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Milé členky, milí členové Golf Clubu Praha, 
vážení golfoví příznivci, 

letos slavíme 88. výročí založení našeho klubu. Dlouhá historie a sportovní 
tradice klubu je pro nás velkým závazkem do budoucna, abychom mohli 
být i nadále hrdí na naše místo v českém golfu. Je naší povinností i nadále 
rozvíjet jak hřiště, tak sportovní aktivity Golf Clubu Praha. 

V posledních letech se nám podařilo zajistit budoucnost a perspek-
tivu klubu, a to uzavřením nové nájemní smlouvy na pozemky s městem. 
Stálo to velké úsilí, ale po mnoha jednáních má nyní klub platnou nájemní 
smlouvu na příštích 25 let s možností automatického prodloužení o další 
čtvrtstoletí ve chvíli, kdy splníme závazky vyplývající ze smlouvy. 

Tyto závazky se kryjí s našimi představami o dalším rozvoji – jde o po-
vinnost investovat v příštích letech do rozvoje klubu až 30 milionů korun. 
V rámci této sumy chceme vybudovat novou klubovnu a parkoviště, rozšířit 
tréninkové zázemí a realizovat úpravy na hřišti tak, aby splňovalo moderní 
golfové parametry s ohledem na bezpečnost a ekonomiku provozu. 

V krátkodobém výhledu je důležité přijmout nové stanovy, neboť naše 
občanské sdružení prochází transformací na spolek. Se stanovami je svázán 
příspěvkový řád, který je klíčem k hospodaření klubu v příštích letech. Na 
obou dokumentech jsme velmi zodpovědně pracovali, neboť díky nim bude 
moci Golf Club Praha plnit své závazky a rozvíjet své aktivity. 

Je zřejmé, že budoucnost klubu se odvíjí od mladých golfových nadě-
jí. I proto byla v uplynulém období zásadně posílena práce v rámci Trénin-
kového centra dětí a mládeže (TCDM). Členská základna Golf Clubu Praha 
je sice poměrně stabilní, ale základem dlouhodobé perspektivy musí být 
nábor nových členů, zejména z řad mládeže. 

Výsledky takového přístupu jsou již patrné – můžeme být pyšní nejen 
na řadu úspěchů dospělých hráčů i seniorů, ale už i našich členů z řad mlá-
deže. Jejich přehled najdete na dalších stránkách časopisu. 

První číslo klubového magazínu vás dále seznámí s děním a událostmi 
v Motole v  rámci funkčního období současné správní rady, tedy od roku 
2010 do sezony 2014. Chtěli jsme vám touto formou poskytnout nejen pře-
hled o vývoji a situaci v klubu, ale i složit účty za naši práci. 

Přeji vám příjemné čtení a také klidnou zimu. Věřím, že si ji zpestříte 
tradičním Novoročním drivem nebo mistrovstvím klubu ve hře na simuláto-
rech. Těším se na setkání s vámi, 

Robert Tůma
prezident GCP
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• Voloribustis doluptae dit, iduciis apienis quat.

Budoucnost Motola: 
parta a atmosféra, 

ale i investice 
Několik kostlivců ze skříně vytáhlo na světlo vedení Golf Clubu 

Praha v posledních pár letech. Stálo před klíčovými úkoly – smluvně 
podchytit pozemky, na nichž hřiště leží, a postavit ekonomiku klubu 

na nohy. „To se podařilo, ale trvalo to déle, než jsme chtěli,“ vzpomíná 
předseda výkonného výboru a viceprezident klubu Arnošt Hejduk. 

Nejdůležitější podle něj bylo, aby klub zůstal na 
stávajících pozemcích. „V roce 2010 se proti nám 
obrátila městská část a vyhlásila výběrové říze-
ní na pozemky, na nichž hřiště leží,“ říká Arnošt 
Hejduk a  dodává: „Dalším kostlivcem, který se 
ani nevešel do skříně, byl zpackaný prodej klu-
bového majetku v  Klánovicích. Nový nabyvatel 
nezaplatil celou smluvní cenu, šlo přitom řádově 

o miliony, a soudní a rozhodčí řízení se pak po-
divně a neúměrně táhlo.“

Nicméně naše vedení dokázalo situaci vy-
řešit, tedy postavit ekonomiku klubu na nohy 
a především zajistit s městskou částí dlouhodo-
bou nájemní smlouvu, což je základ pro budouc-
nost Golf Clubu Praha. „Dalším krokem by měla 
být v  příštích čtyřech až šesti letech výstavba 

• Působivé  
scenérie areálu 
GCP dávají  
zapomenout 
na blízkost 
velkoměsta.



Arnošt Hejduk, předseda 
výkonného výboru GCP 

Za poslední čtyři roky jsme udělali ales- 
poň částečné úpravy klubovny, které 
vylepšily naše služby a posunuly nás 
z hloubi 70. let, kdy klubovna vznikla, 
blíž do současnosti. Zrekonstruovali jsme 
sociální zařízení, rozšířili Pro-Shop,  
vyměnili koberce, vymalovali a opravili 
vnější plášť. Nalezli jsme nové prostory 
pro greenkeeping mimo areál klubovny, 
čímž se její okolí zklidnilo a vyčistilo. 
Vybudovali jsme čisticí zónu na hole 
a vozíky a v souvislosti s rekonstrukcí 
plynu jsme provedli významné úpravy 
parkoviště.

Zásadními proměnami prošlo i hřiště. 
Nová plocha dětské akademie a úpravy 
okolo stromů a terasy jsou spolu s nový-
mi odpališti jamek 1 a 9 nejviditelnějšími 
změnami. Další drobné retenční a jiné 
stavby už tolik vidět nejsou, ale kvalitu 
hry ovlivňují zásadně. 

Nejslabším bodem uplynulých čtyř let 
bylo podle mého názoru řízení údržby 
hřiště. To byl také důvod pro změnu 
hlavního manažera klubu. Ideálního stavu 
jsme ještě nedosáhli, ale v osobě mana-
žera klubu nyní cítím záruku a (marně 
hledám vhodnější výraz) „angažovanost“ 
na kvalitě hřiště a řízení údržby. Jako 
poradce nám s greenkeepingem pomáhá 
Jiří Dvořák, hlavní greenkeeper z Alba-
trossu. Jeho rady a naše důslednost se 
projevily na současném stavu fairwayí 
a greenů. Opakovaně jsme ošetřili greeny 
metodou Drill and Fill, což je nákladný, 
ale efektivní způsob renovace greenů bez 
stavebních zásahů. Správní rada rovněž 
rozhodla o významných investicích do 
obnovy strojového parku sekaček. Hlavní 
přínos ale vidím ve zvýšené produktivitě 
čtyřčlenného týmu greenkeeperů.
Přál bych nám všem, aby kvalita motol-
ského hřiště rostla i do budoucna. 
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klubovny a dostavba hřiště,“ říká šéf výkonného 
výboru klubu. „Nemáme na mysli dostavbu druhé 
devítky, to je dávno opuštěné téma. Jde o závla-
hy, vybudování akademie, rekonstrukce greenů, 
odpališť či drivingu.“

Z nových investic je podle Hejduka nejzá-
sadnější vlastní zdroj vody. Nyní je hřiště zalévá-
no z  vodovodního řadu, do budoucna by mělo 
mít své vodní dílo, z něhož bude čerpat. Neméně 
důležitá je i klubovna, o níž má stávající vedení 
klubu již základní představu. 

„V posledních deseti dvaceti letech vznikla 
celá řada klubů, ale kolik jich postavilo opravdo-
vou klubovnu? Všichni mají jen restaurace. My by-
chom chtěli primárně klubovnu, kde vás obslouží 
jako v restauraci, aniž by tam ale byl tlak na židli. 
Chceme klubovnu, kde budou moci členové strá-
vit den, povídat si a  třeba hrát stolní hry. Když 
budeme moci, vybudujeme i indoor, který v létě 
může sloužit jako dětský koutek, který rovněž 
potřebujeme,“ vypočítává Arnošt Hejduk. 

Nová klubovna by měla zároveň posílit 
celoroční klubový život, který se v Motole snaží 
pěstovat. „Ve vedení jsou opravdoví klubisté, kteří 
tu vyrostli a chtějí klub dále rozvíjet. Máme pro-
to vizi stát se místem, od kterého budou jiné ••  

• Klubovna 
prošla úpravami, 
v budoucnu pak 
vyroste nová.



• Voloribustis doluptae dit, iduciis apienis quat.

Uzavřený 
kruh
Návratem do Motola 
se pro Filipa Juhaniaka 
uzavřel kruh. Právě 
v Motole totiž vedle 
Šilheřovic s golfem začínal. 
Pak ho profesní dráha 
zavedla do velkých 
korporací či Albatrossu. 
„Motol je pro mě ale 
srdeční záležitost. Vyrostl 
jsem tu a dlouhá léta klub 
reprezentoval v extralize,“ 
říká generální manažer 
Golf Clubu Praha. 

Jaké je to přecházet z Albatrossu do Motola? 
V  předchozím působišti jsem neviděl jedinou 
rozbitou věc, a  to ani rozlomené hrábě. Tady 
jsem po nástupu prakticky každé dva tři týd-
ny řešil něco rozbitého – auto, sekačku, fukar 
i ty hrábě. Každou chvilku jsme vytopení… Mu-
sel jsem tak neustále řešit provozní problémy. 
V  poslední době jich je méně, což mě trochu 
znervózňuje (směje se a  ťuká na dřevo). Také 
rozpočet je tu samozřejmě nižší, přesto se nám 
podařilo pozvednout kvalitu hřiště. 

Narážíte na loňské potíže? 
Loni odešly dva greeny, další dva z poloviny a na 
hřiště přestali chodit golfisti. Celá sezona byla 
nešťastná, protože na jaře byly greeny postiže-
né sněžnou plísní, pak přišly povodně, které nám 
sem sice nahnaly golfisty odjinud, ale zároveň 
nám nechaly časovanou bombu v podobě vody 
v  greenech, která vybuchla tím, že odešly ty 
čtyři greeny. Takže v září a říjnu hráči nechodili 
a museli jsme dělat vše pro to, abychom je sem 
zase přilákali. Udělali jsme částečnou renovaci 
greenů a na jaře dávali poměrně výrazné slevy.  

Hráči se vrátili?
Ne tak úplně. Zpočátku ano, jenže sezona začala 
už v březnu, v dubnu a květnu vrcholila, a v červ-
nu, kdy jsme nasadili běžnou cenu, přestali chodit, 
protože už byli nabažení. V červenci bylo hřiště 
prázdné, vrátili se až v září a chválili kvalitu hřiště, 
přestože ta byla už od června stejně dobrá. 

kluby opisovat. Vybudovat klub klasického typu, kde jsou si všichni rov-
ni, kde si lidé zahrají v příjemné společnosti, potkají kamarády a užijí si 
společné akce,“ říká viceprezident GCP. 

Je přesvědčen, že golf otevírá dveře do společnosti více než vět-
šina jiných sportů. I proto by podle něj měl být otevřený i Motol. Zatím 
totiž klub svou výhodnou polohu v Praze příliš nevyužívá. „Stojíme se 
zahradní lopatkou u zlatého dolu a nejsme schopni z něj nic vykopat. 
Musíme přilákat nové hráče, ukázat, že v Motole nejsme snobové. Jed-
ním z našich velkých cílů je proměnit feečkové hráče v klubové. Přesvěd-
čit je, aby zakotvili u nás. Právě kvůli atmosféře a partě, kterou bude 
Motol nabízet,“ zakončuje Arnošt Hejduk. •

• Vedení klubu 
chce více těžit 
z příznivé polohy 
Motola v blízkosti 
velkých sídlišť.



