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VÍTĚZOVÉ ROKU 2022
Vyhlašujeme výsledky IV. ročníku cen Golfových novin za uplynulou sezonu

Amatér: Jiří ZUSKA
Jediný Čech v top 100 světového žebříčku amatérů, 
koncem listopadu na 57. místě, vystřídal po dvou letech  
v našich cenách Filipa Jakubčíka. Ve třiadvaceti se coby 
historicky první Čech dostal přes vítězství v kvalifikaci 
mezi 312 účastníků turnaje US Amateur, kde ale nepro-
šel kvalifikací na rány do jamkové části. V letní sérii Elite 
Amateur zazářil druhým místem na Southern Amateur 
Championship. Na podzim se pokusil kvalifikovat na 
Houston Open v rámci PGA Tour. Z jedné ze tří předkvali-
fikací postoupil jako pátý s výsledkem 5 pod par na kolo 
do pondělní kvalifikace. V ní zahrál jednu ránu pod par 
(71), přičemž postupovaly výsledky 62 a třikrát 66. „Uká-
zalo mi to, na čem ještě musím pracovat,“ řekl člen GC 
Podbořánky, studující na University of Louisville.

Předchozí vítězové: 2021 i 2020 Filip Jakubčík, 2019 Jiří 
Zuska

Talent: Louis KLEIN
Teprve třináctiletý školák se stal mezinárodním mistrem 
Česka juniorů do osmnácti let a byl pátý na European 
Young Masters. Na domácím Albatrossu hrál jako nej-
mladší v historii DP World Tour, kde to v průběhu prvního 
kola dokonce vypadalo na postup cutem, než zkažený 
závěr a skóre 76-74 vystavily stop.

Předchozí vítězové: 2021 Louis Klein, 2020 Barbora Bujá-
ková, 2019 Tatiana Boháčová

Trenér: Vojtěch DOSTÁL
Vzácná kombinace úspěšného trenéra mládeže na praž-
ském Černém Mostě, kde působí deset let, a zároveň 
skvěle hrajícího učícího profesionála, který ve třiceti 
letech vyhrál 11. ročník Czech Pro-Am Teaching Tour. Je 
také regionálním koučem tréninkové skupiny ČGF Zá- 
pad B, kde předává zkušenosti juniorům.

Předchozí vítězové: 2021 David Carter, 2020 Staffan Jo-
hansson, 2019 Rudolf Nechanický jr.

Turnaj: Tipsport CZECH LADIES OPEN
Větší oslava golfu tu ještě nebyla. Ladies European Tour 
v Berouně přinesla vítězství Jany Melichové, druhé místo 
Kláry Spilkové a další čtyři umístění českých hráček v top 
20. Turnaj s televizní produkcí O2 TV Sport získává stále 
větší respekt v Evropě a pro rok 2023 navýšil prize money 
na 300 000 eur.

Předchozí vítězové: 2021 Czech Open, 2020 i 2019 Tip- 
sport Czech Ladies Open

Výsledek: Jana MELICHOVÁ
Překvapení, jaké český golf dosud neviděl. Amatérka 
vyhrála se 14 pod par o ránu domácí turnaj profesio-
nální Ladies European Tour a zařadila se k předchozím 
vítězkám, jimiž byly Carly Booth, Emily Kristine Pedersen 
a Atthaya Thitikul. Následoval přestup k profesionálkám 
a členství na LET.

Předchozí vítězové: 2021 Vít Šimek, 2020 Ondřej Lieser, 
2019 Gordan Brixi

Profesionál: Aleš KOŘÍNEK
Symbol píle a nezlomnosti byl podle 
Golfových novin nejlepším profesionálem  
v roce, na jehož začátku oslavil třicáté de-
váté narozeniny. Zvítězil na Slovak Open, 
stal se nejlepším domácím hráčem na 
Czech Open (2. místo po play off s Fran-
couzem Julienem Brunem, s rekordem 
hřiště 60 ve finále) a rovněž při Czech 
Masters na Albatrossu. Tam v konkurenci 
hráčů z DP World Tour vybojoval cut jako 
jediný tuzemský profesionál, a nakonec 
se v turnaji zkráceném na tři kola dělil  
o 60. místo. Vyhrál rovněž Czech Open 
Golf Tour na Case Serena. „Sportovní golf 
chci hrát ještě několik let, ale rozhodl jsem 
se něco si vydělat bokem trénováním, je-
likož všechno celou dobu táhnu sám bez 
sponzora,“ řekl o přestupu k trenérům 
Kořínek, který z profesionálů v roce 2022 
vyhrál nejvíc peněz (více na str. 4).

Předchozí vítězové: 2022 Filip Mrůzek, 
2021 i 2020 Ondřej Lieser

Profesionálka: Klára SPILKOVÁ
Nečekaný comeback dlouhodobé české 
jedničky na Ladies European Tour se odra-
zil i ve výsledku této kategorie. V polovině 
roku se zdálo, že díky vítězství na Tipsport 
Czech Ladies Open se hráčkou roku musí 
stát Jana Melichová, jenže ta vyhrála v Be-
rouně ještě jako amatérka, a navíc o ránu 
za ní druhá Spilková se koncem června 
nadechla k úžasné jízdě. Jak se zvolna roz-
plýval její sen o comebacku na LPGA pro-
střednictvím Epson Tour, každým startem 
na LET sílily její evropské naděje. Týden po 
Berounu desátá v Německu, v září osmá ve 
Francii, a týden poté druhé vítězství kariéry 
na evropské sérii v Irsku, její první po pěti 
letech. Konečné 17. místo v žebříčku ev-
ropské sezony nedává pochyby o ceně pro 
hráčku, která je po čtyřech matných letech 
v USA zpět na vrcholu.

