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Drivery a železa
kolekce 2014  Nejpodrobnější testy v ČR

Otestovali jsme pro vás 
a společně s vámi všechny druhy 
driverů a želez.

GOLFOVÁ M
ÓDA

EXKLUZIV
NÍ G

OLFOVÉ Z
NAČKY

Testy holí 
po sedmé:
delší, přesnější 
a výkonnější

Cena 69 Kč 
Pro členy GolfProfi  
Premium Club zdarma

Za 10 let jedničkou 
českého trhu 

2 500 m2 obchodů
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Z TEMNOTY 
PŘICHÁZÍ SVĚTLO

NOVÉ INFINITI Q50 - ROZJEĎTE TO
Z temnoty přichází ryzí sportovní sedan, který není pro každého. Pouze pro ty, kteří se odmítají
podvolit konvenci. Pro ty, jež vidí jinou cestu. Pro ty, kteří vítají osvícení. 

Infiniti Direct Response Hybrid systém s elektrickým motorem stimulujícím šestiválcový motor
k výkonu 364 koní a točivému momentu 546 Nm. Emise CO2 již od 144 g/km. První přímé
adaptivní řízení na světě spojuje řidiče a silnici jako nikdy předtím. Technologie Infiniti InTouch™
poskytuje prostřednictvím dvojice dotykových displejů ovládání ve stylu tabletu.

Cena již od 861 160 Kč vč. DPH

www.infiniti-q50.cz

Infiniti Centrum Praha-Průhonice
V Oblouku 728, 252 43 Průhonice
tel.: +420 296 574 707
e-mail: info@infiniticars.cz

Oficiální údaje o spotřebě modelu Infiniti Q50S Hybrid: město 8,2 l/100 km, mimo město 5,1 l/100 km, kombinovaná spotřeba 6,2 l/100 km. Emise CO2: 144 g/km. K dispozici také v motorizaci 2.2d s šestistupňovou manuální a sedmistupňovou  
automatickou převodovkou. Oficiální údaje o spotřebě modelu Infiniti Q50 2.2d 6MT jsou: město 5,6 l/100 km, mimo město 3,7 l/100 km, kombinovaná 4,4 l/100 km. Emise CO2: 114 g/km. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny  
pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.
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Vážení golfisté, 

věříme, že jste se letos stejně jako v předcházejících šesti letech už nemohli 
dočkat, až se vám dostane do rukou nový magazín GolfProfi, který shrnuje 
tradiční exkluzivní testování nových holí na české půdě. Po loňských dobrých 
zkušenostech jsme se znovu vrátili do Hodkoviček, abychom mohli dokonale 
prověřit vlastnosti všech novinek.

I letos se mezi tuctem testujících hráčů objevili dva profesionálové – trenéři, 
což byla výborná protiváha k rekreačním hráčům. A jejich soudy se opět často 
znovu vzácně sešly, a to dokonce i u holí, které byly určeny spíše pro hráče blí-
žící se kvalitou profesionálům. I to podpořilo výsledky hodnocení, které jasně 
ukázaly vývoj, který se zaměřuje především na odpouštění chyb a pochopitel-
ně i prodloužení délky ran.

Vedle testování vás určitě zaujmou i novinky z našich obchodů, které znovu 
zvětšily svoji prodejní plochu. Platí to o Ostravě, Brně a především Praze, kde 
se náš obchod přestěhoval dokonce do nových, moderních prostor v BB Cen-
tru v Michli. Pokud si přijdete nový STORE prohlédnout, pak vás jistě zaujmou 
úžasné prostory odpovídající prodeji nejvyšší světové úrovně. Zákazníkům 
i sami sobě jsme tak dali dárek k desátému výročí působení na českém trhu. 
Naše obchody nyní nabízejí 2 500 m2 prodejní plochy po celé republice a na-
lézt nás můžete i na dvaceti dalších místech v golfových resortech a dalších 
zařízeních včetně čtyř nových Proshopů+, kde nabízíme rozšířenou nabídku 
obdobnou hlavním prodejnám.

V Praze, Brně a Ostravě jsou vám k dispozici také moderní fitting centra, která 
jsou v dnešní době pro všechny golfisty takřka nutností, aby měli hole sestave-
ny přesně na míru. A právě zde se můžete přiblížit ve zmenšené míře tomu, co 
absolvovali vaši kolegové během jarního testování.

Ale to není určitě všechno, co vás v našich obchodech i při prodeji přes in-
ternet zaujme. Znovu jsme totiž rozšířili výběr módního oblečení i kvalitní obu-
vi. Tak jen namátkou: Golfino, Alberto, Ecco, Chervò, Galvin Green, BackTee 
a  mnoho dalších. Nesmíme zapomenout ani na golfové vozíky – po trendu 
posledních let, jímž byly tříkolové výrobky, jsou ve velkém kurzu pohodlnější 
elektrické vozíky. Rozšířili jsme sortiment nabízených značek a k dispozici tak 
máme širokou nabídku všech cenových úrovní.

To všechno proto, abychom vám zpříjemnili další sezonu a  všichni jsme si 
mohli užívat skvělý sport, kterým golf bezpochyby je.

Tomáš Krebs a Vladimír Sedlář
výkonní ředitelé GolfProfi
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P R O D E J N Y
 M A PA

Store PrahaStore Praha
GC Praha Rohanský ostrovGC Praha Rohanský ostrov

GC PísekGC Písek

GC Ústí nad LabemGC Ústí nad Labem

GC  Benátky nad JizerouGC  Benátky nad Jizerou

GC TelčGC Telč

GC MostGC Most

GC Slapy sv. JanGC Slapy sv. Jan

GC Praha HostivařGC Praha Hostivař

GC Praha HodkovičkyGC Praha Hodkovičky

GC Praha LahoviceGC Praha Lahovice

GolfProfi  – největší řetězec 
golfových obchodů 
v České republice

Jsme 
zde pro 

vás...
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GolfProfi  je největším tuzemským řetězcem obchodů, nabízejících vybavení 
a oblečení, ale rovněž tři fi tting centra, kde se můžete těšit na špičkovou měřící 
techniku. Dál jsou vám k dispozici tři zavedené obchody v Ostravě, Brně a Praze, 
z nichž se právě ten pražský přestěhoval do nových prostorů. Zastoupení máme 
rovněž ve čtyřech Proshopech+ a šestnácti Proshopech, které najdete v golfových 
resortech a zařízeních po celé republice. Při své hře budete mít tak k nabídce 
GolfProfi  opravdu hodně blízko. Všechna prodejní místa jsou vyznačena na mapce.

Store BrnoStore Brno

Store OstravaStore OstravaGC Praha Rohanský ostrovGC Praha Rohanský ostrov

GC Ústí nad Labem

GC  Benátky nad Jizerou

GC KravařeGC Kravaře

GC ČeladnáGC Čeladná

GC TelčGC Telč

GC Mladé BukyGC Mladé Buky

GC Šilheřovice GC Šilheřovice 

GC Uherské HradištěGC Uherské Hradiště

GK HukvaldyGK Hukvaldy

GC Slapy sv. Jan

GC Praha Hostivař

GC Moravské BudějoviceGC Moravské Budějovice

GC ŽabovřeskyGC Žabovřesky

GC Brno KaskádaGC Brno Kaskáda

GC Karviná Lipiny GC Karviná Lipiny 
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P R O D E J N Y
 P R A H A

GolfProfi  
Store Praha
Dlouhodobě široký výběr zboží, zkušení prodejci a  re-
prezentativní prostory nabízel pražský obchod GolfProfi  
od roku 2007, kdy působil v Karlíně. Letos nastal čas na 
– sportovní terminologií řečeno – posun do nejvyššího 
výkonnostního stupně: nové velkorysé prostory v areálu 
BB Centra (budova G) v Michli totiž ani jinak ohodnotit 
nelze. 

Moderní obchod nejvyšší světové úrovně je rájem pro 
všechny zákazníky, kteří budou hýčkáni od vjezdu do 
areálu. V podzemních garážích s vjezdem z ulice Baarova 
jim je k dispozici 35 parkovacích míst zdarma. Vstup do 
obchodu je z ulice Michelská.

Velkoryse řešený obchod nabízí skvělou nabídku golfo-
vých holí, které prošly testováním s výsledky v katalogu, 
který právě držíte v ruce, ale také špičkové fi tting cent-
rum, výběr nejnovějších modelů světové golfové módy, 
doplňků a všeho, co ke své hře moderní golfi sta vyža-
duje.

GOLFPROFI STORE PRAHA
Michelská 1552/58, Praha 4 (roh s ulicí Baarova)
mobil: 606 130 130
e-mail: praha@golfprofi .cz

Otevírací doba:
Pondělí   9.00 – 19.00 hod.
Úterý   9.00 – 19.00 hod.
Středa   9.00 – 19.00 hod.
Čtvrtek   9.00 – 19.00 hod.
Pátek   9.00 – 19.00 hod.
Sobota   9.00 – 19.00 hod.
Neděle   9.00 – 19.00 hod.
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Tomáš Budský
Regionální manažer 

prodeje

David Pavelka
Regionální manažer 

prodeje

Jan Kubín
Prodejce 

– fitting specialista

Dopravní spojení:

Autem: 
Příjezd od Brna z  dálnice D1 a  v  opačném směru 
z centra vždy z magistrály 5. května. Vjezd do Mich-
le na ulici Vyskočilova, při křížení s ulicí Michelská 
odbočte vlevo a  po 150 m jste u  obchodu. Z Jižní 
spojky je možnost odbočit na Krč a Michelskou ulicí 
dojedete až k nám.

Parkování: 
V  podzemních garážích s  vjezdem z  ulice Baarova 
je k dispozici 35 parkovacích míst zdarma. Vstup do 
obchodu je z ulice Michelská.

Tým GolfProfi Praha

Jana Jilemnická 
Prodejce 

– móda a styling

Jakub Šroubek 
Prodejce 

– fitting specialista

Eva Holečková  
Prodejce 

– móda a styling

Tomáš Zach
vedoucí Proshopu+ 
Praha-Hodkovičky

Dominik Majer 
Purchase & Logistic 

Manager

Václav Bláha  
Project Manager,  
golfovepotisky.cz

Jsme 
zde pro 

vás...
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P R O D E J N Y
 B R N O

GolfProfi  
Store Brno
Byla to velká událost pro GolfProfi  a velká událost pro 
Brno, když byl v březnu 2013 otevřen zbrusu nový brněn-
ský obchod v  obchodním centru Nový Tuzex na okraji 
BVV. Tímto přesunem do nových reprezentativních pro-
stor byla potvrzena pověst prodejny s nejkomplexnější 
nabídkou pro široké řady golfi stů v Brně i  jeho širokém 
okolí. A  letos byla navíc podpořena zvětšeným prodej-
ním prostorem. Pro letošní sezonu došlo také k rozšíření 
otevírací doby.

GOLFPROFI STORE BRNO
Nový Tuzex – 2. patro, Bauerova 491/10, 603 00 Brno
mobil: 724 293 293
e-mail: brno@golfprofi .cz

Otevírací doba:
Pondělí   9.00 – 19.00 hod.
Úterý   9.00 – 19.00 hod.
Středa   9.00 – 19.00 hod.
Čtvrtek   9.00 – 19.00 hod.
Pátek   9.00 – 19.00 hod.
Sobota   9.00 – 19.00 hod.
Neděle   9.00 – 19.00 hod.

Jsme 
zde pro 

vás...
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Petra Vítková 
Vedoucí prodejny 

Brno

Jan Dočkal
Prodejce 

– fitting specialista

Dita Kletzanderová
Prodejce 

– móda a styling

Dopravní spojení:

Autem: 
Obchod se nachází na okraji BVV Veletrhy Brno 
v  novém obchodním centru NOVÝ TUZEX v  těs-
né blízkosti BVV brány č. 9. Příjezd z centra z ulice 
Bauerova. Při příjezdu od dálnice D1 Pisáreckým 
tunelem odbočte po 50 m druhou odbočkou Kohou-
tovice/BVV brána č. 9. Při příjezdu od Svitav ulicí 
Žabovřeskou směr centrum.

Parkování: 
V těsné blízkosti obchodu je z každé strany možnost 
parkování na dvou velkých parkovištích. Vjezd na 
obě parkoviště je z ulice Bauerova.

Tým GolfProfi Brno

Pavlína Bartková
Prodejce 

– móda a styling
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P R O D E J N Y
 O S T R AVA

GolfProfi  
Store 
Ostrava
Třetí obchod jsme otevřeli před třemi lety a od té chvíle 
má GolfProfi  své zastoupení ve třech největších městech 
v zemi. Moderní prostory v Porubě a také zaškolený per-
sonál nabízí stejně široký sortiment zboží jako další dva 
obchody. Hned po svém otevření se stal nejkomplexněji 
zásobenou prodejnou v regionu. Nově nabízí znovu větší 
prodejní plochu a také rozšířenou otevírací dobu, která je 
shodná jako v prodejnách v Praze a Brně.

GOLFPROFI STORE OSTRAVA
U Soudu 6199/25, 708 00 Ostrava-Poruba
mobil: 724 149 999
e-mail: ostrava@golfprofi .cz

Otevírací doba:
Pondělí   9.00 – 19.00 hod.
Úterý   9.00 – 19.00 hod.
Středa   9.00 – 19.00 hod.
Čtvrtek   9.00 – 19.00 hod.
Pátek   9.00 – 19.00 hod.
Sobota   9.00 – 19.00 hod.
Neděle   9.00 – 19.00 hod.
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Martina Mertová
Regionální manažer 

prodeje

Tomáš Krasula
Prodejce 

– fitting specialista

Kristýna Šnapková
Prodejce 

– móda a styling

Dopravní spojení:

Autem: 
Obchod se nachází v  přízemí bytově-obchodního 
centra v  Ostravě-Porubě vedle Krajského soudu. 
Příjezd Opavskou ulicí, na křižovatce s  Francouz-
skou ulicí odbočit okolo hypermarketu Interspar. Za 
provozovnou McDonald´s odbočte DRUHOU OD-
BOČKOU VPRAVO do bytového komplexu  – vedle 
pobočky České spořitelny.

Parkování: 
Po obou stranách bytového komplexu v  těsné blíz-
kosti obchodu.

Tým GolfProfi Ostrava

Jsme 
zde pro 

vás...
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P R O D E J N Y
 P R O S H O P

GolfProfi naleznete také 
na 20 golfových místech 

hráčům nadosah

GolfProfi Proshop+
GolfProfi Proshop+ 
GC Praha Hodkovičky
Golf & Country Club 
Hodkovičky 
Vltavanů 546
147 00 Praha 4-Hodkovičky
Tel.: +420 725 587 700
e-mail: hodkovicky@golfprofi.cz
www.hodkovicky.cz

GolfProfi Proshop+  
GC Praha Hostivař
Golf Hostivař 
Hornoměcholupská 565 
109 00 Praha 10
Tel.: +420 724 124 818
e-mail: hostivar@golfprofi.cz
www.golfhostivar.cz

GolfProfi Proshop+  
GC Brno Kaskáda
Golfový resort Kaskáda
Na Golfu 1772
664 34 Kuřim
Tel.: +420 721 617 171 
e-mail: kaskada@golfprofi.cz
www.golfbrno.cz

GolfProfi Proshop+  
GC Karviná Lipiny
Golf Resort Lipiny
Ostravská 2066/31
733 01 Karviná-Fryštát
Tel.: +420 725 044 292
e-mail: lipiny@golfprofi.cz
www.golflipiny.cz
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Vedle tradičních obchodních míst a již dříve provozovaných shopů v golfových resortech naleznete sortiment 
GolfProfi také na dalších nových adresách. Nyní nás naleznete už ve 20 golfových resortech po celé zemi. 
Naší snahou je být vám na blízku i ve chvíli, kdy vyrážíte ke své hře či tréninku. Na čtyřech hřištích navíc naleznete 
Proshop+, kde golfisté naleznou stejnou úroveň služeb jako v hlavních obchodech: vyškolený GolfProfi personál, 
širší nabídku zboží a platí zde stejné akce a slevy jako v GolfProfi Store v Praze, Brně a Ostravě. Současně je zde 
možné vyzvedávat zboží z internetových objednávek.

GolfProfi Proshop 
GC Praha Rohanský ostrov
Driving range Rohanský ostrov 
(CZ GOLF) 
U Libeňského mostu 1
180 00 Praha 8
Tel.: +420 605 234 000
e-mail: rohan@czgolf.cz
www.golf-marinapraha.cz

GolfProfi Proshop 
GC Praha Lahovice
Prague Diamond Golf Club
K Sádkám 158
159 00 Praha 5-Lahovice
Tel.: +420 257 940 557
e-mail: info@golf-lahovice.cz
www.golf-lahovice.cz

GolfProfi Proshop 
GC Ústí nad Labem
Golf Resort Ústí nad Labem 
(CZ GOLF)
Všebořice-Podhoří
400 10 Ústí nad Labem
Tel.: +420 721 853 967
e-mail: sekretariat@golf-usti.cz
www.golf-usti.cz

GolfProfi Proshop 
I. Golf Club Most
I. Golf Club Most
Skyřická 44
434 01 Most
Tel.: +420 776 832 891
e-mail: recepce@golfmost.cz
www.golfmost.cz
 

GolfProfi Proshop  
GC Benátky nad Jizerou
Golf Resort Benátky nad Jizerou 
(CZ GOLF)
Na Golfu 1003
294 71 Benátky nad Jizerou
Tel.: +420 326 313 000, 
+420 721 655 677
e-mail: benatky@czgolf.cz
www.golfbenatky.cz

GolfProfi Proshop 
Golf Park Slapy sv. Jan
Golf Park Slapy sv. Jan
252 08 Slapy nad Vltavou 413
Tel.: +420 222 351 800
e-mail: recepce@golfslapy.cz
www.golfslapy.cz

GolfProfi Proshop 
GC Mladé Buky
Golf Club Mladé Buky
542 23 Mladé Buky
Tel.: +420 604 273 293
e-mail: info@mladebuky.com
www.mladebuky.com

GolfProfi Proshop  
GC Písek
Golf Resort Písek (CZ GOLF)
398 21 Kestřany 70
Tel.: +420 724 576 976
e-mail: recepce@golf-pisek.cz
www.golf-pisek.cz

 

GolfProfi Proshop

GolfProfi Proshop 
GC Telč
Golf Resort Telč (CZ GOLF) 
Vanov 21, 588 56 Telč
Tel.: +420 724 322 763
e-mail: telc@czgolf.cz
www.golf-telc.cz

GolfProfi Proshop  
GC Indoor Golf MB
Indoor Golf MB
Pražská 115
676 02 Moravské Budějovice
Tel.: +420 724 765 127
e-mail: fitnessmb@seznam.cz
www.indoorgolfmb.cz

GolfProfi Proshop  
GC Driving range Žabovřesky
Driving range Žabovřesky
Veslařská 23
Brno
Tel.: +420 603 450 101
e-mail: info@golfbrno.cz
www.golfbrno.cz

GolfProfi Proshop 
GC Uherské Hradiště
Golfové hřiště JEZERA
Nádražní ulice
687 22 Ostrožská Nová Ves
Tel.: +420 572 501 744
e-mail: prchlikova@gcuh.cz
www.gcuh.cz

 

GolfProfi Proshop 
GC Kravaře
Zámecký golf club Kravaře
Alejní 26
747 21 Kravaře
Tel.: +420 553 673 202,
+420 724 106 804
e-mail: recepce@golfkravare.cz
www.golfkravare.cz

GolfProfi Proshop 
GC Čeladná
Prosper Golf Resort Čeladná
739 12 Čeladná 741
Tel.: +420 558 440 410, 
+420 603 166 697
e-mail: golf@prosper-golf.cz
www.prosper-golf.cz

GolfProfi Proshop
Golf Klub Hukvaldy
Golf Klub Hukvaldy
739 46 Hukvaldy-Horní 
Sklenov 74
Tel.: +420 731 504 411
e-mail: 
golfhukvaldy@seznam.cz
www.golfhukvaldy.cz

GolfProfi Proshop
GC Šilheřovice 
Golf Pink Proffesional shop 
academy 
Park Golf Club Ostrava
Dolní 412
747 15 Šilheřovice
Tel.: +420 722 288 422
e-mail: pgco@golf-ostrava.cz
www.golf-ostrava.cz

 



Inspirujte se našimi tipy, jak si honičku 
před cestou letadlem ulehčit. 