6

7

Uzavřený 
kruh

Co vám to naznačilo?
Že v obrovské konkurenci, která v Praze a okolí 
je, si musíme neustále držet špičkovou kvalitu 
a stále posouvat hřiště a jeho zázemí dopředu. 
To Motol dlouho nedělal. Až loni jsme třeba za-
čali prodávat klubovou registraci, tedy možnost 
být registrován v klubu nebo ČGF, ale nebýt čle-
nem. Hostivař a Hodkovičky, kde začali s golfem 
mnohem později, to dělaly dávno. Díky tomu 
posbíraly finance, které jim pomohly nás pře-
růst. A my to nyní musíme dohánět. 

Zároveň se ale jak Hodkovičky, tak Hostivař pro-
měnily v obrovská tréninková centra. Je to cesta 
pro Motol? 
Jsou to doslova fabriky na trénování, což se mi 
na jednu stranu nelíbí, na druhou stranu jim to 
závidím, protože vím, že z  tréninkového záze-
mí uživí provoz celého hřiště. Peníze z  green 
fee nebo od členů jsou pak navíc. My nikdy ne-
budeme v  pozici takové továrny, ale rozhodně 
bychom chtěli naše tréninkové zařízení rozšířit 
a více z něj vytěžit. 

Jaké máte plány s tréninkovým zázemím?
Bavíme se o  různém rozvržení tréninkových 
ploch. Rád bych, abychom už v příštím roce po-
stavili nový putting a případně i chipping green 
a lákali na trénink hráče už ve chvíli, kdy vystou-
pí z auta. 

Co dalšího je potřeba řešit? 
Třeba parkoviště, které je poměrně malé, nepře-
hledné a  složitě strukturované. Nevejde se na 

Nikdy nebudeme 
v pozici továrny na 
trénování jako 
Hodkovičky nebo 
Hostivař, ale chtěli 
bychom tréninkové zá-
zemí rozšířit a více 
jej využít.

Jak to změnit? 
Navázali jsme spolupráci s developerským pro-
jektem finské společnosti YIT v  lokalitě pod 
námi. Rádi bychom, aby od těchto domů vedla 
cesta k nám, což by vylepšilo přístup z centra 
města. 

Za zády máte obrovské sídliště, cílíte tam na 
potenciální golfisty?
Chceme v  příštích letech více investovat do 
marketingu, abychom Motol ukázali novým 
golfistům. To sídliště je naší výhodou – chceme 
lidem ukázat, že golf je sport, který si mohou 
dovolit, a  že Motol je místo, kde mohou golf 
bez problémů provozovat. Také se chceme 
otevřít i  negolfistům, ať už vybudováním bě-
žecké trasy, nebo zpřístupněním dalších akti-
vit či sportů. 

Jaká je vytíženost hřiště? 
V současnosti malá – zhruba 25 až 30 procent. 
Prostoru pro růst je hodně a není třeba se bát, 
že by si kvůli případnému nárůstu nových hráčů 
stávající členové nezahráli. •

• Filip Juhaniak 
v Motole s golfem 

začínal, nyní se do něj 
vrátil jako manažer.

• ???

něj tolik vozů, což bychom chtěli do budoucna 
změnit. Není to ale jednoduché, protože prosto-
ru je málo a navíc jedna část pozemku je naše, 
jedna magistrátu a pak je tu les, do něhož ne-
můžeme zasahovat. Budeme se snažit o směnu 
s  lesníky. To, že jsme v  lese, je sice devíza, ale 
zároveň k nám spousta lidí netrefí omylem ani 
cíleně. 



• Voloribustis doluptae dit, iduciis apienis quat. Novinka od roku 2015

Herní členství – podrobnější informace o této novince získáte u managementu areálu.

Jako členové Golf Clubu Praha máte k dispozici:
• celoroční hru bez omezení
•  registraci v ČGF
•  vstup do cvičného areálu zdarma
•  zvýhodněnou cenu za míče na drivingu
•  zvýhodněné startovné na turnajích
•  zvýhodněnou cenu za skříňky a klece
•  slevu v Pro-Shopu
•  slevu v restauraci
•  100% slevu v Líšnici a až 40% slevy ve vybraných partnerských klubech 
•  slevu v partnerských indoorech 
•  výhody pro vaše hosty
•  pojištění odpovědnosti při hře v celé Evropě

Možnosti 
členství 

v Motole
Nabídka různých druhů členství je v Motole po-
měrně široká a  každý si v  ní může najít to, co 
mu vyhovuje. Rádi bychom vás s  ní seznámili 
a  zároveň představili výhody jednotlivých dru-
hů. Pokud se rozhodnete své členství v  rámci 
klubu změnit či doporučit některý typ členství 
svým rodinným příslušníkům a přátelům, může-
te získat podrobnější informace u managemen-
tu areálu. 

Řádné členství:
• plnohodnotné trvalé členství
 spojené s každoroční úhradou
 hracích poplatků

Roční členství:
• platí na jeden kalendářní rok

Členství dětí a mládeže:
• pro děti a mládež do 18 let
• možnost změny na řádné členství
• zvýhodněné ceny tréninků
• dětské turnaje a letní tábory

• Golf Club Praha sází na 
tradice a atmosféru: 
Společná fotografie členů 
u příležitosti 85. výročí 
založení klubu.



Novinka od roku 2015

Herní členství – podrobnější informace o této novince získáte u managementu areálu.

Jako členové Golf Clubu Praha máte k dispozici:
• celoroční hru bez omezení
•  registraci v ČGF
•  vstup do cvičného areálu zdarma
•  zvýhodněnou cenu za míče na drivingu
•  zvýhodněné startovné na turnajích
•  zvýhodněnou cenu za skříňky a klece
•  slevu v Pro-Shopu
•  slevu v restauraci
•  100% slevu v Líšnici a až 40% slevy ve vybraných partnerských klubech 
•  slevu v partnerských indoorech 
•  výhody pro vaše hosty
•  pojištění odpovědnosti při hře v celé Evropě

Skvělý tip

Hrací klubová registrace GCP
Roční cena již od 1 000 Kč zahrnuje: 
• registraci v ČGF
• slevu na devítku
• slevu na drivingové míče
• slevu v Pro-Shopu
• slevu v restauraci
• zapůjčení ručního vozíku zdarma
• nesoutěžní výsledek zdarma
• čerpání reciprocit na partnerských hřištích (kromě Líšnice)
• výhody u partnerů: Tawan, Al Piano, Norman´s Fitness a další

Vytváříme pro vás časopisy, 
které lidé chtějí číst.

zdarma 
časopis společnosti 

auto průhonice

Mobilní 
aplikace 

Volvista nyní 
i pro Android

www.autopruhonice.com www.autodejvice.com www.autostodulky.com

01 2014

Ondřej Hejma: 
Auto musí hlavně 
dobře hrát!

Volvo Ocean 
Race 2014/15: 
Amazonky 
na palubu!

Starší Volva 
už nabízejí 

všechny 
pobočky



Právě on se podepsal pod design hřiště, zároveň 
má jako jeden z pamětníků v živé paměti historii 
hřiště i klubu. „Členem Golf Clubu Praha jsem se 
stal v roce 1969, tehdy ho tvořilo asi pětadvacet 
rekreačních golfistů,“ vypráví Kamil Pilát a dopl-
ňuje, že ještě na konci téhož roku začaly práce na 
záměru hřiště v Motole. Lokalit přitom bylo více. 
„Motol byl pro předválečné pražské golfisty jas-
nou alternativou, ale naplnění záměru brzdil fakt, 
že sloužil jako vojenské cvičiště. Prověřovali jsme 
proto i několik dalších míst okolo Prahy, ale nikde 
nebyl zájem se dohodnout.“

Motol tak nakonec zůstal jedinou možností. 
Navíc měl i podporu tehdejšího pražského národ-
ního výboru, protože na pozemcích byly zákopy 
postupně zaplňovány nelegálním výkopovým 
materiálem a vším, co kdo doma nepotřeboval. 
Pro vojenský výcvik vysokoškoláků to byly ide-

ální podmínky. Vojenské cvičiště bylo navíc mno-
hem rozsáhlejší – rozprostíralo se nejen na ploše 
dnešního hřiště, ale bylo i na stejně velké západní 
části, kudy v současnosti vede ulice Bucharova,  
až k hranici motolského krematoria. 

Terén beze změn
Nejsložitějším úkolem tak zpočátku bylo zajistit 
rozhodnutí o přemístění vojenských kateder. „To 
se stalo až po roce 1972 a nejpodstatněji se o to 
zasloužil tehdejší šéf klubu Květoslav Kaprál,“ 
říká Kamil Pilát. „Museli jsme vypracovat urbanis-
tickou studii na územní rozhodnutí, tedy vytvořit 
podmínky pro zásadní rozhodnutí o  tom, že na 
místě vojenského cvičiště a  ostatních plochách 
motolského návrší bude moci vyrůst golfové hřiš- 
tě. To se podařilo a po vydání rozhodnutí v roce 
1972 jsme předložili vedení města projekt stavby 
devítijamkového hřiště, čemuž se dnes říká mas-
ter plan. Pomalu pak vznikal výsledný návrh pro 
stavební povolení.“

Motol vyrostl na 
dělostřeleckých 
zákopech
Hřiště v Motole má za sebou poměrně barvitou historii. 
Věděli jste třeba, že výstavbě golfového areálu zde 
dlouho bránil fakt, že prostor byl využíván jako cvičiště 
vojenských kateder vysokých škol? Na většině pozemků 
byly hluboké dělostřelecké zákopy, vzpomíná jeden 
z tvůrců motolské devítky Kamil Pilát. 

• Pohled na dnešní 
areál FN Motol 

z dnešního greenu 
jamky č. 6.???



Motol vyrostl na 
dělostřeleckých 
zákopech
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Cieslara mým druhým mentorem,“ vzpomíná 
Kamil Pilát. 

V  průběhu času k  němu přibyli spolupra-
covníci – pomáhali se stavebními či geodetickými 
pracemi, s vedením stavby nebo třeba i výběrem 
stromů. „Nejpodstatnějším kolegou ale byl Pavel 
Hepnar. V Motole začala naše odborná spoluprá-
ce a později přerostla v přátelství, které přežilo 
stavbu dalších dvou hřišť, a  jak věřím, trvá do-
dnes,“ hovoří Kamil Pilát o muži, který už vstoupil 
i do Síně slávy českého golfu. 

Doplňuje, že všechno, co spolu připravili, pak 
Květoslav Kaprál, jako předseda Golf Clubu Praha, 
prosazoval na úřadech. „Na rozdíl od nás nikdy ne-
přestal věřit, že se hřiště opravdu postaví.“

Stavbu hřiště svépomocí pamatuje už jen 
pár současných členů. „Hřiště se po čtyřiceti le-
tech od zahájení projektu stále mění a zlepšuje. 
Přestože zásadní návrh designu zůstal nezměně-
ný, je to dnes zcela jiné hřiště. V aktuální podobě 
je dokonalým krajinotvorným prvkem, o který se 
zasloužila celá řada funkcionářů, greenkeeperů 
a v neposlední řadě i příroda,“ uzavírá příjemné 
povídání muž, jenž má na motolském hřišti též 
svůj nezpochybnitelný podíl a  jehož rukopis si 
můžete během svého golfového kola v  Motole 
dokonale vychutnat. •

• Dnešní green jamky č. 6 a pohled 
na jamky č. 4 a 5.

