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Největší česko-slovenská advokátní kancelář
s mezinárodním dosahem

|  Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než  
180 právníků největší česko-slovenskou právnickou firmou 

|  Právní poradenství kancelář poskytovala ve více než 60 zemích světa a 12 světových jazycích,  
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v případě zásadních životních změn, zahrnující rovněž dědické právo a problematiku svěřenských fondů

|  Poradenství v rámci soukromých investic do českých i zahraničních nemovitostí, dopravních prostředků  
a dalších privátních akvizic, včetně investic do umění

|  Více než 1000 klientů, z toho 70 společností uvedených v seznamu největších firem Fortune 500,  
40 společností z Czech Top 100 a 7 společností z Czech Top 10
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Vážení golfi sté, 

další golfová sezóna je před námi a spolu s ní spousta zážitků na hřištích i mimo 
ně. O ty první jsme se pro několik z vás už postarali – letos jsme opět, stejně jako 
v minulých letech, uspořádali testování nových holí od renomovaných značek. 

Poprvé jsme přitom k driverům a železům přihodili i wedge a puttery a doko-
nale tak prověřili novinky pro krátkou hru. Výsledky testování, do něhož se za-
pojili amatéři i profesionálové, si můžete prostudovat na následujících stránkách. 
A pokud se vám některá z holí zalíbí, přijďte si ji vyzkoušet. 

Pro správný výběr golfových holí je klíčový fi tting, a proto se dlouhodobě 
soustřeďujeme na to, abychom vám v této oblasti nabízeli špičkové služby. 
Kaž dý z našich specialistů již absolvoval stovky fi ttingů s klienty, a to jsou zku-
šenosti k nezaplacení. Naprostá většina zákazníků, kteří u nás nakoupili hole, 
vsadila na fi tting a odnesla si hole upravené na míru. Díky tomu si mohou golf 
užívat naplno. 

Jsme rádi, že jste si oblíbili náš reprezentativní obchod v pražské Michli. Bě-
hem uplynulého roku od otevření si získal srdce mnoha golfi stů. Navíc jsme loni 
také rozšířili naše pobočky v Brně a Ostravě. I díky tomu byl pro nás loňský rok 
nejúspěšnějším v historii fi rmy. Za vaši přízeň jsme vděční a také letos máme 
spoustu plánů, jak vylepšit nabídku zboží a služeb. Máte se určitě na co těšit. 

Už nyní ale máte u GolfProfi  tři obrovské jistoty – zákazníkům garantujeme 
nejnižší cenu golfového vybavení v Česku, originální původ zboží přímo od 
výrobců a špičkové poradenství nejen při výběru golfových holí, ale třeba i při 
nákupu módních kolekcí či golfových vozíků. 

Právě v sekci módy a vozíků bychom vám rádi představili nové přírůstky, na 
které jsme pyšní. Vyzkoušet si u nás můžete titanové elektrické vozíky TiCad 
a porovnat je s obdobnými vozíky JuCad. Co se týká oblečení, k zavedeným 
značkám Golfi no, Alberto Pants, MDC a dalším přibyly J. Lindeberg, Tommy 
Hilfi ger či třeba Nike. Nikdy dřív nebyla v GolfProfi  nabídka tak široká. 

Těšíme se na setkání s vámi – ať už u nás v obchodě, nebo na golfových hřištích. 

Tomáš Krebs a Vladimír Sedlář
ředitelé golfového řetězce 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  Benátky nad JizerouGC  Benátky nad Jizerou

GC MostGC Most

GC Slapy sv. JanGC Slapy sv. Jan

GC Praha-HodkovičkyGC Praha-Hodkovičky

GC Praha-LahoviceGC Praha-Lahovice

GolfProfi : největší golfový řetězec
Nakupujte ve 3 značkových 
obchodech a 17 proshopech

Jsme 
zde pro 

vás...

GC Česká LípaGC Česká Lípa

GC Ústí nad LabemGC Ústí nad Labem
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Naše obchody najdete v největších českých městech i na hřištích. Ve třech značkových prodejnách 
v Praze, Brně a Ostravě, stejně jako v proshopech na sedmnácti hřištích po celé republice, vás čeká 
špičkový servis a rozsáhlá nabídka golfového vybavení. GolfProfi  je největším prodejcem golfového 
zboží v Česku a poskytuje svým klientům skvělé zázemí a široké garance. 

V GolfProfi  máte jistotu nejnižší ceny – jednoduše vždy zaplatíte méně než v jakémkoli jiném tu-
zemském golfovém obchodě. Stejně garantujeme i dostupnost zboží – v našich skladech máme přes 
200 tisíc položek a jsme autorizovanými prodejci všech světových značek. K tomu nabízíme odborné 
poradenství při výběru holí nebo třeba vozíků i módní poradenství při nákupu golfového oblečení. 

Store BrnoStore Brno

Store OstravaStore OstravaGC Praha       - Rohanský ostrovGC Praha       - Rohanský ostrov

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

GC Slapy sv. Jan

GC Praha-Hodkovičky

GC Moravské BudějoviceGC Moravské Budějovice

GC Karviná-LipinyGC Karviná-Lipiny

GolfProfi : největší golfový řetězec
Nakupujte ve 3 značkových 
obchodech a 17 proshopech

GC Česká Lípa

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 5
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P R O D E J N Y
 P R A H A

Před rokem vyrostl v pražské Michli kousek od samotné-
ho srdce zdejšího BB Centra opravdový golfový ráj. Místo 
se skvělou dopravní dostupností díky nedaleké magistrá-
le je snadným cílem golfistů. Ve velkoryse koncipovaném 
prostoru budovy G v  této administrativní čtvrti najdou 
moderní obchod světových parametrů, kde si mohou 
pohodlně vybrat jakoukoli součást své golfové výzbroje. 

Pražský obchod GolfProfi je vlajkovou lodí společnosti 
se širokým výběrem zboží, zkušenými prodejci a doko-
nalým zázemím. Zákazníci se tu cítí jako doma a začíná 
to hned po příjezdu – všichni klienti mají k dispozici do-
statečný počet parkovacích míst zdarma v podzemních 
garážích s vjezdem v ulici Baarova. Vstup do obchodu je 
pak z Michelské ulice. 

Hned po příchodu se klientů ujme personál a provede 
je rozsáhlou nabídkou golfových holí, které GolfProfi kaž-
doročně podrobuje unikátnímu a důkladnému testování 
amatérskými i profesionálními golfisty. Široká je i nabíd-
ka golfové módy a  doplňků, nechybí samozřejmě ani 
špičkově vybavené fitting centrum. 

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 – 20.00 hod.
Úterý   9.00 – 20.00 hod.
Středa   9.00 – 20.00 hod.
Čtvrtek   9.00 – 20.00 hod.
Pátek   9.00 – 20.00 hod.
Sobota   9.00 – 20.00 hod.
Neděle   9.00 – 20.00 hod.

GolfProfi 
Store 
Praha
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Tomáš Zach 
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 Michle 
na ulici Vyskočilova, při křížení s ulicí Michelská od-
bočte vlevo a po 150�m jste u obchodu. Z Jižní spojky 
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

Jakub Šroubek
Prodejce – fitting 

specialista

Jana Jilemnická
Prodejce – móda 

a styling

Martina Nejedlá 
Prodejce – móda 

a styling

Dominik Majer 
Purchase & Logistic 

Manager

Václav Bláha
Project Manager 

– firemní zákazníci

David Jandečka 
Project Manager 
– online podpora

Golfový 
ráj v Michli 
vám slouží 

už rok 

Radmila Havlínová
Finanční ředitelka
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P R O D E J N Y
 B R N O

GolfProfi 
Store Brno
Špičkovým golfovým obchodem se pyšní i Brno. V ob-
chodním centru Nový Tuzex v těsné blízkosti brněnského 
výstaviště vybudovala společnost GolfProfi před dvě-
ma lety reprezentativní obchod s kompletním golfovým 
vybavením. Samozřejmou součástí obchodu, který má 
nyní rozlohu už 500 metrů čtverečních, bylo od počát-
ku prvotřídní fitting centrum s nejlepší měřicí technikou 
Flight scope X2, které nabídlo možnost testování či fittin-
gu všech světových značek. Nechybí zde ani profesionál-
ní putting. Obchod se brzy stal Mekkou všech jihomorav-
ských golfistů a svým velkorysým konceptem překračuje 
hranice regionu. 

GOLFPROFI STORE BRNO
Nový Tuzex – 2. patro, Bauerova 491/10, 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
Regionální manažer 

prodeje

Tomáš Klein
Prodejce – fitting 

specialista

Alena Jedounková
Prodejce – móda 

a styling

Dopravní spojení:

Autem: 
Obchod se nachází na okraji Veletrhů Brno v novém 
obchodním centru Nový Tuzex v  těsné blízkosti 
BVV brány č. 9. Příjezd z  centra z  ulice Bauerova. 
Při příjezdu od dálnice D1 Pisáreckým tunelem od-
bočte po 50�m druhou odbočkou Kohoutovice/BVV 
brána č. 9. Při příjezdu od Svitav ulicí Žabovřeskou 
směr centrum.

Parkování: 
V těsné blízkosti obchodu je z každé strany možnost 
parkování na 2 velkých parkovištích. Vjezd na obě 
parkoviště je z ulice Bauerova.

Tým GolfProfi Brno
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P R O D E J N Y
 O S T R AVA

GolfProfi 
Store 
Ostrava
V  Moravskoslezském kraji má golf velkou tradici. Je tu 
devítka golfových areálů a nespočet golfových nadšen-
ců. Svůj golfový domov zdejší hráči našli ve třetím ob-
chodu řetězce GolfProfi. V moderních prostorách nové-
ho bytového a obchodního komplexu v ostravské části 
Poruba mají k  dispozici prodejnu s  vůbec nejkomplex-
nějším golfovým vybavením v  regionu. O  jejich spoko-
jenost se stará personál, který do detailů zná představy 
a požadavky hráčů. Také v Ostravě je nedílnou součástí 
prodejny prvotřídní fitting centrum. 

GOLFPROFI STORE OSTRAVA
U Soudu 6199/25, Ostrava-Poruba
Tel.: 596 633 401, 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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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 odbočte okolo hypermarketu Interspar. 
Za provozovnou McDonald´s odbočte DRUHOU 
ODBOČKOU VPRAVO do bytového komplexu (na 
mapě označeno číslicí 1) – vedle pobočky České spo-
řitelny.

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

Tým GolfProfi Ostrava

Jsme 
zde pro 

vás...

Denis Zuskar
Regionální manažer 

prodeje

Tomáš Krasula
Prodejce – fitting 

specialista

Michaela Poskonková
Prodejce – móda 

a styling
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P R O D E J N Y
 P R O S H O P

Vždy nablízku. 
GolfProfi najdete také 

na hřištích

GolfProfi Proshop+
GolfProfi Proshop+
GC Praha-Hodkovičky
Golf & Country Club  
Hodkovičky
Vltavanů 546
Praha 4 – Hodkovičky
Mobil: +420 725 587 700
E-mail: hodkovicky@golfprofi.cz
www.hodkovicky.cz

GolfProfi Proshop+
GC Karviná-Lipiny
Golf Resort Lipiny
Ostravská 2066/31
Karviná-Fryštát
Mobil: +420 725 044 292
E-mail: lipiny@golfprofi.cz 
www.golflipiny.cz
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Obchody GolfProfi najdete díky spolupráci s řadou klubů hned na sedmnácti golfových hřištích či driving 
range po celé republice. Dva proshopy v pražských Hodkovičkách a Karviné-Lipinách nabídnou dokonce stejnou 
úroveň služeb jako tři hlavní obchody společnosti v Praze, Brně a Ostravě. V rámci ojedinělého konceptu Proshop+ 
se mohou golfisté spolehnout na vyškolený personál GolfProfi, vybírat ze široké nabídky golfového vybavení, 
využívat stejné akce či slevy a třeba i vyzvedávat zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu. 
Přijďte si vyzkoušet naše služby přímo na hřiště.  

GolfProfi Proshop
GC Praha - Rohanský ostrov
Driving range Rohanský ostrov 
(CZ GOLF)
U Libeňského mostu 1
Praha 8
Mobil: +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
Praha 5 – Lahovice
Telefon: +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
Ústí nad Labem
Mobil: +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
Most
Mobil: +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
Benátky nad Jizerou
Telefon: +420 326 313 000,
mobil: +420 721 655 677
E-mail: benatky@czgolf.cz
www.golfbenatky.cz

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

GolfProfi Proshop
GC Mladé Buky
Golf Club Mladé Buky
Mladé Buky
Mobil: +420 604 273 293
E-mail: info@mladebuky.com
www.mladebuky.com

GolfProfi Proshop
GC Písek
Golf Resort Písek (CZ GOLF)
Kestřany 70
Mobil: +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
Telč
Mobil: +420 724 322 763
E-mail: telc@czgolf.cz
www.golf-telc.cz

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

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

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

 

GolfProfi Proshop
GC Kravaře
Zámecký golf club Kravaře
Alejní 26
Kravaře
Telefon: +420 553 673 202,
mobil: +420 724 106 804
E-mail: recepce@golfkravare.cz
www.golfkravare.cz

GolfProfi Proshop
GC Čeladná
Prosper Golf Resort Čeladná
Čeladná 741
Telefon: +420 558 440 410, 
mobil: +420 603 166 697
E-mail: golf@prosper-golf.cz
www.prosper-golf.cz

GolfProfi Proshop
GC Šilheřovice – Golf Pink 
Professional Shop & Academy 
Park Golf Club Ostrava
Dolní 412
Šilheřovice
Mobil: +420 722 288 422
E-mail: pgco@golf-ostrava.cz
www.golf-ostrava.cz

GolfProfi Proshop
GC Česká Lípa
Golf Club Česká Lípa
Pihel 191
Nový Bor
Mobil: +420 724 058 492
E-mail: info@gccl.cz
www.gccl.cz 
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Hrát golf se naučil se sedmičkou 
železem na pozemcích okolo domu svých 
rodičů v Jižní Africe. Snil o tom, že bude 
bojovat na nejlepších hřištích s nejlepšími 
golfisty. A dokázal to. Jako samouk se dostal 
až na European Tour, kde během patnácti let 
odehrál přes 370 turnajů a vyhrál mimo jiné 
Irish Open. Patřil do první stovky světového 
žebříčku a s golfem procestoval téměř celý 
svět. Před šesti lety zakotvil v Česku a jako 
kouč předává své zkušenosti především 
mladým talentům. V rozhovoru pro GolfProfi 
Magazín vzpomíná třeba na hru s Tigerem 
Woodsem, hovoří o proměnách European 
Tour i receptu na úspěch a přibližuje své 
plány do budoucna. 

David 
Carter:
Skvělý 
švih golfové 
turnaje 
nevyhrává

Golf jste hrál skoro na všech kontinen-
tech. Která místa se vám vryla do paměti 
nejvíce? 
Každá země je trochu jiná, má jiná golfová 
hřiště, a to mě na golfu baví. Odlišná bývá 
třeba i tráva. Když jsem hrál poprvé v Asii, 
nevěděl jsem pořádně, jak zahrát chip okolo 
greenů, protože tráva se naprosto lišila od 
té v Jižní Africe. Musel jsem se tehdy ptát 
místních, jak na to. (směje se) Ze zemí, kte-
ré jsem navštívil, mi hodně utkvěly v pamě-
ti Indie a  Filipíny. Překvapila mě obrovská 
chudoba, která tam byla. Lidé žili v  neu-
věřitelných podmínkách, což byl obrovský 
kontrast ke golfovým hřištím, která byla 
naopak perfektně udržovaná. Byly to úplně 
jiné světy. 



Když jsem hrál 
s Tigerem, 
řekli jsme si jen 
„ahoj“ a „díky“.

Na jaké turnaje jste se vždy rád vracel? 
Mám rád turnaje s historií a skvělým publi-
kem. V Evropě jsem se těšil na BMW PGA 
Championship ve Wentworthu nebo třeba 
na Irish Open, kde jsem dokázal vyhrát. Po-
vedené byly i turnaje v Americe, třeba Phoe-
nix Open v Arizoně. Tam to víc připomínalo 
party než golfový turnaj, je to bláznivé místo. 
V Americe je golf větší show. Pamatuji si, že 
když jsem hrál poprvé v Americe, byl jsem 
ve flightu s Davisem Lovem III. Tehdy nás na 
prvním týčku ohlašovali podobně jako boxe-
ry v  ringu před utkáním o  titul. Navíc jam-
ky byly obsypané lidmi od odpaliště až po 
green. Hodně jsem si to užíval.

Když je řeč o davech lidí na týčku, to by 
pro řadu smrtelníků znamenalo riziko 
infarktu… Jak těžké je postavit se na odpa-
liště s vědomím, že na vás zírají stovky očí?
Je to podobné jako v showbyznysu, člověk 
to zkrátka musí mít v sobě. Pokud zpěvák ne-
dokáže zazpívat před pár lidmi, jak si může 
troufnout vystupovat před nabitým sálem? 
V  golfu můžete být skvělým hráčem, ale 
když se nedokážete srovnat s tlakem, nemů-
žete to dělat. Pro mě je těžší hrát třeba před 
pěti lidmi než před pěti tisíci. Hrát před lidmi 
je součástí hry. To říkám i těm, které trénuji. 
Musí se s tím umět vyrovnat, musí vědět, jak 
pracovat s  nervozitou, aby je neochromila, 
jak udržet nervy na uzdě a využít emoce ve 
svůj prospěch. Když jsem hrál finálové kolo 
na turnaji, a obzvlášť když jsem vedl, nemo-
hl jsem spát. Byl jsem nervózní, ale zároveň 
jsem se těšil na to, co divákům ukážu. 

Na European Tour jste strávil dlouhých 
patnáct let. Bylo to pro vás stále jedno vel-
ké dobrodružství, nebo na konci už spíše 
jen rutina? 
Samozřejmě se to v  průběhu času měnilo. 
Jako dítě jsem snil o  tom, že budu hrát na 
skvělých hřištích proti výborným hráčům. 
A  to se mi splnilo. Čím jsem byl starší, tím 
více jsem toho zažil, už to pro mě nebylo tak 

nové a vzrušující, bylo těžší hledat motivaci 
ve stejných věcech. Ovšem vždy jsem si golf 
dokázal náramně užít. 

Jak moc se evropská série proměnila od 
dob, kdy jste ji hrál? 
Když jsem hrával, sezóna začínala v  břez-
nu, končilo se v říjnu, mezitím jsme měli pět 
měsíců volno. Mohli jsme odpočívat, užívat 
si život, dobít baterky, načerpat síly. Nyní se 
hraje prakticky celoročně, navíc se hodně 
cestuje – turnaje jsou v  Austrálii, Jižní Af-
rice nebo Číně. Také švih je agresivnější. To 
jsou faktory, které vedou k  většímu počtu 
zranění. 

Měli by tedy hráči mít volnější kalendář? 
Tvrdím, že golf není všechno, je to jen jedna 
část života. Pokud se jím chcete živit, musí 
to být něco, co děláte rád. Recept na úspěch 
je cítit vášeň. Když si ji zachováte, vydržíte 
u něj dlouho. Ale k tomu je potřeba odpočí-
vat, trénovat, věnovat se také něčemu jiné-
mu. Jenže golfisté v současnosti hrají pořád, 
bojují o každý cut a jsou pod velkým tlakem, 
když neuspějí.
 
Měl jste šanci zahrát si s mnoha skvělými 
hráči. Jak na ně vzpomínáte? 
Vždy jsem se rád družil, kamarádil jsem se 
spoustou hráčů ze všech koutů světa. Ale 
špičkoví hráči jsou trochu jiná liga. Na tur-
najích je moc nepotkáte, mají spoustu jiných 
povinností. Naší šancí vždy bylo přidat se 
k nim při cvičných kolech. Když jsme třeba 
viděli Seva Ballesterose, že míří na hřiště, 
hned jsme byli na nohou, abychom si s ním 
mohli zahrát. Přiběhli jsme k  němu, zeptali 
se, zda se můžeme přidat, pokynul, že ano, 
a šlo se. Měl jsem možnost hrát i s Bernhar-
dem Langerem, to byl další úžasný zážitek. 

Zahrál jste si i s Tigerem? 
Ano a bylo to zvláštní kolo. Na začátku jsme 
si potřásli rukou, představili se a pak už jsme 
nepromluvili ani slovo. Nic takového jsem 
předtím nezažil. Vždycky jsem si při kole 
s parťáky povídal o všem možném. S ním to 
bylo jen „ahoj“ a  „díky“. Absolutně se kon-
centroval, nekoukal nalevo napravo. Navíc 
kamkoli se vrtl, šli s  ním fotografové, davy 
lidí, ochranka… 

O čem se tedy hráči baví během kola, po-
kud zrovna nemlčí jako Tiger Woods? 
Vtipkuje se, řeč je o ženách, jiných sportech, 
rodině, kde se dobře jí, kde bydlí, kdo staví 
dům a jak se to daří… Je to prostě nezávazný 
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pokec o čemkoli, co člověku přijde na jazyk. 
(směje se) Cílem je být uvolněný, nemyslet 
jen na techniku. To je totiž chyba mnoha gol-
fistů. 

Že myslí na techniku? 
Ano. V golfu je spousta dalších věcí, s nimiž 
je potřeba se vyrovnat. Třeba emoce, smůla, 
špatný spánek, zpackaný začátek kola, troj-
putty… Technika je poslední věc, na kterou 
by měli na hřišti myslet. Klíčové je soustře-
dit se na ránu a  pak vypnout. Až do další 
rány. Když házíte míčem, také nepřemýšlíte 
o technice. Jednoduše ho popadnete a ho-
díte. Můžete ho házet přes hlavu, pod kole-
nem, vzadu za zády – a ani jednou přitom 
nebudete přemýšlet, jak to udělat, kde mít 
nohu, jak se při tom otočit a podobně. Pro-
stě to uděláte. Golf je potřeba hrát stejně. 
Nejsme stroje, bezchybný švih neexistuje. 
Jenže golfisté se učí v  jednom kuse švihat, 
místo aby se učili hrát golf. Bláznivé. 

Když se nechci učit švihat, ale hrát golf, co 
mám dělat třeba na drivingu? 
Lidé pálí stále stejnou holí, na stále stejné cíle, 
dělají stejné švihy. Ale tak to přece na hřišti 
nevypadá. I na drivingu se dá hrát opravdo-
vý golf. Kolikrát na hřišti zahrajete driverem 
desetkrát za sebou? Musíte střídat hole, typy 
ran. Když jsem se učil hrát golf, měl jsem jed-
nu hůl – sedmičku železo – a hrál jsem okolo 
domu. Musel jsem tou sedmičkou železem 
zahrát loby, chipy, dlouhé rány, všechno… 
A naučil jsem se hrát golf. Důležitější je, jak 
hůl použít a situaci vyřešit, ne jen švihat přes 
kopírák jednu ránu za druhou. Dobrý švih 
golfové turnaje nevyhrává. 

Určitě se vás lidé ptají, zda se můžete po-
dívat na jejich švih. Co jim odpovídáte? 
Říkám jim: Samozřejmě, ale na co se mám 
dívat? Co chcete udělat, zlepšit? Jak to vidí-
te vy? Vnímám to spíše jako dialog o tom, co 
by chtěli ve svém švihu zlepšit. Ve výsledku 
budou mít dobrou techniku, ale dojdou k ní 
„netechnickou“ cestou. Bude to pro ně větší 
zábava, necítí se shazovaní a poučovaní. 

Trénujete hodně mladých a talentovaných 
hráčů. Co je podle vás potřeba k tomu, aby 
uspěli? 
Každý úspěšný hráč potřebuje mít svůj re-
cept. K cíli vás neprotlačí pytle peněz, pokud 
nemáte recept, který funguje. Tiger Woods 
i Rory McIlroy jsou fenomenální hráči, přitom 
ani jeden není z bohaté rodiny. Měli ale sta-
bilní dětství a našli svůj recept. Tigerův táta 
byl v armádě a vtiskl mu disciplínu, respekt 
i  ochotu k  tvrdé práci. Tou hlavní věcí ale 
bylo, že Tiger golf miloval, bavil se jím a kro-
mě něj dělal spoustu dalších sportů. A to je 
právě ten recept. 

Jaký byl váš recept? 
Prvním krokem bylo, že mi táta představil 
golf. Dal mi příležitost hrát, pracovat v klubu 
i na hřišti, koučovat, nastavovat hole. Nejezdil 
jsem na golfové kempy do Španělska, neby-
dlel jsem v pětihvězdičkových hotelech. Táta 
za mě neutrácel žádné velké peníze. To byl 
můj recept. Samozřejmě nejsem žádný Tiger 
ani Rory, ale myslím, že je fůra dětí, které by 
chtěly prožít to, co jsem s golfem prožil já. 

To rozhodně ano. Co byste poradil jejich 
rodičům? 
Že děti musí zůstat dětmi, užívat si přátele, 
rodinu, různé sporty. Nemusí přece být svě-
tovými šampiony ve dvanácti. Jistě, Tiger 
s Rorym uspěli mladí, ale třeba Vijay Singh 
se prosadil až mnohem později. Nick Price 
hrál opravdu dobře až ve čtyřiceti, stejně 
jako Jay Haas nebo Miguel Ángel Jiménez. 
Každý je zkrátka jiný a na vrchol nevede žád-
ná zkratka. Je to dlouhodobá cesta. Existuje 
koneckonců dlouhá řádka hráčů, kteří uspě-
li ve čtrnácti, ale pak o nich nikdo neslyšel. 
Zvládnout přechod od amatérů k profíkům 
není jednoduché. Takže abych to shrnul – 
poradil bych rodičům, aby svým dětem vy-
tvořili dobré prostředí, v němž se nebudou 
bát dělat chyby a hrát špatně. To je v pořád-
ku a patří to k procesu výuky golfu. 

Žijete v Česku už šest let, jaké tady máte 
ambice? 
Chtěl bych změnit vnímání golfu – aby ho 
lidé vnímali více jako hru, sport, nikoliv zále-
žitost statusu. V Česku je stále velký prostor 
pro růst, golf je tady pořád vnímaný jako 
hodně drahý, příliš komplikovaný, se spous-
tou bariér. Má snobskou image. Žil jsem ve 
Švédsku a ve Skandinávii je golf sportem pro 

všechny. Švédsko má statisíce hráčů, masiv-
ní základnu, ve Finsku hrají golf třeba řidiči 
autobusů či uklízečky. Tady to tak není. Je 
na čase změnit golf, to, jak se na něj díváme, 
povzbudit lidi ke hře. 