Pohoda  
nebo honička 
Cestování za golfem si chceme užít 
vždy už od prvního okamžiku, 
kdy se ocitneme na letišti. Rychle 
na check-in, v jedné ruce golfový 
bag, ve druhé kufr a spěcháte 
od jedné přepážky k druhé. Proč 
však nevyužít nejjednodušší cestu 
a objednat si VIP Service, kde se 
o vás kompletně postarají?

1. 2.
3.

 
Co si sbalit do kufru
Oblíbený parfém či opalovací 
krém se nám vždy hodí, ale pozor 
na omezení tekutin a gelů. Vše musí 
do uzavíratelného igelitového sáčku. 
Důležité je také znát aktuální počasí 
v cílové destinaci, snad nejpřesnější 
web, který používají i některá letiště, 
je www.yr.no.

 
Čekání: ztráta času
Na letišti máte být dvě hodiny před 
odletem. Ale proč na letišti trávit 
tolik času? Co tam budeme dělat? 
Pouhých 45 minut stačí, jen je 
potřeba vědět, jak na to. 

TIPŮ PRO POhOdlné 
cesTOvání ZA GOlFeM10
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Taxi versus MHD 
Jak se dostanu na letiště? Spoléhat 
na vlastní auto, ochotnou 
kamarádku, nerudného taxikáře 
nebo přeplněnou pražskou MHD? 
Zkuste se nechat přivézt pohodlně 
a stylově. Náš tip: Limousine 
Service, který naše letiště poskytuje. 
Bude se vám hodit k outfi tu.

 
Trocha soukromí 
by neškodila 
Pražským letištěm projde denně 
tisíce cestujících. V tom hemžení 
lidí by člověk dal cokoliv za trochu 
soukromí v příjemném prostředí. 
Náš tip: Následujte navigaci 
Letištní salonky.

 
Jak se vyhnu frontám? 
A zase všude fronty! Na odbavení, 
na bezpečnostní kontrole, dokonce 
i na toaletách. Není složité se jim 
vyhnout. Využijte služeb agenta, 
který se za vás postará o všechny 
formality spojené s odletem, včetně 
zabalení kufru do ochranné fólie. 
Jakmile to zkusíte, nebudete chtít už 
nikdy cestovat jinak.

 
Drink před odletem 
Také se musíte před odletem posilnit? 
Ne že by restaurací na letišti bylo 
málo, ale než najdete tu správnou, 
může vám letadlo uletět nebo hůř 
– nastoupíte žíznivá a hladová. 
Dopřejte si raději all inclusive 
catering s péčí číšníka, který vyhoví 
vašim chuťovým pohárkům. 

 
Pěškobus nahraďte 
limuzínou 
Procházka letištěm či cesta 
autobusem po letištní ploše 
může být pro někoho zážitkem, 
ale pro vás to asi nebude 
žádný med. Také byste dali 
cokoliv za odvoz až k letadlu? 
Dnes už je možné nechat 
se na odlet odvézt přímo 
po ploše a dokonce limuzínou! 
Jednoduše, bez běhání. 

 
Nestíháte? 
Nezdržujte se!
Potřebujete po příletu rychle 
do kanceláře nebo domů? 
Čekání na výdej zavazadel je 
nepříjemné zdržení. Tuto fázi 
můžete přeskočit. Nechte si 
váš kufr dovézt bezpečně až 
domů, aniž byste na něj musela 
po příletu čekat. Kvalita služby 
v porovnání s její cenou vás 
příjemně překvapí.

 
Kompromisy ano, či ne?
Vyměnit honičku při odbavení 
za pohodlí? Konec vymlouvání, že to 
jinak nejde. Všechna vaše dilemata 
mají řešení bez kompromisů. Pište 
si: objednat jedinečnou službu VIP 
Service Club Continental na Letišti 
Václava Havla Praha. Servis může 
využít každý, nezáleží na tom, s jakou 
leteckou společností, ani kam letíte. 
Inspiraci najdete na www.prg.aero.

4. 9.

7.

8.

5.

6.
10.

– nastoupíte žíznivá a hladová. 
Dopřejte si raději all inclusive 
catering s péčí číšníka, který vyhoví 
vašim chuťovým pohárkům. 

10.
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GolfProfi 
nabízí pět 
moderních 
fitting 
center
Hole na míru – trend současnosti
GolfProfi představuje nejmodernější fitting 
centra v  ČR. Každý golfista si nyní může 
nechat profesionálně změřit charakteristiky 
golfového švihu i svoji postavu a vzápětí mu 
budou navrženy golfové hole přesně podle 
jeho dispozic. Takový je ostatně trend sou-
časnosti v  golfovém světě. Zapomeňte na 
odložené hole po bratranci či starší sestře. 
Každý hráč si zaslouží vylepšovat hru na 
holích sestavených na míru. Pokud chcete 
zlepšovat svoji hru, my vám k tomu pomů-
žeme.

Naše fitting centra se svými parametry, 
vybavením a  nejširší nabídkou testovacích 
holí od nejvýznamnějších světových vý-
robců řadí po boku špičkových evropských 
center. Nyní nově ve spolupráci s erudova-
nými partnery – nejlepšími ve svém oboru 
v jednotlivých regionech – posouváme lať-
ku profesionálního fittingu výše. 

Používáme klasické metody pro stanovení 
základních parametrů, využíváme nejmo-
dernější počítačové technologie umožňující 
velmi podrobnou analýzu, a to v kombinaci 
s mnohaletými zkušenostmi fittérů – profe-
sionálních trenérů, kteří zajistí správný vý-
běr holí.

Pro naši činnost disponujeme nejnovější 
generací analyzátoru odpalu a  golfového 
švihu Flightscope X2, díky němuž zajistíme 
nejpokročilejší úroveň stavby holí na míru 
metodou dynamického fittingu. Při dyna-
mickém fittingu se provádí detailní analýza 
chování holí při švihu hráče nikoliv na bázi 
statických měření, ale v  dynamické podo-
bě při skutečném pohybu hráče při úderu 
a skutečném letu míče.

Připravíme vám na míru hole 
následujících světových značek:
Callaway, TaylorMade, Titleist, Ping, Mizuno, 
Cobra, Cleveland, Wilson
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GolfProfi 
Fitting 
CentrumIndoor Praha Indoor 

GolfProfi Store Praha 
Rezervace fittingu: 
+420 606 130 130 
nebo osobně v obchodě v Praze
Michelská 1552/58, 
141 00 Praha 4-Michle

Brno Indoor 
GolfProfi Store Brno 
Rezervace fittingu: 
+420 724 293 293 
nebo osobně v obchodě Brno
Nový Tuzex – 2. NP, 
Bauerova 10, 603 00 Brno

Ostrava Indoor 
GolfProfi Store Ostrava 
Rezervace fittingu: 
+420 724 149 999 
nebo osobně v obchodě Ostrava
U Soudu 6199/25, 
708 00 Ostrava-Poruba

Zbyněk Fulín

Působnost: Golf Club Hodkovičky 
– Golfová akademie Skopový
Kvalifikace: PGA GOLF PROFESSIONAL
Narozen: 27. 11. 1980
Golfové začátky: 1995, Golf club Praha
Člen PGA: 2010



20

F I T T I N G
 F I T T I N G  C E N T R A

Praha Outdoor
Driving range GC Hodkovičky

GolfProfi Fitting CentrumOutdoor

Brno Outdoor
Driving range GC Brno Kaskáda

Provozováno ve strategické spolupráci 
s Golfovou akademií Skopový (www.golfskopovy.cz)
Rezervace fittingu: +420 606 130 130 nebo osobně 
v GolfProfi Store Praha či Proshopu Hodkovičky
Golf & Country Club Hodkovičky, Vltavanů 546, 147 00 
Praha 4-Hodkovičky

Od května bude v provozu ve spolupráci s Golf Brno 
a Fitting Guru Lukášem Horákem (www.horakgolf.cz)
Rezervace fittingu: +420 724 293 293 nebo osobně 
v obchodě v Brně a v Proshopu Kaskáda
Golfový resort Kaskáda, Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim

Petr Skopový

Působnost: GK Hodkovičky 
– Golfová Akademie Skopový
Kvalifikace: GP
Narozen: 21. 2. 1981
Golfové začátky: 1987
Člen PGA: 2004
Největší úspěchy:
Vítěz Order of Merit Czech PGA (2008, 2009)
Vítěz Czech Golf Amater Tour (2004)
1. místo: PGA Czech Masters (2008, 2009)
MČR na jamky (1999)
MČR družstev (1998)
10 turnajů PGA Czech PGA Tour (2006–2010)

Lukáš Horák

Působnost: Club Brno – Kaskáda
Kvalifikace: GP HEAD-PRO
Narozen: 9. 10. 1982
Golfové začátky: 1987 
(od roku 2005 se věnuje fittingu)
Člen PGA: 2005



GolfProfi 
Basic Fitting 
(základní stanovení parametrů)

Časový rozsah: 25 minut
Cena: 990 Kč s DPH
Určeno pro zájemce, kteří potřebují stano-
vit základní parametry vhodných golfových 
holí, zejména ve smyslu jejich délky, pruž-
nosti shaftu, velikosti gripu a  geometrie 
hlavy. Jedná se o základní, ale mnohdy plně 
dostačující službu pro všechny rekreační 
hráče golfu nebo pro hráče, kteří již mají 
vybraný typ holí, nepotřebují hole testo-
vat, ale pouze změřit parametry pro výrobu 
holí.
Doporučovaný HCP: 10–54

GolfProfi 
Advanced Fitting
(plnohodnotný fitting golfových holí)

Časový rozsah: 55 minut
Cena: 1 690 Kč s DPH
Určeno pro zájemce, kteří si přejí provést 
všechna fittingová měření a současně prak-
ticky vyzkoušet různé varianty modelů holí 
s vhodnými parametry před jejich zakoupe-
ním, a to zejména různé délky a pružnosti 
shaftů, případně s různými lofty nebo veli-
kostmi gripu.
Doporučovaný HCP: 0–54

GolfProfi 
Professional Fitting
(detailní fitting pro pokročilé hráče)

Časový rozsah: 85 minut
Cena: 2 390 Kč s DPH
Určeno pro golfisty, kteří si přejí provést 
detailní fittingová měření a kteří se rozho-
dují pro zakoupení již konkrétního vybavení 
a potřebují vyladit přesnou specifikaci shaf-
tů nebo hlavy hole. Tito hráči s určitou herní 
zkušeností dokážou konzistentně zasaho-
vat míč při úderu a na základě jejich švihu 
se můžou porovnávat různé charakteristiky 
letu míče při testování různých typů holí – 
želez nebo driverů. 
Doporučovaný HCP: 0–24
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Fitting programy
GolfProfi je specialistou na stavbu golfových holí a vedle testování novinek také letos pokračuje v oblíbené 
GOLFPROFI FITTING TOUR, kde každý zákazník dostane při nákupu golfových holí nejlepší odborné poradenství 
v kombinaci s nejlepší cenou na trhu. 

GolfProfi Fitting zdarma?

Služby GolfProfi Fitting centra jsou zpoplatněné 
a  před začátkem fittingu je nutné mít uhrazen po-
platek za vybraný fitting v  GolfProfi obchodech. 
V  ceně každé z  uvedených služeb je zahrnuta péče 
certifikovaného fittingového specialisty, využití vy-
bavení fitting centra, vstupní poplatek a  žetony na 
drivingové míče ve fitting centru. Nicméně poplatek 
za jakýkoliv typ fittingu rádi odečteme v plné výši při 
nákupu golfových holí a dalšího vybavení v celkové 
hodnotě nad 16 000 Kč. Tento odpočet ceny fittingu 
není možné kombinovat při nákupu vybavení s jiný-
mi slevami nebo akčními nabídkami. Vždy bude vy-
bráno lepší cenové zvýhodnění.

Světové značky golfových holí 
– Demo Fitting systémy

Fittingové demo centrum je vybaveno sadami testo-
vacích holí od nejvýznamnějších výrobců v různých 
konfiguracích s  výměnnými nebo pevnými systémy 
shaftů pro volbu nejoptimálnější varianty. V nabídce 
jsou pro testování k dispozici fittingové systémy od 
těchto renomovaných značek: 
• Callaway OptiFit System
• Ping Advanced Fitting System
• TaylorMade Fitting System
• Titleist Fitting System
• Mizuno PFS Fitting System
• Cobra, Cleveland a Wilson Fitting System
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GolfProfi Fitting Tour

Přihlášení naleznete na 
www.golfprofi.cz
Každému zájemci po dohodě zarezervujeme poža-
dované datum a čas v požadované délce trvání fittin-
gu a zpětně potvrdíme jeho účast. Na jeden konkrét-
ní čas bude přihlášen u  jednoho měřícího zařízení 
pouze 1 zájemce u každé značky. Neváhejte a přijďte 
využít této profesionální možnosti vyzkoušet si gol-
fové hole navíc s možností objednání holí přímo do 
výroby za výhodných podmínek.

Na každém dnu jsou zástupci světových 
značek, kteří přihlášeným účastníkům po-
skytnou před nákupem holí plnohodnotnou 
fitting lekci na míru. Koncept letos znovu 
posouváme a  vylepšujeme, všechny dny 
jsou zdarma. Testovány budou všechny no-
vinky pro rok 2014. 

Každý předem registrovaný zákazník získá 
v průběhu své fitting lekce:
•  profesionální odborné poradenství od  
 zástupce světových značek pod super- 
 vizí odborníka GolfProfi
•  fitting lekci v  trvání 45 minut (samo- 
 statně železa nebo dřeva) nebo 90 mi- 
 nut (kompletní fitting na vše – driver,  
 dřeva, železa)
•  testování plného sortimentu golfových  
 holí – drivery, dřeva, hybridy, železa,  
 případně wedge či patry
•  měření postavy, švihu, parametry rych- 
 losti míče a  hole, spinu míče, délky  
 a přesnosti odpalu
•  objednání holí za cenově zvýhodně- 
 ných podmínek

GolfProfi je specialistou na stavbu golfových holí a vedle testování novinek také letos pokračuje v oblíbené 
GOLFPROFI FITTING TOUR, kde každý zákazník dostane při nákupu golfových holí nejlepší odborné poradenství 
v kombinaci s nejlepší cenou na trhu. 

středa 14. května, 12–19 hod.
Praha-Hostivař
Callaway, Cleveland, Mizuno

středa 15. května, 12–19 hod.
Brno – Kaskáda
Callaway, Cleveland, Mizuno

pátek 16. května, 12–19 hod.
Kravaře
Callaway, Cleveland, Mizuno

středa 21. května, 12–19 hod.
Praha-Hodkovičky
TaylorMade, Ping, Cobra, Wilson

čtvrtek 22. května, 12–19 hod.
Brno-Žabovřesky
TaylorMade, Ping, Cobra, Wilson

pátek 23. května, 12–19 hod.
Čeladná
TaylorMade, Ping, Cobra, Wilson

středa 28. května, 12–19 hod.
Plzeň-Slovany
Callaway, Cleveland

čtvrtek 29. května 12–19 hod.
Uherské Hradiště – Ostrožská Nová Ves
Callaway, Cleveland

sobota 31. května, 12–19 hod.
Praha-Hodkovičky
TaylorMade

Vyvrcholení jarních demo dnů proběhne 
v podobě účasti TaylorMade PGA Fitting 
trucku. Každý účastník tohoto fitting dne 
si své nafittované hole odnese ještě stej-
ný den domů. Profesionálové TaylorMade 
zpracují váš fitting formulář a ve chvíli pře-
mění naměřené parametry holí do reality 
upravených holí přímo vám na míru. 

CENA FITINGU V RÁMCI AKCE TAYLOR-
MADE PGA TRUCK je 990 Kč za 55 min. 
fitting lekci. Cena bude v plné výši odečte-
na při následném objednání holí, které si 
záhy odnesete domů. 

Kalendář GolfProfi FITTING Tour

Těšíme
se na
vás...
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T E S T O VÁ N Í

Když odpálíte stovky míčků během pár hodin, 
nejspíš se to na vás podepíše. Koneckonců vtipkování 

o první lékařské pomoci je tradičním koloritem testování 
nových želez a driverů, které už sedm let připravuje pro 

běžné golfisty společnost GolfProfi. To letošní se 
odehrálo 6. března podruhé v řadě v pražských 

Hodkovičkách a o heroické výkony znovu nebyla 
nouze. Ti nejvytrvalejší testeři odpálili téměř 

pět set ran. 

Testování 
v Hodkovičkách 

prověřilo 
nové hole

V Hodkovičkách se často řešil 
i vzhled holí.



Díky jejich postřehům a dojmům máte pře-
hled o letošních novinkách všech známých 
golfových značek. Desítka porotců přitom 
měla k ruce sehraný tým profesionálů, kte-
ří jim pomáhali s  laděním driverů tak, aby 
výsledky nebyly zkreslené nevhodným na-
stavením. Zároveň testujícím pomáhali i dva 
trenéři – Zbyněk Fulín měl na starosti železa 
a Lukáš Horák dohlížel na drivery. Oba rov-
něž naplno testovali a jejich pohled na nové 
hole se promítl do hodnocení. 

Na rohožkách v  horním patře driving 
range v Hodkovičkách se často řešil vzhled 
holí. Evergreenem byla železa Cleveland 
588 Altitude, kterým ztěžka přicházeli na 
chuť prakticky všichni testeři. „Vždyť to má 
zvuk driveru,“ smál se Robert Paul. „Nevy-
padají dobře, ale když si na ně člověk zvyk-
ne, tak to jde. Ocení je spíše starší golfisté 
nebo takoví, kteří nejdou na sportovní vý-
sledek,“ doplnil. 

O  tom, že „bambule“ od Clevelandu od-
pouštějí i horší rány a  létají daleko, nebylo 
sporu. „Možná jsem s  tím delší, ale vůbec 
bych s  tím nechtěl hrát,“ ošíval se Roman 
Brand. Profík z Hodkoviček Zbyněk Fulín se 
jen usmíval: „Je to blbuvzdorná hůl, stačí 
lehký švih a míč letí.“

Velkou roli hrálo seřízení holí
Vzhled byl jen jednou částí hodnocení, ale 
pro mnoho porotců byl hodně důležitý. 
„Hezká hůl je důležitá pro celkový pocit, 
správně člověka naladí před samotnou rá-
nou,“ byl přesvědčen Roman Brand. A po-
dobně smýšleli i mnozí další. Vedle vzhledu 
ale poctivě hodnotili i vzdálenost, kontrolu, 
přesnost, odpouštění a zvuk. 

Řada golfistů nejdříve sahala po „svých“ 
značkách holí, ale pak postupně přicháze-
la na chuť i jiným. „Spousta holí, které bych 
nevzal do ruky, mě pozitivně překvapila,“ 
líčil Filip Bodlák. 

Hráči si znovu a znovu ověřovali, nakolik je 
důležitý fitting holí. Hlavně v případě drive-
rů bylo správné nastavení klíčové. Naprostá 
většina driverů přitom umožňuje nastavení 
prakticky všech myslitelných parametrů. 
Stačilo tak pár cvičných ran a profesionálo-
vé dokázali připravit drivery tak, aby z nich 
testující vymačkali to nejlepší. 

„Zejména u  driverů TaylorMade hrálo 
velkou roli vhodné nastavení. Pak byl roz-
díl v  kvalitě ran okamžitě patrný,“ podotkl 
trenér a fitter Lukáš Horák, když proti za-
mračené obloze nad Hodkovičkami po pěti 
hodinách testování vyletěla poslední várka 
míčů. 
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Profily testerů

Filip Bodlák 
(Handicap: 3,1) 

Třiadvacetiletý Filip Bodlák studuje a záro-
veň pracuje jako obchodní zástupce a som- 
melier. Golf hraje už jedenáct let, dvakrát až 
třikrát týdně trénuje, na hřišti tráví asi šest 
hodin v  týdnu. V  jeho bagu najdete hole 
značky Nike. Kromě golfu si najde čas i na 
tenis. 