• Zahájení terénních úprav, pohled 
z dnešního odpaliště jamky č. 7 směrem 
na klubovnu.

První hřiště vyrostlo 
v Motole již ve dvacátých 
letech minulého století a po 
přepracování v roce 1932 měla 
zdejší devítka 2 440 metrů. 

Architekt hřiště se musel řídit jasnou pod-
mínkou – ponechat reliéf terénu beze změn. „Ne-
směli jsme tedy žádným způsobem zasahovat do 
svahů a  podstatnějších nerovností. Jedinou vý-
jimkou bylo později schválené situování greenů 
první a šesté jamky, kde jsme udělali podstatnější 
úpravy. Zbytek hřiště, jak jej známe dodnes, ale 
vznikl podle návrhu plně respektujícího podmín-
ky i krajinu,“ vypráví Kamil Pilát. 

Design každého hřiště do značné míry 
ovlivňují podmínky. V tomto případě tvořil hranici 
hřiště les, umístění hřiště do terénu, který neby-
lo možné nijak zásadně výškově upravovat, také 
mnoho alternativ neumožňovalo. Výsledkem tak 
bylo, že od samého počátku projektování bylo 
učiněno vždy jen minimum změn. „U dalších gol-
fových projektů jsem vždy odevzdával výsledný 
návrh po posouzení celé řady možností. V přípa-
dě Motola jich sice pár doma mám, avšak oficiál-
ně a úředně existuje jen ten první návrh,“ usmívá 
se autor hřiště Kamil Pilát. 

Inspirace z Šilheřovic
Největší inspiraci nalezl v  Šilheřovicích, kde se 
na konci šedesátých let rovněž začalo rodit gol-
fové hřiště. „V roce 1969 byla v provozu jen tři 
hřiště – v  Karlových Varech, Mariánských Láz-
ních a Líšnici. Právě v Šilheřovicích ale byla reali-
zace hřiště v zámeckém parku v pokročilém sta-
diu. Strávil jsem hodně času s Janem Cieslarem, 
jehož práci v Šilheřovicích považuji za geniální. 
Nic jiného mne více neinspirovalo. Nikdy nepře-
stanu obdivovat jeho trpělivost, nadšení a  to, 
co po něm zůstalo. Zdrojem inspirace mi byla 
také odborná golfová literatura a časopisy, toho 
jsem měl dostatek. Další podklady mi pomáhal 
shánět Ivan Vávra z Líšnice, který byl vedle Jana 



Bavíme 
děti golfem

Před dvěma lety restartovalo vedení Golf Clubu Praha 
dětskou akademii v Motole. Na podzim 2012 chodila do Motola
trénovat zhruba padesátka dětí. Klubové vedení pak oslovilo 
Kateřinu Mašínovou, zda by nepomohla s organizací dětských tréninků. 
Přikývla a od následujícího roku se začaly věci výrazně měnit. 
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„Na jaře jsme měli okolo osmdesáti dětí, na pod-
zim roku 2013 už přes devadesát a v dalším roce 
už přes sto dětí,“ řekla Kateřina Mašínová. Zabra-
la pestřejší skladba dětských tréninků, ale třeba 
i  prázdninové aktivity v  podobě příměstských 
táborů. „Měli jsme dokonce i jeden pobytový gol-
fový tábor v Poděbradech,“ doplnila. 

Podle manažera klubu Filipa Juhaniaka pa-
tří dětská akademie v Motole zásluhou Kateřiny 
Mašínové a  trenérského týmu na absolutní čes-
kou špičku. „Jsme asi jednou z  největších aka-
demií, protože zde na jednom místě trénuje více 
než stovka dětí. Přesto nám Česká golfová fede-
race (ČGF) odebrala status TCM,“ uvedl. 

Když se v Motole rozhodli, že podpoří dět-
ské tréninky, rozhodli se to udělat se vším všudy. 
„Do našeho Tréninkového centra dětí a  mláde-
že (TCDM) investujeme nemálo finančních pro-
středků, ať už jde o granty, které se nám podaří 
získat z ČGF, nebo dotace od městské části apod. 
Vidíme v dětech budoucnost a hodláme dětský 
golf podporovat. I  proto jsme postavili malou 
akademii se šesti odpališti a  možností hrát na 
různé cíle. Tréninkové zázemí chceme nadále vy-
lepšovat,“ doplnil Filip Juhaniak.  

Děti z akademie budou tvořit základy pro 
budoucnost klubu. „Potřebujeme kvalitní hráče, 
abychom se dokázali prosadit v  konkurenčním 
prostředí českého golfu. Před deseti lety jsme 
měli jedny z nejlepších hráčů v  republice, třeba 
Zuzanu Mašínovou nebo Petra Niče. Teď nemá-
me nikoho. Musíme to změnit,“ poznamenal také 
manažer klubu. Doplnil, že odchovance Motola 
najdete i mezi profesionály. „V současnosti je jich 
více než deset, kteří vyrostli tady. To je důkazem, 
že kvalitní golfisty umíme.“ ••

• Děti mají v Motole  
pestrou a zábavnou 
skladbu tréninků. 
Díky tomu se na 
golf těší.

• Kateřina Mašínová 
- vedoucí TCDM.



Služby a reprezentační balíček
Přestože už nyní trénuje v Motole více než stovka 
dětí, jejich počet ještě může růst. „Byli bychom 
rádi, kdyby akademie měla 150 dětí. A  dalším 
plánem je samozřejmě zlepšování kvality hráčů. 
S  tím se pere každý klub, protože perspektivní 
děti mezi kluby pendlují podle toho, jakou jim kde 
nabídnou podporu apod. Vychovat dobrého hrá-
če a udržet si ho v klubu, to je velký boj. Nejen 
u nás,“ řekla Kateřina Mašínová. 

V  tomto ohledu je ovšem o děti v Motole 
dobře postaráno. Mohou využívat služby, které 

klub nabízí, jako například dopravu na turnaje 
v  klubovém minibusu zapůjčeném společností 
Klokočka, a dále třeba reprezentační balíček – ten 
zahrnuje dvě klubová trička, míče i čepice s  lo- 
gem pro ty, kteří reprezentují klub alespoň na 
šesti akcích ČGF v sezoně. 

Rodiče oceňují také půjčování holí pro nej-
menší. Nemusí tak řešit výměnu výbavy v přípa-
dě, že děti povyrostou. Jednoduše si půjčí jinou 
sadu a o nic dalšího se nestarají. 

Oslovit golfem děti je v obrovské nabídce 
různých možností velmi obtížné. V Motole sází na 

„Byli bychom rádi, kdyby 
naše akademie měla 
kolem 150 malých golfi stů 
a golfi stek. Dalším cílem je 
zvyšovat jejich herní 
výkonnost. Vychovat 
dobrého hráče a udržet ho 
v klubu je velký boj nejen 
u nás.“ 

Proč na golf do Motola

Petr Kalina 
Já sám golf hraji, a proto 
jsem věnoval synovci kurz 
na akademii k 10. naroze-
ninám, aby začal, a teď už 
je na něm, jak se k tomu 
postaví. Zvolil jsem Motol, 

protože je to pro nás nejblíž, klub má 
tradici, dětem se zde věnují a systematicky 
je vedou.

Veronika Černá 
a syn Maxmilián (7 let) 
Na Motol chodíme se sy-
nem již od 4 let, jsme zde 
velmi spokojení a oceňuje-
me výborný přístup trené-
rů, přátelskou atmosféru, 

pestrost a veselost lekcí. Golf jsme vybrali, 
protože koordinuje pohyb těla, tříbí mysl 
a hlavně syna baví.

Markéta Vítová 
a syn Matyáš (7 let)  
Syna vodíme do TCDM, 
protože oba s manže-
lem hrajeme golf a chtěli 
bychom chodit na hřiště 
jako rodina. Matyáš zde 

má kamaráda a co nejvíce oceňujeme? To, 
že golf oceňuje syn. Kdyby neoceňoval, tak 
nechodí.

Eva Hejduková 
a syn Martin (7 let) 
Martinovi se tady líbí, je 
zde příjemná dětská aka-
demie s novými překáž-
kami. Golf zde na Motole 
hrál už náš dědeček. Je to 

prostě náš rodinný sport.

• Golf musí být 
pro děti především 
zábava.

• V průběhu 
tréninku je důležitá 
i relaxace.
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klasický golf. To už by chodily sem do Motola,“ 
vysvětlila. 

Dětská odpaliště US Kids
Jednou z  plánovaných velkých novinek pro děti 
budou dětská odpaliště podle normy US Kids.  
„O prázdninách už jsme připravili kratší dětská od-
paliště a testujeme je. US Kids ale mají více barev 
podle věku dětí. To je důležité, protože na golfu je 
znát každý rok věku. Když dítě vyroste, zesílí a po-
třebuje delší odpaliště,“ uvedla Kateřina Mašínová. 

Každou neděli rovněž v klubu probíhají dět-
ské turnaje. Golfového programu se přitom mo-
hou účastnit i  ty děti, které golf nehrají. „Pro ty 
máme připravený miniturnaj na putting či chip-  
ping greenu. Obejdou si taky devět nebo osm-
náct jamek, jsou pro ně přichystány úkoly, které 

• Klubový mikrobus 
zapůjčený 
společností 
Klokočka a jeho 
řidič Petr Ostrčil.

to, že ve vzdálenosti do patnácti minut autem od 
hřiště jsou desítky škol a školek. „Navázali jsme 
spolupráci se dvěma školami, kterým jsme před-
stavili jak SNAG, tak golf jako takový. Věříme, že 
podobných spoluprací bude do budoucna více,“ 
podotkl Filip Juhaniak. 

Golf je podle Kateřiny Mašínové mezi dět-
mi populární. „Líbí se jim to, golf jim připadá zá-
bavný, protože hned vidí výsledek, jestli se rána 
povedla, nebo ne,“ řekla, ale osvětlila i problém, 
se kterým se potýkají nejen v Motole. „Potíž je, 
že děti v současnosti pořád cestují mezi krouž-
ky, rodiče jsou hodně zaměstnaní a golf je pak 
obtížné logisticky do jejich programu vůbec 
zařadit. Proto chceme využívat školní tělocvič-
ny a díky projektu SNAG jim golf představit. Po 
roce nebo roce a půl pak děti mohou přejít na 

Jak děti v Motole trénují?

V motolské dětské akademii mohou děti 
začít už v pěti letech. Nejmenších hráčů 
se ujímají trenéři třetí třídy, což jsou 
hráči, kteří v Motole vyrostli. Jak děti 
rostou, přecházejí v osmi či devíti letech 
k trenérům PGA (Jan Juhaniak, Mgr. Petr 
Němec, Jiří Moučka). „V Motole jsou jedni 
z nejkvalitnějších trenérů v Česku,“ zdů-
raznila Kateřina Mašínová. 

Trenéři vedou děti až do osmnácti let, 
přičemž nejtalentovanější hráči mohou už 
od patnácti let přecházet do reprezen-
tačního A-týmu klubu, který trénuje pod 
vedením Head-Pro Jana Juhaniaka. 

