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Vážení členové klubu,
vážení golfoví přátelé,

dlouhá zima koneènì skonèila. Všichni jsme správnì
natìšeni na sezónu, která klepe na dveøe. Vìøím, že
do ní vkroèíme tou správnou nohou a že to bude
sezóna pro nás všechny velmi úspìšná. 

Rád bych na tomto místì pøedstavil nejdùležitìjší
novinky, které vám Golf Park Plzeò už zanedlouho
nabídne. 

Sezóna 2006 bude první, v níž se o kvalitu høištì 
a tréninkových ploch bude starat náš vlastní tým
odborníkù pod vedením ing. Kláry Janèurové 
a se zbrusu novou flotilou strojù a zaøízení k údržbì.
Touto nemalou investicí chceme kvalitu høištì v Golf
Parku Plzeò posunout zase o tøídu výš.

Druhou dùležitou novinkou bude otevøení tøíhvìz-
dièkového hotelu pøímo v areálu Golf Parku Plzeò.
Hotel, který je v prvním patøe budovy nad recepcí 
a šatnami, nabídne ubytování ve 14 pøíjemnì zaøí-
zených dvoulùžkových pokojích. Kromì nich vám
budou k dispozici také dva luxusní apartmány ve
tøetím patøe historické budovy klubovny. Otevøení
ubytovací kapacity pøímo na høišti je dalším krokem 
k tomu, abyste se u nás mohli cítit opravdu jako
doma.

Vyslyšeli jsme i naléhání mnoha našich firemních
partnerù a na zaèátku sezóny otevøeme nový kongre-
sový sál pro 40 osob, který bude vybaven veškerou
potøebnou video a audiotechnikou, PC a pøístupem 
na internet. Golf Park Plzeò se urèitì stane lákavým
místem pro poøádání firemních školení a akcí spoje-
ných s golfem, ale i pro poøádání pøednášek a men-
ších konferencí širokého okruhu našich klientù.

Vážení èlenové klubu, vážení golfoví pøátelé, toto 
a mnohem víc se dozvíte ze stránek druhého èísla
našeho klubového èasopisu. Vìøím, že se vám bude
líbit a že v nìm najdete vše, co jste si pøáli vìdìt.
Uvítám všechny vaše konstruktivní pøipomínky 
a návrhy, jak obsah tøetího — letního èísla èasopisu
ještì více obohatit a zatraktivnit. Pøeji vám hodnì
hráèských úspìchù a radosti z pobytu v Golf Parku
Plzeò v celé sezónì 2006.

Miroslav Køíž

prezident Golf Klubu Plzeò-Dýšina
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Vlá�o, jaký byl návrat do sladké Francie po šesti
anglických letech? Právě ve Francii jsi v roce 1996
začínal své první zahraniční angažmá.
Bylo to rozhodně jednodušší, než když jsem poprvé přišel do Lens.
Tehdy jsem neuměl řeč, nevěděl jsem, do čeho jdu, jaká bude fran-
couzská liga. Teď mě už nic nepřekvapilo. V pohodě se domluvím,
zařídím si všechny nutné věci sám. Navíc jsem se vrátil do kvalit-
ního týmu, který hraje na špici ligy, takže o to je to všechno snazší.
Jsem ve Francii spokojený, tělo po nedávných zraněních drží. Jsem
rád, že jsem pro tým platným hráčem.  

Naše povídání se víc než okolo fotbalu bude točit
kolem golfu, nicméně ještě jedna fotbalová otázka:
jak jsi přijal los mistrovství světa, který nám jako
soupeře do skupiny přiřkl Spojené státy, Ghanu 
a Itálii?
Je to těžká skupina. Italové patří k favoritům, neříkám největším,
to ne, tam je asi Brazílie jako jediná, ale patří do skupiny favoritů,
v níž je Anglie, domácí Německo nebo třeba Holandsko. Věřím, 
že v ní budeme i my Češi. Američané jsou hodně nepříjemní. Při

posledních dvou šampionátech vždycky postoupili ze skupiny,
přestože s nimi nikdo moc nepočítal. Hrajou jednoduchý, agresivní
fotbal, necouvnou ze žádného souboje, navíc jsou fyzicky skvěle
připravení. Bude to pro nás určitě klíčový zápas ve skupině. Ghanu
jsem teď viděl na Africkém poháru a nijak moc mě nepřesvědčila.
Hráči jsou na tom sice dobře fyzicky, ale hodně brání, nehrajou
takový ten uvolněný africký fotbal a la Kamerun před deseti lety.
Italové jsou pro nás nejčitelnějším soupeřem, to bude super zápas. 

Spousta sportovců se věnuje golfu. Jsou mezi nimi
fotbalisté, hokejisté, tenisté, lyžaři, atleti a další.
Proč podle tebe golf přitahuje tolik zástupců jiných
sportů?
Golf je prostě droga. Ukáže, jaké jsou tvoje možnosti. Vím, že když
hřiště jednou zahraju špatně, příště můžu hrát líp. A když líp oprav-
du zahraju, stejně přemýšlím nad svými údery a zjistím, že jsem
mohl hrát ještě líp. To člověka žene dopředu. Golf se hraje v krás-
ném prostředí. Já osobně miluju, když se na golf můžu pěkně oblék-
nout. To se mně strašně líbí, žádné ošoupané kalhoty. Golf je pro
mě hra gentlemanů. Můžu si vybrat, s kým budu hrát. S lidmi, kte-
ří jsou mi sympatičtí, s nimiž je legrace. Úžasná je možnost ovlá-
dat míč třeba na 180 metrů. Tam někde je grýn široký 10 metrů 

OSOBNOST

Dvaatřicetiletý Vladimír Šmicer je jedním z nejúspěšnějších fotbalistů a reprezentantů posledních let.
Patří k mimořádné generaci hráčů, která šíří slávu českého fotbalu ve světě. V roce 1996 získal stříbr-
nou medaili na mistrovství Evropy v Anglii, vloni pohár pro vítěze Ligy mistrů s anglickým Liverpoolem.
Všichni máme ještě v živé paměti úchvatnou bitvu Angličanů s AC Milán, k jejímuž rozuzlení Vladimír
výrazně přispěl. V této sezóně nastupuje v barvách francouzského Girondins Bordeaux a chystá se 
s českou reprezentací na červnové mistrovství světa v Německu. 

Fotbalista a nadšený golfista Vladimír Šmicer:

Golf je sport gentlemanů
Fotbalista a nadšený golfista Vladimír Šmicer:

Golf je sport gentlemanů
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a já se tam trefil! Ten pocit je pro toho, kdo golf nehraje, nepocho-
pitelný. V golfu přitom stačí jedna jediná skvělá rána za kolo a ta
vám dokáže spravit náladu. Nejlepší samozřejmě je, když ta skvělá
rána přijde na úplně poslední jamce. 

Jaká byla tvoje cesta ke golfu?
Hlavním motivem začít hrát golf byla Anglie. Bydlel jsem kousek
od Liverpoolu a v okruhu hodiny jízdy od domu jsem měl 120 hřišt’.
Nejblíž — takových 10 minut pěšky — jsem měl fantastické hřiště
Royal Birkdale. Můj soused tam byl členem klubu, takže mě tam
později dost často bral. Golf jsem nadšeně sledoval v televizi,
obdivoval jsem Tigera Woodse a další profíky. Denně jsem jezdil
okolo hřišt’. Tak jsme si jednou s Patrikem Bergerem řekli, že to
taky musíme zkusit. Koupili jsme si vybavení a začali. Ze začátku
jsme hodně machrovali. To je lehký, to hravě zvládneme sami,
říkali jsme. Jezdili jsme na okolní driving-range a pořád kopali
míče před sebou. Ruce jeden puchýř. Vydrželi jsme to asi měsíc.
Pak jsme slevili a vzali si profesionálního trenéra. Hodně nám
pomohl a naše hra se rychle zlepšovala. S trenéry proto spolupra-
cuju dodnes. 

V čem vidíš hlavní rozdíl mezi fotbalem a golfem?
Na golfu miluju, že jsem svým pánem. Co si uhraju, to mám. Když
to kazím, kazím to sám sobě a na nikoho se nemůžu vymlouvat.
Golf je v rukou, v hlavě, v koncentraci. To se mi líbí. Díky pří-
stupu z fotbalu se nikdy nevzdávám, hraju pořád naplno a věřím, 
že ta skvělá rána, která všechno zachrání, musí přijít. Ale pořád
jsem ještě golfový začátečník, byt’obrovsky nadšený začátečník. 

Jaké podmínky ke golfu máš te� ve Francii?
Hned jak jsem přijel do Bordeaux, vybral jsem si bydlení chytře 
u golfového hřiště. Mám to pět minut pěšky na první odpaliště.
Jsem hodně spokojen. 

Kolik času na trénink či hru si stihneš v sezóně
udělat řekněme za týden?
Abych řekl pravdu, v sezóně moc času na golf nemám. Jsem rád,
když se jednou týdně dostanu na driving-range. V Bordeaux je fajn,
že se dá hrát i přes zimu. Pokud se pamatuju, hrál jsem na hřišti
25. prosince, jenže od té doby ani t’uk. Přes zimu golf trochu flá-
kám. Máme hodně zápasů a jsem často tak unavený, že se mi 
na golf ani nechce. Přece jenom mě živí fotbal, ne golf, takže fot-
balu musím dávat sto procent. Snažím se to všechno dohnat v létě,
kdy jsou na golf ty nejlepší podmínky. 

Která hřiště v Čechách máš nejraději?
V okolí Prahy jsem vyzkoušel všechno. Líbí se mi Karlštejn. Neza-
pírám, že mi vyhovuje. Je širší, člověk může trochu ulítnout třeba
na drajvu a ještě to zachránit. Konopiště je v tomto ohledu taky
příjemné. 

Vloni jsi dvakrát nebo třikrát hrál také v Golf
Parku Plzeň. Jak se ti naše hřiště líbilo?

Když jsem k vám přijel poprvé, hrál jsem asi 115. Hřiště jsem
vůbec neznal, pořád jsem bral do ruky dřevo, no hrůza. Byl jsem 
z toho hodně špatný. Přestože jsme odpoledne měli hrát nějakou
fotbalovou exhibici, řekl jsem si - takhle ne! Půjčili jsme si vozíky
a jeli jsme po obědě na hřiště ještě jednou. To už jsem hrál 84.
Nádhera. Vaše hřiště mě hrozně baví. Je hodně technické a teprve
tady se pozná, kdo golf umí a kdo ne. Třeba na Konopišti si vezmu
nějakou hůl a vím, že byt’ ji netrefím přesně, někde u grýnu budu.
To si tady v Plzni dovolit nemůžu. Radši beru kratší hole na jistotu,
než abych spoléhal na nějaké zázračné šoty, které neumím. Navíc
máte skvělou kuchyni a vinný sklep, což mě jako „Francouze“
hodně zajímá.

Koho si k nám vezmeš s sebou jako partnery 
do hry příště?
Asi to bude Ivan Hašek, s ním mám velké souboje. Třetím bude
Láďa Vízek a čtvrtým Patrik Berger. Budeme hrát mladí proti sta-
rým třeba o tu skvělou kachnu v restauraci a o láhev Bordeaux. 
Už se na to moc těším. 

S jakým výsledkem končí tvoje zápasy s tchánem
Lá�ou Vízkem? Oba máte takřka nachlup stejné
handicapy.
Ze začátku jsem s ním pořád prohrával. Měl náskok. Postupem času
jsem se na něj ale dotáhl. Vloni v létě už jsem byl lepší, hrál jsem
pravidelně pod 90 ran, zatímco Láďa hraje stabilně kolem 90. Teď
přes zimu na něj asi zase trochu ztratím. Ale uvidíme v sezóně. 

Ač fotbalisté, jste s Lá�ou Vízkem členy
„lyžařského“ Golf Clubu Harrachov. Proč?
Když jsem začínal a chtěl si tady v Čechách udělat Zelenou kartu,
kamarád a prezident klubu v Harrachově Pavel Stárka mi nabídl
členství. Jsem tam tedy něco jako čestný člen. Zatím jsem žádný
jiný klub, v němž bych natrvalo zakotvil, nehledal. Na to bude čas,
až se jednou vrátím do Čech. Určitě to bude klub, který bude blíž 
k Praze nebo takový, kde se mi bude hodně líbit.

Díky za rozhovor a hodně štěstí 
na mistrovství světa v Německu!
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Golf Park Plzeň leží jižně od obce Dýšina v okolí bývalé osady
Horomyslice. Má rozlohu zhruba 70 ha, protéká jím řeka Klabava 
a jeho součástí je známé Ejpovické jezero. Z jedné strany 
ho ohraničuje železniční trat’ Praha — Plzeň, na severu navazuje
na lesní komplex Kokotských rybníků. Golfový areál leží
částečně na pozemcích původního odvalu po těžbě železné
rudy. Jeho centrem je rekonstruovaný statek Horomyslice.

GOLF PARK 
club magazine6

JAK JSME STAVĚLI HŘIŠTĚ

TEXT: Luboš Klikar,, FOTO: archiv Jana Hučky a obce Dýšina

O obci Dýšina 
Obec Dýšina leží 10 km severovýchodně 
od Plzně. Patří k ní dřívější osady Nová Hut’
a Horomyslice v údolí Klabavy. Historie
Dýšiny je delší než historie Plzně. Založena
byla roku 1242 za vlády Přemyslovců. 

Už tehdy se stal dominantou raně gotický
kostel, kolem něhož se začalo vytvářet

historické jádro obce. Fara byla
postavena v raném baroku, statky

uprostřed vesnice v selském
baroku a klasicismu.  

Velkou tradici v obci má žele-
zářství. Okolí Dýšiny je totiž

poměrně bohaté na železnou rudu. 
V 17. století byly v Nové Huti a Horomys-
licích vysoké pece a na Klabavě vznikaly
hamry. V 50. letech minulého století tu byl
založen velký závod na těžbu a zpracování
železných rud, který však nebyl rentabilní,
ale o to víc ničil životní prostředí. V roce
1967 v něm byla výroba zastavena a na
území závodu vznikly na čas další odlišné
provozy. Dnes má dynamicky se rozvíjející
obec Dýšina 1500 stálých obyvatel. S Plzní
je spojena městskou dopravou a železnicí
Praha — Plzeň. 

O statku
Horomyslice 
Statek v Horomyslicích byl jedním ze tří
velkostatků, které vlastnilo město Plzeň 
a jež byly významné pro zásobování města
potravinami. Zemědělská funkce statku
byla v roce 1678 doplněna založením
vysoké pece, u níž pracovalo 63 dělníků.
Pec a s ní související hamry na Klabavě
patřily k významným zdrojům příjmů pro
město Plzeň. Zpracování rudy a železa bylo
v této oblasti ukončeno ve třicátých letech
20. století. Těžba a úprava rud byla obnovena
v padesátých letech 20. století formou
odpovídající ekonomice tehdejšího komuni-
stického režimu. 

zajímavé stránky z historie Dýšiny a Horomyslic

Kde vyrostl Golf Park Plzeň
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O těžbě železné rudy v Dýšině
Po druhé světové válce byl obnoven zájem
o ložiska železných rud severovýchodně 
od Plzně. Tzv. ejpovické ložisko, které leží
mezi Rokycany, Ejpovicemi, Kyšicemi 
a Dýšinou, je tvořeno sedimentární ooli-
tickou železnou rudou. Poválečný průzkum
tohoto ložiska byl zahájen v roce 1950
většinou vrtnými pracemi a ověřil celkem
136053 kt zásob s průměrným obsahem
26,56 % železa a 28,07 % SiO .

Ložisko bylo otevřeno třemi zářezy 
a bylo dobýváno povrchově

v etážích o výšce 
10 m. 

Postupně
bylo dosaženo
hloubky lomu 284 m. 
K dobývání se používaly vrtací 
a trhací práce. Kvůli otevření lomu bylo
koryto Klabavy přeloženo do tunelů. Pro
úpravu rudy byla zvolena technologie hrud-
kování v hrudkovací lince v Dýšině.
Podrcená ruda se zahřívala v rotačních
pecích vytápěných protiproudně práškovým
uhlím postupně na 1300 oC. Produktem
pece byla struska s hrudkami vyreduko-

vaného železa. Následovalo
rozemletí strusky a mag-
netické rozdružování.
Hrudky získané po roz-
družení obsahovaly zhru-
ba 82 % železa. Projekci
dýšinských hrudkoven však
nepředcházel žádný detailní
technologický výzkum, a tak
byl v roce 1955 uveden 

do provozu závod, který neodpovídal už
tehdy dostupným moderním technologiím
ani požadavkům na péči o životní prostředí. 

Jelikož se nikdy nepodařilo splnit ekono-
mické ukazatele výroby železa, provoz
hrudkoven byl v roce 1967 zastaven. Ke
konci výroby bylo v tomto podniku 1603
zaměstnanců. Na ložisku bylo od roku 1954 
do roku 1967 vytěženo celkem 5263162 tun
rudy o průměrné kvalitě 25,68 % že-
leza a skryto bylo celkem 9910000 m3

zeminy. Z ověřených zásob bylo ke dni
likvidace využito jen 4,2 % a zbytek  
byl převeden do zásob nebi-
lančních.

Důsledky těžby
Po ukončení těžby v roce 1967 zůstal v kra-
jině téměř 300 metrů hluboký zbytkový
lom, rozsáhlé odvaly severně a východně
od lomu a zatrubněná Klabava. Lom byl
postupně zaplaven podzemními vodami 
a vznikla nádrž s velmi kvalitní vodou.
Průhlednost jezera byla až do hloubky 10
metrů. Později bylo obnoveno původní
koryto Klabavy a její voda byla svedena 
do jezera. Mezi Dýšinou a Ejpovickým je-
zerem vznikl průmyslový areál využívající
haly původních hrudkoven. Areál postupně
zanikl v devadesátých letech minulého sto-
letí. Výsypky byly po ukončení těžby

rekultivovány výsadbou stromů — ovšem
bez nutných terénních a krajinářských

úprav. Dodnes v některých polohách
výsypek zcela chybí půdní kryt.

Toto území společnost Škoda
Plzeň později používala 

k ukládání průmyslového
odpadu. Až realizace projek-

tu 18jamkového golfového
hřiště na začátku 21. 

století dramaticky zlep-
šila hodnotu zdejší

zdevastované kra-
jiny.  

2



V průběhu loňského roku přijala dozorčí
rada Plzeňského Golf Parku, a.s. mimo
řady operativních rozhodnutí při úpravách
hřiště dvě zásadní organizační opatření:

ukončení spolupráce na údržbě 
golfového hřiště s firmou 
Sommerfeld AG a zajištění této
provozní činnosti svépomocí,

přechod od přímého akcionář-
ského způsobu řízení chodu již 
zaběhnuté společnosti k řízení 
managementnímu.

Obě tato rozhodnutí reagují na dosažený
stupeň vývoje firmy, který vyvolává potře-
bu úprav organizační struktury k zajištění
komplexnosti řízení rostoucích nebo nově
vznikajících složek provozního týmu.

Nově byla vytvořena pozice ředitele, do
které byl obsazen ing. Karel Bláha, s cílem
převzetí komplexního řízení rozšířeného

GOLF PARK
club magazine

Pro ty, kteří jej ještě neměli možnost po-
znat osobně, uvádíme několik základních
údajů z profesního životopisu. 

Narozen 17. května 1959 v Plzni, absol-
vent SPŠ Stavební v Plzni, diplomant VAAZ
Brno (vojenská technická akademie), post-
graduální studium na vojenské technické
akademii v Moskvě. Od roku 1982 do roku
1991 vykonával různé technické funkce 
v ČSLA spojené s provozem a opravami
tankové a automobilní techniky. Po odcho-
du z armády podnikal v obchodu s ojetými
vozy, poté v nakládání s odpady. 

V letech 1997 až 98 pracoval jako vedoucí
servisu u plzeňského dealera Toyoty, 
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KDO JE KDO

ová tvář
ve vedení společnosti
PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.N

Od 1. ledna 2006 působí ve vedení společnosti Plzeňský Golf Park, a.s.
ve funkci ředitele ing. Karel Bláha.

Nové organizační schéma v Plzeňském Golf Parku, a.s.

společnosti Dajbych, s.r.o.. Přechodně půso-
bil ve funkcích ředitelů ve velkoobchodu 
s ovocem a zeleninou a ve společnosti
dovážející plyn. Ve smyslu hesla „Co tě
nezabije, to tě posílí…“ si na chvíli odsko-
čil rozšířit svoje zkušenosti také do obcho-
du s instalačním  materiálem u společnosti
Ekoplast. 