Předchozí vítězky: 2021 Kristýna Napolea-
ová, 2020 Klára Spilková, 2019 Kateřina 
Vlašínová

Amatérka: Patricie MACKOVÁ
Nejlépe umístěná Češka v historii mistrovství Evropy žen, 
kde s výsledkem 14 pod par po čtyřech kolech skončila 
čtvrtá. Dvaadvacetiletá studentka University of Maryland 
se stala týmovou jedničkou školy, hrající v první divizi, 
a zúčastnila se finále šampionátu družstev NCAA. V září 
vyhrála univerzitní turnaj Yale Invitational a v jarní části 
sezony měla další tři umístění v  top 10 v řadě za sebou. 
Byla mezinárodní vicemistryní republiky ve hře na rány 
za úspěšnou obhájkyní titulu Denisou Vodičkovou, obsa-
dila čtvrté místo na domácím hřišti na Zbraslavi při tur-
naji LET Access Series a skončila v top 13 na Ladies Euro- 
pean Tour v Berouně. Ve světovém žebříčku amatérek jí 
koncem listopadu patřilo 111.  místo. Pomyslný souboj  
s Vodičkovou (76.  místo ve WAGR) byl těsný.

Předchozí vítězky: 2021 i 2020 Denisa Vodičková, 2019 
Tereza Melecká

Hendigolf: František BICAN
Tady se obtížně porovnává a vybírá, protože úspěšných 
hendigolfistů je mnoho. Bican vyhrál turnaj českého po-
háru CZDGA Golf Tour ve Mstěticích a skončil druhý na 
stableford při EDGA Tour v Itálii. Byl rovněž třetí v kate-
gorii Stableford 4 na mezinárodním Czech Disabled Golf 
Masters na Černém Mostě.

Předchozí vítěz: 2021 i 2020 Zbyněk Kotek

Počin: Záchrana JANOVA
Devastující požár, který na přelomu prázdnin zasáhl 
České Švýcarsko, se přiblížil na 150 metrů k devítijam-
kovému přírodnímu hřišti v Janově. Jedné z největších 
katastrof zůstal areál ušetřen díky okamžitým protiopat-
řením, k nimž patřilo vysekání suché přerostlé trávy  
a preventivní prolévání ploch.

Předchozí vítězové: 2021 Stay safe, play golf, Počin 2020 
i 2019 Golf Circus, Fair play 2020 SK Slavia Praha fotbal, 
2019 Stanislav Matuš

Hřiště: Panorama KÁCOV
Popularitu 27jamkového areálu ukazuje největší počet 
odehraných turnajových jamek ze všech hřišť v republi-
ce. Turnajovou atraktivitu nesnižuje ani fakt, že dvě kom-
binace devítek (vždy River spolu s Meadows a Forest) 
patří mezi tři nejtěžší osmnáctijamková hřiště, pokud jde 
o zisk stablefordových bodů.

Předchozí vítězové: 2021 Poděbrady, 2020 Oaks Prague  
a Dolní Dobrouč, 2019 Oaks Prague

Událost: Sára KOUSKOVÁ na LETAS
Další historický milník. Jako první Češka vyhrála dru-
hou evropskou tour LET Access Series a stala se také 
Nováčkem roku, přestože do ní nastoupila až v červnu. 
Od druhého místa na domácí Zbraslavi se 23letá profe-
sionálka odrazila ke třem vítězstvím, další druhé i třetí 
příčce, a ještě dvěma umístěními top 10.

Předchozí vítězové: 2021 Denisa Vodičková na Junior 
Solheim Cupu, 2020 Český golf v pandemii, 2019 Nick Fal-
do na Greensgate Te
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Nejvíce unikátních hráčů a hráček přitáhly Pyšely
Foto: Loreta Pyšely

www.golfarts.cz

Největší golfový obchod 
a eshop v ČR
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Boje, body, krutosti aneb statistiky sezony 2022
Kolik? To je nejčastější otázka 
na golfistu, který právě přišel 
ze hřiště. Otázky na počet ran 
či stablefordových bodů se  
s koncem sezony mění ve vše-
obecné zkoumání celkových 
statistik golfu. Jak na tom byl 
ten český v roce 2022?

Antonín Ebr

Nejsme aktivní

Podle dostupných statistik webu 
golfparada.cz existuje 26 614 aktiv-
ních golfistů. Takže ve skutečnosti 
hraje jen každý druhý z celkového 
počtu registrovaných hráčů, a zbytek 
má jen plastové kartičky v peněžen-
ce, nebo dnes už vlastně ani ty ne. 
Špatná zpráva: v golfu zaslíbeném 
roce 2015 tu bylo ještě 32 763 ak-
tivních hráčů. Dobrá zpráva: rok 
2021 vykázal 25 755 hrajících, takže 
v uplynulé sezoně se našla téměř ti-
sícovka navíc.

Stabilní handicapy

U tabulky handicapů je ovšem za-
počítáno výrazně více jmen, celkem 
38 135 golfistů. Jak to? I nehrající 
golfista má svůj handicap (a zbytek 
registrovaných jsou hráči bez handi-
capu). Mimochodem, rozdělení han-
dicapů, a tudíž průměrná výkonnost 
českého golfového národa se v prů-
běhu let nijak zásadně nemění.

handicap hráčů                    % z celku

do 4,4  1525  4

4,5–11,4  3613  9,5

11,5–18,4  7531  19,7

18,5–26,4  9764  25,6

26,5–36  8145  21,4

37–54  7557  19,8

Turnaje přibývají

Na českých hřištích se v roce 2022 
uskutečnilo 5150 turnajů, z toho 
4164 na osmnáctkách a 986 na de-
vítijamkových hřištích. Nejvíc se hrá-
lo v září, následovaly červen, květen, 
srpen a červenec. V roce 2021 se 
uspořádalo 4721 turnajů a soutěží, 
tedy o více než 400 méně, ale ještě 
v roce 2015 to bylo 6626 akcí.