V Motole striktně platí, že děti trénují ve 
skupinkách po šesti. To je ideální počet, 
aby se jim lektoři mohli v průběhu 50 až 
55 minut trvající lekce naplno věnovat. 
V mnoha jiných akademiích přitom bývá 
počet dětí vyšší – třeba osm i více. 

zvládnou. Pak mají rovněž vyhlášení své katego-
rie podle věku, jako to probíhá na klasickém tur-
naji. Dokážeme tedy zapojit všechny děti,“ usmí-
vala se Kateřina Mašínová. 

Na blížící se zimu chystají v Motole kromě 
tréninků i  dětská soustředění. „Trénuje se v  in- 
dooru v  Dejvicích nebo na Smíchově. Soustře-
dění budou jednodenní, děti se při nich potkají 
s fyzioterapeutem, aby věděly, jak se o sebe sta-
rat, aby jim to pomohlo v golfové kariéře,“ dopl-
nila. Soustředění by v průběhu zimy měla být dvě 
nebo tři – vstupní, kontrolní a výstupní. 

„Naším cílem ale při tom všem je, aby 
se děti golfem hlavně bavily. Jen tak u  golfu 
vydrží a mohou se z nich stát dobří golfisté,“ 
zakončili povídání Kateřina Mašínová a  Filip 
Juhaniak. •



• Voloribustis doluptae dit, iduciis apienis quat. Chceme vrátit 
Motol do extraligy

„To, že jsme vypadli z extraligy, neznamená, že jsme přestali soutě-
žit. Naši členové dál bojují na mnoha různých úrovních a často velmi 

úspěšně, o čem svědčí například úspěch seniorů na domácím šampio-
nátu,“ říká o sportovním golfu v životě Golf Clubu Praha jeho prezident 
Robert Tůma. Dodává, že tradice a historie Motola zavazuje vedení klu-

bu k rozvoji sportovního golfu. 

• Sportovní naděje 
GCP – Tomáš 
Jančošek a Sára 
Šubrtová



Golfové naděje GCP 
svými slovy

„Chtěl bych se stát profíkem.“ 
Šimon Jebavý (2002)

„V pěti letech jsem měl své první hole, 
ale hraji od deseti. Chtěl bych stlačit HCP 
okolo 2,0.“ 
David Šedivý (1998)

„Golf hraji od čtyř let, trénuji pětkrát týd-
ně a sním o plusovém handicapu.“ 
Tomáš Jančošek (1998)

„Rád bych hrál golf profesionálně a ob-
jevil se na velkých světových soutěžích. 
Intenzivně hraji tři roky, trénuji třikrát 
týdně.“ 
Lukáš Přikryl (1997)

„Můj golfový sen? Potkat se s Tigerem 
Woodsem.“ 
Jiří Martinů (2002)

„Golf hraji sedm let. Když je čas, trénuji 
obden. Mou nejoblíbenější holí je osmič-  
ka železo a golfovým snem je dostat 
stipendium na americké univerzitě.“ 
Tereza Švandová (1996)

„Hraji sedm let a mým cílem je dosáh-
nout na plusový HCP. Chtěla bych ukon-
čit sezonu 2015 v první desítce žebříčku 
českých dorostenek.“ 
Karolína Domažlická (1997)

„Golfu se věnuji pět let, mou nejoblíbe-
nější holí je driver a trénuji zhruba jednou 
až dvakrát týdně.“ 
Jessica Šimková (2000)

„Mým snem je golfové stipendium v zá-
moří.“ 
Zuzana Šimková (2002)
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Jaké jsou ambice klubu ve sportovní oblasti? 
Cíle máme co nejvyšší. Bez jakékoli skromnosti si 
myslím, že Motol patří do extraligy. Naší snahou 
bude tedy vrátit se na vrchol. 

Co je k tomu potřeba? 
Přišli jsme s  koncepcí vlastního tréninkového 
centra dětí a  mládeže, díky němuž se snažíme 
seznámit s  golfem děti na školách. V  Česku se 
o projektu golfu do škol na úrovni federace mlu-
ví dlouho, ale nic konkrétního se neodehrávalo. 
Proto jsme se vydali vlastní cestou a sami oslo-
vili školy v našem okolí. Díky tomu se vytvořila 
zajímavá skupina mladých hráčů, navíc se může-
me opřít o  výbornou partu trenérů, instruktorů 
a výbornou šéfku celého mládežnického centra 
Kateřinu Mašínovou. 

Z Motola vždy vycházela řada výborných hráčů. 
Jde tedy o návrat k této tradici? 
Je důležité, aby klub měl sportovní tradice, aby 
měl na co navazovat. Z toho pohledu máme vel-
ký závazek, protože Golf Club Praha byl založen 
jako první český golfový klub a má sáhodlouhou 
historii různých golfových bitev. A  úspěšných. 
Odliv hráčů z  Motola nastal v  době extenzivní-
ho rozšiřování golfu v devadesátých letech, kdy 
rychle přibývala hřiště i v naší blízkosti a kdy řada 
nových klubů lanařila naše hráče. 

Co může sportovní golf přinést celému klubu?
Věřím, že díky dětem, které budou hrát na vyšší 
úrovni, se rozšíří i  naše základna běžných gol-
fistů. Právě prostřednictvím dětí se ke golfu ••  

• Nejúspěšnější 
reprezentantka GCP 

posledních let 
Markéta Šubrtová.
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dostávají i rodiče, je to pro nás příležitost posílit 
i v tomto směru. 

Jakou roli by měl mít sportovní golf v  rámci 
GCP? 
Sportovní golf se prolíná životem celého klubu. 
Soutěživost ke golfu patří, byť podstatná část 
členů hraje jen rekreačně. Ale i  v  tomto směru 
chceme posilovat klubovou soutěživost i  mezi 
řadovými členy. Proto přicházíme s řadou soutěží 
a turnajů. Sportovní golf nepovažuji jen za zále-
žitost reprezentace klubu a výchovy nových ta-
lentovaných golfistů. Naši členové hrají na mno-
ha různých úrovních – mohu zmínit třeba naše 
úspěšné seniory nebo třeba Markétu Šubrtovou, 
která se za poslední roky vypracovala a hraje vý-

borně. S  rozvojem sportovního golfu a  soutěži-
vosti jako takové pak souvisí i naše ambice vylep-
šit tréninkové zázemí a možnosti, které v tomto 
ohledu Motol nabízí. •

Motolským talentům se dařilo na do-
mácím turnaji Regionální tour mládeže 
Západ B. V sobotu 10. května zvítězili 
na domovské devítce Tomáš Jančošek 
a David Neužil. 

Tomáš Jančošek kraloval ve smíšené 
kategorii hráčů a hráček od patnácti do 
osmnácti let s handicapem do 28, když na 
první jamce play-off udolal svého soupeře 
T. Fialu. Po osmnácti jamkách vyrovnané 
bitvy měli oba hráči zapsáno skóre 79 ran, 

muselo se tedy rozhodnout v rozehrávce. 
Výsledek Tomáše Jančoška je o to cenněj-
ší, že dokázal porazit soupeře s výrazně 
lepším handicapem. 

David Neužil pak zvítězil ve smíšené 
kategorii hráčů a hráček do osmnácti let 
s handicapem nad 28,1, kterou vyhrál o tři 
stablefordové body před Berenikou Kucro-
vou. Celkem David Neužil uhrál 46 bodů 
a kromě výhry navíc snížil svůj handicap 
z původních 52 na 42. 

Domácí triumfy

Sportovní úspěchy

Senioři Golf Clubu Praha po roce znovu 
získali mistrovský pohár pro české šam-
piony v jamkovce, obhájili tak loňský titul. 
Na Austerlitzu u jihomoravského Slavkova 
přitom v sestavě Oldřich Uher, Norbert 
Furin, Bohumil Pospíšil, František Münster, 
Emanuel Marek a Radomír Redek vyhráli 
všechny bitvy. 

Motolští veteráni bojovali během tříden-
ní soutěže na pečlivě připraveném hřišti 
s obtížně navrtanými pozicemi jamek, 
a to navíc na velmi rychlých greenech. Na 
Austerlitzu se představily i seniorky GCP ve 
složení Michaela Šimková, Pavla Novotná, 
Natálie Redková, Irena Deyl, Jarmila Troja-
nová a Jitka Laubová. 

První tým mužů se rval o svou šanci 
v první lize, vypadl ale v prvním kole play-
-off. Mužské „áčko“ nastupovalo v sestavě 
Jan Klokočka II., Marek Klokočka, Vojtěch 
Myslil, Jakub Švarc, Štěpán Horák, Lukáš 
Urbanec, Tomáš Jančošek a David Kocou-
rek. 

Ženy získaly cenný úspěch na domácím 
šampionátu v jamkovce, když ve složení 
Markéta Šubrtová, Michaela Šimková, Linda 
Sázavská a Zuzana Zelenková získaly titul 
vicemistryň. 

Další týmy Golf Clubu Praha
Chlapci do 18 let: Vít Halamíček, David 
Halamíček, Jiří Martinů, Tomáš Jančošek, 
Michael Moučka, Lukáš Přikryl
Dívky do 18 let: Karolína Domažlická, Zu-
zana Zelenková, Anna Krčmářová, Tereza 
Švandová
Smíšená družstva do 16 let: Tomáš Jančo-
šek, David Šedivý, David Halamíček, Lukáš 
Vítek, Jiří Martinů, Jessica Šimková

Mistr klubu mládeže za rok 2014: 
Šimon Jebavý
Mistryně klubu mládeže za rok 2014: 
Zuzana Šimková

Věřím, že díky 
dětem, které budou 
hrát na vyšší úrovni, 
se rozšíří i naše 
základna běžných 
golfistů.

• Tomáš 
Jančošek 
dokáže 
porážet 
soupeře 
s výrazně 
lepším HCP.
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Klíč k Motolu: přesnost
Jedním z nejlepších průvodců po motolské devítce je 
bezesporu Jan Juhaniak. Ten se jako Head-Pro stará o klubová 
„áčka“ mužů i žen a pomáhá v Motole rovněž vychovávat budoucí 
kvalitní golfové hráče. Zároveň má hřiště prošlapané křížem krážem. 
„Je to úžasná devítka, které velké kouzlo propůjčuje samotná pozice 
uprostřed Prahy. Pro golfisty díky tomu není problém zahrát si 
ráno před prací či odpoledne po ní,“ vyzdvihl jeden z největších 
benefitů Motola Jan Juhaniak. 

Hřiště je podle něj v posledních letech ve výbor-
ném stavu, což ruku v ruce s jeho náročností při-
pravuje hráčům dokonalou prověrku golfových 
dovedností. „Spousta lidí říká, že se tady hraje 
obtížně, že prakticky při žádné ráně golfisté ne-
stojí rovně apod. Já mám ovšem za to, že to je 
zároveň velká přednost zdejší devítky – kdo se 
naučí hrát v Motole, ten potom zvládne jakékoliv 
hřiště doma i v zahraničí. V Motole se naučí hrát 
z nejrůznějších pozic, což pak jinde ocení,“ řekl 
Jan Juhaniak. 

„Ve světě je spousta hřišť, kde se hraje 
z kopce do kopce, to ke golfu patří a je potřeba 

se to naučit. Pokud chcete hrát dobře golf, musí-
te to umět zvládnout. V Motole si to můžete na-
trénovat. Je to velká škola golfu,“ zdůraznil. 

