cí dodávek. Byly dlouhé čekací lhůty 
holí na míru a časté výpadky zboží. 
Musíme mnohem více nakupovat na 

sklad, abychom byli schopni plynu-
le dodávat zboží zákazníkům.

A co očekáváte od roku nového?
Bohužel se nejspíš k již tak poma-
lým dodávkám přidají také vyšší 
ceny. Výrobci je aktualizují s nový-
mi modely a již teď vidíme, že ceny 
rostou.

V čem jste jiní než konkurence?
Jako jediný golf shop máme zlatý 
certifikát Heureky „Ověřeno zákaz-
níky“, což vypovídá o nezávislém 
hodnocení zákazníků. Těší nás, že 
rosteme z referencí, přirozenou 
cestou, krok po kroku. Každý rok 
přidáváme nějaké zlepšení, nové 
produkty, funkce nebo segment 
trhu. Chceme nasbírat víc spolupra-
cujících hřišť, kdy pružně zásobuje-
me jejich obchůdky na recepcích,  
a hlavně dál rozvíjet základnu na-
šich věrných zákazníků.

Jak svou základnu věrných zákaz-
níků rozšiřujete?
Máme VIP program. Golfisté, kteří  
u nás nakupují a odebírají news-
letter nebo sledují náš facebook, 
mají občas možnost si speciálním 
odkazem aktivovat svůj VIP účet. 
Když se do něj přihlásí, získají vý-
hodnější ceny. Takový VIP zákaz-
nický účet nabízíme nyní jako dárek 
k našemu 15. výročí pro všechny, 
kteří čtou Golfové noviny. Stačí 
přejít na www.golfprovsechny.cz/
golfovenoviny a přihlásit se nebo 
se zaregistrovat. S tímto loginem 
můžete následně nakupovat vždy 
nejvýhodněji!

PR článek

Zakladatelé Golf Brothers
Foto: Golf pro všechny

Jakub Červenka
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Neotevřená Vinoř vstává z mrtvých
Už pár let měl být otevřen velkolepý areál Twin Chapels v pražské Vinoři. Skutek utek. Kvůli problémům majitelů,  

kteří předtím pohořeli při pokusu o obnovu devítky v Klánovicích, se tu zastavil čas. Nyní se zase rozbíhá

Na podzim 2021 se začalo s revitalizací opuštěného prostoru na severu Prahy. Zájmem správce 
konkursní podstaty je dát hřiště s klubovnou a okolím do takového stavu, aby mohlo být prodáno  

a byly tak řešeny pohledávky věřitelů

Do procesu se svou podporou zapojila i městská část Vinoř. Většina pozemků patří pražskému 
magistrátu a smlouva o pronájmu má být z druhé strany tak neprůstřelná, že resuscitace hřiště je  

v zájmu hlavního města i jeho části

Klubovna, kopírující podobu své předchůdkyně v Klánovicích, byla zubem zastaveného času rovněž 
postižena. Má sice už solidní vybavení, ale například chyběla podlaha. Bylo také potřeba zamezit 

zatékání mezi střešními taškami

Na hřišti jsou již oživeny závlahy a proběhlo sekání hracích ploch, jejich vertikutace i dosetí. Trávy 
kupodivu přežily solidně. Koncem roku 2021 chybělo dokončit několik kilometrů cest okolo jamek, 

příjezdovou cestu a parkoviště

Ačkoli to na první pohled nevypadá, v bunkerech mělo zůstat poměrně dost písku na to, aby se 
nemusel dosypávat. Některé části okolo hracích ploch by se mohly proměnit na takzvané waste 

areas, nenáročné pro údržbu

Klub Twin Chapels byl přijat za člena ČGF v roce 2017. Záměrem bylo osmnáctijamkové mistrovské 
hřiště par 72 a devítijamkové hřiště par 34. Investorem byla Vinoř Golf, a. s., (ředitel Miloš Drbal, 

prokuristka Monika Bažantová)

6x foto: Zdeněk Sluka
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Využijte
nabídku výhodných
vánočních balíčků!

