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Akce, slevy, výhody
Z nabídek hřišť a klubů
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Téma čísla: Pěšky, 
nebo na vozíku?
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Recenze hřiště:
Yard Resort Předboj
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Rekapitulace konce prázdnin

ČENĚK LORENC

Osmnáctiletá naděje. Budoucnost 
ženského golfu se jmenuje Sára 
Kousková. Ona je to vlastně už žhavá 
přítomnost. Osmnáctiletá amatér-
ka ze Zbraslavi skončila desátá na 
mistrovství Evropy žen ve Švýcarsku 
a posléze prošla cutem na profe-
sionální LET Access Series ve Francii, 
kde skončila ve čtvrté desítce. Z bo-
hatého naleziště Slavíček Golf Acade-
my se vybrušuje jasný diamant.
 Předčasný konec. Sebekritika 
je první krok k nápravě, říkávala jistá 
paní učitelka, a její slova jako by si 
vzala k srdci Česká golfová federace, 
když se zpětně pokárala za bezhlavé 
zkrácení mistrovství republiky. Mezi-
národní šampionát na rány narušily 
bouřky – a vedení turnaje zpanika-
řilo. Finále mužů na Kunětické Hoře 
bylo odvoláno už den předtím, než 
se mohlo odehrát. Tak příště už snad 
v klidu. 
 Srpnové žně. Během pěti dnů 
vyhrál profesionál Ondřej Lieser dva 
turnaje série Czech One, veřejnosti 
poněkud utajené tour, která se před-
loni rozešla s PGA Tour Czech. Ta-
lentovaný, ovšem také horkokrevný 
Lieser zvítězil nejprve ve Mstěticích 
a potom i v Sokolově, což mu přines-
lo 68 800 korun v prvním případě 
a 60 000 v druhém. Někdo v srpnu 
odpočívá, jiný vydělává na zimu.

Nejkrásnější období 
roku, prázdniny, uteklo 
rychleji než lomený putt 
z kopce. Komu rovněž 
utekly informace z gol-
fového dění, tomu stej-
ně jako v minulém čísle
předkládáme rekapitu-
laci uplynulého měsíce. 
Jaký byl golfový srpen? 

Citát čísla

„Nejkrásnější procház-
ka? Co nejdelší s putte-

rem ke greenu.“
Greg Norman

Psí počasí?
Nezhoršíte…
Pravděpodobně to zažil každý 
z nás. Venku je psí počasí a pro-
motér akce oznámí, že se můžete 
jen zlepšit. Paráda, nikdo si handi-
cap nezvýší. Ale pozor, od loňské-
ho roku platí nová pravidla.
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Maršál vzpomíná:
Rozháněl i rvačku!
Třináct let pracuje jako maršál 
a s výjimkou tří měsíců na Alba-
trossu dokonce po celou dobu 
na Karlštejně. Rozhovor s Ivanem 
Marešem, studnicí moudrosti 
a veselých historek. Strana 7

Tip na cesty:
Jižní Afrika
Pokud zvažujete cestu za golfem 
na černý kontinent, první volbou 
musí být Jihoafrická republika.  
„Švýcarsko Afriky“ má kromě 
nádherné přírody a vyhlášených 
národních parků i 484 hřišť.
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Léto budiž pochváleno. Tak zase za rok! Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

 Spilková na ostrově. Do nomi-
nace pro Solheim Cup se Klára Spil-
ková nedostala, a tak se profesionálka 
v době utkání Evropy proti USA vydala 
na dovolenou do Asie. Popisek její fo-
tografie na Instagramu zmátl editory 
populárních novin natolik, že dovo-
lenou Spilkové lokalizovali na Island. 
Jenže ve skutečnosti to byl island, 
tedy ostrov v Indonésii, kde letošní ví-
tězka turnaje LET odpočívala… 
 Šéfova omluva. Každá změna je 

Anketa: Jak vnímáte používání buggy? 

„Golfové vozíky jsou pro hendikepované nezbytnou výbavou. Bohužel bez 
e-cartů by pro hráče s těžkou poruchou pohybového aparátu nebylo možné 
hřiště vůbec zvládnout.“

Miroslav LIDINSKÝ, GK Hluboká nad Vltavou, HCP 9,3

„Ve Spojených státech je to nutnost, tak tam je používám. Ale je to proti 
přírodě, stejně jako laserové a jiné měřiče. Je to škoda, že přírodu takto zná-
silňujeme. Výjimky pro hráče s problémy chůze samozřejmě uznávám.“ 

Jiří VELDEN, golfový architekt, HCP 14,6

„I když jsem bývala více chodící hráčkou, poslední dobou se spíše přikláním ke 
hře s buggy. Když ke hře čekají ještě nějaké povinnosti, zůstane tak víc ener-
gie. Pokud ale jde o soutěžní a sportovní golf, pak jsem příznivcem chůze.“

Klára KINSKÁ, Panorama Golf Club, HCP 8,5

Více Téma na str. 2
K největší prezentaci golfu v rámci srpnových Skotských her na Sychrově patřil 

i turnaj Whisky&Kilt Golf Clubu na Ypsilonce. Foto: Zdeněk Sluka

Twitter

@Kris_TynaM
Na golfu.
- Pěkná rána. Jaký máte handicap?
- Ženu a dvě děti.

@MartinLidicky
Blízcí požadují, abych si od golfu 
odpočinul. Že prý není v pořádku, 
abych o našem vesnickém rybní-
ku mluvil jako o vodní překážce.

@JanaDirectioner
Jet na brigádu golfovým vozíkem 
v šest ráno prostředkem silnice 
byl pravděpodobně nejdivnější 
prázdninový zážitek.

@Topicek
No, zpráva dne je jasná. Tiger bude 
muset vrátit všechny trofeje, pro-
tože pokaždé hrál s jedním drive-
rem navíc...  #leak

k horšímu – tento Murphyho zákon 
došel naplnění i v mobilní aplikaci 
webu European Tour. Letošní nová 
podoba obojího se totiž vůbec nepo-
vedla, informace byly nepřehledné 

a technika stávkovala, takže nastalo 
nevídané: tour se v srpnu vrátila ke 
staré verzi, navíc s veřejnou omluvou 
svého šéfa Keithe Pelleyho. Ještě, že 
se v českém golfu tolik neinovuje.

PARTNER VYDÁNÍ
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Pravověrní hráči, spor-
tovně založení jedinci 
i mládež ještě neznající 
bolest těla nad ním ohr-
nují nos, ale pro mnohé 
znamená vnější pohon 
nezbytnost. Golfová au-
tíčka jsou buď milována 
a využívána, nebo nená-
viděna a zatracována.

Pěší golf versus buggy: všechna pro a proti

ANTONÍN EBR

Buggy, bugina, kárka nebo také 
elektrický či motorový vozík. Zvláště 
hendikepovaní golfisté, starší hráči 
s nemocemi pohybového ústrojí 
nebo lidé s velkou nadváhou se bez 
nich neobejdou. Přesto mnozí spat-
řují v této pomoci pouhý rozmar 
a důsledek osobní lenosti. 
 Ve svobodné zemi však každý mů-
že rozhodnout o svém osudu, tedy 
i na golfovém hřišti, a tak by se pou-
žívání vozíčků mělo řídit jen zdravým 
rozumem, a nikoli zbytečným omezo-
váním. Každému, co jeho jest, ne? 

Výhoda autíček

Mezi nepopiratelné výhody golfových 
vozítek patří fakt, že s jejich pomocí 
můžete hrát až de facto do smrti. Nároč-
né hřiště takto zvládne i člověk v hodně 
pokročilém věku, stejně jako si lze za-
hrát i v rekonvalescenci po zranění.
 „Byl jsem vždy proti vozítkům. 
Domnívám se, že u golfu se má cho-
dit, ale s přibývajícím věkem jsou ně-
která hřiště náročnější a náročnější. 
Především v extrémních klimatických 
podmínkách s jejich používáním sou-
hlasím,“ říká hráč, který si nepřál být 
jmenován, ale jak vidno, časem změ-
nil striktní názor.
 Kárky jsou vhodné i pro děti! Po-
kud s nimi chcete hrát víc než devět 
jamek, je to nejen na tělo, ale hlav-
ně na soustředění nápor. Jízdou na 
vozíku se čas nutný pro absolvování 
osmnácti jamek dá zkrátit, a dítě tak 
neotrávíte dlouhým golfem. I když 
správná by měla být v dětském věku 
maximálně devítka – a pěšky.
 Co by si však bez vozíků počali 
hendikepovaní golfisté? „Bez nich by 
pro hráče s těžkou poruchou pohy-
bového aparátu nebylo možné hřiště 
vůbec obejít,“ říká Miloslav Lidinský, 
prezident České golfové asociace 
hendikepovaných.  
 „Pro nás ampuťáky, co máme 
proti našim hůře postiženým spolu-
hráčům vlastně jenom rýmu, je ideál-
ní elektrický nebo obyčejný vozík na 
bag. Samozřejmě výjimka potvrzuje 
pravidlo, takže i mezi jednonožkami 
nebo jednoručkami se najdou tací, 
kteří si svou výbavičku poctivě odno-
sí,“ dodává prezident Lidinský.
 Samostatnou skupinou jsou hrá-
či na paragolferu, tedy speciálním 

Foto: Zdeněk Sluka

Kempy

vertikalizačním vozíku, který kromě 
golfového vybavení odveze i spous-
tu dalších věcí a hlavně – tělo jinak 
nehybného hráče pomůže postavit. 
„Sekačka, jak ji přejmenovali naši hrá-
či, jim odveze berle, batůžky, proviant, 
zásoby vody a někdy dokonce i una-
vené spoluhráče,“ směje se Lidinský. 

Nevýhoda autíček

Buggy však mají také mnoho praktic-
kých nevýhod. Až na výjimky s nimi 
nesmíte zajíždět na fairway, takže 
často nesete v rukou několik holí, 
protože váš míček samozřejmě leží 
utopen v roughu na druhé straně 
jamky. Nebo také zjistíte, že vybraná 
hůl není vhodná, takže se musíte vra-
cet pro správnou. 
 Někde je požadováno, aby autíčka 
nejezdila blíže než 10 metrů od od-
pališť a greenů, někde to je 15 nebo
 20 metrů. Na fairway se také někde 
může zajet, ale platí „pravidlo 90 stup-
ňů“, kdy se nejprve jede podél fair-
waye a vozík zahne k míči až na jeho 
úrovni, v pravém úhlu k dráze.
 Minimální věk řidiče kárky je 15 let 
(například Černý Most), někde může 
řídit šestnáctiletý (Český Krumlov), 
ale většinou je věk řidiče až od 18 let 
(Karlštejn, Beřovice, Poděbrady, Slapy, 
Botanika). Dětští hráči tedy musejí mít 
svého řidiče.
 Samozřejmostí je, že hráč řídící 
vozík nemá být pod vlivem alkoholu 

rována. I tak si zahrají docela dobrý 
golf,“ doplnil Matějček. 
 V některých zahraničních resor-
tech vás bez autíčka nepustí ani od 
klubovny. Pověstný je například re-
sort Afrodite Hills na Kypru, kde mají 
extrémně dlouhé přechody a velká 
převýšení mezi jamkami. Vozíky mu-
síte mít také v kopcovitých alpských 
resortech nebo na útesech přímoř-
ských hřišť.

Česká realita

Jak je to na českých hřištích? Povin-
nost buggy, zahrnutá v ceně fee, platí 
na páteční a víkendovou hru na Dýši-
ně v Greensgate Golf & Leisure Resor-
tu. Jinak je to pouze varianta hry. 
 „U nás na Zbraslavi to zatím nemá-
me, ale jako možnost urychlení v nej-
exponovanějších časech to vnímáme 
a zavedení povinné dopravy na vozí-
cích zvažujeme,“ uvedl Filip Juhaniak, 
manažer Prague City Golf Clubu.
 Naprostá většina klubů ale povin-
né buggy nemá a ani o nich neuvažu-
je. „Určitě ne. Naše hřiště s minimál-
ními přechody mezi jamkami se dá 
snadno obejít. Buggy u nás využívají 
převážně hráči, kteří se bez nich fy-
zicky neobejdou,“ sdělil Jiří Novosad, 
manažer Loreta Golf Clubu Pyšely.
 „Povinné buggy o víkendech ne-
bo v jiných exponovaných časech ne-

inzerce

inzerce

ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB
NA CÍSAŘSKÉ LOUCE

• změna sídla ČGK •
• ČGK provozovatelem drivingu •

• nové drivingové míče TaylorMade •
• trenéři vstup zdarma •

• cena za míč od 1 Kč •

www.cgk.cz  |  info@cgk.cz  |  +420 731 125 120
Český golfový klub, z.s., Císařská louka, 150 00  Praha 5 - Smíchov

plánujeme. Golf je, alespoň na našem 
hřišti, vnímaný spíše jako procházka 
přírodou než projížďka,“ uvedla Taťá-
na Belšánová z Černého Mostu. Po-
dobně mluví ze sousedních Mstětic.
„Naše hřiště není kopcovité a nemá 
žádné dlouhé přechody. S našimi pou-
hými osmi buggy by taková povinnost 
nebyla uskutečnitelná. Dělali jsme akci 
Twilight plus buggy, aby hráči měli 
možnost odehrát k večeru co nejvíc 
jamek, ale nebyl až takový zájem, aby-
chom potřebovali víc buggy,“ sdělila 
Magdalena Dietzlová.
 Buggy jako výhoda, nikoli povin-
nost, to platí také na nové Panoramě 
Kácov. „Hru s buggy rozhodně pod-
porujeme a disponujeme velkou flo-
tilou nejnovějšího typu EZ-GO, jsme 
tedy schopni vypravit i celý turnaj na 
kárkách. Pro všechny příznivce hry 
s buggy nyní chystáme podzimní 
akci, kde mimo jiné najdou speciální 
buggy fee, tedy velice zvýhodněnou 
cenu buggy již zahrnutou do ceny 
fee,“ uvedla Klára Kinská, jednatelka 
Panorama Golf Resort.
 S tím souzní Petr Pastrňák, ředitel 
Ypsilon Golf Liberec: „Povinné bug-
gy ne, ale rozšiřujeme flotilu buggy 
vzhledem ke zvýšené poptávce.“ 
A podobně mluví rovněž ředitel Jan 
Motlík ze západočeských Cihelen: 
„O povinných buggy neuvažujeme, 
přestože jich máme dvacet kusů, 
a především díky německé klientele 
je jejich využití vysoko nad padesát 
procent.“
 Naopak, další západočeské hři-
ště v Mariánských Lázních buggy 
trendy nepodporuje. „S ohledem na 
historické hřiště u nás naopak vozíky 
omezujeme. Máme limitovaný počet 
osmi kusů pro hráče se zdravotním 
hendikepem,“ sdělil Oldřich Necha-
nický, sportovní manažer Royal GC 
Mariánské Lázně.
 A volná politika platí také v klu-
bu s nejdražším fee v republice, na 
Karlštejně, kde si příchozí zahraje za 
2000 korun ve všední den a za 3000 
o víkendech. „Jsme exkluzivní hřiště, 
které se snaží vyjít všem hráčům ma-
ximálně vstříc a v tomto případě ne-
přikazuje, neomezuje a nechává roz-
hodnutí na samotných hráčích,“ řekl 
karlštejnský ředitel Mirko Grossmann.