Jak na to? 
Mám pár nápadů a už jsem je i začal realizo-
vat. Protože mi v Česku chyběl klubový pocit, 
pustil jsem se do nového dobrodružství a za-
ložil si vlastní golfový klub. Je určený všem, 
kteří vidí golf podobně jako já. Rád bych také 
do golfu zavedl systém členství, jaký funguje 
například v posilovnách. Dnes je pomalu kaž-
dý členem v  nějakém fitku. Já chci v  golfu 
nabízet v  rámci takového členství lekce za-
měřené na chipování, puttování, hru z písku 
a  podobně. Členství nebude drahé, aby si 
ho mohli lidé dovolit. Věřím, že se díky tomu 
podaří dostat do hry více lidí, že začátečníci 
přičichnou ke golfu a vyzkouší si ho. 

Golf je konzervativním sportem. Potřebuje 
podle vás změnu? 
Ano, ale nechci ho měnit z gruntu. Můžeme 
se stále držet tradic, nosit trička s límečkem, 
to je fajn. Ale důležité je, aby byl vnímán jako 
zábava – nenáročná a nepříliš drahá. Potře-
bujeme zbourat některé bariéry. Je nesmysl 
mít handicap, když nechcete hrát turnaje. 
Lyžování je nebezpečnější než golf, ale ob-
dobu zelené karty k  němu nepotřebujete. 
V golfu je důležité znát, jak se chovat na hři-
šti a jaká jsou pravidla. To je vše a můžete jít 
hrát. Chce to pohodovější přístup. Na západ 
od nás už to začalo – v Americe či Anglii mají 
drivingy, které připomínají bowling. Hraje 
tam muzika, je to jako v  zábavním klubu, 
mladí se skvěle baví. To je jedna z cest, jak 
zvýšit popularitu golfu. 

Myslete na to, že
jen
jeden.
máte
DOMOV

www.uniqa.cz

Pojištění bydlení Top Exklusiv 
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F I T T I N G
 F I T T I N G  C E N T R A

Vybíráte 
nové hole? 
Chtějte je 
vždy na míru

Každoroční testování holí, které pořádá 
GolfProfi pro své klienty, je toho jasným dů-
kazem. Mnoho hráčů si až na driving range 
s bagy plnými novinek za zády uvědomí, jak 
se jim jednotlivé hole doslova „mění“ pod 
rukama. S  některými létají míče snadno, 
s jinými se trápí. Právě testování v reálných 
venkovních podmínkách je ideální, navíc 
když můžete přesně změřit všechny klíčové 
parametry. 

GolfProfi má outdoorový fitting v  praž-
ských Hodkovičkách, kde se o  klienty sta-
rají profíci z renomované Golfové akademie 
Skopový. K tomu nabízí tři špičková indoo-
rová centra ve svých obchodech v  Praze, 
Brně a Ostravě. 

„Nezáleží na handicapu. Můžete mít 54 
a  začínat s  golfem, nebo single handicap 
a golf hrát řádku let, to ale nic nemění na 
nezbytnosti fittingu,“ říká Zbyněk Fulín, 
člen Golfové akademie Skopový, který se 
zúčastnil také březnového testování Golf-
Profi. „Při nákupu prvního setu holí by měl 
být soudný především trenér. Měl by zhod-
notit, jaké má hráč fyzické možnosti, ambi-
ce i to, jak často chce hrát,“ dodává s tím, 
že hráč by měl vždy automaticky zamířit za 
fittérem. Nejpozději od druhého setu. 

Díky fittingu uspoříte
Golfistům občas přijde fitting náročný na 
čas i  peníze, ale ve finále na holích uspo-
ří. Vydrží jim totiž déle – třeba o rok, nebo 
dokonce o dva. Alfou a omegou fittingu je 
elektronika, která dokáže změřit rychlost 
hlavy hole, rychlost letu míče a další údaje. 
„Poslední driver, který jsem si koupil, byla 
demo hůl, která měla rychlost hlavy o čty-
ři míle větší než jiné,“ líčí profesionál Filip 
Juhaniak. 

Nákup golfových holí, aniž byste si je 
vyzkoušeli v praxi, může být hodně riskantním 
krokem. Je to důležité rozhodnutí, které by 
vždy mělo být podloženo nejen zralou úvahou, 
ale především tvrdými fakty z testování. 
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Jak u nás vypadá fitting holí

Detailní srovnání
Hole vedeme při fittingu pod vlastními záložkami. Data 
v  záložkách dokážeme porovnat a  do detailů srovnat 
jednotlivé modely. 

Vybrané hole
Základní pohled na vybrané hole – zatím ještě bez na-
měřených dat.

Komplexní měření
Takto měříme trajektorii letu míče, délku ran, švihovou 
rychlost, rychlost míče, spin i  tzv. smash faktor. Právě 
tato data pak vedou k výběru optimální golfové hole. 

Úhly při impaktu
Tato data zobrazují úhly, pod jakými hráč trefuje při 
úderu míč. 

Dopadové zóny
Zkoumání dopadových zón je důležitou částí fittingu – 
zjistíme, se kterou holí máte nejmenší rozptyl ran, a vy-
bereme adekvátní hůl. 

Data zvolených holí
Detailní data u  jednotlivých holí zobrazují délku rány 
(při letu vzduchem i  celkovou s  doběhem), švihovou 
rychlost, rychlost míče, spin, vzletový úhel apod. 
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Matematika ale podle něj musí souznít s pocitem při švihu. „Jde to 
ruku v ruce. Když vám hůl nesedí, tak to zkrátka nebude fungovat. 
Můžete mít v ruce železa, s nimiž se vám skvěle švihá, ale nakonec 
je nekoupíte, protože se vám nebudou líbit,“ usmívá se. „Když auto 
bude mít čtyři sta koní a žrát pět litrů, bude to super, ale když mě 
nechytne za srdce, prostě ho nekoupím,“ přidává paralelu.

Jak Filip Juhaniak, tak Zbyněk Fulín zdůrazňují, že více než dří-
ve záleží také na shaftech. Právě správné naladění shaftu s hlavou 
hole, švihem a pocitem je opravdovou alchymií. Když se podaří na-
míchat ten správný koktejl, okamžitě to poznáte a přinese vám to 
na hřišti úspěch v podobě umazaných ran. 

Co byste měli před fittingem vědět? Třeba to, že při výběru holí 
musíte dobře znát sami sebe. Pokud golf už nějakou chvíli hrajete, 
jistě máte o něco jasnější představu, co potřebujete. Víte, jak často 
hrajete a trénujete, jaký je váš pohled na golf, jaké jsou vaše ambice, 
kam se chcete v golfu dostat… 

Takovou představu je pak nutné sladit s počítačovými daty a po-
hledem fittingového specialisty, což bývají zkušení golfoví profe-
sionálové. Ti poznají, jaký bude úkol holí – zda korigovat chyby ve 
švihu, nebo posunout hráče na novou výkonnostní úroveň. Pro ta-
kový úkol pak fittér staví hole, aby tvořily harmonický celek a hráči 
golf na hřišti usnadnily. 

Fittovat se přitom dají nejen železa, ale všechny hole v bagu – 
tedy i wedge nebo puttery. A  je to důležité, protože právě okolo 
greenu a na něm se rozhoduje o úspěchu v kole či na turnaji. Vyla-
dit si k obrazu svému jen železa a na wedge či putter zapomenout 
by tak byla další chyba – každý dílek je zkrátka důležitý pro celko-
vou skládačku. 

„Doporučuje se přitom vybírat wedge podle značky želez, tedy 
od stejné firmy,“ říká Zbyněk Fulín. Důvod? „Shafty či výrobní tech-
nologie jsou podobné a na švih tak mají stejný efekt.“

Špičkový fitting v GolfProfi
GolfProfi má špičková a  moderní fitting centra, přesně v  duchu 
trendu v celém golfovém světě. Každý hráč touží po dobrých vý-
sledcích a především příjemném pocitu ze hry. To zajistí jen hole 

upravené na míru – po profesionálním změření charak-
teristiky golfového švihu, postavy a dalších parametrů. 

Ve fitting centrech GolfProfi mají golfisté k dispozici 
nejširší nabídku testovacích holí od všech významných 
světových výrobců, stejně tak je k mání nejnovější ge-
nerace analyzátoru odpalu a  golfového švihu Flight-
scope X2. Díky němu je možné zajistit prvotřídní úro-
veň stavby holí na míru metodou dynamického fittingu 
– tedy takového, kdy je provedena detailní analýza cho-
vání holí při švihu hráče nikoliv na bázi statických měře-
ní, ale v dynamické podobě při skutečném pohybu při 
úderu a skutečném letu míče. 

Servis ve fitting centrech navíc zajišťují experti s mno-
haletými zkušenostmi – jde o profesionální trenéry nebo 
vyškolené fittéry, kteří dokáží počítačová data přenést 
do praxe a zabezpečit správný výběr holí. 

Připravíme vám hole na míru následujících světových 
značek:
Callaway, TaylorMade, Titleist, Ping, Mizuno, Cobra, 
Cleveland, Srixon, Wilson.

Kvůli holím od kamaráda 
málem sekl s golfem
Když Tomáš Novotný začínal s golfem, řešil i výběr holí. Tehdy nad ním 
spíše mávnul rukou s tím, že je to pro začátek vlastně jedno. Nechal si 
poradit trenérem hned při úvodní lekci, jeho tipy pak probral s kamará-
dy, kteří ke golfu přičichli před ním. A nakonec se nechal jedním z nich 
přemluvit, že si vezme jeho starší hole. 

„Začínáš, nic extra nepotřebuješ, tohle je pro tebe ideální,“ řekl To-
mášovi jeho golfový parťák. A  ten souhlasil. Navíc když byly hole za 
babku. Dlouho a  těžce si pak na ně zvykal. Snažil se jim přizpůsobit 
a v jednu chvíli málem celý golfový bag pověsil na hřebík. Přece jen se 
ale rozhodl dát golfu šanci – a koupit si nové náčiní. 

V  obchodě s  fittingovým centrem vyzkoušel hned několik značek. 
S výjimkou té, s níž se předchozí dva roky trápil na hřištích i driving 
range. Nové hole připravené podle naměřených parametrů si teď ne-
může vychválit. „Zlepšil jsem si handicap, cítím se na hřišti jistější, rád 
si zahraju turnaj i partičku s přáteli. Dříve jsem se tomu spíše vyhýbal. 
Golf si konečně užívám,“ vypráví Tomáš. „A navíc se mi hole zamlouva-
jí i svým designem. Což se o těch předchozích říct nedalo.“

Nejčastější chyby
Bez testu
Hráči často kupují hole bez otestování v reálných podmínkách a změ-
ření parametrů. 

Vzhled
Hole se musí golfistovi líbit, nicméně vybírat čistě jen podle vzhledu 
není to pravé ořechové. Při nákupu toho musí „hrát“ více, nejen design. 

Značka
Když sáhnete po holi jen kvůli tomu, že s  ní hraje Rory McIlroy, Phil 
Mickelson nebo jiný oblíbenec, můžete se hodně zmýlit. Přitom hned 
ve vedlejším bagu může být ta pravá hůl pro vás. Nechte se vést fittérem. 



Praha Outdoor
Driving range GC Hodkovičky
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, 
Praha 4 – Hodkovičky
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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, 
Praha 4 - Michle

Garanci kvality zajišťuje: 
Golfová akademie Skopový

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

Garanci kvality zajišťuje: 
Fitting guru Lukáš Horák

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

Garanci kvality zajišťuje: 
Fitting guru Jiří Maglen

GolfProfi 
Fitting 
CentrumOutdoor

Kvůli holím od kamaráda 
málem sekl s golfem

Nejčastější chyby
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GolfProfi 
Basic Fitting 
(základní stanovení parametrů)

Časový rozsah: 25 minut
Cena: 990 Kč s DPH
Určeno pro zájemce, kteří potřebují sta-
novit základní parametry vhodných golfo-
vých holí, zejména ve smyslu jejich délky, 
pružnosti shaftu, velikosti gripu a geomet-
rie hlavy. Jedná se o  základní, ale mnoh-
dy plně dostačující službu pro všechny re-
kreační hráče golfu nebo pro hráče, kteří 
již mají vybraný typ holí, nepotřebují hole 
testovat, ale pouze změřit parametry pro 
jejich  výrobu.
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 ve-
likostí 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, rozhodují se pro 
zakoupení již konkrétního vybavení a  po-
třebují doladit přesnou specifikaci shaftů 
nebo hlavy hole. Tito hráči s určitou herní 
zkušeností dokáží konzistentně zasahovat 
míč při úderu a na základě jejich švihu se 
mohou porovnávat různé charakteristiky 
letu míče při testování různých typů holí – 
želez nebo driverů. 
Doporučovaný HCP: 0–24

Fitting programy

GolfProfi Fitting zdarma?

Služby GolfProfi fitting center 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 optimální varianty. V  nabídce pro 
testování jsou fittingové systémy od těchto renomo-
vaných značek:
• Callaway OptiFit System
• Ping Advanced Fitting System
• TaylorMade Fitting System
• Titleist Fitting System
• Mizuno PFS Fitting System
• Cobra Fitting System

F I T T I N G
 F I T T I N G  C E N T R A
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Vodafone Business 
Golf Tour 2015 – spojení 
byznysu a kvalitního golfu 
Golfové turnaje jsou jednou z nejpříjemněj-
ších možností, jak získat nové, především ob-
chodní kontakty. Jednu z takových příleži-
tostí nabízí také mobilní operátor Vodafone, 
který letos pořádá atraktivní sérii turnajů 
Vodafone Business Golf Tour 2015. 

Tour začala 23. dubna v Pyšelech a její po-
slední část se odehraje 9. října na Dýšině. 
Hráči se mohou těšit zejména na kvalitní 
golf se zajímavými doprovodnými soutěže-

Vodafone OneNet
Všechny telekomunikační 
služby v jednom

OneNet spojuje klasické pevné linky, mobilní telefony 
a  internetové připojení. Koncept jednotného přístu-
pu k  různým komunikačním kanálům vznikl v  Čes-
ké republice a  Vodafone jej začal jako první nabízet 
už v  roce 2007. Služba slaví úspěch především díky 
jednoduchému nasazení a  správě. Po podpisu jediné 
smlouvy získá zákazník přístup k výhodám všech mo-
derních telekomunikačních služeb, které pak může 
dále ladit s jedním partnerem. Součástí řešení OneNet 
je navíc také mnoho dalších nadstavbových produktů, 
jejichž počet se stále rozšiřuje.

mi, chybět nebudou ani trofeje 
pro tři nejlepší hráče v jednotli-
vých kategoriích. Součástí pro-
gramu bude vždy také charita-
tivní soutěž ve prospěch České 
golfové asociace hendikepova-
ných. 

Do uzavřeného turnaje se zá-
kazníci Vodafonu mohou regis-
trovat prostřednictvím e-mailo-

Vodafone Business
Golf Tour 2015
Vodafone
Power to you

vé adresy vodafonesetkani@vodafone.cz, 
z níž obratem obdrží informace o možnos-
tech účasti. 

Golfový seriál Vodafonu propojuje špičko-
vý sportovní zážitek s byznysem. Jde navíc 
o spojení zcela logické – byznysové zaměře-
ní a fi remní sféra nejsou pro Vodafone ničím 
neobvyklým, službám pro malé i větší fi rmy 
se věnuje již řadu let. Základním stavebním 
kamenem v  této oblasti je fi remní řešení 
s názvem Vodafone OneNet, které s pozitiv-
ními ohlasy využívá již mnoho českých spo-
lečností. Zájemci, kteří by se chtěli o službě 
OneNet dozvědět bližší informace, se mo-
hou podívat na www.vodafone.cz/onenet.

Hřiště a termíny

Termín  Hřiště Typ startu
pátek 5. 6. 2015 Čeladná Canon start
pátek 17. 7. 2015 Penati (Slovensko) Postupný start
pátek 7. 8. 2015 Kunětická hora Postupný start
pátek 9. 10. 2015 Dýšina Canon start
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Místo činu bylo stejné jako v předchozích letech – tréninkové zázemí v pražských Hodkovičkách. 
Ovšem počet hráčů rapidně vzrostl. A to hned na dvojnásobek. Organizátoři největšího tuzemského 

testování nových golfových holí, které každoročně pořádá společnost GolfProfi, si na začátku března totiž 
kromě želez a driverů vzali na mušku také letošní novinky mezi wedgemi a puttery. 

Testování driverů a želez 
okořenily i wedge a puttery

Letos poprvé  
testovali hráči i hole  

pro krátkou hru –  
puttery a wedge. 

Dvacítka golfistů všech výkonnostních ka-
tegorií se proto rozdělila na dvě skupiny. 
Jedna zamířila již tradičně na driving, aby 
provětrala nabitý seznam driverů a  želez 
(celkem se hráči museli popasovat se 41 ho-
lemi) a  pořádnou porci míčků k  tomu, ta 
druhá zamířila na putting a chipping green. 

„Chtěli jsme dát hráčům šanci vyzkoušet si 
co nejvíce typů holí. Myslím, že si to všichni 
užili,“ neskrýval spokojenost Tomáš Krebs 
z  GolfProfi. Mezi wedge přimíchali orga-
nizátoři i skvělé lákadlo v podobě novinky 
od Callaway připravené podle specifikace 
Phila Mickelsona. Prototyp hole byl jediným 
kouskem v Evropě a testeři ho brali z bagu 
s posvátnou úctou. 

Hlad po nových holích byl opravdu velký. 
Řada golfistů, kteří testovali výzbroj pro 
krátkou hru, se dřív nebo později přesunu-
la rovněž na driving. A platilo to i opačně. 

„Funkčnost hole je zkrátka nejdůležitější,“ 
utrousil profesionál Filip Juhaniak, který se 
také snažil vyzkoušet – v krátkém časovém 
úseku orámovaném pracovními povinnostmi 
– co nejširší spektrum holí. „Štve mě, když 
s dobrým pocitem zahraji 79. Radši jdu na-
štvaný a přinesu 74,“ ušklíbl se. 

Březnové slunce pálilo
Testerům v Hodkovičkách přálo počasí, na 
začátek března až nezvykle teplé. Bundy 
a další svršky šly rychle dolů a místo hor-
kého čaje na zahřátí hledali hráči spíše stín. 
„Nejspíš budu trochu spálený,“ komento-
val to po několika hodinách na slunci Libor 
 Sionko. 

Bývalý fotbalový reprezentant se po skon-
čení kariéry věnuje golfu naplno. S velkým 
nasazením absolvoval i  testování. Odpálil 
spoustu míčů a  důkladně zvažoval každé 
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slovo a známku v hodnocení. „Jednou holí 
jsem odpálil pět šest míčků,“ podotkl. To 
při počtu testovaných holí na dlouhou hru 
a troše matematiky dělá výrazně přes dvě 
stovky ran. A jeho parťáci na drivingu na tom 
byli podobně. Těžko říci, co na to druhý den 
řekla jejich záda…

Petr Skopový a  Zbyněk Fulín, profíci 
z Golfové akademie Skopový, kteří stejně 
jako loni dělali testerům společnost, se 
objevili jak na drivingu, tak i při testování 
wedgí a putterů. „Není to v holi, ale v srdci, 
hlavě a rukách,“ lehce provokoval Petr Sko-
pový. „Ruce jsou stejné, a přesto se hole liší. 
A spousta jich příjemně překvapila,“ trousi-
ly se odpovědi. 

Shoda ovšem panovala v důrazu na fitting. 
Hovořili o  něm nejen profesionálové, ale 
i amatérští golfisté. „Ať má člověk handicap 
54 a teprve s golfem začíná, nebo už má sin-
gle handicap, v současnosti je fitting napros-
to nezbytný,“ shrnul Zbyněk Fulín. A přidal 
se i Filip Juhaniak: „První set holí by měl hráč 
konzultovat se svým trenérem, u druhého už 
by měl jít za fittérem. Někomu to přijde ná-
ročné na čas i peníze, ale ve finále takové 
hole vydrží déle.“ 

Tečku za osmým a znovu povedeným roč-
níkem testování udělali mnozí hráči u kávy 
na terase klubovny v  Hodkovičkách, kde 
probírali jednotlivé hole a kuli plány na začí-
nající golfovou sezónu.
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Dominika Burdová 
(Handicap: 8,3)

Čtrnáctiletá žákyně základní 
školy Dominika Burdová hraje 
golf už osm let. Za tu dobu se 
vypracovala na singlový handi-
cap. Pravidelně trénuje, každý 
týden stráví na hřišti třicet ho-
din. Vedle golfu stíhá ještě flor-
bal, badminton a jízdu na koních. 
Hraje holemi Wilson. 

Jitka Laubová 
(Handicap: 16,3)

S  golfem začala pětapadesá-
tiletá Jitka Laubová před čtr-
nácti lety. Pracuje jako mentální 
koučka, takže si dokáže poradit 
s náročnými situacemi na hřišti. 
Mnoho času na pravidelný tré-
nink ale nemá, na driving vyráží 
zhruba jednou týdně. K  tomu 
cvičí jógu a posiluje. 

Nela Halaburdová 
(Handicap: 1,7)

Sedmnáctiletá studentka Nela 
Halaburdová patří mezi čes-
ké golfové naděje. Připravuje 
se pod vedením kouče Davida 
Cartera. Hraje od deseti – pra-
videlně trénuje pět dní v týdnu, 
sedm hodin týdně tráví na hřišti. 
Na ostatní sporty jí nezbývá čas. 
Nedá dopustit na hole Titleist. 

Eliška Kocourková 
(Handicap: 0)

Šestnáctiletá studentka Eliška 
Kocourková začala s golfem do-
konce v pěti letech. Dnes patří 
mezi vycházející hvězdičky tu-
zemského golfu. Aby se dostala 
až na vrchol, trénuje čtyřikrát 
týdně a  na hřišti tráví v  týdnu 
zhruba sedm hodin. V jejím bagu 
najdete hole od Mizuna. 

Aleš Jurina 
(Handicap: 14,1)

Sedmatřicetiletý Aleš Jurina ke 
golfu prvně přičichl až po třicít-
ce, ale díky zkušenostem z ho-
keje, házené či tenisu se rychle 
zlepšoval. Na pravidelný trénink 
mu sice nezbývá čas, ale každý 
týden vyráží na hřiště. Hraje ho-
lemi značky Nike. 

Tomáš Švarc 
(Handicap: +0,1)

Devatenáctiletý student Tomáš 
Švarc hraje golf jedenáct let 
a na jeho handicapu je to znát. 
Koneckonců trénuje třikrát týd-
ně a dalších deset hodin tráví na 
hřišti. K  tomu si rád najde čas 
i na další oblíbené sporty – tenis 
a fotbal. V bagu má hole Calla-
way a Titlest. 

Jan Krušina 
(Handicap: 17,3)

Sedmačtyřicetiletý manažer Jan 
Krušina propadl golfu před sed-
mi lety. V nabitém diáři si dokáže 
najít čas na pravidelný trénink, 
vyráží na něj jednou až dvakrát 
týdně, čtyři hodiny pak tráví na 
hřišti. Kromě golfu si rád zahraje 
i tenis. Sází na hole značky Tay-
lorMade. 

Jiří Svatoš 
(Handicap: 29,9)

Pražský gymnazista Jiří Svatoš 
vzal hůl poprvé do ruky v devíti 
letech. Teď je mu třináct, vždy 
jednou týdně vyrazí na trénink 
a  také na hřiště. Kromě golfu 
se rád provětrá i na tenisových 
dvorcích. Hraje holemi Taylor-
Made a TigerCub. 
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Ondřej Šťáhlavský 
(Handicap: 49)

Devětatřicetiletý Ondřej Šťáh-
lavský pracuje jako ředitel firmy. 
S golfem začal před půl rokem, 
pravidelně chodí na tréninky, 
čtyři hodiny týdně tráví na hřiš-
ti. Kromě golfu se věnuje karate. 
Hraje holemi TaylorMade, v jeho 
bagu najdete také průhledný 
putter ClearView. 

Libor Sionko 
(Handicap: 4,5)

Někdejší fotbalový reprezentant 
Libor Sionko začal s golfem ve 
třiatřiceti, během pěti let přitom 
dokázal stlačit handicap hodně 
nízko. Hraje mid-amatérské sou-
těže, fittuje hole a svou budouc-
nost vidí právě v  golfu. Týdně 
stráví na hřišti přes dvacet ho-
din, občas si samozřejmě najde 
čas i na fotbal. V jeho bagu na-
jdete hole Titleist a Vega. 

Rudolf Práger 
(Handicap: 24)

Šestačtyřicetiletý ředitel firmy 
Rudolf Práger objevil kouzlo 
golfu až na prahu čtyřicítky. Ne-
stíhá pravidelně trénovat, a tak 
alespoň na čtyři hodiny týdně 
vyráží na golfové hřiště. Navíc 
rád lyžuje a hraje tenis. Sází na 
hole TaylorMade. 

Miloš Horák 
(Handicap: 10,8)

Dvaapadesátiletý Miloš Horák 
se do golfu obul před pěti lety 
a  už téměř dosáhl na singlový 
handicap. Na trénink se dostane 
zhruba jednou měsíčně, mno-
hem více hodin tráví přímo hrou 
– týdně odehraje patnáct hodin. 
Hraje s holemi značky Callaway. 

Martin Turek 
(Handicap: 15,6)

Jednačtyřicetiletý marketingový 
ředitel Martin Turek si s golfem 
dával na čas. Začal před pěti 
lety, dnes na hřišti tráví zhruba 
pět až deset hodin týdně. Na 
pravidelný trénink mu nicméně 
čas nezbývá. Vyráží nejen na 
golfová hřiště, ale i na běžecké 
trasy. Má hole Callaway. 

Tomáš Burda 
(Handicap: 12,2)

Šestačtyřicetiletý Tomáš Burda 
trénuje dvakrát týdně, na hřišti 
tráví zhruba třicet hodin týdně. 
I díky tomu se během devíti let, 
co golf hraje, dokázal přiblížit na 
dostřel singlovému handicapu. 
Na další sporty mu nezbývá čas. 
Jeho současnými holemi jsou 
Bridgestone. 