Železná lady

Nejvíc stablefordových bodů v ro- 
ce 2022 získala Lenka Křikavová. 
Hráčka Golf Clubu Mstětice s handi-
capem 25 uhrála celkem 3495 bo- 
dů. Za ní skončili Richard Kalhous  
(3137 b.), který byl nejvíce bodu-
jícím hráčem v sezoně 2020, a Petr 
Břicháček (3084 b.).

Kvalita pod par

Výsledkově nejstabilnější golf před-
váděl Dominik Pavouček, který po-
druhé přešel k profesionálům a který 
dokázal za sezonu zahrát 68 oficiál-
ních výsledků pod par osmnáctijam-

kového hřiště. Za ním skončili další 
profesionálové Stanislav Matuš (56) 
a Šimon Zach (42).

Zlepšení roku

Pokud se počítají stablefordové 
body uhrané nad počet 36 na osm-
náctijamkovém hřišti za rok, pak Lin-
da Hlávková z GC Malevil jich získala 
285 a skončila s handicapem 14,9. 
Za ní jsou Radoslav Vyčítal (278)  
a Nikola Truhlářová (273).

Mimořádný výkon

Výjimečný výkon na osmnáctijam-
kovém hřišti předvedl Petr Novotný  
z GC Svatý Jan. Během turnaje na do-
mácím hřišti Slapy zahrál muž s han-
dicapem 14 během kola šest birdie! 
Také díky nim získal 44 stablefordo-
vých bodů a zlepšil se na 11,9.

Nejoblíbenější hřiště

Největší počet hrajících golfistů na 
hřišti za rok: Pyšely si zahrálo 3415 
unikátních hráčů, následují Albatross 
(2925) a Beroun (2786).

Nejtěžší bojiště

Jde o nejtěžší hřiště s celkovým nej-
menším průměrem nahraných stab-
lefordových bodů. Jako nejnáročněj-
ší vychází kombinace River & Forest 
v Kácově s výsledkem 28,64 bodu. 
Za ní jsou soukromá Casa Serena 
(29,34 b.) a opět Kácov, kombinace 
River & Meadows (29,54 b.).

Nejhranější

Nejvíc odehraných turnajových ja- 

mek vykázala Panorama Kácov, kde 
golfisté absolvovali 113 944 ofi- 
ciálních jamek. Na dalších příčkách 
se umístily Mstětice (111 933) a Py-
šely (105 318). Stejně jako v přípa-
dě nejoblíbenějšího hřiště jde vždy  
o místa ve Středočeském kraji.

Kruté jamky

Náročnost jamky ukazuje celkový 
průměr úderů nad hráčův osobní 
par, a to při absolvování v průměru 
alespoň 108 hráči za jeden měsíc  
v sezoně.

hřiště  jamka  nad par

par 3

1. Dýšina  11  0,84

2. Beřovice  2   0,71

3. Ropice  17  0,69

par 4

1. Alfrédov  5   1,34

2. Bechyně  4   1,32

3. St. Boleslav  9  1,12

par 5

1. Alfrédov  10  1,18

2. Slapy  1   1,11

3. D´Este  7   1,11

Zdroj: Golfparada.cz,  
údaje k 25. listopadu 2022

Dominik Pavouček jako „podparovač“ roku
Foto: Zdeněk Sluka

Opakovaně nejkrutější třípar v zemi, 11. jamka na Greensgate
Foto: Zdeněk Sluka
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Top 10 žen a mužů v korunových výdělcích 2022

Dvacetiletí žebříčků
První finanční žebříček českých 
profesionálů se objevil po sezoně 
2001. Vítězný Karel Skopový junior 
získal před zdaněním 208 125 ko-
run. Druhý Jiří Němeček si připsal 
140 625 a třetí Petr Mrůzek 130 975. 
Tehdy desátý Jakub Kučera (dnes 
Anna Nicol Kučerová) vyhrál  
43 800, třicátý Luboš Štika získal 
6308 korun a aspoň pětistovku si 
na 45. místě připsal Rudolf Pechan.

 V roce 2008 se žebříček rozdělil. 
Nejlepší muž Petr Skopový si při-
psal 571 925 korun, za ním skon-
čili Jiří Němeček s 302 675 a Ond-
řej Lébl s 277 445 korun. Alespoň  
480 korun vyhráli Michal Oravec  
a Bohuslav Syřiště, kteří se dělili  
o 59. místo Order of Merit. Nejú-
spěšnější ženou byla jasně Zuzana 
Mašínová (977 150) před Editou Ne-
chanickou (115 400) a Annou Sixto-
vou (20 000).
 V roce 2011 ovládl finanční žeb-
říček Marek Nový s 522 637 korunami 
před Stanislavem Matušem (350 041) 
a Lukášem Tintěrou (220 766). Desátý 
Viktor Skalle vyhrál 108 062 a Květo- 
slav Strachota na 30. místě 23 151 ko- 
run. Minimum 625 korun si připsal 
Daniel Štika na 60. místě. Nejlepší 
žena Slovenka Zuzana Kamasová zís-
kala 1 337 925 korun, za ní byly Klára 
Spilková (743 600) a Denisa Sobotko-
vá (20 875). Anna Sixtová na šestém 
místě měla 5400 korun.
 Poměr sil otočil a nárůst výděl-
ků přinesl rok 2020. To si Ondřej 
Lieser, především díky celkovému 
vítězství na Challenge Tour, připsal  
3 325 915 korun. Za ním skončili Aleš 
Kořínek (366 755) a Stanislav Matuš 
(281 056). Desátý Tadeáš Sedláček 
vyhrál 32 000 a Lukáši Lizánkovi 
zajistilo třicáté místo 3500 korun. 
Alespoň 1800 korun si na děleném 
35. místě vydělalo sedm hráčů. Nej-
lepší žena Klára Spilková si přišla 
na polovinu toho, co Lieser, přesně  
1 684 990 korun. Za ní skončily 
Šideri Váňová (229 658) a Kateři-
na Vlašínová (106 311). Alespoň  
2000 získaly v pořadí osmé Eva Ko-
želuhová a Martina Lančová.  