Od roku 2000 do roku 2005 již opět ve
svém oboru vykonával funkce ředitele
poboček Porsche Inter Auto, s.r.o. v Plzni
na Košutce (Škoda) a poté v Praze na Pro-
seku (VW, Audi). Je ženatý, nekuřák, má
tři dcery. Jeho zálibami jsou golf, tenis,
jachting, cyklistika a motorismus. Aktuálně
má HCP 20,7.

týmu spolupracovníků a odlehčení funk-
čního zatížení dosavadního ředitele PhDr.
Luboše Klikara. Ten bude do budoucna
vykonávat funkci golfového manažera 
s úkolem výrazného zlepšení organizace 
a realizace všech záležitostí spojených 
s koordinovaným využitím hřiště pro tur-
naje, fee hráče a skupiny. 

I nadále bude řídit ověřený tým profesio-
nálů ve složení Petr Štrougal, ing. Jiří
Janda a Martin Vancl.  Mimo to bude
zajišt’ovat správu záležitostí Golf Klubu
Plzeň—Dýšina včetně péče o jeho interne-
tovou prezentaci.

Největším početním přírůstkem je skupina
údržby. Jde o osm zkušených pracovníků 
(ke čtyřem místním přibyli čtyři ze Sloven-
ska), zabezpečujících obsluhu strojového
parku pod vedením hlavního greenkeepera
ing. Kláry Jančurové.  Podrobnější infor-
mace najdete v jiné části tohoto čísla

časopisu. Od této změny, která s sebou
nese nemalé vstupní investice do stro-
jového parku, očekává vedení společnosti
postupné snížení provozních nákladů při
současném zásadním zkvalitnění
údržbářských prací a v konečném efektu 
i zlepšení kvality celého hřiště a jeho
okolí. To by mělo přinést růst spokojenosti
návštěvníků, využívajících naše 18jamkové
hřiště.

Opodstatnění těchto změn potvrzuje i sku-
tečnost neustále nových investičních aktivit
společníků zaměřených na další rozvoj
atraktivity našeho hřiště rozšířením škály
poskytovaných služeb. Momentálně probí-
há přestavba podkroví nad šatnami na uby-
tovací kapacitu o 14 dvoulůžkových poko-
jích a zastřešení horní terasy za klubovou
restaurací pro vytvoření kongresového
sálu. 
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 Club V.I.P. Plzeň

Golfový klub V.I.P. Plzeň, Úslavská 75 (budova TJ Lokomotiva)  326 00 Plzeň, tel.: +420 774 244 480, www.gcvipplzen.cz

  golfový simulátor    INDOOR

G
o

lf
 Club V.I.P. Plzeň

  mnoho reálných hřišť   INDOOR
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o

lf
 Club V.I.P. Plzeň

putting green   INDOOR

G
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lf
 Club V.I.P. Plzeň

cvičná odpaliště na síť   INDOOR
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lf
 Club V.I.P. Plzeň

profesionální trenéři Martin Vancl a Miroslav Brtek   INDOOR

G
o

lf
 Club V.I.P. Plzeň

příjemné nekuřácké prostředí a videoprojekce   INDOOR

G
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lf
 Club V.I.P. Plzeň

nově otevřeno   INDOOR
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 Club V.I.P. Plzeň
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ZAJÍMAVOSTI HŘIŠTĚ

Kdo chvíli stál, stojí opodál, praví okřídlené rčení. O managementu Golf Parku Plzeň to rozhodně neplatí. Ví, že ho čeká ještě spousta
úsilí, než se nový plzeňský resort pevně usadí ve špičce českého golfu. Loňská sezóna přinesla v tomto směru přehršel poznatků 
co, kde a jak zlepšit, které by bylo trestuhodné nezúročit. Co členové klubu a hosté Golf Parku Plzeň tolerovali, ba odpustili v sezóně
po jeho otevření, v této sezóně už tolerovat, ba odpouštět nebudou. Konkurence je obrovská. Přemýšlí a pracuje minimálně stejně
intenzivně. Je nabíledni, že o úspěchu projektu, jakým je Golf Park Plzeň, rozhodne kvalita hřiště. Jeho každodenní kvalita. Na ni se
management pochopitelně zaměřuje nejvíc. Málo platná je v konkurenci 60 českých hřišt’ honosná klubovna či vybrané pochoutky 
v restauraci, když grýny, ferveje či odpaliště od sebe rozliší jen bystro-
zraký. Už během podzimu, zimy a předjaří se na hřišti mnohé zlepšilo.
Projděme se těmi nejpodstatnějšími změnami jamku po jamce.

Změna je život
aneb co se na hřišti změnilo a ještě změní

NOČNÍ MŮRA PŘESTANE STRAŠIT
Jamka č. 1 byla vloni svědkem mnoha hororů. Obzvlášt’ v případě
mužů hrajících z bílých odpališt’. Ve snaze udržet míč na skloněné
a odskakující uzoučké ferveji ve vzdálenosti nějakých 210 metrů
se hrůzou a se zpoceným čelem budili i ti nejotrlejší. Dvouciferné
výsledky na této jamce nebyly žádnou výjimkou. Stačilo málo —
první drajv zatáhnout doleva do nehledatelného křoví pod driving-
range. S každým dalším úderem z odpaliště se nahlodaný hráč

zhusta dostával hlouběji a hlouběji vlevo. Při
čtvrtém pátém drajvu už raději volil menší

zlo — podélnou vodní překážku vpravo,
drop s trestnou ranou a pryč z pro-

kleté jamky. 

Back

Middle

Front

Jamka č. 1
úprava levého svahu nad fervejí

Jamka č. 2
úprava pravého svahu 

nad fervejí

Jamka č. 5
úprava a vyčištění pravé strany

dráhy až ke grýnu

Jamka č. 18
úprava okolí kapličky

na pravé straně před grýnem
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Psychicky slabší jedinci se z nářezu na jedničce už většinou 
nevzpamatovali. První jamka je v Golf Parku Plzeň opravdu noční
můrou. A nejen to. Na startu každého turnaje se tady tvoří „špunt“,
nervozita čekajících flightů roste a v klidu nemůže při pohledu na
hodinky zůstat ani startér. Pokud se dobře pamatuji, flighty, které
tu vloni zahájily hru bez potíží, bez toho, že by některý hráč svůj
drajv opakoval, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. 

Letos by už takovýchto situací mělo výrazně ubýt. A to proto, 
že stráň vlevo nad fervejí v dopadové zóně drajvů byla vyčištěna 
a upravena těžkou technikou do podoby široké rovné lavice, která
bude v sezóně udržována jako semirough. Hráč, jehož drajv na této
travnaté lavici skončí, si určitě úlevně oddychne, nicméně bude
čelit delikátní devadesátimetrové příhře z pozice vysoko nad
grýnem. Ještě není vyhráno! V každém případě však průměr
dosažených skóre na jamce č. 1 razantně klesne.

NEBOJTE SE HRÁT DOPRAVA
Jamka č. 2 patří k nejkratším parům 4 na hřišti. Zároveň však 
k technicky nejobtížnějším, nebot’fervej je velice úzká a odkloněná
vlevo i vpravo. Každý nepřesně zahraný míč z odpaliště skončil
buď vlevo v podélné vodní překážce u Klabavy, anebo vpravo 
v příkrém a křovím zarostlém svahu. Z těchto pozic zahrát par byl
už hodně těžký oříšek i pro profesionála. I na této jamce však letos

najdete vítané zlepšení — pravý svah až ke
grýnu byl kompletně vyčištěn, na jaře sem
bude navezena ornice a rozšíří se pruh udržo-

vaného semiroughu a roughu. Par na
této jamce bude takřka povin-

ností.

PĚTKA SE PŘED GRÝNEM ROZŠÍŘÍ
Jamka č. 5 je pro mnoho hráčů bez ohledu na handicap testem
jejich dovedností a taktiky hry. Po vydařeném drajvu zdaleka není
vyhráno. Druhá rána do úzkého grýnu ze vzdálenosti nějakých 140
metrů je možná ještě obtížnější než drajv. Spousta míčů končí
vpravo za altánem v podélné vodní překážce. Byt’ tu hráč svůj míč
zhusta najde, hrát ho nemůže, nebot’ by riskoval poškození hole 

o kameny. Také to se v této sezóně změní. Na pravou stranu této
dráhy od altánu až ke grýnu bude navezena dostatečně silná
vrstva ornice, plocha bude po zatravnění udržována jako
semirough a hranice podélné vodní překážky bude posunuta
výrazně vpravo až na břeh Klabavy. 

NOVÉ ODPALIŠTĚ NA SEDMIČCE
Už letos budou muži při drajvu na tříparové jamce 
č. 7 zřejmě sahat do bagu pro úplně jinou hůl než
sandwedge nebo midwedge. Jamka bude totiž díky
novým pánským odpalištím prodloužena o zhruba 10
metrů. Bude to už na devítku železo?

NEJDELŠÍ JAMKA NEJOBLÍBENĚJŠÍ?
Nejdelší jamkou v Golf Parku Plzeň je jamka č. 10. Ne,

nebojte se, tato pětiparová jamka s délkou 514 metrů 
z bílých pánských odpališt’ nebude prodlužována.

Naopak, po rozsáhlých zemních úpravách na
podzim minulého roku má na to stát se pro

dlouhé hráče a hráčky jednou z nejoblí-

Jamka č. 7
nové pánské odpaliště,

prodloužení jamky
o 10 m

Jamka č. 11
nově ostrovní jamka,
bílé pánské odpaliště
prodlouženo o 15 m

Jamka č. 10
úprava obou stran 
dráhy až ke grýnu



benějších na hřišti. Ptáte se proč? Inu
proto, že obě strany této jamky od cesty
před dámskými odpališti až ke grýnu byly
vyčištěny, zavezeny ornicí a budou po
zatravnění udržovány jako hratelný semi-
rough a rough. Obávaný bunker s břízou
vpravo ve vzdálenosti 110 metrů od grýnu
zůstává, ale ještě obávanější lesík naproti
se změnil k nepoznání. Nechte se příjemně
překvapit. 

POLOOSTROVNÍ JAMKA 
JAMKOU OSTROVNÍ A DELŠÍ
Perla Golf Parku Plzeň — tříparová jamka
č. 11 — se také přidá k těm, které se
výrazně změní. Poloostrovní grýn se stane
grýnem ostrovním, což bude mít přínos
nejen po stránce estetické, ale hlavně prak-
tické — propojením obou zátočin u grýnu
bude v této lokalitě zajištěna trvalá cirku-
lace vody v jezeře a tím i její lepší kvalita
a čistota. Druhou podstatnou změnou na
této jamce je její citelné prodloužení pro
muže hrající z bílých odpališt’ — o zhruba
15 metrů. Že se tím jamka hodně ztíží,
obzvlášt’ ve větrném počasí, je nasnadě.

KAPLIČKA LÁKÁ…
Při příhře na grýn 18. jamky hodně míčů
končí vpravo vedle grýnu v okolí bývalé
kapličky. Důvod je prostý, hráči podceňují
sklon ferveje a ne vždy si naplno uvědomí,
že při úderu do grýnu stojí nad míčem.
Další úder na grýn z neupraveného okolí
kapličky bude naštěstí už minulostí. 
V okolí ruiny bude navezena a rozprostřena

ornice, která po zatravnění bude udržována
jako kvalitní semirough. Minete-li grýn
vpravo, ještě pořád budete mít šanci
zachránit par. Stačí kvalitní čip a dobrý
putt.

MRTVÉ STROMY 
NAHRAZENY NOVÝMI
Během podzimu byly na mnoha místech
na hřišti odstraněny suché a polámané
stromy a byly nahrazeny novou výsadbou.
Nejvíce nových stromů — borovic, dubů 
a javorů — bylo vysazeno na jamkách 
č. 8, 9, 14 a 15. S pomocí odborníka

arboristy byly odborně ošetřeny stovky
stromů a tyto práce budou pokračovat 
i v dalších sezónách s cílem maximálně 
se přibližovat ideálu dokonalého
parkového hřiště.

NOVÉ CESTY NA HŘIŠTI
V zimě 2004 — 2005 firma Strabag vybu-
dovala 1700 metrů kvalitních asfaltových
cest pro provoz golfových vozíků. Ve
druhé etapě na jaře tohoto roku přibude
dalších více než 700 metrů. Nové cesty
budou na jamkách č. 1, 3, 9, 11, 12, 14,
15, 16 a 18. Díky těmto novým úsekům se
výrazně zvyšují šance hrát na hřišti s gol-
fovým vozíkem i za velice nepříznivého
deštivého počasí.

BUNKERY PŘIBUDOU 
NA PODZIM
Co hřišti ještě chybí k dokonalosti, je větší
počet bunkerů. A to nejen ke ztížení hry,
ale paradoxně i k jejímu usnadnění. Tzv.
záchytné bunkery jsou nezbytně nutné
například na jamce č. 2 vlevo pod grýnem,
na jamce č. 8 vlevo v dopadové zóně draj-
vů před out-of-bounds, na jamce č. 16
vlevo před a pod grýnem či na jamce č. 17
také vlevo před grýnem. Studie na
umístění nových fervejových a grýnových
bunkerů, na níž se podílel i head profe-
sionál Golf Parku Plzeň Petr Štrougal,
počítá s vybudováním minimálně 12 či
ještě lépe 18 bunkerů. Začne se na podzim
tohoto roku.
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Jak by měl hrát začátečník
Nesnažit se zbytečně hrát dlouhou první
ránu, ale spíš míč umístit na fervej.
Druhou ránu podle vzdálenosti buď hrát
ještě před rokli, nebo za ni. Vždy
doporučuji mířit na pravou polovinu ferve-
je, která se za roklí hodně rozšiřuje 
a nehrozí, že míč skončí v bunkeru. Pokud
už jsme se dostali na fervej za roklí, zbývá
rána do grýnu kratší než 100 metrů. Záleží
na každém, jak se s tím popere. Ale pozor,
grýn opravdu moc nedrží. 

Jak ji hraje Petr Štrougal
Snažím se hlavně za každou cenu trefit fervej, z níž mohu daleko
snáz atakovat grýn druhou ranou. Dávám si ale pozor, abych 
na drajvu nebyl příliš dlouhý a nehrál druhou ránu v pozici 
ze svahu dolů nebo z hustšího semirafu před roklí. 
Proto se držím hesla, radši kratší první 
rána, ale na fervej. Pokud jsem drajv 
zahrál příliš krátký nebo jsem netrefil 
ideálně fervej či je silný vítr, snažím 
se hrát druhou ránu před grýn na pravou 
část ferveje. I odtud se berdie dá zahrát.

Nejlepší zahrané skóre 
Petra Štrougala 
na této jamce: 3 (eagle)

Jak by měl hrát hráč 
se single handicapem
Snažit se v každém případě trefit drajvem 
fervej. Pokud se to povede, záleží, jak je 
drajv dlouhý a jak moc si hráč věří. Nechce-li riskovat 
a hrát druhou ránu do grýnu, opět doporučuji jen přehrát rokli 
a mířit víc vpravo na rozšířenou fervej mimo hrozící bunkery.
Třetí rána už není těžká a hráč má šanci atakovat berdie. Pokud 
si však hráč po vydařeném drajvu věří a rozhodne se hrát druhou
ránu do grýnu, neměl by zapomenout na měnící se vítr a počítat 
i s tím, že grýn hůř drží plošší rány.

GOLF PARK
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muži žlutá 452 m 

ženy červená 394 m 

muži bílá 452 m 

Osmnáctijamkové hřiště v Golf Parku Plzeň (par 71) nepatří mezi nejdelší česká hřiště, 
ale rozhodně mezi nejobtížnější. Je úzké, hodně technické, fyzicky náročné a klade na hráče 
zvýšené taktické nároky. Naším průvodcem jamkami č. 9 a 18 je head profesionál Golf Parku 
Plzeň Petr Štrougal.

Jak hrát jamky č. 9

Jamka č. 9
par 5, HCP 11 

Pětiparová jamka č. 9 patří k těm lehčím na hřišti, a to jak pro hráče s vysokým, tak i nízkým HCP.
Nevýhodou je, že pokud hrajete čtyřhru s kamarády o pivo, vždy je devítka ztuplovaná, takže se na ní dá
hodně bodů získat, ale bohužel i hodně ztratit. Před odpalem na deváté jamce si navíc skoro každý dopřeje
malé občerstvení ve srubu a ruku na srdce — po panáčku se zas tak moc dobře nedrajvuje. Při turnaji je
nevýhodou, že se tady většinou dělá „špunt“ a na drajv se musí čekat. Hráč vypadne z tempa a je těžké se
znovu pořádně zkoncentrovat. Jamka se někomu může zdát těžká proto, že ji z obou stran svírá les. Už vloni
se ale tráva sekala i v lese, takže najít míč není vůbec těžké. Je třeba však dávat pozor také při ráně do grýnu.
Hned za ním je prudký svah zarostlý křovím, v němž je každý „topnutý“ míč nenávratně ztracen. Kvůli tomu,
že grýn je mírně vyvýšený a hlavně otevřený větru, hůř drží. Hráče, kteří se budou snažit atakovat grýn už
druhou ranou, upozorňuji vždy na vítr. Při první ráně v lese vítr není skoro vůbec cítit, ale při druhé ráně do
volného prostoru už začne s míčem dělat psí kusy. Může se stát, že boční vítr posune míč třeba až o 20 metrů
nebo že protivítr míč zkrátí do bunkeru před grýnem. A hrát třicetimetrový úder z bunkeru na grýn je jedna 
z nejtěžších ran v golfu.
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Jak by měl hrát začátečník
Pro hráče, kteří hrají ze žlutých odpališt’, může být hned
první psychickou překážkou to, že hrají přes rokli. Všechny
drajvy doporučuji směřovat na levou část ferveje. Fervejové
bunkery vpravo by však ani hráčům s vyšším HCP vadit
neměly. U grýnu dávejte pozor na pravou stranu, kde je
hustý semiraf a dál podélná vodní překážka.

Jak ji hraje Petr Štrougal
Drajv se pokaždé snažím dát co nejdelší.
Jelikož fervej je poměrně široká, můžu
hrát opravdu naplno, ale vždy se snažím
míč umístit na levou stranu ferveje. Druhá
rána je těžká. Ne proto, že bych snad
netrefil grýn, ale snažím se atakovat jamku
a tím, že grýn je tvrdý, je nesmírně obtížné
odhadnout, jakou vzdálenost na grýnu míč
uběhne. Stává se, že jsem buď krátký a míč
skončí na foregrýnu vpředu, nebo naopak
cválá po grýnu jako Šemík a skončí až
úplně vzadu na foregrýnu. 

Nejlepší zahrané skóre 
Petra Štrougala 
na této jamce: 3 (birdie) 

Jak by měl hrát hráč 
se single handicapem
Při drajvu dávat pozor na fervejové
bunkery, které jsou v dostřelu. Zase
doporučuji umist’ovat drajv na levou část
ferveje. Pokud se úder povede, míč leží
zhruba 100 až 80 metrů od grýnu. Při
druhé ráně je třeba dávat pozor na tři věci:
a) míč máme pod sebou, hrozí fade, b)
před grýnem vlevo je skryt velký bunker 
a c) grýn nedrží. Čtvrtá okolnost, na kterou
si musí hráč dát pozor, je nepatrně vyšší
rychlost grýnu při puttování. 

muži žlutá 336 m

ženy červená 274 m 

muži bílá 346 m 

a č. 18

Jamka č. 18
par 4, HCP 10 

Nevýhodou čtyřparové 18. jamky je, že je poslední. Hráči už bývají unavení, vidí konec a může se stát, 
že se přestanou koncentrovat a jamku hrubě podcení. Další nepříjemností je, že osmnáctka je celá otevřená

větru. Navíc je takřka po celé délce skloněna tak, že praváci mají při druhém úderu míč pod sebou. Musíme
počítat s tím, že míč bude mít vždy tendenci se stáčet doprava. Kdo na to zapomene, snadno mine grýn 

a skončí vpravo v husté trávě nebo rovnou ve vodní překážce. S čím je třeba hodně počítat, je „utopený“
velký grýnový bunker na levé straně. Není téměř vidět, a pokud o něm hráč neví, určitě v něm skončí. I tento

grýn je vyvýšený a otevřený větru, takže je obtížné na něm míč udržet. 