Nehody s vozíky

Úpravu strmé cesty mezi 16. a 17. jam-
kou na Dýšině si vyžádala nehoda 
elektrického vozíku, který při tamějším 
prvním ročníku turnaje Ladies European
Tour nedobrzdil a skončil na stromě 
těsně vedle říčky, když řidič vyskočil.
 Požár spodku klubovny hřiště Casa 
Serena a následné zrušení finálového 
kola turnaje LET Access Series na Roz-
těži letos v červnu způsobil ranní zkrat 
elektrického vozíku, zaparkovaného 
a dobíjeného v garáži pod klubovnou.
 Na Černém Mostě letos k jedné 
jamce přiběhla srnka, narazila do bug-
gy s hráči a dokonce prorazila plexisklo.
Naštěstí se nikomu nic nestalo.

nebo jiných návykových látek. Pře-
devším kvůli bezpečnosti. Pokud na-
stane pojistná událost, může z toho 
vzniknout velký malér. 
 Občas nastává mela, když během 
pěšího turnaje někteří z hráčů jezdí 
na kárce. Povoleny jsou zdravotní vý-
jimky. A pokud pořadatel rozhodne, 
že na vozících pojedou všichni, tak je 
akce v pořádku a v duchu pravidel. 
Tedy jak pro koho…
 Vašemu zdraví autíčka příliš 
neposlouží. Jako pomoc při uzdra-
vování ano, ale jinak se kondice za 
volantem logicky moc nelepší. Po-
dle zahraniční studie jedoucí golfista 
spálí za 9 jamek jen 411 kalorií, zatím-
co hráč, který si nese bag na zádech, 
spotřebuje 721 kalorií, a při tlačení 
vozíku to dělá 718 kalorií. 

Pohyb těší

„Buginy, ale i ruční elektrické vozíky 
jsou trochu proti tradičnímu duchu 
golfu. Hráče musí těšit pocit po pro-
cházce s bagem na zádech nebo 
s ručním vozíkem,“ říká architekt Jiří 
Velden, který již dávno oslavil sedm-
desátku. 
 „Je pořád mnoho hráčů, kteří po-
važují pěší golf za sportovnější a tě-
ší se i na redukci své váhy (jako já), 
k čemuž nikdy nedojde, protože stej-
ně tak se těší i na pivko po hře,“ říká 
Vojtěch Matějček, ředitel Golf Clubu 
Beroun s tím, že buggy je pro členy 
klubu zdarma. Přesto není všemi tato 
výhoda využívána. 
 „Chodit pěšky tedy není pro ně-
které hráče zanedbatelná hodnota. 
O povinnost hrát s buggy jsme nikdy 
neuvažovali. Nejsme hřiště založené 
na maximalizaci průchodnosti, spíš 
na pohodlí hráčů. I proto máme od 
pátku do neděle hrací časy v interva-
lech po patnácti minutách,“ dodává 
berounský ředitel.
 „V jihokorejském klubu našeho 
majitele je naopak buggy povinností. 
Mají tam zcela plno a flighty startují 
po osmi minutách. Každá buggy je 
řízena přísnou caddy a kontrolová-
na z centrálního velínu. Odchylka od 
předem stanoveného času není tole-

TURNAJE - září 2017

OPEN TOUR

www.golf.cz 

+420 606 790 905  

Hraji golf

17. 09. Darovanský dvůr
17. 09. Olomouc
21. 09. Benátky nad Jizerou
21. 09. Machnín
23. 09. Kaskáda
24. 09. Mladé Buky
24. 09. Karlovy Vary
28. 09. Motol

02. 09. Česká Lípa
03. 09. Zbraslav
05. 09. Zbraslav
07. 09. Karlovy Vary
09. 09. Poděbrady 
10. 09. Lázně Bohdaneč
10. 09. Hluboká
14. 09. Mstětice
16. 09. Myštěves
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Skvěle načasovat formu do-
kázal nový český amatérský 
šampion. Matyáš Zapletal 
(17) získal během dvou týdnů 
tituly mistra mezi dorosten-
ci i dospělými. Pomohl mu 
nezvyklý recept: na tři týdny 
zcela na golf zapomenout.

Mistr schoval na tři 
týdny hole do skříně

ve výsledcích                                       přináší Raiffeisenbank

AMATÉŘI
Doma

Mezinárodní mistrovství na rány 
presented by Raiffeisenbank 
(Kunětická Hora), muži: 
1. Zapletal -10 (68-69- 69), 2. Zuska 
-8 (70-67-71). Ženy: 1. Vlašínová 
-3 (72-72-69), 3. Ryšková 218 +2 
(73-69-76).

Mezinárodní mistrovství juniorů 
na rány (Ropice), dorostenci: 
1. Zapletal -9 (70- 68-69), 3. Siwy -1 
(73-69-73), dorostenky: 1. Macková 
+2 (75-75-68), 2. Stará +4 (78-75-67), 
junioři: 1. Novák -14 (68-68-66), 
2. Melichar -3 (70-69-74), 3. Pal-
kovský -1 (71-71-73), juniorky: 
2. Poslední (po play off) -1 (73-71-71), 
3. Melecká +5 (74-72-75).

Mezinárodní mistrovství mid-
amatérů (Black Bridge), muži: 
1. Jehlička +9 (76- 77-72), 
3. Ordnung + 14 (75-77-78), 
ženy: 2. Dittertová +11 (75-72-80), 
3. Šubrtová +13 (74-78-77).

Mezinárodní mistrovství seniorů 
na rány (Karlovy Vary), muži: 1. Vi-
limovský +9 (77-75-73), 3. Ordnung 
+15 (81-74-76), ženy: T3. Janoudová 
+34 (86-81-83).

4. TeeTime NGT Mládeže (Daro-
vanský dvůr), kadetky: 1. Hricíková 
+4 (76-73),  2. Harcubová +6 (76-74), 
3. Vendelbergerová +11 (80-75), ka-
deti: 1. Tichý -3 (73- 68), 2. Melichar 
+2 (76-70), 3. Pavelka +2 (72-74), 
starší žákyně: 1. Marková +6 (75-75), 
2. Rintová +8 (77-75), 3. Boháčová +8 
(74-78), starší žáci: 1. Jakubčík E 
(72-72), 2. Stoulil +2 (75-71), 3. Bača 
+4 (73-75), mladší žákyně: 1. Váchová 

+9 (72-81), 2. Tarantová +19 
(83-80), 3. Vodičková +21 (81-84), 
mladší žáci: 1. Janda +6 (73-77), 
2. Munk +11 (79-76), 3. Popper +12 
(78-78).

4. Pilsner Urquell Czech Mid 
& Senior Tour (Česká Lípa), muži: 
1. Ordnung +6 (73-77), 2. Wünsch 
+7 (77-74), 3. Kohout +8 (70-82), 
ženy: 1. Dittertová -2 (73-69), 
2. Šubrtová +5 (72-77), 3. Kodejšová 
+7 (76-75), senioři: 1. Závěrka +4 
(74- 74), 2. Píša +7 (76-75), 3. Hofman 
+9 (74-79), seniorky: 1. Dzurenda 
(76-78).

Venku
European Ladies‘ Amateur Cham-
pionship (Lausanne): T10. Kousková 
-1 (70-74- 69-74), T45. Melichová +6 
(73-75-73-74), T68. Frýdlová +12 (74-
76-72-78), MC Vlašínová +9 (78-70-
77), MC M. Luňáčková +11 (77-75-75), 
MC F. Luňáčková +12 (71-76-81), MC 
Ryšková +14 (77-77-76), MC Dolečko-
vá +17 (76-77-80).

The Boys Amateur (Naim Dunbar), 
kvalifikace na rány: T56. Zapletal +2 
(70-76) a Siwy +2 (68-78).

The Girls British Open (Enville), 
osmifinále: Fuller - Koželuhová 4&2. 
Kvalifikace na rány: T44. Koželuhová 
+7 (72-79), MC Macková +10 (78-76).
German International Amateur 
Championship (Hamburk): MC 
Zuska +8 (70-76- 75), MC Kostelka 
+15 (73-81-74).

European Young Masters (Oslo), 
chlapci: T14. Hrubý +1 (76-75-66), 
T21. Ráža +4 (75-73- 72), dívky: T12. 
Hricíková +6 (76-73-73), T21. Vítů 
+12 (78-73-77). Týmy: 9. Česko.

Mezinárodní mistrovství Slo-
venska juniorů (Hrubá Borša), 
dorostenky: 1. Vítů -14 (68-67-67), 
3. Křenovská +3 (75-76-68), junioři 
do 18 let: 3. Janík E (69-72-75), juni-
oři do 21 let: 1. Vik -10 (69-68-69), 2. 
Kostelka -7 (69-71-69).

U.S. Kids Golf World Champi-
onship (Pinehurst): 3. Klein -4 
(33-36-35).

PROFESIONÁLOVÉ

Doma

Czech PGA Tour, WGM Czech 
Open (Beroun): 1. Nič -18 (66-69-
66-69), 2. Mrůzek -16 (71-63-71-67), 
T3. Cafourek -10 (74-66-70-68) a M. 
Příhoda -10 (70- 69-66-73).

Venku

Women‘s British Open 
(Kingsbarns): T69. Spilková +1 (71-
72-75-71).

Challenge Tour, Švédsko (Katri-
neholms): MC Gál E (70-74), Sev. 
Irsko: MC Cafourek +8 (77-73), MC 
Suchan +9 (74-77), Finsko: T27. Gál 
-8 (76-64-68), T63. Cafourek -3 (72-
68-73), MC Suchan +9 (80-73).

LET Access Series (Francie): 
T26. Váňová +4 (74-72-71), T33. 
Kousková (AM) +7 (75-71-74), MC 
Hinnerová +9 (72-79).

LPGA, 1. stupeň Q-school (Palm 
Desert): postup T48. Vlčková -1 
(73-71-73-70). 

inzerce

Titul v Berouně obhajuje Ondřej Lieser. Foto: Zdeněk Sluka

Matyáš Zapletal korunován mistrem republiky spolu s Kateřinou Vlašínovou. 
Foto: Zdeněk Sluka

Ze čtyř českých hráčů, kteří se zúčast-
nili juniorských šampionátů ve Velké 
Británii, dosáhla největšího úspěchu 
Tereza Koželuhová.
 Mladá naděje prošla dvoukolovou 
kvalifikací na rány stejně jako čerstvý 
mistr republiky juniorů i dospělých 
Matyáš Zapletal a David Siwy. Zatím-
co Zapletal postoupil v jamkovce Boys 
Amateur Championship ve skotském 
Nairn do druhého kola a Siwy vy-
padl v prvním, Koželuhová prošla až 
do osmifinále, tedy mezi nejlepších 
šestnáct hráček.

 Na Girls‘ British Open Amateur 
Championship v Enville startovalo 
144 dívek z dvaceti dvou států. Kože-
luhová postoupila z kvalifikace i přes 
79 ran v druhém kole, a pak zaskočila 
favorizované soupeřky. 
 Na úvod vyřadila Němku Polly 
Mack na sedmnácté jamce a ještě 
týž den až na dvacáté jamce porazila 
také Angličanku Annabel Fuller. Dal-
ší den podlehla v duelu o čtvrtfinále 
Samantze Fuller. Druhá Češka v sou-
těži, Patricie Macková, přišla o postup 
do jamkovky o dvě rány.          (hg)

Úspěch juniorky 
v kolébce golfu

PETR HALABURDA

Zapletal patří už řadu let mezi největší české 
naděje, ale letos neprožíval dobrou sezonu. 
„Na to, co jsem měl natrénováno, to oprav-
du dlouho vypadalo špatně. A čím víc jsem 
trénoval, tím méně se mi v turnajích dařilo. 
Věděl jsem, že musím něco změnit. Hodně 
lidí vám řekne, že to je možné jedině díky 
ještě větší tréninkové dřině, ale já cítil, že to-
hle u mě nefunguje,“ svěřil se Zapletal.
 „Na tři týdny jsem proto schoval hole do 
skříně a dal si volno. Uklidil jsem si v hlavě. 
A když jsem se vrátil do tréninku, najednou 
se mi začalo dařit.“ Nejdříve trénoval na do-
mácím hřišti v Olomouci, na pár dnů vyrazil 
do dobře známých míst ve Španělsku, kde 
žije přes zimu, a pohoda byla najednou zpět.