Jiří Sádlík 
(Handicap: 9,6)

Manažer Jiří Sádlík se golfu vě-
nuje posledních deset let. V jed-
napadesáti se dokázal dostat na 
singlový handicap. Hraje šest až 
deset hodin týdně, jednou až 
dvakrát týdně trénuje. Kromě 
golfu si najde čas i na basketba-
lová klání či dřinu ve fitku. Hraje 
holemi Ping a Titleist. 

Radek Chramosta 
(Handicap: 24)

Čtyřiačtyřicetiletý manažer Ra-
dek Chramosta objevil golf před 
čtyřmi lety. Pravidelně netrénuje, 
zato vyráží na hřiště – tráví na 
něm zhruba sedm hodin týdně. 
Jeho dalším oblíbeným sportem 
je stolní tenis. V bagu má hole 
Titleist, Callaway a Cleveland. 
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Martin Slavíček 
(Handicap: 9,5)

S golfem začal Martin Slavíček 
ve třiceti. Vzhledem ke svému 
dobrému sportovnímu základu 
třiatřicetiletý podnikatel v  rea-
litách novou disciplínu rychle 
ovládl. Kromě golfu hraje také 
hokej a fotbal, v zimě rád vyrá-
ží na snowboard. Hraje holemi 
značky Ping. 

Filip Juhaniak 
(Profesionál)

Třiatřicetiletý profesionál Filip 
Juhaniak prošel v kariéře řadou 
manažerských pozic, nyní půso-
bí jako manažer tradičního gol-
fového areálu v  pražském Mo-
tole. Hraje od osmi let, na další 
sporty mu nezbývá moc času. 
Na hřišti tráví zhruba šest hodin 
týdně. Do bagu si pořídil hole 
Titleist a Mizuno. 

Zbyněk Fulín 
(Profesionál)

Dalším profesionálem na testo-
vání byl čtyřiatřicetiletý Zbyněk 
Fulín. Člen Golfové akademie 
Skopový v  Hodkovičkách je 
spjat s golfem už osmnáct let, 
vedle lekcí s klienty si najde čas 
i  na vlastní trénink a  na hřišti 
tráví zhruba deset hodin týdně. 
Navíc se věnuje i windsurfingu, 
tai-či či snowboardingu. Hraje 
s holemi Titleist. 

Petr Skopový
(Profesionál)

Profesionál Petr Skopový má 
golf v genech. Jeden z klíčových 
členů Golfové akademie Skopo-
vý v  Hodkovičkách a  dvojná-
sobný vítěz českého Order of 
Merit hraje devětadvacet let, 
a jak říká, o golfu se mu kolikrát 
i zdá. Nejlépe se odreaguje při 
chvílích s  rodinou či u  her na 
playstationu. 

QR kódy 
a jak na ně

Tipy na aplikace

Čteček QR kódů je na trhu celá řada pro různé operační systémy. 
Pro ty nejrozšířenější, kterými jsou iOS a Android, je k mání pes-
tré spektrum aplikací. 

Scan for iPhone
Příjemná čtečka původně pro systém iOS, nyní už 
je ke stažení za zhruba 40 korun i čtečka pro An-
droid či Windows Phone. Od stejných vývojářů je 
k mání i čtečka QR Code Reader, která je zdarma 

(ovšem s menším počtem funkcí a jen pro iOS a Android). 

OptiScan 
Výborná čtečka kódů pro iPhone – rychlá a  spo-
lehlivá. Je o něco dražší než Scan for iPhone. 

I-Nigma
Další oblíbená a spolehlivá čtečka QR kódů, kte-
rou je možné instalovat na systémy iOS, Android, 
Blackberry či Windows Phone. K  dispozici je 
zdarma. 

Letos najdete na stránkách magazínu tzv. QR kódy, které 
vám pomohou rychle se dostat k důležitým či doplňují-
cím informacím umístěným přímo na webových stránkách 
 GolfProfi.cz. Díky tomu tak můžete získat co nejpodrob-
nější informace o holích a dalších produktech v nabídce 
golfového řetězce GolfProfi. 

Práce s QR kódy je naprosto jednoduchá, potřebujete 
k tomu ovšem chytré mobilní zařízení s připojením k in-
ternetu – smartphone nebo tablet. Do něj si nainstalujete 
čtečku kódů (tipy na prověřené aplikace najdete vpravo), 
která se při spuštění tváří jako fotoaparát – namíříte ji na 
QR kód, čtečka ho automaticky rozpozná a nabídne vám 
další postup, což je v našem případě odkaz na webovou 
adresu. Následně stačí nabídnutý obsah potvrdit a v mobil-
ním prohlížeči se vám načte příslušná internetová stránka. 

Čtečka QR kódů není jen na jednorázové použití v souvis-
losti s naším magazínem, hodit se vám může i v budouc-
nu – například pro rychlé platby mobilem či třeba načítání 
osobních či pracovních vizitek apod. Využití kódů je tedy 
poměrně široké. 

Driver R15
Pouze ty nejzásadnější a průlomové produkty TaylorMade 

označil písmenem „R“. Hru měnící design pod tímto ozna-

čením se na trhu objevil před 15 lety a od té doby byl driver 

s písmenem R ztělesněním kvality, inovací a prvotřídního vý-

konu. To vše se promítlo i do driveru R15. Za prostým ozna-

čením hledejte drtivou sílu! Výrobce nešetří superlativy a uve-

dení nejnovějšího driveru z řady kovových dřev považuje za 

stěžejní moment ve své historii!

Podobně jako SLDR využívá posuvných závaží vpředu na dolní 

části koruny, zasazených ve speciální kolejnici. Systém však do-

znal dílčích změn, z nichž tou nejmarkantnější je přidání dru-

hého závaží. S pomocí celého mechanismu snáze docílíte po-

žadované křivky ran. Pracuje na stejném principu jako rychlostní 

kapsa (Speed pocket) – zvět-

šuje sweet spot a redukuje 

rotaci udělenou míči. 

I když tak míč netre-

fíte ideálně, nepři-

pravíte se o cenné 

metry.

Nezůstalo pocho-

pitelně jenom u dri-

veru, řadu doplňují 

fervejová dřeva, nejso-

fi stikovanější hole výrobce 

v této kategorii, i záchranné 

hole (rescue), do jejichž tvaru se 

promítly poznatky hráčů z Tour.

Fervejová dřeva
AeroBurner
Žádné nastavování, vyvažování 

apod. Řada TaylorMade AeroBur-

ner, zahrnující driver, fervejová dřeva 

a hybridy, nebo chcete-li záchranné 

hole, hlásá návrat ke kořenům. Alespoň 

pokud hovoříme o možnostech měnit loft 

či úhel líce. Ovšem nenechte se mýlit, roz-

hodně nejde o krok zpátky. Naopak, AeroBur-

ner, to je spalující rychlost.

Fervejové dřevo č. 3 se podle vyjádření výrobce 

pyšní nejpevnější úderovou plochou. A když k tomu 

přičtete přínos rychlostní kapsy, zahloubené 

na spodku a sahající do dřeva více než 

u předchozích modelů, získáte zbraň s vel-

kou činnou plochou, udělující míči vysokou 

rychlost a menší míru rotace.

Zní to neuvěřitelně, ale ve srovnání s dřevem 

JetSpeed je sweet spot dvakrát tak velký! Vý-

sledkem výše uvedených vylepšení je delší rána 

jak z ferveje, tak z týčka.

Aerodynamický profil konstruovali podobně jako 

u driveru, stejně tak jsou společné rysy zřejmé z hle-

diska barevného provedení a povrchové úpravy, což 

platí i pro záchranné hole.

Na výběr máte z pěti variant loftů ve standardu a ze tří va-

riant TP verze.

Mini Driver AeroBurner
Můstek mezi drivery a fervejovými dřevy obstarává tzv. Mini 

Driver, trojka dřevo navržená pro hru z týčka. Elitní hráči 

i velmi dobří amatéři potřebují hůl s přesností dřeva č. 3, 

kterým dokáží míč poslat stejně daleko jako při odpalu dri-

verem. Stejné vlastnosti, jaké vykazuje na odpališti, předvádí 

tato hůl i na fervejích.

Opět zde hovoříme o rychlosti, jež se řadou AeroBurner pro-

plétá jako tenká nit. S ní souvisí nový aerodynamický tvar 

s mělkou lící, zvýšení koruny ve středové části a „ploutvička“ 

v oblasti krčku. K tomu přidejte přínos rychlostní kapsy (nej-

větší, jakou u kovových dřev výrobce najdeme), jež zvětšuje 

sweet spot a redukuje rotaci. Hratelnost usnadňuje větší ob-

last zásahu.

Také vzhled hole podporuje sebevědomí hráče. Bílá 

matná povrchová úprava se kombinuje s černou PVD 

lící a výraznou grafikou na horní části, což usnadňuje 

vyrovnání hole.

Standardně Mini Driver AeroBurner zakoupíte na od-

lehčených shaftech Matrix Speed RUL-Z 60, k dispo-

zic jsou také TP modely osazené 

novými shafty Matrix 

Ozik White Tie 

70X4.

Zaostřeno na dlouhou hru

řevy obstarává tzv. Mini 

u z týčka. Elitní hráči 

přesností dřeva č. 3,

eko jako při odpalu dri-

je na odpališti, předvádí 

e řadou AeroBurner pro-

ý aerodynamický tvar 

dové části a „ploutvička“ 

os rychlostní kapsy (nej-

e najdeme), jež zvětšuje

nost usnadňuje větší ob-

Také vzhled hole podporuje sebevědomí hráče. Bílá 

matná povrchová úprava se kombinuje s černou PVD 

lící a výraznou grafikou na horní části, což usnadňuje

vyrovnání hole.

Standardně Mini Driver AeroBurner zakoupíte na od-

lehčených shaftech Matrix Speed RUL-Z 60, k dispo-

zic jsou také TP modely osazené 

novými shafty Matrix 

Ozik White Tie 

70X4.



Profily testerů Driver R15
Pouze ty nejzásadnější a průlomové produkty TaylorMade 

označil písmenem „R“. Hru měnící design pod tímto ozna-

čením se na trhu objevil před 15 lety a od té doby byl driver 

s písmenem R ztělesněním kvality, inovací a prvotřídního vý-

konu. To vše se promítlo i do driveru R15. Za prostým ozna-

čením hledejte drtivou sílu! Výrobce nešetří superlativy a uve-

dení nejnovějšího driveru z řady kovových dřev považuje za 

stěžejní moment ve své historii!

Podobně jako SLDR využívá posuvných závaží vpředu na dolní 

části koruny, zasazených ve speciální kolejnici. Systém však do-

znal dílčích změn, z nichž tou nejmarkantnější je přidání dru-

hého závaží. S pomocí celého mechanismu snáze docílíte po-

žadované křivky ran. Pracuje na stejném principu jako rychlostní 

kapsa (Speed pocket) – zvět-

šuje sweet spot a redukuje 

rotaci udělenou míči. 

I když tak míč netre-

fíte ideálně, nepři-

pravíte se o cenné 

metry.

Nezůstalo pocho-

pitelně jenom u dri-

veru, řadu doplňují 

fervejová dřeva, nejso-

fi stikovanější hole výrobce 

v této kategorii, i záchranné 

hole (rescue), do jejichž tvaru se 

promítly poznatky hráčů z Tour.

Fervejová dřeva
AeroBurner
Žádné nastavování, vyvažování 

apod. Řada TaylorMade AeroBur-

ner, zahrnující driver, fervejová dřeva 

a hybridy, nebo chcete-li záchranné 

hole, hlásá návrat ke kořenům. Alespoň 

pokud hovoříme o možnostech měnit loft 

či úhel líce. Ovšem nenechte se mýlit, roz-

hodně nejde o krok zpátky. Naopak, AeroBur-

ner, to je spalující rychlost.

Fervejové dřevo č. 3 se podle vyjádření výrobce 

pyšní nejpevnější úderovou plochou. A když k tomu 

přičtete přínos rychlostní kapsy, zahloubené 

na spodku a sahající do dřeva více než 

u předchozích modelů, získáte zbraň s vel-

kou činnou plochou, udělující míči vysokou 

rychlost a menší míru rotace.

Zní to neuvěřitelně, ale ve srovnání s dřevem 

JetSpeed je sweet spot dvakrát tak velký! Vý-

sledkem výše uvedených vylepšení je delší rána 

jak z ferveje, tak z týčka.

Aerodynamický profil konstruovali podobně jako 

u driveru, stejně tak jsou společné rysy zřejmé z hle-

diska barevného provedení a povrchové úpravy, což 

platí i pro záchranné hole.

Na výběr máte z pěti variant loftů ve standardu a ze tří va-

riant TP verze.

Mini Driver AeroBurner
Můstek mezi drivery a fervejovými dřevy obstarává tzv. Mini 

Driver, trojka dřevo navržená pro hru z týčka. Elitní hráči 

i velmi dobří amatéři potřebují hůl s přesností dřeva č. 3, 

kterým dokáží míč poslat stejně daleko jako při odpalu dri-

verem. Stejné vlastnosti, jaké vykazuje na odpališti, předvádí 

tato hůl i na fervejích.

Opět zde hovoříme o rychlosti, jež se řadou AeroBurner pro-

plétá jako tenká nit. S ní souvisí nový aerodynamický tvar 

s mělkou lící, zvýšení koruny ve středové části a „ploutvička“ 

v oblasti krčku. K tomu přidejte přínos rychlostní kapsy (nej-

větší, jakou u kovových dřev výrobce najdeme), jež zvětšuje 

sweet spot a redukuje rotaci. Hratelnost usnadňuje větší ob-

last zásahu.

Také vzhled hole podporuje sebevědomí hráče. Bílá 

matná povrchová úprava se kombinuje s černou PVD 

lící a výraznou grafikou na horní části, což usnadňuje 

vyrovnání hole.

Standardně Mini Driver AeroBurner zakoupíte na od-

lehčených shaftech Matrix Speed RUL-Z 60, k dispo-

zic jsou také TP modely osazené 

novými shafty Matrix 

Ozik White Tie 

70X4.

Zaostřeno na dlouhou hru

řevy obstarává tzv. Mini 

u z týčka. Elitní hráči 

přesností dřeva č. 3,

eko jako při odpalu dri-

je na odpališti, předvádí 

e řadou AeroBurner pro-

ý aerodynamický tvar 

dové části a „ploutvička“ 

os rychlostní kapsy (nej-

e najdeme), jež zvětšuje

nost usnadňuje větší ob-

Také vzhled hole podporuje sebevědomí hráče. Bílá 

matná povrchová úprava se kombinuje s černou PVD 

lící a výraznou grafikou na horní části, což usnadňuje

vyrovnání hole.

Standardně Mini Driver AeroBurner zakoupíte na od-

lehčených shaftech Matrix Speed RUL-Z 60, k dispo-

zic jsou také TP modely osazené 

novými shafty Matrix 

Ozik White Tie 

70X4.
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Vítěz v kategorii
VZDÁLENOST, CELKOVÝ POCIT

Callaway
XR Driver

Technická specifi kace
Aerodynamický tvar hlavy hole 
spolu s  technologií R MOTO 
a kvalitním shaftem vyvinutým 
speciálně pro model XR jsou po-
depsány pod prodlouženými ra-
nami. Driver maximalizuje rych-
lost švihu při zmenšení nápřahu 
a  technologie R MOTO snižuje 
o 10 procent hmotnost úderové 
plochy, což zajišťuje lepší pře-
nos energie na míč. Klíčovým 
komponentem je shaft – Pro-
ject X LZ s technologií OptiFit 
umožňující až 8 různých nasta-
vení loftu a lie. 

Komentář hráčů
Martin Turek
„Z pohledu hráče příjemný 

design, v bagu bude příliš ba-
revný. Ale kvůli tomu je vlastně 
cover.“

Rudolf Práger
„Matný, zlověstný pro 

soupeře. Hezky zazní a letí tvr-
došíjně vpřed. Plachtil daleko, 
odpaly bez problému.“

Libor Sionko
„Dobře ovladatelný 

driver.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Líbí se mi design hlavy 

hole.“

HCP 
4,5

HCP 
15,6

HCP 
24

Komentář hráčů
HCP 
PRO   Petr Skopový 

„Řekl bych to prostě – 
úspěšné obnovení staré slávy.“

Rudolf Práger
„Tišší odpaly, míče létaly 

správně vysoko a daleko.“

Miloš Horák
„Super hůl.“

Martin Turek
„Těžší hlava, složitější na-

stavování. Ale délka a přesnost 
překvapily.“

HCP 
15,6

HCP 
10,8

HCP 
24

Callaway
Big Bertha Alpha 
815 Driver

Technická specifi kace
Driver, který díky většímu od-
pouštění při nepřesných ranách 
může být zajímavou a  oblí-
benou zbraní i  v  rukách méně 
zkušených hráčů. Prodlužuje 
rány, optimalizuje trajektorii letu 
míče a jeho rychlost. Nabízí niž-
ší spinning a  lepší moment se-
trvačnosti pomocí technologie 
Gravity Core, která umožňuje 
změnit nastavení těžiště hlavy 
hole. Standardně je osazen gra-
fi tovými shafty Fujikura Motore 
Speeder 565 a 665 nebo Mitsu-
bishi Diamana S+ 60. 

Vítěz v kategorii 
ODPOUŠTĚNÍ GolfProfi 

test 2015

Drivery

Driver vždy býval obávanou holí, ovšem se sou-
časnými možnostmi nastavení se stává mocnou 
zbraní, s níž si poradí i hráči s vyšším handicapem. 
Drivery si přitom můžete nastavit sami podle 
svých představ, nebo je svěřit svému trenérovi či 
úpravci holí. Variant, jak driver vyladit, je u všech 
značek na trhu tolik, že prakticky nemůžete sáh-
nout vedle. A zjistíte, že na driverech už si nemu-
síte vylámat zuby – namísto toho si můžete zajis-

tit zlepšení svého skóre a hlavně pocitu ze hry.  
V  přehledu najdete šestnáct vybraných drive-
rů, které jeden po druhém prověřili naši teste-
ři. V  nabídce golfových obchodů GolfProfi  je 
ale mnohem více holí, na kompletní sortiment 
driverů se můžete snadno prokliknout prostřed-

nictvím QR kódu na této stránce. 
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Cobra
Fly-Z Driver

Technická specifi kace
Novinka od Cobry je konstruo-
vána tak, aby pomáhala i začína-
jícím hráčům – prodlužuje rány 
a odpouští chyby při nepřesných 
úderech. Těžiště je posunuto do 
zadní části hlavy hole, proto 
produkuje nízký spin, střední 
vzletový úhel a na míč přenáší 
více energie. Díky technologii 
Forged E9 Zone Face je sweet 
spot hole velký a  i při nepřes-
nosti pošle míč plánovaným 
směrem. Další technologie My-
Fly8 dává možnost upravit si 
loft v rozmezí 9-12 stupňů. Stan-
dardním shaftem je Matrix VLCT 
SP, grip pak Lamkin REL 360. 

Komentář hráčů
Libor Sionko
„Výborný pocit. Odpouští 

a je extrémně dlouhý.“

Martin Turek
„Nízké rány umí.“

Tomáš Burda
„Výrazně příjemnější a rov-

nější než varianta Fly-Z+.“

Radek Chramosta
„Slušná hůl.“

HCP 
24

HCP 
12,2

HCP 
4,5

HCP 
15,6

Komentář hráčů
Tomáš Burda
„Dlouhé, rovné rány s mi-

nimálním úsilím. Zvuk trochu 
slabší, ale i tak je prima.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Pro mě osobně nejlepší 

z testovaných driverů od Calla-
waye.“

HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Kulatá hlava, zvláštní 

zvuk. Létá pěkně.“

Rudolf Práger
„Dobrý driver, poctivá 

vzdálenost a toleruje menší 
chyby.“

HCP 
24

HCP 
12,2

Komentář hráčů
HCP 
24

Radek Chramosta
„Hezky vypadá, ale je to 

Nike…“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Design slabší, ale o  to 

přátelštější hůl. Od menší hlavy 
jsem čekal víc problémů.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Vypadá cool.“

HCP 
10,8

Miloš Horák
„Nejlepší.“

Komentář hráčů
Miloš Horák
„Příjemně překvapí.“

HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Velmi sympatická hlava 

– černou barvou i tvarem. Úde-
rová plocha je snad nejměkčí ze 
všech testovaných driverů.“

Martin Turek
„Když se trefí, tak jo. Ale 

není to žádná sranda.“

Radek Chramosta
„Dobrá hůl, nadprůměr.“

HCP 
24

HCP 
15,6

HCP 
10,8

Callaway
Big Bertha 
V Series Driver

Technická specifi kace
Nový driver s  lehčí konstrukcí, 
jehož váha začíná na 290 gra-
mech. Díky nízké hmotnos-
ti může hráč dosáhnout vyšší 
rychlosti hlavy hole a rychleji tak 
odpálit míč z týčka. Aerodyna-
mické tvarování hlavy navíc sni-
žuje odpor vzduchu v průběhu 
celého odpalu. Filozofi i driveru 
Callaway Big Bertha V  Series 
doplňuje ultralehký shaft Mitsu-
bishi Bassara. 

Nike
Vapor Pro Driver

Technická specifi kace
Další z  driverů, který se snaží 
maximálně prodlužovat rány. 
U  Nike na to jdou technologií 
stabilizující hlavu hole a umož-
ňující maximální přenos energie 
na míč. Cílem bylo také zvýšit 
odpouštění driveru, design hlavy 
cílí na mladé golfi sty – ostatně 
také na Tour ho preferují mla-
dí profesionálové. Nižší těžiště 
umístěné vpředu způsobuje 
nižší spin míče a nižší vzlet po 
impaktu. Technologie FlexLoft 
umožňuje až 15 nastavení hlavy 
hole v rozmezí 8,5 až 12,5 stup-
ně. Hůl doplňuje shaft Diamana 
S+ Blue Board 60 a grip Golf-
Pride Tour Wrap 2G.

Cobra
Fly-Z+ Driver

Technická specifi kace
Konstruktéři Cobry přišli se 
systémem závaží Flipzone, kte-
rý jako první v  historii dokáže 
posouvat těžiště mezi přední 
a zadní částí hlavy hole. Driver 
si tak můžete nastavit přesně 
dle svých potřeb a  tím pro-
dloužit své rány. Fly-Z+ rovněž 
disponuje technologií Speed 
Chan nel, která propůjčuje míč-
ku ještě vyšší rychlost, což tak-
též pomáhá natahovat rány. Díky 
Forged E9 Zone Face je sweet 
spot velký a i při nepřesném zá-
sahu driver pošle míč správným 
směrem. Hůl doplňuje shaft Mat-
rix VLCT ST a grip Lamkin 3GEN.
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Ping
G30 Driver

Technická specifi kace
Charakterizuje ho důraz na 
vzdálenost a  přesnost. Hlava 
driveru byla designována tak, 
aby optimálně přenesla energii 
a co nejvíce odpouštěla nepřes-
né rány. Zářezy na hlavě snižují 
aerodynamický odpor a pomá-
hají k vyšší rychlosti míče a del-
ším ranám. Verze Straight Flight 
Tec je určena pro ty, kteří často 
hrají slice – posunuté závaží blí-
že ke krčku hole v uzavřenější 
pozici jim pomůže dostat od-
paly na fairway. Verze Low Spin 
Tec kombinuje nízký a  stabilní 
spin s vysokou setrvačností, což 
umožňuje pálit daleko a údery 
lépe kontrolovat. Standardem je 
grafi tový shaft TFC 419D. 

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Fakt velká hůl. Rány hez-

ké, trochu méně poslušný.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Ping nezklame. Jen snad 

design hlavy hole – ostřejší 
tvar.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Ne každému bude vyho-

vovat vzhled. Dlouhý a tole-
rantní.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Povedený driver, bez 

extrémů.“

36

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Bílý shaft není pro mě.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Hůl pro nejdrsnější kluky 

z drivingu…“

HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„V založení trochu old 

school kvůli výrazně světlejší 
úderové ploše. V impaktu jsem 
měl u každé rány pocit, že to 
bude kladivo.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Velmi dlouhý driver, šlo 

mi s ním vše. I zvuk se mi líbil, 
koupil bych ho hned.“

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Příjemná hůl, dlouhá, rov-

ná, super bílá barva hlavy.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Standardně vysoká kvali-

ta a výkon.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Těžší do hlavy a logické 

nastavování.“

HCP 
24  Radek Chramosta

„Výborný driver.“

Komentář hráčů
HCP 
4,5

Libor Sionko
„Béčko driveru R15.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Rovný a dlouhý, příjemný 

do ruky.“

HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Dobře odpouštějící 

driver.“

HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Bílá barva nezvyklá, ale 

nevadí. Dlouhé, rovné rány, 
vysoká trajektorie.“

Nike
Vapor Speed 
Driver

Technická specifi kace
Driver s  odvážným designem, 
který nemusí každému padnout 
do oka. Nicméně technologicky 
je Nike Vapor Speed vyspělým 
kouskem, který je našlapaný 
inovacemi – s cílem prodloužit 
rány, zvýšit moment setrvačnos-
ti a maximalizovat odpouštění. 
Nižší těžiště umístěné vpředu 
podporuje vyšší vzlet míče pro 
delší rány. Hůl je dodávána se 
standardním shaftem Fubuki 
Z50 a  gripem GolfPride Tour 
Wrap 2G. 

TaylorMade
R15 Driver

Technická specifi kace
Nový driver s průlomovou tech-
nologií Front Track System – 
tvoří ji dvě pohyblivá závaží 
o váze 12,5´g, která lze přizpů-
sobit vašemu odpalu. Blíž ke 
krčku zařídí draw, blíž ke špič-
ce fade a rozložením závaží na 
oba konce získáte maximální 
délku ran a  stabilitu letu míče. 
Když k tomu přičtete až 12 mož-
ností nastavení loftu v rozmezí 
4 stupňů, získáte technologicky 
nejvyspělejší driver značky. Po-
těší i  velká hlava, která se po-
stará o  maximální odpouštění. 
Driver doplňuje grafi tový shaft 
Fujikura Speeder Evolution 
a grip Lamkin UTX. 

TaylorMade
Aeroburner 
Driver

Technická specifi kace
V  případě driveru Aeroburner 
přišli v TaylorMade s lepší aero-
dynamikou hlavy hole a vylepše-
nou technologií Speed Pocket, 
která přidává vzdálenost a opti-
malizuje dráhu letu. Driver ocení 
začátečníci, kterým pomůže pá-
lit dobře a přesně, pokročilé hrá-
če zase potěší dlouhým letem 
míče. Inovace modelu se nesly 
také v duchu snižování váhy – 
díky použitým technologiím, 
shaftu a gripu se hmotnost hole 
dostala pod hranici 300´g. Driver 
je osazen lehkým grafi tovým 
shaftem Matrix  Speed  Rul-Z. 