Spousta hráčů slyší od profesio-
nálních trenérů, že krátká hra 
a hlavně puttování je v golfu to
nejdůležitější. Já často jako
protinázor od začátečníků slý-
chávám, že se však nejdřív mu-
sejí k tomu grýnu nějak dostat.
I s tím souhlasím. Jenže i špič-
kový hráč může zkazit drajv
nebo ránu do grýnu. Krátké
jedenapůlmetrové nebo metro-
vé putty však pokazí jen
výjimečně. Spočítejte si, kolik
takovýchto puttů za jedno kolo
minete. Dva, tři, pět nebo snad
víc? Takže jen při stoprocentní
úspěšnosti krátkých puttů na
grýnu můžete svůj HCP snížit 
o jednu i dvě rány.

Po každém tréninku na driving-range dopo-
ručuji jít na patnáct dvacet minut na cvič-
ný putting grýn a trénovat krátké putty.
Získáte cit pro vzdálenost, cit pro kvalitu
povrchu a také pro správný pohyb. 

Pamatujte si: Dlouhé putty se nesnažte hrát
do jamky, ale přihrát k jamce právě do této
vzdálenosti, tj. vzdálenosti kolem jednoho
metru. Vždy je lepší zahrát dva jisté putty
než zbytečný trojputt. 

Krátký rovný putt by nikdy neměl skončit
před jamkou. Měli bychom ho hrát tak, aby
skončil zhruba 30 cm za ní. Jinými slovy,
hrajeme ho malinko ostřeji na střed jamky.
Hlavně — abychom míč zahráli ostřeji, ne-
snažíme se ho takzvaně t’ukat. Uděláme stej-
ně dlouhý nápřah jako projití skrz míč.
Doporučuji dát si kolem jamky asi 8 míčů
do kruhu ve vzdálenosti zhruba jednoho
metru a snažit se je všechny dohrát do
jamky. Pokud pokazíme nějaký putt,
začneme znovu. K dalšímu cviku už 
potřebujeme jednoduchou pomůcku, která
až tolik nestojí. Je to pomůcka, která zmen-
ší průměr jamky. Pokud s ní budete krátké
putty pravidelně trénovat, sami uvidíte, že
na hřišti se vám bude standardní jamka zdát
najednou příjemně veliká. A už žádný krát-
ký putt neminete.

GOLF PARK 
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NAŠE ŠKOLA GOLFU

METROVÉ PUTTY!
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Jak nemíjet
radí head profesionál Petr Štrougal
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V noci z 2. na 3. ledna 2006 zmizely
ze serveru České golfové federace
(www.cgf.cz) všechny Zelené karty a byly
nahrazeny takzvanými klubovými handi-
capy v intervalu od 37 do 54. Co to zna-
mená? Princip Zelené karty jakožto zkouš-
ky, po jejímž absolvování je hráč oprávněn
ke hře na hřišti, zůstává. Vy, kdo jste si
položili otázku: „Proč já jsem se musel
proboha namáhat a utrácet peníze za Zele-
nou kartu, když ji teď zrušili?“, zůstaňte
klidní. Každý, kdo chce začít s golfem,
bude muset projít tou samou procedurou
jako vy a složit obdobnou zkoušku u klubo-
vého profesionála. Tedy pokud mu ke ště-
stí nestačí jen odpalovat míče na driving
-range, puttovat na cvičném grýnu či hrát
jen na veřejných hřištích, která žádné opráv-
nění nevyžadují. Rozdíl je jen v tom, 
že po složení zkoušky u klubového profe-
sionála se nestanete držitelem Zelené karty,
ale automaticky vám bude přidělen klubový
handicap 54.

Posunutím horní hranice handicapů se vý-
razně zvyšuje konkurenceschopnost „papí-
rově“ slabších hráčů. Vysvětleme si to na
příkladu: sezóna 2005. Petr a Honza spolu
hodně často hrají. Oba mají Zelenou kartu,
tudíž jejich „handicap“, od něhož se odvíjí
jejich hrací handicap a počítání stablefordo-
vých bodů, je 36. Po hře si nechají v recep-
ci spočítat skórekarty. Petr téměř vždycky
vítězí s náskokem deseti a více bodů.

Honza se mračí a slibuje odvetu zase
příště. Sezóna 2006. Petrovi je na zákla-

dě odehraných soutěžních a nesoutěžních
výsledků v sezóně 2005 vypočítán handi-
cap 37. Honza, jehož výsledky v minulé
sezóně nebyly tak kvalitní, dostává handi-
cap 54. Jdou spolu hrát. Petr hraje lépe 
a těší se, že tradičně zvítězí. V recepci ho
čeká pořádné překvapení. Honza, ačkoliv
potřeboval na hřišti více úderů, ho díky své-
mu handicapovému náskoku 17 ran (54-
37) na počet získaných stablefordových
bodů poráží. Příště už se Honza nebude
Petra jakožto silnějšího hráče bát a vyzve
ho hned ke hře o… no třeba o kachnu.

Končili jste minulou sezónu se Zelenou
kartou? Pokud ano, podívejme se, jak se 
v noci z 2. na 3. ledna vypočítal váš aktu-
ální klubový handicap. Pokud jste neode-
hráli ani jedno turnajové kolo nebo ani
jeden nesoutěžní výsledek, server ČGF
vám automaticky přidělil nejvyšší možný
klubový handicap 54. Jestliže jste však od
1. ledna 2002 do konce roku 2005 odehráli
jedno nebo více kol, jejichž výsledek byl
zaznamenán na serveru ČGF (turnaj, handi-
capový den nebo nesoutěžní výsledek),
server ČGF začal pracovat právě s tím va-
ším nejlepším odehraným výsledkem. Při-
dělil vám přesný handicap 54 a z něj určil
hrací handicap — např. 58,  a to podle toho,
na kterém hřišti a z jakých odpališt’ jste
tenkrát hráli. Řekněme, že váš hrací handi-

Zelená karto!
aneb proč v noci z 2. na 3. ledna 2006 
zmizely všechny Zelené karty
TEXT: Martin Vancl, FOTO René Teuber

cap byl 58, tj. měli jste 58 ran k dobru,
které se rozdělily na jednotlivé jamky podle
jejich indexové obtížnosti. Z vašeho dosaže-
ného skóre na všech 18 jamkách se vypočí-
tají netto stablefordové body. Pokud jste
jich získali víc než 36, např. 48, váš
výsledný handicap je 54 - 12 = 42. 54 je
maximální klubový handicap ČGF, 12 je
počet bodů převyšující hodnotu 36, která
je hranicí pro snižování handicapu. 

Pár slov na závěr. Kdykoliv jdete hrát, my-
slete na to, že váš handicap není to nejdů-
ležitější. Hrajte s rozumem, hrajte podle
svých schopností a dovedností, ale hlavně
hrajte tak, abyste z golfu měli radost a po-
těšení. Pokud se vám tohle zdaří, uvidíte,
že váš handicap bude stále nižší a nižší.
Dobrou hru v sezóně 2006 v Golf Parku
Plzeň!

P.S.: Chcete-li vědět, jaký handi-
cap vám server ČGF přidělil
namísto Zelené karty, nalistujte
si aktuální seznam členů Golf
Klubu Plzeň-Dýšina v závěru
časopisu a tam ho u svého
jména najdete. 

V prvním čísle Golf Park Club Magazínu jsme si podrobně vysvět-
lili, co to je Zelená karta a proč je nutné toto oprávnění ke hře 

na golfovém hřišti mít. Vysvětlili jsme si, jakou cestou lze Zelenou
kartu získat a co zkouška obnáší. Bác!  Po půl roce se dozvídáme,

že

Adieu, 

Zelená karta už je minulostí.



Jak se bratři Peter a Manfred dostali ke golfu?
Stalo se to náhodou. Peter byl pozván do Sardinie na golfový 

turnaj. Bylo to v roce 1987. Peter zpoèátku nebyl této sportovní

disciplínì moc naklonìn, nebot’se mylnì domníval, že je na golf

pøíliš mladý. Poté si však golf zamiloval a do hry zapojil 

i Manfreda. A tak se zrodilo Chervo Golf.

Jak je golf vnímán v Itálii?
Golf je vnímán jako luxusní, prestižní záležitost, ale také nejen

pouze jako sport, ale i jako životní styl. Je sice považován 

za sport „a la créme“ pro nároèné, ale ukazuje se, že stále více lidí

vèetnì mladé generace ho zaèíná vnímat pozitivnìji.

Jaké jsou přednosti 
značky Chervo?
Chervo rozbíjí pravidla tradièní

módy ve svìtì aktivního sportu.

Jedním z klíèù k úspìchu Cherva 

v golfovém obleèení je kombinace

dvou komponentù, které nazýváme

CHIC-TECH — využití nejlepší 

technologie v kombinaci s atraktivní

módou.

Chervo 
a profesionální golf?
Nejvýznamnìjší jména spojená se

Chervem jsou Emanuele Canonica,

Costantino Rocca a novì v roce 2006

Sophie Sandolo. 

Jaké jsou Chervo novinky
pro tento rok?
V této sezónì jsou to dva produkty

v oblasti nových technologií. 

GOLF PARK 
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Značka Chervo působí na českém trhu
více než sedm let. Je zaměřena na oble-
čení a doplňky pro golf, volný čas a lyžo-
vání. Tato italská značka s domovským
sídlem u jezera Lago di Garda byla
založena bratry Petrem a Manfredem
Erlacherovými, se kterými vám přiná-
šíme následující rozhovor.

Pro rok 2006 budeme prezentovat novou výjimeènou øadu, která

bude obrovským krokem vpøed ve svìtì golfu: jemný a vysoce

kvalitní polyester kombinovaný s mikronylonovými vlákny 

a nejlepší bavlnou, tvoøící speciální produkt s esencí odpuzující

hmyz. Díky této nanotechnologii je nyní možné zapouzdøit 

èástice do látky a zmìnit jejich vlastnosti. Chervo pomocí této

technologie vyrobilo velmi revoluèní produkt s èásticemi repe-

lentové esence Aninsen. Nyní již nebudou golfisté obtìžováni

komáry. Tento repelent je též dermatologicky testován. Nový

program øady Cool Impact nese jméno Mosquitos Stop. Dále

jsme pøipravili speciální øadu pro ženy — Skin-Care Treatment.

Jedná se o materiál s mikrokapslemi obsahujícími Aloe Vera,

který pøináší absolutní komfort pro kùži.

A co Chervo a oblečení pro volný čas?
Svìží a hravá kolekce jaro/léto 2006 poskytuje celkovì

vyvážený pohled pro ženy a muže, kteøí jsou všímaví k módním

trendùm a rádi se oblékají neformálnì, ale pøitom elegantnì.

Hitem kolekce jsou hi-tech nepromokavé a neprofoukavé mate-

riály s technickými detaily implementovanými do obleèení pro

každodenní nošení. Pro rafinovanou Chervo dámu máme

pøipraveny streèová, transparentní trièka z ultra lehkého poly-

esteru, dále svetøíky z rùzných materiálù, napø. obohacené 

o bambusová vlákna, jejichž barvy pøipomínají základní odstíny

pùdy. Pro sportovního a moderního Chervo muže vybíráme

pestrá trièka od tradièních bavlnìných až po materiály Dry-

Matic a tzv. druhou kùži, které zaruèují prodyšnost a jsou rychle-

schnoucí. Jako vždy, barva pøedstavuje jeden ze základních

prvkù kolekce: tato letošní je inspirována paletou barev

slavného francouzského malíøe Eduarda Maneta!

CHERVO a bratři Erlacherovi

`



GOLF PARK 
club magazine 19



jen kroutil hlavou a o rezervacích na příští
dny nechtěl ani slyšet. Hřiště bylo kom-
pletně zavřené. Ani driving-range, ani
chipping, ani putting nebyly v provozu,
prostě nic. Ostatních devět chlapů se sna-
žilo z místního pro-shopu, restaurace 
a vstupní haly odčerpat asi deset centi-
metrů vody, která zatopila clubhouse.

Předposlední den našeho „golfového“
pobytu v Dubaji se na nás přece jen usmá-
lo štěstí. Zahráli jsme si devítku na špičko-
vém hřišti Montgomerie Dubai, kde shodou
okolností týden předtím Tiger Woods 
a Collin Montgomerie otevírali zbrusu
nový luxusní clubhouse. Závěrem? V této
zemi nic neponechávají náhodě. Když se
do něčeho pustí, stojí to za to a je to mini-
málně dvakrát větší a luxusnější, než 
si běžný Evropan dovede představit. 
Opravdu, velmi zajímavá země. 

P.S. Až pojedete do Dubaje na golf,
zjistěte si nejdřív předpověď počasí...

Zatímco se většina starého kontinentu
zmítá pod návaly sněhu, golfisté v panice,
že by přes zimu mohli zapomenout něco
ze svého kumštu, hledají příznivá místa 
na zeměkouli, kde by si alespoň udrželi
nebo i zlepšili svůj švih. I mě s manželkou
takovéto nálady popadají, ale tentokrát
jsme měli o něco větší štěstí než obvykle.
Na červencovém turnaji Sheik Cup v Golf
Parku Plzeň se mi podařilo vyhrát. Štědrý

sponzor věnoval vítězi dvě letenky do
zmiňovaných emirátů. Hezky jsme si vše
naplánovali na období jarních prázdnin,
kdy tu bývá velmi příjemné počasí. Přes
den kolem 28 stupňů, v noci jen o něco
méně. Sbalili jsme kufry a 22. února jsme
vyrazili na letiště natěšeni na příjemně
strávených pět dní na slunci na pláži 
a na některém ze šesti skvělých golfových
hřišt’v Dubaji. 

Už při příletu do Dubaje nás zarazila
poměrně silná bouřka a déšt’. Říká se, že 
tu prší jen výjimečně, maximálně pět šest
dní v roce. Sám jsem v Dubaji už něko-
likrát byl, a tak říkám ženě: „To nic, zítra
až se probudíme, uvidíš, jaké bude vedro.
Až ti slunce poleze na nervy.“ Ráno jsme
se probudili, ale počasí bylo jiné, než na
jaké jsou tu zvyklí. Lilo jako z konve.
Kanalizace, která asi není prioritou zdej-
ších stavařů, absolutně nestíhala pobírat
valící se vodu. Na plážích všude černé 
vlajky a spousta vyjevených, ale radujících
se Arabů. Turisté byli o to smutnější. Tento
stav trval téměř tři dny. Už druhý den nám
to samozřejmě nedalo a jeli jsme se podí-
vat na hřiště Emirates, abychom se poptali,
jak vidí předpověď počasí, a zkusili, zda
by nešlo hrát aspoň na driving-range. 
Na hřišti, kde je obvykle tolik usměvavého
personálu, že nevíte, kam šlápnout, bylo
všehovšudy deset lidí. Pracovník na recepci
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KAM JEZDÍME ZA GOLFEM

Jak nám 
propršela Dubaj

Zažít déšt’ v zemi golfu zaslíbené je opravdu rarita

TEXT: Ivan Hašek, FOTO: archiv manželů Haškových

Spojené arabské emiráty jsou v posledních dvaceti letech vyhledávanou destinací. Nejen vášnivými
golfisty, ale i turisty hledajícími nová dobrodružství nebo investory. Téměř nulová kriminalita, vždy velmi
teplé počasí a nesmírné bohatství země, to jsou hlavní atributy spokojených návštěvníků a podnikatelů.

Ivan Hašek

Tatiana Hašková

Pohár pro vítěze 
turnaje Dubai 
Desert Classic.
Ve Spojených 
arabských 
emirátech 
se hraje od roku 
1989. Poslední 
ročník letos vyhrál
Tiger Woods.
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Snem Ivana a Jana Hlaváčkových a několi-
ka dalších hráčů a hráček z Golf Klubu
Plzeň-Dýšina byla Valderrama. Na přelo-
mu loňského a letošního roku se jim tento
sen splnil. Silvestra totiž slavili na úzkých
fervejích a bleskurychlých grýnech tohoto
světoznámého resortu. 

„Když jsme se dozvěděli, že na Silvestra
máme rezervovány startovní časy pro 12
hráčů ve Valderramě, Jirka Jaroš okamžitě
změnil hřiště, na kterém se hrál vánoční
turnaj v jeho indoor klubu ‚21‘. Pocho-
pitelně jsme hoblovali jen a jen Valderra-
mu,“ vzpomíná Ivan Hlaváček. „Musím
potvrdit, že počítačová simulace a realita
jsou neuvěřitelně totožné. I po návratu ze
Španělska jsem si znovu do indooru zašel
Valderramu zahrát. Poznával jsem každý
strom, který jsem tam trefil, každý bunker

nebo out, v němž jsem byl. U grýnu pěti-
parové jamky č. 4 je v indooru slyšet
vodopádek. Budete se divit, ale on tam
skutečně je!“

Dva silné zážitky Ivanu Hlaváčkovi
Valderrama nabídla na 10. a 15 jamce.
„Horory, které se odehrávaly na desítce,
jsem několikrát viděl v televizi, ale moc
jsem tomu nevěřil. Až do chvíle, než jsem
tady začal puttovat asi ze tří metrů z kopce
dolů k jamce. Míč minul jamku a tempem,
kterým se k ní blížil, pokračoval dalších 
90 metrů dolů na fervej. Načež jsem za
hurónského smíchu spoluhráčů vytáhl
pitching wedge a hrál plnou ránu zpět na
grýn. Moudřejší o tuto zkušenost jsem na
tři opatrné putty míč konečně napchal do
jamky.“ Zážitek na 15. jamce byl o hodně
veselejší. „Na této tříparovce jsem už
několikrát v indooru hrál par nebo birdie.
Je to pro mě úder trojkou dřevem a svěd-
kem mi může být třeba Franta Weinfurter.
Když jsem stál na odpališti této jamky,
okamžitě jsem si na indoor vzpomněl.
Kupodivu se mi podařilo trojkou dřevem
zahrát stejnou ránu. Odrazila se od levé
boule u grýnu a míč skončil asi čtyři metry
od jamky. I naživo jsem tu hrál birdie.“

TEXT: Luboš Klikar, FOTO: archiv Ivana Hlaváčka

Spolu s bratry Hlaváčkovými a jejich man-
želkami zdolalo na Silvestra Valderramu
dalších osm hráčů a hráček. Pavel Hůla 
a Jaroslava Hůlová, Jiří Jaroš a Veronika
Vagnerová, Jiří Dobrý a Jana Došková,
Petr Černý a Hana Kratochvílová. Všichni
se shodli, že to byl mimořádný Silvestr. 

P.S.: Důvody, proč máme z Valderramy
k dispozici jen tři snímky, jsou dva. Za
prvé tu platí přísný zákaz fotografování 
a používání mobilních telefonů, za druhé
odvahu vzít přesto s sebou fotoaparát měl
jen Ivan Hlaváček. 

„Valderrama je Valderrama, a� si kdo chce co chce říká,“ tvrdí Jan Hlaváček. Jih Španělska se opravdu
stává druhým domovem plzeňských hráčů. Není týdne přes zimu, aby se v okolí Malagy nějaká skupina
neobjevila. Místní už jsou na české golfisty zvyklí a považují je za vítané hosty. 

Silvestr ve Valderramě
aneb splněný sen (nejen) Ivana Hlaváčka

Eva Hlaváčková, v pozadí Jan Hlaváček

Zleva Jan Hlaváček 
a Ivan Hlaváček
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KAM JEZDÍME ZA GOLFEM

Po dvanáctihodinovém letu z Paříže přes
celý černý kontinent jsme dosedli na letišti
na Mauritiu. Paráda, teplota 28 stupňů,
mírný větřík a normální vlhkost vzduchu.
Míříme autem na jih. Cesta mezi lány
cukrové třtiny ubíhala příjemně, jen se
neodbytně vtírá otázka, kdo tu tolik rumu
vlastně vypije.

Ubytovali jsme se za zvuku afrických
bubnů v hotelu Heritage. Je 7 hodin ráno
místního času, a tak hurá na golf. Pocho-
pitelně vozem pendlujícím na asi kilometr
vzdálené hřiště Bel Ombo. Bel Ombo je
krásné 18jamkové hřiště s 9jamkovou
akademií na rozehřátí a fantastickou
klubovnou s obchůdkem a restaurací ve
stylu severoamerických domů plantážníků.
Úslužný personál zajistil okamžitý servis
včetně bezplatného půjčení bagu, vyčištění
a přípravy holí, naložení pití a občerstvení

na golfový vozík. Nás čekala procházka po
fervejích, které se táhnou od nekonečna do
nekonečna. Míč na nich leží jako na týčku
a kromě čtyř vodních jamek tady žádný
neztratíte. Jedním slovem — ráj. 