 Herní vzestup začal v Ropici na doroste-
neckém mezinárodním šampionátu s koly 
70-68-69. „Najednou jsem nedělal chyby, 
trefoval greeny v regulaci a mohl útočit. Cítil 
jsem, že je vše opět v pořádku a sebedůvěra 
šla nahoru,“ vrátil se k červencovému dění 
český talent.
 A na vlně zvýšeného sebevědomí se 
nesl i při mistrovství dospělých na Kunětické 
Hoře, zkráceném kvůli počasí na tři kola. „Hrál 
jsem ve výborné pohodě a pomohlo tomu 
i třetí kolo po boku Jirky Zusky,“ připomíná 
největšího soupeře, který obhajoval titul. 
 O rok starší golfista z Podbořánek totiž 
není pouze jeho rivalem, ale také kamará-
dem, s kterým se Zapletal často potkává 
i na zahraničních turnajích. „Stále sledujeme 
svoje výsledky na dálku a na Jirkovi vidím, že 
udělal ohromný posun. Nejenže patří mezi 
nejlepší Čechy, ale už má velké jméno v za-
hraničí a myslím, že naše vzájemné souboje 
nám pomáhají,“ míní Zapletal.
 Zatímco Zuska už plánuje, jak za rok vy-
razí na univerzitní turnaje v USA, Zapletal 
má ještě čas. „Příští rok chci zkusit poprvé 
Q-school na European Tour, ale spíše proto, 
abych získal zkušenosti,“ říká mužský šam-
pion. Také zvažuje, že by šel rovněž jako řada 
jeho krajanů na americkou vysokou školu. 
„Nějaké nabídky už mám, ale budu to řešit 
příští rok, mám ještě čas.“

Tereza Koželuhová u výsledků v Británii. Foto: archiv hráčky

    Kombinovaná spotřeba paliva od 4,7 do 4,9 m l / 100 km. Kombinované emise CO2 od 106 do 112 g/km. 
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Nejlepší chvíle 
nenaplánuješ.

Start 
moving.

Nový
SEAT Ibiza.

Vytvořen tak, aby ti pomohl poslouchat své 
instinkty  a zároveň byl oporou v jakékoli 
situaci. Bezdrátová nabíječka vždy zajistí 
potřebnou energii. Přední LED světlomety 
rozjasní každou cestu. Výbavový stupeň 
Xcellence dodá tvé jízdě styl za každé 
situace. Následuj rytmus svého srdce. 

seat.cz/ibiza
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Jak ošidný může být golf a že kolaps 
se nevyhýbá ani kvalitním hráčům se 
single handicapem, to ukázal případ 
na mezinárodním mistrovství seniorů 
v Karlových Varech.
 Eva Schovánková, hráčka s han-
dicapem 8, předváděla solidní golf, 
než přišla osmá jamka, par 3 dlouhý 
143 metrů.
 „Zahrála jsem socket a druhou ra-
nou trefila bunker těsně pod hranou. 
Míček zůstal pod převisem a nedařilo 
se mi ho vyhrát ven. Snažila jsem se 
poté hrát opačným směrem, ale ani 
to dlouho nepomáhalo. Nakonec se 
mi nějak podařilo dostat na green 
a zahrát tři nebo čtyři putty,“ vzpomí-
ná Schovánková na nejhorší zážitek 
golfového života. 
 Výsledkem bylo na této výkonnost-
ní úrovni neuvěřitelných 26 úderů! 

 Nabízí se otázka, proč golfistka 
neprohlásila míček v bunkeru za ne-
hratelný a neopakovala druhou ránu? 
„To sama nechápu. Prostě horká hla-
va, kulový blesk, nevím…“ přemýšlela 
nahlas seniorka, která neměla kedíka 
a spoluhráčky jí podle pravidel pora-
dit nemohly. „Ty jen počítaly údery,“ 
vzpomíná již s úsměvem hráčka GC 
Hodkovičky. 
 Osmá jamka jí natolik zkazila ná-
ladu, že chtěla po dohrání kola tur-
naj skrečovat, ale… „Přece jen to byl 
mezinárodní šampionát. Na poslední 
jamce jsem zahrála birdie, lidi tleska-
li a vůbec netušili, co mám za sebou. 
Brzy to ale prasklo, už při odevzdávání 
karty se mě ptali, zda jsem zahrála dva 
nebo šest úderů. Ještě dlouho po tur-
naji mi lidé volali a zajímali se, jak se mi 
to podařilo,“ dodává hráčka.             (ae)

Kulový blesk: 26 na paru 3

Více na
www.wobenzym.cz

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

Chce to hlavně pohodu a zdraví
Golf patří bezesporu k těm nejkrásnějším sportům, které můžeme hrát až do zralého 
věku. Ale i při něm se může přihodit úraz. Intenzivní stres, který po většinu pracov-
ního dne prožívá nemálo nadšených příznivců golfu, navíc oslabuje jejich imunitu, 
takže na „greenu“ co chvíli chytnou chřipku a kdejaké nachlazení.
Používají to i ti nejlepší, proč ještě ne vy?
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úra-
zech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s 
ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce 
rekreačních sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomo-
hl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít 
dříve znovu sportovat

POJISTĚTE SI 
bezstarostnou 

HRU
lék Wobenzym®

urychluje hojení
posiluje oslabenou imunitu

Pravděpodobně to zažil každý z nás. Venku je psí 
počasí a promotér akce oznámí, že se můžete jen 
zlepšit. Paráda, nikdo si handicap nezvýší. Ale pozor, 
málokdo ví, že od roku 2016 platí nová pravidla…

Psí počasí? Nezhoršíte, ale můžete se zlepšit

ANTONÍN EBR

Do konce roku 2015 se uplatňoval 
systém, že pokud v soutěžním kole, 
které bylo vypsáno na úpravu han-
dicapů, zlepšilo či alespoň udrželo 
svůj handicap méně než 10 procent 
všech startujících hráčů, bylo auto-
maticky prohlášeno jako „Pouze pro 
snižování handicapu“. Související 
podmínkou bylo, že kategorie do 
handicapu 26,4 byly obsazeny ales-
poň deseti hráči.
 „Se zavedením Computed Buf-
fer Adjustment (Vypočtený posun 
ochranné zóny) od roku 2016 však 
tato klauzule o deseti procentech 
z Handicapového systému Evropské 
golfové federace zmizela,“ vysvětlu-
je Luboš Klikar, sportovní ředitel Čes-
ké golfové federace. 
 Myšlenka zpříjemnit hráčům po-
cit ze špatného počasí však zůstala. 
 „Turnaje, které jsou vypsány jako 
Reduction Only (v českém překla-
du Pouze pro snížení handicapu), už 
svým názvem prozrazují, že nikdo si 
handicap nezhorší. Avšak ti, kdo v ob-
tížných podmínkách hrají dobře, ho Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

zlepší,“ vysvětluje Klikar.  Soutěžní 
kolo může být od začátku vyhlášeno 
jako „Pouze snížení“, např. kvůli stavu 
hřiště a podmínkám pro hru. Obec-
ně se tak děje mimo hlavní sezonu, 
zhruba od poloviny října do polovi-
ny dubna. „Sportovně technická ko-
mise stanoví období, v němž kluby, 
potažmo resorty, mají možnost samy 
takto soutěžní kolo předem nasta-
vit,“ upozorňuje sportovní ředitel. 
V hlavní golfové sezoně pořadatel 
turnaje musí o povolení požádat 
komisi a žádost patřičně zdůvodnit. 
„Souvisí to samozřejmě s nadužívá-
ním takto vypsaných soutěžních kol 
bez solidních důvodů v nedávné mi-
nulosti,“ dodává Luboš Klikar. 
 Každý promotér ovšem může 
podle svého uvážení v případě špat-
ného počasí vyhlásit turnaj bez úpra-
vy handicapu, prostě hrát jen pro 
zábavu. „Na rozdíl od turnaje ,Pouze 
snížení´ nemusí žádat federaci o svo-
lení, a může tak rychle reagovat na 
aktuální stav počasí,“ uzavírá spor-
tovní ředitel.

Více v komentáři na str. 11

Kvůli údajné krádeži putteru ze spo-
luhráčova bagu loni na turnaji v Pol-
sku byl Adam Rajmont vyloučen 
z České profesionální golfové asociace. 
Rozhodl se tedy vrátit se mezi ama-
téry, ale žádost o reamaterizaci musel 
stáhnout. Proč?
        „Adam Rajmont poslal letos 16. čer-
vna České golfové federaci žádost 
o reamaterizaci,“ potvrdil nejprve 
fakt sportovní ředitel federace Luboš 
Klikar. Jenže, už 15. března letošního 
roku Rajmont podal k Obvodnímu 
soudu pro Prahu 9 žalobu o určení 
neplatnosti rozhodnutí orgánu spol-
ku. „Jinými slovy, soudní cestou se 
domáhá verdiktu, že jeho vyloučení 
z PGAC jejím představenstvem na 
konci roku 2016 je neplatné,“ doplňu-
je Klikar. A co na to profesionálové? 
„Představenstvo potvrzuje, že je ze

strany bývalého člena Adama Raj-
monta veden proti této organizaci 
soudní spor o revokování jeho vy-
loučení. K jiné záležitosti, která přímo 
nesouvisí s tímto sporem, se nebude 
vyjadřovat,“ tlumočil názor vedení 
České profesionální golfové asociace 
její prokurista Petr Bürger.
 Česká golfová federace byla na 
rozdíl od PGA Czech naštěstí sdíl-
nější. „Komise pro amatérský status 
České golfové federace Adamu Raj-
montovi vysvětlila, že dost dobře 
nelze vést soudní při o vrácení se do 
PGAC a současně žádat o reamateri-
zaci. Hráč tak svou červnovou žádost 
o reamaterizaci oficiálně stáhl a no-
vou žádost údajně podá hned, jak 
skončí jeho soudní spor,“ uzavřel 
sportovní ředitel federace Luboš 
Klikar.           (ae)

Profesionál stáhl žádost 

Adam Rajmont. Foto: Zdeněk Sluka
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Kotlina Terezín je jedním z hřišť, které 
těží z příznivé polohy v nízké nadmoř-
ské výšce a hratelnosti prakticky po 
celý rok. Bez kvalitní údržby, provádě-
né pomocí strojů John Deere od spo-
lečnosti Strom Praha, by to ale možné 
nebylo.
 „Již mnoho let se o hřiště stará 
stejný tým pěti zkušených greenkee-
perů. Práce nás baví a věřím, že to hráči 
poznají a ocení,“ nastiňuje recept na 
úspěch manažer hřiště Jiří Hamr.
 „Podle ročního období pracujeme 
buď od páté, šesté nebo sedmé hodi-
ny ranní. Nejvíce prací provádíme na 
hřišti od pondělí do čtvrtka. O víken-
dech pouze sekáme greeny, hrabeme 
bunkery a provádíme nezbytné úko-
ny, abychom nerušili hráče při hře,“ 
připomíná manažer další faktor spo-
kojenosti golfistů.
 Pracovní sezona začíná zhruba v po-
lovině ledna. V zimním období si při-
pravují stroje a techniku na sezonu. 
Hřiště Kotlina Terezín se většinou ote-
vírá v druhé polovině února, a pokud 
je chladnější rok, tak na začátku března. 

 „Ve stejném období začínáme 
postupně sekat a provádět venkovní 
práce.  Sezona většinou končí mezi 
závěrem listopadu a Vánoci. V údržbě 
pak ještě týden pracujeme a pak si uží-
váme zimní klid,“ dodává Jiří Hamr.
 Základní strojový park tvoří sekač-
ky John Deere. Například greeny se 
sekají strojem JD 2500 e-Cut hybrid 
a jako záložní a po topdressingu se 
používají ruční stroje JD 220B a Toro 
Greensmaster 1000. Fairwaye sekají 
stroje JD 7700A a JD 3225B, zatímco 
roughy má na starost JD 8800 Terrain 
Cut a bunkery se hrabou pomocí stro-
je JD 1200. „Na vedlejší práce používá-
me traktory JD 4700 a JD X748, dále 
vozítka JD Gator a JD ProGator,“ uvedl 
manažer hřiště.
 „Jsem přesvědčen, že práce 
greenkeepera je nejkrásnější na svě-
tě. Greenkeeper má tu čest pečovat 
o nádherný kus země a svou kreativi-
tou, znalostmi a zkušenostmi vytváří 
podmínky pro nejkrásnější hru na 
světě. Je snad něco zajímavějšího?“ 
uzavírá Jiří Hamr.

Kvalitní stroje základem
úspěchu i v Terezíně
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Celý letošní rok se na Lo-
retě Pyšely nese v duchu 
oslav páté sezony existen-
ce hřiště. Vrcholem byla 
první srpnová sobota, kdy 
se v Pyšelích sešli životní 
členové klubu, jejich rodi-
ny a přátelé.

Pyšely slavily výročí po svém

Celý den, který se nesl ve stylu „léto 
& pláž“, byl především neformálním 
přátelským setkáním, při němž si na 
své přišli jak golfisté, tak nehrající do-
provod, a samozřejmě i děti.
 Běžný golfový dress code byl za-
pomenut, a tak si v horkém srpnovém 
dni zahrálo v turnaji sto šedesát hrá-
čů a hráček v oblečení, které jim bylo 
příjemné. Byť by některé outfity jistě 
pohoršily nejednoho ortodoxního gol-
fistu, většina účastníků si tuto pravidlo-
vou amnestii užívala plnými doušky. 
 Stejně tak naplno se hráči i všichni 
návštěvníci občerstvovali od časného 
rána v Beach Baru pod terasou. Plážo-
vou atmosféru na golfovém hřišti do-
plňoval bazén, vodní skluzavka, skáka-
cí hrad a další atrakce, které využívaly 
hojně děti a v pozdějších hodinách již 
i dospělí.
 Jak se slunce sklánělo k západu, 
docházeli ze hřiště poslední hráči a gol-

fový program po vyhlášení výsledků 
turnaje plynule přešel do letní party. 
V horké letní noci zůstalo na Loretě do 
pozdních večerních hodin téměř sto 
padesát hostů, kteří postupně zhlédli 

show exotických tanečnic, fire show 
i barmanskou show. Před půlnocí zavr-
šila oficiální program tombola, díky níž 
se pro charitativní organizaci Debra 
vybralo přes 25 000 korun. 