Jiří Vlasák 
(Handicap: 11,4)

Šestačtyřicetiletý podnikatel Jiří Vlasák hra-
je golf teprve dva roky. Za tu dobu se ov-
šem dokázal přiblížit na dostřel singlovému 
handicapu. Golfu věnuje čtyři až pět hodin 
denně, na trénink ale nemá moc času. Hraje 
holemi Cobra. Kromě golfu hraje také tenis. 

Jiří Machovec
(Handicap: 18,4)

S golfem začal osmačtyřicetiletý fleet ma-
nager Jiří Machovec před dvěma lety. Na 
hřišti je zhruba třikrát do týdne, snaží se 
rovněž pravidelně trénovat, do svého pro-
gramu se ale snaží napasovat také fotbal. 
V současnosti hraje s holemi Titleist. 

Jan Křepinský 
(Handicap: 31)

Osmatřicetiletý právní a  realitní specialista 
Jan Křepinský má s  golfem šestileté zku-
šenosti. Týdně stráví s holemi na hřišti a na 
tréninkových plochách okolo třiceti hodin. 
Třikrát až čtyřikrát týdně trénuje, kromě 
toho hraje také bowling a tenis. Má hole Tit-
leist. 

Robert Paul 
(Handicap: 7,9)

Čtyřicetiletý Robert Paul zajišťuje golfové 
cesty a  zážitky pro nadšené hráče. Sám 
mezi ně patří – golf hraje osm let a vyzkou-
šel si celou řadu světových hřišť. Třikrát týd-
ně trénuje a  každý týden si navíc zahraje 
i  nějakou osmnáctku. Věnuje se i  squashi, 
lezení či wakeboardingu. 

Milan Benda 
(Handicap: 20,2)

Jednašedesátiletý technik Milan Benda za-
čal s  golfem už před deseti lety. Jednou 
týdně vyráží na hřiště, kromě toho se ale 
udržuje v kondici i při lyžování nebo na in-
-line bruslích. V  bagu v  současnosti nosí 
hole značky Callaway. 



Profily testerů
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GolfProfi test 2014

Roman Brand 
(Handicap: 7,7)

Čtyřiadvacetiletý student Roman Brand rád 
ve volném čase kombinuje hokej a golf. Na 
golfových hřištích se přitom pohybuje už 
sedm let, týdně na nich stráví zhruba šest 
hodin. Svůj handicap stlačil na jednomístné 
číslo, hraje holemi Mizuno. 

Josef Zuczek 
(Handicap: 20)

Padesátiletý bankovní poradce Josef Zu-
czek si golf oblíbil před sedmi lety. Hraje 
pět hodin týdně, volný čas se snaží věno-
vat i dalším sportům – především volejbalu, 
badmintonu či lyžování. Sází na hole značky 
TaylorMade. 

Jiří Bolehovský 
(Handicap: 14,8)

Jednačtyřicetiletý manager Jiří Bolehovský 
hraje golf dva roky, těží v  něm přitom ze 
zkušeností z tenisu. Rád také tráví volný čas 
v sedle kola. Na golfová hřiště vyráží zhruba 
na osm hodin týdně, čas na pravidelný tré-
nink hledá jen obtížně. V současnosti hraje 
s holemi Titleist a TaylorMade. 

Aleš Procházka 
(Handicap: 6,4)

Vedoucí výroby Aleš Procházka začal s gol-
fem před třemi lety, nyní se může pochlubit 
singlovým handicapem. Devětadvacetiletý 
golfista stráví s holemi zhruba patnáct hodin 
týdně, dvakrát týdně pracuje na tréninko-
vých plochách. Sází na hole Callaway. Z dal-
ších sportů si oblíbil lezení a snowboarding.

Lukáš Horák 
(Profesionál)

Dvaatřicetiletý Lukáš Horák hraje golf od 
pěti let. Devět let působí jako profesionál 
v brněnských klubech Kaskáda a Žabovře-
sky. Rád obměňuje složení svého bagu, nyní 
v něm má hole Cleveland. Věnuje se i fittin-
gu holí a  poradenství v  oblasti golfového 
vybavení. Hrával rovněž házenou. 

Zbyněk Fulín 
(Profesionál)

Dalším profesionálem na testování byl tři-
atřicetiletý Zbyněk Fulín. Člen Akademie 
Skopový v Hodkovičkách je spjat s golfem 
už sedmnáct let, vedle lekcí s klienty si na-
jde čas i na vlastní trénink a na hřišti tráví 
zhruba patnáct hodin týdně. Navíc se věnu-
je i  windsurfingu, tai-či či snowboardingu. 
Hraje s holemi Titleist. 



Vlada
Sticky Note
Petro inzerce je ve spatnem rozmeru, bylo by idealni kdyby ji callaway dodal, pokud nedoda musi byt takto zmenena... Jinak to neni mozne udelat... V.
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Callaway 
Big Bertha 
Driver

Callaway
Big Bertha 
Alpha Driver

Callaway
X2 HOT 
Driver

Technická specifi kace
Legenda nekončí, i když ne všechno zůstalo 
tak, jak bývalo zvykem. Konstrukce i  pou-
žité technologie jsou zbrusu jiné než před 
mnoha lety, kdy Big Bertha kralovala. Ro-
bustnější hlava má nové nastavení obvodo-
vé hmotnosti, nový materiál dělá hlavu leh-
kou a současně pevnější, současně má vyšší 
moment setrvačnosti. Umožňuje vyšší rych-
lost míče a znovu větší vzdálenost i zvýšení 
přesnosti. Přizpůsobit lze vyvážení do draw 
či fade. Otočný krček umožňuje upravit loft 
a tím dráhu letu míče.

Technická specifi kace
Léta to skvěle fungovalo, tak proč to mě-
nit? Ale ne všechno zůstalo tak, jak bývalo 
zvykem. Zůstalo jméno, ovšem konstrukce 
i  použité technologie jsou vylepšené. Ro-
bustnější hlava má nové nastavení obvodo-
vé hmotnosti, nový materiál dělá hlavu leh-
kou a současně pevnější, současně má vyšší 
moment setrvačnosti. Umožňuje vyšší rych-
lost míče a znovu větší vzdálenost i zvýšení 
přesnosti. Přizpůsobit lze vyvážení do draw 
či fade. Otočný krček umožňuje upravit loft 
a tím dráhu letu míče.

Technická specifi kace
Před rokem model X HOT od Callaway 
v  testech výrazně bodoval a  jeho letošní 
nástupce nezůstane rozhodně pozadu. Ti-
tanová hlava, nová úderová plocha, větší 
úderová rychlost a  o  deset procent větší 
sweet spot přinesou v  součtu konzistent-
ní a o dalších deset metrů delší rány. Osmi 
možnostmi nastavení krčku si driver jedno-
duše přizpůsobíte své hře.

Komentář hráčů
Josef Zuczek 
„Velmi podařený driver! Všechny rány 

rovné, dlouhé, přesné, další plus je, že je cel-
kově nastavitelný.“

Zbyněk Fulín
„Znalci Callaway určitě ocení návrat 

slavné Berthy a určitě nebudou zklamáni.“

Jiří Machovec
„Pro mě jasný vítěz a  je zcela jedno, 

jestli verze Alpha nebo ne(Alpha).“

Aleš Procházka
„Slabší kolega verze Alpha – hezký 

driver, lepší průměr.“

Komentář hráčů
Jiří Machovec
„Skvělá hůl. I  při nepřesně trefené 

ráně je shovívavá, obrovská vzdálenost, 
skvělý zvuk.“

Roman Brand
„Letí rychle. A daleko!“

Jiří Bolehovský
„Pohodový driver, nižší trajektorie.“

Robert Paul
„Trošku tupější zvuk, ale skvělá kon-

trola.“

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Neskutečná vzdálenost a i přes leh-

ce delší shaft v základu nedochází k  tak 
velké ztrátě na přesnosti.“

Jiří Vlasák
„Super pocit.“

Milan Benda
„Vůbec mi nesedla, ačkoliv jsem se 

na ni tak těšil.“

Josef Zuczek
„I s nastavením 10,5 stupně přicháze-

jí hodně nízké rány, celkově mám hodně 
dobrý dojem.“
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Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Zajímavý design, vyšší trajektorie 

a příjemná v založení.“

Jiří Machovec
„Velice dobrý driver, přesný a  od-

pouští.“

Roman Brand
„Neoslní, neurazí.“

Aleš Procházka
„Lepší průměr, zajímavý design – 

klasická Cobra. Není moc konzistentní.“
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Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Zajímavý design, vyšší trajektorie 

a příjemná v založení.“

Jiří Machovec
„Velice dobrý driver, přesný a  od-

pouští.“

Roman Brand
„Neoslní, neurazí.“

Aleš Procházka
„Lepší průměr, zajímavý design – 

klasická Cobra. Není moc konzistentní.“

Cobra
Bio Cell 
Driver

Cobra
Bio Cell Plus 
Driver

Technická specifi kace
Novinka vyniká především výjimečnou 
vzdáleností, rozsáhlými možnostmi nasta-
vení a  také využitými barevnými odstíny. 
Vnitřní strana hole je tvarovaná do bu-
něk (anglicky Cell), čímž se podařilo snížit 
hmotnost a  její rozložení tak, aby se zvýšil 
maximální moment setrvačnosti a efektivita 
při impaktu. Technologie MyFly8 umožňu-
je osm možností nastavení hlavy hole, aby 
bylo možné ideálně ovlivnit dráhu letu míče. 
Současně se zvýšilo odpouštění, a tak rány 
jsou znovu o něco rovnější. 

Technická specifi kace
Nejnovější driver z oblíbené kolekce Cobra 
míří na hráče, kteří preferují menší, kom-
paktní, přesto tradiční tvar hlavy, aniž by 
výsledek byl na úkor přesnosti. Při dobrém 
nastavení budete trefovat ferveje, nová 
technologie umožňuje vyšší rychlost a rány 
rovnější než kterýkoliv jiný driver. Osm vari-
ant nastavení přináší optimální přizpůsobe-
ní bez omezení vzdálenosti. Ultra Lite TOP 
technologie umožnila vytvořit vyšší dráhu 
trajektorie při zachování nižší rotace pro 
délku vašich ran. Driver je nabízen v  pěti 
různých barvách. 

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Barevný design si najde určitě své zá-

jemce a na výkonu tato hůl určitě také ne-
ztrácí.“

Jan Křepinský
„Nutné přesně trefi t!“

Robert Paul
„Výrazně lepší zpětná vazba než býva-

lo u Cobry zvykem, ale pořád to není ono... 
V ostatním průměr, super barvy na hlavě.“

Filip Bodlák
„Mimo sweet-spot nepříjemný pocit 

a míč neletí, hůl na mě nepůsobila pohodl-
ně.“
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Mizuno 
JPX EZ 
Driver

Nike
VRS Covert 
2.0 Driver 

Nike VRS 
Covert 2.0 
Tour Driver 

Technická specifi kace
Masivní profi l, osm intuitivních a  rychlých 
nastavení dělá z  driveru snadno hratelnou 
hůl pro všechny amatérské hráče, kteří vo-
lají po ideální trajektorii i  za předpokladu, 
že míč netrefí zcela podle svých představ. 
Nižší profi l úderové plochy i skvělé ovládání 
díky menší hlavě usnadňuje dostat míč na 
správnou letovou dráhu. Nový design přiná-
ší příjemný horní pohled na matný povrch 
hlavy.

Technická specifi kace
Nike aktualizoval loňský model VRS Covert 
o nové technologie využívající vnitřní duti-
ny. Využívá vysoce kvalitní FlexLoft techno-
logii, která umožňuje nastavit lícovou stranu 
a  tím optimalizovat let míčku. Nikes High 
Speed Cavity Back design pomáhá přenést 
váhu na patu a špičku hole spolu s pěti na-
stavitelnými polohami. Driver celkově při-
náší intuitivní přizpůsobení k  odlišnému 
švihu a stylu hry bez omezení maximálního 
výkonu.

Technická specifi kace
Příjemné překvapení. Opakovaně přiná-
ší vydařené rány z  týčka, oproti minulému 
modelu navíc přináší i  lepší zvukové vlast-
nosti. Lepší zapojení celé hlavy do práce při 
impaktu přináší středně vysokou trajektorii 
a konzistentní úhel míče při vzletu bez boč-
ního spinu. Zvláště agresivní ranaři budou 
odměněni dlouhými ranami. 

Komentář hráčů
Josef Zuczek 
„Celkem podařený driver.“

Robert Paul
„Příjemný driver, sice žádné nadšení, 

ale funguje to.“

Filip Bodlák
„Vypadá to, že Mizuno už umí i dřeva… 

Další překvapení – navíc dobře vypadá.“

Jiří Machovec
„Driver od Mizuna držím poprvé a ne-

chci říct, že naposled, ale jsou tu lepší.“

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Zaujme design, barva i tvar a ani na 

výkonu tato hůl neztrácí!“

Lukáš Horák
„Velký posun proti loňsku.“

Jiří Vlasák
„Skvělé, rovné rány, fajn pocit.“

Josef Zuczek
„Velmi příjemný driver, pěkný de-

sign.“

Komentář hráčů
Jiří Machovec
„Oba drivery Nike patří k těm lepším, 

přičemž tour verze je delší, pokud se tedy 
dobře trefí.“

Jan Křepinský
„Bláznivý design.“

Aleš Procházka
„Nádherný design a  ani nevadí, že 

chybí půlka hlavy :-) luxusní grip, ale moc 
neodpouští.“

Roman Brand
„Složitější na trefení.“
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Vítěz v kategorii KONTROLA 

HCP 
7,9

HCP 
18,4

Spatříte-li nový drajvr TaylorMade poprvé 

a zapátráte-li v paměti, chce se vám zvo-

lat. To už tady bylo, ne? Ano, Mizuno kdysi 

přišlo s podobným konceptem, tzv. Fast-

Track technologií, ale je to podstatné? Ne-

myslím si. Důležitější v této souvislosti je 

osvětlit fakt, že u Mizuna se těžiště měnilo 

v zadní části obvodu hlavy hole, zatímco 

TaylorMade svůj důmyslný mechanismus 

usadil podstatně blíže úderové ploše.

Přesně v souladu s nejnovějšími trendy 

v oblasti  designu drajvrů. Výrobci výbavy 

obecně upouštějí od umístění těžiště ve 

spodní části vzadu a usazují jej co možná 

nejblíže líci. U drajvru SLDR je to víc než 

zřejmé. Podobné „libůstky“ pochopitelně 

nebývají samoúčelné – smyslem je dostat 

míč do vzduchu pod vysokým úhlem, vy-

slat jej vyšší rychlostí a zároveň dál. A podle 

testů by skutečně mělo jít o nejdelší drajvr 

značky TaylorMade.

Podobně jako rychlostní kapsa katapultovala 

výkon fervejových dřev a hybridů Rocket-

Ballz, snížení a posun těžiště k líci u drajvru 

SLDR napomáhá defi novat měřítka, jak lze 

nově poměřovat dosahovanou vzdálenost 

v této kategorii golfového hardwaru.

„ Bezpochyby jeto náš nejdelší drajvr,“ tvrdí 

bez uzardění technický šéf společnosti Be-

noit Vincent. „Hledání ideálního místa pro 

usazení těžiště nás odlišilo od konkurence 

a mohu vám 

garantovat, 

že v SLDR 

získáte 

opravdového 

posla délky.“

Spolu se znovu-

zrozením techno-

logie posuvného závaží 

(Movable Weight Techno-

logy – MWT), snadno ovladatelného 

čtverce modré barvy (20 g) v přední 

části hlavy, se celkový benefi t ještě 

násobí.

S jeho pomocí lze měnit těžiště v horizontál-

ním směru – posunem k patě se křivka letu 

míče stáčí do draw, přemístěním závaží blíže 

špičce podpoříte fade. K úpravě polohy po-

dobně jako u předchůdců SLDR stačí speci-

ální šroubovák (dodávaný jako součást hole), 

kterým závaží snadno povolíte, umístíte jej 

do požadované pozice a opět utáhnete. Ma-

nipulace s holí vám přitom nezabere víc než 

10 sekund.

Nejnovější drajvr TaylorMade využívá i před-

ností osvědčené technologie nastavení loftu 

(Loft-sleeve Technology). Na výběr máte 

z 12 poloh v rozsahu +/-1,5°. Se zvyšová-

ním loftu zároveň zavíráte úderovou plochu 

a naopak.

A co 

vaše smyslové 

vjemy? Při založení pohlédnete na 

drajvr klasického tvaru v barvě dřevě-

ného uhlí, jež kontrastuje se stříbrnou 

lící, což napomáhá správnému vyrovnání 

hole. Zásah pak doprovází ostrý, břitký 

zvuk, který vás jednoznačně přiřadí k „ro-

dině TaylorMadových“.

Nový drajvr je k dispozici od poloviny srpna, 

a to ve třech loftech (9,5°, 10,5° a 12°). 

Standardně je osazen šaftem Fujikura Spe-

eder 57, Tour verze se dodává na grafi to-

vém šaftu Fujikura Speeder Tour Spec 6,3, 

nicméně na výběr je celá řada dalších šaftů 

dle požadavků zákazníka. Doporučená ma-

loobchodní cena pro ČR činí 11 490 Kč.

Stránky výrobce: www.taylormadegolf.eu

TaylorMade SLDR:
  Láska na první pohled
 aneb Nevěrníci z Tour
Těžko říct, zda má Justin Rose, vítěz letošní US Open, 
dokonalý hudební sluch, nicméně nad akustikou 
posledního drajvru značky TaylorMade se rozplýval. 
Další držitel majoru Darren Clarke si s modelem 
SLDR připadal jako ve snu a Ken Duke, bojující 
na PGA Tour, se dokonce přiznal k nevěře, 
pravě: Ten drajvr miluju!“ Co na tohle říká 
jeho manželka...
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Spatříte-li nový drajvr TaylorMade poprvé 

a zapátráte-li v paměti, chce se vám zvo-

lat. To už tady bylo, ne? Ano, Mizuno kdysi 

přišlo s podobným konceptem, tzv. Fast-

Track technologií, ale je to podstatné? Ne-

myslím si. Důležitější v této souvislosti je 

osvětlit fakt, že u Mizuna se těžiště měnilo 

v zadní části obvodu hlavy hole, zatímco 

TaylorMade svůj důmyslný mechanismus 

usadil podstatně blíže úderové ploše.

Přesně v souladu s nejnovějšími trendy 

v oblasti  designu drajvrů. Výrobci výbavy 

obecně upouštějí od umístění těžiště ve 

spodní části vzadu a usazují jej co možná 

nejblíže líci. U drajvru SLDR je to víc než 

zřejmé. Podobné „libůstky“ pochopitelně 

nebývají samoúčelné – smyslem je dostat 

míč do vzduchu pod vysokým úhlem, vy-

slat jej vyšší rychlostí a zároveň dál. A podle 

testů by skutečně mělo jít o nejdelší drajvr 

značky TaylorMade.

Podobně jako rychlostní kapsa katapultovala 

výkon fervejových dřev a hybridů Rocket-

Ballz, snížení a posun těžiště k líci u drajvru 

SLDR napomáhá defi novat měřítka, jak lze 

nově poměřovat dosahovanou vzdálenost 

v této kategorii golfového hardwaru.

„ Bezpochyby jeto náš nejdelší drajvr,“ tvrdí 

bez uzardění technický šéf společnosti Be-

noit Vincent. „Hledání ideálního místa pro 

usazení těžiště nás odlišilo od konkurence 

a mohu vám 

garantovat, 

že v SLDR 

získáte 

opravdového 

posla délky.“

Spolu se znovu-

zrozením techno-

logie posuvného závaží 

(Movable Weight Techno-

logy – MWT), snadno ovladatelného 

čtverce modré barvy (20 g) v přední 

části hlavy, se celkový benefi t ještě 

násobí.