Druhá polovina dovolené se odehrála na
severovýchodním pobřeží ostrova. Daleko
klidnější oceán, standardní teplé počasí,
hotel Belle Mare Plage opět na té nejvyšší
úrovni. A hřiště, no prostě paráda. Hned
vedle hotelu je hřiště The Links a za ním
The Legend. Obě plné vody a bunkerů,
ferveje sytě  zelené a jamky vtipně posklá-
dané mezi vzrostlými stromy. The Legend
je přehledné hřiště rozbíhající se kolem
klubovny ležící na kopci. Hra je tu velmi
příjemná, ale stále nahoru a dolů. The
Links je na rovině u oceánu a nechybí mu
jamka s poloostrovním grýnem jako u nás
v Dýšině. 

Našinci se pranic nechce domů do té zimní
sloty, ale vánoce bez kapra a bramboro-
vého salátu si neumíme představit. 

Golfový ráj na ostrově
aneb manželé Kobzovi ho našli na Mauritiu
Golfový ráj na ostrově
aneb manželé Kobzovi ho našli na Mauritiu
TEXT: Přemysl Kobza, FOTO: archiv manželů Kobzových

V Plzni platí: Ráj je jen jeden. Panoramatické kino Eden. V golfovém světě je rájů hned několik.
Společně s manželkou jsme na konci loňského roku navštívili jeden z těch exotičtějších — Mauritius.
Nádherný ostrov v Indickém oceánu. Austrálie za rohem a do Afriky co by míčkem dohodil. 

Takže po dvou týdnech dovolené 
v teple a na skvělých golfových hřištích
míříme z ráje domů. Mauritius však všem
můžeme vřele doporučit.



Pravděpodobně už každý z Vás čtenářů něco zaslechl o Porsche 
Plzeň nebo o společnosti Porsche Inter Auto CZ. Proč se ale takto 
jmenujeme, jakou historii máme a co Vám vlastně nabízíme?

Společnost Porsche Inter Auto CZ, s. r. o., je 100% dceřinou spo-
lečností rakouské firmy Porsche Inter Auto se sídlem v Salzburgu,
která se řadí k nejvýznamnějším podnikatelským subjektům v ob-
lasti prodeje a servisu automobilů v Evropě. V České republice nyní 
najdete sedm provozoven – v Praze, Brně, Plzni a Českých Bu-
dějovicích, které zastupují značky Porsche, Volkswagen osobní 
a užitkové, Audi a Škoda. Autosalony mají k dispozici nejnovější 
technologie, nejmodernější know-how a v neposlední řadě nabí-
zejí kvalitní pracovní místa. O zákazníky se stará přes 520 zaměst-
nanců, kteří procházejí systémem odborných a systematických 
školení. Všechny provozovny jsou držitelem certifikátu kvality
ISO 9001: 2000 a všude je zajištěn bezbariérový přístup. 

Mnoho zákazní-
ků a příznivců se ptá, 
proč se jmenujeme 
Porsche, když v ně-
kterých městech nemá 
tato značka v našich 
provozovnách zastou-
pení? Tady je odpo-
věď. Dějiny Porsche 
začínají 3. září 1875 
ve Vratislavicích nad 
Nisou. Tehdy se naro-
dil Ferdinand Porsche 

– tvůrce legendárního 
„Brouka“. Uznáním ge-

niality je mimo jiné i titul nejvýznamnějšího konstruktéra, který 
mu byl udělen v roce 1999 u příležitosti volby Automobilu století. 
Titul nejvýznamnějšího řídicího pracovníka získal jeho vnuk Fer-
dinand Piëch. Obě děti pana profesora kráčely v jeho šlépějích. 
V roce 1949 začala Luise, provdaná Piëch, dovážet vozy Volkswagen 
do Rakouska a vybudovala prodejní síť této značky. Položila tak 
základní kámen společnosti Porsche Holding, která vznikla v roce 
1971. Syn, Dr. Ferdinand Porsche zvaný „Ferry“, se začal v pade-
sátých letech 20. století věnovat výrobě sportovních vozů Porsche 
ve Stuttgartu (dnešní Porsche AG).

A jak to pokračovalo v Čechách a na Moravě? 
 •  Rok 1992 – otevření provozovny Porsche na pražském Smíchově
 •  Rok 1996 – otevření první provozovny v Českých Budějovicích
 •  Rok 1997 – otevření první provozovny Porsche Brno
 •  Rok 1999 – otevření druhé provozovny v Českých Budějovicích
 •  Rok 2000 – otevření první provozovny Porsche v Plzni
 • Rok 2001 – otevření druhé provozovny Porsche v Plzni 
 – otevření druhé pražské provozovny Porsche na Proseku
 •  Rok 2005 – otevření druhé provozovny Porsche v Brně

Rok 2006 bude stěžejní pro rozšíření provozoven sítě Škoda. 
To znamená, že začneme rozšiřovat tyto značkové aktivity na 
Proseku, v Plzni na Borských polích a v Českých Budějovicích. 
Před brzkým dokončením je již osmý autosalon skupiny Porsche, 
a to v Olomouci pro značku Škoda.

V západočeském regionu najdete prozatím dvě pobočky – v Plzni 
na Borských polích, kde zastupujeme autorizovaný prodej a servis 
značek Volkswagen a Audi a nyní ještě i servis vozů Škoda. A dru-
hou v Plzni na Lochotíně, kde najdete autorizovaný prodej a servis 
vozů Škoda.

 Porsche Plzeň-Borská pole Porsche Plzeň-Lochotín 
 Podnikatelská 1, 301 00 Plzeň Gerská 37, 323 00 Plzeň
 tel.: 377 432 611, fax: 377 432 612 tel.: 377 590 511, fax: 377 590 512
 e-mail: info.plzen1@porsche.cz e-mail: info.plzen2@porsche.cz

www.porsche-plzen.cz

Porsche Plzeň   stabilní a spolehlivý partner pro Vás i Vaši firmu

Síť poboček Porsche Inter Auto CZ

Porsche Plzeň – Borská pole se se značkou Audi stalo partnerem 
Vámi vyhledávaného golfového resortu GOLF PARK PLZEŇ v Dý-
šiné. Najdete nás tedy nejen v autosalonu na Borských polích, ale 
i u příležitosti různých turnajů přímo ve Vašem oblíbeném resortu, 
kdy budeme vystavovat vozy Audi a některé z nich si budete moci 
vyzkoušet v rámci zkušební jízdy. 

V letošním roce bude modelová paleta rozšířena o zcela nový 
a zásadní model – luxusní SUV vůz – Audi Q7. I Vy se s ním budete 
moci seznámit při turnajích v průběhu celé herní sezony, ale již od 
3. dubna najdete tento model v našem autosalonu. Tato novinka 
zcela odpovídá mottu, se kterým přichází na trh: „Vyvinuli jsme 
quattro® pro naše vozy. Nyní jsme pro quattro® stvořili vůz.“

Audi Q7 v sobě snoubí image značky Audi – sportovnost, pro-
gresivitu a hodnotnost. Elegantní sportovnost se s funkčními 
prvky spojuje do výjimečného vozu, který Vás přesvědčí v každém 
terénu a v každém směru – na asfaltu i na štěrku, v zatáčkách i na 
rovinkách, na dálnici i v městském provozu, na sněhu, ledu nebo 
písku. Technické inovace, všestrannost, působivé rozměry ve 
spojení se zážitkem z jízdy, který přesvědčí sportovností a jízdní 
dynamikou, to jsou charakteristické znaky, kterými se Audi Q7 
vyznačuje. Mnoho vlastností produktu patří mezi skutečné high-
lihgts, které ještě více podtrhují jedinečnost modelu. Něco ovšem 
u Audi Q7 neexistuje: kompromisy.

Na český trh vstupuje Audi Q7 se dvěma motory: 
 •  4,2 FSI quattro s výkonem 257 kW (350 k) 

a točivým momentem 440 Nm
 •  3,0 TDI quattro s výkonem 171 kW (233 k) 

a točivým momentem 500 Nm

Od svého začátku Vám nabídne možnost odpočtu DPH ve 
variantě skříňového nákladního vozu kategorie N1. Jako jeden 
z mála vozů této kategorie Vám nabízí i třetí řadu plnohodnotných 
sedadel a tím se dostáváme až k sedmi místné variantě.

Čekají na Vás i akční nabídky, např. akční paket EXTENDED u mo-
delu Audi A4 a Audi A4 Avant se zvýhodněním až 79 758 Kč a akční 
paket CITY u modelu Audi A3 se zvýhodněním až 50 821 Kč.

Celý prodejní tým je Vám k dispozici, aby zodpověděl Vaše dota-
zy, připravil Vám cenové nabídky i leasingové kalkulace:
 •  Ing. Bohumil Šrámek – ředitel o. z. Porsche Plzeň, 

tel.: 377 432 610, 724 140 114
 •  Tomáš Stehlík – vedoucí prodeje vozů Audi, 

tel.: 377 432 630, 602 396 996
 •  Lenka Šmiřáková – prodejkyně vozů Audi, 

tel.: 377 432 632, 606 621 555
 •  Ivana Friar – asistentka prodeje vozů Audi, 

tel.: 377 432 631, 724 665 990

Využijte naše služby a přesvědčte se sami, že se snažíme být nejlepšími…
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Tomuto rozvodu předcházela dvě interní
výběrová řízení na obsazení funkce head
greenkeepera a na dodávku strojů a vyba-
vení pro údržbu a rozvoj hřiště a tréninko-
vých ploch. Provozovatel Golf Parku Plzeň
se už v létě rozhodl, že od sezóny 2006
budou všechny plochy udržovány vlastním
týmem odborníků a vlastními stroji. 
Z výběrových řízení jako vítězové vzešli
ing. Klára Jančurová jako head greenkeeper
a firma Ittec Praha jako dodavatel strojů
značky Jacobsen. Nová éra v historii Golf
Parku Plzeň začíná!

Ing. Klára Jančurová tu začala pracovat
jako konzultantka už od září. Po odchodu
společnosti Sommerfeld byla jmenována
do funkce head greenkeepera. Do Plzně
přišla ze slovenských Tálí, kde se několik
let starala o nepochybně nejlepší slovenské
18jamkové hřiště.

Kláro, řekněte nám víc o tomto
svém kroku. Přece jen není
obvyklé, aby greenkeeper ze
Slovenska zamířil do Čech. 
Vystudovala jsem krajinářskou architekturu
v Budapešti a značnou část života věnovala
projektování a péči o městskou zeleň 
v Banské Bystrici. V roce 2000 jsem
dostala příležitost zúčastnit se projektování
a výstavby 18jamkového hřiště Gray Bear
v Tálích v Nízkých Tatrách. Nízké Tatry
jsou mou láskou a příležitost ukázat, že lze
udržovat hřiště tak, aby nedocházelo k poš-
kozování krajiny, rozhodla při nabídce zůs-
tat v Tálích jako head greenkeeper. Při vý-
stavbě jsme měli možnost spolupracovat 
s designery jako Bob 
Walton či Skip Malek 
z Jižní Karolíny. Tehdy
se mi jejich nároky 
na výstavbu zdály příliš
vysoké, dnes už vím,
že všechno, co se při
stavbě hřiště ošidí, 
se v jeho údržbě
několikanásobně

GREENKEEPING

V minulých dvou letech 18jamkové hřiště a tréninkové plochy 
v Golf Parku Plzeň udržovali pracovníci německé společnosti
Sommerfeld AG. Během té krátké doby se ve funkci head green-
keepera vystřídali tři její odborníci: Jochen Bried, Michael Töpfer 
a David James Bower. I to svědčí o náročnosti práce head green-
keepera a o tom, že ne každý ji dokáže zvládnout. Na konci listo-
padu loňského roku byla spolupráce se společností Sommerfeld 
po dohodě ukončena.

rozhovor s ing. Klárou Jančurovou, 
head greenkeeperem Golf Parku Plzeň

Není čas 
na omyly a tápání!

vrátí jako bumerang. Skutečnost, že ani já
ani mí kolegové jsme moc těch dobrých 
a krásných hřišt’ ve světě předtím neviděli,
způsobila, že lat’ku náročnosti jsme si při
výstavbě a údržbě hřiště v Tálích postavili
hodně vysoko. A samozřejmě, majitelé
dopřáli trávníkům, co bylo třeba. Kvalitní
osivo, dobrou výživu, špičkové stroje,
dostatek pracovníků. Hřiště Gray Bear 
v Tálích nezůstalo neznámé ani pro golfis-
ty z České republiky. Život však přináší
změny. Na jaře 2005 po dlouhé a těžké
zimě nezůstaly bez poškození ani tráv-
níky na Tálích. Odpovědným byl podle
názoru majitelů head greenkeeper. 

Obvinění jsem nenesla lehce 
a následoval rozchod. 
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Ve velmi krátké době jsem dostala několik
zajímavých nabídek na další práci. Po náv-
štěvě hřiště v Dýšině mi bylo jasné, že to
je ideální prostor pro mě a mou tvořivost.
Že zdejší hřiště je třeba dokončit, vyčistit,
novými výsadbami spojit s okolní krajinou
a hlavně zavést údržbu na standardní
evropské úrovni. Hřiště má všechny před-
poklady stát se jedním z nejzajímavějších
v Čechách, plné překvapivých zákoutí 
a míst. Takže nabídku jsem přijala, snažím
se co nejvíc poznat hřiště, krajinu a lidi
kolem, prostě se sžít. Ale zase tak úplný
cizinec na Plzeňsku nejsem. Otec je půvo-
dem z Rakovnicka, takže moje přestěho-
vání se do Dýšiny je tak trochu návratem
do krajiny mého dětství.

Zhruba tři měsíce jste v Golf
Parku Plzeň byla každodenním
svědkem, jak údržbu provádějí
pracovníci společnosti
Sommerfeld. Jak jejich práci
hodnotíte?
Hřiště jsem viděla poprvé koncem června.
Překvapilo mě rozdělení na plochy, které
udržovala firma Sommerfeld a které už
neudržovala. To nejde. Celá plocha hřiště
musí být udržována najednou. Je to o orga-
nizaci, mechanismech a lidech. A na to
doplácela kvalita údržby.

Kvalitní hřiště je pro každý gol-
fový resort tím nejdůležitějším.
Není-li hřiště kvalitní, hráči
prostě začnou jezdit jinam,
nebot’ jen v České republice už
mají na výběr ze šedesáti hřišt’.
Jaký první dojem jste z kvality
hřiště a zázemí měla?  
Velmi silně na mě zapůsobilo zázemí — zre-
konstruovaný statek se starobylou sýpkou
obrovské hodnoty. Vše bylo
přestavěno velmi citlivě 
a funkčně. Prostory pro členy
klubu, hosty i údržbu jsou

řešeny velkoryse 
a kultivovaně. 

Stavba voní novotou. Mám spoustu nápadů
na vylepšení v okolí budov. Jen aby zbyl
čas vedle povinností na hřišti. Hřiště je si-
tuované do krajiny velmi zajímavě. Design
pana Staedlera je šit na míru, potenciál
krajiny je maximálně využit, ze zdánlivých
nevýhod jsou takřka přednosti, všechny
terénní „divočiny“ jsou protaveny do neza-
měnitelných dýšinských skvostů, jakými
jsou třeba jamky č. 7, 8, 10, 11, 12 nebo
16. Kvalita  údržby má určitě svoje rezer-
vy, ale to je u nového hřiště samozřejmé.
Každé hřiště potřebuje čas stabilizace 
a zrání, čas dodělávek a vyladění ve spolu-
práci s profesionálními trenéry a hráči.
Běžný standard je 5 až 7 let.

Jaké změny a zlepšení na hřišti
chcete ve své první sezóně 
v Plzni uskutečnit či už usku-
tečňujete?
Samozřejmě, plánů mám hodně. První
práce, do které jsme se pustili, byla se
stromy. Je tady hodně suchých stromů,
hodně stromů potřebuje odborně ošetřit,
ořezat, aby nepřekážely hře a neohrožo-
valy hráče. Původní březové a olšové
porosty bohužel důsledkem stavby hřiště
postupně odcházejí. Na podzim jsme proto
začali s výsadbou nových porostů trvalých
druhů stromů, letos budeme ve výsadbách
pokračovat. V listopadu jsme provedli
úpravu několika ploch na hřišti, např.
vyčištění a vytvarování levého svahu nad
fervejí na jamce č. 1, úpravu okolí ferveje
na jamce č. 10. Máme v plánu odplevelit
okolí hřiště a začít s pravidelnou údržbou 
i těchto ploch. V únoru začala výstavba
nových pánských odpališt’na jamkách č. 7
a 11. Jednou z velkých změn, které na hřiš-
ti plánujeme, je zavedení zimních grýnů 
a colarů. Důvodem tvorby zimních grýnů
je intenzivní ochrana standardních grýnů 
a současně snaha umožnit hru i v době,
kdy to na provzdušněných grýnech nepůj-
de. Další významná změna, kterou připra-
vujeme už na sezónu 2006, je ruční sekání
všech grýnů, což výrazně zvedne 

jejich kvalitu.

Předchází vás pověst razantní
manažerky, která si vždy ví rady
a dokáže hravě zvládnout tým
tvořený samými muži. Jak velký
bude váš tým greenkeeperů 
a na koho v něm nejvíc spolé-
háte?
Ani nevím, že mám takovou pověst. Fak-
tem je, že s muži se mi pracuje velmi
dobře a nikdy jsem s tím neměla potíže.
Myslím, že tajemstvím mého úspěchu je
otevřenost a úcta k lidem. Na druhé straně
však nikomu nic neodpustím, někdy jsem
nepříjemně důsledná. Ale to jinak nejde. 
A kdo z chlapů mě zná a přistoupí na můj
náročný styl práce, toho beru vážně. Chci,
aby lidi pracovali samostatně, aby přemýš-

leli, protože hlídat je na 70
hektarech nejde. Všechny
problémy řešíme v týmu.

Pokud někdo ze spolu-
pracovníků přijde 

s lepším řešením,



GREENKEEPING

jsem připravena ho akceptovat. Za ideální
považuji stav, kdy zaměstnanci pracují 
s pocitem, že to je „jejich“ hřiště a chtějí,
aby bylo nejlepší. Pak k němu podle toho
ve své nelehké práci přistupují. 

Firma Sommerfeld skončila s údržbou
hřiště v listopadu, my začneme v březnu.
V praxi to znamená, že není žádná zkušební
doba, že na jaře do toho spadneme „rovný-
ma nohama“ a pojedeme naostro. Není čas
na omyly a tápání. Proto jsem velmi ráda,
že mou nabídku být součástí nového týmu
přijalo i několik zkušených kolegů, kteří
už něco o greenkeepingu vědí a mohou
zaučovat ty, kdo do našeho oboru přichá-
zejí nově.

Vaší nespornou výhodou při
údržbě budou zbrusu nové
stroje značky Jacobsen. Na roz-
díl od společnosti Sommerfeld,
která v minulých dvou letech
používala starší sekačky značky
Toro. 
Jsem ráda, že majitelé Golf Parku Plzeň
přijali mou koncepci nákupu strojů a výbě-
ru značky Jacobsen. Není to malá inves-
tice, ale má-li být údržba hřiště skutečně
kvalitní, je to v první řadě otázka kvalitní
techniky a obsluhy. Stroje značky Toro
patří nesporně k vynikajícím, myslím, 

že firma Sommerfeld měla spíš potíže 
s údržbou těchto strojů, s broušením nožů,
ale zejména s dodržováním předepsaných
rozsahů a technologických pravidel údržby.