Foto: Zdeněk Sluka (2) a LET                 

Kolik si za rok 2022 vydělali hrající profesionálky a profesionálové? Tedy ty a ti, kteří se živí soutěžním hraním golfu?  
Oficiální žebříček Order of Merit, běžný v jiných zemích, Česko nevede, a tak je tu neoficiální pořadí Golfových novin.

Pořadí jsme sestavili podle hrubých 
turnajových výdělků, převedených 
na koruny. Ukazuje se naprostá pře-
vaha žen, vyjádřená dlouhodobě ve 
světových žebříčcích. Zatímco ve 
světovém top 1000 bylo koncem 
listopadu 2022 sedm Češek v čele  
s Klárou Spilkovou na 159. mís-
tě, stále větší bídu mužů odráželo  
číslo 0. Nejvýše postaveným byl Jan 
Cafourek až na 1009. místě a do dru-
hé tisícovky světového pořadí se ve-
šli už jen další tři Češi! Kde jsou časy 
historicky nejlepší pozice českého 
muže, a sice 171. místa Ondřeje Lie-
sera po sezoně 2020?

ŽENY

O peníze v roce 2022 bojovalo re-
kordních dvanáct českých profesio-
nálek včetně Anny Nicole Kučerové, 
dříve Jakuba Kučery. Nejúspěšněj-
ší se stala opět Klára Spilková. Na 
Ladies European Tour vydělala  
2 760 000 korun, jediným startem 
na LPGA Tour 114 000 a na druhé 
americké Epson Tour 840 000 korun.
 Další místa patří členkám LET 
a LETAS. Kristýně Napoleaové po-
mohlo druhé místo na Saudi Ladies 

International (bezmála 68 000 eur), 
zatímco Tereza Melecká se vyšvihla 
díky podílu na dvou vítězstvích týmů 
v sérii Aramco (po 35 000 dolarů).
 Meleckou odsunula v prosinci 
Sára Kousková, která si z Australian 
Open připsala 300 000 korun  
k 879 000 z LETAS a 2000 z Czech 
PGA Tour. Šideri Váňová vydělala 
214 000 korun na LET a 25 000 na 
LETAS. V přepočtu 700 000 korun 
za vítězství v Berouně musela coby 
amatérka oželet Jana Melichová, ale 
ve zbytku sezony už jako profesio-
nálka získala na LET 212 000 korun.
 Karolína Vlčková, hrající už jen 
sporadicky Epson Tour, inkasovala 
34 000 korun. U Terezy Koželuhové 
(31 000 + 4450) a Kateřiny Vlaší-
nové (18 000 + 7450) jsou výdělky 
součtem LETAS a Czech PGA Tour,  
u druhé jmenované také ještě ze 
Slovak Open (7000). Jen 5250 korun 
vydělala Lucie Hinnerová.

MUŽI

Paradoxně v sezoně, kdy toho vydě-
lal z mužů nejvíc, odešel Aleš Koří-
nek od hrajících k vyučujícím pro-
fesionálům. Jeho turnajový výdělek 

přes půl milionu korun ale není ani 
vzhledem k nákladům, ani v poměru 
k jiným profesionálním sportovcům 
nijak zázračný. To, co bývalý fotba-
lový brankář uhrál za rok golfem, to 
leckdy bere náhradní gólman v ligo-
vém fotbale i hokeji – měsíčně.
 Kořínkovo vítězství na Slovak 
Open: 243 000 Kč. Cut na Czech Mas-
ters: 124 000. Czech PGA Tour (včet-
ně druhého místa na Czech Open):  
97 267. Pro Golf Tour: 62 000.
 Druhý Filip Mrůzek si přišel na 
267 700 korun z Challenge Tour, 
kde uhrál i částečnou kartu na se-
zonu 2023, dalších 107 000 korun 
vydělal na DP World Tour, 82 000 na 
jediném turnaji arabské Mena Tour,  
41 600 na Czech PGA Tour a 12 000 
na Slovak Open.
 Třetího Jana Cafourka živila přede-
vším Pro Golf Tour, kde si hlavně díky 
jednomu titulu vydělal 232 000 ko- 
run. Za třetí místo na Mena Tour získal 
141 000 korun, z Czech PGA Tour pak 
46 900 a ze Slovak Open 6000 ko- 
run.
 A další v pořadí? Čtvrtý Štěpán Da-
něk: Czech PGA Tour 52 700, Pro Golf 
Tour 49 000, Slovak Open 49 900, 

Mena Tour 45 000. Pátý Šimon 
Zach: 67 700 Czech PGA a 44 000 
Challenge Tour Kaskáda. Šestý Mi-
chal Pospíšil: Czech PGA Tour 67 500 
+ Pro Golf Tour 56 000. Sedmý Gor-
dan Brixi si díky čtyřem akcím na 
Challenge Tour vydělal 118 900 ko- 
run, osmý Dominik Pavouček si  
z Czech PGA Tour přivezl 91 500 ko- 
run. Devátého Stanislava Matuše, 
který po sezoně odešel trénovat na 
Kaskádu, živila jen Czech PGA Tour.
 Věčně zraněný a tentokrát až 
desátý Ondřej Lieser si pomohl jen  
49 000 korun ze Slovak Open. Na DP 
World a Challenge Tour prošel cu-
tem pouze dvakrát ze čtrnácti startů, 
naposledy v květnu. Pak už neuspěl  
v žádném z deseti cutů.
 Pro srovnání s trenéry: na Czech 
Pro-Am Teaching Tour 2022, kde 
startují vyučující profesionálové, 
bral celkový vítěz Vojtěch Dostál  
41 875 korun.
 Podobně jako Melichová tratili  
i mužští amatéři. Jako profesionál by 
si David Tomi přišel po Czech Masters 
na 159 821 korun a Matěj Bača na 
111 703 korun. Timotej Formánek na 
Pro Golf Tour přišel o 16 007 korun.