S jeho pomocí lze měnit těžiště v horizontál-

ním směru – posunem k patě se křivka letu 

míče stáčí do draw, přemístěním závaží blíže 

špičce podpoříte fade. K úpravě polohy po-

dobně jako u předchůdců SLDR stačí speci-

ální šroubovák (dodávaný jako součást hole), 

kterým závaží snadno povolíte, umístíte jej 

do požadované pozice a opět utáhnete. Ma-

nipulace s holí vám přitom nezabere víc než 

10 sekund.

Nejnovější drajvr TaylorMade využívá i před-

ností osvědčené technologie nastavení loftu 

(Loft-sleeve Technology). Na výběr máte 

z 12 poloh v rozsahu +/-1,5°. Se zvyšová-

ním loftu zároveň zavíráte úderovou plochu 

a naopak.

A co 

vaše smyslové 

vjemy? Při založení pohlédnete na 

drajvr klasického tvaru v barvě dřevě-

ného uhlí, jež kontrastuje se stříbrnou 

lící, což napomáhá správnému vyrovnání 

hole. Zásah pak doprovází ostrý, břitký 

zvuk, který vás jednoznačně přiřadí k „ro-

dině TaylorMadových“.

Nový drajvr je k dispozici od poloviny srpna, 

a to ve třech loftech (9,5°, 10,5° a 12°). 

Standardně je osazen šaftem Fujikura Spe-

eder 57, Tour verze se dodává na grafi to-

vém šaftu Fujikura Speeder Tour Spec 6,3, 

nicméně na výběr je celá řada dalších šaftů 

dle požadavků zákazníka. Doporučená ma-

loobchodní cena pro ČR činí 11 490 Kč.

Stránky výrobce: www.taylormadegolf.eu

TaylorMade SLDR:
  Láska na první pohled
 aneb Nevěrníci z Tour
Těžko říct, zda má Justin Rose, vítěz letošní US Open, 
dokonalý hudební sluch, nicméně nad akustikou 
posledního drajvru značky TaylorMade se rozplýval. 
Další držitel majoru Darren Clarke si s modelem 
SLDR připadal jako ve snu a Ken Duke, bojující 
na PGA Tour, se dokonce přiznal k nevěře, 
pravě: Ten drajvr miluju!“ Co na tohle říká 
jeho manželka...
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zvuk, který vás jednoznačně přiřadí k „ro-

dině TaylorMadových“.

Nový drajvr je k dispozici od poloviny srpna, 

a to ve třech loftech (9,5°, 10,5° a 12°). 

Standardně je osazen šaftem Fujikura Spe-

eder 57, Tour verze se dodává na grafi to-
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Ping 
G25 Driver

TaylorMade
Jetspeed 
Driver

TaylorMade 
SLDR Driver

Technická specifi kace
Driver Ping G25 je určen začátečníkům 
i profesionálům. Technologie Trajectory Tu-
ning umožňuje upravovat trajektorii změ-
nou nastavení loftu, což optimalizuje rych-
lost rotace míče pro maximální vzdálenost. 
Zároveň poskytuje přesnost a příjemný po-
cit při úderu. Driver je standardně osazen 
grafi tovým shaftem TFC 189D.

Technická specifi kace
Název této hole nelže. Všechny vychytávky 
na holi mají za úkol při vzájemném spojení 
podporovat extrémní rychlost. Jde o první 
driver využívající Speed Pocket technolo-
gii TaylorMade. V  tomto případě je Speed 
Pocket navržen tak, aby podporoval menší 
rotaci a nízkou dráhu letu, díky které dojde 
k prodloužení ran. K dispozici je nastavení 
loftu od 9,5° do 13°, a technologie tak nabízí 
hned dvanáct možností, jak hůl individuálně 
přizpůsobit.

Technická specifi kace
Variabilita v  podání TaylorMade SLDR 
Driver nabízí novou dimenzi pro možné 
nastavení jediné hole. Nabízí jednadvacet 
různých pozic, posunuté těžiště a navíc ho-
rizontální posun pro podporu draw či fade. 
Váhové nastavení technologie SLDR umož-
ňuje měnit trajektorii letu míče ze strany na 
stranu přes 25 metrů. Nižší a předsunuté tě-
žiště přináší vyšší dráhu letu při zachování 
nízkého spinu.

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Úžasná vzdálenost s krásným zvukem, 

jen v založení působí nejistým pocitem.“

Jiří Machovec
„Velice dobrá vzdálenost a  dobře se 

s ním trefuje.“

Jan Křepinský
„Z toho zvuku mám pocit, že mi prask-

ne bubínek.“

Roman Brand
„Zvuk jako zvon, design nádhera, rána 

přímo úměrná švihu.“

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Velmi vydařená hůl se skvělým vý-

konem a podařeným designem.“

Josef Zuczek
„Pocitově velmi příjemný, jako 

z ‚mého bagu‘, jasný favorit.“

Aleš Procházka
„Po nastavení drží směr, dobrý pocit, 

stejné délky.“

Robert Paul
„Funguje to! Sice nic moc zvuk, ale 

když si zvyknete, tak super funkční driver 
a výrazně hezčí než SLDR.“

Komentář hráčů
Josef Zuczek
„Důležité je hůl přesně nastavit a vy-

užít tak její potenciál.“

Jiří Machovec
„Taky jsem byl plný očekávání… A to 

byl možná důvod, proč jsem lehce rozča-
rován.“

Jan Křepinský
„Horší na ovládání, při dobré ráně 

letí.“

Roman Brand
„Je nutné ho nastavit, ale – funguje 

to.“
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Vítěz v kategorii VZDÁLENOST, PŘESNOST
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©2014 Callaway Golf Company. Callaway Golf, the Chevron Device, Speed Regime, and HEX Aerodynamics are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company. Phil Mickelson plays a prototype Speed Regime golf ball in competition.

THE WORLD’S FIRST TOUR BALLS DESIGNED TO FLY FURTHER WITH
HEX AERODYNAMICS CUSTOMISED FOR DIFFERENT SWING SPEEDS. Speed Regime Tour balls

are designed to fly further with different swing speeds. The HEX aerodynamic profile on SR1 is designed to fly farther with 

swings below 90mph. SR2 is designed for swings between 90-105mph. SR3 is designed for swings over 105mph. If the  
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Titleist
913 D2 
Driver

Titleist
913 D3 
Driver

Cleveland 
588 Custom 
Driver 

Technická specifi kace
Driver Titleist 913 D2 přináší maximální 
vzdálenost, rychlost a  výkon. Technologie 
Sure Fit umožňuje upravovat trajektorii 
změnou nastavení loftu, což optimalizuje 
rychlost rotace míče pro maximální vzdále-
nost. Zároveň odpouští nepřesné rány a po-
skytuje příjemný pocit při úderu.

Technická specifi kace
Driver Titleist 913 D3 Driver přináší maxi-
mální vzdálenost, rychlost a výkon. Techno-
logie Sure Fit umožňuje upravovat trajekto-
rii změnou nastavení loftu, což optimalizuje 
rychlost rotace míče pro maximální vzdá-
lenost. Zároveň odpouští nepřesné rány 
a poskytuje příjemný pocit při úderu. Hůl je 
určena pro lepší hráče.

Technická specifi kace
Nejkompletnější driver z  dílny Clevelandu 
splňuje všechny požadavky, které máte pro 
rány z týčka. Přesná nastavitelnost pomáhá 
vytvářet vysokou dráhu letu míče. Titanová 
hlava nabízí největší kombinaci vzdálenos-
ti, odpouštění a přesnost pro každou ránu. 
Nastavitelný krček nabízí dvanáct různých 
možností – loft a  lie mají rozsah 3 stupně, 
přičemž úhel líce nabízí celkový rozsah 4,5 
stupňů. A k tomu je na zadní straně šroub 
pro dokonalé vyvážení hlavy.

Komentář hráčů
Filip Bodlák
„Klasika, standard od Titleistu, skvělá 

pronikavá trajektorie, ale kratší rána.“

Zbyněk Fulín
„Fantastická hůl, není co dodat.“

Josef Zuczek
„Relativně přesný, dostatečně dlouhý.“

Aleš Procházka
„Starý design neurazí ani nenadchne, 

konzistentní rány, prostě top, značka míření 
je moc velká.“

Komentář hráčů
Lukáš Horák
„Menší hlava ovlivní znatelně přes-

nost.“

Roman Brand
„Když ho trefím, tak je to lepší než 

D2, ale to se pokaždé nepovede.“

Aleš Procházka
„Určitě TOP 5, potvrdil top kvalitu 

– dlouhé přesné rány, trochu plechový 
zvuk.“

Zbyněk Fulín
„Perfektní hůl na tvarování ran s nád-

herným designem.“

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Sympatická hůl, nižší trajektorie, 

bohužel bez mířidla.“

Josef Zuczek
„Velmi plochá dráha letu míče. Ničím 

mě nezaujal, zvuk rozbitého skla.“

Robert Paul
„Nevýrazný, kromě vzdálenosti – 

krátké rány!“

Filip Bodlák
„Jedno z  pozitivních překvapení… 

A ještě dobře vypadá.“

HCP 
6,4

HCP 
20

HCP 
7,7

HCP 
6,4

HCP 
20

HCP 
7,9

HCP 
3,1
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Vítěz v kategorii ZVUK 
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Cleveland
588 Altitude 
Driver

Wilson
Sta�  FG Tour 
M3 Driver 

Technická specifi kace
Nová využitá technologie umožňuje být ra-
nami vyšší, ale i delší a rovnější než kdykoliv 
předtím. Lehká konstrukce stěny umožnila 
snížit váhu hlavy hole. Výsledkem je precizní 
vyvážení, které pomohlo vyššímu momen-
tu setrvačnosti a větší stabilitě hole. Velký 
sweet spot je výsledkem nejnovější techno-
logie, umožňuje maximální odpouštění.

Technická specifi kace
Unikátní technologie Multi Fit System po-
máhá najít ideální nastavení pro hráče ka-
ždé úrovně. Sáhne po ní každý, kdo chce 
zvýšit přesnost svých odpalů, aniž by sou-
časně přišel o délku ran, což přináší doko-
nalý impakt. 

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Nemastná neslaná, bez velkého zá-

žitku.“

Jiří Machovec
„Pro mě lepší alternativa než 588 

Custom. Slušná vzdálenost i odpouštění.“

Jan Křepinský
„Zpětná vazba, bolí do rukou a tupý 

zvuk.“

Josef Zuczek
„Celkem přesný, ovšem relativně 

krátký.“

HCP 
18,4

HCP 
31

HCP 
20

HCP 
18,4

HCP 
31
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HCP 
6,4

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Nízká trajektorie, zvuk nakopnu-

té plechovky, ale svou práci odvede, jen 
s barvou by se dalo ještě pracovat.“

Jiří Machovec
„Nepříjemný zvuk a ani pocit při ráně 

žádná sláva.“

Jan Křepinský
„Ten zvuk by probudil i mrtvého.“

Aleš Procházka
„Hezká trajektorie a drží směr.“

PRO PRO
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 D R I V E R Y  C E L K O V É  H O D N O C E N Í

4,3

TaylorMade SLDR Driver

Callaway X2 HOT Driver

Titleist 913 D2 Driver

Kategorie VZDÁLENOST 

4,1

Nike VRS Covert 2.0 Driver

4,0

TaylorMade SLDR Driver

3,9

TaylorMade JetSpeed Driver

Kategorie KONTROLA 

4,2

TaylorMade SLDR Driver

Titleist 913 D2 Driver

4,0

Ping G25 Driver

Kategorie PŘESNOST 

Vítězové jednotlivých kategorií

4,1

TaylorMade SLDR Driver 4,3 4,0 4,2 4,0 3,7 3,5 3,95
Titleist 913 D2 Driver 4,1 3,8 4,1 3,6 4,0 3,9 3,92
Callaway X2 HOT Driver 4,2 3,8 3,8 4,1 3,8 3,6 3,88
Callaway Big Bertha Alpha Driver 4,0 3,8 3,8 3,6 3,6 4,2 3,83
Ping G25 Driver 3,9 3,6 4,0 3,9 3,7 3,7 3,80
Nike VRS Covert 2.0 Driver 3,9 4,1 3,9 3,7 3,6 3,3 3,75
TaylorMade JetSpeed Driver 4,0 3,9 3,9 3,8 3,5 3,3 3,73
Titleist 913 D3 Driver 3,8 3,4 3,9 3,3 3,9 3,9 3,70
Cleveland 588 Altitude Driver 3,8 3,4 3,6 3,6 3,6 3,8 3,63
Cobra Bio Cell Plus Driver 3,6 3,5 3,6 3,6 3,3 4,1 3,62 

Kontrola Vzdálenost Přesnost ZvukOdpouštění Vzhled PrůměrDriver

Celkové hodnocení – TOP 10

4,2

4,1

Každý tester zkoušel všechny hole a každou bodově hodnotil podle kategorií. Přiřazoval body v rozmezí 1–5, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Z nich vznikl výsledný 
průměr. VZDÁLENOST – délka úderu, KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, PŘESNOST – hraje tam, kam mířím, ODPOUŠTĚNÍ – hůl napravuje chyby hráče, 
ZVUK – doprovází trefenou ránu, VZHLED – design hlavy, shaftu, gripu, PRŮMĚR – aritmetický průměr výsledných známek

1.
místo

1.
místo

2.
místo

3.
místo

1.
místo

3.
místo

2.
místo

2.
místo

3.
místo
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4,1

Callaway X2 HOT Driver

4,0

TaylorMade SLDR Driver

3,9

Ping G25 Driver

Kategorie ODPOUŠTĚNÍ 

4,0

Titleist 913 D2 Driver

3,9

Titleist 913 D3 Driver

Callaway X2 HOT Driver

Kategorie ZVUK 

4,2

Callaway Big Bertha Alpha Driver

4,1

Cobra Bio Cell Plus Driver

4,0

Cobra Bio Cell Driver

Kategorie VZHLED 

3,8

Závěr testu

Důraz na nastavení, silná čtyřka znovu na vrcholu. Uni-
verzálnost, důraz na technologie a různá nastavení pro 
přizpůsobení každému hráči na míru. Takový udávají 
trend letošní novinky mezi drivery. Pravda, na druhé 
místo pronikl znovu skvěle hodnocený Titleist 913 D2 
Driver, který si stále více nachází cestu mezi co nejširší 
golfovou veřejnost a už dávno není jen pro singlisty.

Představitelem nových technologií jsou ale přede-
vším TaylorMade SLDR Driver a  Callaway X2 HOT 
Driver. Profesionální trenér Lukáš Horák chápe, že se 
hole dostaly tak vysoko, ovšem upozorňuje na nutnost 
kvalitního nastavení. Variabilita driverů je stále větší 
a takový vývoj se dá očekávat i do budoucna. 

Ale ne každý sází na důmyslnost, přizpůsobení 
a  technické vychytávky. Ping G25 Driver vsadil na 
tradici a  dostal se také vysoko, především kvůli kate-
goriím, které umějí ocenit zkušení hráči. V  přesnosti 
a odpouštění se dostal mezi medailisty.

Shrnutí trenéra

Vítězný driver TaylorMade SLDR Driver odvede 
skvělou práci, ale jeho technologie je tak propracova-
ná, že u něj doporučuji pečlivé nastavení. Objevují se 
na něm nové prvky nastavení, které je důležité využít, 
a  pak odvede skvělou práci. Podobné je to například 
také u driveru zn. Callaway Big Bertha Alpha, která vy-
hrála v kategorii vzhledu a určitě bude hodně lákavou 
nabídkou. Jenže stříbro má Titleist s modelem 913 D2 
Driver, který opakovaně potvrzuje, že není pouze pro 
sportovní hráče, i když v odpouštění byly podle výsled-
ků lepší hole. Jenže byl třikrát mezi třemi nejlepšími 
ve třech kategoriích, to svědčí o  vyrovnanosti. Calla-
way X2 HOT Driver jen navazuje na loňské výsledky, 
za dvěma nejlepšími zůstal skutečně jen málo. Ale 
dobrou službu udělají i další drivery, úroveň se znovu 
trochu zvedla. Velký posun udělal Nike, naopak Ping 
vsadil na jednoduchost a dál patří mezi špičku.

Průměr

Lukáš Horák
Působnost: Club Brno – Kaskáda
Kvalifi kace: GP HEAD-PRO
Narozen: 9. 10. 1982
Golfové začátky: 1987 
(od roku 2005 se věnuje fi ttingu)
Člen PGA: 2005
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místo

3.
místo

1.
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Callaway
X2 HOT 
Irons

Cobra
Bio Cell 
Irons 

Technická specifi kace 
Nová zadní dutina zvýšila pružnost líce, sní-
žila těžiště, zvýšila sweet spot a proti minu-
lému modelu přinesla metry navíc. Dutina 
působí současně coby tlumič zvuku, zlep-
šuje herní pocit a lépe dokáže míč kontrolo-
vat. Výsledkem je vysoká trajektorie, strmé 
klesání a minimální doběh.

Technická specifi kace 
Sada nejnovějších želez od Cobry je nabi-
tá technologiemi, které pomáhají hráčům 
zvyšovat vzdálenost a  přesnost. Dlouhé 
a  střední hole využívají velkého wolframo-
vého závaží umístěného na patě a  špič-
ce železa pro větší odpouštění a  stabilitu. 
Úderová plocha působí jako trampolína, 
která vystřelí míč k požadované vzdálenos-
ti. Kratší železa jsou projektována tak, aby 
přinášela dokonalý cit při hře v blízkosti 
greenů.

Komentář hráčů
Jiří Machovec
„Pro střední a  vyšší handicap roz-

hodně velice dobrá hůl.“

Josef Zuczek
„Velmi příjemná, velmi dlouhá a přes-

ná, jednoduchá na seznámení i ovládání.“

Jiří Bolehovský
„Standard bez překvapení, hratelná. 

Zvykl bych si rychle.“

Zbyněk Fulín
„Povedený design, nižší trajektorie 

a delší vzdálenost.“

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Nevšední vzhled, příliš neodpustí, 

ale s dobrou ránou přijde odměna.“

Filip Bodlák
„V dané kategorii hole vypadají skvě-

le, dynamický grip v základu potěší.“

Jiří Machovec
„Hůl pro střední HCP s  přiměřenou 

mírou odpouštění.“

Aleš Procházka
„Průměr, nebo spíše podprůměr, 

špatná odezva i na reguli, tupé rány.“

PRO

HCP 
14,8
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HCP 
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18,4
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20
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GolfProfi 
test 2014

Železa 
pro střední 

a vyšší 
HCP

Na překvapení nebyl prostor, 
inovované stálice stále vládnou 

v kategorii želez u nejširšího 
spektra rekreačních hráčů. Na 
špici se objevovaly inovované 
modely posledních let, nováč-
kové se na medailové pozice 
probojovávali jen s námahou. 

Ovšem na úplný propadák nebylo 
místo, k zatracení podle testují-
cích hráčů nebyl důvod. Golfi sté 

se shodovali, že pokud si hole 
vyzkoušejí, svoje favority najdou 

začátečníci i ti, kteří už napřesrok 
sáhnou po té nejvyšší třídě. 

HCP 
10-54

Vítěz v kategorii VZDÁLENOST, ZVUK
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Cobra
Bio Cell Plus 
Irons
Technická specifi kace 
Sada nejnovějších želez od Cobry je nabitá 
technologiemi, které pomáhají hráčům vy-
žadujícím délku při zachování přesnosti. E9 
Face technology pomáhá lepšímu impaktu, 
Tungsten Cell využívá wolframu v  patce 
k  většímu momentu setrvačnosti a  delším 
ranám, konstrukce líce hole pomáhá zvýšit 
rychlost míče. A  to vše ve čtyřech barev-
ných modifi kacích. 