Nemáte obavu ze zatížení hřiště
velkým počtem turnajů, které
jsou v Golf Parku Plzeň i pro
tuto sezónu plánovány?
Pochopitelně ve smyslu nároč-
nosti na organizaci práce vaše-
ho týmu.
Turnaje stejně jako volná hra jsou pro
hřiště cílem. Zvládnutí široké škály prací
spojených se včasnou, kvalitní a dostateč-
nou údržbou hřiště mezi turnaji a při volné
hře je bezesporu organizačním oříškem.
Ale na to jsme připraveni. Je to záležitost
nejen organizační, ale také technologic-
kého vybavení. Zejména možnost opera-
tivního nasazení dostatečného počtu kvalit-
ních strojů a k tomu možnost dálkového
ovládání lokální závlahy během dne jsou
nástrojem k dosažení požadované vysoké
kvality hřiště. V době kdy  se nehraje tur-
naj,  pracujeme hlavně ráno a večer. Velké
operace na grýnech, jako jsou aplikace
výživy, pesticidů, provzdušňování apod.,
budeme provádět v souladu  s informacemi
o počtu rezervovaných startovních časů,
abychom co nejmíň ovlivňovali možnosti
hry. Hřiště však potřebuje pravidelnou
aplikaci výživy, postřiků, závlahy a agro-
technické termíny se nedají odkládat. 
K tomu navíc přistupuje i faktor počasí.
Některé operace se při nejlepší vůli nemo-
hou provádět v dešti. Sekání fervejí máme

možnost provádět ráno ve směru hry, to
znamená před hráči, a večer naopak za po-
sledními flighty. Tak, jak jsme na to zvyklí
všude ve světě. Když je na hřišti hráč,
údržba by neměla pracovat. Hlavně ve
špičkách. Ale naší každodenní dávku údrž-
by musíme odpracovat. Za tmy to příliš
nejde, takže když nás někdy na hřišti
potkáte, prosíme o shovívavost, je to pro
kvalitu a vaši spokojenost. Jednat se bude
hlavně o pondělky a úterky. Nadále bude-
me během sezóny zlepšovat model organi-
zace práce. 

Stojíme na prahu sezóny, která
pro Golf Park Plzeň i vás osobně
bude klíčová. Prozra�te nám,
jak se na práci těšíte a s jakou
vizí své působení v Plzni
začínáte.
Jaro, to je očekávání něčeho nového. Uvi-
díme, co nám tohle jaro přinese. Zatím
jsem přesvědčena, že přípravy běží podle
plánu. Sklad strojů, mechanismů a hnojiv
se plní. Nastupují noví zaměstnanci.
Uvidíme, jak se na přírodě projeví letošní
tvrdá zima. Pevně věřím, že tohle hřiště
bude jednou krásné a udržované, jak si
všichni představujeme. Děláme k tomu
všechny potřebné kroky. Cílem je spoko-
jenost hráčů. Chceme, aby se tady cítili
dobře a aby se sem rádi vraceli se svými
přáteli. — Na závěr chci touto cestou
poděkovat za důvěru, kterou jsem jako
head greenkeeper dostala. Udělám vše, 
co bude v mých silách, aby kvalita hřiště
přinášela hrdost členům klubu a aby ho
naplňovala  spokojenými hostujícími hráči.

Děkujeme za rozhovor
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ITTEC spol. s r. o. 
www.ittec.cz
+420 323 616 222
info@ittec.czTechnika pro vaši zahradu

Stroje nejen na golf

ITTEC spol. s r. o., 
zastoupení pro Českou 
a Slovenskou republiku

www.ittec.cz
Areál obchodu 
a služeb (AOS)
Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
tel.: +420 323 616 222
e-mail: info@ittec.cz

• návrhy zavlažovacích systémů
• zkušenosti od roku 1992
• bezplatné poradenství
• přes deset tisíc instalací

Automatické zavlažovací systémy



    klub duplex je  obrovská nep ehlednutelná sklen ná kostka, 
postavená na st eše (6. a 7. patro) v samém centru prahy 

    sou ástí duplexu jsou rozlehlé terasy s nezapomenutelným 
výhledem na pražský hrad, národní muzeum a okolí 
václavského nám stí, kde krom  širokého sortimentu nápoj  z 
dílny našich profesionálních barman  m žete ochutnat i spe-
ciality p ipravované na venkovním grilu a nov  také specialitu 
japonské kuchyn  - sushi

    v b eznu 2005 se duplex jako jediný v eské republice stal 
lenem world´s finest clubs (www.finestclubs.com)

   dv  podia, dv  chill out zóny, sv telný park, projekce a 
pe liv  vybíraný personál vám zajistí komfort, který od 
takového místa o ekáváte, nejlepší eští a sv toví dj´s, kte í u 
nás pravideln  vystupují jako residenti nebo hosté (na konci 
lo ského roku k nám zavítal i sv tový dj no.1 tiesto) se vám 
postarají o jedine ný hudební zážitek 

    vašim zrak m neunikne ani 30 p ekrásných go-go tane nic,  
které spolu s dalšími performacemi u nás potkáte na každé 
párty

    po ádáme také celosv tové oblíbené rezidentní noci - pacha, 
chemistry, ftv party a mtv party

duplex je také ideálním místem pro uspo ádání spole enských 
akcí, mick jagger zde oslavil své 60.narozeniny a bylo to 
velkolepé, karel svoboda a další um lci zde k tili svá díla. na 
after párty osmana laffity jsme p ivítali i ivanu ttrampovou, 
zlatí hokejisté z vídn  u nás oslavili své vít zství, prestižní 
sv tové a domácí spole nosti zde po ádaly firemní ve írky, 
tiskové konference, prezentace, rauty a také oblíbené módní 
p ehlídky 

    rádi vám pom žeme p ipravit podobnou akci pro vás

Duplex

václavské nám. 21 praha 1

OPEN: st-so 19:30-06:00

TEL: +420 732 221 111 +420 777 338 554

 www.duplex.cz  info@duplex.cz
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Filírovaný steak 
z kachních prsíček
U tohoto pokrmu je důležité vybrat 
co nejkvalitnější surovinu. Prsíčko 
namarinujeme v čerstvých bylinkách 
(rozmarýn, tymián), mladé cibulce,
estragonu, červeném víně a oleji.
Doporučuji marinovat přibližně 
24 hodin.

Pro nadcházející 
sezonu 2006 připra-
vujeme takřka nový jídelní
lístek. Samozřejmě v něm
ponecháme takovou klasiku,
jako je naše velmi oblíbená 
a na objednávku připravovaná
pečená kachna. Také nemohou
chybět velké salátové mísy,
vždyt’ náš salát Caesar s kuře-
cím masem je mezi golfisty
velmi oblíben.

Jídelní lístek budeme dále rozšiřovat 
formou týdenní a denní nabídky. Loňskou
nabídku jsme obohatili o nové předkrmy,
např. jihoamerické bavettes, což je
zprudka opečená a silně marinovaná 
hovězí svíčková, podávaná za studena. 

Z těstovin bych rád upozornil na 
Pappardelle stillo toscano, široké nudle
přelité kořeněnou tomatovou omáčkou 
s vepřovým masem, vínem a parmazá-
nem.

Další z řady novinek, kterou můžete 
v nové sezóně ochutnat, je Cuba
Varadero, svíčková jehla se slaninou,
naložená v koření a limetách, krátce 
flambovaná v destilátu a podávaná 
na rozpečeném chlebu.

Jako překvapení se nově objeví oblíbené
pokrmy ze světoznámých golfových hřišt’.

Dříve než se přijedete přesvědčit osobně,
můžete si doma vyzkoušet jednu 
z našich specialit.

GOLF PARK RESTAURANT

Jako přílohu doporučuji jen salát,
protože výraznou chuť masa je

škoda přebíjet jinou přílohou 
s charakteristickou chutí.

Po dopečení steak filírujeme 
(krájíme ostrým nožem šikmo 
přes vlákno). 

Maso by mělo být uprostřed růžové
(medium). A pozor, podávat ho musí-
me rychle, protože na předehřátém
talíři by ztratilo št’avnatost. 

Steak zprudka zatáhneme na grilu 
z obou stran, dosolíme a přibližně 
8-12 minut dopékáme v troubě při 

teplotě 160° C, než docílíme teploty 
v jádru masa (na jehle) 55-60° C.



Bílé víno 
Sancerre a červené 

víno Grandes Plantes 
Grand Cru, uložené 
ve vinotéce Le Bouchon 
v GPP v Dýšině vám 
zpříjemní golfovou 
sezónu 2006…

Sancerre, jeden z nejlepších Sauvignonů, který pochází
právě ze stejnojmenné vesničky, nadchne všechny
příznivce svěžích vyvážených vín. Je velice příjemný
zvláště v letních dnech, kdy vynikne jeho minerálnost
při kombinaci s lehkými jídly. Můžete zkusit různé
saláty, ryby, ale také kozí sýr či uzeného lososa. Pokud
nejste milovníky těchto jídel, potěší vás i jako pouhý
aperitiv nebo jako osvěžení před další částí večera.

Château Grandes Plantes Grand Cru je opravdu
skvělým případem komplexnosti a elegance vín 
z Bordeaux. Výjimečně zdařilá kupáž odrůd 
Merlot a Cabernet Sauvignon potěší všechny 
milovníky plných a oslovujících vín, zvláště 
v jarních a podzimních dnech, kdy golfové 
večery jsou ještě chladnější a sychravé. 
K jemnosti dále přispívá skutečnost, že 
toto víno zrálo 12 měsíců na dubových 
sudech, jež dotvořily jeho celkový chara-
kter. Víno skvěle doplní různé druhy mas 
pečených na grilu, dále výraznější typy 
sýrů nebo paštiky či teriny. Můžete ho 
však vychutnat i bez těchto specialit, 
třeba s jemným doutníkem u hořícího 
krbu v Dyšině…
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Le Bouchon
Vína z vinotéky

příjemný zážitek golfistů
Le Bouchon

Vína z vinotéky

příjemný zážitek golfistů
TEXT: Ivan Hlaváček, FOTO: archiv Ivana Hlaváčka

O tom, že v Golf Parku Plzeň v Dýšině se vyvíjí stále více sommelier-
ské zázemí a stoupá úroveň podávání a výběru vín umocněné
překrásným vinným sklepem, se již v golfovém světě dobře ví! 
Pro ty, kdo se vracejí z golfového klání, se nabízí 
možnost uhasit žízeň nejen klasickými nápoji, 
ale také výborným vínem. Dnes pro vás osobně 
v samotné Francii vybral dvě vína pan Zlatko Míčka. 
Bílé víno z oblasti Val de Loire  a červené víno 
z Bordeaux — Château Grandes Plantes Grand Cru.
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Začátkem listopadu loňského roku se vyda-
la dvanáctičlenná skupina golfistů z Golf
Parku Plzeň v doprovodu pana Zlatka
Míčky, znalce francouzských vín a maji-
tele společnosti Merlot d´Or, na vinařsko
-golfový výlet do jedné z nejkrásnějších
oblastí Francie, do Bordeaux. 

Během čtyř dnů jsme měli možnost otesto-
vat tři nejkrásnější hřiště regionu. A i když
v Čechách je už po golfové sezóně, 
v Bordeaux bylo stále ještě 20° C a celou
dobu svítilo slunce. Ani kapka deště za
celých pět dní. Co víc si může golfista

přát? Probudit se na Château
Beaumont,
malém vinař-
ském zámečku,
posnídat kávu 
a croissant 
a v klidu se
vypravit na 
golfové hřiště
uprostřed slav-
ných vinic
Médocu, Pessacu
anebo třeba 

na pobřeží Atlantského oceánu, odpoledne
strávit prohlídkou známých vinařství 
a degustací vynikajících červených a osvě-
žujících bílých vín a vše završit tzv. „dîner
gastronomique“ (gastronomickou večeří).
Ideální dovolená. Jistě nebudu přehánět,
když za všechny připomenu především
hřiště Golf International Lacanau Océan,
které je zařazené mezi PGA hřiště Francie
a pro nás bylo největším golfovým
zážitkem. A pro negolfisty, kteří dávali
přednost ochutnávkám famózních vín před
bílým míčkem, měl pan Míčka připravený
i dopolední program doslova nabitý návště-
vami proslulých Château, jakými jsou
například Château Lynch Bages nebo
Château Giscours.

V poledne negolfisté společně testovali
Michelinovy restaurace, jejichž šéfkuchaři
jsou svým kulinářským uměním proslulí
po celé Francii a někteří dokonce v celé
Evropě. Úžasná je třeba restaurace Lion
d´Or. Je to velmi sympatická „venkovská

vinárnička“ s bohatou kuchyní zaměřenou
na místní speciality. Je-li pan kuchař dobře
naladěn, objeví se čas od času na jídelním
lístku opravdová pochoutka, holoubátka
pečená na dřevěném uhlí s bordeaux
vinnou omáčkou a glazovanou cibulkou.
Kuchyně oblasti Bordeaux je typická nejen
grilovanými masy a steaky, které se výbor-
ně snoubí se zdejšími víny, ale i mořskými
rybami, korýši a plody moře, lehce dostup-
nými díky blízkému oceánu.

Odpoledne, poté co se připojila golfová
skupina po svém „matchi“, nás pak čekaly
vždy dvě degustace těch nejprestižnějších
vinařství, jaké v Bordeaux a vůbec na
světě najdete. Například ve čtvrtek nás 
přijali na slavném Château Margaux. Není
znalce vína, který by netoužil se alespoň
jednou v životě moci projít po jeho vini-
cích, nahlédnout do sklepa a přímo na
místě ochutnat vysněné víno. Víno Château
Margaux je jedno z pěti vín klasifikova-
ných jako 1er Grand Cru Classé du Médoc,
což je nejvyšší ohodnocení,
jakého vína z oblasti Médocu
mohou dosáhnout. 
Často je připodobňováno 
k bruselské krajce, je velmi
ženské a nejlépe ho asi dokáže
popsat ředitel Château 
Margaux Paul Pontallier:
„Château Margaux vás doslo-
va zahalí do své hedvábné
struktury. A jako by si stále
vesele prozpěvovalo a jeho
zpěv všechny, kteří ho pos-
louchají, donekonečna
okouzluje. Má nenapodo-
bitelnou finesu a doslova
opájí magickými vůněmi. Už při prvním
doušku zaplní ústa hebkost, kterou
najdeme jen u opravdu výjimečných vín.“

Dalším z velkých zážitků byla prohlídka 
a degustace na Château Smith Haut Lafitte
v apelaci Pessac-Léognan. Zde jsme byli
dokonce pozváni majiteli do jejich zámku
na soukromou degustaci nejlepšího ročníku.
Znali dobře Prahu a pana Míčku s jeho
týmem a byli potěšeni, že mohou poznat

skupinu golfistů — sommelierů z České
republiky. No uznejte, komu se poštěstí 
pít víno v kuchyni s majiteli slavného
vinařství? Dalším překvapením pro nás
bylo, že manželé Florence a Daniel
Cathiardovi jsou nejen vynikající vinaři,
ale i náruživí sportovci. Oba reprezentovali
Francii v lyžování, kde se poznali, a paní
Florence z této doby dobře zná Ivanu
Trumpovou. Vlastnili jeden z největších
obchodních řetězců ve Francii se sportov-
ními potřebami Go Sport a z jeho prodeje
zakoupili toto nádherné vinařství s ještě
nádhernějším „Chatteau“.

A jestli je ještě něco
třeba vidět, jste-li 
v Bordeaux, jsou to
farmy ústřic na Cap
Ferret. Pan Laurent
Bonnet, přítel pana
Míčky a export manager
společnosti L.D. Vins,
nám domluvil degustaci
na jedné z nejlepších,
kam jezdí pro ústřice
polovina Bordeaux. Všich-
ni, kteří tvrdí, že kdo
nenavštívil pitoreskní ves-
ničku Piraillan, nezná celé
Bordeaux, mají určitě prav-

du. Na závěr naší dovolené jsme si zašli 
na ústřice a mořské plody do Pinasse Café.
Večeře na molu v Cap Ferret s výhledem
na oceán a největší dunu v Evropě byla
tím nejkrásnějším zakončením našeho 
výletu za víny a greeny Bordeaux. 

P.S.: Těm, kteří mají rádi rybí polévku 
a ústřice, mohu tuto restauraci vřele
doporučit.

Golf Park Plzeň na vinicích
Grand Cru Classé
Golf Park Plzeň na vinicích
Grand Cru Classé

Chateau Schmith Haut Lafitte najdete
též v naší vinotéce G.P.P., kde ho
představuje odpovědný sommelier
Ivan Hlaváček
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V letošním roce si fotbalový klub FC 
Viktoria Plzeň a. s. připomíná 95. výročí
svého vzniku. Tento „kmetský věk“ je 
v dějinách moderního fotbalu v Čechách
skutečně úctyhodný, a to hlavně vzhledem
k tomu, že plzeňský fotbal vždy hrál, hraje
a jistě i v budoucnu bude hrát významnou
roli nejen ze sportovního, ale i společen-
ského hlediska.

Plzeňská sportovní a. s. jako nový — a dnes
již 100% — vlastník FC Viktoria Plzeň 

si takřka přesně před rokem vytyčila
novou klubovou vizi, strategii 

a kulturu, která má oživit slávu
fotbalového klubu FC 

Viktoria Plzeň a vybudo-
vat moderní profesionál-
ní fotbalový klub, který
bude největším, nejlep-
ším a nejúspěšnějším
fotbalovým klubem 

v celém západočeském
regionu.

„Smyslem bylo nejen
získat vlastnictví FC Vikto-

ria Plzeň a její známou značku
zpět do rukou plzeňských podnikatelů

a patriotů od vzdálených a netransparent-
ních italských majitelů, ale především na
sportovním a obchodním trhu realizovat
novou koncepci, která profesionální fotbal
v Plzni přivede natrvalo tam, kam svou
historií i perspektivou patří. Tedy do nej-
vyšší prvoligové elitní soutěže! Ovšem
nikoliv tzv. za každou cenu, ale naopak 
s respektováním několika velmi důležitých
zásad — sportovní úspěch nemůže být dosa-
hován v rozporu s principy fair-play a trans-
parentnosti, sportovní výsledky nesmějí
být na úkor obchodní a finanční stability
klubu jako celku. Podobně obchodní 
a finanční aktivity nesmějí být v rozporu
se sportovním posláním v oblasti profesio-
nálního fotbalu představující tzv. core
business.

Jinak také řečeno, síla a úspěch ligového
fotbalového týmu nesmějí být tzv. uměle 
a draze koupeny pouze prostřednictvím
cizích hráčů a trenérů, ale naopak musí být
založeny především na vlastní výchově nej-
lepších talentů z celého západočeského
regionu, kterým svými zkušenostmi budou
pomáhat bývalí hráči a trenéři FC Viktoria
Plzeň, kteří se úspěšně prosadili také v ji-
ných klubech, především v zahraničí. 

Podobně je třeba spojit zkušenosti legendár-
ního plzeňského trenéra Michálka s ambi-
cemi nových mladých trenérů, kteří v Plzni
hráli první ligu a mají, nebo se zavázali 
k dosažení nejvyššího trenérského vzdělání
dle Konvence UEFA, aby se v klubu moh-
ly prosazovat ty nejmodernější a nejnároč-
nější metody, formy a kritéria trenérsko-
manažerské práce. „Jen tak lze totiž vytvo-
řit silné týmy ve všech kategoriích, hrát
atraktivní fotbal a přilákat do hlediště co
nejvíce diváků, a to nejen z řad tzv. skal-
ních fanoušků Viktorie, ale ze všech širo-
kých vrstev fotbalových příznivců a spor-
tovní veřejnosti v Plzni a širším okolí,“
připomněl JUDr. Ladislav Valášek, prezi-
dent a předseda představenstva FC Viktoria
Plzeň, rámec manažerského zadání, které
od nových vlastníků prostřednictvím ing.
Miroslava Kříže dostal při nástupu do
funkce k 1. 7. 2005.

Samozřejmě, nejdůležitější byly kroky,
které noví vlastníci museli realizovat v eko-
nomické, obchodní, finanční a personální
oblasti, protože dřívější časté změny vlast-
níků, manažerů, trenérů a hráčů byly jed-
nou z příčin, proč se klub neustále potácel
mezi první a druhou ligou a proč finanční
problémy ohrožovaly vlastní existenci
klubu. Úkol číslo jedna byl tedy jasný —
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FC Viktoria Plzeň
výročí

TEXT: JUDr. Ladislav Valášek, FOTO: René Teuber
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zajistit ekonomickou stabilizaci a nastarto-
vat celkovou modernizaci klubu s udrže-
ním první ligy pro město Plzeň a okolí při
současném budování nových vztahů s veřej-
ností, městem, firmami, podnikateli, mana-
žery, školami i sdělovacími prostředky. 

Obrazně řečeno, nyní je FC Viktoria Plzeň
na začátku druhého poločasu první fáze 
k realizaci nové klubové vize a strategie.
Podle postavení v tabulce, způsobu hry 
a růstu počtu diváků na Městském stadionu
ve Štruncových sadech se zdá, že vše je 
v nejlepším pořádku. Plzeň a okolí se znovu
radují z prvoligové „Viktorky“ a široká ve-
řejnost, městské a krajské orgány, firmy 
i sdělovací prostředky stále více a velmi
dobře vnímají, že ligový fotbal v Plzni je
opravdu významným společenským feno-
ménem, který přesahuje čistě sportovní
oblast a má své širší politické, hospodářské
a kulturní dimenze podporující identitu,
image a prosperitu nejen celého města, 
ale i celého regionu.