www.golfpodebrady.cz
více info na

Nejdůležitější turnaje české sezony 2022
ZAHRANIČNÍ TOUR

12.–15. 5.  Challenge Tour  Panorama Kácov

13.–15. 5.  ProGolf Tour  Ypsilon Liberec

2.– 5. 6.  Challenge Tour  Kunětická Hora

9.–11. 6.  LET Access Series  Konopiště

16.–19. 6.  Challenge Tour  Kaskáda

24.–26. 6.  Ladies European Tour  Beroun

18.–21. 8. PGA European Tour  Albatross

OPEN TURNAJE

6.– 8. 5.  Czech Open Golf Tour I  Kaskáda

20.–22. 5.  Czech Open Golf Tour II  Beřovice

22.–24. 7.  Czech Open Golf Tour III  Kunětická Hora

26.–28. 8.  Czech Open Golf Tour IV  Karlštejn

11.–14. 8.  Czech Open  Beroun
 
16.–18. 9.  Czech Open Golf Tour V  Casa Serena

8.–9. 10.  Pohár mistrů klubů  Konopiště

AMATÉŘI – TOUR

9.–10. 5.  Czech Mid & Senior Tour I  Karlštejn

24.–25. 5.  Czech Mid & Senior Tour II  Zbraslav

22.–23. 8.  Czech Mid & Senior Tour III  neznámo

3.–4. 9.  Czech Mid & Senior Tour IV  Kaskáda

7.–8. 9.  Czech Mid & Senior Tour V  Panorama Kácov

SOUTĚŽE DRUŽSTEV

14.–15. 5.  1. a 2. liga  různé

11.–12. 6.  3. liga různé

17.–19. 6.  Extraliga 1. – 3. kolo  Mnich

9.–10. 7.  3. liga  různé

28.–31. 7.  Extraliga 4. kolo  Kácov

29.–31. 7.  1. a 2. liga  různé

10.–11. 7.  3. liga  různé

30. 7. – 1. 8. 1. a 2. liga různé

MLÁDEŽ

7.–8. 5.  Národní golfová tour mládeže I  Beroun

21.–22. 5.  Národní golfová tour mládeže II  Česká Lípa

23.–24. 7.  Národní golfová tour mládeže III  Ostravice

11.–14. 8.  Mistrovství smíšených týmů „16“ Telč

27.–28. 8.  Národní golfová tour mládeže IV  Mnich

17.–18. 9.  Národní golfová tour mládeže V  Mstětice

2.–4. 9.  Mistrovství smíšených týmů „14“  neznámé

2.–4. 10.  Mistrovství týmů dívek „18“  Bechyně

23.–25. 9.  Mistrovství týmů chlapců „18“  Bitozeves

CZECH PRO-AM TEACHING TOUR

25. 4.  Mstětice

23.–24. 5. Beroun

20. 6.  Albatross

25. 7.  Kácov

20. 8.  Motol (děti)

5. 9.  Beroun

3. 10.  Černý Most

AMATÉŘI – MISTROVSTVÍ

28.–31. 5.  Mezinárodní ve hře na jamky  Šilheřovice

29. 6. – 1. 7.      Národní žáků a kadetů  Sokolov

14.–16. 7.  Mezinárodní dorostu a juniorů  Ypsilon Liberec

14.–16. 7.  Mezinárodní mid-amatérů  Zbraslav

3.–6. 8.  Mezinárodní ve hře na rány  Kaskáda

9.–11. 8.  Mezinárodní seniorů  Karlovy Vary

30. 8. – 1. 9. Akademické mistrovství  Panorama Kácov

10.–11. 9.  Mistrovství klubů   klubová hřiště

HENDIGOLF

21.–23. 6.  Czech Disabled Golf Masters  Černý Most

Pozn. Jde o předběžný kalendář, aktuální k datu vydání tohoto čísla. Bude 
upřesněn v prvním čísle Golfových novin 2022.             Foto: 6x Zdeněk Sluka

Partner vydání

Nový SEAT Tarraco FR
Ideální partner pro vaši hru.

slavíme15 let

eshop - prodejna - fitting - servis

a další!

získejte VIP zákaznický účet zdarma
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7.–8. 5.  Národní golfová tour mládeže I  Beroun

21.–22. 5.  Národní golfová tour mládeže II  Česká Lípa

23.–24. 7.  Národní golfová tour mládeže III  Ostravice

11.–14. 8.  Mistrovství smíšených týmů „16“ Telč

27.–28. 8.  Národní golfová tour mládeže IV  Mnich

17.–18. 9.  Národní golfová tour mládeže V  Mstětice

2.–4. 9.  Mistrovství smíšených týmů „14“  neznámé

2.–4. 10.  Mistrovství týmů dívek „18“  Bechyně

23.–25. 9.  Mistrovství týmů chlapců „18“  Bitozeves

PGAC: Rok turnajů i vzdělávání
Sezona 2021 byla sice o něco 
méně složitá než ta předešlá, 
přesto se PGA Czech musela 
potýkat s různými nástrahami. 
Bilancuje prezident PGAC Ro-
man Svoboda.