 „Nakonec akce připomínala slavný 
okruhový závod „24 hodin Le Mans“. 
Tak skvělá parta se během pěti sezon 
dala dohromady na Loretě. Před pěti 
lety nám bylo ze všech stran vysvět-

lováno, že klubismus je mrtvý a v čes-
kém golfu nikdy fungovat nebude. My 
na Loretě díky našim členům víme, že 
opak je pravdou,“ uvedl manažer klu-
bu Jiří Novosad.            (lp)

4x foto: Loreta Pyšely 

PR článek

Foto: Strom
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Golfové hřiště, fotbalový 
míč a tři tisíce dolarů pro 
vítěze. Třetí zářijový ví-
kend se v areálu Botani-
ka v Horním Bezděkově 
odehraje turnaj ve foot-
golfu, kterého se zúčast-
ní hráči z celého světa. 

Mezinárodní footgolf 
míří na Botaniku

GABRIELA ZVONKOVÁ

První kolo Czech Central Cupu od-
startuje v sobotu 16. září odpoledne 
a potrvá do neděle. V odpoledních 
hodinách pak organizátoři vyhlásí 
vítěze. Svůj loňský titul bude obha-
jovat světová jednička, Tomáš Bartko 
ze Slovenska. 
 „Na hřišti jsem většinou pětkrát 
týdně, a to jak na golfovém, tak na 
fotbalovém. Na turnaj jdu s jasným 
cílem – obhájit titul. Těším se na 
turnaj i proto, že loni organizátoři 
nastavili úroveň velmi vysoko,“ říká 
slovenský footgolfista.
 Česká footgolfová asociace, kte-

Ilustrační foto: FAC

rá turnaj pořádá, ale nemyslí jen na 
hráče. „Pro diváky máme připrave-
né cvičné footgolfové jamky, kde 
si mohou tenhle sport vyzkoušet,” 
říká prezident asociace a rovněž 
golfový profesionál Jakub Mareš. 
Diváci budou mít také bezplatný 
vstup na hřiště, které leží nedaleko 
Prahy a kam se dá pohodlně dojet 
po D6.
 Footgolf spojuje dva z nejpopu-
lárnějších sportů – fotbal a golf. Do 
Česka si našel cestu teprve před ně-

kolika lety, ve světě však patří mezi 
oblíbené sporty a řada hráčů se foot-
golfem dokonce živí. 
 Popularita hry vzrostla i díky zná-
mým fotbalovým tvářím, jako jsou 
Nizozemci Frank de Boer a Ruud Gu-
llit nebo Francouz Christian Karem-
beu. Footgolf je sice oblíbený hlavně 
mezi fotbalisty, vyzkoušet si ho ale 
může každý. Stačí tričko s límečkem, 
vhodná obuv a proškolení o provozu 
golfového hřiště.
Více na www.footgolf.cz

Po loňské úspěšné premiéře se bude 
v Golf Clubu Poděbrady opakovat 
týden výprodejů zboží. Znovu pod 
názvem Outlet Week se akce letos 
koná v areálu poděbradského hřiště 
21.–24. září. 
 Nejde však jen o velký posezonní 
prodej, ale znovu rovněž také o pre-
zentaci golfu, hřišť a golfové techni-
ky. V areálu klubu a ve výstavní hale 
na ploše 600 metrů čtverečních se 
vedle prodeje zboží za outletové 

ceny připravuje i profesionální fit-
ting, testování holí, servis a konzul-
tace, prezentace služeb a vybavení 
a také otevřené tréninky pro veřej-
nost. Naplánován je také doprovod-
ný program pro děti.
 Kdo si chce návštěvu outletu 
zpestřit hrou na tradičním místě, kde 
se letos konalo mezinárodní mistrov-
ství republiky ve hře na jamky, může 
hrát po celou dobu outletu za speciál-
ní fee 700 korun na 18 jamek.       (hg)

Poděbrady zvou 
na týden outletu

Poděbradská klubovna. Ilustrační foto: GC Poděbrady

Mistrovství Evropy univerzit, konající 
se na různých místech kontinentu od 
června do září v devatenácti druzích 
sportu, se zásluhou golfu dostává 
také do Česka. Pátý univerzitní šam-
pionát se odehraje 11.–15. září na li-
bereckém Machníně.
 Sportovní akce, které každoroč-
ně pořádá Evropská asociace univer-
zitního sportu (EUSA), jsou zaměřeny 
na reprezentaci jednotlivých univer-
zit a vysokých škol. EUSA organizuje 

v sudých letech Evropské univerzitní 
hry a v lichých letech jednotlivá mist-
rovství evropských univerzit (MEU).
 V golfu jde o týmové soutěže 
mužů a žen na čtyři kola po osmnác-
ti jamkách. Účastní se maximálně 
dvacet týmů, do jejichž výsledků se 
počítají vždy výkony dvou nejlepších 
hráčů. Akce v Liberci začíná 11. září 
tréninkovým kolem a slavnostním 
zahájením, první ze čtyř kol je na 
programu od 12. září.        (hg)

Univerzity se utkají 
letos na Machníně

Ilustrační foto: GC Machnín

Mistrovství Evropy v urban golfu se 
odehraje v sobotu 16. září na praž-
ském Výstavišti v Holešovicích. Jde 
o turnaj, kdy se hráči utkávají v měst-
ském prostředí, při hře klasickými 
holemi s měkkým míčem na krátkých 
jamkách.
 Nominace českého týmu bude 
utvořena na základě výsledků ze čtyř 
kvalifikačních turnajů, kdy se započí-
távají vždy tři nejlepší skóre. Zúčastnit 
se mohl každý golfista, nebylo třeba 
být členem žádné golfové organiza-

ce. Přímou nominaci získal Pavel Šváb, 
první z Čechů na ME 2016 v Londýně.
 Kromě domácích se předpoklá-
dá účast dalších jedenácti národních 
týmů po dvanácti členech (Francie, 
Německo, Švýcarsko, Maďarsko, Ir-
sko, Velká Británie, Belgie, Nizozem-
sko, Rumunsko, Polsko a Dánsko).
 Start mistrovství je naplánován na 
10 hod., předpokládaný konec kolem 
18 hod., následuje vyhlášení vítězů, 
koncert a party. Diváci mají vstup zdar-
ma a mohou hrát vložený turnaj.   (hg)

Urban Golf: Praha bude 
hostit Evropu

Urban golf v Praze. Ilustrační foto: Čeněk Lorenc

inzerce

POZVÁNKY

S kartou Golf Alpin Card máte na výběr z více 
než 30 golfových hřišť v Tyrolsku, Salcburs-
ku a Solné komoře. Prozkoumejte rozmanitost 
nejrůznějších golfových areálů na webových 
stránkách: www.golf-alpin.at

   GOLF 
 V SALCBURSKU A TYROLSKU 
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ROZHOVOR

Třináct let pracuje jako 
maršál na golfovém hřiš-
ti, a s výjimkou tří měsíců 
na Albatrossu dokonce 
po celou dobu na Karl-
štejně. Rekordman Ivan 
Mareš je také studnicí 
moudrosti a veselých 
historek.

Maršál vzpomíná: rozháněl jsem i rvačku!

ANTONÍN EBR

Jak si maršál získává u hráčů re-
spekt a autoritu? 
Celkovým chováním a vystupováním 
nejen na hřišti, ale i mimo ně si zjed-
ná respekt. Autoritu si získává svým 
jednáním. 

Co je na práci maršála nejdůleži-
tější?
Zachovat klid a rozvahu, používat 
rozum, uplatňovat golfovou etiketu 
a jednat tak, aby se hráči chtěli vrátit 
na hřiště v příjemné atmosféře.

Ztratil jste někdy klid a zvýšil na 
hráče hlas?
Ano, občas, když hráč odmítá re-
spektovat psaná i nepsaná pravidla 
golfu a slušného jednání a omezuje 
i ostatní. Potom zvýším hlas a trvám 
na svém.

Může si maršál dovolit obořit se 
na hráče?
Vždy je třeba vycházet z konkrétní
situace. Pokud hráč po několika upo-
zorněních nereaguje a chová se ne-
vhodně, pak je nutno jednat razantně.

Byl jste někdy nucen jít do fyzické-
ho střetu? 
Ano, hned na začátku mého působe-
ní v roli maršála došlo ke rvačce mezi 
golfisty na hřišti při komerčním turna-
ji. Byl jsem nucen zasáhnout a situa-
ci uklidnit spolu s ostatními hráči ve 
flightu.

Pomáhal jste zachraňovat život? 
Umíte pracovat s defibrilátorem?
Život jsem nezachraňoval, ale něko-
likrát jsem odvážel z hřiště totálně 
fyzicky vyčerpaného hráče nebo ně-
koho, komu se udělalo nevolno. Defi-
brilátor na hřišti nemáme.

Káral jste někdy hráče za nevhod-
né oblečení? 
Pokud jde někdo hrát a je nevhodně 
oblečen třeba v modrých džínách, je 
upozorněn recepcí a není na hřiště 
vpuštěn. Drobné přestupky řeším 
upozorněním, že příště takto hrát 
nepůjde. 

Máte připravené již léty prověře-
né hlášky na pomalé hráče a gol-
fisty, kteří odmítají pustit rychlejší 
flight?
Nemám, řeším vše individuálně ko-
munikací s aktéry. 

Nemáte pocit, že by maršál měl 

Ivan Mareš „doma“ na Karlštejně. Foto: archiv 

lů, takže nevím. Vím ale, že třináct let 
jako já nikdo na jednom hřišti nevy-
držel. 

Jak vzpomínáte na tříměsíční an-
gažmá na Albatrossu?
Vzpomínám rád a v dobrém, byla to 
velmi zajímavá zkušenost.

Maršálové mají od roku 2015 
svou profesní organizaci, školení, 
vzdělání. Mají to nyní tedy lehčí 
než v minulosti?  
Určitě ne, profesní organizace nemá 
žádný zásadní vliv na práci maršála 
kromě toho, že se při školení dozvědí 
mnoho informací, jak svoji práci dob-
ře dělat.

Pamatuje si na historicky první 
školení maršálů, kde jste byl lek-
torem? 
Samozřejmě, rád vzpomínám na ško-
lení v roce 2009 v Telči. Bylo to velmi 
inspirativní a na základě toho jsme 
upravili obsah školení. Iniciátorem 
byl Jaroslav Kunzl z Národního insti-
tutu golfového vzdělávání při České 
golfové federaci.

Předtím jste dělal lektora v oblas-
ti mezilidských vztahů, takže jste 
vlastně stále ve svém oboru?
Ano, jen ta praktická realita je složi-
tější než teoretické poučky.

Je pravda, že hřiště v Alfrédově je 
tak trochu vaše dítě? 
Ano, stál jsem u zrodu tamní první 
devítky.

Kdo je mezi českými maršály nej-
lepší golfista?  
Nevím, a myslím si, že to není důle-
žité.“

Jaký jste typ hráče? 
Jsem rekreační, pohodový hráč, bez 
větší ambice na zlepšování. Držím si 
handicap 30, neboť hraji pouze pro 
potěšení.

Nemáte jako hráč někdy chuť po-
trápit maršála?
Nemám. Proč také?

školit trenéry, kteří by pak zkuše-
nosti předávali hráčům? Ušetřilo 
by to hodně nervů…
Ne, myslím, že je to otázkou lektorů, 
kteří připravují trenéry na jejich pů-
sobení a kteří jim vydávají oprávnění 
k trenérské činnosti.

Jak vás ovlivňuje přání majitele 
resortu k větší průchodnosti hřiš-
tě? Ocitl jste se někdy mezi dvěma 
mlýnskými kameny?
Vždy jde o komunikaci a pochopení, 
že hřiště potřebuje hráče, aby moh-
lo fungovat. Na mně pak je, abych 
zájmy majitelů hřišť i hráčů dokázal 
ve spolupráci s recepcí, greenkeepe-
rem, restaurací a ostatními faktory 
zkoordinovat.

Máte jako maršálové nějaké vzory 
či osobnosti?
Vzájemně se příliš nestýkáme a o ni-
kom takovém nevím.

Je přínosné pro maršála být záro-
veň rozhodčím nebo startérem?  
Určitě, než jsem začal dělat maršála, 
stal jsem se cvičitelem golfu, jsem 
rozhodčím a občas vykonávám i funk-
ci startéra. 

Podělte se s námi o příhodu s pro-
fesionálem na karlštejnské jed-
ničce s tím, že to je par 5, délka 
458 metrů z bílých odpališť…
Při dvoudenním mistrovství nejme-
novaného klubu nastoupil také pro-
fesionál, který byl startérem vyzván, 
aby odpálil první ránu, ale odmítl 
s tím, že na greenu jsou lidé, a že by 
je ohrozil. Když odešli, zahrál odpal 
těsně před dámská odpaliště. To se 
může stát, ale když vyžadoval totéž 
i druhý den se stejným výsledkem, 
tak to přece jen o kvalitě tohoto pro-
fíka něco vypovídá.

Máte v rukávu ještě nějakou his-
torku?
Při turnaji stál před greenem třinác-
té jamky hráč, čekal, kouřil a telefo-
noval. Přijel jsem k němu, pozdravil 

Proč?