Vítěz v kategorii 
KONTROLA, PŘESNOST
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Titleist
915 D2 Driver

Technická specifi kace
Nižší spin, lepší moment setrvač-
nosti a vyšší trajektorie. Takový 
je podpis letošní novinky od 
Titleistu. Technologie Sure Fit 
umožňuje upravovat trajekto-
rii změnou nastavení loftu a lie, 
celkem je k dispozici 16 možností 
nastavení – dokonale tak můžete 
driver vyladit, abyste z něj vyždí-
mali maximální vzdálenost a vy-
sokou stabilitu. Standardně je 
hůl osazena grafi tovým shaftem 
Mitsubishi Diamana M+ Red 50. 

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Perfektní, rovná, dlouhá, 

ovladatelná, moc fajn. Pro mě 
jasná jednička v testu.“

HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„V založení naprosto 

nejlepší pocit. Jasná volba pro 
lepšího hráče, který pravidelně 
trefuje sweet spot.“

HCP 
15,6  Martin Turek

„Klasický design i výsledek 
– dlouhá, rovná rána.“

HCP 
9,6  Jiří Sádlík

„Výborný driver, přesný.“

Komentář hráčů
HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Pocitově jako fairwayové 

dřevo, ale hůře trefi telné.“

HCP 
12,2  Tomáš Burda

„Bomba. Vypadá zvlášt-
ně, ale je příjemný, snadno 
ovladatelný a i co do délky 
srovnatelný.“

HCP 
15,6  Martin Turek

„Dokážu si představit hrát 
s ním přímo z fairwaye.“

HCP 
24  Radek Chramosta

„Zajímavé.“

Komentář hráčů
HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Prostě nejlepší!“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Joooo, letí daleko.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Nejlepší driver! Délka, 

krása, nádherný zvuk.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Ne že byl horší než D2, 

spíš je trošku těžší.“

TaylorMade
Aeroburner mini 
Driver

Technická specifi kace
Hlavní výhodou tohoto mini 
driveru je velikost hlavy, která je 
nyní 253cc. Díky tomu budete 
mít pocit větší jistoty na týčku 
– jako byste drželi v ruce fairwa-
yové dřevo, přitom se můžete 
spolehnout, že vaše rány budou 
dlouhé a přesné. Navíc má hla-
va driveru nový aerodynamický 
tvar. Také menší Aeroburner těží 
z  technologie Speed Poc ket, 
která přidává vzdálenost a opti-
malizuje dráhu letu. Hůl je osaze-
na novým lehkým shaftem Ma-
trix Speed RUL-Z 60 a gripem 
TaylorMade Speed. 

Titleist
915 D3 Driver

Technická specifi kace
Druhý z  driverů od Titleistu 
nabízí nižší spinning a  let míče 
než model D2. Cílem konstruk-
térů bylo dosáhnout maximální 
vzdálenosti a kontroly nad tra-
jektorií. Tu umožňuje každému 
hráči ušít na míru technologie 
Sure Fit, díky níž lze volit až ze 
16 nastavení loftu a lie a optima-
lizovat tak rychlost rotace míče. 
Driver odpouští nepřesnosti 
a  poskytuje příjemný pocit při 
úderu. Standardně je doplněn 
grafi tovým shaftem Mitsubishi 
Diamana S+ Blue 60. 

Vítěz v kategorii 
ZVUK, VZHLED
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Cleveland
CG Black Driver

Technická specifi kace
Novinka od Clevelandu cílí 
především na amatérské hrá-
če s  průměrným handicapem 
a rychlostí švihu pod 145 km/h. 
Driver je velmi lehký, dokonce 
patří mezi vůbec nejlehčí do-
stupné drivery na trhu. Nižší 
moment setrvačnosti pomáhá 
hráčům dosahovat delších ran, 
o  vyšší rychlost hlavy hole se 
stará technologie Speed Innova-
tion. Variabilní technologie hlavy 
hole snižuje riziko špatné rány 
a ztráty vzdálenosti při zasažení 
mimo sweet spot. 

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Zvuk plechový. Asi bych 

si nezvykl ani u spoluhráče ve 
fl ightu…“

HCP 
12,2  Tomáš Burda

„Velice ovladatelná a té-
měř neomylná.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Hlasitý zvuk, chybí zamě-

řovací čárka.“

HCP 
24  Rudolf Práger

„Darth Vader mezi drivery. 
Pálil jsem s ním daleko. A zvuk 
upozorní, že na hřišti je bom-
ber.“

Komentář hráčů
HCP 
15,6

Martin Turek
„Ovladatelnost je jeho 

druhé jméno.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Průměr. Nezaujal.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Jednoduchá, hezká hůl. 

Jen chybí zaměřovadlo.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Příjemný, když se trefí. 

Poměrně vysoká trajektorie.“

Komentář hráčů
HCP 
24

Radek Chramosta
„Nepotkali jsme se.“

HCP 
4,5  Libor Sionko

„Spíš podprůměr.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Super lehký shaft. Vhod-

ný pro slabší hráče…“

HCP 
12,2  Tomáš Burda

„Každá rána jiná, měnil se 
i zvuk. Celkově ale přátelská.“

Srixon
Z 545 Driver

Technická specifi kace
Široké možnosti nastavení 
umožňují hráčům maximálně si 
driver přizpůsobit obrazu svému 
– Quick Tune System dovoluje 
upravit trajektorii změnou lof-
tu a  lie, což vyladí rychlost ro-
tace míče k dosažení dlouhých 
a  přesných ran. Zároveň si lze 
rovněž nastavit hmotnost portu 
i těžiště pro optimální zahájení 
a spin. Technologie Dual Speed 
zefektivňuje rotaci hráče, a tedy 
i  přenos kinetické energie při 
kontaktu s  míčem. Výsledek? 
Prodloužení ran. Standardním 
shaftem je grafi tový KuroKage 
Black HBP 60.

Wilson
Sta«  D200 
Driver

Technická specifi kace
Větší úderová plocha odpouští 
rány mimo střed, vyšší švihová 
rychlost zase rány prodlužu-
je. Pod zlepšením konzistence 
úderů je zase podepsána reduk-
ce váhy hlavy hole – s hmotnos-
tí jen 286 gramů je Wilson Sta»  
D200 vůbec nejlehčím nastavi-
telným driverem, jaký si můžete 
pořídit. Driver umožňuje změnu 
nastavení loftu v rozmezí jedno-
ho stupně, celkově jsou k mání 
čtyři možnosti, jak přizpůsobit 
hůl svým požadavkům. Stan-
dardem je shaft UST Element 
chrome a grip GolfPride. 

RYCHLOST  je hlavní hnací silou za novým driverem XR. 
To znamená rychlost díky aerodynamické korunce hlavy 

hole, rychlost díky úderové ploše R-MOTO, rychlost z 
maximálního pružení shaftu a mnohem více.  

Je to náš nejrychlejší titanový driver vůbec.
ZEPTEJTE SE SVÉHO PROFESIONÁLA NA  

MOŽNOST TESTOVÁNÍ JEŠTĚ DNES

STVOŘENPROFANTASTICKÉRYCHLOSTI

XR DR 210x265 AD LANGS.indd   1 07/04/2015   11:33
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T E S T  2 0 1 5
 D R I V E R Y  –  C E L K O V É  H O D N O C E N Í

Celkové 
hodnocení 

– TOP 10
Driver

1 Callaway Big Bertha Alpha 815 Driver 4,7 4,4 4,3 4,5 4,1 4,4 4,7 4,44

2 TaylorMade R15 Driver 4,5 4,5 4,4 4,5 3,8 4,6 4,6 4,41

3 Titleist 915 D2 Driver 4,5 4,3 4,2 4,0 4,5 4,7 4,5 4,39

4 Callaway XR Driver 4,5 4,4 4,3 4,6 4,1 4,3 4,4 4,37

5 Ping G30 Driver 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,4 4,33

6 TaylorMade AeroBurner Driver 4,6 4,4 4,1 4,1 4,0 4,4 4,4 4,29

7 Titleist 915 D3 Driver 4,3 4,1 4,1 3,7 4,4 4,6 4,5 4,24

8 Callaway Big Bertha V Series Driver 4,2 4,2 4,0 4,4 3,8 4,3 4,2 4,16

9 Cobra Fly-Z Driver 4,3 4,0 4,1 4,0 3,9 4,0 4,1 4,06

10 Srixon Z 545 Driver 4,1 4,2 3,9 4,1 3,8 4,1 4,1 4,04
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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, CELKOVÝ POCIT – výsledný dojem ze hry, PRŮMĚR 
– aritmetický průměr výsledných známek.
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Očima profesionála

„V případě driverů se všichni výrobci stále více a více 
předhánějí, kolik různých možností úprav mají na hla-
vách holí a kam všude se dá dát závaží, ale osobně mám 
za to, že u  driverů záleží především na shaftu. Takže 
moje resumé je: hlava hole – aby se líbila, shaft – aby 
nešetřil. 

Z  driverů, které jsem zkoušel, mě nejvíc překvapil 
Nike Vapor Speed. Při založení je to naprosto ‚old 
school‘ záležitost, vkrádala se mi do hlavy myšlenka, 
že je to hůl, která fungovala před deseti lety. To samé 
při impaktu, ale když to člověk trefí, má pocit, že míč 
poletí 250 metrů. Ačkoli měli někteří testeři výhrady 
k designu, já je nemám, protože každá značka se svým 
designem profi luje. 

Když přišel TaylorMade s bílou hlavou driveru, taky 
se z  toho mohli všichni nejdříve zbláznit, ale prodeje 
byly výtečné. Výhrady k designu jsou věc každého hrá-
če, ryze individuální. 

Kromě zmiňovaného driveru od Nike mě překvapil 
i Cobra Fly Z, a pak ještě Titleist – potvrdilo se, že pro 
lehce zkušeného hráče je to největší jistota. Co se týká 
této značky, takový hráč nikdy nesáhne vedle.“

Filip Juhaniak
Působnost: generální manažer 
Golf Clubu Praha
Kvalifi kace: GP
Datum narození: 25. 12. 1981
Golfové začátky: Šilheřovice, ke golfu ho 
přivedl otec a trenér Jan Juhaniak  
Úspěchy: 3. místo na MČR ve hře na jamky

Závěr testu
Mezi nejlepšími drivery najdete i letos staré známé. Ovšem oproti loňsku se pořadí na stupních vítězů mírně prohá-
zelo. Na nejvyšší příčku se vyhoupl Callaway se svým modelem Big Bertha Alpha 815, loňská vítězná značka Tay-
lorMade bere s R15 stříbro, Titleist se svou klasikou 915 D2 bronz. Rozdíly mezi holemi byly ovšem minimální, což 
ukazuje na výjimečnou vyrovnanost značek ve všech parametrech.

V žádném z kritérií testované drivery vyloženě nepropadly, v celkovém hodnocení se jen čtyři hole nedostaly nad 
čtyři body z pěti možných. Velkou roli hrála jistě i zkušenost řady testerů s nastavováním driverů, což byla změna 
oproti minulým rokům, kdy si s holemi neporadili úplně všichni. Nicméně některé sofi stikovanější nastavení bylo 
samozřejmě nutné konzultovat s přítomnými profíky či špičkovými amatéry. Každopádně šíře volitelného nastavení 
celý peloton driverů notně vyrovnala. 

Většina populárních značek šla do klání největších golfových holí s několika modely – tři drivery měly ve hře Calla-
way a TaylorMade, po dvou pak Titleist, Cobra a Nike. Právě z nich se rekrutovali nejčastější adepti na TOP 10. Do 
té se ale dostaly i Ping s G30 a Srixon, který uspěl se Z 545.

Zajímavý tip
Zajímavým tipem na pomezí driverů a  fairwayových 
dřev je novinka od TaylorMade s názvem AeroBurner 
Mini. Menší rozměry dodají více sebedůvěry hráčům, 
kteří si nevěří s „plnotučným“ driverem. Případně může 
inovativní hůl sloužit jako záložní řešení pro přesné 
dlouhé rány z týčka – koneckonců v řadě parametrů je 
tento minidriver srovnatelný s „dospělými“ drivery. 
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Callaway
XR Irons

Technická specifi kace
Callaway dokázal u novinky XR 
snížit těžiště, zvýšit moment 
setrvačnosti a  snížit spin míče 
o 200 otáček za minutu oproti 
předešlým holím X2Hot. Díky 
těmto technologiím s  menší 
námahou a při kratším nápřahu 
odpálíte míč do větší vzdále-
nosti. Konstrukce ze dvou čás-
tí nabídne příjemnější pocit při 
kontaktu s míčem. Standardem 
je ocelový shaft True Temper 
Speed Step 80, alternativou je 
grafi tový Project X SD. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Callaway nezklamal. Fa-

mózní hole s úžasnou délkou, 
příjemným pocitem z rány 
a dobrou kontrolou.“

HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Obrovská hlava, veliký 

o� set. Prostě to, co člověk 
v této kategorii čeká.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Rozhodně super hole pro 

vyšší HCP. Dlouhé, příjemné, 
super zvuk. A nechají si všech-
no líbit.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Hrají skoro samy. Trochu 

baculatější hlava.“

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Až nečekaně odpouští, 

trochu slabší zvuk. Dlouhé, 
vysoké rány.“

HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Hole s asi nejmasivnější 

hlavou, posílají dlouhé rány.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Delší shaft hru neusnadní, 

ale přidá délku.“

HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Pěkné, přesné, odpouště-

jící hole, navíc snadno ovlada-
telné.“

Callaway
Big Bertha Irons

Technická specifi kace
Železa značky Callaway kon-
struovaná s  cílem prodloužit 
rány. Tomu pomáhá technologie 
360 Face Cup, která se používá 
u fairwayových dřev. Dalším be-
nefi tem holí je vysoká míra od-
pouštění při nepřesných ranách, 
kdy míč ve vzduchu „srovnají“. 
Železa jsou standardně osazena 
ocelovým shaftem T. T. Speed 
Step 80, za příplatek si lze vy-
brat také grafi tový shaft UST 
Recoil 460 I. 

Vítěz v kategorii 
VZDÁLENOST, ODPOUŠTĚNÍ

Vítěz v kategorii 
KONTROLA, CELKOVÝ POCITGolfProfi 

test 2015

Železa pro střední 
a vyšší HCP

Železa jsou tradičně rozdělena do dvou skupin. 
V této se zaměřujeme na železa pro vyšší handi-
capy, která jsou konstruována tak, aby pomohla 
hráčům ke zlepšení hry. Hranice mezi různými 
typy želez se ale v  poslední době mírně stírají, 
často po větších „bambulích“, které nabízejí vyšší 
míru odpouštění, sahají hráči s nízkým handica-
pem. A naopak mírně pokročilí si občas troufnou 
na hráčská železa. Doporučení ohledně handica-

pu (10 až 54) tak berte spíše s nadhledem. 
V  našem přehledu najdete dvanáct želez pro 
střední a  vyšší HCP od deseti různých značek 
(dvojí zastoupení má Callaway a Wilson), ale ce-
lou šíři nabízených želez najdete v odkazu skry-

tém v QR kódu na této stránce. 

HCP 
10-54
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Mizuno
JPX 850 Irons

Technická specifi kace
Železa, která ocení i méně zku-
šení hráči, jimž hole Mizuno na-
bízejí prodloužení ran a  větší 
odpouštění při nepřesných zá-
sazích. Toho konstruktéři dosáhli 
novým designem hlavy hole. 
Golfi sté s  vyšším handicapem 
ocení i  konzistentnější a  přes-
nější výsledky ran v  případě 
úderu mimo střed. Standardně 
jsou osazena ocelovým shaftem 
True Temper XP 105. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Matný povrch hlavy hole 

jako by maskoval výkon, kte-
rým hole disponují.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Barevná divočina.“

HCP 
24

Rudolf Práger
 „Na hřišti bych s nimi jistě 

hrál dobře.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Žádná nadprůměrná 

vlastnost.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Velmi příjemné překvape-

ní. Nenáročné na trefení, krásný 
zvuk i design, vyšší trajektorie.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Odpouští rány špičkou 

hlavy, létá vysoko a daleko. 
Zaoblený vzhled mi nesedl při 
založení.“

HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Super při impaktu, 

krásně a lehce pošle míček do 
vzduchu.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Drážka znatelně pomáhá.“

Komentář hráčů
HCP 
24

Rudolf Práger
„Velké bambitky, ale létaly 

poctivě. Odpouštěly vše v me-
zích normální chyby.“

HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Kdybych začínal s gol-

fem, byla by to pro mě jasná 
volba.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Pro mě asi nejhorší hole 

z testovaných.“

HCP 
10,8

Miloš Horák
„Super.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Mile překvapily moderním 

vzhledem i hezkými ranami. 
Ale na zvuku by se ještě dalo 
zapracovat.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Jednoznačný vítěz. 

Začínat s golfem, vezmu si tyto 
hole.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Výrazně zlepší hru, posu-

ne ji o třídu výš.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Hrál jsem s Nike poprvé. 

Líbily se mi. Pohoda, žádné 
extrémy.“

Cobra
Fly-Z Irons

Technická specifi kace
Díky technologii Speed Channel 
Zone Face je sweet spot každé 
hole velký, takže i při nepřesném 
zásahu létají míče směrem, kte-
rý jste zamýšleli. Drážka uvnitř 
hlavy hole je hlubší než u před-
chozího modelu, což zvyšuje 
trampolínový efekt zajišťující 
předání energie z hlavy hole na 
míč. Aby hůl nevibrovala v ruce, 
je v drážce uvnitř ní uretanová 
vložka. Standardem je ocelový 
shaft KBS CPI-1005 a grip Lam-
kin REL 360. 

Ping
G30 Irons

Technická specifi kace
Nový design hlavy hole u těch-
to želez přináší větší kontrolu 
nad trajektorií a vzdáleností ran, 
větší je i odpouštění nepřesnos-
tí. Kontakt s míčem je příjemný. 
Železa jsou osazena ocelovým 
shaftem CFS Distance nebo 
grafi tovou alternativou TFC 419i. 

Nike
Vapor Speed 
Irons

Technická specifi kace
Moderně designovaná žele-
za mají těžiště ve středu hole. 
U dlouhých želez od trojky po 
sedmičku je použita technolo-
gie FlyBeam, která maximali-
zuje přenos energie na celou 
úderovou plochu. Krátká železa 
od osmičky po sandwedge zase 
sázejí na technologii RZN Cavity, 
která dává ranám větší stabilitu. 
Úderová plocha je z  pružino-
vé oceli, drážky X3X umožňují 
lepší kontrolu spinu u  kratších 
ran kolem greenu a konzistentní 
rány dlouhými železy. Shaft je 
T. T. Dynalite nebo příplatkový 
MRC Fubuki Z 70, grip pak Golf-
Pride Tour Velvet.
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Titleist
AP1 714 Irons

Technická specifi kace
Železa určená pro hráče se 
středním handicapem, umožňují 
kompaktněji a lépe zahájit, čímž 
hráč dosáhne větších vzdále-
ností. Velkou předností nových 
AP1 je vysoká míra odpouštění 
nepřesných ran pomocí duální 
dutiny s  vyváženou hustotou. 
Přináší maximální vzdálenost 
a skvělý pocit ze hry. Železa sá-
zejí na ocelový shaft True Tem-
per XP 95 nebo grafi tový Kuro 
Kage 65. 

Komentář hráčů
HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Nejlepší hůl!“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Mezi kopýtky jasný král. 

Dlouhá, rovná, nedá se s ní 
zkazit rána.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Wow! Oproti pověsti pře-

kvapivě hratelná.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Vymazlené hole. Dávaly 

to, co jsem od nich čekal.“
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Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Vysoká trajektorie, pří-

jemný pocit z rány a vydařený 
design.“

HCP 
24

Radek Chramosta
„Vzhledově se mi moc 

nezamlouvají, ale jinak ve všech 
směrech nadprůměr.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Je to bambule.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Krásně jsem je trefoval. 

Zásah středem letí opravdu 
daleko.“

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Nikdy bych si je nekou-

pil, ale možná bych měl. Sice 
asi nejošklivější, ale moc milé 
překvapení.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Slušné hole. Líbí se mi 

design.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Mám radši tenčí horní linii 

a užší spodní hranu, ale hole 
jsou velmi tolerantní. Hrálo se 
s nimi dobře.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Hezký černý design. Snad 

vydrží…“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Úžasná vzdálenost i kon-

trola. Věřím, že černý design 
osloví nejednoho golfového 
nadšence.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Odpouští. Hezký design, 

zvuk, pocit…“

HCP 
24

Radek Chramosta
„Můj favorit, pro mě hole 

bez chyby.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Dobré samohrajky. Ale 

přesnost není nejlepší.“

TaylorMade
RSi1 Irons

Technická specifi kace
Konstruktéři TaylorMade se za-
řídili podle průzkumů, z  nichž 
vyplývá, že amatérští hráči neza-
sahují míč středem úderové plo-
chy až v 76 procentech. Proto 
mají železa RSi1 jinak navrženou 
úderovou plochu s cílem zajistit 
větší odpouštění. Technologie 
Speed Pocket zvyšuje rychlost 
míče a  prodlužuje vzdálenost 
ran. Firma vyladila i  zvukový 
projev. Železa jsou osazena 
ocelovým shaftem True Temper 
Reax 90 s gramáží 95¶g. 

Wilson
Staª  C100 Irons

Technická specifi kace
Železa pro golfi sty, kteří hledají 
hole přinášející vzdálenost ruku 
v ruce se zajímavým vzhledem. 
Nový design hlav holí zajišťuje 
větší sweet spot, což zlepšuje 
odpouštění. Navíc hole nabíd-
nou příjemný pocit při kontak-
tu s míčem. Železa Wilson Sta�  
C100 jsou osazena ocelovým 
shaftem True Temper CL 100. 

Cleveland
CG Black Irons

Technická specifi kace
Hole vyvinuté pro hráče se 
středním handicapem a rychlos-
tí švihu pod 145 km/h, obzvláště 
je ocení senioři a ženy, kterým 
pomáhají prodloužit rány. Delší 
hole č. 4 a 5 mají těžiště v du-
chu hybridů, tedy posunuté 
níže a co nejvíce dozadu v hlavě 
hole. Hole č. 6 a 7 mají také níz-
ko umístěné těžiště při ztenčení 
úderové plochy, což způsobuje 
vyšší dráhu letu. Rozptyl ran je 
u letošních CG Black menší díky 
o pětinu většímu sweet spotu. 

Vítěz v kategorii 
ZVUK

RSi 1
Jedničkovou řadu hledejme na pomyslné škále dle vyspělosti 

hráčů na pomezí holí pro zlepšení a holí pro výrazné zlepšení. 

Od toho se odvíjejí jejich vlastnosti – jsou největší z celé rodiny 

RSi a také nejtolerantnější.

Hlavy želez 3 až 7 jsou lité z nerez oceli 450, od 8 po LW praco-

vali s nerez ocelí 17-4. Vylepšený design líce kromě avizovaných 

otvorů využívá ultratenkou líc a technologii obráceného kužele, 

což přispělo ke zkonstruování nejdelších želez v případech, kdy 

míč nezasahujete ideálně sweet spotem. A to nedošlo k posí-

lení loftů ani si nevypomáhali prodloužením shaftů.

Pokud jde o vizuální dojem, hlavy jsou oproti řadě Speed-

Blade mírně větší, čepel delší, matný fi niš střídá leštěný chrom. 

Z hlediska výkonu svého předchůdce letošní novinka předčí větší 

konzistencí jak z hlediska rychlosti míče, tak z hlediska dosahované 

délky v případě nepřesných zásahů. Rovněž disperze ran je menší.

Sečteno, podtrženo – jsou-li vaše železa tři čtyři roky stará a hle-

dáte-li náhradu, pak byste RSi 1 měli přinejmenším zařadit na 

seznam potenciálních alternativ. A to i za cenu, že ve srov-

nání s loňskými modely zaplatíte o něco 

vyšší částku. Vrátí se vám to jak 

v délce, tak v tole-

ranci ran.

RSi 2
Řada patřící do kategorie 

holí pro zlepšení, ovšem 

s prvky, které osloví i lepší 

hráče – tak zní stručná 

charakteristika RSi 2. Nej-

typičtějším znakem těchto 

želez je progresivní multi-

materiálová konstrukce.

Železa č. 3–5 jsou litá z nerez oceli 450 a jsou doplněna závažím 

z wolframu za účelem snížení těžiště a dosažení mírně vyššího 

letu míče. Střední železa (6–7) jsou z téže oceli. Velmi pevný ma-

teriál dovolil použít tenčí líc, podřezová dutina je hlubší. Krátká 

železa (8, 9, PW) mají kovanou líc, což umocňuje pocit při kon-

taktu s míčem a přesnost. Wedge jsou kompletně kované. To jim 

propůjčuje vzhled vyžadovaný 

profesionály.

RSi TP
Tato železa připravil TaylorMade pro 

singl hendikepy jako náhradu za mo-

del Tour Preferred MC. Kombinují 

v sobě přednosti 

technologie Face Slot spolu se vzhledem kovaných 

holí a odezvou při kontaktu, jakou vyžadují zku-

šení golfisté. Vylepšená dvoudílná kon-

strukce spojuje kvalitní karbonovou 

ocel 1025, použitou na krček a líc, 

s nerezovou ocelí 431 (železa č. 

3–7), z níž je zhotoveno tělo. 

Krátká železa (8–PW) zdobí 

tradiční tvar a mírné vybrání 

v zadní části.

Železa TaylorMade RSi
Nikdo není dokonalý! Věta, kolem níž se točí železa TaylorMade RSi. Ta jsou na 
trhu hned ve třech variantách, RSi 1, RSi 2 a RSi TP. R v názvu odkazuje na známou 
generaci holí řady R, Si je zkratka pro „slotted irons“ – železa s otvorem. Jeden 
prochází spodní částí (u předchozích sérií želez tzv. Speed Pocket), dva další 
najdete v líci (tzv. Face Slot).

Z hlediska výkonu svého předchůdce letošní novinka předčí větší 

konzistencí jak z hlediska rychlosti míče, tak z hlediska dosahované 

délky v případě nepřesných zásahů. Rovněž disperze ran je menší.