Jaký byl rok 2021 z hlediska soutěž-
ního golfu?
Kvůli covidu a finanční situaci part-
nerů složitý, přesto se nám podařilo 
uskutečnit další sezonu Czech PGA 
Tour, která obsahovala nakonec sedm 
turnajů. Šest klasických včetně Grand 
Finále na Kaskádě a následovný Invi-
tational pro nejlepší hráče na Hlubo-
ké. Jsem moc rád, že až na Ondřeje 
Liesera, který startoval na European 
Tour, se turnajů účastnili ti nejlep-
ší profesionální hráči. Podíleli jsme 
se také na nové turnajové sérii PGA 
Open Series, kterou jsme pořádali 
s kolegy ze Slovenska a Rakouska. 
Také na těchto turnajích byla výborná 
účast, což dokazuje celkové vítězství 
Stanislava Matuše, který pravidelně 
hraje na Challenge Tour a zasáhl i do 
několika turnajů European Tour.

Zmínil jste Ondřeje Liesera, co říká-
te na jeho kartu na European Tour?
Tohle český golf potřeboval, protože 
byl mnohem víc vidět v nejvyšších 
patrech turnajů. Je to i motivace pro 

Derniéra na Hluboké
A ni pamětníci si nemohli vzpo-

menout, kdy se profesionální 
sezona uzavírala tak pozdě. Turnaj 
Czech Golf Classic Invitational se to-
tiž v Hluboké nad Vltavou odehrál až 
23. října, tedy tři týdny po tradičním 
Grand Finále na Kaskádě.
 Vítězem se stal Stanislav Matuš, 
který v konkurenci jedenácti po-
zvaných hráčů předvedl 65 úderů 
(-7) a o čtyři rány porazil domácího 
Jana Cafourka. Třetí skončil nestár-

noucí generální sekretář PGAC Lukáš  
Tintěra.
 Zaujal především závěr Matušo-
va kola, když na šestnácté a osm-
nácté jamce zahrál eagle! Na po-
slední jamce dokonce trefil tyč a byl 
centimetry od albatrosu.
 Jihočeské hřiště bylo přes pokroči-
lé roční období milosrdné. Později se 
hrálo jen v roce 2004, kdy se na Dýši-
ně konal turnaj profesionálů a amaté- 
rů až odvážného 10. listopadu.      -ae-

Nejlepší trojice v klubovně: zleva třetí Lukáš Tintěra, vítěz Stanislav Matuš a druhý 
Jan Cafourek. Foto Petr Bürger

Novinky TeeTime 2022

JDU NA GOLF
TeeTime se dlouhodobě snaží  
o propagaci golfu a prosazuje, aby 
se stal nedílnou součástí života. Na-
příklad ve Skandinávii je to lidový 
sport, kterým žijí rodiny a přátelé. 
Jdu na golf je skvělou příležitostí 
přivést nové hráče, propojit hřiště 
a zájemce o golf. Program je určen 
začátečníkům – jednotlivcům, přá-
telům, partám i rodinám. Dostanou 
možnost seznámit se golfem téměř 
bez jakýchkoli investic a zjistit, jak 
krásný je to sport, spojený s pozná-
váním nových lidí i přírody. V roce 
2022 se rozšíří počet hřišť, zapoje-
ných do programu Jdu na golf. 
www.jdunagolf.cz

TEEKREDITKA
Každý golfista má své oblíbené hři-
ště a TeeKreditka je ideálním řeše-
ním díky dárkovému poukazu, navíc 
s možností volby, s níž obdarovaný 
není vázán k jednomu hřišti. Obdrží 
kredit na svůj účet TeeTime, má ho 
vždy u sebe ve svém profilu, a pak 

už jenom čerpá za vybrané green 
fee jak na oblíbeném hřišti, tak tře-
ba tam, kde ještě nehrál. TeeKredit-
ka má uplatnění na většině českých  
a slovenských hřišť. Kredit lze čerpat 
i pro další osoby a tím je pozvat ke 
hře. Koupí kreditu se zároveň získá-
vají takzvané TeeCoiny do věrnost-
ního programu, které lze směnit na-
příklad za volnou hru na některém  
z nabízených hřišť. 
www.teetime.cz/teekreditka

KOMUNITNÍ GOLF
K věrnostnímu programu, v němž 
jsou aktivní golfisté oceňováni Tee-
Coiny, za něž si mohou koupit za-
jímavé produkty, přibude projekt  
s pracovním názvem Komunitní golf. 
V něm si dva a více hráčů budou moci 
vytvořit turnaj a spočítat jeho výsled-
ky na kterémkoli hřišti, s možností 
vedení dlouhodobého žebříčku i vy-
hodnocení vkladů hráčů. Navíc, přes 
TeeTime si golfista může již dnes re-
zervovat hru na 700 hřištích Evropy. 
www.teetime.cz                   PR článek

mladé hráče, protože vidí, kam až se 
dá dostat. Skvěle si vedl také Filip Mrů-
zek, hlavně na Czech Masters, kde se 
vyrovnal těm nejlepším a kde byla ra-
dost ho sledovat, stejně jako Ondřeje.