Pozice maršála vznikla na Britském 
souostroví. Funkce zajišťuje hlad-
ký pohyb hráčů na hřišti. „Maršál, 
když se hřiště zaplní, zajišťuje jeho 
plynulou průchodnost, zároveň 
dbá na bezpečnost hráčů a zame-
zuje poškozování hřiště. Jde o to, 
aby provozovatelé či majitelé hřišť 
byli spokojenější a hráči se rádi 
vraceli do příjemného golfového 
prostředí,“ říká Ivan Mareš.

Ivan Mareš

Narozen: 1940
Klub: GC Plzeň 1977
HCP: 30,6 
První odpal: 1988
Koníčky: cestování, rodina

a říkám: Jestlipak víte, že porušujete 
zdejší pravidla? On se na mě podíval 
a řekl: Já vím, nesmím kouřit.

Odhadnete, kolik jste již našel 
holí, coverů či rukavic? 
Zhruba jedenkrát až dvakrát týdně 
vezu něco nalezeného na recepci.

Který váš kolega pracuje na hřišti 
nejdéle? Kdo je absolutním re-
kordmanem mezi maršály?
Neexistuje centrální evidence maršá-

 Foto: archiv 

LÍSTEK KE SVOBODĚ
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ1

Do 30. 9. sleva 30 % pro studenty od 
18 do 26 let (při předložení student-
ského průkazu), do konce sezony od 
16.00 sunset teetime – 18 jamek za 
1000 Kč.

11. 9. Lázeňská Senior Golf Tour 2017.

TEPLICE2

50% sleva pro členy na hřištích Tere-
zín, Bitozeves a Janov, nový pobytový 
balíček (2990 Kč) – ubytování pro dvě 
osoby na jednu noc v pokoji s luxusní 
koupelnou, televizí se satelitním pří-
jmem, snídaně, neomezené fee na dva 
dny, parkování u hotelu, wi-fi v hotelu 
a restauraci, 20% sleva na další noc.

CIHELNY

6. 9. Cihelny Sunset Tour + HCP den; 
10. 9. President‘s Texas Invitational.

Fixní rezervace tee time s 20% slevou – 
podmínkou je garantovaná rezervace 
přímo na resortu, a to osobně, telefo-
nicky či e-mailem.

3

V ceně fee vstup do wellnessu (sauna, 
bazén), možnost masáží.

KYNŽVART

Nové buggy pro hráče.

4

Speciální členství za cenu 12 900 Kč.

Každý pátek série KYNŽVARTSKÁ 
DEVÍTKA – turnaj dvojic s večerním 
posezením, 3. 9. Kynžvartská Pascalina 
2017 – start od 8.00 do 9.30 hod.; 4. 9. 
JAMKOVKA – západočeská seniorská 
soutěž 2017; 10. 9. Kynžvartská Pascali-
na 2017 – start od 8.00 do 9.30 hod.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ5

Každé pondělí speciální nabídka pro 
seniory: ženy od 55 let a muži od 60 let 
při zaplacení fee (bez uplatnění slev 
a voucherů) buggy – doporučeno 
provést rezervaci předem.

2. 9. Mistrovství klubu.

DAROVANSKÝ DVŮR

2. 9. U.S. Kids Golf Tour 2017 – finálový 
turnaj; 3. 9. Dětská Golf Tour Západ 
A; 16. 9. Darovanské týčko – otevřený 
turnaj spojený s Demo Day společnos-
ti Callaway, měřením a fittingem holí.

Day SPA – jednodenní lázně (neděle) 
– celodenní využití wellness centra 
antických lázní včetně hotelového po-
koje a malého občerstvení (990 Kč/os).

6

Sleva 20% na e-cart pro ubytované 
hotelové hosty. 

ALFRÉDOV7

2. 9. WEBGOLF.CZ TOUR 2017; 
3. 9. GOLF GAMES TOUR 2017... Hraje-
me pro dětské domovy.

HOŘEHLEDY8

3. 9. Otevřené mistrovství ve všestran-
nosti. Zapojte se mezi borce, kteří si to 
rozdají v pěti golfových disciplínách. 
Letošní novinky: upravený přepočet 
Longest drive, zvětšený průměr kruhů 
u chip/pitch a bunkershot o jeden 
metr, přidané vložené soutěže. Hráči 
budou rozděleni do čtyřčlenných 
flightů a postupně absolvují všechny 
disciplíny. Poháry a ceny čekají na tři 
nejlepší muže a ženy s největším po-
čtem získaných bodů, i na jednotlivé 
vítěze vložených soutěží.

DÝŠINA – GREENSGATE9

Nově nabídka teambuildingů pro 
firmy (golfový, pivní nebo olympijský 
teambuilding, kurs přežití, army day, 
paintball, teambuilding složený 
z vodních sportů nebo speciální 
běžecký teambuilding, koloběžky či 
téma „natočte film za jeden den“).

5. 9 Finále série LADIES´ TUESDAYS; 
10. 9. 5. kolo Dýšinské Žabičky; 
16. 9. Turnaj párů (Texas scramble for 
couples).

KOTLINA TEREZÍN10

Neomezená hra do konce sezony za 
3870 Kč, mládež do 18 let za 1680 Kč, 
senioři (60+) za 1770 Kč. 

3. 9. KRÁL & KRÁLOVNA KOTLINY ; 
5. 9. Devítková Tour Golf Pro Všechny.
CZ 2017.

Nová podzimní kolekce UNDER 
ARMOUR v proshopu. 

11

Nově postavený rybník mezi jamkami 
7 a 12.

9. 9. otevřený klubový turnaj Presidents 
cup s cenami od hotelu Port.

ČESKÁ LÍPA

MACHNÍN12

Každé pondělí Greenkeeper Day 
250 Kč / 18 jamek; každé úterý Senior 
Day 350 Kč / 18 jamek včetně denního 
menu.

2. 9. Turnaj TCM Liberec; 3. 9. Severo-
česká regionální Senior Tour; 
8. 9. Turnaj Kermi s.r.o. a Morafis sever 
s.r.o.; 9. 9. DAS Liberec OPEN 2017.

JEŠTĚD13

Celosezonní fee – nedomovské člen-
ství za 3000 Kč – neomezená hra do 
října 2017.

Lesopark Horka uprostřed golfového 
areálu Ještěd včetně celodenní hry na 
adventure golfu, poplatek 100 Kč
/osoba, od 14.00 vlastivědná abeceda, 
mluvící obr a hledání pokladu pro 
doprovod.

14

Upravená biozóna na jamce č. 15, nové 
mosty a cesty pro buggy.

YPSILON LIBEREC

2. 9. ATT GOLD OPEN GOLF TOUR – 
vouchery na 7000 Kč na výběr šperků 
nebo na ubytování v Elldus resortu 
pro dvě osoby na víkend; 3. 9. Fojtecký 
drak by Wilson Staff – v rámci turnaje 
demo den Wilson Staff; 10. 9. Fojtecký 
drak by eLED.

Pobytové balíčky s ubytováním 
v hausbótu s panoramatem Jizerských 
hor – atraktivní víkend v netradičním 
prostředí.

MALEVIL

9. 9. Mistrovství KGCM ve hře na rány 
2017.

15

STARÁ BOLESLAV16

Možnost zakoupení fee do konce 
sezony za 5000 Kč.

Během akce Evropský týden golfu pro-
běhne v pátek 29. 9. Den otevřených 
dveří, seznamovací lekce s golfem pod 
vedením trenérů, pro golfisty hra za 
symbolickou cenu.

17

Nové podzimní menu klubové restau-
race.

MSTĚTICE

17. 9. Mstětický Myšák / finále Minimyš.

Akce: „Objednej si kachničku před 
hrou pro čtyři hráče a až dohraješ, 
budeš mít vše připraveno“.

11. 9. start podzimní sezony golfové 
akademie. 

BEŘOVICE

10. 9. Classic Golf Tour by Bossini.

18

HOSTIVAŘ19

Tři nové cvičné jamky o délkách 86, 
56 a 48 metrů, za trénink na těch-
to jamkách se neplatí, jsou v ceně 
vstupného do tréninkového areálu. 
Nová cukrárna – zmrzlinárna s velkou 
venkovní terasou a dětským hřištěm, 
otevírací doba po–pá 10.30–19.00, 
so–ne 9.30–19.00.

PRAHA MOTOL20

10. 9. GCP TOUR;16 a 17.9. Mistrovství 
klubu na rány; 24. 9. GCP TOUR. 

Podzimní kursy: Tréninkové centrum 
dětí a mládeže GC (kontakt Kateřina 
Horáková 702 088 313; 11. 9. Den ote-
vřených dveří; 14. 9. Třešňovka s GCP; 
26. 9. Sportovní den – s podporou ČGF. 

1
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Akční nabídka hřišť: kde čekají výhody

41

42

Evidenční členství za 1500 Kč, roční 
členství za 4000 Kč s neomezenou 
hrou do října.

2. 9. Hukvaldy OPEN; 8. 9. Senioři na 
Hukvaldech pro hráče narozené 
v roce 1967 a dříve, 9. 9. AUTOKLEVER 
HUKVALDY OPEN.

2. 9. Mistrovství klubu na rány 2017; 
8. 9. HCP pátek.

31

37

38

39

40

44

inzerce

ZBRASLAV21

Akce: „Ranní devítka start“ (po–pá, 
start z jamky č. 10) za 500 Kč, Sunset 
fee od 18.00 po 500 Kč, út–pá 600 Kč, 
so–ne 800 Kč.

3. 9. Otevřené turnaje Prague City 
Open; 9. 9. Hezká Hra; 10. 9. Kvalifikač-
ní kolo Himalayas Open; 19. 9. TT a TB 
Senior Golf Tour.

ČERNÝ MOST22

Hřiště otevřeno denně 6.30 až do 
22.00, driving range od 7.00, 
restaurace od 7.30.

Stálá nabídka – golfová peněženka, 
se kterou je green fee až o 805 Kč 
levnější.

ALBATROSS23

Přijďte si zahrát mistrovské hřiště po 
turnaji European Tour a porovnejte se 
s těmi nejlepšími profesionály Evropy.

BEROUN24

2. 9. Mistrovství klubu Beroun Golf 
Club 2017 – amatérů; 5. 9. Pojišťovna 
MAXIMA; 7. 9. CGA TOUR 2017.

PYŠELY25

Akce: Neučíme švih, učíme golf! Puzzle 
Golf Academy s Barborou Vejlupkovou 
a Jakubem Važanským.

2. 9. Dětská Čau čau Tour; 3. 9. Ovíněný 
Texas scramble dvojic; 5. 9. Hendike-
pový podvečer – 9 jamek; 
9. 9. D-M Golf Tour 2017.

PODĚBRADY26

Druhý ročník golfového outletu 
21.–24. 9. (výprodej, testování holí, fit-
ting, lekce) + zlevněné fee na místním 
hřišti 18 jamek za 700 korun.

SLAPY27

10. 9. Meníčkový turnaj (roastbeef 
s pepřovou omáčkou a ratatouille, 
pošírovaná zázvorová hruška s kara-
melem a vanilkovou zmrzlinou) – fee 
dospělí 800 Kč + startovné 400 Kč, 
senior fee 700 Kč, junior fee 400 Kč, 
celoživotní členové GCSVJ, majitelé 
fee karet a členové ČGK v denní kvótě 
platí startovné 400 Kč a administrativ-
ní poplatek 100 Kč. 

Páteční odpolední hendikepová tour, 
v ceně stravenka v hodnotě 100 Kč na 
konzumaci v restauraci.

MLADÁ BOLESLAV28

10. 9. JOY GOLF & FESTINA Tour 2017 
powered by BMW Stratos Auto – ote-
vřený turnaj o ceny.

ČERTOVO BŘEMENO29

Po celou sezonu hrajte 18 jamek za 
590 Kč, o víkendu 690 Kč, junioři 
a senioři sleva.

ČESKÝ KRUMLOV30

28. 9. charitativní turnaj Svachovka 
golf open s dobrovolným startovným, 
po celý den zajištěné občerstvení, 
tombola, finanční výtěžek bude 
předán čtyřem projektům, které resort 
podporuje.

1x neomezený golf na hřišti GC 
Český Krumlov a 1x rakouské hřistě GC 
Böhmerwald + 1x ubytování včetně 
snídaně v hotelu Svachovka nebo 
hotelu Albatros Přední Výtoň-Lipno 
(dle volné kapacity) za 2500 Kč/osoba 
při obsazení minimálně dvoulůžko-
vého pokoje, týdenní hrací karta – 
neomezený golf na hřištích GC Český 
Krumlov a rakouský GC Böhmerwald 
+ pět až šest nocí včetně snídaně ve 
vybraném partnerském hotelu (Sva-
chovka nebo Albatros Lipno) za cenu 
9000 Kč/osoba při obsazení minimál-
ně dvoulůžkového pokoje – platba 
balíčků předem, při objednání alespoň 
čtyř balíčků bonus v podobě zapůjčení 
buggy zdarma na obou hřištích (platí 
i při objednávce na jednu noc) – více 
informací na webu hřiště.

TELČ31

Sunset fee denně od 15.00 po–pá
700 Kč, so–ne 900 Kč pro dva a více 
hráčů.

Série FREE FEE HCP dny (startovné 
a fee 490 Kč).

PÍSEK32

3. 9. Kestřanská výzva – 6. turnaj 
(9. ročník); 10. 9. DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD 
A – 10–21 let.

MONACHUS33

9. 9. Monachus Tour 2017 sponsored 
by Agrostav; 10. 9. HAMAGA GOLF 
OPEN.

BECHYNĚ34

Děti do 15 let plné roční členství včet-
ně neomezeného fee jen 990 Kč 
a mládež do 18 let 1900 Kč.