Komentář hráčů
Josef Zuczek
„Hůl vyžaduje delší ‚seznamování‘. Ale 

pak vše vrátí, moc dobrá!“

Zbyněk Fulín
„Nevšední vzhled, příliš vám toho ne-

odpustí, ale s dobrou ránou přijde zaslou-
žená odměna.“

Jan Křepinský
„Těžká hlava hole, kratší vzdálenost, 

agresivní vzhled.“

Aleš Procházka
„Určitě lepší než klasik, konzistentní 

rány, velmi dobrá hůl, pěkný grip.“

HCP 
20

PRO

HCP 
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HCP 
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Mizuno
JPX EZ 
Irons
Technická specifi kace 
Nová železa pomohou středně pokročilým 
hráčům, kteří dostanou míč lépe do vzdu-
chu. Delší železa (4–7) mají totiž větší výduť 
a  nabízejí i  větší odpouštění. Kratší železa 
se naopak chovají velmi dobře kolem gree-
nu, lépe se s holí pracuje při impaktu. Nová 
matná barva znovu zlepšuje komfort při za-
ložení.

PRO
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Nike
VRS Covert 
2.0 Irons
Technická specifi kace 
Nike VRS Covert druhé generace jsou žele-
za vybavená novým designem hlavy, beze-
svárovou technologií i výdutí v zadní části, 
to vše, aby míče létaly rychleji, dále a přes-
něji. Měkký pocit při úderu, dokonalé řeme-
slně provedené vysokofrekvenční drážky 
pomáhají dokonalému ovládání míče.
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Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Vyšší trajektorie, dobrá vzdálenost, 

celkově standard.“

Roman Brand
„Velmi příjemný pocit, míček má se-

bevědomou dráhu letu.“

Josef Zuczek
„Poměrně větší hlava, hůl však velmi 

přesná a dlouhá, horší pouze zvuk.“

Lukáš Horák
„Velký o� set a masivní hlava.“

Komentář hráčů
Lukáš Horák
„Menší hlava, ale odpouštějí hodně.“

Jiří Machovec
„Absolutně nejdelší z holí, skvěle se 

trefuje, odpouští a je i přesná.“

Jan Křepinský
„Překvapení, hlavně délkou!“

Josef Zuczek
„Velmi dlouhá a přesná, tupý zvuk.“

HCP 
18,4

HCP 
31

HCP 
20

PRO

PRO
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42

Ping
Karsten 
Irons

Ping
G25 Irons

TaylorMade
SpeedBlade 
Irons

Technická specifi kace 
Všestranná hůl pro golfi sty všech úrovní. 
Těžiště posunuté blíže k patě hole, úder vy-
užívá zvýšený moment setrvačnosti k rych-
lejší cestě míče do vzduchu, více odpouští 
a především přináší konzistentní rány. Chro-
mové provedení a čistý desing vytvářejí za-
jímavý vzhled.

Technická specifi kace 
Železa nabízejí zdokonalenou technologii, 
následkem toho je vyšší trajektorie a vzdá-
lenost se zachováním extrémního odpou-
štění. Úderová plocha hole zajišťuje solid-
ní pocit a  kontrolu nad údery. Rozmístění 
hmotnosti umožňuje delší rány a větší přes-
nost. Hole jsou určeny pro všechny hráče 
různých schopností, osazena jsou ocelovým 
shaftem CFS nebo grafi tovým TFC 1891.

Technická specifi kace 
Další hole, které dostanou hru na vyšší úro-
veň. Technologie SpeedPocket, která roz-
šířila úderovou plochu hole více ke špičce 
i patě hole, tlumí vibrace. V dlouhých žele-
zech, která přinesla radikální změnu, zajiš-
ťuje vysokou rychlost i větší vzdálenost při 
dosažení prudkého vzletu i strmého a měk-
čího dopadu na green.

Komentář hráčů
Jiří Machovec
„Pro vysoké HCP skvělá hůl.“

Jan Křepinský
„Na první pohled ošklivá hůl, ale (na 

úkor přesnosti) přijdou dlouhé rány.“

Jiří Bolehovský
„Skvělý pocit, výborné hole, trochu ale 

dojem kazí vzhled.“

Josef Zuczek
„Hodně dlouhá, hodně přesná a jedno-

duchá na ovládání!“ 

Komentář hráčů
Jan Křepinský
„Přesná, příjemná vzdálenost, dobře 

drží směr.“

Roman Brand
„Skvělý pocit, výborné hole, trochu 

ale dojem kazí vzhled.“

Aleš Procházka
„Vcelku dobrá hůl. Není nijak hezká, 

ale zato pomůže – lepší průměr.“

Filip Bodlák
„Neuvěřitelná zpětná vazba, vzdále-

nost. Klasický Ping!“

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Povedený design, vyšší trajektorie 

s velkou vzdáleností.“

Josef Zuczek
„Složitější na hraní, těžiště níže, hůře 

ovladatelná.“

Robert Paul
„Bohužel ničím nezaujala, velmi 

špatná zpětná vazba.“

Jiří Machovec
„Velice slušné hole patřící k  tomu 

lepšímu, co zde bylo k dispozici.“

HCP 
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20

HCP 
7,9

HCP 
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3,42 3,78 3,57

HCP 
18,4

Vítěz v kategorii KONTROLA 

HCP 
31

Longer through 
the entire bag

MORE 
DISTANCE 
NEVER 
GETS
OLD.
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The X2 Hot Family
•   DRIVER • FAIRWAY • HYBRID • IRONS

©2014 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, X2 Hot is a 
registered trademarks of Callaway Golf Company. Increased ball speed and 
distance claim based on testing of Hyper Speed Face vs. Speed Frame Face. 
Claim based upon player testing of X2 Hot vs X Hot using total distance gains.

PRO

Vítěz v kategorii ODPOUŠTĚNÍ 

HCP 
20

HCP 
6,4

HCP 
31

HCP 
7,7

HCP 
3,1
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The X2 Hot Family
•   DRIVER • FAIRWAY • HYBRID • IRONS

©2014 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, X2 Hot is a 
registered trademarks of Callaway Golf Company. Increased ball speed and 
distance claim based on testing of Hyper Speed Face vs. Speed Frame Face. 
Claim based upon player testing of X2 Hot vs X Hot using total distance gains.
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Titleist
AP1 714 Irons

Cleveland
588 MT Irons

Technická specifi kace 
Novinka oblíbené řady pro oblíbené hráče. 
Větší odpouštění, prodloužení ran a vylep-
šení herních pocitů při úderech. Taková byla 
přání konstruktérů v Titleistu, kteří se však 
nezaměřují pouze na celkovou vzdálenost, 
ale na carry délku, která rozhoduje při ráně 
a  zastavení míče na greenu s  minimálním 
doběhem. Cílovou skupinou jsou středně 
pokročilí golfi sté, kteří ke svojí hře nevyu-
žijí klasické „žiletkové“ tvary. Vytýčených 
cílů nového modelu bylo dosaženo dokona-
le rozmístěným těžištěm, v případě ocelo-
vých shaftů jejich vylehčením.

Technická specifi kace 
Pro lepší trefování greenů, pro jedinečnou 
kombinaci odpouštění a  pocitu byla navr-
žena tato hůl. Vložky z polymeru a hliníku 
tlumí vibrace při impaktu, což způsobuje 
konzistentní pocit i  následné rány.  Vnitřní 
vyvážení pomáhá odpouštění, nižší těžiště 
optimálnímu odpalu a odpovídající vzdále-
nosti. Konstantní délka čepele v celé sadě.

Komentář hráčů
Aleš Procházka
„Prostě Titleist – kvalita a krása, velmi 

nadprůměrná hůl, ideál pro střední HCP.“

Filip Bodlák
„Skvělé hole pro hráče, co to myslí 

s golfem vážně, ale stále ještě nedorostli do 
sportovních holí.“

Zbyněk Fulín
„Velmi povedený model pro širokou 

skupinu hráčů, povedený vzhled, příjemný 
při úderu, dobrá vzdálenost.“

Robert Paul
„Skvělé hole, hodně odpustí, fantastic-

ký zvuk a výborná zpětná vazba na to, že 
jsou to hole pro vyšší HCP.“

Komentář hráčů
Jiří Machovec
„Pro střední až vyšší HCP určitě jed-

na z nejlepších současných holí.“

Milan Benda
„Velké hlavy, nic hezkého na pohled… 

Vypadá jako hybrid.“

Josef Zuczek
„Jednoduchá i  přesná na ovládání, 

hodně odpustí, velmi příjemný dojem.“

Jiří Vlasák
„Neslaný, nemastný pocit.“

HCP 
7,9

HCP 
18,4

HCP 
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Vítěz v kategorii PŘESNOST, VZHLED

HCP 
3,1

PRO

HCP 
20
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11,4

Higher launch and lower
spin for maximum distance 

and forgiveness. 

Penetrating ball flight with
workability, feel and control.  

The new family of BiO CELL™ drivers and irons are all about DISTANCE.
Higher launch, maximum distance with forgiveness, and blazing ball speeds

across the face deliver incredible performance from tee to green.

Take the GO LOOOOONG CHALLENGE!  Try the new BiO CELL drivers and 
irons today, and discover how you can GO LOOOOONG!

cobragolf.com#GoLong
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Cleveland
588 Altitude 
Irons

Wilson
D 100 Irons

Technická specifi kace 
Cíl holí je jasný na první pohled: maximali-
zovat odpouštění, minimalizovat chyby, ale 
současně zachovat výšku i délku ran. Díky 
technologii kované hlavy se výrazně zvýši-
la rychlost míče a  zlepšil pocit z  impaktu. 
K  lepšímu pocitu přispívá moderní design, 
použité materiály, nižší váha i hlubší těžiště. 
Maximální hratelnost pro každého golfi stu.

Technická specifi kace 
Hole jsou určeny golfi stům vyžadujícím pr-
votřídní vzdálenost i přesnost. Technologie 
Super Light byly vyvinuta především pro 
zvýšení vzdálenosti a konstruktérům se je-
jich plán vydařil, zvláště když k tomu přidali 
vylehčení v oblasti hlavy, shaftu i gripu, při-
čemž hmotnost byla rozložena po obvodu 
hlavy. Dorazí i očekávaný backspin.

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Svým hybridním designem mohou 

leckoho odradit, ale pro začínající hráče 
nebo seniory to mohou být zázračné hole.“

Jan Křepinský
„Nepříjemný cinkavý zvuk, dobrá dél-

ka. Vzhled hybridu.“

Roman Brand
„Zvuk vyvolával úsměvy v  širokém 

okolí…“

Josef Zuczek
„Velmi neobvyklý vzhled, překvapí 

však jednoduché ovládání hole, přesnost, 
vzdálenost, zvuk podobný odpalu z drive-
ru.“ 

Komentář hráčů
Lukáš Horák
„Při založení vypadá masivně, sebe-

důvěra stoupne, ale cinkavý zvuk.“

Jan Křepinský
„Neskutečný doběh míče! Hůl při za-

ložení působí tupě, obrovsky, jinak znač-
ně odpouští, vhodné pro rekreační hráče 
a začátečníky.“

Josef Zuczek
„Velmi jednoduchá na ovládání, přes-

ná, hodně odpustí.“

Jiří Bolehovský
„Ta mě překvapila pozitivně, dal bych 

si ji do bagu.“ 
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Callaway
X2 HOT Pro 
Irons 

Callaway
Apex Irons

Technická specifi kace 
Napohled menší hlava těchto holí je urče-
na pro golfi sty s většími zkušenostmi. Nová 
technologie J-Face Dynamics zvyšuje rych-
lost míče a tím přispívá k prodloužení ran. 
Horní linie vyrobená z  jednoho kusu oceli 
zpevňuje horní část líce, a to vše při zacho-
vání dobrého pocitu, zvuku a konzistence. 
Drážky poskytují nejvyšší možný výkon pro 
lepší hráče v podobě potřebného backspi-
nu.

Technická specifi kace 
I rekreační hráči si zaslouží tu nejvyšší kva-
litu. Takový podtext nese nový model holí, 
který dbá na vzdálenost, odpouštění a do-
konalé zpracování. Kovaná uhlíková ocel by 
měla poskytnout co nejměkčí pocit, líc zvy-
šuje rychlost a přispívá délce letu. Wolfra-
mová vložka v hlavě poskytuje nižší těžiš-
tě a větší sweet spot, širší drážky přinášejí 
konzistentní rotaci.

Komentář hráčů
Jan Křepinský
„Příjemná hůl, dlouhá, příjemně od-

pouští. Příjemný je i shaft, zkrátka dobrá 
volba.“

Josef Zuczek
„Velmi, velmi dlouhá! Vyžaduje sice 

velké soustředění, ale vše vrátí příjemným 
pocitem z dobré rány.“

Lukáš Horák
„Klasický, pěkný design s odpovída-

jící odezvou.“

Robert Paul
„Skvělá, ale trošku těžší na trefení, 

ale pro nízké HCP úžasná hůl a je pořádně 
dlouhá.“

Komentář hráčů
Lukáš Horák
„Na cílovou kategorii středního HCP 

mají pěkný malý design, i vlastnosti mají 
spíše jako žiletky.“

Jiří Machovec
„Krásné a  čisté linie, žádné omalo-

vánky a slušná hratelnost.“

Josef Zuczek
„Přesná, dlouhá.“

Aleš Procházka
„Top, dokonale rovné rány, trochu 

odpouští, stojí za uvážení koupě.“ 

PRO
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Vítěz v kategorii VZDÁLENOST, ODPOUŠTĚNÍ

PRO

GolfProfi 
test 2014

Železa 
pro nižší 
a střední 

HCP

Nic se nezměnilo! Už i na žiletky 
si dokážou sáhnout (někteří) 
„průměrňáci“. Testující hráči 

všech úrovní potvrdili: už budeme 
koukat do vyšších pater, 

o motivaci máme postaráno. Není 
divu – metry zůstávají, odpouště-
ní se díky technologickým vychy-

távkám zvyšuje. Přesto zvláště 
zde je třeba potenciální uživatele 
upozornit: neopomeňte při výbě-

ru na důkladný fi tting. 
Kombinace želez a shaftů je 

u této výstroje takřka nutností! 

HCP 
0-15
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Callaway
Apex Pro 
Irons
Technická specifi kace 
Hole kované z prémiové uhlíkové oceli. Tyto 
brilantní žiletky poskytují jemný a  citlivý 
pocit, jsou určené pro všechny, kteří chtějí 
dostat svoji hru do vyšších sfér. Wolframová 
vložka snižuje těžiště, a tím pádem i zlepšu-
je čistý impakt s míčem. Nové, vysoce účin-
né široké drážky hole jsou vyrobeny tak, 
aby vyvinuly maximální rychlost.

Komentář hráčů
Roman Brand
„Špičkové hole pro golfi sty se stabil-

ním švihem a ‚X‘ faktorem.“

Josef Zuczek
„Hůl vyžaduje delší ‚seznamování‘, je 

prostě pro profíky, poté vše vrátí, moc dob-
rá.“

Aleš Procházka
„Prostě nejlepší hůl, krásná a přitom 

přesná, TOP 3 v testu!“

Zbyněk Fulín
„Neodpustí mnoho, ale při dobré ráně 

budete odměněni vzdáleností a příjemným 
pocitem.“

HCP 
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Mizuno
JPX EZ 
Forged Irons
Technická specifi kace 
Skvělá měkká zpětná vazba z  kovaných 
holí, explozivní vzdálenost a přesný útok na 
cíl. Nové hole od Mizuna navazují na tradici 
a mají všechny předpoklady zlepšit vaši hru 
více než kdykoliv dříve. Nízké těžiště pomá-
há snadnému vzletu míče, konstrukce líce 
zvyšuje rychlost, výduť v  hlavě způsobuje 
lepší zvuk. A k tomu matná barva zvyšující 
atraktivitu holí, které jsou určeny pro spor-
tovní pokročilé hráče.

PRO
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Mizuno
MP-54 Irons

Technická specifi kace 
Pokročilí hráči vědí, kam sáhnout. Model 
MP-54 je cílen na golfi sty, kteří by rádi měli 
singl handicap, a nový model jim to napros-
to umožňuje. Na první pohled jde o  spor-
tovní hole, ale dokážou i nečekaně odpou-
štět. Stejně jako u jiných modelů od Mizuna 
mají delší hole vhodné pro lepší tvarování 
rány a  jednodušší zvednutí míče, což způ-
sobuje výduť v zadní části hlavy. Hole pro 
kratší hru mají konzervativnější pojetí pro 
lepší cit potřebný pro hru kolem jamkoviště.
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Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Nižší trajektorie, nevšední vzhled 

a dobrá vzdálenost.“

Jan Křepinský
„Příjemná hůl do ruky (proč ten plast 

na patce?), příjemná při založení.“

Milan Benda
„Hezká hůl, ale pro mne těžká.“

Roman Brand
„Láska na první (a  pak i  na druhý) 

pohled.“

Vítěz v kategorii PŘESNOST 

Komentář hráčů
Roman Brand
„Designově nejhezčí hole.“

Josef Zuczek
„Těžiště hodně dole, celkově však 

kratší vzdálenost.“

Aleš Procházka
„Skvělá hůl, určitě do TOP 5, perfekt-

ní zvuk při impaktu, dokonce i odpouští.“

Robert Paul
„Velmi obtížná na trefení. Když se 

nepodaří, dají vám to do rukou pěkně se-
žrat, ve výsledku ale odpustí hodně.“

HCP 
20

HCP 
6,4

HCP 
7,9

HCP 
7,7
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Nike VRS 
Covert Forged 
2.0 Irons

Ping
S55 Irons

Ping
i25 Irons

Technická specifi kace 
Kovaná železa určená pro hráče hledající 
vynikající odezvu a  dokonalé odpouštění. 
Hluboká výduť pomáhá dosáhnout delších, 
vyšších a rovnějších ran. Nově řešená líc při-
náší přesný impakt v širší oblasti, precizně 
tvarované drážky posilují kontrolu spinu 
i vzdálenosti. 

Technická specifi kace 
Tvar klasické sportovní hole pro pokročilé 
hráče. Wolframová vložka zvyšuje moment 
setrvačnosti, zlepšuje kontrolu nad ranami 
do greenu, tlumí vibrace a zlepšuje pocit při 
impaktu. Výduť za úderovou plochou po-
máhá rychlejšímu zvednutí míče i prodlou-
žené vzdálenosti. Oblíbený čistý design.

Technická specifi kace 
Tradiční řada holí přináší nový model pro 
pokročilé hráče, ale dokážou si s nimi pora-
dit i golfi sté dalších výkonnostních úrovní. 
Konstruktéři měli za úkol vylepšit odpou-
štění včetně delších holí a na vyšší úroveň 
znovu dostat pocit a kontrolu krátkých holí. 
Úder změkčuje tlumící vložka, hole mají lep-
ší vlastnosti pro zvednutí míče a také ovlá-
dání spinu pro lepší dopad na na green.

Komentář hráčů
Aleš Procházka
„Příjemná hůl do ruky, příjemná při za-

ložení.“

Jiří Bolehovský
„Tu bych si vzal domů, hned!“

Filip Bodlák
„Skvělý moderní vzhled, při založení 

mi ale trochu vadí silnější horní hrana.“

Zbyněk Fulín
„Úžasný pocit: příjemný grip v  zákla-

du, odpustí a odmění vzdáleností – jen ten 
vzhled…“

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Vyznavači Pingů určitě tuto řadu 

ocení, obzvlášť je určená pro nižší HCP, 
ale nemusí být pravidlem.“

Jiří Machovec
„Klasika od Pingu, čistý vzhled – při 

dobře trefené ráně krása, ale nepromine 
vůbec nic.“

Josef Zuczek
„Poměrně těžká, avšak lehce ovlada-

telná a taky dostatečně dlouhá a přesná, 
příjemný zvuk.“

Aleš Procházka
„Pěkné žiletka, příjemná při založení, 

nadprůměrná hůl pro pokročilé hráče.“

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Fantastický pocit, úžasné rány! Při-

dá na vzdálenosti s vysokou trajektorií.“

Roman Brand
„Při založení vypadá jako žiletka, ale 

je to kamarádská hůl.“

Robert Paul
„Velmi příjemný zvuk, zpětná vazba 

do ruky, ale pro mě příliš lehký shaft.“

Filip Bodlák
„Přísně vypadající hole, které ve vý-

sledku dávají konzistentní a  přesné rány 
a jsou přátelské.“
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Vítěz v kategorii KONTROLA 

HCP 
14,8
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PRO

HCP 
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SPEEDBLADE
Třebaže tato železa zaujmou na první po-

hled díky zdařilé povrchové úpravě, pravý 

poklad skrývají uvnitř. Jedná se o tzv. 

rychlostní kapsu (Speed Pocket) propůjču-

jící větší části líce pružnost a velkou od-

razivost. Míč díky tomu získá větší rych-

lost a do vzduchu se dostává pod vyšším 

úhlem. Tenká horní hrana i spodek želez 

jsou zárukou dobré ovladatelnosti, citu 

pro úder i kontroly. Jednotlivá železa jsou 

konstruována tak, aby podporovala nejen 

délku ran, ale také pocit a zvuk.