Sečteno, podtrženo – jsou-li vaše železa tři čtyři roky stará a hle-

dáte-li náhradu, pak byste RSi 1 měli přinejmenším zařadit na 

seznam potenciálních alternativ. A to i za cenu, že ve srov-

nání s loňskými modely zaplatíte o něco 

vyšší částku. Vrátí se vám to jak 

v délce, tak v tole-

ranci ran.
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RSi 1
Jedničkovou řadu hledejme na pomyslné škále dle vyspělosti 

hráčů na pomezí holí pro zlepšení a holí pro výrazné zlepšení. 

Od toho se odvíjejí jejich vlastnosti – jsou největší z celé rodiny 

RSi a také nejtolerantnější.

Hlavy želez 3 až 7 jsou lité z nerez oceli 450, od 8 po LW praco-

vali s nerez ocelí 17-4. Vylepšený design líce kromě avizovaných 

otvorů využívá ultratenkou líc a technologii obráceného kužele, 

což přispělo ke zkonstruování nejdelších želez v případech, kdy 

míč nezasahujete ideálně sweet spotem. A to nedošlo k posí-

lení loftů ani si nevypomáhali prodloužením shaftů.

Pokud jde o vizuální dojem, hlavy jsou oproti řadě Speed-

Blade mírně větší, čepel delší, matný fi niš střídá leštěný chrom. 

Z hlediska výkonu svého předchůdce letošní novinka předčí větší 

konzistencí jak z hlediska rychlosti míče, tak z hlediska dosahované 

délky v případě nepřesných zásahů. Rovněž disperze ran je menší.

Sečteno, podtrženo – jsou-li vaše železa tři čtyři roky stará a hle-

dáte-li náhradu, pak byste RSi 1 měli přinejmenším zařadit na 

seznam potenciálních alternativ. A to i za cenu, že ve srov-

nání s loňskými modely zaplatíte o něco 

vyšší částku. Vrátí se vám to jak 

v délce, tak v tole-

ranci ran.

RSi 2
Řada patřící do kategorie 

holí pro zlepšení, ovšem 

s prvky, které osloví i lepší 

hráče – tak zní stručná 

charakteristika RSi 2. Nej-

typičtějším znakem těchto 

želez je progresivní multi-

materiálová konstrukce.

Železa č. 3–5 jsou litá z nerez oceli 450 a jsou doplněna závažím 

z wolframu za účelem snížení těžiště a dosažení mírně vyššího 

letu míče. Střední železa (6–7) jsou z téže oceli. Velmi pevný ma-

teriál dovolil použít tenčí líc, podřezová dutina je hlubší. Krátká 

železa (8, 9, PW) mají kovanou líc, což umocňuje pocit při kon-

taktu s míčem a přesnost. Wedge jsou kompletně kované. To jim 

propůjčuje vzhled vyžadovaný 

profesionály.

RSi TP
Tato železa připravil TaylorMade pro 

singl hendikepy jako náhradu za mo-

del Tour Preferred MC. Kombinují 

v sobě přednosti 

technologie Face Slot spolu se vzhledem kovaných 

holí a odezvou při kontaktu, jakou vyžadují zku-

šení golfisté. Vylepšená dvoudílná kon-

strukce spojuje kvalitní karbonovou 

ocel 1025, použitou na krček a líc, 

s nerezovou ocelí 431 (železa č. 

3–7), z níž je zhotoveno tělo. 

Krátká železa (8–PW) zdobí 

tradiční tvar a mírné vybrání 

v zadní části.

Železa TaylorMade RSi
Nikdo není dokonalý! Věta, kolem níž se točí železa TaylorMade RSi. Ta jsou na 
trhu hned ve třech variantách, RSi 1, RSi 2 a RSi TP. R v názvu odkazuje na známou 
generaci holí řady R, Si je zkratka pro „slotted irons“ – železa s otvorem. Jeden 
prochází spodní částí (u předchozích sérií želez tzv. Speed Pocket), dva další 
najdete v líci (tzv. Face Slot).

Z hlediska výkonu svého předchůdce letošní novinka předčí větší 

konzistencí jak z hlediska rychlosti míče, tak z hlediska dosahované 

délky v případě nepřesných zásahů. Rovněž disperze ran je menší.

Sečteno, podtrženo – jsou-li vaše železa tři čtyři roky stará a hle-

dáte-li náhradu, pak byste RSi 1 měli přinejmenším zařadit na 

seznam potenciálních alternativ. A to i za cenu, že ve srov-

nání s loňskými modely zaplatíte o něco 

vyšší částku. Vrátí se vám to jak 

v délce, tak v tole-

ranci ran.

se točí železa TaylorMade RSi. Ta jsou na 
2 a RSi TP. R v názvu odkazuje na známou 

„slotted irons“ – železa s otvorem. Jeden 
sérií želez tzv. Speed Pocket), dva další 

rakteristika RSi 2. Nej-

čtějším znakem těchto 

z je progresivní multi-

eriálová konstrukce.

propůjčuje vzhled vyžadovaný 

profesionály.

v sobě přednosti erezovou ocelí 431 (železa č. 

–7), z níž je zhotoveno tělo.

Krátká železa (8–PW) zdobí 

tradiční tvar a mírné vybrání 

v zadní části.
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Srixon
Z 545 Irons

Technická specifi kace
Železa vhodná pro začínající 
a středně pokročilé hráče sáze-
jí na zvětšenou dutinu v  hlavě 
hole, která se stará o senzační 
trajektorii a  pocit při impaktu. 
Delší železa (trojka až šest-
ka) mají strategicky umístěné 
wolframové závaží ve špičce, 
díky němuž lze přesně vyladit 
sweet spot pro dlouhé rány. Hla-
vy holí jsou kované z ultra měk-
ké uhlíkové oceli 1020. 

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Krásné hole. Nejen zají-

mavý vzhled, ale i dlouhé rány.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Pro mě překvapení testu. 

Rány jako podle pravítka, nižší 
trajektorie.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Velmi dobré hole. Jedny 

z nejdelších.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Nečekal jsem, že mě 

zaujme Srixon, ale patří k těm 
nejlepším.“
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Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Na první pohled nic 

moc. Ale důvěru si získaly po 
několika ranách. Až na prapo-
divný zvuk nečekaně příjemné 
překvapení.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Trošku bambulky, ale 

hrálo se s nimi prima.“

HCP 
24

Radek Chramosta
„Mistrovské odpouštění, 

ideální pro vysoký handicap.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Nezaujaly.“

Wilson
D200 Irons

Technická specifi kace
Technologie Right Light, s  níž 
přichází nová řada D200, zvy-
šuje švihovou rychlost hráčů, 
a  tím prodlužuje rány. Další 
z použitých technologií Speed 
Sole se vyznačuje malou dráž-
kou na spodní části uvnitř hlavy 
hole, čímž se zvětšil sweet spot, 
který se přesunul i  na spodní 
část úderové plochy – i  rány 
zasažené mimo střed tak lé-
tají rovně. O  vyvážení hole se 
starají závaží ve špičce a patce 
hole. Standardní je ocelový shaft 
T. T. SL 85, za příplatek grafi tový 
UST Element Chrome. 

#SOFTFASTCORE

There’s never been a Urethane Tour ball with an extremely soft, low-spinning core 
that also generates tremendous ball speeds. Now there is. The new SoftFast Core™ 
is exactly that, incredibly soft and extremely fast. Chrome Soft has changed the ball.

INTRODUCING CHROME SOFT

THE BALL
THAT CHANGED

THE BALL.

AVAILABLE NOW

UK Chrome Soft 210x265.indd   1 07/04/2015   13:42

Vítěz v kategorii 
PŘESNOST, VZHLED
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Komentář hráčů
HCP 
10,8

Miloš Horák
„Zamiloval jsem se.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Na grafi tový shaft jsem si 

musel zvykat. Rány létaly vyso-
ko a měkce dopadaly – fajn do 
greenu. Odpouští.“

HCP 
24

Radek Chramosta
„Plastová vložka působí 

trochu lacině, ale jinak výborné 
hole.“

HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Dobře odpouštějící hole, 

méně přesné.“

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Vynikající hole – přes-

né, dlouhé. Úžasný pocit při 
impaktu.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Moc jsem si je užil. Letí 

daleko a i při mé nepřesnosti 
docela poslušné.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Při založení vypadají spíš 

jako začátečnické hole.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Ošklivé, ale milé hole. 

Dlouhé rány, super tolerance, 
prima zvuk. Nechtěl bych je 
mít, ale chtěl bych s nimi hrát.“ 

Callaway
Apex Irons

Technická specifi kace
Vyšší rychlost míče, přesnější 
rány, příjemný pocit při kon-
taktu s  míčem – to jsou hlav-
ní atributy těchto želez. Díky 
specifi ckému drážkování zajistí 
lepší údery i z velmi obtížných 
pozic na hřišti. Nová hlava hole 
prodlužuje rány a zajišťuje větší 
míru odpouštění. Standardními 
shafty jsou ocelový True Temper 
XP95 nebo grafi tový Mamiya 
UST Recoil. 

Callaway
XR Pro Irons

Technická specifi kace
Železa pro hráče se středním 
handicapem, kterým pomáhají 
dále zlepšovat hru. Díky tech-
nologii Cup 360 zasáhnete míč 
na spodní části úderové plochy, 
a tím se zvýší jeho rychlost. Po-
máhá i  snížení těžiště, zvýšení 
momentu setrvačnosti a snížení 
spinu. Důležitým komponentem 
pro fungování celé hole je shaft 
– standardem je ocelový True 
Temper Speed Step 80, k  dis-
pozici je i grafi tový Project X SD.

Vítěz v kategorii PŘESNOST, 
ODPOUŠTĚNÍ, CELKOVÝ POCIT GolfProfi 

test 2015

Železa pro nižší 
a střední HCP

Železa pro vyšší handicapy mohou vypadat po-
dobně, přesto s  některými můžete hrát skvěle 
a dosáhnout vynikajícího skóre a s jinými se zase 
trápit. A  to samé platí i  o  hráčských železech, 
tedy holích pro nižší handicapy - liší se jen mini-
málně a rozdíly je opravdu obtížné rozeznat i pro 
oko zkušeného golfi sty. Tady už hrají roli oprav-
du i  ty největší detaily. Klíčem k  vašemu úspě-
chu tak zůstává nejen výběr „správné“ hole, ale 
především její dokonalé naladění a přizpůsobení 

vašemu švihu – tedy fi tting. 
V našem přehledu najdete třináct želez pro niž-
ší a střední HCP od deseti různých značek (trojí 
zastoupení má Callaway, dvojí Mizuno a Taylor-
Made), ale celou šíři nabízených želez najdete 

v odkazu skrytém v QR kódu na této stránce. 

HCP 
0-15
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Cobra
Fly-Z+ Irons

Technická specifi kace
Železa Cobra Fly-Z+ navazují 
na předešlé hole AMP Cell Pro 
Forged. Ty sázely na přesnost 
a  co nejoptimálnější kontrolu 
trajektorie. Kovaná hlava hole 
přináší příjemný pocit při hraní 
i  při kontaktu s  míčem a  větší 
kontrolu při úderech. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Pro Cobru typicky dlouhá 

hlava hole nabízí nadprůměr-
nou toleranci v rámci katego-
rie.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Hezké hole důvěryhodné 

při založení. Létaly správně 
vysoko a daleko.“

HCP 
24

Radek Chramosta
„Příjemné překvapení – ve 

všech směrech.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Těžší do hlavy, nic jedno-

duchého.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Apex je důkazem kvality. 

Po všech stránkách úžasné 
hole, jeden z favoritů sezóny.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Hráčský vzhled a vlast-

nosti. Odmění dobré rány.“

HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Přesné hole. Pocitově 

vyvážené.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„To sedlo. Odpouští jako 

moje manželka a rány létají 
opravdu daleko.“

Komentář hráčů
HCP 
10,8

Miloš Horák
„Vynikající.“

HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Elegantní design, pří-

jemné při úderu, avšak nepo-
čítejte s tím, že vám toho moc 
odpustí.“

HCP 
24

Radek Chramosta
„Nejdelší.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Takové hole si dovedu 

představit v bagu. Povedený 
design, vysoké rány, odpustí 
lehkou nepřesnost. Příjemný 
zvuk.“

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Výborné hole, vynikající 

vzhled díky matnému shaftu. 
Dlouhé, rovné rány, super při 
impaktu.“

HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Výborné a přesné hole. 

Dobrá kontrola i vzdálenost.“

HCP 
24

Radek Chramosta
„Dobré hole.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Další super hole, které se 

hrají snáze, než vypadají.“

Callaway
Apex Pro Irons

Technická specifi kace
Tradiční kovaná železa pro elitní 
golfové hráče. Žiletky od Calla-
waye nabízí maximální kontrolu 
nad vzdáleností a lepší pocit při 
kontaktu s trávou. Uhlíková ocel 
spolu s  jedinečnou konstruk-
cí hlavy hole (přesné umístění 
těžiště, klasické lofty a  systém 
drážek) přináší výjimečný pocit 
ze hry a především lepší zpraco-
vání míče. Standardním shaftem 
je ocelový KBS V-Spec. 

Mizuno
MP-15 Irons

Technická specifi kace
Klasická železa s vysokou mírou 
ovladatelnosti, která poskytují 
větší konzistenci ran. Jsou také 
velmi přesná díky nové techno-
logii zajišťující lepší rozložení 
váhy na vnějším obvodu hlavy 
hole. Oproti modelu MP-64 na-
bízí model o  10 procent větší 
odpouštění a v neposlední řadě 
i  příjemný pocit při kontaktu 
s  míčem. Standardní shaft je 
ocelový model Dynamic Gold. 

Mizuno
JPX 850 Forged 
Irons

Technická specifi kace
Hole pro zkušenější hráče vy-
nikají funkčností, ovladatelností 
a  příjemným pocitem při kon-
taktu s  míčem. Železa Mizuno 
JPX 850 Forged byla vyrobe-
na novým procesem kování 
(o 30 procent silnější než běžná 
uhlíková ocel), který zajišťuje 
větší rychlost míče a delší úde-
ry. Větší sweet spot se postará 
o stabilnější výsledky v případě 
úderů mimo střed hlavy hole. 
Vše doplňuje ocelový shaft Dy-
namic Gold XP 115.

Vítěz v kategorii
VZDÁLENOST, VZHLED
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Ping
S55 Irons

Technická specifi kace
Nové hole pro hráče, kteří hle-
dají čistý design a klasický tvar 
sportovních holí. Wolframové 
závaží ve špičce hlavy stabilizu-
je hůl při impaktu, což pomáhá 
k přesnějším ranám do greenu. 
Dlouhá a střední železa mají vy-
dutí a tlumicí vložku pro snadné 
zvednutí míče do vzduchu a vy-
čarování maximální délky ran. 
Krátká železa jsou zase vyváže-
na pro plošší trajektorii umožňu-
jící prodloužit rány a vyšší spin 
pro lepší kontrolu dopadu míčku 
na green. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Malá a hranatější hlava 

hole, přesto příjemné hole na 
hru i při impaktu.“

HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Odmění dobrou ránu, 

jsou super při založení. A jsou 
krásné. V testu to pro mě byly 
hole číslo jedna.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Ty bych chtěl. Krtek, 

topinka, všechno jedno. Krásné, 
dlouhé, vysoké rány.“

HCP 
24

Radek Chramosta
„Úžasně odpouští! I velmi 

špatně trefené rány letí.“
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Komentář hráčů
HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Myslel jsem, že to bude 

lepší. Rány dobré, ale pocit 
žádný.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Mám pocit, že se Nike po 

nějaké době povedly hole. De-
sign možná spíše pro mladší.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Zvuk bych vytunil.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Výborné hole.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Designově povedené 

hole, příjemný pocit při založe-
ní. Zajímavá volba.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Nečekaně přátelské hole. 

Super zvuk i zpětná vazba. 
Krásné rány.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Pro mě ještě moc profi . 

Když jsem trefi l středem, letěly 
skvěle.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Konzistentní rány. Slušná 

vzdálenost.“

Komentář hráčů
HCP 
24

Rudolf Práger
„S těmito holemi bych na 

hřišti zahrál nejlepší skóre. Jsou 
dlouhé a ideálně odpouštějí při 
zachování kontroly. Příjemný 
pocit i zvuk.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Spíš bych je zařadil mezi 

střední a vyšší HCP.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Příjemné, přátelské, hezké 

hole. Hezký zvuk i hezké, dlou-
hé rány.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Těžší do hlavy, spodní 

drážka funguje.“

Nike
Vapor Pro
Combo Irons

Technická specifi kace
Těžiště žiletek Vapor Pro je ve 
středu hole, což umožňuje ma-
ximální přenos energie na míč 
a  dosažení maximální rychlos-
ti míče. Minimální o� set hlavy 
hole pomáhá dobrému tvarová-
ní ran. Drážky X3X zlepšují kon-
trolu spinu při krátkých ranách 
u greenu a dodávají konzisten-
ci při úderech dlouhými železy. 
Hole jsou kované z jednoho kusu 
uhlíkové oceli. Dodávají se na 
shaftu T. T. Dynamic Gold R300 
nebo S300 a s gripem GolfPride 
Tour Velvet.

TaylorMade
RSi TP Irons

Technická specifi kace
Nová kovaná železa pro lepší 
golfi sty, která pomáhají prodlu-
žovat rány a dosahovat konzis-
tentních úderů se skvělým po-
citem. Revoluční technologie 
Face Slot zvyšuje odpouštění 
i  při zásahu mimo střed hole. 
Pro lepší pocit a vyvážení je zad-
ní strana hole vykovaná z nerez 
oceli a  přední část pak z  uhlí-
kové oceli. Standard je ocelový 
shaft KBS Tour a grip GolfPride 
Tour Velvet. 

TaylorMade
RSi2 Irons

Technická specifi kace
Železa pro hráče s nižším handi-
capem s novým designem úde-
rové plochy pro zajištění větší-
ho odpouštění i při nepřesných 
zásazích. U želez od trojky po 
sedmičku je použita technologie 
Speed Poc ket prodlužující vzdá-
lenost ran díky větší rychlosti 
míče. Zlepšuje také úhel vzletu. 
Odpouštění podporuje speciál-
ní drážka Face Slot. Železa jsou 
k  dostání s  ocelovým shaftem 
KBS Tour 105.
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Titleist
AP2 714 Irons

Technická specifi kace
Železa pro hráče s nízkým han-
dicapem, jimž přináší do bagu 
solidní arzenál: maximální vzdá-
lenost, odpouštění nepřesných 
ran a skvělý pocit ze hry. Hlavní 
předností je vysoká míra od-
pouštění, a to díky duální dutině 
s vyváženou hustotou. Dobrá je 
i kontrola nad letem míče. Stan-
dardně jsou tato železa od Tit-
leist osazena ocelovým shaftem 
True Temper Dynamic Gold. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„O AP2 nejde říct nic špat-

ného. Od výkonu přes vzhled 
až po pocit jsou skvělé.“ 

HCP 
9,5

Martin Slavíček
„Těžší hlava hole. Neod-

pouští, ale odmění dobrou 
ránu.“

HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Výborné hole – přesné, 

dlouhé. Prostě super.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Rozdíl oproti AP1 není 

velký. Čekal jsem, že to bude 
náročnější – a nebylo.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Fajn pocit, nižší trajekto-

rie. Celkově velmi povedené.“

HCP 
24

Radek Chramosta
„Trochu tvrdý pocit.“

HCP 
9,6

Jiří Sádlík
„Dlouhé, přesné hole, ale 

musí být také přesně trefené.“

HCP 
12,2

Tomáš Burda
„Příjemné, ale musí se 

trefi t, což je trochu náročnější. 
Moc hezký design, úzká horní 
hrana. Je přísná!“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Takové nemastné, nesla-

né.“

HCP 
15,6

Martin Turek
„Překvapivě hratelné hole.“

HCP 
24

Rudolf Práger
„Všechny rány rovné 

a dlouhé. Nevím, jak to Wilson 
udělal, to se mi nestává.“

HCP 
4,5

Libor Sionko
„Nejsem fanda značky.“

Srixon
Z 745 Irons

Technická specifi kace
Klasický vzhled, funkčnost a pří-
jemný pocit při impaktu. Taková 
jsou železa od Srixonu pro hráče 
s nízkým handicapem. Nově vy-
vinutá Tour VT Sole spolu s dvo-
jitým frézováním pomocí laseru 
snižují odpor trávníku, podporují 
stabilnější spin a  lepší kontro-
lu vzdálenosti. Standardem je 
ocelový shaft True Temper Dy-
namic Gold. 

Wilson
Staª  FG Tour V4 
Irons

Technická specifi kace
Všestranná a  pohledná železa 
od Wilsonu. Díky optimalizo-
vané váze hlav dlouhých želez 
dopálíte dále s větším odpouš-
těním při nepřesnostech. Krátká 
železa pak sázejí na přesnost ran 
a  větší konzistenci úderů. Jak 
dlouhá, tak krátká železa posky-
tují příjemný pocit při kontaktu 
s míčem. Železa mají standardně 
ocelový shaft Dynamic Gold XP. 

Vítěz v kategorii
VZDÁLENOST, ZVUK

Vítěz v kategorii
KONTROLA
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DÁMSKÁ KOLEKCE

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic s. r. o., www.amersports.cz
Toto zboží můžete zakoupit v prodejnách GolfPro� Store Praha, Brno a Ostrava.
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 Ž E L E Z A  –  C E L K O V É  H O D N O C E N Í

Celkové hodnocení     TOP 10

Očima profesionála

„Letos mě mírně zklamala železa, od kterých jsem čekal víc, a naopak mě mile překvapila 
ta, od nichž jsem toho moc nečekal. Ale i toto pravidlo má svou výjimku. Celý život hraji 
s holemi Titleist, a když jsem držel v ruce letošní modely AP1 a AP2, nemohu je hodnotit 
jinak než jako naprosto famózní hole s perfektní vzdáleností a kontrolou. A co víc – hod-
notil bych je tak po testování stejně, i kdybych s nimi sám nehrál. Jsou opravdu výtečné. 

To samé platí o Apexech od Callaway. Ať už jde o verzi Apex, nebo Apex Pro, jsou to vynika-
jící železa, nabízející hráčům skvělou kontrolu, délku ran a výborný pocit ze hry. Loni se testů 
zúčastnila poprvé a  letos své postavení obhájila. Myslím, že díky tomu, že se hole vyrábějí 
v těchto dvou kategoriích, zaujmou určitě velkou skupinu hráčů. Také si myslím, že se letos 
budou velmi dobře prodávat. Oprávněně – je to dobrá volba. 

Velkým překvapením pro mě byla železa Cobra Fly Z+. Cobra se dříve těšila velké oblibě 
u seniorů a vyšších handicapů, protože její hole hodně odpouštěly, ale dnes je důležité dosa-
hování výsledků. Právě tyto hole přitom hráčům při jejich dosahování pomohou. 

Když jsem mluvil o holích, od nichž jsem toho moc nečekal a nebyl z nich zprvu nadšený, 
šlo například o Wilson D200. Od pohledu mi připadaly jako velké plácačky, ale když jsem je 
vzal do ruky, tak odpustily naprosto všechno. Navíc je u těchto holí dobrý poměr ceny a výko-
nu, takže jsem přesvědčený, že si tato železa najdou masy nadšenců především z řad golfistů 
s vyšším handicapem.“

Zbyněk Fulín

Působnost: Golf Club Hodkovičky 
– Golfová akademie Skopový
Kvalifikace: GP
Datum narození: 27. 11. 1980
Golfové začátky: 1995, Golf Club Praha
Úspěchy: Dlouholeté působení na Czech Golf 
Amateur tour, v extralize a nyní na Czech PGA
Tour

Železa pro střední a vyšší HCP

1 Srixon Z 545 Irons 4,4 4,2 4,4 4,4 4,0 4,3 4,3 4,29

2 Callaway XR Irons 4,4 4,4 4,0 4,5 4,1 3,9 4,4 4,24

3 Titleist AP1 714 Irons 4,2 4,2 4,2 4,4 4,3 3,9 4,2 4,20

4 TaylorMade RSi1 Irons 4,0 4,1 4,1 4,3 3,9 4,0 4,1 4,07

5 Ping G30 Irons 4,2 4,1 4,0 4,1 4,0 3,9 4,1 4,06

6 Callaway Big Bertha Irons 4,6 4,0 3,8 4,6 3,9 3,5 3,9 4,04

7 Cleveland CG Black Irons 4,4 3,9 3,8 4,1 3,8 3,8 3,9 3,96

8 Nike Vapor Speed Irons 3,8 4,0 3,9 4,2 3,7 3,8 3,8 3,89

9 Wilson D200 Irons 4,0 4,2 3,8 4,3 3,4 3,2 3,6 3,79

10 Cobra Fly-Z Irons 4,0 3,7 3,7 3,9 3,4 3,7 3,6 3,71
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Celkové hodnocení     TOP 10

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, CELKOVÝ POCIT – výsledný dojem ze hry, PRŮMĚR – aritmetický průměr 
výsledných známek.

Hodnocení želez pro zlepšení hry (HCP 10-54)

Právě železy začínalo testování holí určených pro dlouhou hru. Golfi sté se holím 
věnovali poctivě a  odpálili řadu ran, aby přišli na kloub jednotlivým vychytávkám 
určeným pro letošní sezónu. Pro někoho možná překvapivým vítězem se letos sta-
la železa Z  545 od Srixonu, při detailním zkoumání v  Hodkovičkách ale uchvátila 
spoustu golfi stů. 

Za sebou hole od Srixonu nechaly hole oblíbených výrobců – Callaway XR a Titleist 
AP1 714. Stejně jako u driverů ale platilo, že rozdíly byly minimální – koneckonců prv-
ní a poslední, dvanáctou hůl dělil v závěrečném hodnocení necelý bod. 

Šest z dvanácti testovaných modelů překročilo hranici extratřídy v podobě celko-
vých čtyř bodů z pěti možných. Callaway měl v bitvě spolu s Wilsonem dva zástupce, 
oba modely (kromě XR také Big Bertha) se přitom dostaly do zmíněné elitní šestice. 