 9. 9. Bechyňský datel na 18 jamek: 
1.–3. místo získávají poháry a vouchery 
na fee na partnerských hřištích, a také 
Řád datla.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU35

3. 9. Pilsner Urquell Golf Open; 
8. 9. Odpolední Ruleta Open – turnaj 
o vklad, 10. 9. Golf.cz Open Tour by 
TAYLLORCOX.

Driving range Švábův Hrádek – výuka 
golfu zdarma každé pondělí v akci 
Začátečnické odpoledne pod vedením 
zkušených trenérů od 17 do 19 hod; 
Juniorgolf – každou středu od 17 do 
19 hod, lekce Juniorgolfu zdarma.

KUNĚTICKÁ HORA36

Reciporcity hřiště: Albatross Golf 
Resort 20 %, Lázně Bohdaneč 30 %, 
Kaskáda 20 %, Ropice 20 %, Svobodné 
Hamry 20 %, Loreta Pyšely 20 %. Po-
děbrady po–pá 500 Kč, so–ne 700 Kč, 
Ypsilon 20 %, Zbraslav 20 %, Svratka 
20 %, Černý Most po–út 1000 Kč, pá–
ne 1200 Kč, Monachus 20 %.

17. 9. Kuňka Eklektik Tour CK Fischer 
2017; 23.–24. 9. MISTROVSTVÍ KLUBU 
NA RÁNY;, 30. 9.OSLAVA 10. VÝROČÍ 
OTEVŘENÍ RESORTU.

37

Nová stylová venkovní terasa s grilem.

LÁZNĚ BOHDANEČ

2. 9. Otevřené Mistrovství GCPA na 
rány.

MLADÉ BUKY38

STAY & PLAY 2017 – ubytování ve dvou-
lůžkovém pokoji se snídaní s golfem na
osmnáctijamkovém hřišti s výhledy na
Krkonoše včetně jejich dominant Černé
hory a Sněžky, součástí resortu je šes-
tijamkové hřiště s chipping a putting 
greeny, krytý driving range včetně zá-
zemí a osvětlení (balíček na dvě noci za 
7000 korun a na tři noci za 10 000 ko-
run obsahuje ubytování ve dvoulůž-
kovém pokoji pro dvě osoby, bufetové 
snídaně, víkendové green fee na 18 ja-
mek pro dva, na další green fee 50% 
sleva pro dvě osoby po dobu pobytu, 
2x 50 kusů driving míčků / osoba / den, 
jednou vstup na golfovou akademii pro 
dva, driving range, chipping a putting 
green, neomezený vstup do hotelové-
ho wellness – sauna, bazén, vířivka).

SVOBODNÉ HAMRY39

2. 9. Golf and Bike; 3. 9. Golfista + Ne-
golfista, 5. 9. Golftime.cz HCP úterý.

OLOMOUC40

Happy Hours – každé pondělí 7.30–
11.50 fee za nejnižší cenu, sleva 50 % 
na fee 18 jamek pro ubytované.

2. 9. GOLF CIRCUS CADDY; 5. 9. Hen-
dikepové úterý; 5. 9. MASTER SENIOR 
OPEN; 8. 9. MIZUNO GOLF TOUR 2017; 
9. 9. III. GOLF RESORT OLOMOUC 
OPEN; 10. 9.FOR LADIES ONLY.

BRNO KASKÁDA41

2. 9. Memoriál Milana Moučky + 
Benjamínci; 3. 9. Juniorské mistrovství 
Golf Clubu Brno + Benjamínci; 7.–9. 9. 
Raiffeisenbank President Masters – VIP 
hosté (čt–so).

Celoroční kursy pro děti a mládež, 
24. 9. Feel Fit odpoledne. 

ČELADNÁ

Nově ubytování přímo v resortu.

42

2. 9. Golf pro zdraví, 3. 9. Mistrovství 
klubů ve hře na rány 2017; 6. 9. After 
Work Jaguar & Land Rover Event.

43

Nově rekonstruovaný green jamky č. 1 
a nový cvičný green.

HUKVALDY

ROŽNOV44

Zvýhodněné dopolední fee po–čt 
a celodenní fee při koupi 18 jamek 
po–ne.

2. 9. Valašský pohár; 6. 9. Otevřené 
mistrovství klubu seniorů.

45

Nově otevřená zrekonstruovaná 
klubovna.

ŠILHEŘOVICE

45

43

36

Váš partner v oblasti cestovního ruchu

www.premiant.cz
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Hřiště v okolí

STARÁ BOLESLAV

Borek, 9 jamek, 
ceny fee 210–640 Kč, bez omezení, 
rovinaté hřiště, telefon 724 158 842, 
GPS 50.13210 N, 14.38570 E, 
web gcsb.cz.

Z Předboje 20 km

BENÁTKY N. J.

Benátky n. J., 18 jamek, 
ceny fee 300–890 Kč, bez omezení, 
rovinaté hřiště, telefon 778 477 935, 
GPS 50.61977 N, 14.522331 E, web 
benatky-golf.cz.

Z Předboje 35 km 

Kavárna Yard Resortu s barem jako golfovou recepcí. Foto: Yard Resort

ZLONÍN

Zlonín, 9 jamek, 
ceny fee 110–150 Kč, 
bez omezení, zahradní hřiště, 
telefon 731 589 638, GPS 50.2143000 N,
14.5091000 E, web golfzlonin.cz.

Z Předboje 4 km

ČENĚK LORENC

O peníze jde vždy na prvním místě. 
Tak hned na úvod vězte, že v Předbo-
ji lze ve všední den obcházet devítku 
od úsvitu do soumraku pořád doko-
la za 350 korun, a junioři ještě ušetří 
stovku. „Můžete hrát tolikrát, kolikrát 
to za den zvládnete. Při naplnění ka-
pacity hřiště mají přednost startu na 
odpališti č. 1 hráči, kteří dosud v da-
ném dni nehráli. Jinak si můžete hru 
užít bez omezení,“ uvádí klub.
 Tři sta padesát korun? Ty vám 
dnes jinde zmizí z kapsy vmžiku, a za 
banality.
 Hřiště je veřejné, takže na člen-
ství ani handicap se vás u vstupu 
neptají. Karta ČGF se ale dá využít 
pro nahrání kreditu na drivingové 
míče. Mimochodem, moc takových 
příjemných recepcí na golfu není. 
Tato funguje v hlavní budově resortu 
na baru místní kavárny, kde se před 
golfem nedá jen tak odolat nabídce. 
Zatím lze přijet kdykoli, ale je dobré 

Již devět příjemných jamek, ležících jen deset minut 
jízdy ze severu Prahy, to je Yard Resort v Předboji. 
Golf tu pojali víc jako vytrvalostní běh než sprint, 
a také jako dostupný doplněk dalších aktivit. Pokud 
mají hřiště i hra uspět, pak takhle.

Deset minut od Prahy: z Yardu je už devítka

se podívat na web. Klub také avizuje 
zavedení víkendových startovních 
časů od 1. září. Zájem hodně roste.
 O sobotách, nedělích a svátcích 
neomezená hra není, ale devítka 
stojí 330/200 korun a osmnáctka 
500/300 korun. Členové mají ceny ješ-
tě o 20 % nižší. Opět nelze, než počí-
tat náklady na jiných hřištích a v pří-
padě Yardu mluvit o ternu. Včetně 
příjezdu: od Prahy odbočíte z D8 
hned na exitu 1 Zdiby a jen se vyhne-
te obchvatem Líbeznici, než zatočíte 
k Předboji a tamější bývalé tvrzi.
 Hřiště je situováno na kraji mul-
tifunkčního areálu, tvořeném pů-
vodně hospodářskými budovami. 
Statek na kraji obce s romantickou 
zahradou, ovocným sadem a dvěma 
rybníky prošel v 90. letech rozsáhlou 
rekonstrukcí – a vznikl Yard Resort. 
S hotelem, restaurací s terasou, ka-
várnou nebo prostory, kde se konají 
lekce jógy, zumby či pilates. A kde 
každoročně proběhnou desítky sva-
teb. „Zjistil jsem, že je tu taky golf, ale 

manželka mi zakázala vzít si s sebou 
hole,“ konstatoval nedávno posmut-
něle na místě jeden ze svatebčanů.
 O co přišel? O osvětlený driving 
range (délka až 300 metrů) s krytý-
mi stáními i travnatými odpališti, 
o výborně upravené tři cvičné gree-
ny, prostor pro pitching, a hlavně 
o těch devět jamek, které jsou v pro-
vozu od poloviny léta. 
 Yard Resort Golf Club funguje 
šest let, od roku 2012 je členem ČGF. 
Původně šlo o skromnou polní aka-
demii, která se ale postupně rozšiřo-

vala tak, jak rostla přání návštěvníků. 
Několik let se hrálo šest jamek, vedle 
nichž loni přibyly i ty footgolfové, 
pro uzavřené akce, turnaje a příměst-
ské tábory. Nyní už jde o regulérní 
znormovanou devítku s parem 68, 
kde lze hrát řádné turnaje.
 Začíná se velmi zvolna, na prv-
ních pěti jamkách čekají čtyři třípary 
s délkou 127, 135, 124 a 97 metrů ze 
žlutých odpališť. No jo, ale zkuste 
trefit poměrně malý green v regulaci 
a mít par! Není to vůbec tak snadné, 
jak se zdá. Ale je to skvělé jak pro 
broušení krátké hry, tak pro pocit, že 
golf může být i délkově přívětivý.
 Celkovou délku hřiště na 2343 me-
trů ze žlutých odpališť (2115 z bílých) 
vytáhly hlavně nové přidané jam-
ky. Do kopce se sune pravý dogleg 
s parem 5 a délkou 486 metrů, jinak 
jamka s pořadovým číslem 6. Násle-
dují dva nové čtyřparové doglegy, 
sedmička (341 metrů) z kopce a os-
mička (247 metrů) vedoucí opačným 
směrem. Zdejší prostředí připomíná 
trochu Mstětice. Ostatně, jsme od 
nich nedaleko, ve stejném okrese 
Praha-východ a v podobné krajině.
 Devítijamkové hřiště vrcholí dru-
hým pětiparem (453 metrů) z kopce. 

První jamka, krátký třípar, naladí na hru. Foto: Čeněk Lorenc 

 Terasa restaurace, kde se vaří denní menu, i ze stálého lístku. Foto: Yard Resort

   
 
   
  

YARD PŘEDBOJ  

Počet jamek/PAR: 9/68
Adresa: Ke Tvrzi 7, 250 72 Předboj
Hrací fee: 9 jamek 330 Kč (víkend) / 350 Kč 
(všední den neomezeně)
Typ hřiště: veřejné
Charakteristika: přírodní
Rok otevření: 2011
Nadmořská výška: 210 metrů

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Tel: 730 186 837 (recepce golf )
GPS: 50.1324 N, 14.2833 E
E-mail: golf@yardresort.com
Web: yardresort.com

CO KOLEM NAJDETE 
• Tvrziště – kulturní památka, tvrz na
   břehu rybníka vznikla pravděpo-
  dobně ve 14. století, byla vypálena 
  husitskými vojsky
• Kaplička – pochází z doby kolem 
  roku 1800
• Husův pomník – z roku 1915, 
  v obecním parku
• Památník obětem II. světové války   
  a koncentračních táborů - v obecním 
  parku
• Naleziště – archeologické a paleonto-
  logické naleziště

Před odpalištěm se rozprostírá široká 
a dlouhá fairway s nutností napálit 
drajv do doglegu, aby byla šance 
zahrát slušnou druhou ránu, a nikoli 
jen na lay-up. Driver v rukou a po-
hled shora na celý areál znamenají to 
správné finále.  
 Až na odpaliště a greeny není de-
vítka zavlažovaná, ale přitom v létě
vypadá stejně jako mnohá jiná hřiště, 
která zavlažování mají, nebo je as-
poň vykazují. Závlahu tu nijak nepo-
strádáte a tvrdá půda pomáhá délce 
ran. Ani po letošních vedrech přitom 
hřiště nebylo vyprahlé a docela se 
zelenalo.
 V areálu působí několik trenérů 
včetně Štěpána Hudce, který pracuje 
také na fittingu holí. Mezi akce v klubu 
patří celoroční Dámská tour, která le-
tos vrcholí posledním turnajem 13. zá-
ří. Probíhají zde také dětské kursy (od 
4 do 15 let), letošní podzimní turnus 
začíná 6. září a bude mít osm týdnů, 
ovšem přihlásit se lze kdykoli v prů-
běhu. A bonus: na hřiště je povolen 
vstup se psy na vodítku!
 S dnešními strastmi golfu je Yard 
Resort ukázkou východiska pro bu-
doucnost. Na design nenáročné, 
ale opečovávané jamky dostupné 
finančně, herně i časově, mohou gol-
fu získat duše nové, i ty postupem 
doby ztracené. Hráče mladé i postar-
ší. Tady se dá s golfem začínat a také 
pokračovat do nekonečna. 