Wedge obsažené v setu (AW 50°, SW 55° 

a LW 60°) mají klasický tvar po vzoru 

holí používaných na Tour. Každá je navr-

žena tak, aby nabízela optimální zpětnou 

vazbu i výkon.

TOUR PREFERRED CB
Jedinečný mix rychlosti a přesnosti, to je 

hlavní přednost letošní novinky, která po-

dobně jako předchozí železa těží z před-

ností rychlostní kapsy. Tu využili u  želez č. 

3 až 7, aby zvýšili rychlost míče, jež je zá-

roveň konzistentnější napříč  celou lící.

TaylorMade nezastírá, že u řady Tour Pre-

ferred CB posílili lofty, a to ve snaze zvý-

šit úhel odpalu. To v kombinaci s účinnou 

lící a vyšší rychlostí míče podporuje délku 

úderů i jejich kontrolu.

Výrobce nezůstal nic dlužen, ani pokud 

jde o povrchovou úpravu – leštěný saté-

novo-nikl-chromový fi niš jen podtrhuje 

celé dílo. K tomu přidejte zdařilý tvar 

spodku hlavy hole, který díky účinnějšímu 

bounce usnadňuje odehrání míče, a ele-

gantní design hlavy. Hráči se spíše nižšími 

hendikepy se mají nač těšit.

TOUR PREFERRED MC
Zdařilý vzhled, zpětná vazba a konzis-

tence – o tyto pilíře se opírají železa 

Tour Preferred MC. Precizně konstru-

ovaná hlava typu muscle s vybráním 

v zadní části podporuje dostatek citu 

při kontaktu s míčem a stabilitu. Stejně 

jako u řady CB pracovali u želez č. 3–7 

s rychlostní kapsou, takže došlo k pod-

statnému zvýšení rychlosti míče v dolní 

části líce, což vede ke konzistentnější 

 rychlosti míče a úhlu odpalu napříč 

 úderovou plochou.

S pomocí nově frézovaných drážek udě-

líte míči více rotace i kontroly včetně ran 

z rafu, kromě toho kovaná krátká železa 

přinášejí optimální množství citu. Modely 

MC mají stejnou povrchovou úpravu jako 

železa CB, na rozdíl od nich jsou ovšem 

menší. Poohlížet po nich by se měli gol-

fi sté s nižšími hendikepy.

TOUR PREFERRED MB
Zbraně pro golfové puristy – tím je ře-

čeno vše. Ze všech modelů Tour Preffered 

mají železa MB nejmenší hlavy, jež jsou 

precizně vykovány z měkké karbonové 

oceli 1025. Samotné označení MB (muscle 

back) prozrazuje, že jde o žiletky určené 

golfi stům s velmi přesným a konzistent-

ním zásahem míče. Očekávejte výjimeč-

nou přesnost a konzistenci.

Nově vyfrézované drážky podporují ro-

taci míče a kontrolu při ranách z rafu. 

Z hlediska tvaru železa zdobí tenká horní 

hrana, která plynule přechází ke krčku, 

precizně tvarované dno, vše podle prefe-

rencí profesionálů. I v tomto případě pou-

žili povrchovou úpravu na bázi leštěného 

saténu, niklu a chromu.

Stránky výrobce:

www.taylormadegolf.com

Čtyři 
do mariáše
Kdo si oblíbil hole značky TaylorMade 
a ohlíží se po nových železech, ten může 
směle do obchodu. Bez ohledu na hendikep 
si totiž musí vybrat každý. Kromě již vloni 
prezentovaných modelů SpeedBlade, z kategorie 
holí pro zlepšení, zbystří i nižší hendikepy včetně 
golfi stů s výborným zásahem míče – v jejich případě je 
společným jmenovatelem název Tour Preferred. A týká se 
hned tří modelových řad, MB, MC a CB.

í rychlostí míče podporuje délkku u
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TaylorMade
Tour Preferred 
MC Irons

TaylorMade
Tour Preferred 
CB Irons

Titleist
AP2 714 Irons

Technická specifi kace 
Typické žiletky, které ale přidávají díky vy-
užitým technologiím něco navíc, ale sou-
časně přinášejí rovnováhu mezi různými 
vlastnostmi. Výrazné vylepšení odpouštění, 
stabilita hole a  rovněž využití technologie 
SpeedPocket u delších želez. Výduť za úde-
rovou plochou pomáhá rychlosti míče, vyšší 
dráze letu, ale i  větší vzdálenosti. Kované 
krátké hole zajišťují dokonalou práci kolem 
greenu. 

Technická specifi kace 
Tour hole pro špičkové hráče představují 
model, který přináší nejen skvělý design. 
Také zde byla využita technologie Speed-
Spocket, se kterou TM přišel poprvé u mo-
delu RocketBladez. Ta vede ke zvýšení 
rychlosti míče, vyšší trajektorii a prodlouže-
ní vzdálenosti bez omezení ovladatelnosti 
i tlumení vibrací. Všechny vlastnosti skvěle 
podtrhuje niklo-chromový povrch.

Technická specifi kace 
Špičková technologie, dokonalý design, 
přesně tak navázal nový model na své před-
chůdce. A znovu přináší vysoký výkon, do-
konalý pocit ze hry a  další vylepšení hry. 
Hole jsou určeny pro nejnáročnější hráče 
s nízkým HCP. Kované tělo z uhlíkové oce-
li, wolframovo-niklová patka i  výduť, kte-
rá pomáhá rozložit hmotnost po celé holi 
a vylepšit herní vlastnosti hole v momentu 
setrvačnosti, včetně délky ran a  vynikající 
kontroly. 

Komentář hráčů
Milan Benda
„Zkoušel jsem ocel i  grafi t, ale výsle-

dek byl vždy perfektní.“

Lukáš Horák
„Žiletka každým coulem – tvarem při 

založení i chováním.“

Jiří Machovec
„Krásný čistý vzhled, dobře se trefuje 

a přiměřeně odpouští.“

Roman Brand
„Nádhera, nádhera a nádhera.“

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Překvapivá vzdálenost, příjemný 

pocit.“

Lukáš Horák
„Délka je předností, ale jinak spíše 

přísnější hůl.“

Jan Křepinský
„Když se trefí, tak to slušně letí, so-

lidně odpouští.“

Milan Benda
„Na mne těžká, ale když trefím, tak 

to je krása.“

Komentář hráčů
Jiří Vlasák
„Vůbec nejlepší hůl v testu!“

Jan Křepinský
„Velmi dobrá hůl i kontrola ran, můžu 

ale být neobjektivní, neb tyto hole mám!“

Josef Zuczek
„Velmi příjemná hůl, dlouhá, přesná, 

krásný vzhled, další velký favorit.“

Aleš Procházka
„Není co vytknout, dokonalé…. CHCI 

JE!“
HCP 
7,7

HCP 
18,4

HCP 
20,2

HCP 
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Vítěz v kategorii VZHLED 

PRO

Vítěz v kategorii ZVUK 
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Cleveland
588 Tour 
Trajectory Irons

Wilson
FG Tour M3 
Irons

Technická specifi kace 
Hůl je navržena tak, aby se přesnost ran do-
stala na zcela novou úroveň. Iniciály TT vy-
jadřují pojem Tour Trajectory a každý hráč 
může vyzkoušet pocity, jaké mají při úderu 
profesionálové. Je tak připravena poslou-
žit hráčům, kteří chtějí dál pracovat na vy-
lepšení své hry. Konstrukce hlavy zajišťuje 
dokonalý sweet spot, přenesení dutiny do 
zadní části hlavy s využitím nové technolo-
gie zvyšuje rychlost míče a kontrolu. A nižší 
těžiště pomáhá k významnému odpouštění.

Technická specifi kace 
Nejnovější železa Wilson Sta�  poskytnou 
velkou dávku odpouštění, nebývalou přes-
nost a  snadné tvarování ran. Vzhledem 
a zpracováním dávají pocit výborného hrá-
če, přesto úroveň odpouštění je nebývale 
vysoká. Kovaná uhlíková ocel, krásně mat-
ný povrch se speciální povrchovou úpravou 
přitáhne pozornost k  této novince, ale po 
vyzkoušení se odhalí i další přednosti, které 
umožnilo nižší těžiště hlavy. Přesunutí váhy 
do špičky a  paty u  dlouhých holí zvyšuje 
moment setrvačnosti.

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Osobně největší překvapení letošní 

sezony! Úžasný pocit, velká vzdálenost, 
celkově skvělá hůl, jen na designu je po-
třeba ještě zapracovat.“

Josef Zuczek
„Velmi příjemná hůl, zvuk však jako 

při lámání dřeva, lehce ovladatelná.“

Jiří Bolehovský
„Největší překvapení – ta mi seděla. 

Jen za vzhled palec dolů, ale na to nehra-
ju.“

Jiří Machovec
„Velice slušná hůl s přiměřeným od-

pouštěním, čistá linie a vzhled.“

HCP 
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HCP 
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HCP 
31

Komentář hráčů
Zbyněk Fulín
„Nepotěší, neurazí.“

Aleš Procházka
„Určitě nejlepší Wilson v  testu, pří-

jemný pocit. Jen škoda té barvy…“

Jiří Machovec
„Tmavá barva mi nic neříká, ale uchá-

zející hůl pro střední HCP.“

Jan Křepinský
„Přesnost na úkor vzdálenosti, nepří-

jemný vzhled shaftu.“
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Vítězové jednotlivých kategorií
Střední a vyšší HCP

54

Kategorie 
VZDÁLENOST

TaylorMade 
SpeedBlade 
Irons (4,0)

Cleveland 
588 Altitude 

Irons (4,1)

Callaway 
X2 HOT Irons

(4,2)

Kategorie 
KONTROLA

TaylorMade 
SpeedBlade 
Irons (3,6)

Titleist 
AP1 714 Irons

(3,8)

Ping 
G25 Irons

(3,9)

Kategorie 
PŘESNOST

Cobra 
Bio Cell Irons

(3,7)

Ping 
G25 Irons

(3,8)

Titleist 
AP1 714 Irons

(4,1)

Kategorie 
ODPOUŠTĚNÍ

Callaway 
X2 HOT Irons

(3,9)

Ping 
G25 Irons

(4,0)

Ping 
Karsten Irons

(4,1)

Kategorie 
ZVUK

Ping 
G25 Irons

(3,5)

Titleist 
AP1 714 Irons

(3,6)

Callaway 
X2 HOT Irons

(3,7)

Kategorie 
VZHLED

Cobra 
Bio Cell Plus 

Irons (3,8)

Nike 
VRS Covert 2.0 

Irons (3,9)

Titleist 
AP1 714 Irons

(4,0)
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1.
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1.
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místo
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3.
místo

2.
místo

1.
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3.
místo

2.
místo

1.
místo

3.
místo

2.
místo

1.
místo
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Nižší a střední HCP

5555

Kategorie 
VZDÁLENOST

Callaway 
X2 HOT Pro 
Irons (4,0)

TaylorMade 
Tour Preferred 
CB Irons (4,1)

Callaway 
Apex Irons 

(4,2)

Kategorie 
KONTROLA

Ping 
S55 Irons

(3,9)

Mizuno 
MP-54 Irons

(4,1)

Ping 
i25 Irons 

(4,2)

Kategorie 
PŘESNOST

Callaway 
Apex Irons

(4,1)

Titleist 
AP2 714 Irons

(4,2)

Mizuno 
MP-54 Irons 

(4,3)

Kategorie 
ODPOUŠTĚNÍ

Cleveland 588 
Tour Trajectory 

Irons (3,8)

TaylorMade 
Tour Preferred 
CB Irons (3,9)

Callaway 
Apex Irons 

(4,2)

Kategorie 
ZVUK

TaylorMade 
Tour Prefered 
MC Irons (3,9)

Ping 
i25 Irons

(4,0)

Titleist 
AP2 714 Irons

(4,2)

Kategorie 
VZHLED

Callaway 
Apex Pro Irons

(4,0)

Titleist 
AP2 714 Irons

(4,1)

TaylorMade 
Tour Prefered 
MC Irons (4,3)

3.
místo

2.
místo

1.
místo

3.
místo

2.
místo

1.
místo
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místo

2.
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1.
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3.
místo

2.
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1.
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3.
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2.
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1.
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3.
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2.
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1.
místo



Kontrola Vzdálenost Přesnost ZvukOdpouštění Vzhled PrůměrŽeleza nižší a střední HCP

Titleist AP1 714 Irons 3,9 3,8 4,1 3,8 3,6 4,0 3,87
Ping G25 Irons 3,8 3,9 3,8 4,0 3,5 3,7 3,78
Callaway X2 HOT Irons 4,2 3,7 3,6 3,9 3,7 3,5 3,77
TaylorMade SpeedBlade Irons 4,0 3,6 3,5 3,6 3,3 3,4 3,57
Nike VRS Covert 2.0 Irons 3,9 2,5 3,3 3,9 3,4 3,9 3,48
Ping Karsten Irons 3,8 3,3 3,4 4,1 3,4 2,5 3,42
Cobra Bio Cell Plus Irons 3,4 3,3 3,6 3,0 3,3 3,8 3,40
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Celkové hodnocení - TOP 7

Každý tester zkoušel všechny hole a každou bodově hodnotil podle kategorií. Přiřazoval body v rozmezí 1–5, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší. Z nich vznikl výsledný 
průměr. VZDÁLENOST – délka úderu, KONTROLA – ovladatelnost hole i úderu, PŘESNOST – hraje tam, kam mířím, ODPOUŠTĚNÍ – hůl napravuje chyby hráče, 
ZVUK – doprovází trefenou ránu, VZHLED – design hlavy, shaftu, gripu, PRŮMĚR – aritmetický průměr výsledných známek

Nižší a střední HCP
V kategorii želez pro nižší a střední handicapy opětně sta-
tečně bojoval Titleist s novým modelem AP2 714, který se 
v průměrném hodnocení přiblížil k magickému průměru 
4 a potěší v letošním roce určitě nejednoho hráče. Přesto 
nakonec velký favorit králem není, těsně před něj v celko-
vém hodnocení proklouzla novinka Callaway Apex.

Už na první pohled si zamilujete jejich vzhled, a  jen co 
odehrajete pár ran, budete sami překvapeni, jak příjemně 
se vám s nimi hraje a  jaké přesnosti dosahujete. A stejně 
jako v kategorii pro vyšší handicapy doplňuje stupně vítě-
zů model od PING, v tomto případě železa i25.

V dnešní době dosahují téměř všichni výrobci golfových 
holí vysoké kvality a  na trhu je možno vybírat ze široké 
škály možností. Při výběru holí neváhejte před nákupem 
vyzkoušet více modelů, abyste sami zjistili, které vám 
„padnou do ruky“ nejlépe a se kterými budete dosahovat 
nejlepších výsledků. Nezapomeňte navštívit naše fi ttingo-
vá centra, kde najdeme ty nejlepší hole přímo pro vás!

Shrnutí trenéra
Střední a vyšší HCP
Jak se ukázalo, tak v letošním testování želez poměrně výraz-
ně dominoval Titleist, který se prosadil mezi nejlepší hned 
v obou kategoriích. V kategorii želez pro střední a vyšší han-
dicapy zazářily hole Titleist AP1, které i přes svůj nádherný 
design obstály také ve zkoušce výkonu. Značka Titleist žije 
v podvědomí hráčů jako vybavení pro sportovní hráče, avšak 
v  posledních letech už to není výlučné postavení. Nyní se 
snaží vyjít vstříc hráčům všech herních kategorií. Sami tvůrci 
Titleist AP1 o letošním modelu prohlásili, že patří mezi nej-
delší a „nejodpouštěcí“ hole, které kdy vyrobili. A jak se uka-
zuje, tak výsledky našeho testování tvrzení potvrzují. 

Opomenuti avšak nesmí zůstat ani další favorité a v le-
tošním roce mezi ně určitě budou patřit i  Callaway X2 
Hot a TaylorMade SpeedBlade Irons, vklínit mezi elitu se 
dokázal nakonec i model PING G25, a to dokonce až na 
stříbrnou pozici! Stejně jako v  nižší kategorii byla jejich 
doménou kontrola nad míčem. Callaway už v  loňském 
roce zaznamenal výrazný úspěch s  jejich tehdejší novin-
kou X-hot a  letos jenom potvrzují, že i  nový model stojí 
rozhodně za pozornost. Předností „Xdvojek“ bude určitě 
jejich vzdálenost vycházející z jejích delších a lehčích shaf-
tů, v kombinaci s odpouštěním díky rozložení těžiště.

Zbyněk Fulín
Působnost: Golf Club Hodkovičky 
– Golfová akademie Skopový
Kvalifi kace: PGA GOLF 
PROFESSIONAL
Narozen: 27. 11. 1980
Golfové začátky: 1995, Golf club Praha
Člen PGA: 2010

Kontrola Vzdálenost Přesnost ZvukOdpouštění Vzhled PrůměrŽeleza nižší a střední HCP

Callaway Apex Irons 4,2 3,8 4,1 4,2 3,8 3,9 4,00
Titleist AP2 714 Irons 3,8 3,8 4,2 3,6 4,2 4,1 3,95
Ping i25 Irons 3,8 4,2 3,9 3,6 4,0 3,9 3,90
TaylorMade Tour Prefered MC Irons 3,5 3,6 4,0 3,7 3,9 4,3 3,83
Mizuno MP-54 Irons 3,8 4,1 4,3 3,5 3,8 3,4 3,82
Callaway X2 HOT Pro Irons 4,0 3,7 4,0 3,6 3,7 3,8 3,80
TaylorMade Tour Preferred CB Irons 4,1 3,5 3,8 3,9 3,6 3,7 3,77

Závěr testu: Tradice na vrcholu, stateční soupeři

Vybrat nejlepší železa v letošním testu bylo znovu o něco složitější než před rokem. Výborných výsledků v letošních bojích dosáhla značka Titleist, která vsadila na inovaci 
svých modelů AP1 a AP2, ke kterým se někteří konzervativní hráči vytrvale vracejí. Dobře se dařilo tradičně také výrobkům od Ping. 

Velkým aspirantem na vysoké umístění měl být Callaway, který ovládl loňské testování svými holemi sázejícími na zvýšení vzdálenosti. A zklamání se nekonalo – letos 
vyhrál kategorii pro lepší hráče model Callaway Apex, který byl podle testérů hodně přesný a přitom seděl i hráčům, kteří by si na něj obvykle netroufl i. 

Model Titleist AP1 dominoval ve výběru pro hráče středních a vyšších handicapů – sázka na odpouštění v kombinaci s prodloužením znovu vyšla, ovšem soupeři nijak 
výrazně nezaostávali a při volbě kterékoliv značky z popředí golfi sta nesáhne mimo.

Velká překvapení proto na předních místech nečekejte, ale to je jen ku prospěchu věci. Vysokou kvalitou se vyznačují totiž nejen hole, které berou „medaile“. Přijďte se 
přesvědčit!

SKY BOX SPORT INVEST Group 
Jedinečná příležitost sledovat v maximálním pohodlí utkání německého fotbalového velkoklubu, 
vítěze letošního finále Ligy mistrů, Superpoháru, německé Bundesligy a Německého poháru.

Možnost využít sky box na všechna utkání pořádaná v Allianz Areně (více než 40 utkání každý 
rok – Bundesliga, Liga mistrů, DFB German Cup, DFL League Cup).

Exkluzivní prostor k využití 7 dní v týdnu pro různá jednání a rozvíjení kvalitních obchodních 
vztahů, tak i k různým soukromým akcím a oslavám.