„Ano, učiněné kroky a dosažené výsledky
jednoznačně potvrzují, že FC Viktoria
Plzeň jde správným směrem, a to je velkou
motivací k další týmové práci jak uvnitř
klubu samotného, tak ve vztahu k dalším
partnerům a spojencům ve sportovní, ob-
chodní, marketingové a společenské oblasti. 

Fotbaloví příznivci a široká veřejnost urči-
tě nejvíce vidí a vnímají hru prvoligového
týmu, ale o jeho výkonnosti a perspektiv-
nosti rozhoduje také spousta poněkud nevi-
ditelné mravenčí práce v celém klubovém
zázemí, od administrativy, údržby stadionu,
účetnictví až po marketingové činnosti,
které obstarává jen hrstka skromných 
a pracovitých pracovníků, kteří jsou velmi
hrdí na to, že mohou pro ligový fotbalový
klub v Plzni pracovat.

Zcela zásadní význam pro současnost i bu-
doucnost klubu má péče o kvalitu značky,
její prestiž a pozice na trhu. O tom v nema-
lé míře rozhoduje systém výchovy nejta-
lentovanější mládeže, kterou se FC Viktoria
Plzeň může skutečně pyšnit, vždyt’ touto
fotbalovou líhní prošli nejen takoví hráči
světové extratřídy jako Pavel Nedvěd 
a Petr Čech, ale i mnoho jiných slavných
ligových fotbalistů, a samozřejmě také vět-
šina současných ligových hráčů.

„Ovšem ani v této oblasti nesmíme spát na
vavřínech. Špičkový fotbal ve světě se mění
a my se musíme měnit s ním, jinak v mezi-
národní konkurenci neobstojíme. Proto kro-
mě omlazování týmu trenérů mládeže 
a zvyšování jejich kvalifikace musíme na
úseku mládeže modernizovat celý systém
přípravy a výchovy fotbalových talentů,
zlepšit materiálně-technické zázemí, tré-
ninkové plochy a vybavení, lékařskou 
a rehabilitační péči. 

Zkrátka v celém klubu, ale zvláště v mlá-
dežnickém fotbale chceme jít cestou 
moderních fotbalových akademií, kde ne-
platí slogan typu „čím hloupější člověk,
tím lepší fotbalista,“ ale kde naopak platí,
že vynikající hráči musí svou roli zvlád-
nout nejen na hřišti, ale i v civilním životě.
Proto musíme inovovat nejen systém výbě-
ru talentů (skauting), ale i naši celkovou
komunikaci a spolupráci s rodiči a školami. 

A hlavně musíme zlepšit spolupráci s tzv.
satelitními a dalšími fotbalovými kluby 
v celém západočeském regionu. Jen tak
podchytíme a vychováme nejlepší talenty 
z celého Plzeňského kraje, jen tak pozved-
neme úroveň fotbalu a návštěvnost diváků
na fotbalových utkáních. Nové příležitosti
se objevují také před ženským 

fotbalem, který v loňském roce přešel 
z Rapidu Plzeň do FC Viktoria Plzeň. 

Pravému ligovému fotbalu v Plzni by však
nejvíce slušela nová moderní fotbalová
aréna, která by měla rovněž multifunkční
kapacity nejen ve sportovní, ale i komerční,
kulturní a vzdělávací oblasti. Nu, a pokud
by se ještě efektivně a citlivě upravil sou-
časný stadion ve Štruncových sadech ke
skutečně širokému sportovně-zábavnému
využití v samém centru města, Plzeň by
nabídla možnosti, které jsou typické pro
moderní města Evropské unie,“ s neskrý-
vaným nadšením dodává dr. Ladislav
Valášek, který se rád inspiruje v zahraničí
a ještě raději pracuje s činorodými a sebe-
vědomými lidmi, co chtějí táhnout za je-
den provaz a úspěšně společně plout na
jedné lodi, za kterou považuje nejen klub
FC Viktoria Plzeň, jejž vede, ale také celý
českomoravský a evropský fotbal. 

„V Česku si někdy neuvědomujeme, 
že fotbal je svým způsobem jedna obrov-
ská rodina a moderní fotbalový průmysl 
se internacionalizuje a globalizuje jako
jiné oblasti současné civilizace. 

Jinak vyjádřeno tak jako lidé obecně, tak 
i fotbalové kluby musí nejen vzájemně sou-
peřit, ale také spolupracovat. I spolupráce
z rivality má velkou přidanou hodnotu,
která přináší výhody nejen konkrétním
účastníkům, ale i dalším partnerům, včetně
těch působících např. v konkurenčních
sportech. Jsem přesvědčen, že i v Plzni lze
dosáhnout větší synergie a podpory pro
fotbal i hokej a další týmové sporty, když
se v některých oblastech či na některých
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platformách podaří prosadit nejen vzájemný
respekt, ale také společný potenciál ve
vztahu k městu, ke sponzorům, reklamním
a mediálním partnerům a stále více také ke
zdrojům z různých programů a projektů
EU.

Je zřejmé, že existuje také nemalá kompa-
tibilita fotbalu s individuálními sporty, a to
i s těmi noblesními, jako je třeba golf,
který si mezi fotbalisty získává stále více
stoupenců. 

Není žádným tajemstvím, že zvláště
špičkoví fotbalisté či hokejisté jsou vášni-
vými hráči a propagátory golfu. A naopak
hráči golfu velmi často hrají či milují fot-
bal. 

Takové prolínání fotbalu a golfu má prostě
svoji logiku a mnoho příkladů najdeme již
také v ČR, včetně spolupráce Golf Park
Plzeň na Dýšině s FC Viktoria Plzeň „pod
křídly“ Plzeňské sportovní, a.s. 

Jistě není bez zajímavostí, že golf v pře-
krásném areálu nedaleko Plzně hrají i sou-
časné největší fotbalové a hokejové hvězdy
nejen z Plzně. Například také reprezentant
ČR a vítěz Champions League v dresu FC
Liverpool Vladimír Šmicer se nedávno stal
členem Golf Parku Plzeň, o svém členství
uvažuje Pavel Nedvěd a kdo ví, brzy se 
k nim třeba připojí také plzeňský odcho-
vanec a nejlepší český fotbalista roku 2005
Petr Čech z londýnské FC Chelsea, který
ve spolupráci s agenturou Sport Incest, a. s.
rovněž uvažuje o založení své vlastní bran-
kářské školy,“ dodává dr. Valášek s omlu-
vou, že sám sice golf nehraje, ale areál na
Dýšině velmi rád navštěvuje.

„Ještě se mi opravdu nestalo, že by se ně-
kterému z našich existujících či potenciál-
ních partnerů ve zdejším golfovém areálu
nelíbilo. Naopak všichni jsou doslova nad-
šeni a vůbec neskrývají slova obdivu.
Mnozí se již těší, že zde brzy budou využí-
vat nových kapacit k ubytování svých fot-
balových či manažerských týmů při cestě
do Plzně. 

„Přiměřenost, vyváženost a postupnost
kroků jsou průvodními znaky celé naší
manažerské filozofie, která vychází nejen 
z manažerského tandemu prezident dr.
Valášek — výkonný ředitel ing. Havel, 
ale také z fungování celého trianglu před-
stavenstvo — hlavní trenér Zdeněk
Michálek — dozorčí rada. 

To vše společně s upřesněním priorit,
hlavních a podpůrných procesů, kompe-
tencí a kritérií kvality a efektivnosti práce
pozvedá systém řízení a kontroly FC Vik-
toria Plzeň na oběžnou dráhu, která je
nutná pro naplnění klíčových cílů budou-
cího období v horizontu pěti let, kdy chce-
me zaútočit na pozice, které jsou spojeny 
s evropskými poháry. Věříme, že na této
cestě se k nám připojí další fanoušci a ob-
chodní partneři. Je totiž smutné, že některé
velké a světoznámé firmy z Plzně sport
obecně a fotbal zvláště v samotné Plzni
nepodporují tak, jak by se to k jejich zisko-
vosti a renomé hodilo.

Letošní rok 95. výročí FC Viktoria Plzeň
však musí potvrdit, že současný celý
trenérsko-manažerský tým je schopen
naplnit úkoly vlastníků a očekávání fotba-
lových příznivců, jinak budou muset přijít
jiní. Jsem však přesvědčen, že současní
vůdci a hráči klubu svou roli úspěšně zvlád-
nou a položí základy k dalším úspěchům,“ 

říká sebevědomě dr. Ladislav Valášek 
s tím, že nikdy nezapomene ještě znovu
zdůraznit, že bez podpory takových firem
jako Škoda Power a dalších obchodních
partnerů by nové přístupy a ambice byly
jen naivním a nerealistickým snem.

Právě proto, aby cíle a ambice FC Viktoria
Plzeň nebyly jen pouhými sny, ale reálnou
a úspěšnou skutečností, připojují se i gol-
foví příznivci ke všem těm gratulantům,
kteří — u příležitosti významného 95.
výročí vzniku klubu — z celého srdce
přejí plzeňské „Viktorce“, tedy všem jejím
bývalým, současným a budoucím hráčům,
trenérům, funkcionářům, zaměstnancům 
a partnerům opravdu všechno nejlepší nejen
na samotném hřišti, ale i hodně daleko
mimo hřiště. Tedy určitě stále více i s gol-
fovým míčkem a kde jinde, než v areálu
Golf Parku na Dýšině!

Sportu zdar, a fotbalu a golfu zvlášt’!

JUDr. Ladislav Valášek,
prezident a předseda představenstva 

FC Viktoria Plzeň, a.s.
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Do třetího ticíciletí přichází značka Omega s no-
vinkou, jež se inspirovala v prvních hodinkách
Seamaster 300 ze šedesátých let minulého století.
Shody s designem modelů z této doby jsou více než
čitelné. Především kontrastní a vysoce leštěný
povrch spolu se slavným tvarem pouzdra dávají
vzpomenout  na zmíněnou epochu.

Nový model Planet Ocean je v nabídce ve dvou
velikostech (45,5 mm a 42 mm) a také dvou odliš-
ných provedeních. První je trochu odvážnější:
sportovně pojatý design s koženým
řemínkem a oranžovými prvky.
Druhý model je v klasickém
provedení  nerezové oceli 
a černé barvy. Obě dvě vari-
anty se liší pouze v těchto,
na první pohled zásad-
ních  elementech, ale na-
bízejí stejné technické
vymoženosti. 

U nových Planet Ocean ne-
chybí heliový ventil, přesný
čas lze odečítat pomocí
reflexní šípovité hodinové
a minutové ručičky,
skvělá vodotěsnost
600M a hlavně paten-
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Omega  Seamaster  
Planet Ocean

tované koaxiální ústrojí, což je COSC certifikovaný
chronometr s osmačtyřicetihodinovou rezervou
chodu. Zvláštností hodinek je rýhovaná jedno-
směrná otočná luneta ve dvoubarevném provedení.
Model s náramkem z ušlechtilé oceli s bezpečnostní
sponou je v prodeji za 85 500 Kč a s koženým
řemínkem za 83 000 Kč.

Na Příkopě 17, Tel. 224 213 025 

JARO 2006



Michaela Maláčová není jen prezidentkou
soutěže Česká Miss a od ledna 2006 i ma-
minkou krásné dcerky, ale také golfistkou. 

Ještě předtím, než si mohla vychutnávat
krásné chvíle mateřství, navštívila několi-
krát Golf Park Plzeň. 

Nejednou byla pozvána jako host oficiál-
ního turnaje, ale protože se jí Golf Park
Plzeň velice líbí, ať už zázemím, tak i cel-
kovou atmosférou hřiště, přijela si zahrát  
i jen tak s přáteli…

Doufáme, že bude Golf Park Plzeň ráda
navštěvovat i nadále…

GOLF PARK
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Prezidentka České MISS
Michaela Maláčová hraje ráda golf v Golf Parku Plzeň

Flight Ivan Hašek, Michaela Maláčová, Miroslav Kříž a Luboš Oravec
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Čtvrtfinále: Hrádek u Nechanic
GC Hradec Králové vs. GK Plzeň-Dýšina 3:6

Golf Klub Plzeň-Dýšina se v mi-
nulém roce zásluhou klubové
reprezentace mužů výrazně zvi-
ditelnil v českém amatérském
golfu! A-tým dokázal hned při
své premiéře v 1. lize družstev
postoupit až do play-off v Nové
Americe. V něm v boji o postup
do extraligy těsně a smůlovatě
podlehl hráčům Golf Clubu
Poděbrady. Poj�me se za jam-
kovou částí 1. ligy družstev mužů
v roce 2005 krátce ohlédnout. 

KLUBOVÉ STRÁNKY

Boj o extraligu družstev mužů skončil

KRŮČEK OD VRCHOLU!
TEXT: Luboš Klikar, FOTO: Jan Zedníček, archiv

Čtvrtfinále proti sobě svedlo čtvrtý a pátý
tým 1. ligy družstev po základní části hra-
né na rány. Výhodu domácího prostředí
měli hráči GC Hradec Králové, kteří si naše
chlapce pozvali na devítijamkové parkové
hřiště v Hrádku u Nechanic. 

Úvodní tři čtyřhry skončily vedením hostů
2:1. Domácím hráčům totiž podlehla jen
dvojice Jaroslav Špaček a David Hlaváček.
Na 16. jamce sice berdíkem stav utkání vy-
rovnali, ale vzápětí po zkaženém drajvu 
na tříparové 17. jamce prohráli a na poslední
jamce už nepříznivý stav zvrátit nedokázali.
Zbylé dva foursomy v barvách Golf Klubu
Plzeň-Dýšina své soupeře jasně předčily.  

Do šesti dvouher naši muži nastupovali 
s vedením 2:1. Znovu se potvrdilo, že tým,
který dokáže zvítězit ve dvou čtyřhrách, 
už zápas neztrácí. V singlech uspěli Dennis
Daurer, Josef Stanislav a Marcus Lindner,
naopak podruhé se s porážkou musel smí-
řit Jaroslav Špaček. Zbylé dva singly 
s našimi Václavem Čepelákem a Davidem
Hlaváčkem byly půleny, nebot’o výsledku
utkání už bylo rozhodnuto. Naši borci
zvítězili 6:3 a mohli se radovat z postupu
do zářijového play-off v Nové Americe.

Václav Čepelák v Hrádku u Nechanic



Vystoupení hráčů Golf Klubu Plzeň-Dýšina
bylo obrovským překvapením 1. ligy druž-
stev. Všem, kdo svůj klub skvěle reprezen-
tovali, patří velké poděkování. Jmenovitě
to byli Jan Hlaváček, Václav Čepelák,
Jaroslav Špaček, Pavel Mergl, Ivan Hašek,
Josef Stanislav, hrající kapitán Jan 
Zedníček, Dennis Daurer, David Hlaváček,
Marcus Lindner, Bernd Ritthammer 
a Florian Hemmerlein. Obrovský kus 
práce pro tým udělal také vedoucí realizač-
ního týmu Ivan Hlaváček. Netřeba zoufat,
chlapci, reparát o postup do extraligy
družstev můžete úspěšně složit už letos. 
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Semifinále o postup do extraligy: Nová Amerika
GC Poděbrady vs. GK Plzeň-Dýšina 5,5:3,5

Play-off  o postup do extraligy se na hřišti
Nová Amerika u Jaroměře hrálo ve dvou
dnech. V pátek byly na programu tři čtyř-
hry, v sobotu pak šest singlů. Jako první
vyrazila v našich barvách do boje dvojice
Dennis Daurer a Marcus Lindner. Sváděli
tuhý boj, ale štěstí stálo na straně podě-
bradského soupeře, který se po devíti
odehraných jamkách ujal vedení už 3:0.
Pak se naší dvojici začalo dařit a náskok
soupeře snižovala. Osudnou se jí však stala
pětiparová jamka č. 15. Po vynikajícím
drajvu druhá rána skončila ve vodě před
grýnem. Prohra na této jamce znamenala
konec utkání ve prospěch Poděbrad. Druhá
dvojice Bernd Ritthammer a Florian 
Hemmerlein měla sice na začátku zápasu
potíže, ale dokázala se koncentrovat a zví-
tězila na 14. jamce. Těžký boj až do samého
závěru svedla se svými soupeři dvojice
Josef Stanislav a David Hlaváček. Také oni
měli horší vstup do utkání, ale postupem
času získávali na jistotě a přesnosti a na 18.
jamce skóre vyrovnali. Následovala roze-
hrávka na jamce č. 1. Po vynikajícím 
drajvu i přihrávce do grýnu se našim
chlapcům bohužel nepodařilo zahrát dva
putty a rozehrávku ztratili. Po prvním dnu
se tedy Poděbrady se štěstím ujaly vedení
2:1.

V sobotu jako první do dvouhry nastoupil
Dennis Daurer. Sváděl se svým soupeřem
těžký a vyrovnaný boj, který vrcholil 
na jamce č. 17. Po drajvu Dennisův míč
nešt’astně odskakuje do autu. To znamená
ztrátu jamky i ztrátu nejtěsnějšího vedení
našeho hráče. Rozhoduje tříparová jamka
č. 18. Soupeř zahrává skvělý úder dva
metry od jamky, náš hráč se pokouší 

o totéž. Jeho míč bohužel končí v grýnovém
bunkeru. Poděbrady se ujímají vedení 3:1.

Druhým startujícím hráčem byl Marcus
Lindner. Bez větších výkyvů vedl po 15.
jamce 2:0. Na 16. jamce po vydařených
drajvech obou hráčů jeho soupeř při cvič-
ném švihu zlomil větévku stromu. Jamku
podle pravidel ztratil a náš tým snížil stav
utkání na 2:3.

Josef Stanislav nastoupil proti handicapově
rovnocennému soupeři, kterému bohužel
vycházelo vše, na co sáhl. Pepa Stanislav
neměl špetku šance něco vymyslet.
Poděbrady zvýšily svůj náskok na 4:2.  

Rozhodující body v utkání měli ve svých
rukou David Hlaváček, Florian Hemmerlein
a Bernd Ritthammer. Naděje na vítězství
stále ještě žila. Zvlášt’ když David Hlaváček
svého soupeře předčil délkou i přesností
úderů a hladce zvítězil. Poděbrady v té
chvíli vedly jen 4:3.

Florian Hemmerlein nastoupil proti nejlep-
šímu hráči Poděbrad. A nutno přiznat, 
že náš hráč byl také bez šance. Soupeř 
ho deptal excelentními přihrávkami na grýn
i bezchybnou hrou kolem grýnů. Poděbrady
v tomto utkání dosáhly na kýžený pátý bod
a o osudu zápasu bylo definitivně rozhod-
nuto. 

Málo platné, že Bernd Ritthammer jako
nejlepší hráč v barvách Golf Klubu Plzeň-
Dýšina svůj singl vedl jistě k vítěznému
konci. Jeho utkání už nebylo dohráno. 
Z hráčů z Poděbrad vytrysklo obrovské
nadšení z úspěšného návratu do extraligy
družstev v sezóně 2006.

Druhý pokus o postup do extraligy?
Určitě už letos!

David Hlaváček v Nové Americe

Při play-off v Nové
Americe si naši muži
oblékli klubová trička
v barvách Tigera
Woodse. Zleva dole
Jan Zedníček, Dennis
Daurer, Ivan Hlaváček.
Zleva stojí David
Hlaváček, Marcus
Lindner, Josef
Stanislav, Florian
Hemmerlein a Bernd
Ritthammer

A-tým mužů při čtvrtfinále 1. ligy družstev 
v Hrádku u Nechanic v bílých klubových tričkách.
Zleva dole Václav Čepelák(sedící), Ivan Hlaváček,
Jan Zedníček, Dennis Daurer. Zleva stojí Marcus
Lindner, Josef Stanislav, Jaroslav Špaček a David
Hlaváček
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Mistrovství klubu ve hře na rány skončilo vloni senzací.

Kdo se směje naposled, 
ten se směje nejlíp…

TEXT: Luboš Klikar, FOTO: archiv

Obrovskou senzaci přineslo historicky druhé mis-
trovství klubu ve hře na rány v závěru září minu-
lého roku. Vítězství ze sezóny 2004 neobhájil
mladičký Michal Čepelák, na nejvyšší příčku
nedosáhli Jan Ryba ani Dennis Daurer. Ostřílený
Josef Stanislav, jeden ze spolufavoritů, skončil až
čtvrtý. Všem totiž nečekaně vypálil rybník Václav
Čepelák, a to hlavně zásluhou famózního výkonu
v úvodním kole šampionátu: 68 ran, tři pod par
hřiště! Václav tím získal uklidňující náskok šesti 
a více úderů na všechny své pronásledovatele.