  1. Spilková  3 714 000  Kořínek  526 267

  2. Napoleaová 1 989 000  Mrůzek  519 300

  3. Kousková 1 181 000 Daněk  196 600

  4. Melecká  1 078 000  Cafourek  425 900

  5. Váňová  239 000  Zach  128 700

  6. Melichová  212 000  Pospíšil  123 500

  7. Koželuhová T.  35 450  Brixi  118 900

  8. Vlčková  34 000  Pavouček  105 500

  9. Vlašínová  32 450  Matuš  88 926

10. Kučerová  7667  Lieser  49 000

Kristýna Napoleaová

Tereza Melecká

Jan Cafourek

Filip Mrůzek

Zuzana Mašínová

Profesionálové se nechlubí
Finanční žebříčky za rok 2022 
byste na webu profesionálů 
hledali marně. Přestože mají 
členové české PGA povinnost 
zasílat své výsledky na sekre-
tariát, nečiní tak nikdo. „Před 
sezonou jsem rozeslal e-maily 
členům a požádal je o to. Ne-
přišlo nic,“ přiznal sekretář or-
ganizace Lukáš Tintěra.

Až si budou profesionálové stěžo-
vat, že jim v našem žebříčku schází 
ten či onen údaj, měli by si nejprve 
sáhnout do svého svědomí. Často 

jsme částky získávali oklikou, třeba 
od promotérů, neboť nebyly nikde 
uvedeny.
 Absence finančních žebříčků 
však není jen českou specialitou, byť 
takzvaný Money list býval nejvyšším 
kritériem úspěšnosti hráče. Evrop-
ské DP World Tour a Challenge Tour 
dnes oficiálně registrují místo peněz 
body, odpovídající umístěním v tur-
najích. Ke stejné praxi přešla také 
LET Access Series.
 Námi uváděné hrubé částky jsou 
přepočtené z eur a dolarů a zao-
krouhlené na celé tisíce, neboť se 
kurs koruny v průběhu roku mění.

Připravil Antonín Ebr

159. Spilková  1009.  Cafourek

259. Kousková  1440.  Mrůzek

442. Melichová  1500.  Lieser

463. Napoleaová  1648.  Kořínek

490. Melecká  2024.  Tomi (A)

859. Váňová  2180.  Bača (A)

912. Macková (A) 2226.  Pospíšil

Pozn.: (A) – amatér/ka  Údaje k 28. 11. 2022

Češi ve světových žebříčcích

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, Mariánské Lázně, 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
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ZAHRANIČNÍ AKCE

11.–14.  5. Pro Golf Tour neurčeno

1.–4.  6. Challenge Tour neurčeno

15.–18.  6. Challenge Tour neurčeno

16.–18.  6. LET Access Series Kácov

23.–25.  6. Ladies European Tour Beroun

10.–13.  8. Czech Open Beroun

24.–27.  8. PGA European Tour Albatross

7.–9. 9. Pro Golf Tour Kynžvart

CUPRA FORMENTOR
POZNEJTE JINÝ SMĚR.

Termíny a turnajové tipy pro sezonu 2023

SPORT &  LEISURE GOLF TOUR

28.  4. Oaks Prague

11.  5. Karlštejn

14.  6. Pyšely

12.  7. Cihelny

13. 7. Karlovy Vary

16.  8. Greensgate

7.  9. Konopiště

4.  10. Kácov
AMATÉŘI – MISTROVSTVÍ

1.–3.  6. Mezinárodní mid-amatérů Černý Most

29.  6. – 1.  7. Mezinárodní dorostu a juniorů Mladá Boleslav

6.–9.  7. Mezinárodní ve hře na jamky Beroun

14.–16.  7. Národní žáků a a kadetů Sokolov

2.–5.  8. Mezinárodní ve hře na rány Zbraslav

8.–10.  8. Mezinárodní seniorů Karlovy Vary

29.–31. 8. Akademické mistrovství Kácov

9.–10. 9. Mistrovství klubů klubová hřiště

CZECH PRO-AM TEACHING TOUR

17. 4.  Mstětice

22.–23.  5. Beroun

19.  6.  Albatross

24. 7.  Kácov

26.  8.  Motol Kids Pro

4.  9.  Beroun

2.  10.  Černý Most

CZECH PGA TOUR 

25.–28.  5.  Stroke Play Championship Slavkov

11.  7. Karlštejn Open Karlštejn

28. 9. – 1.  10.  Grand Finále Kaskáda

Údaje jsou k  30. 11. 2022

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Vydává: GN media s.r.o, 
Husinecká 10, 130 00 Praha 3 
IČO: 08894612, ev. č.: MK ČR E 23881 

• Ročník III, desáté vydání

• Vyšlo 9. 12. 2022

• Redakce: Čeněk Lorenc, Antonín  
   Ebr, Zdeněk Sluka 

• Obchod, marketing, distribuce:  
   Antonín J. Grimm, 
   tel.: +420 602 229 376 

• Grafika: Renata Nováková 

• Korektura: Jarmila Strnadová 

• Případné náměty, reakce a názory 
   nám můžete zaslat na adresu 
   info@golfovenoviny.cz 

NÁRODNÍ GOLFOVÁ TOUR MLÁDEŽE

6.–7. 5.  Hluboká

20.–21. 5.  Poděbrady

10.–11. 6. Olomouc

19.–20. 8. Kunětická hora

16.–17. 9. Slavkov

GPA CZECH MID &  SENIOR TOUR

8.–9.  5.  Zbraslav

5.–6.  6.  Vinoř

17.–18.  6. Česká Lípa

24.–25.  7. Černý Most

15.–16.  8. Karlštejn

7.–8.  10.  Kácov

OPEN TURNAJE

5.–7.  5. Czech Open Golf Tour I Zbraslav

19.–21.  5. Czech Open Golf Tour II Greensgate

9.–11.  6. Czech Open Golf Tour III Ypsilon

18.–20.  8. Czech Open Golf Tour IV Kaskáda

15.–17.  9. Czech Open Golf Tour V Karlštejn

Filip Mrůzek

Foto: Zdeněk Sluka (7)

T V O Ř Í M E  P R O S T Ř E D Í  P R O  O P R A V D O V Ý  K L U B O V Ý  Ž I V O T .