Jak fungovalo vzdělávání trenérů 
PGAC?
Bohužel jsme na začátku roku museli 
fungovat v režimu online výuky, po-
dobně jako celé školství, ale posléze 
jsme se naštěstí už mohli vrátit ke kla-
sickému formátu seminářů, jak jsme 
zvyklí. Především praktické semináře 
zaměřené na golfovou praxi nejdou 
moc provádět přes online výuku.

Byla tu také snaha spustit PGAC Golf 
Academy ve Štiříně.
Projekt měl velmi slibný rozjezd, ale 
bohužel musel být na začátku září 
zastaven kvůli majetkovým nesrov-

nalostem v areálu štiřínského hřiště. 
Situace vznikla kvůli ukončení pat-
náctiletého pronájmu pozemku, na 
kterém jsou umístěny driving range, 
green číslo 3 a pánské odpaliště čís-
lo 4. Majitelé pozemku se Zámkem 
Štiřín smlouvu o pronájmu nepro-
dloužili. Jelikož není možné plo-
chy používat, museli jsme přikročit  
k zastavení projektu PGAC Golf Aca-
demy.

Jak se chystáte na volební valnou 
hromadu PGAC?
Proběhne začátkem roku 2022, tak-
že hlavně bych chtěl pozvat všech-
ny členy, nejen abychom se alespoň 
jednou za rok všichni setkali, ale pře-
devším abychom mohli rozhodovat  
o naší budoucnosti. Budu samo-
zřejmě velmi rád, pokud se budou  
v rámci voleb členové angažovat.          
           PGAC

Roman Svoboda
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...manželovi bačkory jako každé Vánoce.
Letos jsem je ale nechala zabalit 

jako golfové hole!

Pan Hanuš, pan diplomat

U ž je to víc než dvacet let, co 
svět a český golf opustil jeho 

první prezident. Hanuš Goldscheider. 
V říjnu jsme si připomněli 100. vý- 
ročí jeho narození. Jaký opravdu byl? 
Co říkal, když se domníval, že jeho 
slova nebudou citována?
 Hanuš Goldschei-
der měl drsný život. 
Přestál koncentrač-
ní tábory a pochod 
smrti ve čtyřicátých 
letech, byl perzekvo-
ván a vězněn v pa-
desátých, zažil nátlak 
estébáků v sedmde-
sátých a další obtíže 
v osmdesátých.
 Komunistická StB 
na něj kvůli aktivi-
tám v zahraničním obchodu vedla 
svazek s krycím názvem (sic) Golf. 
Fízlům ale zřejmě došla trpělivost, 
neboť Goldscheider nikoho nikdy  
a nikam neudal.
 Ke golfu ho v roce 1949 přive-
dl legendární Hanno Tonder. Goldi 
se nikdy nestal skvělým hráčem, 
nejlepší handicap měl 18,4. To ale 

Můj pohled
Antonín Ebr

nebylo podstatné. Soustředil se na 
golfovou diplomacii a v roce 1978 
se stal jako vůbec první Východo-
evropan členem prestižního Royal  
& Ancient Golf Clubu v St Andrews.
 Díky jeho známostem jsme se po 
revoluci stali součástí evropského 
golfu. Vznikla PGA Czech a konaly 
se první ročníky turnajů European 
Tour. Z té doby se mi vybavila hádka 
s rovněž již zesnulým promotérem 
Petrem Kovarčíkem. Šlo o startovné 
pro Itala Costantina Roccu. Goldi se 

před silným soupe-
řem opět ukázal jako 
mistr argumentů a vy-
jednávání.
 Byl nezlomný, od-
hodlaný, výřečný a sar- 
kastický. Protivníky za- 
sypával sžíravou kri-
tikou, znalostí věci  
i jich samých a neměl 
daleko k pohrdání. Byl 
drsným vyjednávačem  
a skoro pokaždé do-

sáhl svého. Hodně mu záleželo na 
mládeži.
 Měl jsem možnost poznat ho blíž 
díky společné jízdě na bugině. „Ty jsi 
novinář? A u pravice (Český Deník)? 
Proč nepíšeš o golfu?“ ptal se mě  
v roce 1994 na novém hřišti na  
Karlštejně. „Snažím se, ale narážím 
na odpor,“ vysvětloval jsem. Nevěřil 