Co se nepovedlo Michalu Čepelákovi mezi muži, podařilo se Evě
Hlaváčkové mezi ženami. Vítězství z roku 2004 obhájila s noble-
sou: výkony 77 a 72 úderů, tj. 149 celkem, znamenaly prvenství 
s náskokem neuvěřitelných 46! úderů před druhou Veronikou 
Vágnerovou. O další ránu zpět skončila bronzová Hana Kratochvílová.

Vrat’me se k mužům. V mistrovství startovalo 27 hráčů, z toho osm
se single handicapem. Vítězný Václav Čepelák, jakkoliv kvalitní hráč
to je, nepatřil k nejžhavějším favoritům na titul. Mnohem víc se če-
kalo od jeho syna Michala, mladého Jana Ryby, Dennise Daurera
či Josefa Stanislava. Nicméně Václav Čepelák v sobotu 24. září
2005 odehrál své životní kolo: pět birdie a pouhá dvě bogey, která
se vedle parů objevila v jeho skórekartě, daly pádnou odpověď 
na otázku, kdo tu bude králem. Jediné, co mohlo Václava ve spanilé
jízdě ještě ohrozit, byl on sám, respektive jeho nervy. Nestalo se.
Václav i nedělní kolo odehrál ve veliké pohodě (80 úderů) a zvítě-
zil s náskokem tří úderů před Michalem Čepelákem a Janem
Rybou.

Oběma mistrům klubu ve hře na rány pro rok 2005 blahopře-
jeme a věříme, že se úspěšně zhostí obhajoby svých titulů 
v sezóně 2006.

Václav Čepelák 68 80

Michal Čepelák 74 77

Jan Ryba 76 79

Josef Stanislav 76 82

Dennis Daurer 77 86

1.
2.
3.
4.
5.

MUŽI

Eva Hlaváčková 77 72

Veronika Vágnerová 89 106

Hana Kratochvílová 93 103

1.
2.
3.

ŽENY

Mistrovství GKPD ve hře na rány 
pro rok 2005 ve výsledcích: 

Spokojení mistři 
klubu ve hře 
na rány pro rok 
2005 

Eva Hlaváčková 
a Václav Čepelák
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TEXT: Luboš Klikar, FOTO: Luboš Klikar

V hlavní roli 
Eva Hlaváčková!

Michal Čepelák 
Kadetem roku

2005!

Michal Čepelák, člen Golf Klubu
Plzeň-Dýšina a Royal Golf Clubu
Mariánské Lázně, získal na jubilej-
ním 10. večeru českého golfu 
v pátek 25. listopadu minulého roku
prestižní Cenu prezidenta České gol-
fové federace „Kadet roku 2005“. 

Tuto cenu každoročně získává hráč
či hráčka do 16 let s nejlepším
průměrným výsledkem na rány brutto
ze dvou nejlépe odehraných kol 
na dvou různých hřištích. 

V minulé sezóně se tento kousek
podařil právě Michalu Čepelákovi 
— na hřišti v Cihelnách při Extralize
družstev ČR zahrál 65 ran (minus 
5 pod par hřiště!), na hřišti v Golf
Parku Plzeň pak při turnaji Czech
Golf Amateur Tour zaznamenal
skóre 69 (minus 2 pod par hřiště!). 

Není divu, 
že Michal patří
k největším
nadějím
českého golfu
a že je členem
širšího výběru
české
amatérské
reprezentace. 

Michale, blahopřejeme!

Znovu po roce Eva Hlaváčková získala nádherný Pohár primátora
města Plzně. V neděli 11. září zahrála na osmnácti jamkách v Golf
Parku Plzeň 79 úderů, a jelikož měla lepší skóre na druhé devítce
než Josef Stanislav (také 79 úderů), přebrala z rukou hejtmana
Plzeňského kraje Petra Zimmermanna a náměstkyně primátora
města Plzně Marcely Krejsové pohár pro celkového vítěze.

Šestého ročníku prestižního turnaje 
se v Golf Parku Plzeň zúčastnilo 78 hráčů
a hráček z celého Plzeňského kraje. 
O pocty nejvyšší bojovali ve třech smíše-
ných handicapových kategoriích ve formátu
stableford netto. V té nejkvalitnější (HCP
0-18) zvítězil nestárnoucí Rudolf Komas
ziskem 38 stablefordových bodů, druhý
byl František Weinfurter (38) a třetí 
Petr Černý (37). V kategorii hráčů a hráček
s HCP 18,1 — 36 zvítězila půvabná Jana
Došková (42), druhá skončila Věra Mate-
jová (41) a třetí mladý Petr Novotný (41). 

Mezi držiteli ZK kraloval Miloš Nováček
(35), druhá skončila Miroslava Růžičková
(34) a třetí Martin Ovsjannikov (25). 
Turnaj měl příjemnou sportovní i spole-
čenskou atmosféru i díky podpoře spon-
zorů: plzeňského magistrátu, firem 
NT Magnetics Plzeň a Euroverlag Plzeň.

Těšme se na 7. ročník turnaje O pohár
primátora města Plzně, který budou 
v této sezóně organizovat jeho otcové —
zakladatelé, pánové Lubomír Mašek 
a Zdeněk Pechr. 

Na snímku zleva Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje, vítězka Eva Hlaváčková 

a Marcela Krejsová, náměstkyně primátora města Plzně

Pohár primátora města Plzně patří znovu 
nejlepší plzeňské hráčce.
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Vítěz každé tour
vyhrává volný pobyt na
SUPERFINÁLE 2006,
které se bude konat

na hřištích v Orlandu, USA.2006

pořádání komerčních turnajů

pořádání tzv. systémových hendikepových turnajů - celoroční tour
na lokálních hřištích

pořádání nízkorozpočtových partnerských golfových turnajů
se zaměřením na sport

systémové řešení produkce turnajů přes webová rozhraní
a integrované informační technologie

pronájmy zařízení a produkčních řešení pro pořádání golfových turnajů
(elektronická akreditace, vyhlašovací stojany, stany a zastřešení, ozvučení,
hostesky, webové přihlašovací registrace, atd.)

produkce mezinárodních golfových turnajů 

marketingové zastoupení partnerských hřiš� - prodej hracích dnů, plošných
reklam v areálu hřiště, příprava komerčních turnajů včetně koprodukce

konzultační a marketingové poradenství v oblasti golfu včetně golf-auditu 

www.golfpromo.cz

GOLFPROMO TROPHY 2005

Holidayonline.cz Golf Trophy 2005

GOLFPROMO TROPHY
DÝŠINA 2005
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Po oba dny byl k vidění skvělý golf. Nejlepší brutto výsledek zahráli ve druhém kole
Martin Vancl a Luboš Klikar — 68 ran. Vítězové soutěže brutto Jan Mergl a Jan Zedníček
dvakrát obešli hřiště v paru — 71 úderů. Druhé kolo se vydařilo také dvojici Petr Štrougal 
a Rudolf Komas — 73 úderů byl třetí nejlepší výsledek mistrovství. Formátu čtyřher s výbě-
rovým drivem přicházejí členové klubu stále víc na chut’. Poznávají, že to je něco úplně
jiného než hrát sám za sebe. Ve dvojici se mohou vzájemně povzbudit, poradit si, jeden 
za druhého může napravit chybu, golf si prostě mnohem víc užívají. 

Titul mistrů klubu ve čtyřhrách s výběrovým drivem po zásluze získali v soutěži brutto
Janové Mergl a Zedníček, v soutěži netto plzeňští sousedé Petr Štrunc a Ivan Hlaváček
(na snímku dole s vítěznou trofejí).
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Poslední šance
stát se mistrem klubu

KLUBOVÉ STRÁNKY

TEXT: Luboš Klikar, FOTO: René Teuber

aneb ohlédnutí za šampionátem ve čtyřhrách 
s výběrovým drivem

Poslední šancí stát se mistrem klubu byl v roce 2005 dvoudenní
šampionát ve čtyřhrách s výběrovým drivem na konci října. Měl
vynikající sportovní úroveň. Zúčastnilo se ho 19 dvojic, které se
utkaly o místa na stupních vítězů v soutěži brutto i soutěži netto.
Kromě členů klubu v mistrovství startovali také všichni tři profe-
sionální trenéři Golf Parku Plzeň. Petr Štrougal vytvořil dvojici 
s Rudolfem Komasem, Jiří Janda startoval po boku Karla Wurfla 
a Martin Vancl nastoupil s Lubošem Klikarem.

brutto soutěž: 
1. Jan Mergl — Jan Zedníček 71, 71 (142) 

2. Martin Vancl — Luboš Klikar 77, 68 (145)

3. Petr Štrougal — Rudolf Komas 75, 73 (148)

netto soutěž: 
1. Ivan Hlaváček — Petr Štrunc 82, 78 (160/132)

2. Miroslav Kříž — Marek Šíma 80, 77 (157/137)

3. Jan Hlaváček — Václav Čepelák 74, 76 (150/138)

Mistrovství GKPD ve čtyřhrách s výběrovým drivem pro rok 2005
ve výsledcích



Už podruhé se do světového finále World Golfers
Championship čili mistrovství světa hráčů 
s handicapem probojoval člen Golf Klubu 
Plzeň-Dýšina Ivan Čása. V roce 2004 startoval 
v Thajsku, vloni v Turecku. A právě v Turecku 
ve druhé polovině listopadu český tým získal
vynikající úspěch — skončil v pořadí 24 zemí 
na skvělém druhém místě! Z vítězství se radovali
hráči Malajsie, za naším týmem skončilo třetí
Polsko, čtvrté Rakousko a páté Německo.

Čtyřkolové světové finále turnaje, jehož duchovním otcem je slav-
ný Sven Tumba Johansson, se hrálo na třech hřištích Antalya 
Gloria Golf Resortu u městečka Belek. Všechna hřiště byla podle
vyjádření Ivana Čásy velice obtížná. „Hřiště, na kterých jsme
hráli, bych přirovnal k Dýšině. Byla stejně úzká a technicky
obtížná, plná vodních překážek. Délkou však byla srovnatelná
minimálně s Mariánskými Lázněmi. I my s horšími handicapy
jsme hráli z bílých odpališt’, takže to bylo hodně těžké.“ Češi 
v Turecku startovali ve složení Karel Příhoda, Kosmas Illiadis,
Pavel Matějka, Ivan Čása, Pavel Vápenka a Miroslav Čuda. Připo-
meňme, že jeden z kvalifikačních turnajů a poté semifinálový i fi-
nálový turnaj World Golfers Championship v České republice se
hrály ve druhé polovině minulé sezóny v Golf Parku Plzeň. 

A jaký celkový dojem si Ivan Čása z Turecka přivezl? „Jsem rád,
že jsem už podruhé měl možnost světové finále hrát. Není to
žádný golfový výlet, ale prestižní souboj hráčů z mnoha zemí.

Velký dojem na mě udělali Malajci, ti hráli opravdu špičkový
golf. Vynikající byl i Tumba Johansson. Chodil za všemi týmy,
povzbuzoval, byl neuvěřitelně přátelský.“
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vicemistrem
světa v golfu

TEXT: Luboš Klikar, FOTO: archiv Ivana Čásy

Ivan Čása

World Golfers Championship ve výsledcích:
(Belek, Turecko, 19. — 26. listopadu 2005)

1. Malajsie 1457 úderů

2. Česká republika 1472 úderů

3. Polsko 1477 úderů

4. Rakousko 1493 úderů

5. Německo 1501 úderů

Zleva Karel Příhoda, Miroslav Čuda, Pavel Matějka, Kosmas Illiadis, Pavel Vápenka a Ivan Čása.
Vpravo v pozadí stojí Tumba Johansson.
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FOTOSOUTĚŽ

POZNEJ SE A VYHRAJ!
Vážení čtenáři, nabízíme vám jedinečnou příležitost, jak vyhrát zajímavé věcné ceny. Na následujících stránkách jsou zveřejněny vybrané

fotografie ze sezóny 2005. Pokud se na některé z nich poznáte, neváhejte ani vteřinu a pošlete nám zprávu na e-mailovou adresu
recepce@golfparkpl.cz.

Ve zprávě uveďte své identifikační číslo na příslušné fotografii a připojte stručné odpovědi na dvě anketní otázky: 
1) Co se vám líbí v Golf Parku Plzeň?

2) Co se vám naopak nelíbí v Golf Parku Plzeň? 
Uveďte své jméno, příjmení, kontaktní telefon a poštovní adresu. 

Všichni, kdo se fotosoutěže zúčastní a pošlou nám e-mailovou zprávu nejpozději do 29. června 2006, získají golfovou čepici s logem Golf
Parku Plzeň. Tento dárek vám obratem zašleme na vaši poštovní adresu. Autoři všech odpovědí navíc budou zařazeni do losování o tři

hlavní věcné ceny. Slavnostní losování se uskuteční při turnaji Partners Cup v pátek 30. června 2006 v Golf Parku Plzeň. 
Jména tří hlavních výherců budou zveřejněna v letním čísle Golf Park Club Magazine, které vyjde 21. srpna 2006. 

Těšíme se na vaše odpovědi a budeme vám všem držet palce při velkém červnovém losování.
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SEZNAM ČLENŮ GOLF KLUBU PLZEŇ - DÝŠINA
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Reg. č. Jméno                    HCP