Členství PLAY 5.500 Kč 
Hrajte na 2 mistrovských hřištích.

Trénujte na 2 driving range.
Užijte si zázemí 2 nových kluboven.

V roce 2023 otevíráme Vinoř přednostně pouze pro členy.

HRAJTE S NÁMI 
NA PRAGUE CITY GOLF

Více informací na www.pcg.cz

Z B R A S L A V  &  V I N O Ř

golfhouse.cz

Golf House ČERNÝ MOST · Skorkovská 1511 · 198 00 Praha 14 Černý Most

NEJMODERNĚJŠÍ GOLFOVÝ 
OBCHOD V ČESKU!

Všechny značky, všechny trendy. Profesionální fitting.

CZE_0422_Golfové Noviny_108x70 mm.indd   1 20.04.22   16:28
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Čtyřletka s novými pravidly
A je to tady po čtyřech letech 
zase. Od ledna 2023 se opět 
na tradiční čtyřletku mění gol-
fová pravidla. Tentokrát nejde 
o radikální proměny jako před 
čtyřmi lety, ale o mírné úpra-
vy, navíc veskrze příjemné. 
Zde jsou v abecedním pořadí:
Handicap neřešte

Hráč nově neodpovídá za to, pokud 
nemá na skórkartě při hře na rány 
uveden handicap. Věděli jste, že 
předtím to právě na hráči bylo? Že 
ne? Nyní jde o záležitost soutěžní-
ho výboru, což ostatně v elektronic-
kém věku dává smysl.

Lehčí dropování

Už žádné nové dropování míče po 
spojnici v případě, že se míč odku-
tálí blíž k jamce. Jestliže se tak stalo 
do délky jedné hole, míč je ve hře, 
aniž byste museli spustit dropovací 
proceduru znovu.

Mírnější tresty

Pokud se hraje neoprávněně nahra-
zeným míčem, penalizace se snižu-
je na jednu trestnou ránu. Při hře na 
stableford se některé tresty uplat-
ňují hned na jamce, ale nikoli ode-
čtením bodů z konečného výsledku. 

Týká se to například většího počtu 
holí v bagu než čtrnáct, pozdního 
startu nebo zdržování hry.

Náhodný zásah

Co dělat, když míč po úderu na jam-
kovišti zasáhne například hmyz, 
hráče nebo hůl, kterou hráč hrál? 
Nic. Není to trestné a míč se dále 
hraje, jak leží.

Poškozená hůl

Pokud během soutěžního kola zjis-
títe, že například vaše wedge náhle 
dožila, a přitom máte luxusní mož-
nost její okamžité náhrady, lze tak 
nově učinit. Vyměnit poškozenou 

hůl během hry ale můžete jen v pří-
padě, že jste ji sami neponičili vzte-
ky, nýbrž došla úhony opotřebením 
nebo vnějším vlivem.

Přírodní síly

Žádný trest nehrozí, jestliže se míč 
z klidové polohy nebo po dropu 
pohne vlivem přírodních sil na jiné 
místo, než byl či měl být (bunker, 
trestná oblast, aut). Může zafoukat 
vítr, zasáhnout voda nebo gravitace. 
Opět se nic neděje. Míč se bez pe-
nalizace jen vrací na původní místo.

Přejeme hezkou a o něco lehčí hru!

GN

Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

A ni uplynulá sezona, která pro-
běhla téměř celá bez mediál-

ního manažera, ani prezentace tří 
agentur na říjnové přípravné konfe-
renci nepřesvědčily Českou golfo-
vou federaci o nutnosti změnit svou 
komunikaci a marketing.
 Výbor ČGF v polovině listopadu 
rozhodl, podle svého sdělení také 
na základě zpětné vazby od klubů, 
že „pro nejbližší období nebude 
ke spolupráci najímat žádnou PR 
agenturu. Rozhodnutí bylo učině-
no zejména s ohledem na výhled 
financování sportu ze strany státu 
a nutnost hledat úspory v rozpočtu 
ČGF“. Tak se praví ve zprávě, kterou 
kluby obdržely na konci listopadu.  
V září přitom výbor vybral tři ucha-
zeče o práci pro public relations  
a marketing ČGF. Šlo o Petra Uhlíka, 
Andreje Haladu a agentury Bison  
& Rose (Vladimír Bystrov a Vladimír 
Jurina) a Dentsu Creative (Petr Chaj- 
da a Simona Breen).
 Zatímco první dvojice počítala  
s tím, že bude pokračovat v práci na 
stávajícím webu i sítích federace po 
mediálním manažerovi Petru Hala-
burdovi, který odešel v květnu, obě 
agentury nikoli, což se výboru ne-
líbilo. Kluby převážně nesouhlasily  
s minimální roční agenturní odměnou 
ve výši dvou milionů korun.             ČL