Exkluzivní umístění
•	 kapacita 15 osob, velikost 40 m2

•	 5. patro – téměř uprostřed stadionu, naproti Davidoff Lounge 
a vedle boxů firem Adidas a Audi – hlavních sponzorů  
FC Bayern Mnichov

•	 Wi-Fi připojení

•	 přímý vstup z boxu na balkon – 15 luxusních sedadel
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•	 přímý vstup z boxu na balkon – 15 luxusních sedadel

•	 vynikající catering, bar s nápoji a obsluhou po celou dobu 
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Golfová móda a GolfProfi . Dva pojmy, které k sobě nezaměnitelně patří. I proto GolfProfi  letos znovu rozšířil 
ve svých obchodech nabídku oblečení, přidal další značky a také nabízí nové kolekce pro rok 2014. Na výběr nyní máte 

z mnoha vyhlášených světových značek, ve kterých vídáte nejzářivější hvězdy golfového nebe. Právě tito hráči umějí 
nejlépe posoudit, co je kvalita a jakou kvalitu golfi sta ke své hře potřebuje.

GolfProfi  
módní centrum

Další rozšíření nabídky 
a nové kolekce 

v GolfProfi  obchodech

Golfi no

Funkční dámská – a nově také pánská – 
móda ve výjimečné kvalitě. To je ve svě-
tě golfu značka Golfi no. Každý model 
má svůj nezaměnitelný styl, navíc plní 
funkci pohodlného oděvu, kterou od 
něho očekávají aktivní hráči. Evropský 
lídr ve své třídě, zkušení mu zůstávají 
věrní a  nováčkové si nechají rádi pora-
dit. 

Alberto Pants

Skvěle zpracované pánské a  nově také 
dámské golfové kalhoty a  šortky. Pre-
cizní zpracování, výborné materiály, 
technologické inovace a  vkusný design 
přichází již tradičně jako každý rok do 
obchodů GolfProfi .

MDC

Dámy! Buďte originální, buďte své. 
Prémiová golfová značka exkluzivně 
v Česku pouze v GolfProfi  Store Praha. 
Čisté módní linie, vybrané materiály 
a nadčasový design od předních evrop-
ských návrhářů. Výrobce prémiového 
sportovního oblečení splňuje nejvyšší 
standardy výroby z  pohledu životního 
prostředí nebo udržitelného rozvoje.

Chervò

Zavedená značka je pro příznivce golfu 
synonymem módních, vysoce odolných 
a  kvalitních materiálů s  ojedinělými 
funkčními vlastnostmi. Firma Chervò 
vlastní velké množství výjimečných 
patentů, kterými jsou její výsledky výji-
mečné: Dry Matic, Cool Impact, Aqua-
-Block, Wind-Lock a další.

Puma

V  golfovém světě zavládl nový směr 
pestrých barev a  jedinečnosti. Líbivá 
značka Puma je nepřehlédnutelnou 
na všech světových túrách a  bylo by 
hříchem, kdyby nebyla k nalezení v na-
šich obchodech. Bez ohledu na váš věk, 
cítíte-li se na to být odlišní od šedé masy 
ostatních golfi stů, vyzkoušejte módní 
značku Puma.

Puma LUX COLLECTION

Velké překvapení pro všechny. Puma 
Golf totiž nejsou jenom barvy! Ex-
kluzivní kolekce pánského golfového 
oblečení a  obuvi LUX COLLECTION 
naleznete v  Česku pouze v  GolfProfi  
Store Praha. 

Kolekce 
oblečení 

2014: 
důraz na 

pohodlný 
pohyb, 
kvalitu 
a nové 

technologie
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Callaway Golf

Pestré barvy, široké kolekce, nejnovější 
technologie a také velmi příznivá cena. 
Toto složení ocení jak amatérští, tak 
i  profesionální příznivci značky Calla-
way v čele s Phillem Mickelsonem. 

Jamie Sadock

Všechno je jinak, zahoďte konvence, 
přichází dámské a  pánské kolekce ne-
otřelé značky na český trh. Kolekce je 
zcela výjimečná svým designem, pou-
žitými materiály, kombinacemi barev 
a individuálními doplňky.

Bobby Jones

Golfová klasika, větší tradice neexistu-
je. Legendární hráč Bobby Jones si vždy 
zakládal na férovém a  konzervativním 
přístupu ke golfu i  k  životu, ve snaze 
o  maximální dokonalost. Právě tako-
vá je nabídka golfového oblečení této 
značky.

Aston Martin

Limitovaná kolekce pánského obleče-
ní a  doplňků výjimečné značky Aston 
Martin. Konzervativní design bez okol-
ků, samozřejmostí kvalitní materiály. 
Obléknete si ji a  stanete se stejně výji-
meční.

BackTee

Oblíbená dánská značka golfového ob-
lečení si zakládá na tradičních vzorech, 
severské střídmosti a  jednoduchosti. 
Dámská kolekce k vyzkoušení exkluziv-
ně v GolfProfi  Store Praha.

Galvin Green

Absolutní špička v  oblečení do nepříz-
nivého počasí. Funkčnost, design a kva-
lita jsou vždy na prvním místě, ovšem 
nikoliv na úkor módnosti a pohodlí.

Stromberg

Specialista na pánské golfové kalhoty 
již od roku 1977. Stromberg je tradiční 
kalhotová značka, která si zakládá na 
klasických střizích a konzervativnějším 
barevném ladění. Nicméně nebrání se 
také módním jednobarevným barvám 
kalhot a kraťasů.

XFORE Golfwear

Stylové oblečení a  doplňky jsou vyba-
veny praktickými detaily a  uzpůsobe-
ny pro optimální svobodu pohybu při 
golfovém švihu. Díky eleganci můžete 
oblečení využít nejenom na golfu, ale 
také pro volnočasové aktivity v přírodě 
či ve městě.

jamie sadock 

Přijďte do 
našich obchodů 

v Praze, Brně 
a Ostravě 

vyzkoušet si 
všechny nové 

kolekce a vybrat si 
dle vlastního 

vkusu a potřeby.
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GolfProfi  je průkopníkem nabídky exkluzivní 
značky GOLFINO na českém trhu. Pro rok 
2014 jsme rozšířili nabídku a nabízíme všechny 
aktuální dostupné modely, které se v Evropě 
nabízejí. Značka je v Evropě synonymem pro 
módu a funkčnost zpracovanou ve výjimečné 
kvalitě. Každý model má svůj nezaměnitelný 
styl a navíc plní funkci pohodlného oděvu, 
kterou od něho očekávají aktivní hráči.

Golfi no: 
lídr módního 
golfového 
oblečení 

Italské kořeny se snoubí s německou precizností
Golfi no je společnost s italskými kořeny, fungující jako 
rodinný podnik, který již 26 let zakládá svůj úspěch na 
kombinaci sofi stikovaného designu a  funkčnosti zalo-
žené na bohatých zkušenostech, což golfi sté vyžadují. 
Základní koncepcí je směs elegance autentického stylu 
a sportovního charakteru.

V Golfi nu se snaží pracovat s nejmodernějšími mate-
riály. Už v  80. letech bylo Golfi no považováno za re-
volucionáře ve využívání strečových materiálů, nynější 
strečové materiály navíc přinášejí dostatek odolnosti 
proti větru.

Garantujeme, že v obchodě naleznete kolekci ve všech 
velikostech. Díky využití nejvyššího modelu partnerství 
se společností Golfi no je každý náš obchod vybaven 
„shop-in-shop“ systémem, který garantuje zákazníkům 
kompletní rozsah velikostí. V případě, že je jakýkoliv kus 
oblečení prodán, systém posílá informaci do centrální-
ho skladu v Evropě a právě prodaný kus dané velikosti 
je obratem odeslán a opět vystaven v obchodě do ně-
kolika dnů.

Golfi no je známo nejenom excelentní kvalitou obleče-
ní, ale také prvotřídním servisem pro zákazníky, a totéž 
přináší českým golfi stům také GolfProfi .



Golfino: 
lídr módního 
golfového 
oblečení 
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MDC
Dámy buďte originální, buďte své. Prémio-
vá golfová značka exkluzivně v  ČR pouze 
v  GolfProfi  Store Praha. Čisté módní linie, 
vybrané materiály a  nadčasový design od 
předních evropských návrhářů. To je značka 
MDC Sportswear.

MDC je čistá záležitost pro jednotlivce, 
MDC je vášeň, MDC je exkluzivní prémiová 
značka té nejvyšší kvality. Od exkluzivních 
designů MDC po vyvinutý materiál z  nej-
lepších tkaných přízí, které regulují odvod 
vlhkosti a perfektní prodyšnost. Měkké, leh-
ké a pružné tkaniny zajistí nepřekonatelný 
komfort při golfové hře nebo při prostém 
nošení ve městě. Na slunci je samozřejmá 
vysoká ochrana proti UV záření.

Výrobce prémiového sportovního MDC 
splňuje nejvyšší standardy výroby z pohle-
du životního prostředí nebo udržitelného 
rozvoje. 

MDC se vyrábí výhradně v  západní Ev-
ropě: design, styly a  střihy jsou vyvíjeny 
v Německu. Tkaniny jsou z Rakouska, Itálie 
a Francie, doplňky z Německa a  Itálie. Sa-
motná výroba probíhá ve vlastních závo-
dech v Portugalsku.

V módě od MDC se budete cítit nejenom 
dobře, ale můžete ji také nosit s  dobrým 
pocitem.



Alberto Golf Pants: důraz na 
módní trendy v pánské a dámské 
kalhotové módě

Společnost Alberto Golf Pants si vždy za-
kládala na kvalitní krejčovské práci a svému 
krédu zůstala věrna od roku 1922 do dnes. 
Odpovídající kalhoty vždy patřily k základ-
ním znakům dobře oblečeného golfi sty 
a nic se na tom nemění ani v roce 2014.

I proto patří Alberto Golf Pants k abso-
lutní špičce svého oboru. Golfi sté rádi sáh-
nou po dokonalých dlouhých či krátkých 
kalhotách, chcete-li šortkách. K tradici fi r-
ma přidala i skvělou funkčnost a moderní 
design. Jde o skutečné golfové kalhoty se 

všemi funkcemi, které pro hru potřebujete: 
dynamický pás, technická vlákna s využi-
tím patentovaných technologií umožňu-
jících odpařování potu a  rychlé usychání, 
prodyšnost materiálů s voděodolným po-
vrchem a pochopitelně nemačkavost. 

Po loňském úspěchu dámských kolekcí 
značka Alberto Golf Pants výrazně rozší-
řila portfolio dámských kalhot a zákaznice 
GolfProfi  jistě ocení široký výběr modelů, 
které zaujmou na první pohled svým de-
signem.
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Skvěle zpracované pánské a dámské gol-
fové kalhoty a  šortky, které se vyznačují 
precizním zpracováním, výbornými mate- 
riály, technologickými inovacemi a  vkus-
ným designem, naleznete tradičně v Golf-
Profi  obchodech. Golfové oblečení dokáže 
využít nejmodernějších trendů za předpo-
kladu, že bude odpovídat nárokům sa-
motných golfi stů. Takové jsou právě gol-
fové kalhoty německého výrobce Alberto 
Golf Pants.
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Stromberg
Specialista na pánské golfové kalhoty již od roku 1977. 

Alternativa v oblasti pánských kalhot k oblíbené značce Alberto 
Pants. Stromberg je tradiční kalhotová značka, která si zakládá na 
klasických střizích a konzervativnějším barevném ladění. Nicméně 
nebrání se také módním jednobarevným barvám kalhot a kraťasů.

Správné golfové kalhoty musí splňovat všechny potřebné para-
metry pro pohodlí a komfort při golfové hře a Stromberg těmito 
vlastnostmi samozřejmě disponuje.

Přijďte do našich obchodů a vyberte si styl, design, barvy a veli-
kost přesně na míru.



Chervò: vysoký standard  
materiálů se snoubí s italským 
designem

Vše je propracováno až do nejmenších de-
tailů. Značka Chervò používá vlastní paten-
tované materiály, které zaručují bezkonku-
renční užitné vlastnosti výrobků. Je určena 
těm, kteří milují individualitu, kvalitu a ino-
vativní přístup.

Kreativní a produktivní duší značky Cher-
vò jsou její tkaniny. CHERVO-TEX ® značka 
přináší pocit pohodlí za každého počasí. 

Chervò dosahuje výsledků tím, že již 30 let 
provádí výzkum povětrnostních vlivů na lát-
ky, a to v laboratoři i v terénu profesionál-
ními hráči.  

Technologie výroby tkanin má nejvyšší 
standardy značky Chervò. Navrhuje spor-
tovní oblečení, které v sobě kombinuje po-
žadavek kvalitního materiálu a  sofi stikova-
ného propracování. 
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Chervò je prestižní italskou oděvní značkou 
oblečení a doplňků vysoké kvality určených 
pro golf a aktivní životní styl, která se vy-
značuje vynikajícími technickými vlastnost-
mi a originalitou designu. Všechny produk-
ty vznikají dle konceptu „chic-tech“, který je 
synonymem pro vyvážený mix módy a vy-
soce vyvinuté technologie.

Stromberg
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XFORE 
golfwear:
stylové 
oblečení 
pro 
dokonalé 
odpaly
Stylové oblečení a  doplňky jsou vybaveny 
praktickými detaily a uzpůsobeny optimální 
svobodě pohybu při golfovém švihu. Díky 
eleganci je můžete využít nejenom na golfu, 
ale také pro volnočasové aktivity v přírodě 
nebo ve městě.

Vysoce funkční sportovní oblečení je velmi 
pečlivě zpracováno a  optimálně přizpůso-
beno požadavkům na golfovou hru. Svěží 
barvy, lichotivé střihy a kouzelné detaily – to 
vše, aby tento elegantní vzhled z vás udělal 
hvězdu jak při golfu, tak po jeho skončení 
v golfovém klubu.

Kombinace moderních technických tka-
nin a pohodlných střihů dělá kolekci XFO-
RE golfwear extrémně nositelnou. Všechny 
použité tkaniny jsou přátelské k  pokožce 
a  prodyšné, ve výjimečné kvalitě zpraco-
vání s  dlouhodobou životností. Po mnoha 
nošeních budou vaše oblíbené kousky stále 
v tom nejlepším tvaru při zachování barev.
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WWW.ARQUATI.CZ ARQUATI CZECH s.r.o., M. Horákové 227, 272 01 Kladno
tel.: +420 312 662 353, +420 312 662 471-3, fax: +420 312 688 187, e-mail: arquati@arquati.cz 

Firma ARQUATI vám nabízí ochranu proti následkům nepříznivých vlivů, se kterými se naše Země i my musíme v současné době 
potýkat - globální oteplování, úbytek ozonové vrstvy, energetická náročnost objektů. 

ARQUATI nejsou jen žaluzie, rolety, markýzy a záclony, které vám zpříjemňují život tím, jak chrání před teplem, světlem, 
hlukem, nebezpečným UV zářením, ale ARQUATI chrání i vaše finance využitím svých dlouholetých zkušeností a používáním 
nejnovějších  technologií, ke kterým se dostáváme díky mezinárodní spolupráci v rámci koncernu ARQUATI. V posledních 
letech se dokonalé technologie snažíme obléci do designově zajímavých tvarů a barev, díky tomu má ARQUATI náskok před 
konkurencí.

Volbou značky ARQUATI získáváte funkčnost, kvalitu 
a dokonalý design z rukou profesionálů.

ŽALUZIE ZAHRADNÍ NÁBYTEK GARNÝŽE

MARKÝZY ROLETY ZÁCLONY
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Jamie 
Sadock: 

boří 
zavedené 
konvence

Všechno je jinak, zahoďte konvence, na český 
trh přichází dámské a pánské kolekce neotře-
lé značky.

Značka JAMIE SADOCK byla založena 
v USA v roce 1994 a nese jméno své zaklada-
telky a zároveň návrhářky celé kolekce Jamie 
Sadock. 

JAMIE SADOCK je zcela výjimečná svým 
designem, použitými materiály, kombinacemi 
barev a  individuálními doplňky, které zdobí 
každý jednotlivý kousek. Naprosto neotřelým 
způsobem rozšiřuje paletu luxusních značek. 

Značku budete buď milovat, nebo vás neo-
sloví. Nic mezi neexistuje. Tak neváhejte a i vy 
vstupte do exkluzivního světa JAMIE SA-
DOCK, který se jednoznačně vyznačuje svým 
nezaměnitelným designem!

K dostání v GolfProfi  obchodech Praha, 
Brno a Ostrava a ve většině proshopů po celé 
ČR.

jamie sadock 



Callaway Golf
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Pestré barvy a nejnovější technologie. Toto složení ocení jak ama-
térští, tak i profesionální příznivci značky Callaway v čele s Philem 
Mickelsonem a desítkami dalších hráčů a hráček z různých světo-
vých sérií. Exkluzivní kolekce známé golfové značky zajistí široký 
výběr oblečení od triček přes svetry, vesty, „neprofuky“, kalhoty, 
šortky až po bundy i další doplňky.

Za dostupné ceny Callaway Golf nabízí kvalitní golfová trika 
z  technického polyesteru zajišťující optimální rovnováhu teploty 
s vlhkostí i ochranu před UV zářením. Nechybí antibakteriální vrst-
va, která je složena z jemných antibakteriálních částic stříbra a za-
braňuje zápachu. Navíc jsou používány tkaniny s pružností do čtyř 
stran, aby se vyhovělo maximálnímu hernímu komfortu.

Také golfové kalhoty optimálně doplňují různé barevné kreace 
golfových triček, vše je navíc doplněno módními pásky z pravé ital-
ské kůže.

Značka Callaway myslí samozřejmě i na dámy, které mohou vybí-
rat z mnoha vzorů a barev tak, aby ladily se svým golfovým vyba-
vením.

Golfová trička různých designů v mnoha barevných kombinacích 
jsou k dispozici ve všech golfových obchodech.
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Puma Golf: svět barev a mládí
V golfovém světě zavládl nový směr pestrých barev a  jedinečnosti. 
Líbivá značka Puma je nepřehlédnutelnou na všech světových túrách 
a bylo by hříchem, kdybyste ji nemohli nalézt v našich obchodech. Bez 
ohledu na váš věk, cítíte-li se na to být odlišní od šedé masy ostatních 
golfi stů, vyzkoušejte módní značku Puma.

Samozřejmě tato značka nenabízí pouze módní a pokrokový design. 
Díky velkému přesahu přes všechny sporty dokáže nabídnout u golfo-

vého oblečení nejnovější technologie, které učiní vaši hru příjemnější, 
plnou herního komfortu.

V nižších teplotách vám uchová optimální teplotu těla, naopak při 
horkém počasí pomůže udržet vás v suchu se správným odvodem 
potu. Nabízí odolnost proti vodě a přitom zajišťuje správnou prodyš-
nost.

Tak dámy a pánové, hurá do našich obchodů.



71

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 4

Puma 
Golf: Lux 
Collection
Velké překvapení pro všechny. Puma Golf 
nejsou jenom barvy. Exkluzivní kolekce 
pánského golfového oblečení a  obuvi LUX 
COLLECTION naleznete v ČR pouze v Golf-
Profi  Store Praha. 

Pro rok 2014 zavedená sportovní značka 
PUMA představila celosvětově pouze u  vy-
braných obchodníků novou kolekci LUX 
COLLECTION. Tato limitovaná kolekce kom-
binuje decentní barevné odstíny a konzerva-
tivnější střihy, nejjemnější tkaniny a excelentní 
zpracování.

Můžete vybírat z celé kolekce oblečení – tri-
ček, kalhot, bund, svetrů a obuvi a vyladit si 
svůj šatník přímo na míru.

Určeno pro všechny golfi sty, kteří si zaklá-
dají na nejvyšší kvalitě.
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BackTee: dámská 
tradiční elegance
Oblíbená dánská značka golfového obleče-
ní si zakládá na tradičních vzorech, severské 
střídmosti a  jednoduchosti. Dámská kolek-
ce je k vyzkoušení exkluzivně v  GolfProfi  
Store Praha.

Dámská jarní a letní golfová kolekce je os-
lavou barev a letní pohody. Všechny mate-
riály jsou mimořádně tenké a vzdušné a bu-
dou poskytovat pohodlí při golfu. Navržený 
design je velmi ženský, přesto sportovní, 
a dodá vám eleganci a pozitivní energii do 
hry. Užijte si golf.