Všechny jamky mají své kouzlo
Motol zná jako své boty a  zamlouvají se mu 
všechny jamky. „Těžko vybrat jednu, kterou ••  

„Motol je velkou školou golfu. 
Kdo se naučí hrát tady, ten zvládne 
jakékoliv jiné hřiště.“

• Profesionál 
Jan Juhaniak zná 
každý kout 
motolské devítky.



bych měl ve větší oblibě. Velké kouzlo mají podle 
mě všechny od jedničky po devítku,“ doplnil. 

Z povahy hřiště, které je umístěno ve čle-
nitém terénu a na malém prostoru, je podle něj 
zřejmé, co je pro úspěch hráče klíčové. Přesnost. 
„Je důležité být přesný na všech jamkách, ať už 
jde o třípar, čtyřpar nebo pětipar. Hráč musí do-
stat míč dobře do hry, protože ani když zahraje 
na střed fairwaye, neznamená to, že se na ní míč 
udrží. Plochy jsou skloněné a míč může odskočit 
doleva nebo doprava. Navíc tu čeká spousta stro-
mů, které požírají rány,“ usmál se Jan Juhaniak.

V takovém případě nezbývá, než dostat míč 
ze stromků ven a soustředit se na dohrání jamky 
s  co nejmenšími ztrátami. „Ani na greenech to 
nebývá jednoduché. Čtyři či pět greenů je jakž 
takž v rovině, ale jsou tu i greeny s terénními vl-
nami, na nichž hráči potřebují určité zkušenosti, 
aby se s nimi zdárně vypořádali a neztratili další 
rány,“ uvedl Jan Juhaniak. 

Dva greeny jsou navíc umístěny hned u klu-
bovny, což je specifikum motolské devítky. „To 
na jiných devítkách moc nenajdete, zvykem je to 
u osmnáctek. Občas jsou tak rány do greenu či 
při puttování obtížnější, když máte diváky na tri-
buně,“ zakončil s úsměvem. 

Profesionálové

Golf Club Praha se může opřít o tým vynikajících profesionálů, kteří se starají nejen o rozvoj sportovního 
golfu, ale zároveň pomáhají herně se zlepšovat i členům klubu a dalším běžným golfistům. Jako Head-Pro působí 
v Motole Jan Juhaniak, Tréninkové centrum dětí a mládeže pak vede Kateřina Mašínová. 

• Všechny motolské 
jamky mají velké 
kouzlo, říká Jan 
Juhaniak.

Jan Juhaniak
Narozen: 1955
V klubu: od roku 1985
Golf začal hrát v roce 1969. V Golf 
Clubu Praha nyní působí jako Head-
-Pro. Trénuje „áčka“ mužů i žen, na 
starosti má i nejnadějnější juniory 
či děti, z nichž se snaží vychovat 
hráče pro reprezentaci klubu v bu-
doucnosti.
„Mým cílem je vychovávat co nej-
více dobrých hráčů, abychom do 
Motola vrátili extraligu. Kromě toho 
se ale samozřejmě věnuji i běžným 
hráčům, kteří chtějí zlepšit svou 
výkonnost.“

Jiří Moučka
Narozen: 1965
V klubu: od roku 1976
Golf začal hrát v pěti letech. K pro-
fesionálům přešel v roce 2005 – 
trénuje běžné golfisty, nejraději se 
věnuje dětem. 
„Znám to tady ještě z doby, kdy tu 
byla jediná jamka a hřiště ještě ani 
nestálo. To mi bylo pět. Při práci 
nerozlišuji mezi začínajícími gol-
fisty nebo profesionály – líbí se mi, 
když se hráči golfem baví a neže-
nou se jenom za handicapem.“

Petr Němec
Narozen: 1951
Profesionál: od roku 1990
S golfem začal v Mariánských 
Lázních ve třinácti letech. Ve své 
kariéře zahrál dvakrát hole-in- 
one a v roce 1998 se stal držitelem 
Výroční ceny Evropské PGA – Golf 
Professional of the Year. Dnes je 
Petr Němec předsedou vzděláva-
cí a zkušební komise PGA Czech 
a ředitelem golfové školy Five Star 
Golf Academy.
„Chci dokázat, že golf může s ra-
dostí hrát každý.“



Kateřina Mašínová
Narozena: 1977
V klubu od: 1990
S golfem začala ve dvanácti letech, 
v Motole byla mistryní klubu na rány 
z let 2004 až 2006 a 2008, v roce 
2008 vyhrála i klubový šampionát 
na jamky. Nyní v GCP vede Trénin-
kové centrum dětí a mládeže. 
„Nezáleží na tom, jak daleko pálíte, 
ale s jakým pocitem hrajete.“

Kamil Pilát
Narozen: 1938
V klubu: od roku 1969
Golf začal hrát v roce 1971, v Golf 
Clubu Praha jako amatér trénoval 
mládež již od roku 1978, v roce 1994 
přešel k profesionálům. 
„Mou prioritou byla vždy práce 
s mládeží. Věnuji se též tréninku 
začátečníků, mou snahou je mimo 
výuky základů techniky znásobení 
jejich zájmu o golf jako nejkrásnější 
hru.“



Tradiční turnaj Babí léto, při němž se na sklonku 
golfové sezony potkávají amatéři a profesionálo-
vé, se v Motole odehrál 3. října. Šlo už o jubilejní 
desátý ročník podniku, pod nímž jsou již od po-
čátku jako organizátoři spolupodepsáni trenéři 
Jan Juhaniak s Jiřím Moučkou. 

Jan Juhaniak spolu se synem Filipem také 
celý turnaj ovládli s výsledkem 69. Příjemnou at-
mosféru celého podniku, v němž se týmy složené 
ze tří amatérů a vedené profesionálem utkávají 
při formátu Texas Scramble, si užily i hvězdy z ji-
ných sportovních odvětví. Do Motola totiž dorazil 
například Ivan Lendl nebo Libor Sionko. Dopro-
vodným programem provázela jako moderátorka 
Bára Štěpánová. •

Babí léto v Motole

Klubové vavříny 
pro Šubrtovou a Horáka

Markéta Šubrtová je – zdá se – nepře-
možitelná. Na konci září obhájila klubový 
titul při mistrovství na rány a vyhrála už 
popáté v kariéře. Nezastavil ji přitom 
ani zánět zápěstí levé ruky, přestože ji 
zdravotní stav ve druhém kole výrazně 
limitoval. I tak ale porazila druhou Lindu 
Sázavskou o devět úderů. Třetí skončila 
Hanka Kunzlová, na Šubrtovou ztratila 
jedenáct ran. 

Mezi muži získal klubovou trofej Štěpán 
Horák, jemuž se parádně povedlo přede-
vším první kolo. V něm zahrál par a vedl 
o pět ran před Jakubem Švarcem. Právě 
mezi těmito dvěma se rozpoutala bitva 
o titul ve druhém kole. Souboj rameno na 
rameno vydržel až do závěrečných finá-
lových jamek. Rozhodlo se na patnáctce, 
kde Švarc ztratil dvě rány a Horák již 
vedení udržel až do finiše. Švarc nakonec 
ztratil čtyři rány, třetí skončil se ztrátou 
sedmi ran Marek Klokočka. 

Klubového šampionátu se zúčastnilo 
47 hráčů, což je o deset více než v roce 
2013. 
Výsledky – muži: 
1. Štěpán Horák 149 (70+79), 2. Jakub 
Švarc 153 (75+78), 3. Marek Klokočka 156 
(80+76)

Výsledky – ženy: 
1. Markéta Šubrtová 159 (76+83), 2. Linda 
Sázavská 168 (81+87), 3. Hana Kunzlová 
170 (82+88) 

Jamkovku ovládli 
Švarc se Šubrtovou

Markéta Šubrtová sbírala i v roce 2014 tituly jako 
na běžícím páse – vedle mistrovství na rány vy-
hrála i klubovou jamkovku, která se odehrála na 
sklonku června. Ve finále potvrdila roli největší fa-
voritky a porazila Lindu Sázavskou. Mezi muži se 
radoval Jakub Švarc, jenž ve finále pokořil Jana 
Klokočku II. Švarc byl rovněž favoritem, do turna-
je totiž vstupoval s nejlepším handicapem a tedy 
jako nasazená jednička. •

Klub slavil 88 let existence

Golf Club Praha je nejstarším českým klubem, 
funguje již 88 let. Slavilo se již tradičně v rámci 
Výročního turnaje GCP, který se odehrál vzápětí 
po mistrovství klubu. Za krásného počasí zvítězil 
mezi muži Rostislav Kipiel, který uhrál na devítce 
24 stablefordových bodů a snížil si handicap z 54 
na 48. Mezi ženami zvítězila Hana Straková s 22 
body, díky nimž si vylepšila handicap na 32,9. •

Golfové naděje i senioři

V sezoně proběhlo v Motole pět dětských turna-
jů zakončených mistrovstvím mládeže. V Motole 
se představili i golfoví veteráni v rámci letošního 
ročníku TT&TB Senior Golf Tour, série organizova-
né Vladimírem Boučkem. •

Mistrovství Prahy
O  korunu golfového krále Prahy se utkali hráči 
na pěti turnajích začleněných do volné série na-
zvané mistrovství Prahy. Hrálo se na devítkách 
i osmnáctkách – vedle Motola také na Zbraslavi, 
Černém Mostě, v Hostivaři  a Hodkovičkách. Mo-
tol byl předposlední zastávkou, turnaj na zdejší 
devítce se odehrál v polovině srpna. •
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Akce pro děti z motolské 
nemocnice

V Motole našly v květnu tréninkové zázemí děti 
ze sdružení Haima, které se věnuje aktivní pomo-
ci dětem s onemocněním krvetvorby a s onkolo-
gickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské 
hematologie a  onkologie Fakultní nemocnice 
Motol. Golf si zdarma vyzkoušely desítky dětí, 
které doprovodili na driving range jejich rodiče. 

Akci zorganizoval Oldřich Šámal a  Lenka 
Dvorská, která zastupovala značku SNAG. To je 
systém pro výuku základů golfu ve školních tělo-
cvičnách bez ohledu na roční období nebo poča-
sí. S pomůckami SNAG mohou hrát děti od čtyř 
let i s rodiči a prarodiči a např. i s tělesně handica-
povanými sourozenci. Systém SNAG patří spolu 
s projektem Golf do škol do programu Golf bez 
limitů, který se snaží do výuky golfu zahrnout 
všechny zájemce od dětí v mateřských školkách 
až po seniory či lidi se zdravotním nebo tělesným 
postižením. 

Golf Club Praha, který poskytl cvičné plo-
chy, byl partnerem akce. •

Duel s Vietnam 
All Stars

Golf spojuje lidi z celého světa. Asi nejlépe o tom 
vypovídal historicky první duel hráčů Golf Clu-
bu Praha a  golfových vyslanců Vietnamu, kte-
ří v  pražském Motole nastoupili pod hlavičkou  
Vietnam All Stars. Premiérový zápas zahajující 
novou tradici trochu připomínal rydercupové du-
ely, vešel se ale do jediného podzimního dne. 