mi. „Dobře jsi to napsal. Odvážně,“ 
pochválil mě naopak později za člá-
nek Zlá krev na šesté jamce o soubo-
ji tria Skopový-Janda-Mrůzek.
 „Pojď sem, představím tě,“ mával 
na mě v luxusním mariánskolázeň-
ském hotelu při Czech Open a zve-
dl ze židle… nejslavnějšího Španěla 
Seveho Ballesterose! Cože? On se  
s ním tak dobře znal? Hanuš byl ne-
dostižný.
 Vyprávěl mi také, že nechce, aby 
golf hrálo moc lidí. Aby zůstal výluč-
ný. Rovněž nesnášel typ podnika-
telů, kteří se neuměli chovat. „Ale 
to nepiš,“ přikázal mi. Po 27 letech 
považuji jeho přání za promlčené. 
Navíc jsem mu to neslíbil.
 Hanuš Goldscheider měl obrov-
ský respekt. Jako první byl v roce 
2000 uveden do Síně slávy českého 
golfu. Je po něm pojmenována nada-
ce podporující děti a dva významné 
turnaje. Areálem Golf Clubu Praha, 
na jehož otevření měl v roce 1974 
významný podíl, vede od roku 2015 
Goldscheiderova ulice. Ústí do Plzeň-
ské, což jako rodák ze západočeského 
metropole v nebi jistě ocenil.
 Na závěr jedno tajemství. V matri- 
ce byl zapsán jako Hans, doma mu ří- 
kali Honzo a nikdo už vlastně neví, 
proč si začal říkat Hanuš. Mám svou 
teorii, ale nechám si ji pro dalších se- 
dmadvacet let pro sebe. Pak se uvidí.

Největší složitost? Dárek!

N ení nic těžšího než vybrat 
golfistovi dárek. Nejen ten vá-

noční, ale pro jakoukoli příležitost. 
Snadno se přihodí, že obdarovaný 
ze sebe vymáčkne zdvořilý úsměv, 
ale má stejný pocit, jako když pod 
stromečkem najde ponožky.
 Jak v přehršli nabídky golfových 
předmětů najít ten pravý? 
 Začněme vylučovací metodou. 
Od nejlevnějšího a nejhoršího. Tím 
je jednoznačně počítadlo skóre. Jen 
pokud míníte spáchat společenskou 
či vztahovou sebevraždu, pořiďte 
golfistovi či golfistce tu bizarní šňů-
ru s korálky, která se má zavěšovat 
za poutko k pásku nebo na bag. Hráč 
by musel být buď negramotný, aby 
neuměl v duchu počítat zhruba do 
deseti, nebo nepříčetný, že by si 
něco takového na sebe vzal, než 
aby raději vyšel na hřiště nahý.
 Vůbec, buďte obezřetní a dárkem 
nepodtrhujte slabé stránky osla-
vence. Z úvah tak vypadává lovítko 
míčů, které v bagu vypadá jako zna-
mení hanby. A když už jsme u míčů, 

Forecaddie
Čeněk Lorenc

neobjednávejte žádné na zakázku se 
jménem. Není trapnější chvíle, než 
když Venca přinese do klubovny na-
lezence z lesa a zařve: „Pepa!“
 Infantilně mohou působit cove-
ry na dřevo. Zvířátka jsou roztomilá 
pro batolata, ale v dospělých mo-
hou vyvolat trauma. Úzkost vzbudí 
i obaly želez. Když už ne v majiteli, 
tak u spoluhráčů ve flightu. Podob-
né pocity způsobují i markovátka  
v podobě ruletových žetonů. Je lep-
ší si pořídit o dioptrii či dvě navíc 
než iritovat kolegy na greenu ně-
čím, co vypadá a vadí jako vytrčený 
poklop od kanálu.
 Zapomeňte také na všemožné 
tréninkové pomůcky. Reklama na 
YouTube vás možná přesvědčí, že 
svěrací kazajka je řešením slajsu, 
ale taky se podívejte na film Zelený 
svět a tréninkovými cetkami ověše-
nou začátečnici Rene Russo.
 Voucher na hru? Co když ale to 
hřiště nemá rád/a? Lekci s trené-
rem? Co když si vzájemně nesed-
nou? Něco na sebe, nebo do bagu? 
Ne. Golf je příliš osobní záležitost 
a ani životní partner si nemůže být 
jistý, že se dárkem trefí.
 Uspět by mohla snad jen večeře 
v golfové restauraci. Jenom pozor 
na seznam alergenů. 

Crystalex 
světovým lídrem

Značka Crystalex staví na ce-
losvětově vyhlášené tradici 
českého sklářství a posouvá 
toto dědictví do 21. století.