Pohled na nové jamky v Předboji od sedmého greenu. Foto: Čeněk Lorenc
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19. JAMKA

Z NADHLEDU

 
Čeněk Lorenc
  

L éta se hledá recept na stagnující, 
nebo dokonce klesající počet gol-

fistů. Diskutuje se o přístupnějších 
hřištích, vstřícnějších pravidlech, vol-
nějších mravech. Je tu ovšem i další 
řešení. Co takhle přestat počítat vý-
sledky?
 Pokud chcete uspořádat turnaj, 
na který budou všichni vzpomínat, 
nelamte si hlavu lokalitou, caterin-
gem ani cenami. Ke spokojenosti 
účastníků stačí jediné: vyhlásit před 
startem, že pro tentokrát nelze zhor-
šit handicap.
 Je až fascinující zjistit, co s lidmi 
udělá číslovka 0,1. O jednu deseti-
nu celého čísla se obvykle navyšuje 
handicap, pokud se hráči nezadaří. 
Tato jedna desetina se ovšem řeší 
víc, než hypoteční sazba nebo míra 
cholesterolu v krvi.
 „Tak dneska budu zhoršovat,“ sly-
šíte jinak flegmatického kamaráda 
lamentovat po dvou nepovedených 
jamkách. Před startem sice tvrdil, že 
se jdeme jen tak projít a užít si den, ale 
nepovedené skóre ho brzy zlomilo.
 Jeden srpnový turnaj na jednom 
populárním hřišti měl v jinak pove-

deném létě velkou smůlu na poča-
sí. Od rána lilo a bylo jasné, že se to 
s výjimkou několika intervalů ne-
zlepší a že po občasných přestáv-
kách přijde ještě větší sprcha.
 Mrzutou náladu účastníků změ-
nila jako copperfieldovské kouzlo 
jediná věta pořadatele. „Kvůli špat-
nému počasí se dnes nebudou zhor-
šovat handicapy.“ Stejně rychle, jako 
se v Lurdech odhazují berle, tady 
všem naskočil blažený úsměv.
 Ačkoli byl začátek odložen a pr-
šet nepřestávalo, hráči se spokojeně 
vydávali do mokra na opožděný ca-
non start. A kdyby jejich hole moh-
ly zpívat, byla by to Óda na radost, 
kterou by do jedné na promáčeném 
hřišti onen den vyluzovaly.
 Turnaj se nakonec vůbec nedo-
hrál, protože ke všemu přišla bouřka. 
Všichni absolvovali zhruba dvanáct 
vlhkých jamek, když nastal hromad-
ný úprk do krytu klubovny k před-
časné večeři. A také k zvláštnímu 
udílení cen.
 Nešlo totiž ani vyhlásit vítěze jak 
samotného turnaje, tak vložených 
soutěží, protože každý absolvoval 
různé jamky. Kromě nezhoršování 
handicapů proto nastala další ojedi-
nělost: losování cen. Longest drive 
žen vyhrál muž a hráč se singlovým 
handicapem převzal cenu za „umís-
tění“ v kategorii do HCP 54. 
 Tolik spokojených golfistů po-
hromadě ale jen tak neuvidíte. „Fan-

tastický den,“ znělo unisono navzdo-
ry faktické slotě. A proto je tu návrh: 
dejme třeba na rok výsledkům am-
nestii. Kdo chce na handicap v turna-
ji hrát, ať samozřejmě hraje, ale kdo 
chce nastoupit jen tak bez počítání 
a bez možnosti umístit se, ať hraje 
též. Stejně tak by mohli být mimo 
soutěž hrající oceňováni tombolou.
 Když ubyde stres, nebudou ubý-
vat golfisté. To je v české kotlině té-
měř jistota.

Přestaňme počítat, začněme hrát

Déšť nevadí tolik jako počítání. 
Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

I špičkoví sportovci se dělí do mno-
ha kategorií. Do té absolutně nej-

vyšší patří házenkářský reprezentant 
a také golfový nadšenec Filip Jícha.
 Ve své době nejlepší házenkář 
světa, dvojnásobný vítěz Ligy mistrů 
a dnes, po přestupu z německého 
Kielu do španělské Barcelony, i člen 
nejlepšího týmu planety, se nikdy 
neschovával za prázdná slova a ne-
měl hvězdné manýry. 
 Byl jednou z osobností, které 
marketingová společnost GM Pro 
pozvala na Pro-Am při Foxconn 
Czech Ladies Challenge na hřišti 
Casa Serena. Na rozdíl od dalších 
zvaných sportovců, v tropickém ve-
dru a s akutním nedostatkem času 
kvůli házenkářské exhibici, nakonec 
také přijel.  
 Jícha tu hru miluje, pořádá i svůj 
charitativní turnaj na podporu han-
dicapovaných dětí, a třeba v zimě 
bez golfu trpí jako zvíře. „Už se tě-
ším, jak o dovolené s kamarády opět 
uspořádáme spanilou jízdu po hřiš-
tích,“ říkala házenkářská hvězda na 
začátku prázdnin a měla na mysli 
bývalé či současné trenéry reprezen-

tace Dana Kubeše, Miloše Slabého 
nebo Jana Filipa. 
 Spoluhráči z Barcelony s ním 
ale nejeli. Proč? „V týmu jsou kromě 
Španělů i hráči jiných národností, ale 
golf nehraje vůbec nikdo,“ šokoval 
Jícha. Seve Ballesteros by se obracel 
v hrobě a velkolepé pořádání Ryder 
Cupu v roce 1997 nějak nezabralo…
 Jícha nejenže na Roztěž dorazil, 
ale v turnaji se svými parťáky získal 
třetí místo. Navíc pátou jamku par 4
zahrál jen dvěma údery, když byl 
první ranou na greenu a stačil mu 
už jen jeden putt. „Byl to můj první 
eagle v životě,“ přiznala se radující 
hvězda, a v nabité klubovně nebyl 
nikdo, kdo by mu úspěch nepřál.
 „Je to velký sympaťák,“ tvrdili 
lidé, kteří neměli tu možnost a nikdy 
předtím se s ním osobně nesetka-
li. „Je to velká osobnost,“ přidali se 
přítomní novináři a libovali si, jak na 
rozdíl od mnoha jiných sportovců 
aktivně spolupracuje. „Je radost pro 
něj dělat, v hlavě to má srovnané,“ 
doplnil jeho bývalý manažer. 
 Jícha byl televizním štábem po-
žádán o rozhovor v momentu, kdy si 
hladový po hře nabral talíř jídla. Bez 
mrknutí oka oběd odložil a šel poví-
dat před kameru. Co by neudělal pro 
svůj milovaný golf!

Když chlap drží slovo

MŮJ SOUD

Antonín Ebr 

Golf ztratil jednoho hráče! Ne, nikdo 
neumřel, vlastně se ani golfově ne-
narodil. To jen jeden ambiciózní otec 
znechutil krásnou hru svému potom-
kovi. 
 Nenaplněné ambice rodičů a je-
jich následovná sportovní „výchova“ 
potomka, to je téma na knihu. Na 
vlastní oči jsem viděl souboj matek 
na tenisovém kurtu ohledně možné-
ho autu, a jejich dcery stydící se u sí-
tě. Kolega mi vyprávěl o šílenostech 
v ledním hokeji, kde každý otec vidí 
svého potomka v NHL a neváhá pro 
jeho úspěch jít přes mrtvoly. A uplá-
cet trenéry.
 Před pár dny jsem byl svěd-
kem situace, která mi zvýšila tlak na 

200/100. Asi desetiletý kluk trénoval 
krátké přihrávky na green a jedna 
z nich mu odběhla daleko. V tu chvíli 
se ozval řev vedle stojícího (zřejmě) 
otce, následovalo několik nepubliko-
vatelných výlevů a běh k potomkovi 
s napřaženou rukou.  
 Řeknu na rovinu, že kdyby otec 
dal synovi facku, tak jsem po něm 
skočil, i když bych riskoval tradiční 
řeči o tom, že mi do toho vůbec nic 
není… Takto jsem na něj jen zbabě-
le zakřičel, aby se zklidnil, ale nevím, 
zda mě vůbec vnímal.
 „To vypěstuje velkou lásku ke gol-
fu,“ podotkl ironicky kolega z flightu. 
Souhlas. S největší pravděpodob-
ností se ten mladík na golf vykašle 
při první příležitosti. Golf za otce ne-
může, ale vysvětlujte to desetiletému 
klukovi…           (ae)

Jak zničit chuť 
Poznámka

Co si myslíte VY?
Napište nám své názory, vzkazy, 

připomínky na info@hrajemegolf.cz

Památku trenéra Jana Raisla, který 
tragicky zahynul před dvanácti lety 
cestou ze hřiště v Podbořánkách, prá-
vě tam a také v Hájích připomněly již 
tradiční dva memoriály.
 Nejprve se o první srpnové so-
botě sešla k Memoriálu Honzy Raisla 
celá rodina trenéra a bezmála pa-
desátka hráčů, převážně z řad jeho 
někdejších svěřenců. Za slunečného 
počasí zvítězil v kategorii PRO-16 
Jiří Zuska, otec letošního vicemistra 
republiky, zatímco kategorii 16,1-54 
vyhrála Alena Čapková.
 Absolutním vítězem s nejmenším 
počtem ran (70) se stal už potřetí za 
sebou podbořanecký rodák Martin 
Příhoda, který o dva týdny později 
vyhrál českou PGA v Ropici. Par hřiště 
v Podbořánkách zahrál profesionál 
s rovným počtem dvou birdie i bogey.
 O týden později v Hájích byl start 
Raisl Cupu odložen o tři čtvrtě hodi-
ny kvůli hustému dešti. Počasí se na-
konec umoudřilo a turnaj se již ode-
hrál v suchu.

 Svůj den měl Pavel Farár, který 
s handicapem 14 zahrál 74 ran, zvítě-
zil a získal putovní pohár. Ani Raislovi 
si nevedli špatně, neboť hned tři čle-
nové rodiny se ve svých kategoriích 
objevili na stupních vítězů, včetně 
třetího Matěje Raisla – Janova syna – 
ve společné kategorii PRO-54.        (jr)

Dvojí vzpomínka 
na skvělého trenéra

Memoriál tradičně zahájil odpal trenérova 
syna Matěje Raisla. Foto: MHR
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Městečko Bled na sever 
od Lublaně je turistickou 
destinací Slovinska čís-
lo jedna. Pro golfistu je 
stěžejní nedaleké hřiš-
tě. Nově přebudovaná 
osmnáctka King‘s Course 
a její mladší sourozenec 
Lake’s Course s devíti 
jamkami.

Royal Bled aneb třikrát nej po osmdesáti letech

ANTONÍN JAN GRIMM

Blankytně modré jezero, romantický 
bledský hrad tyčící se nad hladinou 
na vysoké skále, ostrov s kostelem, 
vše pod dohledem nedalekých vr-
cholků Julských Alp s nejvyšší slo-
vinskou horou Triglav. To jsou hlavní 
lákadla Bledu. 
 A samozřejmě zmíněný golf k to-
mu. To, že Royal Bled je vůbec nejstar-
ší slovinské hřiště, otevřené s podpo-
rou královské rodiny v roce 1937, mu 
nikdo nevezme. To, že je nejhezčí, je 
způsobeno kouzelným umístěním. 
A to, že je nejkvalitnější, znamená 
výsledek dva roky trvající rekon-
strukce.
 „Noví vlastníci se do přeměny 
obuli s plnou vervou. Vykácelo se ně-
kolik tisíc stromů, přebudovali jsme 

Šestnáctka je jednou z nejzajímavějších jamek. Foto: Antonín J. Grimm

všechny greeny a jejich okolí, zavla-
žování, odpaliště, tréninkové plochy, 
starou klubovnu, prostě vše, kam se 
podíváte,“ řekl při slavnostním ote-
vření architekt nové podoby hřiště 
William Swan.
 Ceremoniál v režii marketingo-
vé společnosti IMG odrážel vysokou 
kvalitu hřiště. První slavnostní odpal 
provedla princezna Elizabeth Ju-
goslávská, s jejímž svolením klub po-
užívá název Royal Bled. „Je to tu jako 
v pohádce,“ rozplýval se nad panora-

matem Julských Alp a zalesněného 
hřiště Skot Sam Torrance, veterán 
European Tour a Ryder Cupu.
 Signature holes je desátá jamka, 
par 3 přes vodu na green ve tvaru vy-
pláznutého jazyku. A spolu s ní jamka 
č. 14, par 4, hraný z vyvýšeného od-
paliště mezi dvě vodní plochy. „Když 
ti to nejde, rozhlédni se kolem a hned 
to bude veselejší,“ přidal chválu ital-
ský profesionál Constantino Rocca.
 Větší porce jamek se hraje v les-
ních průsecích, do hry vstupuje 

spousta vodních překážek. Samo-
statnou kapitolou jsou greeny. Bě-
hem naší návštěvy byly střiženy na 
rychlost 11 stop, nádherně členité 
a často zralé minimálně na trojputt…
 Dokonalost hřiště podtrhují de-
taily. Stylové lavičky, dřevěné bedny 
plné nápojů uložených v ledu, na La-
ke‘s Course i monitory, kde se podí-
váte před odpalem za horizont.
 „King‘s Course má určitě potenciál 
pro European Tour,“ řekl stálý účastník 
série a její pětinásobný vítěz Němec 
Marcel Siem, další z hvězd slavnostní-
ho ceremoniálu. Tak ať to vydrží (mini-
málně) dalších osmdesát let.

ROYAL BLED

KING‘S COURSE
Délka: 6653 m

Green fee: 150 eur

LAKE’S COURSE
Délka: 3047 m

Green fee: 45 eur

Znovuotevření se zúčastnilo kvarteto profesionálů, kteří provedli slavnostní odpal na 
desáté jamce. Foto: Antonín J. Grimm

CESTOVÁNÍ

Green 15. jamky chráněný jezírkem. Foto: Antonín J. GrimmJiž na první jamce vás okouzlí výhledy na Julské Alpy. Foto: Antonín J. Grimm

inzerce

inzerce

Děkujeme partnerům Business Golf Tour 2017!