Týmy složené z  dvanácti hráčů nejdříve 
změřily síly ve fourballech a konečný výsledek ur-

čily odpolední singly. Zástupci Vietnamu vyhráli 
čtyřhry v poměru 4:2 a v singlech pak své vítěz-
ství ještě zvýraznili na 12,5:5,5. Získali tak putovní 
pohár a pravé šampaňské věnované personálem 
motolské restaurace. Právě tam golfisté příjem-
ný den zakončili, když si vychutnali pečené sele, 
stejně jako kvalitní vína od reprezentantů GCP, či 
tradiční vietnamské pokrmy připravené manžel-
kami soupeřů.  •

Premiérový President Cup

O cennou trofej prezidenta klubu se  
17. května utkalo při prvním ročníku Pre-
sident Cupu pětatřicet golfistů. Na rány 
vyhrál Ondřej Popelka, který jako jediný 
stlačil skóre pod osmdesát ran a zahrál 
77. Druhý skončil Filip Lukeš a třetí Pavel 
Švarc (oba 84). V jednotlivých katego-
riích uspěli Ondřej Popelka (pro HCP do 
18), Karel Žrout (18,1 až 36) a Jan Městka 
(37 až 54).

Přátelské utkání s Líšnicí

Souboje s Golfovým klubem Líšnice mají 
dlouhou historii. Ještě v předválečném 
období se odehrálo šest vzájemných 
utkání. Potom se až do roku 1999 zápasy 
nekonaly, od vzkříšení duelů v roce 2000 
se hrají utkání pravidelně. Velký putovní 
pohár byl v posledních čtyřech letech 
v držení Líšnice, rok 2014 ale znamenal 
změnu kursu – v napínavém střetnutí 
zvítězili hráči a hráčky Motola. 

Obě družstva se utkala v pěti katego-
riích – muži, ženy, senioři, funkcionáři 
a mládež do 18 let. Přestože Golf Club 
Praha po utkání mladých golfových 
nadějí a seniorů prohrával 0:2, dokázal 
vývoj celého klání zvrátit. Motolské ženy 
a funkcionáři posílení o profesionály ob-
rat zahájili a muži poté dokonali. 

Vítězná sestava 
družstev GCP

Muži: Jan Klokočka I., Štěpán Horák, 
Marek Klokočka, Jakub Švarc

Ženy: Markéta Šubrtová, Michaela 
Šimková, Linda Sázavská, Zuzana 
Zelenková

Mládež: Karolína Domažlická, Sára 
Šubrtová, Adam Jebousek, Lukáš Přikryl

Vedení klubu: Arnošt Hejduk, Pavel 
Švarc, Jan Juhaniak, Filip Juhaniak

Senioři: Bohouš Pospíšil, Pavel Tichý, 
Eman Marek, Radomír Redek



Co vás pojí s Motolem? 
Především mé dlouholeté přátelství s Head-Pro 
Honzou Juhaniakem. Díky kamarádství s ním jsem  
se v Motole objevil na pár akcích, ale ještě jsem tu 
nikdy nehrál. Jsem v Česku bohužel vždy jen na 
chvíli a nedá se všechno stihnout.

Kdy jste ke golfu přičichl? 
To už ani nevím. Na Floridě mě kdysi pozvali na 
turnaj, chytlo mě to a postupem času jsem za-
čal hrát více. Bylo pro mě důležité být venku, mít 
co hrát a kde soutěžit. Není moc sportů, kde se 
dá soutěžit tak dlouho. Golf takový je – nejsou 
v něm limity. 

Ani zdravotní? S tenisem jste kdysi skončil kvůli 
problémům se zády…
Ano, tenisu jsem nechal kvůli zádům, ale po de-
seti letech jsem našel doktora, který mi pomohl. 
Poctivě cvičím a dělám všechno pro to, abych byl 
v pořádku. Můžu tak hrát jak golf, tak i tenis, ten 
ovšem hraji čtyřikrát týdně po hodině, což je por-
ce, kterou zvládnu. Kdybych hrál tenis tak, jako 
jsem ho hrával, tak by mě to bolelo stejně. I u gol-
fu mi záda většinou během hry ztvrdnou, musím 
tak na ně dávat na konci pozor. 

Na co se nyní v golfu těšíte? 
Na příští rok, kdy mi bude 55 let a budu tak moci 
hrát mezi amatérskými seniory. Na to se těším. 

Vím, že mládnout nebudu, tak se dívám tam, kde 
můžu využít toho, že stárnu. (smích)

Golf hrají i vaše dcery, vedl jste je k němu? 
Měly přikázáno, že musí dělat nějaký sport. To 
bylo pravidlo, které u nás doma platilo. Ale bylo 
mi jedno, jaký sport to bude – tenis, golf nebo 
třeba atletika… Samozřejmě jsem nechtěl, aby 
třeba boxovaly, ale jinak jsem to neřešil. Hrály 
tenis, ale samy od sebe přešly ke golfu. Chodily 
se mnou na hřiště, viděly to a chtěly s tím začít 
taky. 

Spolu s Petrem Kordou jste založili i golfovou 
akademii. Funguje ještě? 
Už ne, rozpustili jsme ji, když už nebyla potře-
ba. Založili jsme ji vlastně z  nutnosti, protože 
trenér, který vedl moje i Petrovy dcery, z jejich 
tehdejšího tréninkového centra odcházel. Tak 
jsme se s ním dohodli, že je bude učit dál spo-
lu s  dětmi některých našich známých. Udělali 
jsme z toho tzv. akademii, fungovala dva nebo 
tři roky. Bylo by fajn, kdyby pokračovala, ale 
bylo by to strašně složité – nezvládl bych to 
časově, protože je potřeba starat se o ty děti, 
zařizovat bydlení, školu apod. S Petrem jsme si 
jinak hodně pomáhali – když jsme jeli na tur-
naj a Petr nemohl, vzali jsme Jessiku s sebou. 
Platilo to i naopak. Je to dost časově náročné, 
museli jsme si pomáhat. 

Český golf jde 
dopředu, ale 
na hvězdu si ještě 
musí počkat
Pár dní na začátku října strávil někdejší nejlepší 
tenista světa Ivan Lendl v České republice. Ve svém 
nabitém harmonogramu toho stihl hodně – objevil se 
třeba i na tradičním motolském turnaji Babí léto, 
kde se potkávají profesionálové s amatéry na sklonku 
sezony. Vedle toho také hrál na několika tuzemských 
hřištích a poskytl rozhovor magazínu Golf Clubu Praha. 
A bylo to příjemné povídání. 

• Dlouholeté 
přátelství 

ze severní Moravy. 
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golfista vyroste z  ničeho, tak ta šance je malá. 
Nejdříve musí vyrůst kluci, kteří budou hrát dobře 
na Challenge Tour, dostanou se výše, a teprve pak 
mohou přijít úspěchy. Je to cesta na dvě tři gene-
race. Fungovalo to tak i v tenisu – mladší gene-
race se učila od té starší, z jejich chyb i úspěchů, 
srovnávala se s předchůdci, chtěla to dotáhnout 
dál a výš. Neodehraje se jeden veliký skok, musí 
se místo toho udělat více menších kroků. Podívej-
te se třeba na Švédy, jak dlouho jim trvalo, než se 
začali prosazovat, a stejně ještě nevyhráli žádný 

• Ivan Lendl si 
rád zahraje golf 
i na tuzemských 
hřištích.

Váš časový harmonogram je hodně nabitý. Co 
děláte, když si chcete odpočinout s nohama na-
hoře? 
Dívám se v televizi na sportovní přenosy. Samo-
zřejmě na tenis nebo golf, ale třeba i  na hokej 
 a  rovněž mám hodně rád cyklistiku. Líbí se mi 
na ní ty výkony, které závodníci podávají, ať už 
jsou posílení, nebo ne. Ale to, jak jezdí do kopců 
při třech velkých závodech (Giro d´Italia, Tour de 
France a Vuelta), to je neuvěřitelné. Člověk úplně 
žasne, co jsou ze sebe schopni vydolovat. Je to 
pro mě velká podívaná. 

Zasáhla vás kauza Lance Armstronga?
Je škoda, že ten sport je takový, jaký je. Nevím, 
jestli je nyní cyklistika čistá, nebo není. Ale aniž 
bych se chtěl Armstronga zastávat, dělali to 
všichni. Všichni měli stejné podmínky. A on v tom 
byl nejlepší. 

Zpět ke golfu – v Česku pořád čekáme na gol-
fistu, kterému se podaří prosadit na evropské 
úrovni. Co myslíte, že tu chybí? 
To bych nerad posuzoval, protože tomu nerozu-
mím. Ale myslím, že jestli se očekává, že světový 

major. Přitom mají obrovskou základnu a do gol-
fu dávají spoustu peněz. My máme mezi golfist-
kami Kláru Spilkovou, kluci to ale mají mnohem 
těžší. To je podobné jako v tenisu…

Jezdíte sem často, objevujete se na hřištích – 
jak se vám zamlouvá vývoj českého golfu? 
V roce 1989 tady byla čtyři golfová hřiště, teď už 
jich je přes sto. Bylo tu pět tisíc golfistů, dnes je 
jich šedesát tisíc. Hraje více lidí a podmínky jsou 
lepší. Vídám na hřištích spoustu dětí, třeba i šes-
tileté a sedmileté, které hrají už tři roky. To jsou ty 
děti, které do toho dorostou a mohou být úspěš-
né. Začaly brzo a mají šanci něčeho dosáhnout. 
Ti, co půjdou za nimi, to uvidí a budou chtít víc. 
Do těch schodů se jde holt pomalu, je to krok za 
krokem a  žádná zkratka není. Ale ten posun je 
patrný. •

Ivan Lendl
Narozen: 7. března 1960 
v Ostravě
Tenisový profesionál od r. 1978,  
kariéru ukončil 21. prosince 
1994. Během své kariéry vyhrál 
94 titulů ATP Tour, byl světovou 
jedničkou a na dvorcích vydělal 
přes 21 milionů dolarů. 



Plánované akce

President Cup

Turnaj o prezidentův 
pohár rozšířil nabídku 

motolských turnajů v loňském 
roce a po úspěšném prvním 

ročníku se uskuteční i v následující 
sezoně 2015. Jeho součástí je 
i vložená soutěž „o nejlepší 
padesátku“, v níž vítězí hráč 
či hráčka, jimž se podaří do 

padesáti úderů odehrát 
nejvíce jamek. 

Mistrovství klubu 
na jamky 

Klubový šampionát na jamky 
se poprvé po dlouhé tradici 

dvoudenního turnaje odehraje 
v rámci dlouhodobého formátu. 

Titul v jamkové hře obhajují 
Markéta Šubrtová 

a Jakub Švarc. 

Mistrovství klubu 
na rány

Tradičním soubojem o klubový 
primát bude i v roce 2015 
mistrovství klubu na rány. 

Titul budou obhajovat 
Markéta Šubrtová 
a Štěpán Horák.

Série 
dětských turnajů 

Stejně jako v roce 2014, i v další 
sezoně se odehraje řada dětských 

turnajů. Jejich formát zůstane stejný 
– je určen pro golfi sty s handica-

pem, přednostně přitom pro členy 
Tréninkového centra dětí a mládeže, 
a hraje se na devět jamek s postup-

ným startem. Součástí dětských 
turnajů jsou rovněž minitur-

naje pro děti bez HCP na 
putting či chipping 

greenu.

Utkání GCP 
vs. Líšnice

Tradiční souboj dvou týmů, 
které patří k vůbec nejstarším 

českým golfovým klubům, 
se v roce 2015 odehraje v Líšnici. 

Motol při něm bude obhajovat po-
slední triumf, kterým přerval 

čtyřdílnou vítěznou šňůru 
líšnického klubu. 
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GCP tour v novém 

Atraktivnější podobu 
by do budoucna měla mít 
GCP tour, a to především 

v podobě častějších turnajů a také 
díky zapojení partnerů 

k jednotlivým vloženým soutěžím 
– jako např. nearest to pin, 

longest drive či 
hole-in-one. 