Původem jsme z Nového Boru, tedy 
místa, které bylo po staletí samot-
ným srdcem severočeského sklář-
ského průmyslu. Crystalex nabízí 
to nejlepší z českého sklářského 
umění. Jsme největší výrobce skle-
něných produktů v Česku a patříme 
mezi největší výrobce na světě.
 Přes 90 % výrobků vyvážíme do 
80 zemí světa. Pod značkou Crysta-
lex a Bohemia Crystal míří sklo do 
států Evropské unie, Ruska, na Ukra-
jinu, do Ameriky, Afriky, Austrálie 
i východní Asie. Nabízíme chytré 
a včasné dodání, na míru dělané 
modernímu životnímu stylu. Jsme 
firma, která dobře chápe svou od-
povědnost za ekologii a ve všech 
ohledech zastává ideál udržitelné 
výroby.
 Crystalex jde ve sklářském 
oboru příkladem a jsme rádi, že se  
v sériové výrobě skla stáváme svě-
tovým lídrem, který v každém mo-
mentu výrobního procesu dbá na 
kvalitu a ekologickou nezávadnost.

Používáme řadu ručních tradičních 
i moderních metod dekorace, na-
příklad pantograph, strojní brus, 
malování či sítotisk, které navíc je-
dinečnými způsoby kombinujeme. 
Crystalex využívá nejširší spekt-
rum zdobných metod skla na světě. 
Náš cit pro současný design nám 
pomáhá posílat do 80 zemí světa 
na 50 milionů skleněných výrobků  
ročně.
 V Crystalexu se snoubí techno-
logické know-how s detailním ci-
tem pro současný design. 
www.crystalex.cz                PR článek

Udržet hráče? Těžší než je získat
Z Golfových novin přišel dotaz, 
jaký byl efekt nové spolupráce 
České golfové federace s por-
tálem Seznam.cz? Kolik kam-
paň přivedla nových golfistů?

Juraj Werner

Začnu procesem získávání nového 
hráče a role ČGF. Potenciální začá-
tečník musí dostat impuls. Třeba od 
kamaráda, nebo se může něco zají-
mavého o golfu dozvědět. Ve fede-
raci to děláme například prostřed-
nictvím webu či platformy Bav se 
golfem.
 Jsme aktivní na sociálních sítích 
a prorážíme do ostatních médií. Jed-
nou ročně děláme větší kampaň, 
jako je příloha časopisu Týden, MF 
Dnes nebo zmíněnou akci Jak spor-
tovat s celou rodinou na Seznam.cz. 
Federace přitom vítá jakoukoli pod-
půrnou aktivitu klubů a hřišť, která 
by mediální prostor pomohla zaplnit.
 Zájemce si mezitím zjišťuje další 
informace a rozhoduje se. Dívá se na 
stránky hřišť či platformy Bav se gol-
fem, telefonuje na recepci. Navštíví 
hřiště a srovnává nabídky pro za-

čátečníky, setká se s trenérem nebo  
s jinými golfisty. Dojde třeba až k úva-
ze stát se členem klubu, ale mezitím 
může zjistit, že mu golf nejde podle 
představ, že něco stojí, a také že je to 
časově náročná zábava. Na začáteč-
níka, který nemá kamaráda golfistu, 
číhá množství úskalí.
 Stát se golfistou není jednodu-
ché. Federace může udělat první 
část práce, osvětu, public relations, 
prostě golf všemožně popularizovat. 
Ostatní se už děje v klubu, na recep-
ci, na hřišti či driving range.
 V prvních měsících kampaně 
Sportuje celá rodina jsme získali in-
ternetové publikum 55 000 lidí, kteří 
se začali zajímat o golf tím, že slovo 
zadávali do vyhledávačů a navštěvo-
vali stránky Bav se golfem. Kampaň 
cílila na negolfisty, kteří slovo golf 
do té doby nehledali. Je to velice so-
lidní výsledek.
 Kolik nových golfistů se z nich 
stalo? Nevíme, a není to tak důleži-
té jako fakt, že jsme vzbudili zájem  
a podpořili golf. Zájemce jsme posla-
li na hřiště a do klubů.
 Za rok 2021 přibylo 3993 pr-
vočlenů, kteří předtím nebyli na 
serveru ČGF, z toho 2764 dospělých. 

Celkem jde o 7,7 % všech členů ČGF. 
Špatná zpráva je, že současně ode-
šlo 6292 hráčů. Oproti roku 2020 
se však vrátilo (obnovilo členství) 
2073 hráčů. Pokud tedy kluby, hřiště 
a federace dokázaly společně získat 
skoro 4000 nových golfistů, měli by-
chom se radovat, ale ne chmuřit.
 Vězte, že od roku 2013 máme 
38 354 prvočlenů, z toho 28 874 
dospělých. Golfisty získávat umíme. 
Jde to pomalu, ale jistě.
 Za zamyšlení však stojí fakt, že od 
roku 2011 server eviduje 104 612 
unikátních jmen. Se současným po-
čtem 52 000 hráčů vidíme, že nám 
přesně polovina utekla. Někteří ze-
mřeli, nebo nemohou hrát ze zdra-
votních důvodů. Pak je tam spousta 
dětí, které zákonitě mění preference, 
ale golf hrát umějí a my věříme, že se 
k němu v dospělosti vrátí. To je velký 
vklad do budoucna, na němž má zá-
sluhu projekt Se školou na golf.
 Například v mém klubu za po-
sledních pět let odešlo 60 % juni-
orů, 32 % dospělých a pouze 8 % 
hráčů v důchodovém věku. Objek-
tivně, problém není hráče získat, ale 
udržet. 