BackTee: dámská 
tradiční elegance
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Bobby Jones: 
tradice a dokonalost 
vždy na prvním místě 
Golfová klasika, větší tradice neexistuje. Le-
gendární hráč Bobby Jones si vždy zakládal 
na férovém a konzervativním přístupu nejen 
ke golfu, ale i k životu a snaze o maximální 
dokonalost. Právě taková je nabídka golfové-
ho oblečení této značky.

Golfová značka Bobby Jones slaví již 25 let 
od svého vzniku a po celou dobu existence se 
snaží o maximální dokonalost materiálů a stři-
hů. V naší nabídce naleznete širokou nabídku 
pánských golfových triček. Jsou vyrobeny 
z vybrané bavlny, která je speciálně upravena 

do kvality PIMA COTTON. Alternativně jsou 
v nabídce také technická trička z mikrovláken 
polyesteru smíchaného se spandexem pro 
lepší vlastnosti při golfové hře.

Vše v  mnoha jednobarevných úpravách 
nebo v klasickém designu proužků.
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Aston 
Martin
Limitovaná kolekce pánského oblečení a do-
plňků výjimečné značky Aston Martin. Kon-
zervativní design bez okolků, kvalitní materiá-
ly. Oblékněte se do Aston Martin a stanete se 
také výjimečným.

Můžete vybírat z barevných kombinací tra-
dičních barev černá, bílá, šedá. K  dispozici 
jsou od května golfová trika, svetry, kalhoty, 
bagy a další doplňky.
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Galvin 
Green:
specialista 
na boj 
s přírodními 
živly
Galvin Green má svoje výrobky založené na 
prodyšnosti, odolnosti proti větru a  vodě 
při zachování tepelného komfortu. 

Zkušenosti se skandinávským podnebím 
se hodí. Značka používá koncept vrstvení 
Multi-Layer, každá z  vrstev plní svůj účel. 
Svrchní vrstvu tvoří gore-texová membrá-
na, jejíž funkčnost zajišťují miliardy mikro-
skopických pórů. Jsou až 20tisíckrát menší 
než dešťová kapka, díky tomu umožňují při-
rozené odpařování potu a zabraňují naopak 
průniku vlhka ke kůži. 

Galvin Green vsadil na gore-texové mem-
brány, u nichž pouze několik fi rem na světě 
nabízí celoživotní garanci kvality. Každo-
roční milionové náklady na vývoj však drží 
značku Galvin Green stále v absolutní špič-
ce na trhu.
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GolfovePotisky.cz
Přes pět let provozujeme oblíbený portál www.GolfovePotisky.cz. Za tu dobu stovky společností i jednotlivců využily 
námi nabízené služby a přesvědčily se o kvalitě dodaných reklamních předmětů i o našem profesionálním přístupu.

Zvolte si vlastní text a my vám jej kvalitně vytiskneme. 
Udělejte radost sobě nebo svým blízkým. Možnost tis-
ku již od 36 ks míčků. Pro fi rmy garantujeme nejvyšší 
kvalitu zpracování. Široký výběr golfových míčů k po-
tisku, vysoce trvanlivý potisk v  zahraničí přímo u  vý-
robců golfových míčů, zajímavé ceny a  rychlé dodání. 
Platí to i o novinkách v míčích pro rok 2014.

Nechte si označit jakékoliv golfové vybavení svým jmé-
nem nebo logem fi rmy. Takto označené vybavení vás 
bude správně reprezentovat na golfovém hřišti. V pří-
padě označení logem společnosti je vám tento nákup 
účtován jako reklamní předmět s logem fi rmy.

Nevíte si rady, jaký dárek zvolit? Pak je nejlepším ře-
šením golfový poukaz. Vyberte si z  dárkových pouka-
zů v  jakékoliv nominální hodnotě. Obdarovaný si pak 
může vybrat zboží, které přesně odpovídá jeho potře-
bám. Pro fi rmy se jedná o zajímavý dárek pro obchodní 
partnery. Dle přání zákazníka poukaz opatříme logem 
společnosti s doprovodným textem.

Golfové míče 
s potiskem 
– pro každého golfi stu 
nebo fi rmu

Golfové oblečení, 
hole, vozíky, bagy 
či doplňky se jménem 
či logem fi rmy 

Dárkové poukazy 
se jménem na míru

Portál www.GolfovePotisky.cz je určen pro 
všechny, kteří potřebují reklamní předměty 
či jakoukoliv personalizaci golfových před-
mětů. Ale nenabízíme pouze potisk golfo-
vých míčků, naše služba se vztahuje na té-
měř celé portfolio sortimentu GolfProfi . 

I proto vaším logem, jménem či vlastním 
obrázkem se může honosit také váš bag, 
golfový ručník, rukavice, vozík nebo i sa-
motné golfové hole. 

Kompletní nabídku 
možností a více 
informací, jak 
objednávat, získáte 
na adrese www.
golfovepotisky.cz, 
na infolince 
606 130 130, 
případně na info@
golfovepotisky.cz.
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GolfProfi  je rovněž světem široké 
nabídky golfové obuvi, která má 

být designově vyvážená, pohodlná, 
moderní a v neposlední řadě funkční 

v každém počasí. To všechno 
současný náročný zákazník vyžaduje. 
A není divu, že na svoji obuv pro golf 
máte velké nároky. V žádných jiných 

botách podle všeho nenachodíte 
tolik kilometrů, jako po fervejích 

a greenech.

Nejprodávanějšími a  nejoblíbenějšími mo-
dely v GolfProfi  obchodech jsou v posled-
ních letech různorodé modely od fi rmy 
Ecco, ale touto vyhlášenou značkou nepře-
berné množství k  výběru zdaleka nekončí. 
Spokojeni odejdete, i pokud máte v oblibě 
jiné značky – FootJoy, Adidas, Puma, Calla-
way či Ashworth se všemi přednostmi, které 
nabízejí.

Puma je trendy především díky barevným 
kolekcím, Adidas opět sází na lehkost i vý-
konnost, Callaway je světem tradice, Foot- 
Joy přes neustálou inovaci nabízí golfovou 
klasiku. 

Svět 
golfové 

obuvi 
GolfProfi  

nabízí 
styl 

i pohodlí

Golfová obuv 
musí být 

dokonalá, 
nachodíte 

v ní desítky 
kilometrů.

TOO LIGHT?
TOO STABLE?
TOO GOOD?

 

 

 
 

A flexible, supportive and
   lightweight experience.

Biofusion Spikeless Mesh

A true performer for
players at any level.

Biofusion Lite

Fuses all of our best technologies
into a system of connected parts.

Biofusion Tour

Biofusion. A family of performance
and style for all. Which is right for you?
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Ecco je skandinávská obuvní fi rma, která byla založena v roce 1963 v Dánsku. Pro značku Ecco jsou 
nejdůležitější komfort, pohodlí a zdraví, a to jsou také hlavní rysy celé její kolekce. Ženy najdou v nabídce 

lehké, ale také velmi stylové a ženské modely. Ecco vytvořilo kolekce golfových módních a pohodlných bot, 
ideálních pro golfovou hru.

Ecco: 
pohodlí především, komfort 

a elegance samozřejmostí 

Ecco boty jsou mnohem pohodlnější než ostatní boty 
a můžeme vám představit důvody, díky kterým jsou tak 
výjimečné.

Již 40 let se Ecco intenzivně zabývá studiem fakto-
rů ovlivňujících lidskou nohu. Výsledkem jsou boty po-
skytující ve všech směrech pohodlí a zabraňující vzniku 
puchýřů. Boty tak lze nosit ihned po vybalení z krabice.

Ecco je jediným výrobcem golfových bot, který vlastní 
a spravuje celý výrobní proces. Všechny kůže používa-
né k výrobě bot jsou zpracovány v koželužnách fi rmy 
Ecco a podléhají nejvyšším standardům. Kůže je tudíž 
jemná, hebká a především prodyšná.

Golfové boty Ecco disponují důmyslným cirkulačním 
systémem, který zajišťuje suché a  svěží prostředí pro 
vaše nohy. Dvouvrstvá podrážka prospívá patě a snižu-
je tak silné působení na kolena, kyčle a záda.

Podešve a  horní části každé boty jsou mezi sebou 
spojeny pomocí nízkotlakového vstřikování, což elimi-
nuje nárazy a  vytváří voděodolné těsnění bez použití 
jakéhokoli lepidla. Díky jeho absenci se výrazně prodlu-
žuje životnost boty.
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Golfové GPS hodinky se během posledních dvou 
let staly součástí běžného golfového vybavení. Jejich 
největším přínosem pro hráče golfu je velmi snadné 
měření golfových vzdáleností. Na golfu ale využijete 

i jejich další funkce.

Golfové GPS 
hodinky 

měří nejen 
vzdálenosti

Dokážete na golfovém hřišti správně od-
hadnout vzdálenost od jamky? Pro golfové 
GPS hodinky neexistuje jednodušší úkol. 
Oproti laserovým dálkoměrům jsou neustá-
le po ruce a fungují i za snížené viditelnosti. 
Mezi GPS hodinky, se kterými je skutečně 
jednoduché zacházet, patří Garmin Appro-
ach S2. Přesto, že se jedná o  jeden ze zá-
kladních modelů, nechybí mu žádná z dů-
ležitých funkcí.

Dražší golfové GPS hodinky jsou kromě 
vzdáleností na hřišti schopné nabídnout 
i  řadu dodatečných funkcí. Kromě měře-
ní prošlé vzdálenosti a  vedení statistiky 
hry jsou schopné při propojení s  chytrým 
mobilním telefonem upozornit na příchozí 
nebo ztracená volání, zobrazit sms zprávy 
a dokonce i e-maily. Ztišený telefon je tak 
možné ponechat v  bagu a  veškeré dění 
kontrolovat jen pohledem na zápěstí ruky. 
Podobnou výbavu funkcí najdete u hodinek 
Garmin Approach S4.

Kromě GPS hodinek si u  hráčů a  přede-
vším hráček golfu získávají stále větší ob-
libu tzv. fitness náramky. Jedná se o  lehké 
a  snadno ovladatelné náramky, které jsou 
schopné monitorovat celodenní pohyb. Na 
golfovém hřišti sice nezměří vzdálenost od 
jamky, ani délku rány, zato na svém displeji 
zobrazují čas, datum, délku prošlé vzdále-
nosti, absolvovaný počet kroků a také spá-
lené kalorie. Na rozdíl od GPS hodinek není 
nutné náramek pravidelně dobíjet, na jednu 
sadu baterií vydrží fungovat bez nabíjení 
déle než 1 rok.

Více informací na www.garmin.cz.

Garmin Approach S4, kromě 
golfových funkcí zobrazí i příchozí 
hovory, sms nebo e-maily 
z mobilního telefonu.



Garmin 
Approach S2, 
golfové GPS 
hodinky 
s vynikajícím 
poměrem 
cena/výkon.
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Měřící zařízení se zabydlelo 
v bagu českých golfi stů

Ještě před dvěma lety to bylo v českém golfu žhavé téma, ale sou-
časně tabu. Moderní technologie sice nabídly golfi stům už před 
několika lety možnost využívat měřící pomůcky, ale pouze v tré-
ninku nebo při hře, kdy se nehrálo na úpravu handicapu. Běda, 
pokud byste vyrazili do soutěžního turnaje s elektronickým dale-
kohledem, nebo snad s nějakou GPS vychytávkou!

Nerozlišování rekreačního a výkonnostního golfu hráče pořád-
ně dráždilo, ale naštěstí i konzervativní zastánci zákazů v zahra-
ničí i  Česku nakonec rezignovali. Pro svoje soutěžní sportovní 
turnaje je v  roce 2013 povolila ČGF a  naprostá většina dalších 
promotérů je logicky následovala. Takže změřit vzdálenost na gol-
fu už není zakázané a zájem veřejnosti o „měřáky“ logicky rychle 
vzrostl. Je však nutno dát pozor na dvě podmínky, za kterých je 
možné v soutěžích pomůcky používat:
1.  použití musí být výslovně povoleno v podmínkách turnaje,
2.  používat není možné zařízení, která měří vedle vzdálenosti 
 i převýšení, teplotu vzduchu a další funkce.

Jsem tvůj nový
učitel angličtiny
Vincent - Pulp Fiction

Angličtina,
která Vás bude bavit
www.archimedescool.com

Ke stažení od 15.5.2014

Garmin 
Vivofi t, fi tness 
náramek 
využitelný nejen 
na golfovém 
hřišti.
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Golfové 
vozíky 

2. JuCad

• 30letá historie v TOP kvalitě
• barevné kombinace na míru
• karbonová verze od 79 000 Kč
• titanová verze od 104 000 Kč
• dálkové ovládání volitelné
• pětiletá záruka
• výroba v Německu

NOVÉ 
v GolfProfi  

1

2

1. PG-PowerGolf

• exkluzivní nabídka elektrických vozíků
• kombinace designu i nejmodernější 
 techniky
• titanová verze od 65 990 Kč
• dálkové ovládání (volitelné)
• pětiletá záruka 
• výroba v Německu



GolfProfi  už tradičně nabízí širokou škálu vozíků v tolika rozličných variantách, které vás jen mohou napadnout. 
Elektrické, ruční, designové, luxusní, v širokém výběru barev i v cenových relacích, ze kterých si vyberou 
všichni golfi sté. I to díky nové a větší prodejní ploše můžete očekávat v našich obchodech. A jak zjistíte, letos se výběr 
značek znovu rozšířil o další. Golf pro vás nebude již nikdy tak fyzický náročný jako dosud. 
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3. Davies Caddy

• designová kvalita za rozumnou cenu
• barevné kombinace od 30 990 Kč
• lithiové baterie pro 36 jamek
• autorizovaný servis
• dvouletá záruka

4. Motoccady

• TOP elektrický vozík své třídy
• osvědčené tisícovkami spokojených 
 zákazníků
• ceny nově již od 12 900 Kč
• bohaté příslušenství
• autorizovaný prodej
• dvouletá záruka

5. Geum

• evoluce dorazila: bag a vozík v jednom
• jedinečný design, precizní zpracování
• snadné složení během 30 vteřin
• bohaté příslušenství
• celková váha 6,8 kg
• široký výběr barev
• dvouletá záruka

NOVÉ 
v GolfProfi  

NOVÉ 
na trhu

3

4

5
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8. Axglo
• kvalita, rozumná cena, dlouhá životnost
• skladný, snadné složení, odlehčený
• široký výběr barev za 4 990 Kč
• bohaté příslušenství

6

8

6. Big Max
• kvalita osvědčené značky ručních 
 vozíků
• tříkolečková varianta v TOP kvalitě 
 od 7 590 Kč
• bohaté příslušenství
• pětiletá záruka

7. ClicGear

• nejprodávanější tříkolečkový 
 vozík na českém trhu
• široký výběr barev za 6 590 Kč
• bohaté příslušenství
• autorizovaný prodej
• dvouletá záruka

7



ELEKTRICKÉ VOZÍKY
M1 PRO

Předností letošního modelu je v prvé 

skladnost, v porovnání s modely řady 

S je o 40 % menší! K tomu přidejte nový 

stylový rám, patentovaný dobíjecí USB 

port, nastavitelná vzdálenost řízení až 

do 45 m, 9 rychlostních stupňů. Samo-

zřejmostí je ergonomické a výškově na-

stavitelné držadlo, integrovaný držák 

příslušenství, snadné připevnění bagu 

a univerzální prostor pro baterii. Ta hravě 

vydrží na 18 jamek a lze volit mezi olo-

věnou či lithiovou, jež je lehčí a také má 

kratší interval dobíjení. Vozík je ideální 

pro golfi sty upřednostňující minimální 

rozměry a skladnost.

S1 PRO

Elegantní, moderní vzhled modelu S1 

PRO patří mezi nejoblíbenější varianty, 

právem získal zlatou medaili čtenářů 

Today’s Golfer. Nabízí totiž perfektní 

vzhled, snadnou montáž, funkčnost 

a spolehlivost, stejně jako příznivou 

cenu.

Letos jej vylepšili novým mechanismem 

QUIKFOLD™, jenž usnadňuje složení, ne-

schází prvky jako USB dobíjecí port, na-

stavitelná vzdálenost řízení (45 m), ukaza-

tel rychlosti (9 stupňů) a indikátor stavu 

baterie nebo univerzální prostor pro ba-

terii. Osloví golfi sty hledající stylový vozík 

střední cenové kategorie.

S3 PRO

Vylepšený S3 PRO nabízí po-

kročilejší skládací mechanis-

mus (QUIKFOLD™), s jehož 

pomocí vozík složíte během 

5 s! Společná s dalšími PRO modely je 

nastavitelná vzdálenost řízení, USB port 

nebo snadné upevnění bagu a povrchová 

úprava včetně barevných verzí, kromě 

toho máte k dispozici barevný displej (ho-

diny, stav baterie, ujetá vzdálenost, vzdá-

lenost od odpaliště, doba hry), možnost 

ochrany vozíku před zcizením prostřednic-

tvím PIN kódu. Sportovní vzhled podtrhují 

nízkoprofi lová kola. Vozík ocení milovníci 

techniky, kteří uvítají širší nabídku funkcí.

S1

Jeden z nejprodávanějších vozíků se těší tak-

řka trvalé přízni golfi stů upřednostňujících 

příznivý poměr cena/kvalita. Sportovní ráz 

umocňuje ergonomické držadlo, lehký a ro-

bustní S rám i nízkoprofi lová kola, předností 

je dále tichý chod motoru a digitální ovládání 

vypnutí/zapnutí. Z další výbavy jmenujme 

indikátor rychlosti (9 stupňů), systém usnad-

ňující uchycení bagu nebo zobrazení stavu 

baterie. Lehký vozík snadno složíte, k zakou-

pení je řada dalších užitečných doplňků.

MECHANICKÉ VOZÍKY
M1 Lite

Novinka na českém trhu představuje nej-

kompaktnější vozík značky Motocaddy. 

Pomocí tříbodového systému skládání 

dosáhli 50% úspory prostoru ve srovnání 

s třídou S. Manipulaci a pohyb usnadňují 

velká kolečka i nášlapná brzda nebo výš-

kově nastavitelné ergonomické držadlo. 

Pomocí systému EASILOCK™ bag snadno 

upevníte, v horkých dnech oceníte také 

izolační kapsu pronápoje a občerstevní. Za-

líbení v něm najdou golfi sté prerující příz-

nivou cenu i technicky vyhlížející vozík.

S1 Lite

Konstrukčně vychází z neprodávanější verze 

elektrických vozíků výrobce (S1). Odlehčený 

hliníkový rám umožnil stlačit hmotnost mo-

delu pod 6 kg (5,5 kg), takže se s ním po 

hřišti budete pohybovat bez zjevného úsilí. 

Manipulaci ulehčují nášlapná brzda i níz-

koprofi lová kola, z dalších kladů se sluší při-

pomenout ergonomické a vyměnitelné dr-

žadlo, izolační kapsy pro nápoje a svačinu. 

Bag lehce připevníte ke konstrukci. Hledáte-li 

dobře ovladatelný vozík v nižší cenové relaci, 

pak je to zajímavý tip právě pro vás.

Stránky výrobce: www.motocaddy.com

Rozjeďte to
naplno
Renomovaný výrobce golfových 
vozíků Motocaddy se na letošní sezonu 
vybavil skvěle. Jak elektrické, tak mechanické 
vozíky patří ke špičce ve své kategorii. Aby 
dostáli své pověsti jednoho z lídrů, jednotlivé 
modely prošly vylepšením, absolutní novinkou 
pro český trh pak je model M1 Lite.

Pomocí tříbodového systému skládání

onu 
chanické 
i. Aby 
dnotlivé 
novinkou 



Pojištění vozidel UNIQA

www.uniqa.cz

UNIQA SafeLine – první autopojištění, 
které umí zachránit život. 

 Záchrana při nehodě

 Nepřetržitý dohled nad vozidlem

 Platba pojistného podle ujetých km

 Slevy za maximální zabezpečení
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