Hodnocení hráčských želez (HCP 0-15)

Žádné překvapení. Mezi hráčskými železy pro hráče s nízkým handicapem obhájily loň-
ské prvenství hole Callaway Apex. Stejně jako v loňském testování i tentokrát pokořily 
Titleist AP2. Obě značky, populární mezi amatérskými hráči i profesionály, tak potvr-
dily své výsadní postavení v golfovém světě. Skvělou letošní formu ale podtrhla i fi rma 
Srixon, jejíž Z 745 se probily na čtvrté místo a příjemně překvapily řadu testerů. 

Stejně tak byli hráči často překvapeni tím, jak jsou hráčská železa přívětivá a nabídnou 
radost ze hry i těm, kteří by si na ně podle svého handicapu netroufl i. Záleží tedy jen na vaší 
porci odvahy, po kterých železech sáhnete. Klíčem ale samozřejmě zůstává důsledný vý-
běr a fi tting. „Když náležitě testujete golfové vybavení a najdete takové, které je lepší než to, 
s nímž jste hráli doposud, dokážete na hřišti pár bezvadných věcí,“ řekl kdysi Tiger Woods. 

A měl pravdu. Možná vás překvapí, nakolik se železa, včetně těch hráčských, tech-
nologicky posunula od vašeho posledního nákupu. Vyrazte proto do obchodů Golf-
Profi  a vyzkoušejte si moderní hole v naší nabídce. Mohou být příjemným zpestřením 
vaší sezóny.  

Železa pro nižší a střední HCP

1 Callaway Apex Irons 4,6 4,1 4,5 4,3 4,3 4,1 4,6 4,36

2 Titleist AP2 714 Irons 4,7 4,0 4,2 3,8 4,7 4,4 4,5 4,33

3 Mizuno MP-15 Irons 4,7 4,3 4,4 3,9 4,1 4,8 4,0 4,31

4 Srixon Z 745 Irons 4,4 4,4 4,2 3,7 4,2 4,5 4,5 4,27

5 Nike Vapor Pro Combo Irons 4,3 4,1 4,2 3,9 3,8 4,4 4,3 4,14

6 TaylorMade RSi2 Irons 4,1 4,0 4,2 4,2 4,0 4,1 4,2 4,11

7 Ping S55 Irons 4,3 4,0 4,4 3,8 3,9 3,9 4,1 4,06

8 Callaway XR Pro Irons 4,1 4,1 4,2 4,0 4,2 3,8 3,9 4,04

9 Callaway Apex Pro Irons 4,1 4,0 4,3 3,7 4,1 4,1 4,0 4,04

10 Cobra Fly-Z + Irons 4,2 3,9 3,9 4,1 3,8 4,0 4,1 4,00
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S předním českým advokátem 
a řídícím partnerem největší 
česko-slovenské advokátní kanceláře 
Havel, Holásek & Partners, 
Jaroslavem Havlem jsme hovořili 
o jeho golfových začátcích, zapojení 
do golfového dění, ale také o úspěchu 
i o tom, s čím sportovci nejčastěji 
míří za právníkem.

Správný 
drive je 
důležitý 
v golfu 
i byznysu

I N T E R V I E W
 J A R O S L AV  H AV E L

Jak dlouho se golfu věnujete a co vás 
k němu přivedlo? 
Ke golfu jsem se dostal asi před osmi lety, 
a to spíše náhodou. Měl jsem k němu rezer-
vovaný postoj, ale trávil jsem víkend s přá-
teli, kteří golf hráli, takže jsem měl možnost 
buď s  nimi jít na driving, nebo se zabavit 
sám. Zvolil jsem první variantu a velmi rych-
le si mě tento sport získal.

Proč se vám golf tak zalíbil? 
Golf je společenský sport, který je zasazený 
do příjemného prostředí a do společnosti za-
jímavých lidí, samozřejmě pokud si takovou 
vyberete. Vzhledem k tomu, že jsem soutě-
živý typ člověka, oceňuji i fakt, že se v golfu 
můžete dlouhodobě zlepšovat, což se o vět-
šině jiných sportů říci nedá – většinou v ur-
čitou chvíli narazíte na věkové a s tím sou-
visející kondiční limity. Mám rád i  s  golfem 
spojené cestování – po Česku a Slovensku, 
ale i do vzdálenějších destinací. 

Na greenu nejste vidět pouze vy, ale po-
měrně často i logo vaší kanceláře Havel, 
Holásek & Partners. Proč podporujete 
právě tento sport?



„Jsem soutěživý 
typ. Proto na 
golfu oceňuji 
fakt, že se můžete 
dlouhodobě 
zlepšovat…“
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Řada našich významných klientů a obchod-
ních partnerů hraje golf, takže s kolegy-gol-
fisty vnímáme společnou golfovou hru jako 
dobrý prostor pro neformální komunikaci. 
Další výhodu už jsem zmiňoval – na gol-
fové turnaje můžete zvát asi nejširší okruh 
obchodních partnerů, kteří si navíc mohou 
mezi sebou i  dobře a  zábavně zasoutěžit, 
protože výkonnostní rozdíly nejsou tak 
omezující jako v  jiných sportech. A  je to 
také jedna z  mála příležitostí, kdy můžete 
příjemně trávit svůj volný čas sportovní ak-
tivitou a zároveň získávat či rozvíjet zajíma-
vé kontakty. 

Co děláte, když skončí golfová sezóna? 
Máte nějakou sportovní „náhražku“? 
Golf není jediný sport, kterému se věnuji. Na 
něj mi zbývá čas spíše jen o víkendech nebo 
na dovolené. Během celého roku se pravi-
delně věnuji fitness, do posilovny zamířím 
tak třikrát týdně, což není moc zábavné, ale 
je to nezbytné, abych byl v kondici, která mi 
umožnuje věnovat se byznysu na špičkové 
úrovni. Vždy mě bavily i další sporty, zejmé-
na míčové hry jako fotbal, nohejbal, tenis 
anebo stolní tenis, jenže kvůli svému pra-
covnímu nasazení a nepravidelné pracovní 
době nejsem schopen provozovat kolektiv-
ní sporty, kdy se musíte domluvit s více lid-
mi na místě a čase. Nebyl bych spolehlivým 
parťákem. 

Když jste založili kancelář, zaměřovali 
jste se na obchodní právo a zejména fúze 
a akvizice. Jaké služby poskytujete nyní?
Fúze a  akvizice i  nadále tvoří významnou 
část služeb poskytovaných naší kanceláří 
a od roku 2008 se v zásadě nepřetržitě dr-
žíme na prvních místech uznávaných žeb-
říčků Mergermarket, DealWatch a  Thom-
son Reuters. Nyní jsme s  týmem více než 
180 různorodě specializovaných právníků 
všestranná právní kancelář, to znamená, že 
poskytujeme špičkové služby ve všech klí-
čových oblastech právního poradenství.

Když už je řeč o golfu a dalších sportech, 
poskytujete také právní služby sportov-
cům?
Ano, mezi naše specializace patří i  spor-
tovní právo. Poskytujeme komplexní právní 
služby pro sportovní klientelu – vrcholové 
sportovce, sportovní agenty, sponzory, ma-
jitele sportovních klubů, včetně golfových 
hřišť, či pro další asociace působící v oblasti 
sportu.

Můžete být konkrétnější? 
Spolupracujeme například s Asociací maji-
telů golfových hřišť, Fotbalovou asociací ČR 

či se Svazem lyžařů ČR. V oblasti golfu pod-
porujeme agentury GPA Events a také Rel-
most (Petr Dědek), která organizuje PGA 
turnaj na Albatrossu a  další mezinárodní 
turnaje kategorie Challenge v ČR a SR. Po-
skytujeme právní služby řadě významných 
fotbalových a  hokejových hráčů, ale také 
třeba olympijské vítězce ve snowboard-
crossu Evě Samkové nebo dalšímu vítěz-
nému olympionikovi a vítězi světového po-

háru na MTB Jaroslavovi Kulhavému a řadě 
dalších sportovních profesionálů.

S čím potřebují vrcholoví sportovci od 
právníků pomoci nejčastěji?
Díky komplexním právním službám, které 
nabízíme, pomáháme sportovcům se vším, 
co potřebují vyřešit. Nejčastěji to bývá práv-
ní poradenství v souvislosti s jejich účastí na 
sportovních akcích, zastupování při jednání 
se sportovními svazy a  asociacemi, revize 
smluv a záležitosti související se sponzorin-
gem, popularizací daného sportu, přestupy 
hráčů a podobně. Sportovce ale zastupuje-
me i v celé řadě privátních záležitostí sou-
visejících se správou jejich aktiv a realizací 
investic zejména do nemovitostí po celém 
světě, ale i do firem, včetně vhodného práv-
ně-daňového aranžmá investic, pomáháme 
jim při řešení rodinněprávních záležitostí 
anebo vymáhání pohledávek.

Jak vaše služby sportovcům ovlivňuje 
fakt, že hodně cestují? Umíte vyřešit jejich 
záležitosti i za hranicemi České republiky?
Se sportovci stejně jako se všemi ostatní-
mi klienty řešíme jejich záležitosti po celém 
světě. Před časem jsme si dělali mapu, kde 
všude jsme své klienty zastupovali, a  jde 
o více než 60 zemí. Kromě tří desítek zemí 
Evropy i všechny ostatní světadíly s výjim-
kou Antarktidy. Naše kancelář jako lídr trhu 
má nejkomplexnější možnou mezinárodní 
podporu. Je součástí tří z  deseti nejpres-
tižnějších mezinárodních právnických sítí: 
World Law Group, State Capital Group a In-
terlaw, které sdružují celkově více než 30 ti-
síc právníků v přibližně 160 zemích světa.

Co považujete za svůj největší dosavadní 
úspěch?
Vážíme si toho, že se nám spolu s  kolegy 
díky tvrdé týmové práci a  mezinárodním 
zkušenostem podařilo za čtrnáct let vybu-
dovat největší nezávislou právnickou firmu 
ve střední Evropě, která v poslední dekádě 
dosahuje nepřetržitého dvouciferného růs-
tu tržeb. Navíc jsme dlouhodobě nejsta-
bilnější právní tým na trhu a stejně stabilní 
je i naše klientela. Co je však nejdůležitější 
– práce nás stále baví stejně jako neustálý 
profesní růst a rozvoj. 

A co vaše úspěchy ve sportu?
Ve sportu mám radost z každého dobrého 
výsledku, kterého dosáhnu, ale i z toho, že 
jsem si našel chvíli času na to, abych si za-
sportoval. V  našem byznysu, kdy strávíte 
prací v  kanceláři pravidelně 60–80 hodin 
týdně, je pohyb nesmírně důležitý k tomu, 
abyste se udrželi ve formě.  
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Vítěz v kategorii
KONTROLA, VZHLED 

Callaway
Mack Daddy 2 
Chrome Wedges

Technická specifi kace
Wedge od Callawaye zajišťu-
je maximální rotaci a  kontrolu 
míče. Laserem frézované mikro-
drážky poskytují o čtvrtinu vět-
ší spin při každé ráně z roughu 
a pomáhají zlepšovat přesnost 
ran. Úprava Chrome přináší tlu-
mený vzhled, který snižuje osl-
nění od odlesků. Standardním 
shaftem je ocelový True Temper 
Dynamic Gold. 

Komentář hráčů
HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Horší kontrola doběhu.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Hezká, kompaktní hlava 

s poměrně nenápadným lasero-
vaným vzorem.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Přesná hůl z krátkých 

i středních vzdáleností.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Asi nejlepší wedge od 

Callawaye, ale nemám nad ní 
takovou kontrolu jako u Titleis-
tu nebo Clevelandu.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Ruka pana Clevelanda je 

znát. Kvalitní hůl, měkký pocit, 
dost spinu. A skvělý grip.“

HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Perfektní pocit, více spinu 

díky mikrodrážkám. Těžší hlava 
hole pro lepší cit. Malinko os-
třejší než Daddy 2 Chrome.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Velmi dobrá kontrola 

a pocit lehkosti.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Úžasná na hru z písku.“

Callaway
Mack Daddy 2 
Tour Wedges

Technická specifi kace
Nezapře inspiraci tourovými 
wedgemi. Zajišťuje maximál-
ní rotaci, kontrolu nad míčem 
a  hráči nabídne skvělý pocit. 
Největší předností hole je vše-
strannost – lze hrát chipy, pitche 
i fl opy. Laserem frézované mik-
rodrážky jsou o 39 procent větší 
než u původní wedge a poskytu-
jí o čtvrtinu větší spin. Zároveň 
snižují úhel odskoku a lze se do-
stat lépe pod míč. Standardem 
je ocelový shaft True Temper 
Dynamic Gold. 

Vítěz v kategorii 
CIT A ZVUK GolfProfi 

test 2015

Wedge

Personalizace wedgí je klíčem k úspěchu. Konec-
konců o  celkovém skóre se rozhoduje nejvíce na 
greenech a okolo nich. Vaše souhra s wedgemi je 
proto nezbytná. Naštěstí je dnes možné vybírat 
z hodně široké nabídky a volit různé lofty, vykle-
nutí spodní strany hlavy hole, vybroušení, povr-
chové úpravy sweet spotu a spoustu dalšího, nad 
čím se vám ani nebude chtít přemýšlet. Důležitá 
je také skutečnost, že i wedge si můžete dát fi ttin-
gem naladit k obrazu svému.  Nezapomínejte na to. 
Stejně jako u předchozích typů holí, i v tomto pří-
padě platí, že v přehledu jsou jen wedge vybrané 
pro testování. Přestože jich není málo, v nabídce 
GolfProfi  jich je rozhodně více. Přesvědčte se po 

načtení QR kódu na této stránce. 
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TaylorMade
Tour Preferred 
Wedges

Technická specifi kace
Nová wedge od značky Taylor-
Made byla navržena pro ma-
ximální všestrannost, přesnost 
a skvělý pocit při kontaktu s mí-
čem. Lepší rotaci míče podpo-
ruje mikrotextura hlavy wedge. 
Jednotlivé drážky byly připrave-
ny tak, aby se hráč mohl spoleh-
nout na dokonalejší spin a těžil 
z lepší kontroly míče. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Příjemné překvapení – od 

vzhledu přes hratelnost až po 
pocit.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Rukopis TaylorMade je 

znát – méně odpouští, je delší, 
je třeba více kontrolovat švih.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Srdeční záležitost. Krásná 

wedge.“

HCP 
0

Eliška Kocourková
„Přijde mi jako hůl pro 

handicap okolo 20.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Velmi zajímavá hlava hole, 

kdy jsou drážky po celé ploše. 
Designově se velmi liší od 
ostatních wedgí.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Přesná při povedené 

ráně. Ideální krátký doběh 
při hře do 20 metrů, nejlepší 
v bunkeru.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Výstřední novinka.“

HCP 
8,3

Dominika Burdová
„Super. Vzhledově nevypa-

dá, ale vše ostatní je dokonalé.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Tyto wedge nezklamou 

ani při hře z delších vzdále-
ností.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Nejlepší wedge – kontro-

la, pocit… Trefím každý úder.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Nejlepší z testovaných 

wedgí od Titleistu.“

HCP 
8,3

Dominika Burdová
„Byla velmi příjemná do 

ruky. Měla jsem z ní dobrý 
pocit.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Wedge od Titleist patří 

k mým oblíbeným holím. Potěší 
příjemný pocit při hře kolem 
greenu.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Dobrá kontrola nad mí-

čem, vynikající celkový pocit.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Příjemná wedge, dobře 

se s ní hrálo.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Jako u všech Titleist je 

třeba víc tlačit. Velmi přesná do 
20 metrů.“

Calaway
Phil Mickelson 
Grind Wedges

Technická specifi kace
Výsledkem spolupráce Phila 
Mickelsona s proslulým stavite-
lem holí Rogerem Clevelandem 
je hůl, která kombinuje jedinečný 
tvar a obrovskou univerzálnost. 
Konstrukce umožňuje zrych-
lit odlet míčku, abyste mohli 
zahrát dobrou ránu odkudkoli 
– i z bunkeru či hlubokého rou-
ghu. PM Grind má jiný tvar než 
standardní wedge, má větší po-
vrch a o 39 procent větší plochu 
drážek, které jsou přes celou 
 hlavu hole. 

Titleist Vokey 
Spin Milled SM5 – 
M Grind Wedges

Technická specifi kace
Novinka od Titleistu přináší lepší 
spin a více možností, jak zaúto-
čit na green. Technologie Spin 
Milled umožňuje pomocí lasero-
vého frézování dosáhnout lepší 
trajektorie, rotace a  kontroly 
vzdálenosti ze všech pozic na 
hřišti – snižuje se množství trá-
vy mezi míčem a  hlavou hole. 
Wedge, které patří mezi nejoblí-
benější na PGA Tour, jsou k do-
stání v šesti variantách – jednou 
z nich je i M Grind.

Titleist Vokey 
Spin Milled SM5 – 
S Grind Wedges

Technická specifi kace
Novinka od Titleistu přináší lepší 
spin a více možností, jak zaúto-
čit na green. Technologie Spin 
Milled umožňuje pomocí lasero-
vého frézování dosáhnout lepší 
trajektorie, rotace a  kontroly 
vzdálenosti ze všech pozic na 
hřišti – snižuje se množství trá-
vy mezi míčem a  hlavou hole. 
Wedge, které patří mezi nejoblí-
benější na PGA Tour, jsou k do-
stání v šesti variantách – jednou 
z nich je i S Grind. 

Vítěz v kategorii KONTROLA, 
CIT A ZVUK, CELKOVÝ POCIT
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Titleist Vokey 
Spin Milled SM5 – 
F Grind Wedges

Technická specifi kace
Novinka od Titleistu přináší lepší 
spin a více možností, jak zaúto-
čit na green. Technologie Spin 
Milled umožňuje pomocí lasero-
vého frézování dosáhnout lepší 
trajektorie, rotace a  kontroly 
vzdálenosti ze všech pozic na 
hřišti – snižuje se množství trá-
vy mezi míčem a  hlavou hole. 
Wedge, které patří mezi nejoblí-
benější na PGA Tour, jsou k do-
stání v šesti variantách – jednou 
z nich je i F Grind.

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Skvělá volba pro lepší 

hráče. Tourová hůl s tourovými 
parametry.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Výborná kontrola z větší 

vzdálenosti.“

HCP 
1,7

Nela Halaburdová
„Prostě Titleist. V součas-

nosti jasná špička.“

HCP
8,3

Dominika Burdová
„Úžasný backspin.“

60

Komentář hráčů
HCP
49

Ondřej Šťáhlavský
„Nejlepší z wedgí od Tit-

leistu, ale je třeba víc tlačit.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Slušná wedge, dobře 

hratelná.“

HCP 
1,7

Nela Halaburdová
„Tyto wedge mám a jsem 

s nimi spokojená. Miláčkové.“

HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Titleist wedge patří 

k mým oblíbeným, nejen pří-
jemný pocit při hře kolem gree-
nu, ale zároveň ani nezklamou 
při hře z delší vzdálenosti.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Díky své váze prochází 

trávou jako nůž máslem. Avšak 
je těžší ji zastavit na greenu.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Překvapení. Skvělý pocit 

díky vyvážení, za cit a zvuk 
bych dal ještě bonusový bod 
navíc.“

HCP
+0,1

Tomáš Švarc
„Hůl mi nesedla, netrefoval 

jsem s ní údery tak, jak bych si 
představoval.“

HCP
8,3

Dominika Burdová
„Divný tvar hole, připadala 

mi i hodně těžká.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Skvělá kontrola i pocit 

z úderu. Jedno z milých a neče-
kaných překvapení.“

HCP
49

Ondřej Šťáhlavský
„Příjemná hůl, dobře ovla-

datelná.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Dobrá kontrola na kratší 

vzdálenost.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Slušné kousky.“

Titleist Vokey 
Spin Milled SM5 – 
K Grind Wedges

Technická specifi kace
Novinka od Titleistu přináší lepší 
spin a více možností, jak zaúto-
čit na green. Technologie Spin 
Milled umožňuje pomocí lasero-
vého frézování dosáhnout lepší 
trajektorie, rotace a  kontroly 
vzdálenosti ze všech pozic na 
hřišti – snižuje se množství trá-
vy mezi míčem a  hlavou hole. 
Wedge, které patří mezi nejoblí-
benější na PGA Tour, jsou k do-
stání v šesti variantách – jednou 
z nich je i K Grind.

Nike
Engage Toe 
Sweep Wedges

Technická specifi kace
Oproti dalším dvěma holím 
z  řady Nike Wedges je určena 
ke hře s otevřenou lící v jakékoli 
pozici, a to díky své široké špič-
ce a úzké patce. Sází rovněž na 
moderní „Muscle“ design s nere-
zovou úpravou. Těžiště hole je 
umístěno uprostřed a  zvyšuje 
tak konzistenci ran. Standard-
ně je wedge doplněna shaftem 
True Temper Dynamic Golf. 

Nike
Engage Square 
Sole Wedges

Technická specifi kace
Wedge Engage Square Sole 
osloví hráče moderním „Muscle“ 
designem a novou lící Tour Gar-
met. Těžiště leží přesně upro-
střed hlavy hole, což se podepi-
suje pod konzistentními ranami. 
Hůl je v nerezové úpravě, stan-
dardním shaftem je True Temper 
Dynamic Golf. 
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Cleveland
588 RTX 2.0 Tour 
Satin Wedges

Technická specifi kace
Nové wedge od Clevelandu se 
pyšní ještě větší přesností ran 
a odpouštěním. Nová technolo-
gie frézování nabízí o 15 procent 
ostřejší drážky, což spolu s mi-
krofrézováním mezidrážek řadí 
tyto wedge na špici trhu. A co to 
znamená pro hráče? Lepší spin 
míče. Stejně jako předešlý mo-
del i 588 RTX 2.0 nabízí velkou 
všestrannost – s jednou holí mů-
žete hrát pitch, chip nebo fl op. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Nepřekvapila – skvělá hůl 

od Clevelandu.“

HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Cleveland dokazuje, že 

v této kategorii i nadále patří 
mezi elitu.“

HCP
49

Ondřej Šťáhlavský
„Hezčí než Black Satin, 

podobně ovladatelná, přesnější 
a méně odpouští.“

HCP
+0,1

Tomáš Švarc
„Výborný pocit z hole, 

ale nemám nad ní takovou 
kontrolu.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Menší hlava hole je velmi 

příjemná v založení, díky větší 
váze je průchod přes míč velice 
snadný.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Trochu futuristický 

vzhled.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Super hůl.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Moje oblíbená značka 

a nejlepší z wedgí od Nike.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Filip Juhaniak
„Skrytý favorit. Díky ne-

tradičnímu tvaru se s ní skvěle 
pracuje v různých podmín-
kách.“

HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„I když menší hlava hole 

působí trochu ostřejším do-
jmem, hra kolem greenu je s ní 
příjemná.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Černé zbarvení se rychle 

opotřebuje.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Kompaktní pocit. Dovedu 

si ji představit jako svou hůl.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Zbyněk Fulín
„Vynikající wedge patřící 

na špici.“

HCP
49

Ondřej Šťáhlavský
„Tak ošklivá a tak dobře se 

s ní hraje! Velmi dobrá kontrola, 
hodně odpouští.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Míčky zastaví brzy i při 

nepovedených ranách.“

HCP
+0,1

Tomáš Švarc
„Výborná hůl s dobrým 

citem a kontrolou míče.“

Nike
Engage Dual Sole 
Sweep Wedges

Technická specifi kace
Moderní „Muscle“ design umož-
ňuje pestrou škálu ran z jakéko-
liv pozice. Vyspělé krátké hře 
pomáhá nová technologie drá-
žek X3X, které jsou umístěny 
blízko u sebe (a odpovídají pra-
vidlům USGA). Drážky umožňují 
dokonalou kontrolu letu, údero-
vá plocha je tvořena laserem. 
Standardním shaftem je True 
Temper Dynamic Golf. 

Cobra
Trusty Tour 
Wedges

Technická specifi kace
Wedge inspirované hráči z PGA 
a European Tour a vyvinuté pro 
skvělou kontrolu rány, pocit 
a  všestrannost. Vzhled a  lepší 
zamíření podporuje bezo¶ se-
tová hlava, nové o  15 procent 
větší a  širší drážky se speciál-
ním frézováním Trusty Rusty 
dosahují maximálních možných 
limitů USGA a zaručují vyšší spin 
míče u  krátké hry. Standardní 
je ocelový shaft Dynamic Gold 
S200 a grip MCC New Decade 
 White out. 

Cleveland 588 
RTX 2.0 CB Black 
Satin Wedges

Technická specifi kace
Cleveland dodává své wedge 
s  nejširší kombinací loftu 
a bounce, neboť u každého lof-
tu má hráč na výběr tři druhy 
bounce. Na absolutní špičku na 
trhu patří také díky nové tech-
nologii frézování drážek, díky níž 
se zvýšil spin míče. Hlavním ar-
gumentem novinky je všestran-
nost – s holí lze hrát pitch, chip 
i  fl op. Standardním shaftem je 
ocelový T. T. Dynamic Gold. 
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Celkové 
hodnocení 

– TOP 10
Wedge

1 Titleist Vokey Spin Milled SM5 – M Grind Wedges 4,1 4,0 4,0 4,3 4,10

2 Callaway Mack Daddy 2 Tour Wedges 4,1 4,1 3,9 4,1 4,05

3 Callaway Mack Daddy 2 Chrome Wedges 3,9 3,5 4,0 4,0 3,85

4 Titleist Vokey Spin Milled SM5 – F Grind Wedges 3,8 3,9 3,7 3,9 3,83

5 Cleveland 588 RTX 2.0 Tour Satin Wedges 3,9 3,5 3,6 3,9 3,73

6 Callaway Phil Mickelson Grind Wedges 4,0 3,7 3,5 3,6 3,70

7 Titleist Vokey Spin Milled SM5 – K Grind Wedges 3,8 3,5 3,6 3,8 3,68

8 Cleveland 588 RTX 2.0 CB Black Satin Wedges 3,9 3,3 3,3 3,7 3,55

9 Cobra Trusty Tour Wedges 3,8 3,3 3,5 3,5 3,53

10 Nike Engage Square Sole Wedges 3,8 3,4 3,4 3,5 3,53
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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. KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, VZHLED – design hlavy, shaftu, gripu, CIT A ZVUK – cit pro míč a úder, zvuk, který doprovází trefenou ránu, 
CELKOVÝ POCIT – výsledný dojem ze hry, PRŮMĚR – aritmetický průměr výsledných známek.
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Očima profesionála

„Wedge dnes dělá zhruba pět šest fi rem a  víceméně 
jsou všechny stejné, takže mnohdy ani při založení ne-
jde poznat, o  jakou značku jde. Je to logické, protože 
kvůli pravidlům je vývoj wedgí striktně omezený. Od-
lišují se tak jen hlavou hole, takže záleží na individuál-
ním vkusu každého hráče. 