aktuální údaje ke dni 25. března 2006

0920001 KŘÍŽ Miroslav 11.8

0920002 PECHR Zdeněk 27.9

0920003 MAŠEK Lubomír 16.4

0920004 HLAVÁČEK Jan 9.7

0920005 HLAVÁČEK Ivan 12.9

0920006 ŠIKOŠ Petr 16.2

0920007 ZEMAN Miloslav 35.2

0920008 KAMPF Radek 12.1

0920009 ŠTRUNC Petr 16.5

0920010 SPALOVÁ Simona 28.7

0920011 ZEDNÍČEK Jan 11.1

0920012 ČEPELÁK Václav 5.8

0920013 ČEPELÁKOVÁ Daniela 16.0

0920014 BORN Čeněk 14.6

0920015 HLAVÁČKOVÁ Andrea 49

0920016 HLAVÁČKOVÁ Jana jun. 27.1

0920017 HLAVÁČKOVÁ Jana 25.6

0920018 MAŠKOVÁ Irena 34.2

0920019 MAŠKOVÁ Zuzana 54

0920020 RŮŽIČKOVÁ Miroslava 40

0920021 VIKTOROVÁ Dominika BEZ

0920022 ČEPELÁK Michal 2.3

0920023 HLAVÁČKOVÁ Eva 4.1

0920024 HLAVÁČEK Jan jun. 11.2

0920025 KREJSOVÁ Klára 18.2

0920026 KREJSOVÁ Kristýna 13.3

0920027 KREJSOVÁ Marcela BEZ

0920028 SLÁMA Zdeněk 15.2

0920029 BERKOVÁ Jitka BEZ

0920030 BERKA Václav 29.6

0920031 RUBNER Ota BEZ

0920032 KRATOCHVÍL Josef 54

0920033 HAŠEK Ivan 8.4

0920034 HAŠKOVÁ Tatiana 24.2

0920035 NEJDL Jaroslav 33.0

0920036 NEJDLOVÁ Květa 49

0920037 TOMAN Miroslav 15.8

0920038 TOMAN Marek 4.0

0920039 STRÝČKOVÁ Jitka BEZ

0920040 STRÝČEK Petr 13.3

0920041 STRÝČEK Petr jun. 4.3

0920042 KRESLOVÁ Marcela 54

0920043 KRESL Vojtěch 51

0920044 BUFKA Milan 23.7

0920045 KRSEK Tomáš 26.1

0920046 LICH Vladimír 13.8

0920047 LIŠKA Viktor 31.1

0920048 ROMAN Martin 17.0

0920049 ČERNÝ Petr 14.2

0920050 KRATOCHVÍLOVÁ Hana 23.4

0920051 JANEČEK Karel 26.0

0920052 JAROŠ Jiří 33.1

0920053 VÁGNEROVÁ Veronika 17.1

0920054 ČEPELÁK Václav 54

0920055 ČEPELÁKOVÁ Laura 21.2

0920056 WEINFURTER František 12.8

0920057 KUBEŠ Pavel 10.7

0920058 ŠOUREK Jiří 18.1

0920059 ČÁSA Tomáš BEZ

0920060 ČÁSA Daniel BEZ

0920061 ČÁSA Ivan 19.7

0920062 MATEJOVÁ Věra 32.1

0920063 TRNKA Zdeněk 23.3

0920064 TRNKA Viktor BEZ

0920065 TRNKA Zdeněk jun. BEZ

0920066 TRNKOVÁ Jana 54

0920067 SMÍLKOVÁ Jana 54

0920068 KOČÍ Josef 29.5

0920069 VOVES Ladislav 54

0920070 KLIMT Josef BEZ

0920071 RYBA Jan 4.3

0920072 RYBOVÁ Ivona 54

0920073 RYBA Jan 15.1

0920074 RYBOVÁ Jana 33.7

0920075 KOKEŠ Jaroslav 13.4

0920076 GRIMM Miroslav 10.1

0920077 GRIMMOVÁ Vladimíra 13.4

0920078 KOMAS Rudolf 11.0

0920079 KOMASOVÁ Jana 26.2

0920080 KOMAS Radek 13.8

0920081 HIKOVÁ Lucie 26.0

0920082 ŠÍMA Marek 11.3

0920083 BÍMAN Michal 36.0

0920084 ŠŮCHA František 26.2

0920085 HODA Ivan 15.8

0920086 HLAVACEK David 4.7

0920087 NOVÁČEK Miloš 39

0920088 ŠPAČEK Jaroslav 6.2

0920089 KELTYČKA Luděk 17.3

0920090 HAMÁČEK Jiří 23.0

0920091 HÖRNER Ivo 25.9

0920092 WINKELHÖFER Jiří 26.4

0920093 ŠMUCR Igor 34.5

0920094 BASL Pavel BEZ

0920095 ZÁHROBSKÝ Petr 24.6

0920096 BOŘÍK Jaroslav BEZ

0920097 BOŘÍK Pavel BEZ

0920098 VLASÁKOVÁ Anna 54

0920099 VLASÁK Jiří 53

0920100 ŠLAJS Jiří 20.9

0920101 KLÍMA Marek 14.0

0920102 SOBOTKOVÁ Denisa 12.0

0920103 PIŠTĚK Jan 20.0

0920104 HONOMICHLOVÁ Helena 54

0920105 HONOMICHL Petr 52

0920106 HLADOVÁ Diana 36.0

0920107 LINDA Jiří 36.0

0920108 KROC Vladimír 29.5

0920109 ŠLAJS Jaroslav BEZ

0920111 PAIDAR Stanislav 24.4

0920112 PAIDAR Jan 11.7

0920113 PAIDAROVÁ Naděžda 43

0920114 ZAVADIL Jaroslav 16.5

0920115 ZAVADIL Lukáš 4.7

0920116 ZAVADIL Filip 5.0

0920117 PEKÁREK René 36.0

0920118 STRAKA Martin 36.0

0920119 STRAKA Michal BEZ

0920120 STRAKA Václav BEZ

0920121 HÖRNEROVÁ Dagmar 42

0920122 BÍLÝ Václav 18.2

0920123 BÍLÝ Petr 11.1

0920124 HAMMOND Victor James BEZ

0920125 HAMMONDOVÁ Pavla BEZ

0920126 GOMBOS Zoltan 29.4

0920127 JUNEK Mario BEZ

0920129 KREIS Miroslav 20.2

0920130 MANDA Marián 35.0

0920131 ZAPLETAL Jiří 36.0

0920132 MERGL Jan 3.2

0920133 BROUČEK Bořivoj 19.1

0920134 ŠŤASTNÝ Alan 29.5

0920135 PĚČ Petr 54

0920137 UHER Petr 54

0920138 SALZMANN Miroslav 54

0920139 SALZMANNOVÁ Ivana 54

0920140 NOVÁČEK Tomáš BEZ

0920141 PACKANOVÁ Jana 54

0920142 LINDER Pavel 36.0

0920143 MERGL Pavel 9.6

0920144 NĚMEJC Pavel 36.0

0920145 THOMAYER Jan Jun. 28.2

0920146 WURFL Karel 17.7

0920147 CIMBURA Michael 32.5

0920148 ELBASTAWISI Dagmar 33.9

0920149 STANISLAV Josef 4.7

0920150 ŠEBOR Jindřich 45

0920151 ŠEBOR Jindřich 27.0

0920152 ŠEBOROVÁ Anna 49

0920153 BARTOŠ Marek 12.3
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0920154 KOŽELUHOVÁ Eva 32.0

0920155 NOVOTNÝ Petr 23.6

0920156 KOŽELUH Luboš 12.7

0920157 JURINA Vladimír 13.1

0920158 ARGMAN Vlastimil 10.6

0920159 KVĚT Radovan 36.0

0920160 SOUČEK Jan 36.0

0920161 NĚMEČEK Pavel 31.4

0920162 ORAVEC Michal 7.3

0920163 KOBZOVÁ Marcela 54

0920164 KOBZA Přemysl 34.5

0920165 KOŽELUHA Čestmír BEZ

0920166 PLAS Miroslav 14.2

0920167 MEINDL Lukáš 10.7

0920168 ČERNÝ Vladislav 48

0920169 ZAPLETALOVÁ Kateřina 48

0920170 SLÁMA Tomáš 20.9

0920171 DOBRÝ Jiří 11.2

0920172 DOŠKOVÁ Jana 22.0

0920173 DOBRÝ Radek 22.3

0920174 SUCHÝ Zbyněk 30.8

0920175 JEŽEK Václav BEZ

0920176 DAURER Dennis 3.6

0920177 JINDŘICHOVÁ Ladislava 44

0920178 SVOBODA Miloš 33.9

0920179 LINDNER Markus 1.8

0920180 PETRÁNKOVÁ Adéla 54

0920181 TOPINKA Tomáš 45

0920182 KORECKÝ Michal 54

0920183 KRSKOVÁ Martina 35.7

0920184 ROMANOVÁ Lenka 54

0920185 KOBZA Lukáš 54

0920186 HEMMERLEIN Florian 1.0

0920187 RITTHAMMER Bernd -1.2

0920188 PECHR Marek BEZ

0920189 PECHR Daniel BEZ

0920190 HABEGRE Francois BEZ

0920191 CAPRIS Renaud 54

0920192 LANNELUC Christophe 54

0920193 MÍČKA Pavel 54

0920194 EICHINGER Vladimír BEZ

0920195 STRÝCOVÁ Ilona 54

0920196 TEŘLOVÁ Susan BEZ

0920197 TEŘL Nicolas BEZ

0920198 DE OLIVEIRA N. Heloisa BEZ

0920199 KRÝSL Josef BEZ

0920200 LIŠKA Václav BEZ

0920201 SYROVÁTKA Jiří 9.5

0920202 JANŮ František 15.9

0920203 GROSSMANN Mirko 27.0

0920204 OVSJANNIKOV David BEZ

0920205 NOVÝ Lukáš 54

0920206 ČORBA Radoslav 44

0920207 MAREŠ Stanislav 14.7

0920208 DRÁBKOVÁ Lucie BEZ

0920209 ŠIMKOVÁ Karolína BEZ

0920210 MORAVEC Milan 26.3

0920211 ZIKMUND Josef 24.8

0920212 OTÁSEK Petr 29.2

0920213 KVERKA Zdeněk 22.2

0920214 DUŠÁKOVÁ Markéta 54

0920215 KVERKOVÁ Niki BEZ

0920216 KVERKOVÁ Julie BEZ

0920217 ZIKMUNDOVÁ Jana BEZ

0920218 JOHANES Vladimír 16.4

0920219 SCHEJBAL Zdeněk 10,8

0920220 HOLUB Pavel 54

0920221 NOVÁČEK Miloš jun. BEZ

0920222 BÍMANOVÁ Markéta 54

Máte zájem o prezentaci 
vaší společnosti v Golf Parku Plzeň?

Přejete si využít některou 
z reklamních ploch? 

Uvažujete o uspořádání turnaje?

Lákají vás služby a výhodné balíčky 
připravované na míru?

Chcete kompletně zajistit firemní 
či sportovní akci na klíč?

Potřebujete si pronajmout konferen-
ční salonek pro školení, prezentaci
nebo uzavřené jednání? 

Přejete si netradičně oslavit své
narozeniny nebo jinou příležitost?

Hledáte aktivní odpočinek? Uvítá vás Relax centrum. Dětský koutek pro vaše nejmenší!
Využijte nádherného zázemí restaurace, venkovní terasy a ubytování v luxusních pokojích přímo v areálu Golf Parku Plzeň !

GPP MARKETING - Golf Park Plzeň

KONTAKTUJTE ODDĚLENÍ MARKETINGU!

Romana Dyntrová
Jednatelka Marketingu

Tel.: +420 728 848 003
E-mail: marketing@golfparkpl.cz

Michaela Štěpánková
Marketing Manager

tel.: +420 603 438 012
E-mail: misa.stepankova@golfparkpl.cz

Boris Doucha
Marketing Manager

tel.: +420 604 236 992
E-mail: boris.doucha@golfparkpl.cz
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Jak se normují golfová hřiště
aneb šéf normovací komise ČGF Dalibor Procházka píše exkluzivně pro Golf Park Club Magazine
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ka Proč jsou hřiště normována? Důvodem není jejich jakási kategorizace na těžká
či lehká. Pravým důvodem je spravedlivá handicapová hra. Pokud by se hrálo
jen na rány brutto, bez handicapů, nebyla by norma vůbec potřeba. Ale v oka-
mžiku, kdy zavedeme handicapy, potřebujeme standard, vůči němuž budeme
tyto handicapy vztahovat. A to jsou právě normy hřišt’. Otázkou je, jak takovéto
normy počítat. Zohlednit par? Délku? Překážky? Něco jiného? Po dlouhá léta
byla v našich krajích normou Standard Scratch Score (SSS), která brala do úva-
hy právě a pouze jen délku hřiště. Od roku 2000 Česká golfová federace přešla
spolu se zavedením handicapového systému EGA na normování podle metodiky
USGA.

Normování podle metodiky USGA Course
Rating & Slope Rating bere do úvahy na-
prosto všechny faktory, na něž si lze v sou-
vislosti s golfem vzpomenout. Systém při-
tom vychází z rozsáhlých statistik a regre-
sivních výpočtů, na základě kterých byly
stanoveny jednotlivé tabulkové a výpočetní
parametry. Podobně jako golfová pravidla 
i tato metodika se vyvíjí, přičemž dochází
k neustálému upřesňování a dolaďování.
Ovšem při zachování hlavních principů,
takže naštěstí není nutno každé čtyři roky
všechna hřiště přenormovat. Některé fakto-
ry mají samozřejmě větší váhu než jiné
(např. délka jamky je přirozeně důležitější
než počet bankrů). Podívejme se nyní
podrobněji na jednotlivé faktory a na to,
jak jsou zohledněny ve výsledné normě
hřiště.

Základním faktorem, který není možné
ničím nahradit a jehož podíl na výsledné
normě je jistě přes 90 procent, je délka
hřiště. Délka vstupuje do výpočtů hned
několikrát — jednak jako základní délka
hřiště, jako něco, co hráč musí zdolat, 
a pak při hodnocení ostatních faktorů
(překážek). Každá jamka je hodnocena
jako při simulované hře a delší rány auto-
maticky povyšují i vliv překážek. Delší
rány jsou totiž nepřesnější, takže pravdě-
podobnost, že hráč mine zamýšlený cíl 
a dostane se do potíží, roste. Kromě samo-
tné délky se na vzdálenost přímo přepočítá-
vají i některé další faktory — převýšení
(měřeno odpaliště — jamkoviště), vítr (na
českých hřištích jen výjimečně), tvrdost
fervejí (tvrdší fervej znamená delší doběh,
za standard je považována fervej zavlažo-

vaná) a vliv designu jamky na její faktické
herní zkrácení (např. při hře přes dogleg)
či prodloužení (je-li hráč přinucen hrát ne
zcela plnou ránu, např. z důvodu vodní
překážky či stromů). Po započtení těchto
faktorů je možno spočítat tzv. Yardage 
Rating, tj. normu založenou na čistě délko-
vých faktorech.

K ní se posléze přidá vliv překážek pře-
počtený na počet ran, tzv. Obstacle Stroke
Value. Zde se započítávají všechny zbylé
faktory — topografie (obtížnost postojů,
převýšení aj.), fervej (šířka, sklon aj.), grýn
(tvar, velikost, viditelnost, členitost, rychlost
aj.), raf (výška, modelace terénu aj.),
bankry (velikost, umístění, hloubka aj.),
auty (vzdálenost do nich aj.), vodní překá-
žky (vzdálenost, charakter aj.), stromy
(umístění, hustota aj.) a psychologie (kon-
centrace vysokých obtížností ostatních fak-
torů). Hodnocení je prováděno zejména 
v dopadových zónách jednotlivých ran 
a v okolí grýnů. Právě tady se projeví rozdíl
mezi tzv. scratch a bogey hráčem. Oba
totiž vnímají hřiště poměrně rozdílně. Na
některých jamkách až extrémně rozdílně,
takže každý hraje prakticky jinou jamku. 
V každém případě je metodika maximálně
objektivní, jelikož vychází ze změřitelných
a ověřitelných údajů. Zkušenost normovače
se projeví jednak v přesnosti a efektivitě
aplikování metodiky a pak také v mezních
situacích, kdy nelze přímo aplikovat ta-
bulky, ale i tam manuál poskytuje pevnou
oporu.

Z dlouhodobého hlediska je nejdůležitější,
aby hřiště bylo udržováno v takové

podobě, v jaké bylo znormováno. V přípa-
dě výraznějších dlouhodobých změn
(zrychlení grýnů, změna výšky rafu či
tvarování fervejí, nemluvě o případných
designových změnách, jako je prodloužení
jamek) je nutno zvážit případné přenor-
mování. Zejména mladá hřiště je třeba
přenormovávat častěji, protože se vyvíjejí
a usazují a změny jsou na nich nejpatr-
nější.

Podíváme-li se blíže na hřiště v Golf Parku
Plzeň v porovnání s ostatními hřišti, zjistí-
me, že je poměrně krátké — s ohledem 
na svůj par. Pro srovnání uveďme například
Cihelny, které mají při srovnatelné délce 
(a srovnatelné normě!) o ránu nižší par, či
Poděbrady, které naopak jsou při stejném
paru výrazně delší. Jak bylo uvedeno 
v úvodu — chybějící metry nelze prak-
ticky ničím efektivně nahradit. Obtížnost
hřiště v Golf Parku Plzeň lze tak částečně
hledat spíš v počtu, umístění a kombinaci
překážek, i když ani zde nejde po přepoč-
tu podle metodiky o žádné extrémní hod-
noty. Extrémní může být spíš jen strach
některých hráčů. Namátkou jmenujme
jamky č. 1, 7, 8, 11, 14 či 16, kde je pros-
tor pro chybu vskutku minimální. Zbývá
tedy jen design a charakter hřiště. I když
se pouštím spíš do sféry dohadů a osob-
ního pohledu, soudím, že hlavní překážkou 
v dosažení dobrého výsledku je určitá
nesourodost hřiště — prakticky každá
jamka je sama o sobě zajímavá, ovšem 
jak se jejich charakter neustále střídá, hráč
nemá téměř možnost vcítit se do hřiště 
a přizpůsobit mu svou hru. Pokaždé totiž
musí řešit úplně rozdílné potíže, hrát
nejrůznější typy ran a volit jiný přístup 
k řešení situace. Což je herně a psycholo-
gicky nesmírně náročné a efektivně je
toho, přiznejme si, jen málokdo schopen.
Pro srovnání a ilustraci celistvosti charak-
teru hřiště uveďme namátkou třeba už
zmíněné Poděbrady nebo Cihelny. Na
druhou stranu právě tohle činí z hřiště 
v Golf Parku Plzeň velkou výzvu — právě
tady je třeba ukázat celou škálu golfového
umu a v neposlední řadě hrát také hlavou.
Takže rozhodně nečekejte, že si tohle
hřiště snadno ochočíte!
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ZAUJALO NÁS

Plzeň a Golf Park Plzeň
uspěly ve finále mezinárodní soutěže
LivCom ve Španělsku

Příroda, kultura, historické 
hodnoty měst a jejich trvale
udržitelný rozvoj. To jsou
hlavní témata mezinárodní
soutěže měst a obcí s názvem
The International Awards 
of Liveable Communities, 
zkráceně LivCom, jejíž devátý
ročník se uskutečnil ve špa-
nělské La Coruně v listopadu 
minulého roku.

TEXT: Marcela Krejsová
FOTO: Marcela Krejsová, René Teuber



Pravidla soutěže umožni-
la v roce 2005 poprvé
přihlásit i projekty, které
obce realizovaly ve spo-
lupráci s privátním sub-

jektem. Plzeň přihlásila
projekt Golf Parku Plzeň.
Na podzim se do Španělska
vydala náměstkyně primá-
tora města Plzně Marcela
Krejsová spolu s vedoucí
odboru životního prostředí
Dagmar Kaiferovou a ředite-
lem Útvaru koncepce a roz-
voje města Plzně Milanem
Svobodou. Věděli, že golfový
projekt musí prezentovat tak,
aby vyhovoval pěti základním
kritériím. Těmito kritérii jsou

zvelebování krajiny, péče o dědictví, ekologicky citlivá opatření,
zapojování veřejnosti a plánování budoucnosti. 

Přihláška Plzně odešla v souladu s pravidly soutěže už na jaře 
a město k ní připojilo zprávu, jakým způsobem projekt Golf Parku
Plzeň splňuje výše uvedená kritéria. Mezinárodní odborná porota
poté vybrala finalisty a bylo zřejmé, že účastníky listopadového
finále, mezi nimi i zástupce Plzně, čeká příprava co nejkvalitnější
prezentace včetně filmových sekvencí a doprovodné hudby.
Rozdělení úkolů bylo jasné. Luboš Klikar připravoval podklady 
z pohledu golfového hřiště a jeho provozu, Dagmar Kaiferová 
z pohledu životního prostředí a zvelebování krajiny, Milan Svoboda
měl na starosti plánování, udržitelnost rozvoje, péči o dědictví 
a zapojování veřejnosti. Zástupci Plzně měli z čeho vycházet a mohli
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JARO 2006

Pořadí v kategorii C:
1. místo Songjiang, Čína, zlatá cena 

2. místo Gateshead, Anglie, zlatá cena 

3. místo Plzeň, Česká republika, stříbrná cena

Dalším úspěchem Plzně a Golf Parku Plzeň bylo získání ceny za
nejlepší přístup ke kritériu „péče o dědictví“ v konkurenci 36 měst
z celého světa. 

Oceněná města:
Zapojování veřejnosti: Tshwane, Jižní Afrika 

Plánování krajiny: Whittlesea, Austrálie 

Péče o dědictví: Plzeň, Česká republika 

Plánování budoucnosti: Whistler, Kanada

Ekologicky citlivá opatření: Westminster, USA

zúročit svoje zkušenosti. Poprvé se město zúčastnilo finále této
soutěže v roce 2003 v holandském Apeldoornu, v roce 2004 se
Plzeň dostala do finále v kanadském Niagara Falls. Prezentovala
tam tehdy realizovaný projekt obnovy krajiny a územní systém
ekologické stability v Červeném Hrádku. 

Na přípravu do španělské La Coruni byl čas půl roku. Může se to
zdát hodně, ale vzhledem k mnoha kritériím to nebylo jednoduché.
Soutěž byla tradičně rozdělena do pěti kategorií obcí podle počtu
obyvatel. V každé kategorii byly vypsány ceny podle pořadí. Oce-
nění čekalo i na výherce za nejlepší přístup k jednotlivým krité-
riím udržitelného rozvoje, a to bez ohledu na velikost obce. Důle-
žité je rovněž udělování bronzových, stříbrných a zlatých cen za
přístup k udržitelnému rozvoji, které představuje jakousi certifi-
kaci účastníků soutěže.

V La Coruně projekt Golf Parku Plzeň prezentovala Marcela 
Krejsová a porota ho ocenila stříbrnou cenou za citlivé využití 
krajiny zdevastované těžbou pro nový účel. Prezentace měla
obrovský ohlas, kontrast mezi snímky krajiny ze sedmdesátých let
a ze současnosti všechny ohromil a okouzlil. Projekt očividně zau-
jal, a to nejen odborníky. Na výstavě, která byla součástí soutěže,
se stánek s prezentací Plzně a Golf Parku Plzeň stal jedním 
z nejnavštěvovanějších. Propagační 
materiály mizely doslova 
před očima.

Ocenění, která Plzeň získala, 
potvrdila, že její prezentace 
v silné mezinárodní konkurenci
obstála. Plzeň získala třetí místo
v kategorii C (města o velikosti
75 až 200 tisíc obyvatel) 
a stříbrný certifikát. 



Pro rozšíření škály služeb bude od května
tohoto roku v areálu Golf Parku Plzeň
doplněn dosud chybějící segment v podobě
ubytovací kapacity a kongresové místnosti.

Pro ubytování návštěvníků bude k dispozici
šest dvoulůžkových pokojů a osm větších
dvoupokojových apartmánů s možností
přistýlky. Světlem prostoupené pokoje,
integrované do podkroví objektu rozsáh-
lých klubových šaten, poskytnou přes
jednoduchost své výbavy standardní
pohodlí útulného hotelu. Samozřejmostí je
minibar a mikrotrezor. Příjem nejen
českých programů, ale i deseti volitelných
satelitních programů jak informačních, tak
zejména sportovních, umožní 20" LCD
televizory. Každá ubytovací jednotka má
sprchový kout nadstandardních rozměrů 
s moderně laděným interiérem.

Jako reakce na stále častější požadavek
našich tradičních klientů vznikla přestav-
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bou venkovní terasy klubové restaurace
kongresová místnost kompletně vybavená
audio a video technikou. Je použitelná jako
auditorium až pro čtyřicet posluchačů,
alternativně jako specializovaná PC učebna
včetně technického vybavení. V návaznosti
na ukončení školení je schopna posloužit
jako separovaná společenská místnost 
s možností posezení u krbových kamen, 
s panoramatickým výhledem na podstatnou
část golfového hřiště. Často bude využívá-
na pro malé firemní či rodinné příležitosti 
i mimo hlavní golfovou sezónu.

Již dnes je část roční provozní kapacity
těchto nově vytvořených prostor zaplněna
objednávkami našich členů a partnerů. 

Těšíme se i na váš zájem o využití této
rozšířené možnosti v našem specifickém
prostředí.

Doplnění sortimentu 
poskytovaných služeb
v Golf Parku Plzeň

Doplnění sortimentu 
poskytovaných služeb
v Golf Parku Plzeň
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Adresa: GPP Marketing, s.r.o. 
Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4 

Telefon:  +420 241 480 417, 18
Mobil: +420 728 848 003
Fax: +420 241 480 414  

E-mail: marketing@golfparkpl.cz

Graficky zpracovalo Studio Destiny     www.destiny.cz    tel.: +420775212180          Vytiskla společnost Vinland a.s.     www.vinland.cz

Děkujeme všem partnerům Golf Parku Plzeň

Máte zájem inzerovat v dalším vydání èasopisu Golf Park Club Magazine?

Kontaktujte GPP Marketing na výše uvedených telefonních èíslech nebo emailem. Rádi vám sdìlíme veškeré podmínky pro realizaci inzerce.



Nové Audi Q7 má stejné geny jako závodní vozy quattro,
které změnily dějiny automobilových závodů. Vlastnosti,
které učinily quattro výjimečným na závodní dráze, nyní
poskytují novému Audi Q7, vybavenému poslední gene-
rací pohonu quattro, výjimečné jízdní schopnosti jak na
silnici, tak i v mnohem obtížnějším terénu. S osmiválco-
vým motorem 4.2 FSI* s přímým vstřikováním benzínu

a s výkonem 257 kW (350 k) nebo šestiválcovým dieselo-
vým motorem 3.0 TDI** o výkonu 171 kW (233 k) nabízí
nové Audi Q7 mimořádný zážitek z jízdy vozu, který byl
stvořen pro quattro.

Nové Audi Q7. Přijďte si vyzkoušet nový vůz od tvůrce
systému quattro.

*Průměrná spotřeba 13,6 l na 100 km, emise CO2 326 g/km.
**Průměrná spotřeba 10,5 l na 100 km, emise CO2 282 g/km. 

Nové Audi Q7.
Od tvůrce systému quattro®

Porsche Plzeň
Podnikatelská 1, Plzeň-Borská pole
Tel.: 377 432 611, fax: 377 432 612
e-mail: prodejaudi.plzen1@porsche.cz
http://www.porsche-plzen.cz