Odpolední HCP dny 

Chcete-li si vystřihnout devítku 
a vylepšit si handicap, 

můžete vyzkoušet motolské 
odpolední HCP dny, které budou 

probíhat ve všedních dnech. 
To je zejména pro pražské golfi sty 

ideální příležitost.

Babí léto 
– již 11. ročník

Také v roce 2015 se uskuteční 
již tradiční turnaj Babí léto, který 

se odehrává v září na sklonku gol-
fové sezony pod dohledem dvojice 

motolských profesionálů – Jana 
Juhaniaka a Jiřího Moučky. Turnaj 

čtyřčlenných týmů (tři amatéři 
vedení profesionálem) ve formátu 

Texas Scramble s vyrovnáním 
handicapu se odehraje již 

po jedenácté. 

Motol PRO 
Invitational

V Motole vždy vyrůstali vynikající 
golfi sté a platí to stále. I proto přišli 
Filip Juhaniak a Jiří Moučka s ná-

padem uskutečnit turnaj Motol PRO 
Invitational, pod jehož hlavičkou by se 
potkali profesionálové, ať už hráči, či 
trenéři historicky spjatí s Motolem, 
spolu s pozvanými amatéry. První 

ročník v roce 2013 se skutečně 
vydařil. V roce 2015 se usku-

teční druhý ročník.

Turnaj Miss Golf

Součástí volby nejkrásnější 
české golfi stky je v každém ročníku 

rovněž turnaj. V roce 2015 by se 
měly golfové krásky objevit na 

hřišti v Motole, aby na zdejší devítce 
předvedly své umění, což je 

také jedna z podmínek, 
aby se mohly ucházet 
o korunku Miss Golf. 

Net-Building 
fi remní tour pro 

družstva

Jarní a podzimní části série se zú-
častní dvoučlenné týmy. Na odehrání 
kola mají týmy vždy týden – partneři 
jsou automaticky přihlášeni, ostatní 
mají přístup přes speciální databázi. 

Turnaje této tour fungují přede-
vším jako forma zprostředková-

ní kontaktů mezi 
zapojenými v tour. 

KATEGORIE  
Golfový indoor s klubem 

POLOHA
Praha 2- Jiráskovo náměstí 1, ideálně

umístěný naproti Tančícímu domu, snadno
dosažitelné veřejnou hromadnou dopravou
/tramvajová zastávka přímo před klubem

VYBAVENÍ
Golfový simulátor 3D Golf Blasters, 2x bar,

projektor s plátnem, TV, Wi-Fi

PROSTORY KLUBU
Salonek s golfovým simulátorem,

privátním barem
/možno zatemnit a použít data

projektor k prezentaci.
Klubové prostory s barem a TV

KAPACITA
40 osob

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
Dataprojektor.................................1.500 Kč
Flip chart............................................zdarma
Flat TV..................................................zdarma 
Wi-Fi 512 kb/s..................................zdarma
Notebook.........................................1.000 Kč

CENY
Salonek 4000 Kč/10 hod.

/s možností využít golfový simulátor
Klubové prostory 3 000 Kč/10 hod.

10 hod. pronájem za klubové prostory
zdarma při tržbě za konzumaci

přesahující částku 15.000 Kč

3D Golf Blaster 490 Kč /h /max. 4 osoby
Profesionální trenér golfu 700 Kč/h

Obsluha baru zdarma v rámci
pronájmu klubu /nad 20 osob

DALŠÍ SLUŽBY:
Parkování zajištěno pro jedno auto před 

vchodem do klubu, jinak parkovací
automat na Jiráskově náměstí

V případě zájmu catering zajišťujeme, 
nebo si ho klient může zajistit sám. 

Prosíme, kontaktujte nás, abychom včas 
mohli zajistit vše dle Vašeho přání

Golf v centru Prahy
/Nabídka klubu Players/

Děkujeme za Váš zájem o klub Players
s ideálními prostory pro Vaše společenské 

akce, firemní večírky, školení,
prezentace, oslavy narozenin, soukromé 

oslavy a další akce.

Tímto si Vám dovolujeme předložit naši 
základní nabídku platnou pro sezonu 

2014/2015

Naším cílem je, aby Vaše akce byla úspěšná
a originální, což zaručuje kombinace

příjemného posezení a hry
/ pro úplné začátečníky případné výuky / 

golfu. Budeme velice potěšeni,
pokud se na nás s důvěrou obrátíte.

Pro Váš večírek připravíme zábavný
a originální program, kdy i úplné

začátečníky naši trenéři seznámí se
základy golfu a pro ty, kteří golf hrát

nebudou je připraveno příjemné posezení
v prostorách klubu.

PLAYERS CLUB / Náplavní 1, CZ-120 00 Praha 2
Tel: 739 500 516 / jaroslav.rosenberg@seznam.cz

SLEVA 25%
pro členy GCP

Dataprojektor.................................1.500 Kč
Flip chart............................................zdarma
Flat TV..................................................zdarma 

Dataprojektor.................................1.500 Kč
Flip chart............................................zdarma
Flat TV..................................................zdarma 

KAPACITA
40 osob

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
Dataprojektor.................................1.500 Kč
Flip chart............................................zdarma
Flat TV..................................................zdarma 
Wi-Fi 512 kb/s..................................zdarma
Notebook.........................................1.000 Kč



Nejen sportovní legendy, ale i hudební hvězdy si 
najdou chvilku, aby si vyzkoušely motolskou de-
vítku. V květnu si hřiště obešel americký rockový 
zpěvák, textař a  hudebník, který řádí na světo-
vých pódiích už pět desetiletí. Jeho divoké show 
zahrnují scény z hororů, ale i kabaret, heavy me-
tal a garage rock – to vše dostalo název shock 
rock. 

Alice Cooper si v  Motole zahrál spolu se 
svým kytaristou Ryanem Roxiem a ukázal, že ani 
zdaleka neztratil šťávu, s níž dokáže rozpumpo-
vat početné publikum při svých koncertech. Mo-
tolská devítka byla vůbec prvním hřištěm, které 
Alice Cooper v České republice vyzkoušel. Hru si 
naplno užil a ještě stihl pózovat před objektivem 
fotoaparátů. •

Alice Cooper 
si zahrál v Motole

Tenisové legendy
Pod střechou motolské klubovny se v  uplynulé 
sezoně potkaly i  dvě velké tenisové legendy – 
Ivan Lendl a Karel Nováček. Zatímco Ivana Len-
dla, někdejší světovou jedničku a jednu z nejzá-
řivějších hvězd světového tenisu, pojí dlouholeté 
přátelství s  Janem Juhaniakem, Karel Nováček 
hřiště navštívil u  příležitosti natáčení rozhovoru 
České televize právě s Ivanem Lendlem. 

Rozhovor s Ivanem Lendlem nejen o golfu 
si můžete přečíst také na stránkách našeho ma-
gazínu. •

Libor Sionko přesedlal 
z fotbalu na golf

S golfem začal bývalý fotbalo-
vý reprezentant Libor Sionko 
v Dánsku před pěti lety. Naplno 
se mu věnuje dva a půl roku, tedy 
od chvíle, kdy ukončil fotbalovou 
kariéru. V Motole hraje pětkrát 
ročně a hřiště má rád. 

Jak se vám zamlouvá Motol? 
Považuji ho za školu golfu, přede-
vším díky jeho členitému profilu 
a kopcovitému terénu, který dá 
každému golfistovi zabrat. Mou 

oblíbenou jamkou je tříparová trojka z kopce, naopak moc ne-
musím sedmičku, která velmi přísně trestá sebemenší nepřesnost 
při ranách z týčka. Každopádně každá jamka je tady velkou vý-
zvou. Hraji tady rád – na hřiště se dostanu zhruba pětkrát ročně, 
a to včetně příjemného turnaje Babí léto. 

Co pro vás golf znamená? 
Je to pro mě šance prodloužit si sportovní kariéru, potkávat se 
s přáteli, ale zároveň i možnost nového profesního uplatnění – 
spolupracuji totiž s fittingovým centrem Golf 59 a Albatross Golf 
Academy. Jako trenér III. třídy vedu kurzy pro nejmenší „golfisty“,  
kde uplatňuji dlouholeté zkušenosti z vrcholového sportu. Sna-
žíme se zde zábavnou formou rozvíjet koordinaci a všeobecné 
pohybové schopnosti dětí.
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Nejsou to jen řeči, golfový areál se v posledních 
letech otevřel například běžcům. Na začátku lis-
topadu se tu odehrál již čtvrtý ročník krosové-
ho Běhu přes motolské jamky. Ten je již několik 
let součástí populárního Salomon Trail Running 
Cupu, který zahrnuje desítku závodů v různých 
koutech České a Slovenské republiky. 

Bude i mistrovství republiky
„Když jsme začínali, tak jsme měli na startu pár 
lidí, možná okolo čtyřicítky. Když probíhal v loň-
ském roce třetí ročník, už závodilo pět nebo 
šest stovek lidí. Běhá se přitom celé dopoledne 
v mnoha kategoriích – od nejmenších dětiček až 
po dospělé v hlavním závodě,“ líčí Martin Dvo-
řák ze společnosti SportGroup.cz, která závod 
organizuje. 

Motolský závod je nejen součástí Salomon 
Trail Running Cupu, ale zároveň je zařazený i do 
Pražského poháru a je rovněž ofi ciálním přebo-
rem Prahy v přespolním běhu. Organizátoři však 

chtějí jeho úroveň posunout ještě výše a uspořá-
dat na motolské devítce republikový šampionát 
v  krosu. „Předpokládám, že se nám to podaří. 
Musíme ale zapojit více sportovní diplomacie při 
jednání na atletickém svazu, protože volba mís-
ta pro mistrovství je trochu politickou záležitos-
tí,“ usmívá se Martin Dvořák. 

Kros v Motole si ale pochvaluje. Zapadá do 
jeho snah nabídnout běžcům netradiční běžec-
ké zážitky. „Na mnoha závodech dostávají lidé 
trička, my nic takového nedáváme. Naše závody 
jsou místo toho plné zážitků, což je podle mého 
mnohem trvanlivější záležitostí. Děláme závody, 
které si lidé pamatují – třeba atraktivní běh na 
30 kilometrů na Kralický Sněžník, kde se běží 
různými terény, nebo půlmaraton na Lipně, kde 
je dvojí výběh do sjezdovky, na jeden tisícový 
kopec se běží přes skály a  dokonce se vybíhá 
i 50metrová rozhledna Stezka korunami stromů 
po požárním schodišti. To jsou velké zážitky, 
stejně jako tady,“ říká. 

� Na závodníky 
čekaly seběhy 
i výběhy po 
fairwayích, stejně 
jako krátký běh 
lesem. 

Motol nejen pro golfi sty
Otevřít motolský areál nejen golfi stům, ale třeba také běžcům, 

cyklistům nebo běžkařům – takový je plán stávajícího vedení. Cílem je 
dostat na golfové hřiště a do jeho okolí co nejvíce lidí. „Přijdou stokrát 

a golf je nechytne. Pak přijdou po sto prvé a zalíbí se jim,“ usmívá 
se generální manažer Filip Juhaniak. „Pozemky, které máme, 

v současnosti nevyužíváme ani z 80 procent. Měli bychom areál využí-
vat mnohem více a nabídnout tu více aktivit, než je jen golf,“ zdůrazňuje. 
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Dramatický start 
na jedničce, kde se 
o pozici na čele rvala 
i česká běžecká 
špička.
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� Běh přes motolské jamky si v uplynulých ročnících vybudoval dobré jméno mezi běžci 
všech věkových kategorií. Počet účastníků tak každým rokem roste. 