Lidé volí značku wedge obvykle podle toho, s jakými 
hrají železy. A  takový postup se dá víceméně schvá-
lit – dnes se doporučuje mít železa i  wedge od stejné 
fi rmy, neboť jsou na nich často použity stejné shafty či 
procházejí stejnou výrobní technologií. Právě tyto po-
dobnosti pak mají vliv na to, že při švihu působí stejně. 

Co se testovaných wedgí týká, milým překvapením 
pro mě byly hole od značky Nike, se kterými se mi pří-
jemně švihalo, byť v testu nakonec neuspěly. Callaway 
Mack Daddy mi přišly malinko těžší do hlavy, wedge 
od TaylorMade se teprve dostávají na náš trh – nicmé-
ně mají velmi hezký design a věřím, že i díky tomu mo-
hou oslovit velkou část golfové veřejnosti.“

Zbyněk Fulín
Působnost: Golf Club Hodkovičky 
– Golfová akademie Skopový
Kvalifi kace: GP
Datum narození: 27. 11. 1980
Golfové začátky: 1995, Golf Club Praha
Úspěchy: Dlouholeté působení na Czech Golf 
Amateur tour, v extralize a nyní na Czech PGA
Tour

Závěr testu
Jeden z legendárních hráčů golfové historie Lee Trevino hodnotil vznik wedgí lakonicky: „Pro golfi sty s vysokým 
handicapem je to asi největší dobrodiní v historii této hry.“ A měl pravdu. Obzvlášť to platí dnes, kdy počet wed-
gí v bagu stále roste a profesionálové běžně nosí i čtyři různé – od pitching wedgí s loftem 48 až 52 stupňů až po 
lob wedge s 64stupňovým loftem, nebo dokonce tzv. last wedge s loftem mezi 68 až 72 stupni. To už jsou opravdo-
vé  naběračky. 

Wedgím se proto všechny renomované značky věnují s velkou pečlivostí a bylo to znát i při testování v Hodko-
vičkách. Samozřejmě dojem z holí ovlivnil začátek sezóny a stav trávy na tréninkových plochách – přece jen jiné je 
jarní vysvědčení a jiný by mohl výsledek testování v průběhu sezóny. Nicméně jako vodítko březnový test rozhod-
ně poslouží. 

Očekávané vítězství mezi wedgemi si pro sebe urval Titleist s modelem Vokey Spin Milled SM5 – M Grind. Na 
stupních vítězů ho doprovodila dvojice od Callaway – Mack Daddy 2 Tour a Mack Daddy 2 Chrome. V elitní desítce 
se umístily tři ze čtyř wedgí od Titleistu, uspěla také trojice od Callawaye. 
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Odyssey
Works 2 Ball 
Fang Putter

Technická specifi kace
Ta nejlegendárnější vložka všech 
dob – White Hot – je nově dopl-
něna technologií Fusion RX. Po-
užití dvou vystupujících záhybů 
se stará o  správné rozmístění 
váhy v hlavě hole, jehož důsled-
kem je vyšší moment setrvač-
nosti, stabilita, větší přesnost 
a lepší kontrola hole. Ke stabili-
tě pomáhá také protiváha; těžší 
hlava a shaft zase snižují chvě-
ní rukou. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Hůl, která není moc hez-

ká, ale svou práci odvede.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Ideálně vyvážený, velmi 

dobře se s ním kontroluje 
tempo.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Opět super grip, ale sys-

tém dvou balonků na mířidlech 
mi moc nevyhovoval.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Nejsem schopen zamířit.“

Komentář hráčů
HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Jistý na krátké putty.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Výborný, silnější grip, 

těžší hlava, ale je to OK. Super 
kontrola i na delší vzdálenost.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Líbí se mi vzhled i tloušť-

ka gripu.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Příjemný putter, jen mi 

nevyhovuje grip.“

Odyssey
Works Tank 
Versa #7 Putter

Technická specifi kace
Odyssey zkombinoval legendár-
ní vložku White Hot s  integro-
vanou ultratenkou odrazovou 
mřížkou a  patentovaným vzo-
rem Metal-X s novou technologií 
Fusion RX. Kontrastní stříbrná 
a černá barva pomáhají zvýraz-
nit správný úhel při puttování, 
chvění rukou zklidňuje těžší hla-
va a shaft. Odyssey ručí za kva-
litu putterů – v případě jakékoli 
závady hůl bez otázek opraví či 
vymění za novou.

GolfProfi 
test 2015

Puttery

Putterů je tolik, kolik je golfových chutí. Doslova. 
Vzhledem k tomu, že puttery jsou hole, s nimiž si 
opravdu potřebujete rozumět, je jejich nabídka ne-
uvěřitelně pestrá. Hlavy putterů najdete v  tolika 
různých provedeních, až se vám z toho zatočí vaše 
vlastní hlava. Mezi klasickými žiletkovými puttery 
a mallety je spousta dalších mezistupňů, které vám 
mohou vyhovovat. Najít si putter, který vám sedne, 
proto může zabrat čas. Spoustu času. Ale výsledky 

na greenech vás za takové úsilí odmění.
Už jsme naznačili, že šíře nabídky putterů je 
opravdu bohatá. Nebylo proto možné zahrnout 
do testování všechny, ale snažili jsme se před-
ložit testerům více než reprezentativní vzorek. 
Všechny puttery z  naší nabídky najdete po na-

čtení QR kódu z této stránky. 
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Odyssey
Works Versa #1 
Putter

Technická specifi kace
Putter Works Versa je jeden 
z  nejúspěšnějších modelů od 
Odyssey, již řadu let sbírá uzná-
ní a pochvaly od profesio nálních 
hráčů na světových turnajích. 
Design pro míření z kontrastních 
barev stříbrné a černé pomáhá 
k vykreslení co nejlepšího put-
tu. Ultratenká odrazová mřížka 
z nerezové oceli spolu s vložkou 
Fusion RX nabízí rychlejší otáče-
ní míčku než White Hot. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Shaft leží poměrně dost 

v klíně.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Moc lehká hlava, tupý 

zvuk.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Z nežehliček asi nejlepší. 

Kontrola i při hře ze svahu.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Výborný putter.“

Komentář hráčů
HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Velmi citlivý na postavení 

hole. Neodpouští.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Při krátkých i delších 

puttech je hůl krásně cítit. Dob-
ře se s ní zaměřuje.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Výborný, vyvážený 

putter.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Slušný průměr.“

Komentář hráčů
HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Výsledná hra byla lepší 

než pocit.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Jedna tečka na zamíření 

nestačí.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Dobrý cit a kontrola 

míče.“

HCP 
8,3

Dominika Burdová
„Zajímavý vzhled, velmi 

dobře se s tímto putterem 
hraje.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Příjemná hůl s těžkou 

hlavou, dobře vede pohyb.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Těžší hlava, pěkný zvuk, 

dobrá kontrola míče.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Jednoznačně nejlepší 

putter od Odyssey.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Dobrá kontrola i pocit.“

Odyssey
Works Versa 
V-Line Putter

Technická specifi kace
Mallet V-Line, který je jak na 
trhu, tak na světových soutě-
žích ověřený, má vše – od vy-
sokého momentu setrvačnosti, 
který přidává konzistenci, až po 
symetrii, která zpřesňuje míření. 
Putter sází na propojení popu-
lární a  legendární vložky White 
Hot s  technologií Fusion RX. 
Duální zpracování míče pomo-
cí Big-T umožňuje nastavit míč 
a jeho cestu během úderu. 

Odyssey
Milled Collection 
6M Putter

Technická specifi kace
Odyssey u řady Milled Collection 
prozkoumal každý detail velmi 
oblíbených putterů #2, #5 či #9 
a přišel s nově vymodelovanou 
čtvercovou hlavou a plošší hor-
ní linií. Samozřejmostí je přesné 
strojové zpracování včetně ruč-
ního dokončení a  výsledek je 
ohromný – tato hůl zlepší vaše 
puttování. K  dispozici jsou tři 
sety závaží pro lepší pocit ze hry 
(340, 350 a 360 gramů).

Odyssey Works 
Tank Versa #1 W 
Putter

Technická specifi kace
Širší varianta putteru „jednič-
ky“, jednoho z nejúspěšnějších 
modelů značky mezi profesio-
nály na světových soutěžích. 
Ultratenkou odrazovou mřížku 
z  nerezové oceli konstruktéři 
Odyssey zkombinovali s  vlož-
kou Fusion RX, což umožňu-
je rychlejší otáčení míčku než 
White Hot a účinně snižuje jeho 
proklouzávání. Kontrastní stří-
brná a  černá barva pomáhají 
při  míření.

Vítěz v kategorii 
KONTROLA, CELKOVÝ POCIT 
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Odyssey
Milled Collection 
7 Putter

Technická specifi kace
Odyssey u  řady Milled Collec- 
tion prozkoumal každý detail 
prověřených putterů, jako jsou 
#2, #5 či #9, a přišel s nově vy-
modelovanou čtvercovou hlavou 
a plošší horní linií. Po strojním 
obrábění přichází na řadu pečli-
vé ruční dokončení a výsledek je 
ohromný – zlepší vaše puttování. 
K dispozici jsou tři sety závaží 
pro lepší pocit ze hry (340, 350 
a 360 gramů). 

Komentář hráčů
HCP 
17,3

Jan Krušina
„Výborný! Škoda typu gri-

pu, z něhož jsem měl gumový 
pocit při držení.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Jednoduchý putter, 

který dokáže poslouchat svého 
majitele.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Tvar mi nevyhovuje. Jinak 

slušný.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Zvláštně odlehčený, horší 

kontrola tempa.“
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Komentář hráčů
HCP
49

Ondřej Šťáhlavský
„Velmi dobře ovladatelný.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Nekonzistentní pocit při 

impaktu.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Nejlepší putter na testo-

vání.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Průměr.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Při založení jsem měl po-

cit, že se hlava lehce přivírá.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Výborně vyvážený, vy-

hovuje mi větší a těžší o® set 
hlavy, dobrá kontrola tempa.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Dobré dlouhé putty, men-

ší jistota u kratších.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Proč ho nezkusit.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Líbil se mi kontrast barev 

– tmavě šedé hlavy s bílými 
linkami.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Hezká a funkční mířidla.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Líbil se mi vzhled, ocenil 

jsem kontrolu nad míčem.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Příjemné překvapení.“

Odyssey
Milled Collection 
2 Putter

Technická specifi kace
Nejlepší světoví hráči toužili po 
nové verzi osvědčených tvarů 
hlav, jako je #2, #5 či #9, a tak 
Odyssey vyrukoval s Milled Col-
lection. Prověřil každý detail 
a  vymodeloval unikátní tvary 
s jediným cílem – posunout vaše 
puttování na novou úroveň. Sa-
mozřejmostí je přesné strojové 
zpracování včetně ručního do-
končení. K dispozici jsou tři sety 
závaží pro dokonalé vyvážení 
putteru. 

Odyssey
Tank Cruiser 
1 Line Putter

Technická specifi kace
„Žiletkový“ putter, který je díky 
přidaným gramům skvěle vyvá-
žený. Díky sadě závaží si může 
každý hráč nastavit hmotnost 
putteru přesně podle svých 
představ a požadavků. Techno-
logie zabudované ve speciálním 
shaftu navíc napomáhají k přes-
nějším a pohodlnějším puttům. 

Odyssey
Tank Cruiser 
V Line Putter

Technická specifi kace
Tank Cruiser přináší velkou 
zbraň v  podobě nové úrovně 
fi ttingu – můžete nastavit váhu 
v hlavě kvůli pocitu i na proti-
váze kvůli stabilitě a konzistenci 
úderů. Díky tomu jde o  tech-
nologicky nejlépe zpracovaný 
putter v  současném golfovém 
světě. Součástí putteru je nová 
varianta gripu SuperStroke s po-
tiskem značky. Odyssey za hůl 
ručí a  v  případě závady ji bez 
otázek opraví, či rovnou vymění.

Vítěz v kategorii 
KONTROLA, VYVÁŽENÍ

Perfektní kombinace citu a rolování.
Nová vložka Fusion RX kombinuje naši doposud nejlepší 
vložku White Hot s novou ultra tenkou mřížkou, která nese 
patentovaný vzor Metal-X. Výsledkem je méně skluzu 
balónku, zato však více rolování a neobyčejný cit při 
úderu. Tvar tesáku a vysoce kontrastní 2-Ball zamíření 
na cíl dělají z putteru 2-Ball Fang nejpřesnější 2-Ball 
putter vůbec. Takový pocit jste ještě nezažili.

#odysseyworks

CZ-OdysseyWorks_Fang2Ball_SP 210x265.indd   1 07/04/2015   11:31

Vítěz v kategorii 
VYVÁŽENÍ
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Perfektní kombinace citu a rolování.
Nová vložka Fusion RX kombinuje naši doposud nejlepší 
vložku White Hot s novou ultra tenkou mřížkou, která nese 
patentovaný vzor Metal-X. Výsledkem je méně skluzu 
balónku, zato však více rolování a neobyčejný cit při 
úderu. Tvar tesáku a vysoce kontrastní 2-Ball zamíření 
na cíl dělají z putteru 2-Ball Fang nejpřesnější 2-Ball 
putter vůbec. Takový pocit jste ještě nezažili.

#odysseyworks
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ClearView
The Scope Putter

Technická specifi kace
Putter se systémem dvojitých 
překrývajících se čar umístě-
ných na průhledné akrylové 
hlavě zpřesní puttování, nedo-
volí za ujmout špatný postoj při 
puttech, zvýší sebevědomí na 
greenu. Je proto vhodný jak 
pro začínající, tak i pro pokro-
čilé hráče. Umožňuje upravovat 
hmotnost hlavy hole díky malé-
mu a velkému závaží. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Trošku extravagantní, ale 

za mě dobrý… Hezky vede.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Je divný, ale mně se líbí. 

V začátcích velmi usnadňuje 
kontrolu správného postavení.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Černá mířicí čára není 

skoro vůbec vidět.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Nic pro mě, divný zvuk.“
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Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Vzhledem ke dvěma rys-

kám – dole a nahoře – se jedná 
o super tréninkovou pomůcku.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Dobrá mířidla, ale jinak 

cit a zvuk nic extra.“

HCP 
8,3

Dominika Burdová
„Průhledný putter jsem 

ještě neviděla. Zvláštní, rozpty-
loval mě.“

HCP 
0

Eliška Kocourková
„Nepříjemný vzhled, nepří-

jemný do ruky.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Až na design u mě tento 

putter vítězí. Udělá to, co mu 
řeknete.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Super putter.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Výborná kontrola míče.“

HCP 
16,3

Jitka Laubová
„Nelíbí se mi. Ale poslou-

chá.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Moc pěkná hůl.“

HCP 
16,3

Jitka Laubová
„Nezaujal. A pak překva-

pil.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Super. Vyhovuje po 

stránce citu pro míč i pocitu 
z dohrání.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Pro mě nejlepší putter, 

mám s ním cit, kontrolu nad mí-
čem. Navíc pěkný vzhled.“

ClearView 
The Original 
Putter

Technická specifi kace
Podle studií až 9 z  10 amatér-
ských hráčů nedokáže na gree-
nech správně zamířit. Tomu na-
pomáhá putter ClearView The 
Original s patentovaným systé-
mem dvojitých překrývajících 
se čar umístěných na průhledné 
akrylové hlavě. Součástí hole 
jsou rovněž malé a velké závaží 
pro úpravu hmotnosti hlavy put-
teru a imbusový klíč pro výmě-
nu závaží. Putter splňuje regule 
R&A i USGA. 

TaylorMade 
Daddy Long Legs 
Putter

Technická specifi kace
Nejnovější model Daddy Long 
Legs je nejstabilnější z proslu-
lých holí Spider. Konstruktéři 
Taylor Made u  něj dosáhli vy-
sokého momentu setrvačnos-
ti díky hlavě zkomponované 
ze šestnácti dílů, vyrobených 
z osmi různých materiálů – ne-
rezové oceli, uhlíkové oceli, 
hliníku, titanu, wolframu, poly-
karbonátu, Surlynu a TPU. Vý-
sledkem je odolná hlava, která 
vám pomůže umístit míč tam, 
kam potřebujete. Daddy Long 
Legs je k dispozici ve dvou dél-
kách: 35 a 38 palců. 

TaylorMade
Spider Mallet 
Putter

Technická specifi kace
Spider Mallet nabízí ohromnou 
stabilitu díky konstrukci kom-
binované z  několika materiá-
lů. Protiváhou těžké hlavy je 
130gramový grip, což zvyšuje 
moment setrvačnosti celé hole. 
Výhodou je snadnější pohyb po 
zamýšlené dráze švihu a  s  tím 
spojená větší přesnost úderů. 
Spider Mallet je dostupný ve 
dvou délkách: 35 a  38 palců. 
Vložka PureRoll Surlyn® posky-
tuje jemný a přitom jistý pocit 
při úderu. Bílá přední hrana a li-
neární rozložení umožňují jedno-
duše zamířit. 
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Ping
Rustler Heavy 
Putter

Technická specifi kace
Putter pro hráče, kteří vyžadují 
měkký pocit a zpětnou vazbu. 
Disponuje variabilním vyváže-
ním hlavy tak, aby si mohl vybrat 
každý golfi sta – tradiční vyváže-
ní sází na hliníkovou vložku a je 
určeno pro střední až rychlejší 
tempo, těžší vyvážení s ocelo-
vou vložkou je pro hráče s po-
malejším tempem švihu. Tech-
nologie True Roll optimalizuje 
rychlost míče a odpustí nepřes-
né zásahy. 

Komentář hráčů
HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Ostrý kovový zvuk mi 

nesedl.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Výborný pocit, měkčí, cit-

livý putter. Grip byl půl na půl.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Vynikající kontrola, nej-

lepší od Pingu.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Velmi mě překvapil, 

super.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Nejsem fanda úzkých 

putterů, ale tento je fakt dob-
rý.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Krása, vzhled, cit, kontro-

la. Vyvážený pocit.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Moc se mi nelíbí, ale poci-

tově výborný putter.“

HCP 
8,3

Dominika Burdová
„Je zvláštní, ale po několi-

ka ranách jsem si zvykla.“

Komentář hráčů
HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Nutí mě přitlačit.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Dobrá kontrola, ale 

vzhled a celkový pocit nic 
moc.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Výborně vyvážený. Spo-

kojenost.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Bez dojmu.“

TaylorMade
Ghost Daytona 
Tour Black Putter

Technická specifi kace
Daytona Tour nabízí osvědčený 
tvar putteru, navíc provedený 
v matné černé povrchové úpra-
vě, která zamezí oslnění na gree-
nu. Frézovaná vložka je ze sto-
procentního hliníku a poskytuje 
hráči výborný pocit v klíčových 
okamžicích hry. Navíc vydává 
ještě lepší zvuk při úderu, než 
tomu bylo u předešlého modelu. 

Ping
B65 Heavy Putter

Technická specifi kace
Putter se řadí někam mezi tra-
diční „žiletkové“ puttery a mal-
lety, je k dispozici v různých dél-
kách. Sází na variabilní vyvážení 
hlavy, o což se stará různá váha 
hlavy hole a  váha odpalovací 
vložky. Vybere si hráč se střed-
ním až rychlejším tempem švi-
hu i ten s pomalejším tempem. 
Vložky zlepší krátké putty, op-
timalizují rychlost míče, odpustí 
nepřesnosti, zlepší konzistenci 
ran u všech délek puttů. 
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Ping Shea 
H Traditional 
Putter

Technická specifi kace
Model určený pro hráče s drá-
hou nápřahu po silném oblouku. 
Putter je možné vybrat s  leh-
čí nebo těžší hlavou, v pravém 
nebo levém provedení, s  krát-
kým nebo dlouhým shaftem, 
pevnou délkou či nastavitelnou. 
A  samozřejmě podle vyvážení 
hlavy hole v závislosti na vašem 
švihu. Silnější grip zabraňuje 
přetáčení zápěstí a pomáhá udr-
žet správný směr líce putteru. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Příjemně široký grip, ani 

moc, ani málo.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Líbí se mi design, jinak 

spíše průměr.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Další výborný Ping. Fakt 

dobré puttery.“

HCP 
0

Eliška Kocourková
„Velmi lehký.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Nike dělá nejlépe kecky, 

ale tato hůl opravdu ujde.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Měkčí, velmi povedená 

hůl.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Dobrá kontrola vzdá-

lenosti i při delších puttech. 
Je potřeba si zvyknout na 
užší grip.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Mám z tohoto putteru 

dobrý pocit.“

Komentář hráčů
HCP 
17,3

Jan Krušina
„Měkoučká úderová plo-

cha, dobrý cit.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„To je klasika mezi puttery.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Je super, ale něco málo 

mu chybí.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Trochu těžší hlava.“

Nike
B1-01 Method 
Converge Putter

Technická specifi kace
Unikátní konstrukce RZN Groove, 
prověřená na tour, nabídne měk-
čí pocit při impaktu a  zlepšu-
je rolování míče. Tvar písmene 
T pomáhá ke správnému založe-
ní před úderem a lepšímu zamí-
ření na jamku. Patentovaný RTS 
systém je zase klíčem k výběru 
správného putteru a umožňuje 
přizpůsobit výběr hole a její vy-
vážení vašemu švihu tak, aby byl 
impakt vždy prvotřídní. 

Nike
B2-01 Method 
Converge Putter

Technická specifi kace
Světovými podniky prověřená 
vložka RZN Groove pro měkčí 
pocit a  zlepšení rolování míče 
je základem putteru B2-01 Me-
thod Converge. Hlava putteru je 
z měkké nerez oceli, což umož-
ňuje lepší kontrolu úderu. Větší 
hlava má váhu rozloženou po 
obvodu a nízké těžiště slouží ke 
zvýšení stability a zároveň sní-
žení rotace. 
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ScottyCameron
GoLo 5 Putter

Technická specifi kace
Hlava putteru je typu mallet, 
doplňuje ji hladký centershaft. 
Putter byl speciálně navržen, 
aby pomáhal hráčům správně 
založit a vyvarovat se tak ote-
vření špičky hole, a tím i „vyho-
zenému“ puttu. Hráči si mohou 
díky závažím a různým délkám 
shaftů zvolit svou optimální 
konfi guraci putteru, aby měli co 
nejdokonalejší pocit ze hry na 
greenech. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Prostě Scotty…“

HCP 
8,3

Dominika Burdová
„Nevypadá, ale je vý-

borný.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Super kousek. Příjemný, 

přesný.“

HCP 
0

Eliška Kocourková
„Nelíbí se mi centershaft.“

Komentář hráčů
HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Jasný favorit. Parádní 

klasika. Super.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Úderová plocha mi 

 nesedí.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Čekal jsem ještě něco 

lepšího.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Kovová úderová plocha 

je pro mě horší při kontrole 
tempa.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Jednoduchý design – 

a v jednoduchosti je krása.“

HCP 
49

Ondřej Šťáhlavský
„Tvrdší odskok mi nevadil, 

nejlepší z testovaných putterů 
ScottyCameron.“

HCP 
29,9

Jiří Svatoš
„Při impaktu budí pocit 

důvěry.“

HCP 
17,3

Jan Krušina
„Z testovaných putterů od 

Scottyho seděl nejlépe.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Skopový
„Líbí se mi křížové zamě-

řovadlo.“

HCP 
+0,1

Tomáš Švarc
„Nejlepší testovaný putter 

značky ScottyCameron.“

HCP 
14,1

Aleš Jurina
„Ani trochu nezklamal.“

HCP 
0

Eliška Kocourková
„Hezký kříž na míření.“

ScottyCameron
Select Newport 2 
Putter

Technická specifi kace
Na první pohled jen lehce po-
změněný design skrývá více 
než 30 drobných úprav, které 
mají přispět k ještě dokonalejší-
mu pocitu při puttování. Hlubo-
ce vyfrézovaná úderová plocha 
nabízí stejný pocit a zvuk, jaký 
zažívají profesionální hráči na 
tour. Černá matná úprava s čer-
venými doplňky je moderní, 
výměnná závaží a délky shaftů 
umožňují upravit si putter podle 
svých potřeb. Hladký shaft hráče 
na greenech nerozptyluje. 

ScottyCameron
GoLo 7 Putter

Technická specifi kace
Elegantní putter s novou hlavou 
hole umožňující lépe zamířit na 
cíl. GoLo 7 se vyznačuje velkou 
stabilitou, příjemným vzhle-
dem i pocitem, o který se sta-
rá profesionály osvědčené fré-
zování. Hráči bezesporu ocení 
možnost vyměnit si závaží pro 
dosažení optimálního vyvážení 
a tedy i stability dlouhých i krát-
kých puttů. 

ScottyCameron
Select Fastback 
Putter

Technická specifi kace
Přináší neuvěřitelnou stabili-
tu, příjemný pocit a  elegant-
ní vzhled. Uchu lahodící zvuk 
při impaktu, stejně jako velmi 
měkký pocit zajišťuje frézování 
osvědčené i na profesionálních 
túrách. Putter má novou hlavu 
umožňující lépe mířit na cíl po-
mocí výrazné mřížky. Oceníte 
možnost vyměnit závaží tak, 
abyste maximálně hůl vyvážili 
a dosáhli co největší stability. 

Vítěz v kategorii 
VYVÁŽENÍ, VZHLED, CIT A ZVUK 

Vítěz v kategorii 
VZHLED 
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Celkové 
hodnocení 

– TOP 15

Očima profesionála

„Putterů bylo k  dispozici hodně, zaujala mě řada 
z  nich. Třeba trošku extravagantní průhledný Clear-
View The Scope. Ostatním testerům moc do oka nepa-
dl, ale za mě to nebylo špatné. Minimálně hezky vede. 
Stejně tak jeho ‚bratříček‘ The Original stejné značky 
– vzhledem ke dvěma ryskám (dole a nahoře) se podle 
mého jedná o skvělou tréninkovou pomůcku. 

Nejlepším putterem ze všech testovaných byl po-
dle mého TaylorMade Daddy Long Legs, který udělal 
přesně to, co mu člověk řekl. Líbilo se mi na něm vše 
– až na design. Opravdu dobrý byl i TaylorMade Ghost 
Daytona Tour Black, ačkoliv nejsem zrovna velký fan-
da úzkých putterů. 