Autor je viceprezident ČGF

NEW

Chcete mít nové Golfové  
noviny ve své schránce?

Napište si o zasílání na  
info@golfovenoviny.cz

Cena zaslání jednoho čísla je 20 Kč
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Okolí Lisabonu? Celoroční hra se sedmi skvosty
Hodně Čechů odjíždí přes 
zimní měsíce na jih Evropy. 
Většinou jde o organizované 
cesty do resortů s opakova-
nou hrou na jejich hřištích. 
Nic proti, ale proč to nezkusit 
sami a jako korálky na šňůře 
nesesbírat dojmy na jedněch 
z nejlepších hřišť Evropy ko-
lem portugalského hlavního 
města?

Antonín J. Grimm

Zázemí pro úvodní čtyři hřiště volí-
me ve městě Óbidos, odkud cesty 
nezaberou víc než 15 minut jízdy. 
Óbidos, obehnané vysokými osvět-
lenými hradbami, stojí za večerní 
toulání úzkými uličkami. Krom vína 
nebo ryb určitě ochutnejte místní 
specialitu, třešňový likér ginja.
 West Cliffs bylo otevřeno v roce 
2017 a hned skočilo do top 3 v Por-
tugalsku. Právem. „Jaký máte han-
dicap?“ ptá se startér. Když slyší 20  
a hráč navrhne, že půjde na odpališ-
tě značená 55, čili 5500 metrů délky, 

šlence, že hřiště bude tolerantní  
k chybám. Kdepak. Hned druhá jam-
ka vyžaduje soustředění a přesnost 
při dvou ranách přes velké jezero. 
Design navrhl legendární Španěl Se-

Šestou a sedmou jamku na Penha Longa odděluje akvadukt
Foto: Antonín J. Grimm

šenými greeny ohraničují nijak hustě 
rostlé, ale vysoké borovice. Opět bu-
dete hrát často z písku, byť nepůjde  
o bunkery, avšak místa mimo fair-
waye. Díky neopakovatelnému umís-
tění na úzkém pásu borovicového 
lesa s výhledem na Atlantik a perfekt-
nímu designu patří Troia mezi vrcho-
ly Portugalska. Díky výhodné poloze 
mezi Lisabonem a jižním Algarve je 
také hojně navštěvovaná.
 Cestou na letiště nás čeká ještě 
Aroeira 1. Připomíná slovenské Pe-
nati. Má široké fairwaye lemované 
vzrostlými borovicemi a pod nimi 
vyčištěný prostor jen se spadaným 
jehličím. Vodních pastí není mnoho, 
většina jamek se táhne podél mo-
derních vil. Hřiště je velmi příjemné, 
ale druhá devítka působí herně i vi-
zuálně líp než první. Její ozdobou je 
čtrnáctá jamka, krátký par 3. Druhé 
hřiště, Aroeira 2, je už kopcovitější  
a má užší profil jamek.

Green druhé jamky na hřišti Troia
Foto: Antonín J. Grimm

Nádherně těžký závěr na West Cliffs
Foto: Antonín J. Grimm

Aroeira 1 připomíná slovenské Penati
Foto: Tomáš Beránek

zakroutí hlavou. „To bych vám nedo-
poručil. Běžte na 51, věřte mi, i tak to 
bude napoprvé těžké.“
 Hrajeme tedy asi nejkratší osm-
náctku v životě a startérovi dáváme 
za pravdu. První čtyři jamky vedou 
podél rozestavěných vil. Pak už jste 
v objetí nádherně čisté přírody. Na 
sedmé jamce překvapí waste area 
velikosti tenisového kurtu, uvnitř 
které rostou desítky keřů. Druhá de-
vítka bere dech. Nejvyšší bod a skvě-
lý výhled má odpaliště 16. jamky, 
což je trochu bláznivý par 3. Z našich 
odpališť měří jen 91 metrů, ale není 
zde prostor pro chybu, stejně jako na 
většině jamek. Impozantní je osm-
náctka hraná ze svahu na green za 
jezerem.
 Přejezd na Royal Óbidos zabere 
jen pár minut. Hřiště se úplně liší. 
Na rozdíl od West Cliffs nás trochu 
uklidní první jamka a nahraje my-