Běžecká špička na startu
V Motole se běží po krásném povrchu v nádher-
ném prostředí golfového hřiště. „A navíc to není 
placka, leží v kopci, což je pro krosový běh dob-
ré. Je to trail, i když se běží ve městě. Ale aby 
to nebyl jen běh po travičce, tak jsme závody 
už od prvního ročníku opepřili i během v  lese, 
kde je bahno a klouže to. Takový má trail být, je 
to drsnější běh,“ pokyvuje hlavou Martin Dvořák. 

Mezi motolskými jamkami ve čtyřech 
okruzích hlavního závodu čeká účastníky osm 
kilometrů a převýšení 207 metrů. Na startu jsou 
přitom vedle nadšených „hobíků“ také špičko-
ví tuzemští závodníci nebo někdejší sportovní 
hvězdy. V Motole startoval třeba jeden z nejlep-
ších českých maratonců Jiří Homoláč, trať mezi 
jamkami si proběhla i Kateřina Neumannová. Le-
tošní ročník si zase vyzkoušel olympijský vítěz 
v moderním pětiboji David Svoboda. 

Počet účastníků stále roste, ale organizá-
toři kapacitu závodu nechtějí omezovat. „Pokud 
bychom dorostli až k maximální kapacitě 1 000 
závodníků, můžeme do budoucna dělat dvě 
startovní vlny či rovnou dva běhy. Nebyl by to 
zásadní problém,“ má jasno Martin Dvořák. 

A Filip Juhaniak k  tomu dodává: „Do bu-
doucna by měly v Motole přibýt i další aktivity. 
Ideální by byl běžecký okruh či prostor pro zim-
ní sporty, například okruh na běžky s  technic-
kým sněhem. Poptávka po aktivním způsobu ži-
vota a naplněnost nedaleké Ladronky na Praze 6 
naznačuje, že zájem lidí o  sportovní aktivity je 
veliký. Chceme jim vyjít vstříc a nebýt schovaní 
jen pro golfi sty.“ �
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„Na údržbu je to hodně náročné hřiště. Prostory 
jsou malé a musíme se neustále pohybovat mezi 
hráči. Člověk si musí hlídat, aby ho něco netrefilo, 
protože hráči často využívají i okolní jamky – vědí, 
že když zahrají z jedničky na devítku, tak mohou 
být stále v paru. To je fajn, my ale musíme být 
pořád ve střehu,“ usmál se hlavní greenkeeper. 

Malé prostory jsou ale jen jednou z mnoha 
věcí, s nimiž se parta čtyř greenkeeperů, občas 
doplněná o brigádníky, potýká. „Například z bun-
kerů lezou kameny, tudíž se nedají obsekat vel-
kou sekačkou. S greeny se špatně pracuje, proto-
že nejsou založeny podle současných technologií 
a herních nároků. Jamkoviště jsou hliněná a není 
v nich drenáž. Když pak zaprší, rychle se naplní 
vodou, která nemá kam odtéci – pak jsou měkké 
a povrch není kvalitní. Velká vlhkost pak způso-
buje vznik travních chorob. Proto je s greeny po-
třeba neustále pracovat,“ vypočítal Tomáš Rybín 
slabá místa hřiště, která údržbu permanentně 
zaměstnávají. 

V současnosti rostou hřiště s perfektně dre-
nážovanými greeny, do nichž se dá nalít stovky 
litrů vody, a co si nevezme zem, to proteče pryč 
a  green zůstane suchý. „Nově budované osm-
náctky také zvládnete objet s  devíti lidmi tak, 
že máte každý den precizně posekáno. My jsme 
na devítce čtyři, občas máme k ruce brigádníka, 
a stejně je to málo,“ doplnil. 

Do budoucna závlahový systém
Z  dvanácti greenů je v  původním stavu ještě 
šest greenů a Tomáš Rybín věří, že se dřív nebo 
později dostane i na ně. Nejspíš by ocenil i roz-
měrnější odpaliště. Ta stávající jsou malá, spíše 
by se je vyplatilo sekat ručně než stroji. Na to ale 
není v Motole dostatek lidí. Kromě toho muse-
jí greenkeepeři ručně obsekávat také množství 
stromů, které dotvářejí atmosféru této pražské 
devítky. 

Hráči a členové klubu jsou občas překva-
pení, jak může být údržba hřiště tak náročná, 

• Voloribustis doluptae dit, iduciis apienis quat.

Každý greenkeeper má 
na starost svou oblast 

údržby hřiště, ovšem 
všichni toho zvládají 

ještě mnohem více. Díky 
tomu je čtyřčlenný tým 

velmi efektivní.

Motol je pro 
greenkeepery výzvou

Tomáš Rybín šéfuje greenkeeperům v Motole od roku 2008. Předtím 
pracoval jako řadový greenkeeper šest let v Hodkovičkách, zkušeností 
má tedy na rozdávání. Ty se mu na motolské devítce rozhodně hodí – 
má s ní plné ruce práce, protože hřiště stojí ve velmi členitém terénu. 

Navíc se na něm podepsala i doba jeho vzniku před čtyřiceti lety. 

Jste v Motole šest let, co za ty roky vní-
máte jako největší změnu? 
Výstavbu dětské akademie, která vyrostla 
na ploše v dolní části hřiště. Do budouc-
na by se navíc měla rozšiřovat. Těší mě 
i postupná obnova vozového parku, který 
máme k dispozici.

Jaké stroje na údržbu hřiště v současnosti 
využíváte? 
Máme v podstatě na každý úsek hřiště 
jeden stroj – sekačku fairwayí, semiroughů 
a roughů. Na greeny máme pět strojů, tři 
ruční sekačky a dva triplexy. Greenové 
sekačky mají navíc různé modifikace, místo 

sekacích vřeten se dají nasadit například 
prořezávací vřetena, válcovací kartáče a dal-
ší doplňky související s údržbou greenů.  
K tomu máme samozřejmě traktor, dále 
truck s nástavbami, který může sloužit jako 
velký postřikovač, pískovačka či rozmetadlo 
hnojiv. 

Je nějaký stroj, který vám ve stávajícím 
parku chybí? 
Disková pískovačka. Nyní máme jen pá-
sovou, s níž musíme projet green víckrát. 
S diskovou by to stačilo jen jednou, což by 
nám uspořilo čas a znamenalo by to menší 
zátěž pro povrch greenů. 

Pomohla by nám disková pískovačka...• Hlavní 
greenkeeper 
Tomáš Rybín.



Hřiště v Motole 
pomáhá ladit Jiří Dvořák

Jiří Dvořák, hlavní greenkeeper z Albatros-
su se zkušenostmi i ze skotského St. An-
drews, pomáhá týmu z Motola vylepšovat 
kvalitu hřiště. Pro konzultace je k dispozici 
především na podzim a na jaře, což jsou 
pro údržbu kritická období, neboť je tráva 
nejslabší. Ale přijíždí i v sezoně, pokud se 
vyskytnou problémy. 

V jakém stavu je hřiště v současnosti? 
Jeho stav se trvale zlepšuje a kvalita je 
dobrá. Před rokem a půl došlo po tuhé 
zimě ke ztrátě travnatého povrchu, to 
se podařilo napravit. V současnosti jsou 
největší problémy se stroji a vybavením. 
Nejdůležitější je proto používat nové a lepší 
stroje místo těch starých, které nejsou ke 
staršímu hřišti, jako je Motol, zrovna šetrné. 

V čem jsou staré stroje problematické? 
Těžší stroje ničí okolí greenů a odpališť. 
Proto je potřeba nahradit je lehčími a jed-
noduššími stroji. 

Co dalšího je potřeba udělat? 
Vzhledem k tomu, že většina greenů je hůř 
založená, měla by proběhnout výstavba 
drenáží na některých z nich. Také by se 
měla nově designovat a přetvarovat přední 
část greenů včetně bunkerů, aby se v nich 
dešťová a povrchová voda nedržela, ale 
volně odtékala. Zlepšit by se měla rovněž 
odpaliště, kvalitě hřiště napomůže také 
chystaný nový putting green u odpaliště 
číslo jedna.
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• Přehlídka 
strojového parku 
GCP.

když mají greenkeepeři v Motole k dispozici moderní stroje. „Zapomínají 
ale, že hřiště vyrostlo před čtyřiceti lety a kvůli své členitosti se obtížně 
udržuje i s moderními stroji,“ upozornil Tomáš Rybín. 

Zmínil přitom ještě jednu bolístku hřiště – závlahový systém. „Použí-
váme vodu z městského řadu, což je neekonomické a navíc voda není pro 
zavlažování vhodná, protože je ledová a chlorovaná. Potřebovali bychom 
také více postřikovačů greenů, stejně tak bychom využili dvě čerpadla mís-
to stávajícího jednoho. To nestačí, abychom zalili hřiště za jednu noc, a když 
je velké horko, tak nestíháme zalévat,“ doplnil Tomáš Rybín. 

Cílem stávajícího vedení Motola je proto vybudovat do budoucna 
vlastní závlahový systém opřený o retenční nádrže. „To by pro nás zname-
nalo obrovskou úsporu peněz. Zapadá to do naší koncepce připravovat 
takové projekty, které klubu peníze vydělávají nebo je spoří. V současnosti 
utratíme za vodu přes půl milionu ročně,“ zakončil manažer klubu Filip 
Juhaniak s tím, že klub chce na výstavbu nádrží využít peníze z dotací. •

• Tomáš Rybín, 
Head Greenkeeper, 
v Motole od r. 2008.

• Robert Živný, 
údržba fairwayí (asistent HG), 
v Motole od r. 2008.

• Filip Linhart, 
údržba roughů, 
v Motole od r. 2009.

• Martin Stočes, 
údržba greenů a odpališť, 
v Motole od r. 2009.

Lidé a jejich stroje
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Letiště Václava 
Havla 15 min.
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Pražský hrad 15 min. 
Václavské náměstí 15 min.
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Jak se k nám dostanete

Golf Club Praha
Plzeňská 401/2, CZ-150 00 Praha 5
GPS: N 50°03‘43‘‘ E 14°20‘19‘‘
Zastávka tram Vozovna Motol 
- linky č. 9, 10, 16, 39, 58, 59 
Zastávka bus Šafránkova 
- linky č. 174, 179, 502

Letiště Václava 
Havla 15 min.

Hotel Golf

Vozovna Motol



Golf Club Praha

Plzeňská 401/2, 
CZ-150 00 Praha 5
GPS: N 50°03‘43‘‘ 
E 14°20‘19‘‘
Telefon/Fax: 
+420 257 216 584
E-mail: gcp@gcp.cz
www.gcp.cz

Devítijamkové golfové hřiště 
v přírodním parku Košíře

Driving range a cvičné plochy Nová dětská akademie s překážkami

Tradiční klubovna se zavedenou 
restaurací a příjemným posezením

Tréninkové centrum dětí a mládeže Bohatá nabídka klubových turnajů 

Soukromé a firemní turnaje Firemní akademie a teambuildingy 
na míru

Různé varianty členství pro každého

Klubová registrace od 1 000 Kč Firemní hrací karty, kreditní systém, 
výhodné balíčky

Letiště Václava Havla 15 min. | Pražský hrad 15 min. | Václavské náměstí 15 min.
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