Domy Španělsko

Jsme realitní kancelář s dlouholetý-
mi zkušenostmi a se znalostí místní-
ho prostředí. Poskytujeme kompletní 
služby související se zprostředková-
ním koupě a prodeje nemovitostí 
ve Španělsku v oblasti Alicante na 
pobřeží Costa Blanca a v oblasti 
Marbella na pobřeží Costa del Sol. 
Tyto oblasti vynikají mimo jiné špič-
kovými golfovými hřišti a výborným 
leteckým spojením z Česka.
 Naší silnou stránkou je široký 
rozsah nabídky nemovitostí od ma-
lebných apartmánů po luxusní vily. 
Naším krédem je spokojený klient, 
který si plní svůj sen vlastnit nemo-

vitost u moře a může si užívat jedi-
nečné prostředí Španělska.
 Chcete i vy takový životní styl? 
Pak jsme tu pro vás! Kromě nemovi-
tostí uvedených v nabídce na našich 
webových stránkách jsme schopni 
najít nemovitost dle konkrétních po-
žadavků na míru každému klientovi.
 Nabídneme vám špičkové služby 
při hledání a výběru vašeho vysně-
ného druhého domova a poskytne-
me vám odpovídající garance a se- 
rióznost.

www.domyspanelsko.cz

Komerční sdělení

Specialista na prodej nemovitostí ve Španělsku

Glosář aneb Co se (ne)stalo

GREEN PRO TENISTU. Ke svým  
44. narozeninám obdržel bývalý te-
nista Radek Štěpánek (foto) od man-
želky Nicole domácí dort, na kterém 
postava z marcipánu leží na greenu 
a očima tlačí míček do jamky. „Nic 
mě při golfu nevystihuje lépe,“ 
smál se Štěpánek. Coby člen Royal 
Beroun Golf Clubu odehrál v roce 
2022 sedm turnajů. Ve třech z nich 
zahrál 39 a více stablefordových 
bodů, předvedl tři birdie a zlepšil 
si handicap na 8,8. Zoufalství na 
greenu vypadá jinak.

ŠAMPIONKA SÁZELA STROMY. Sára 
Kousková se s dobrovolníky z Na-
dace Tipsport a ve spolupráci s or-
ganizací Sázíme stromy zapojila do 
výsadby sedmadvaceti ovocných 
stromů v Kublově u Berouna. Vidět 
vždy nastrojenou golfistku v teplá-
kách, mikině, rukavicích a s rýčem 
v rukou je nezvyklé, avšak profe- 
sionálka má o ekologii dlouhodo- 
bý zájem. Zasadit čtyřiadvacet sli-
voní a tři třešně bylo náročné, ale 
námahu vynahradil voňavý buřt 
na ohni.                                                          AE

Agenturní 
zpátečka

Český golfový klub nabídne 
víc než padesátku hřišť

C íl při založení Českého golfo-
vého klubu, dát svým členům 

možnost hrát na většině tuzemských 
hřišť za přijatelé ceny fee, se podle 
jeho prezidenta Romana Piskače daří 
plnit.
 „Věřím, že i v příštích letech bu-
dou členové klubu spokojení,“ dodá-
vá prezident s tím, že se povedlo také 
vybudovat ubytovací kapacitu na jihu 
Španělka, kde členové ČGK mohou 
hrát i v zimě. „V říjnu jsme dokončili 
rekonstrukci Villy Dolce Vita v El Pa- 

raisu,“ dodává Piskač. A co ještě Čes-
ký golfový klub dokázal?
 V sezoně 2022 mohlo zhru-
ba 5500 členů vybírat z nabídky  
48 hřišť a v roce 2023 nabídka pře-
sáhne padesátku míst, na nichž bude 
možné využívat předplacené herní 
balíčky.
 Členové budou moci nadále re-
zervovat svou hru přes rezervační 
systém TeeTime a opět si zahrají oblí-
benou ČGK Tour (40 turnajů převážně 
o víkendech) a ČGK Junior Tour.

 „Naší hlavní snahou je udržení 
kvality poskytovaných služeb a další 
rozšiřování nabídky hřišť,“ říká prezi-
dent ČGK, podle něhož v posledních 
pěti letech se množství členských 
her prakticky nemění.
 V rámci ČGK se odehraje zhruba 
40 000 kol na 18 jamek v sezoně, 
ovšem jen díky nárůstu členské zá-
kladny, protože průměrný počet her 
na jednoho člena se za oněch pět let 
snížil o téměř 40 %.            

 PR

GOLFOVÉ
ČLENSTVÍ
2023

* green fees jsou nepřenosná

* green fees jsou nepřenosná
** rodina má 50% slevu

Green fee na  
18 jamek jako  
dárek pro každého 
nového člena

www.golfhostivar.cz

Vyberte si členský balíček 
podle toho,  jak často 
hrajete. Trénujte a bavte 
se v Galerii Golf Hostivař.

DRIVE

ČLEN KLUBU

DÍTĚ / SENIOR

3 800
2 850 DÍTĚ / SENIOR

PLUS

ČLEN KLUBU 9 600 
7 200

VIP

ČLEN KLUBU

DÍTĚ / SENIOR

19 600**

14 700

 y1 green fee na hřiště  
 (až 18 j.)
 ykredit na trénink  

 v hodnotě 2 000 Kč
 yaž 30% sleva  

 na cvičné plochy
 yaž 40% sleva na hru

 y7 green fees na hřiště  
 (až 18 j.)*
 ydenně 1 koš míčů  

 na driving
 yneomezená hra  

 na akademii 
 yaž 30% sleva  

 na cvičné plochy
 yaž 40% sleva na hru
 y1x buggy pro hru na hřišti

 y30 green fees na hřiště
 ydenně 2 koše míčů  

 na driving (100 ks míčů  
 každý den)
 yneomezená hra  

 na akademii
 y3x buggy pro hru na hřišti
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Senoseč Aleše Kořínka

Sezona 2022 pohledem Zdeňka Sluky

Překvapení? Hypnóza? Zklamání? Levitace po drajvu

V tandemu to jde líp To jsou ale konce… Je ve hře, není ve hře?