veriano Ballesteros, ale otevření se 
již nedočkal. Atypicky má hřiště pět 
tříparů i pětiparů. Voda může potrá-
pit na osmi jamkách. A ta poslední 
se, jak jinak, hraje přes vodu k pro-
sklené designové klubovně.
 Na Guardian Bom Sucesso se tro-
chu trápí s místy mimo fairwaye, kte-
ré jsou už spolu s greeny bez chyby. 
Velmi zajímavý layout s výškovými 
změnami, žádná jamka si není po-
dobná. Jen škoda, že většina jamek 
je lemována obytnými domy. Vrchol, 
a to doslova, přijde na 17 jamce, 
monstrózním pětiparu. Nejenže je 
to nejvyšší bod hřiště s úžasným 
výhledem. Po drajvu z kopce musí 
následovat přesná, ale naslepo hra-
ná rána, aby byl před tou třetí vůbec 
vidět green. A končí se opět dvěma 
ranami přes vodu. Hřiště, stejně jako 
Albatross, patří do skupiny European 
Tour Destination.

 Praia D‘el Rey je hřiště několika 
tváří. Střídají se jamky mezi vilami, 
v úzkých lesních průsecích i na ote-
vřených pláních. Tři na druhé devítce 
vedou podél dun, kde cítíte blízkost 
moře a šumění vln. Nejfotogeničtější 
je čtrnáctka se dvěma polorozpad-
lými domy poblíž greenu. Na vodní 
plochy narazíte mimo moře jen dva-
krát. Místo rozděluje silnice, kterou 
musíte také dvakrát přejít.
 Hodinu jízdy na jih podél pobřeží 
leží Penha Longa. Je skryta v uzavře-
ném resortu v sousedství závodního 
okruhu Estoril. Dominuje tu velký 
hotel se sedmi restauracemi a sou-
částí je i klášter ze 14. století. Pokud 
zbudou po hře síly, lze vyšlápnout 
na vysokou skálu s křížem, která dala 
místu jméno.
 Hlavní osmnáctijamkové hřiště 
Atlantic je hodně kopcovité. Bělost-
ný písek v hlubokých bunkerech 
kontrastuje se vzrostlými piniemi, 
olivovníky i topoly. Místo mezi šes-
tou a sedmou vodní jamkou oddělují 
ruiny bývalého akvaduktu. Na druhé 

devítce postupně probíhá výměna 
žlutého písku v bunkerech za bílý. 
Poslední dvě jamky klesají ke klášte-
ru. Pětihvězdičkový resort má i druhé 
hřiště, s podobným profilem jako At-
lantic, byť kratší a jen devítijamkové.
 Pár minut odsud najdete další 
top místo, Oitavos Dunes. Úvodní 
tři jamky jsou sevřené v lese, pak se 
hřiště otevře a začíná trochu link-
sový charakter. Na „open“ ploše se 
poskládala třetina jamek. Tráva na 
odpalištích, atypicky pro Portugal-
sko, splývá s fairwayemi i greeny, 
což právě připomíná britské linksy. 
Bizarně působí větrem ohnuté samo-
statné pinie. Na nejvyšší bod vystou-
páte na 11. jamce, a pak vás čekají 
dva parádní těžké pary 3 za sebou 
(14 a 15).
 Na hřiště Troia jižně od Lisabo-
nu se nejrychleji přejede trajek-
tem ze Setubalu. Cesta lodí zabere  
20 minut. První dojem ze hřiště Ro-
berta Trenta Jonese, otevřeného  
v roce 1980, je úžasný. Kompaktní 
hřiště se skvěle připravenými a vyvý-

Fotogenická čtrnáctka na Praia D‘el Rey
Foto: Tomáš Beránek

Proč vyrazit do 
Lisabonu a jeho okolí?

V lednu je zde teplota okolo  
10 stupňů a hřiště jsou celo-
ročně otevřená. Portugalsko má 
celkem 75 hřišť. Do hodiny jízdy 
od letiště v Lisabonu jich leží 
22. Sedm z popsaných v člán-
ku patří do aktuálního žebříčku 
TOP 100 kontinentální Evropy 
podle britského Golf World. Ob-
jet všechna popsaná hřiště au-
tem zabere jen 450 km.
 Let s TAP Portugal do Lisabo-
nu je na rozdíl od Fara v Algarve 
přímý. Země patří mezi premi-
anty v očkování (nad 90 % po-
pulace). Města Peniche, Cascais, 
Óbidos a samozřejmě Lisabon 
stojí za návštěvu. K tomu při-
počtěte příjemné klima, slunce, 
víno i přímořskou gastronomii. 
Dobrá volba.
www.visitlisboa.com