ZÁŘÍ 2017 13

Foto: Golfclub Zell am See-Kaprun

Uprostřed malebné kulisy regionu 
Zell am See-Kaprun se golfová hra 
mění ve zcela nový zážitek. Kdo hle-
dá něco mimořádného, je na zdej-
ších mistrovských hřištích správně. 
Mnohokrát oceněný 36jamkový are-
ál představuje největší zařízení své-
ho druhu v rakouských Alpách a pat-
ří také do alpské skupiny Leading 
Golf Courses.
 Dvě 18jamková hřiště jsou po-
jmenována po obou známých vrcho-
lech oblasti – Schmittenhöhe a Kitz-
steinhorn – a vzbuzují čisté golfové 
nadšení, s tím nejlepším výhledem 
na ledovec, ležící ve výšce 3000 met-
rů nad mořem, a na okolní vrcholky. 
 Nejde však jenom o panorama, 
nýbrž také o samotná hřiště, která na-
bízejí nejvyšší kvalitu. Kromě skvěle 
opečovávaných greenů lákají k ode-
hrání malého bílého míče rozlehlé 
trénikové plochy se zastřešenými 
odpališti, chipping greeny a cvičnými 
bunkery, stejně jako mnohá jezírka 
a přírodní biotopy.

Lahodná kombinace: Golf a kuli-
nářství

Výjimečná příroda, prvotřídní infra-
struktura a nejlepší kulinářství: v re-
staurantu přímo na golfovém hřišti 
můžete ochutnat znamenité národní 
i mezinárodní lahůdky a také si vypít 
sklenku dobrého vína na nádherné 
panoramatické terase. Kdo chce zů-
stat delší dobu, může se ubytovat 
v partnerských golfových hotelech
v okolí. Navzdory alpské poloze ob-
lasti je Golfclub Zell am See-Kaprun 
otevřen od dubna do listopadu.

Foto: Eddie Groeger 

Zell am See-Kaprun: drajvujte a vychutnávejte

Foto: Golfclub Zell am See-Kaprun

Golfová výuka mezi ledovcem, vr-
cholky a jezerem

Kdo ještě není zcela seznámen s putte-
rem a týčkem, ten se ocitá v Zell am 
See-Kaprunu v těch nejlepších rukou. 
Golfový trenér Evan pracuje s hráči na 
každé stránce hry. Jeho výuka nespo-
čívá v teorii, ale odvíjí se od individua-

lity a pomáhá každému začátečníkovi 
v hladkém herním vzestupu. 
 Dovolenkoví hosté se mohou 
spolehnout na odbornou radu a do-
poručení správné výbavy v místním 
pro-shopu, který oplývá velkým vý-
běrem prvotřídního oblečení a nej-
novějších modelů holí.

Foto: Eddie Groeger 

Na mistrovských hřištích mezi ledovci, horami a jezery čeká perfektní golfový zážitek

CESTOVÁNÍ - RAKOUSKO

Informace

Zell am See-Kaprun Tourismus

Brucker Bundesstraße 1a, 
A-5700 Zell am See 

Telefon: +43 6542-770, 
welcome@zellamsee-kaprun.com, 

www.zellamsee-kaprun.com

Golfclub Zell am See-Kaprun 
/ Saalbach-Hinterglemm

Golfstraße. 25, A-5700 Zell am See
Telefon: +43 6542 56161, 

golf@zellamsee-kaprun.at, 

www.golf-zellamsee.at

Foto: Eddie Groeger 



14 CESTOVÁNÍ - JIŽNÍ AFRIKA

Jižní Afrika jako ideální trojkombinace: golf, víno a safari na jedné cestě
Fancourt Montagu patří do Top 10 v JAR. Foto: Antonín J. GrimmPinnacle Point a golf na útesech u bouřícího Indického oceánu. Foto: Antonín J. Grimm

ANTONÍN J. GRIMM

Jednou z nejznámějších golfových 
destinací je Garden Route na jiho-
východním pobřeží. Po příletu do 
George možná trochu znejistíte, zda 
jste opravdu v té typické, vyprahlé 
Africe. Pobřeží lemují jehličnaté lesy, 
laguny a spousta malých jezer. Za 
nimi se zvedají kopce a celé to spíše 
připomíná Skandinávii. 
 Podél Garden Route je 13 perfekt-
ních hřišť. Prim ovšem hraje resort 
Fancourt. Leží jen pár minut od letiště 
v George. Vlastník, jeden z němec-
kých zakladatelů koncernu SAP, zde 
vytvořil doslova golfovou pohádku. 
A na pomoc s designem si pozval jed-
noho z nejpovolanějších – černého 
rytíře Garyho Playera.
 Každé ze tří hřišť je trochu jiné. 
Outeniqua je rovinaté, jamky se pro-
plétají mezi bílými vilami a část se 
hraje podél lesa, který ohraničuje re-

sort. Nedaleko hřiště se zvedají hory, 
jež dotvářejí poutavou kulisu. Okolo 
fairwayí spatříte záhony s květinami 
a závěr druhé devítky se odvíjí podél 
rozlehlých vodních ploch.
 Druhé hřiště, Montagu, je už del-
ší i těžší. Začátek má podobný jako 
Outeniqua, hraje se mezi vilami. Po 
několika jamkách se ocitnete mezi 
stromy a keři. Odpaliště mají stylové 
označení tvořené africkými symbo-
ly. Z „průměrné“ Antilopy měří měří 
6,3 km, což představuje slušnou dáv-
ku. Signature hole sedmnáctka par 3, 
hraná přes jezero.
 Největší chloubou je ale hřiště The 
Links, hodnocené jako vůbec nejlepší 
v celé Africe, hrál se zde i Presidents 
Cup. Členy přísně privátního hřiště 
jsou například Ernie Els nebo Retief 
Goosen. Z černých odpališť měří sko-
ro 7 kilometrů. Při ubytování v resortu 
je k dispozici jen několik hracích časů 
denně. Na první pohled jde z The 

Pokud zvažujete cestu za golfem na černý kontinent, 
první volbou musí být Jihoafrická republika. Země 
je často označována jako „Švýcarsko Afriky“. Krom 
nádherné přírody a vyhlášených národních parků je 
zde i 484 golfových hřišť, více než polovina z celého 
kontinentu. 

14. jamka na hřišti Pezula. Foto: Conrad Pezula

Links až strach, připomíná monstrum. 
Když se díváte z některých odpališť, 
přibližně 80% plochy před vámi tvo-
ří „džungle“. The Links je až brutálně 
nádherné, ale sebevědomí si na něm 
nezvýšíte. Vtipná jsou i jména každé 
jamky. Co čekat od Calamity nebo 
Sheer Murder (Vyložená vražda)? Při 
plánování pobytu si na Fancourt vy-
hraďte dostatek času.
 Hodinku jízdy z George směrem 
na východ leží v okolí letoviska Knys-
na hned dva kouzelné resorty. Simola 
je položena v kopcích a z hotelového 
balkonu můžete sledovat část hřiště 
i ústí laguny. Hřiště navrhla další legen-
da  - Jack Nicklaus. Je zde povinná bug-
gy. Najdete tu „milion“ bunkerů a před 
hrou se vsaďte, zda se někdo obejde 
bez hry z písku. Na hřišti číhá spousta 
dalších pastí, křovin i vysvobozujících 
drop zón. K nejzajímavějším patří dru-
há jamka, hraná do hlubokého údolí. 
Večer se vyplatí sjet z kopce dolů a vy-
pravit se lodí po laguně směrem k ústí 
Indického oceánu. Krásný den zakon-
čete posezením v jedné z mnoha re-
staurací v přístavu Knysna.
 Na pohled ještě zajímavější je ne-
daleká Pezula. První jamka má být 
„lidská“, na rozehrání. To zde s handica-
pem obtížnosti 1 rozhodně neplatí. Po 
slušném drajvu čeká obludně dlouhá 
a zarostlá rokle jako předzvěst nutné 
přesné hry. Ani dvojka s hlubokými, až 

linksově vypadajícími bunkery není 
snadná. Druhá devítka přinese nád-
herné výhledy na lagunu. Zpozorněte 
na 13. jamce, hrané z útesu do údolí. 
Signature hole je ale až jamka číslo 14, 
par 4. Má obří bunker okolo celého 
greenu, přes písek vedou dřevěné láv-
ky k jamkovišti a pod greenem bouří 
vlny Indického oceánu. Neobyčejný 
zážitek. 
 Hurá směr Kapské Město. Povinná 
golfová zastávka musí být na Pinna-
cle Point u Mossel Bay. Prudký sjezd 
do uzavřeného resortu směrem ke 
klubovně na hraně útesů je předzvěs-
tí dramatičnosti hřiště. „Připomíná to 
Thracian Cliffs v Bulharsku,“ zaznívá 
ve flightu od zkušených kolegů. Sedm 
jamek je posazených na útesech 
s výhledem na bouřící moře. Jamky 
jsou kratší, komplikaci hry znamena-
jí nakloněné fairwaye. Odměnou za 
slušnou rundu budiž pivko na terase 
s výhledem na 9. a 18. green.
 Pivo ale dejme stranou, blížíme se 

do srdce afrického vinařství. V okolí 
města Stellenbosch se nacházejí de-
sítky rozlehlých vinic. Jednu z nich 
vlastní i Ernie Els. A tak je povinností 
golfisty vybrat si na degustaci právě 
tuto. A protože Merlot nebo Sau-
vignon chutnají skvěle, je třeba večer 
pokračovat „u Ernieho“ v jeho restau-
raci nesoucí (jak jinak) jméno Big Easy.
 Další pěkný golfový kousek čeká 
nedaleko od Stellenbosche, již na do-
hled Kapského Města. Hřiště Erinvale 
má dvě tváře. První devítka je placka, 
druhá se zvedá do kopců a poskytu-
je z nejvyšších míst výhledy na moře. 
Díky neobvyklému suchu během na-
šeho pobytu se dalo hrát i z ploch, 
kde „normálně“ straší hluboká voda. 
Za nejhezčí platí 17. jamka, hraná 
z kopce dolů do úzkého trychtýře. 
Opět z dílny Garyho Playera.
 Samostatnou kapitolou pobytu 
musí být Kapské Město. I zde se nabízí 
dost možností zahrát si golf, napří-
klad na Royal Cape nebo Steenberg, 

Pohled z balkonu na hřiště Simola. Foto: Antonín J. Grimm
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Jižní Afrika jako ideální trojkombinace: golf, víno a safari na jedné cestě
Výhody golfu v Jihoafrické republice

Celoroční golfová destinace, žádný časový posun a přelet 
z Evropy přes noc, solidní kurs místní měny rand, kdy jsou 
ceny za jídlo, golf, dopravu nebo ubytování na podobné 
nebo nižší úrovni než u nás (neplatí úplně pro centrum 
Kapského Města jako top turistické destinace) a pro pobyt 
v Krugerově národním parku).

Tipy:
• Stylové ubytování včetně denních a nočních safari jízd 
   v Krugerově parku a navíc blízko hřiště Leopard Creek 
   na lukimbi.com

• Výlety lodí po laguně Knysna za pozorováním velryb 
   a delfínů zajistí www.knysnaboattrips.co.za

• Víno od Ernieho Else si lze objednat na 
   www.ernieelswines.com 

• Služby šité na míru pro pobyt, golf a safari nejen v JAR na 
   klíč zajistí specialista Pro Golf Africa Safaris. Šestnáct let 
   zkušeností, tým erudovaných konzultantů, sídlo v Kapském
   městě a služby na top úrovni. www.progolfsafaris.com

I toto lze spatřit na greenech. Foto: Pro Golf Africa Safaris

Ernie Els a kolekce vín. Foto: A. J. Grimm V Krugeru jsou zvířata hodně blízko... Foto: A. J. Grimm

ale je třeba také vysadit. Co se vypra-
vit (pěšky nebo lanovkou) na slavnou 
Stolovou horu, na mys Dobré naděje, 
nebo si užít nočního života na vyhlá-
šeném Victoria & Alfred Waterfront. 
Zde by se dalo putování po africkém 
pobřeží ukončit, ale scházelo by safari.
 Přelet do Krugerova národního 
parku zabere asi 2,5 hodiny. Park je na 
naše poměry skromné slovo, oblast 
má rozlohu jako Izrael. Hlavním láka-
dlem je pozorování lvů, slonů, antilop, 
levhartů, zeber... Množství zvěře se 
pohybuje ve statisících. A dostanete 
se i do situací, kdy se zvířata nachá-
zejí doslova na dosah. Vzrušující jsou 
hlavně noční výjezdy terénním lan-
droverem s ozbrojenými rangery. 
 Zpět ke golfu, čeká bonbónek na 
závěr. Leopard Creek je hodnocen 
jako hřiště číslo 2 v Jižní Africe. Od 
Krugerova národního parku ho od-
děluje Crocodile River. Název privát-
ního hřiště, kam se lze dostat buď jen 

s členem, nebo díky ubytování v jedné 
z partnerských lodgií, připomíná na 
každém odpališti skulptura leoparda, 
vždy v jiné poloze.
 Začátek působí ještě průměrně, 
vzrůšo přijde až na deváté jamce, na 
poloostrovním greenu u klubovny, ale 
už neskončí. Druhá devítka, to je jed-
no překvapení za druhým. Zpomalte 
u greenu 13. jamky. Pohled na Cro-
codile River a pozorování lenošících 
hrochů a krokodýlů se neomrzí. Zá-
věr graduje příhrou na ostrovní green 
v sousedství devátého jamkoviště.
 „Musíš vidět nejlepší golfovou 
akademii na světě,“ míří průvodce 
Carl na nově otevřený projekt, patřící 
k Leopard Creek. Akademie paru 3 je 
složena z kopií nejslavnějších jamek 
z celého světa, například 12. jamka 
v Augustě, 11. na Old Course, 8. na 
Royal Troon, 17. na TPC Sawgrass. Vše 
v super kvalitě. Stejně jako celá Jiho-
africká republika.

Hřiště Erinvale. Foto: Antonín J. Grimm

Leopard Creek v sousedství Krugerova parku. Foto: Antonín J. Grimm 

Kapské Město, pulsující Victoria & Alfred Waterfront, 
v pozadí Stolová hora. Foto: A. J. Grimm

Fancourt a jeho chlouba - The Links, nejlepší hřiště v celé Africe. Foto: Fancourt
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