S takovou kulisou se to hraje! Každý divák se počítá Nejvěrnější spoluhráč

Že by caddie Kláry Sionkové? Úspěch se skládá z detailů Nakonec vždy vítězí láska
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Motivace v kulichu

Nenápadní vítězové

„Tak zas na jaře!“ Lakonické roz-
loučení slýchávám dlouhá léta 

od přátel po výživné podzimní po-
lízanici, když si mimořádně poctivě 
čistí hole i boty od bahna nebo do-
konce špinavého sněhu.
 Pak už jen následuje rovněž 
tradiční debata v restauraci. O di-
lematu, zda odjet za nemalý peníz 
do tepla, nebo využívat vyhřívanou 
kóji s rohoží na driving range, či se 
snad přemístit do indooru před sítě 
a plátna?
 A co ještě další varianta? Co na-
dále hrát venku i za cenu švihání  
v několika vrstvách oblečení a bez-
tak mrznutí na zimních greenech? 
Většinou bývá zavržena, ačkoli 
předchozí dvě možnosti, které se 
nabízejí v českých podmínkách, při-

Můj pohled
Antonín Ebr

Zářivější a ostřejší obraz, 
než kdykoli dřív
Televizory LG OLED C2 jsou skvělou volbou pro milovníky čistého 
designu a špičkového obrazu. Samosvítící pixely a�nekonečný 
kontrast pozvednou domácí zábavu na ještě vyšší úroveň, a to 
díky nové generaci panelu OLED�evo. Nový displej LG OLED C2 
dokáže pokrýt 100�% barevného rozsahu DCI-P3 a�špičkový 
procesor Alpha9 4K páté generace pomocí umělé inteligence 
analyzuje a�vylepšuje veškerý zobrazovaný obsah pro skutečně 
dechberoucí zážitek.

S  V Ý H L E D Y  N A  M O Ř E

CELOROČNÍ
GOLF VE 20 °C

www.domyspanelsko.cz 

V ýroční ceny Golfových novin 
obsahují dvanáct stabilních 

kategorií, týkajících se převážně sou-
těžního golfu, a jakkoli se snažíme 
myslet i na to ostatní dobré, co se 
v průběhu sezony stalo, nikdy nelze 
postihnout vše. Cen by byly desítky.
 Dvanáct oceněných jmen, udá-
lostí a počinů, to jsou stébla trávy 
na fairwayi, která ale musí z něčeho 
růst. Z neviditelného podloží, pečli-
vě zaseta, a také pěstěna. Na jednom 
úspěchu se vždy podílí množství ne-
viditelných hrdinů.
 Nelze vyjmenovat všechny green- 
keepery, trenéry, promotéry či me-
cenáše, bez nichž by hřiště, hráči 
ani turnaje prostě nebyly. Často se  
o nich ví, ale také často se jejich vý-
jimečnost nedoceňuje a bere se jako 
samozřejmost. Opak je pravdou.
 Není vůbec samozřejmé, že v ro- 
ce 2022 narostlo hřiště v pražské 
Hostivaři na plných osmnáct jamek, 
protože cokoli nového je v této době 
ojedinělé.
 Rovněž není běžné, aby se česká 
golfová značka prosadila v zahraničí 
tak, jak se to daří tréninkové aplikaci 

Bryson, používané v profesionálním 
i univerzitním golfu, nebo výrobci 
originálního vozíku Geum, který se 
dostal až na PGA Tour.
 Podobně není jednoduché získat 
stálé místo mezi silnou konkurencí, 
jak se to povedlo kedíkům Martinu 
Konečnému nebo Tomáši Podrab-
skému na Ladies European Tour, 
nebo mediální manažerce Kláře Ku-
chařové na LET Access.
 Kdo v Česku ví, že na ocenění 
řeckého Costa Navarino coby nejlep-
šího nového resortu světa ve World 

Golf Awards má podíl také architekt 
Lubomír Zeman, který u dvou tam-
ních nových hřišť stvořil design ori-
ginální klubovny?
 Nepovažujme za normální, že 
golfistka má za prvé umělecké vzdě-
lání, a že za druhé dá do dobročin-
né dražby vlastní dílo, které se pak 
prodá za 90 000 korun, jak se to po-
vedlo Sáře Kouskové s obrazem na 
Ladies European Tour v Berouně.
 Ti všichni a mnozí další jsou také 
vítězi, na které je třeba pamatovat  
a být na ně hrdí.

Forecaddie
Čeněk Lorenc

www.vladimirbalcar.cz

Sára Kousková při dražbě obrazu v Berouně s prezidentem klubu Vojtěchem Matějčkem
Foto: Zdeněk Sluka

pomínají spíše milostný akt s pro-
tějškem vyrobeným z gumy.
 Přestože kosti a svaly s věkem  
a chladem trpí stále víc, chuť na 
golf neutuchá. Možná s vědomím, 
že času moc nezbývá, nutím golfem 
stejně postižené a generačně blízké 
jedince ke hře v mrazu a sněhu.
 Potřebuji totiž parťáka, kvůli ně-
muž vylezu z tepla postele či gauče 
a dojedu na hřiště. Jít sám na golf mi 
v plné sezoně nevadí, ale od polo-
viny listopadu do konce března mu-
sím mít spoluhráče jako hybnou sílu 
vlastního pokroku.
 Aby bylo jasno, zimní greeny 
z duše nenávidím a v mém klubu 
proti nim úporně bojuji, ale vyhrát 
se nedá, takže na nich zase a znova 
trpím. Naštěstí spíše duševně, na 
rozdíl od spoluhráče, který přišel 
na novoroční drajv a po zjištění, že 
první, kdo přestřelí Vltavu, dostane 
láhev červeného, se chopil driveru – 
a při švihu zařval jako bizon. Měsíc 
pak nemohl dělat nic.