Nezklamaly mě puttery od ScottyCameron. GoLo 7 
mě zaujal jednoduchým designem a v jeho případě ur-
čitě platí, že v jednoduchosti je krása. U modelu Select 
Fastback se mi zalíbilo křížové zaměřovadlo. Z dvojice 
od Nike mě více oslovil B1-01. Ta hůl opravdu ujde. 

Co se týká armády od Callawaye, který měl v testování 
hned deset modelů Odyssey, mě nepřesvědčily jen dva 
puttery. Z toho zbytku byl nejlepší Odyssey Tank Crui ser 
V Line, na němž se mi líbil kontrast barev – tmavě šedá 
hlava s bílými linkami. Chtěl bych vypíchnout i Odyssey 
Works Tank Versa #1 W, což je příjemný putter s těžkou 
hlavou, který dobře vede úder při puttování.“ 

Petr Skopový

Působnost: Golf Club Hodkovičky 
– Golfová akademie Skopový
Kvalifi kace: GP1
Datum narození: 21. 2. 1981
Golfové začátky: 1987, Karlovy Vary
Úspěchy: Po řadě amatérských úspěchů 
přestoupil v roce 2004 k profesionálům, 
v letech 2006 a 2008 vyhrál český Order of Merit

Závěr testu
Puttery mají na hřišti jedinou roli, zato tu nejdůležitější. Právě jejich prací je dostat na greenu míč do jamky. Nejspíš 
proto si k nim hráči vytvářejí hodně osobní vztah a jen těžko se hodnotí, který je lepší. Někteří golfi sté volí tzv. žiletky 
(chcete-li kladívka), jiní mají raději mallet, což je putter s velikou hlavou hole. Spousta variant se také nachází někde 
mezi těmito typy hlav putteru. 

V napínavém klání v Hodkovičkách uspěli mezi testery „obvyklí podezřelí“ – zvítězil Odyssey se svým modelem 
Works Tank Versa #1 W, těsně následovaný putterem ScottyCameron Select Newport 2. Jen tyto dva puttery se 
v celkovém hodnocení dostaly nad průměr čtyř bodů z pěti možných. Řada dalších modelů nedosáhla na tuto hranici 
jen těsně – například třetí Odyssey Milled Collection 2. 

Bitvu o krále greenů svedlo celkem 24 modelů, vesměs tradičních značek. Určitým zpestřením přitom byly prů-
hledné puttery značky ClearView, které testeři spíš než jako seriózní hůl označovali za zajímavou tréninkovou po-
můcku. Čas na „skleněné“ puttery ale podle jejich ohlasů zatím nenastal. 
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Putter

1 Odyssey Works Tank Versa #1 W Putter 4,3 4,0 3,8 4,1 4,1 4,06

2 ScottyCameron Select Newport 2 Putter 3,9 4,1 4,0 4,2 3,9 4,02

3 Odyssey Milled Collection 2 Putter 4,3 4,1 3,6 3,7 3,9 3,92

4 Odyssey Tank Cruiser 1 Line Putter 4,1 4,1 3,5 3,9 3,9 3,90

5 TaylorMade Spider Mallet Putter 3,9 3,8 3,9 3,8 4,0 3,88

6 ScottyCameron Select Fastback Putter 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8 3,86

7 ScottyCameron GoLo 7 Putter 3,8 4,0 3,6 4,1 3,8 3,86

8 Odyssey Works Tank Versa #7 Putter 3,9 3,8 3,5 4,0 3,8 3,80

9 Odyssey Tank Cruiser V Line Putter 3,7 3,7 3,9 3,7 3,8 3,76

10 Odyssey Works 2 Ball Fang Putter 3,8 4,0 2,9 4,0 3,7 3,68

11 Odyssey Works Versa V-Line Putter 3,5 3,7 3,7 3,9 3,5 3,66

12 Odyssey Works Versa #1 Putter 3,9 3,4 3,6 3,7 3,7 3,66

13 TaylorMade Ghost Daytona Tour Black Putter 3,7 3,5 3,5 3,9 3,7 3,66

14 Nike B2-01 Method Converge Putter 3,4 3,5 3,9 3,6 3,4 3,56

15 Odyssey Milled Collection 7 Putter 3,7 3,6 3,1 3,9 3,4 3,54
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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. KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, VYVÁŽENÍ – ovlivňuje trajektorii puttů, VZHLED – design hlavy, shaftu, gripu, CIT A ZVUK – cit pro míč 
a úder, zvuk, který doprovází trefenou ránu, CELKOVÝ POCIT – výsledný dojem ze hry, PRŮMĚR – aritmetický průměr výsledných známek.
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Golfové 
vozíky
TiCad 

TiCad Liberty
Jedničkou mezi vozíky TiCad je model Liberty. Ele-
gantní, spolehlivý a  do posledního detailu precizní 
vozík složíte a  rozložíte během několika vteřin díky 
patentovanému otočnému kloubu. Rám i  kola jsou 
z titanu, koženou rukojeť je možné libovolně nastavit 
podle výšky těla. S vozíkem zvládnete více než jen jed-
nu golfovou rundu – baterie vydrží nejméně 27 jamek. 

Na hřišti oceníte elektromagnetickou brzdu, mecha-
nickou volnoběžku a  třeba i ovládání s  funkcemi au-
tomatického pohybu vpřed a  dojezdu. Punc exkluzi-
vity dává vozíku TiCad Liberty možnost gravírování 
vlastního jména či firmy. Hmotnost rámu a koleček je 
6,1  kilogramu.

TiCad Tango
Nejpopulárnějším modelem je Tango, což je nejnovější 
přírůstek v nabídce společnosti TiCad. Zaujme snad-
nou manipulací, díky jedinečnému otočnému kloubu je 
montáž i demontáž záležitostí několika sekund. Tango 
sází na titanový rám, kola jsou grafitová a  samozřej-
mostí je nastavitelná kožená rukojeť. Nechybí tlačítka 
ovládání pro automatický pohyb vpřed a  funkce do-
jezdu či elektromagnetická brzda. Výdrž vozíku činí 
nejméně 27 jamek, váha je pouhých 6,4 kilogramu. 

TiCad
Liberty



Německý TiCad vyrábí titanové golfové vozíky už čtvrt století. Hlavními přednostmi jsou stabilita 
v jakémkoli terénu, elegantní design a špičková kvalita. Navíc TiCad sází na unikátní vychytávky, jako je například 
elektromagnetická samočinná parkovací brzda, možnost volby délky a sklonu madla pro vysoké hráče, úprava 
držení pro leváky apod. Vozíky TiCad, které jsou v Německu vůbec nejoblíbenější, si můžete vyzkoušet v obchodech 
GolfProfi v Praze, Brně a Ostravě. GolfProfi je autorizovaným partnerem značky a zajišťuje i případný servis. 
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TiCad Goldfinger
Model TiCad Goldfinger složíte do úhledného balíčku 
pohodlně a rychle. Díky tomu je ideálním společníkem 
na cestách po golfovém světě i na domácích hřištích. 
S  firm-fix spoji může být rozebraný a  přepravovaný 
v  jednotlivých částech. Váží jen 6,2 kilogramu, vydrží 
nejméně 27 jamek a nabízí obdobné funkce jako další 
modely od TiCadu. 

TiCad CarboCad
Elegantní kombinace karbonu a  titanu tvoří model 
CarboCad. Karbonový rám může být natřen bezbar-
vým lakem s viditelným karbonovým vláknem, případ-
ně můžete zvolit jeho bílou, červenou, zelenou nebo 
bronzovou variantu. CarboCad je díky špičkovým ma-
teriálům velmi lehký – váží jen 5,5 kilogramu. Ultraleh-
ký vozík je zároveň luxusní i praktický a unikátní sklá-
dací mechanika umožňuje snadnou manipulaci. 

TiCad
Tango

TiCad
Goldfinger
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JuCad K naprosté elitě mezi golfovými vozíky patří také další německá značka – 
JuCad. Elektrické i manuální golfové vozíky jsou vyrobeny z titanu, karbonu 
či nerezové oceli. Výhodami modelů JuCad jsou skladnost, nízká hmotnost 
a široká volba příslušenství s ohledem na nároky zákazníků. 

JuCad Phantom
Špičkou mezi JuCady je model Phantom s celosvětově 
unikátní karbonovou hi-tech konstrukcí kol s  jediným 
paprskem. Má jednoduché ovládání s  plynulou regu-
lací rychlosti, otočný spínač pro pohyb vpřed, vzad 
a neutrál, tlačítko pro předvolbu vzdálenosti automa-
tického dojezdu, pohon dvěma tichými a  výkonnými 
motory, skryté kabely, motor i baterie, funkci automa-
tické brzdy při jízdě z kopce a spoustu dalšího. Navíc 
si model díky obrovskému a bezplatnému výběru ba-
rev kol a pneumatik můžete přizpůsobit doslova ob-
razu svému. 

JuCad Carbon Travel
Další zajímavou volbou je lehký karbonový elektrický 
vozík Carbon Travel s možností pohybu vpřed či neut-
rálu. Model si automaticky přibržďuje z kopce, lze u něj 
nastavit automatický dojezd na různé vzdálenosti a je 
vhodný pro bagy všech velikostí a  tvarů. Je stabilní 
v jakémkoli terénu díky velkým a silným kolům. 

JuCad
Phantom



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 
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Rozsáhlá nabídka golfové módy v obchodech GolfProfi  vás překvapí. S výběrem 
oblečení vám navíc poradí naši módní experti. Ať už hledáte špičkové funkční 
oblečení, luxusní a vysoce módní golfové oděvy, či spíše konzervativnější oblečení pro 
každodenní nošení, v našich obchodech si vždy vyberete. 

Golfová móda
Nové i zavedené 
módní značky 
v obchodech 
GolfProfi  

J. Lindeberg

Oblíbená severská značka pro aktiv-
ní životní styl vznikla ve Stockhol-
mu v  roce 1996. Propojuje funkčnost 
a módní trendy, díky čemuž může nabí-
zet vynikající dámské i pánské kolekce. 
Dvě třetiny kolekcí míří na golfi sty, ale 
ani dámy nepřijdou zkrátka.

Golfi no

Pod značkou rodinné fi rmy Golfi no se 
snoubí italská elegance, styl a  vytříbe-
nost jednotlivých detailů s  německou 
precizností a funkčností. Golfi no sází na 
nejmodernější materiály i  technologie 
a téměř 30leté bohaté zkušenosti z gol-
fového světa. 

MDC

Prémiová golfová značka pro dámy, 
které chtějí i  na fairwayích a  greenech 
zůstat své. Modely MDC se vyznačují 
čistými módními liniemi vycházejícími 
z nadčasového designu předních evrop-
ských návrhářů. Špičkovou kvalitu pod-
porují rovněž vybrané materiály.

Alberto Pants

Vynikající dámské i pánské golfové kal-
hoty a kraťasy s precizním zpracováním, 
vkusným designem, technologickými 
inovacemi a  prvotřídními materiály. 
Alberto Pants je špičkou v  oboru – na 
kvalitní krejčovské práci si německá 
společnost zakládá už od roku 1922. 

Tommy Hilfi ger

Špičková lifestylová značka vstoupila 
do světa golfu, kam vnesla nezaměnitel-
ný styl a vysokou kvalitu. Klasikou fi rmy 
Hilfi ger jsou čisté linie, výrazné barevné 
kontrasty a funkční zdobení, což vynik-
ne i na golfových hřištích. 

Nike Golf

Golfové oděvy prověřené ve špičkových 
soutěžích nejlepšími hráči planety. Kaž-
dý rok značka přichází s  inovativními 
materiály a střihy, které konzultuje s eli-
tou PGA Tour – současnou i  bývalou 
světovou jedničkou Rory McIlroyem 
a Tigerem Woodsem.

Přijďte si do 
našich 

módních 
center 

v Praze, Brně 
a Ostravě 

vyzkoušet 
všechny nové 

kolekce. 
Najdete 

u nás 
například 

tyto značky:



Golfová móda
Nové i zavedené 
módní značky 
v obchodech 
GolfProfi  
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Puma

Bez ohledu na věk, v  oblečení Puma 
se budete cítit jako teenageři. Značka 
vnesla do golfového světa pestré a  zá-
řivé barvy a  osvěžující kombinace. Ne-
přehlédnutelné a líbivé módní oděvy od 
Pumy vás odliší od šedé masy dalších 
golfi stů. 

Callaway Golf

Barvy, technologie, materiály. To jsou 
ingredience módního golfového oble-
čení značky Callaway Golf, které ocení 
jak amatérští golfi sté, tak i profesionální 
hvězdy v čele s tou prvotřídní – Philem 
Mickelsonem. 

Bobby Jones

Větší golfová klasika ve světě golfové-
ho oblečení asi neexistuje. Legendární 
hráč Bobby Jones si vždy zakládal na 
férovém a  konzervativním přístupu ke 
golfu i  životu jako takovému. Snažil se 
rovněž o maximální dokonalost. A prá-
vě taková je i  nabídka oblečení značky 
s jeho jménem.

Galvin Green

Absolutní špička, co se týká oblečení 
do nepříznivého počasí. Funkčnost je 
u značky Galvin Green jako specialisty 
na boj s přírodními živly vždy na prvním 
místě – koncept vrstvení Multi-Layer 
zajistí pohodu v  každých podmínkách, 
na Gore-Tex membránu je doživotní 
garance.

Sunice

Nejoblíbenější nepromoky mezi ame-
rickými profesionály vycházejí ze zku-
šeností fi rmy Sunice z  výroby golfové-
ho a  lyžařského oblečení. Modely této 
značky mají moderní design, použity 
jsou ty nejkvalitnější materiály odolné 
i v nejextrémnějších podmínkách. 

Jsme experti 
na golfovou módu. 

Nabízíme také 
módní poradenství.
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J. Lindeberg
Další 
Seveřané 
dobývají 
greeny
Seveřané už dlouho výrazně promlouvají do světového 
golfu. A platí to nejen o skandinávských hráčích, ale také 
o značkách ze severu Evropy. Jedním z nejnovějších pří-
růstků mezi módními kolekcemi v obchodech GolfProfi  
je švédská fi rma J. Lindeberg. Vznikla ve Stockholmu 
v roce 1996 a propojuje módní trendy s funkčností. Díky 
tomu nabízí vynikající produkty pro moderní aktivní ži-
votní styl. 

Dámské i pánské golfové kolekce J. Lindeberg jsou 
mezi golfi sty populární díky důrazu na čisté linie skandi-
návského designu a nejnovější materiály. To vše doplňuje 
vytříbená vysoká krejčovina. 

Zatímco do golfového světa nahlédla v uplynulých le-
tech řada značek, které uspěly nejdříve mezi příznivci 
lyžování, módní dům J. Lindeberg šel opačnou cestou, 
když v novém miléniu začal vedle golfové nabízet také 
lyžařskou kolekci. Nyní fi rma obě kolekce prodává ve 
37 zemích světa. 

Prvními ambasadory značky v golfovém světě se stali 
už v druhé polovině 90. let špičkoví švédští profesioná-
lové Jasper Parnevik či Fredrik Jacobson. V roce 2004 
je pak doplnil oblíbený Kolumbijec Camilo Villegas. 

Nejnovějším mužem „v sestavě“ J. Lindeberg je pak 
od loňska velšský bombarďák Jamie Donaldson, vítěz 
tuzemského turnaje European Tour na Albatrossu v roce 
2014 a hráč, který v témže roce získal pro Evropu rozho-
dující bod při posledním rydercupovém klání. I na jeho 
zkušenostech chtějí Švédové stavět. „Znalosti špičko-
vých profíků nám pomáhají vytvořit špičkové golfové 
oblečení pro všechny herní podmínky. A to při svých 
kolech jistě ocení i amatérští hráči,“ podotkl šéf značky 
Stefan Engstrom po podpisu smlouvy s Donaldsonem. 
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Přesvědčte se 
o kvalitách oděvů 

J. Lindeberg 
v obchodech 

GolfProfi . Nabídku 
si můžete 

prohlédnout na 
www.golfprofi .cz/

lindeberg.html.
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Golfi no
Špička 
v dámském 
golfovém 
oblečení 
Během šestadvaceti let na trhu značka Golfi no okouzlila 
celou řadu golfi stů a golfi stek. Firma s italskými kořeny, 
která dodnes funguje jako rodinný podnik, vždy praco-
vala s nejmodernějšími dostupnými materiály. Ostatně 
už v 80. letech přinesla do golfu revoluční strečové ma-
teriály, které v současnosti dostatečně odolávají různým 
povětrnostním podmínkám. 

Koncepcí fi rmy Golfi no bylo vždy nabízet atraktiv-
ní koktejl autentického stylu a sportovního charakte-
ru. Značka se v  Evropě stala synonymem pro módu 
a funkčnost v  jednom, to vše navíc poskytuje ve výji-
mečné kvalitě. Právě propojení italských kořenů a ně-
mecké preciznosti je základem jejího úspěchu. 

GolfProfi  zastupuje značku Golfi no v plné šíři. V roce 
2015 jsme navíc rozšířili nabídku a aktuálně tak klienti 
mohou vybírat ze všech dostupných modelů, které jsou 
v Evropě k mání. Každý model má svůj nezaměnitelný 
styl a navíc plní funkci pohodlného oděvu, kterou od 
něj očekávají aktivní hráči. Garantujeme, že v GolfProfi  
najdete kolekci ve všech velikostech. 

Díky šíři našeho partnerství se společností Golfi no je 
každý náš obchod doplněn systémem „shop-in-shop“ 
– v případě, že je jakýkoli kus oblečení vyprodán, sys-
tém odešle informaci do evropského centrálního skladu 
fi rmy a během několika dnů je kolekce o vyprodaný kus 
opět doplněna. 

Přehled 
dostupných 

modelů najdete 
na webové stránce 
www.golfprofi .cz/

golfi no.html.



Golfino
Špička 
v dámském 
golfovém 
oblečení 
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MDC
Sportovní 
střihy 
v nejvyšší 
kvalitě
Prémiová golfová značka pro hráčky, které chtějí být na 
fairwayích a greenech vždy originální. MDC nabízí čisté 
módní linie, vybrané materiály a nadčasový design z pera 
těch nejlepších evropských návrhářů. V Česku je nově 
k dostání pouze v obchodech GolfProfi v Praze a Brně. 

MDC zdůrazňuje individualitu. Chcete-li být na hřištích 
svá, můžete. A budete se přitom i skvěle cítit. MDC to-
tiž vedle exkluzivních designů sází rovněž na špičkové 
materiály z nejlepších tkaných přízí, které regulují odvod 
vlhkosti a zabezpečují perfektní prodyšnost oblečení. 
Měkké, lehké a pružné tkaniny zajistí naprostý komfort 
jak při golfovém kole, tak i při běžném nošení ve městě 
či při jiných aktivitách. Při slunečném počasí je samozřej-
má rovněž vysoká ochrana proti UV záření. 

Modely MDC se vyrábějí výhradně v západní Evropě: 
design, styly a střihy jsou vyvíjeny v Německu, tkani-
ny pocházejí z Rakouska, Itálie či Francie, doplňky pak 
z Německa a Itálie. Samotná výroba probíhá ve vlastních 
závodech společnosti v Portugalsku. Výrobce přitom 
splňuje nejvyšší standardy výroby z pohledu životního 
prostředí a udržitelného rozvoje.
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MDC
Sportovní 
střihy 
v nejvyšší 
kvalitě

Vyberte si 
nové kousky do 
svého golfového 

šatníku na 
webové stránce 

www.golfprofi.cz/
mdc-sportswear.

html.



Alberto Pants
Módní trendy a špičková 
krejčovská práce
Odpovídající kalhoty jsou základním znakem 
každého dobře oblečeného golfi sty. Platilo 
to kdysi, platí to i dnes. O to víc, že v sou-
časnosti mají golfi sté k dispozici obrovský 
výběr značek. Firma Alberto Pants ke golfu 
již tradičně patří – vznikla v roce 1922 a i po 
téměř sto letech existence značka plní ná-
roky golfi stů na kvalitní a vkusné oblečení. 

Od počátku si německá společnost zaklá-
dala na kvalitní krejčovské práci. Výsledkem 
jsou skvěle zpracované dámské i  pánské 

golfové kalhoty a šortky. Zákazníci oceňu-
jí precizní přístup k detailům, výborně vo-
lené materiály, technologické inovace, a to 
vše „zabalené“ do elegantního, moderního 
 designu. 

Díky této péči o pohodlí golfi stů patří Al-
berto Pants k absolutní špičce mezi golfo-
vými značkami. Hráči často a rádi sahají po 
dokonalých dlouhých či krátkých kalhotách 
této fi rmy, která citlivě vnímá moderní tren-
dy. Golfové kalhoty tak mají všechny funkce 

potřebné pro kvalitní hru: dynamický pás, 
technická vlákna s využitím patentovaných 
technologií umožňujících odpařování potu 
a rychlé usychání, prodyšné materiály s vo-
děodolným povrchem a pochopitelně i ne-
mačkavost. 

Dobrou zprávou pro dámy je, že po úspě-
chu pánských kolekcí rozšířila značka Alber-
to Pants také portfolio dámských kalhot, kte-
ré zaujmou svým originálním designem hned 
na první pohled. 
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Prohlédněte si naši 
nabídku na 

www.golfprofi .cz/
alberto-pants.html.



Tommy Hilfi ger
Americký šarm ve světě golfu

už jako student střední školy, kdy se 150 do-
lary v kapse založil svůj první malý řetězec 
obchodů. Později začal oděvy sám navr-
hovat a svou první ucelenou kolekci ukázal 
světu v roce 1985. Od té doby zůstává styl 
značky nezměněn – už 30 let sází na svěží 
a mladistvý design. 

V golfové kolekci najdete funkční i klasic-
ké bavlněné oblečení pro golfi stky i golfi sty. 
Tradiční golfová trika jsou vyrobena z lehké 
bavlny a doplněna třemi knofl íky a  tvaro-

vaným límečkem. Alternativou jsou svršky 
z funkčních materiálů, jejichž cílem je udržet 
tělo v tepelném komfortu a suchu. Kultovní 
vlajkovou lodí jsou jednoduchá, jednobarev-
ná trička v bílé, námořnické modré či jasně 
červené barvě. 

Výrazné barevné kontrasty, čisté linie 
a  funkční zdobení od Tommyho Hilfi gera 
si na PGA Tour oblíbil například Keegan 
Bradley. 
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Tommy Hilfi ger je jednou z nejproslulejších 
lifestylových značek na světě, která prorazila 
do všech koutů planety díky svému stylin-
gu, prvotřídním materiálům a vysoké kvali-
tě. Nově vstupuje prémiový módní výrobce 
také do světa golfu, kam přináší nezaměni-
telný americký šarm. 

Vznik fi rmy trochu připomíná americký 
sen, Tommy Hilfi ger ji totiž vybudoval prak-
ticky z ničeho. Narodil se jako druhé z devíti 
dětí a svou kariéru módního magnáta zahájil 

V Česku tuto 
značku exkluzivně 
nabízí GolfProfi  – 

nabídku sortimentu 
najdete na 

webové stránce 
www.golfprofi .cz/

tommy-hilfi ger.
html.
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Puma Golf 
Svět 
pestrých 
barev. 
A Rickieho 
Fowlera
Líbivá značka Puma Golf je nepřehlédnutel-
ná na všech světových sériích díky pestrým 
barvám, neotřelým vzorům a jedinečnému 
spojení s golfovou budoucností v podobě 
mladé americké hvězdy Rickieho Fowlera. 
Golfovou kolekci této značky nepřehlédnete 
ani v obchodech GolfProfi . 

Nezáleží na věku, chcete-li se odlišit od 
šedé masy ostatních golfi stů, vsaďte na 
značku Puma Golf. Samozřejmě nejde jen 
o módní a pokrokový design, ten doplňují 
i  nejnovější technologie, které zpříjemňují 
hru a  vnášejí do ní komfort napomáhající 
lepším výsledkům. Ostatně Puma se může 
opřít o bohaté zkušenosti z dalších sportov-
ních odvětví, v nichž působí. 

Funkční oděvy od Pumy pomáhají ve všech 
podmínkách – při nižších teplotách zacho-
vají teplotní komfort, naopak při horkém 
letním počasí odvádějí pot z těla a udrží vás 
v suchu. Nabízí rovněž odolnost vůči vodě, 
stejně jako správnou prodyšnost. 

Mladistvé kousky od Pumy doplňuje v naší 
nabídce také exkluzivní kolekce pánského 
golfového oblečení a obuvi Lux Collection, 
kterou v ČR najdete jen v pražském obcho-
dě GolfProfi .

RICKIE FOWLER
 Wears TITANTOUR through every 

drive up the leaderboard. 

A white hot reaction to the coolest shoe in golf.

FLASH 

Na kompletní 
nabídku oděvů 

s pumou ve znaku 
se můžete podívat 

na webu 
www.golfprofi .cz/
puma-golf.html.



RICKIE FOWLER
 Wears TITANTOUR through every 

drive up the leaderboard. 

A white hot reaction to the coolest shoe in golf.

FLASH 
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Callaway Golf 
Oblečte si svou oblíbenou 
značku holí
Původně vyráběla populární značka Callaway 
špičkové hole, později k nim začala přidávat 
další kusy golfové výstroje, stejně jako oble-
čení – a v současnosti už nezpochybnitelně 
patří i na módní mola světa golfu. Pestré barvy 
a nejnovější technologie na golfových hřištích 
oceníte, ať už se jmenujete Phil Mickelson, 
nebo ne. 

Exkluzivní kolekce jedné z nejproslulejších 
golfových značek planety zahrnuje vše po-
třebné – od triček přes svetry, vesty, nepro-
moky i neprofuky až po bundy, kalhoty, šortky 
a další nezbytné doplňky. 

Firma naplňuje vizi svého zakladatele Ely-
ho Callawaye, který vdechl společnosti život 
v roce 1982 s krédem být vždy na špici peloto-
nu a nabízet golfistům inovativní technologie, 
které jim pomohou k lepšímu výkonu a zajistí 
radost ze hry. To Callaway uplatňuje i u svých 
módních kolekcí. 

Za dostupné ceny nabízí značka kvalitní 
golfová trika z technického polyesteru, který 
se stará o optimální teplotní komfort, odvá-
dění vlhkosti i ochranu před UV zářením. Ne-
chybí antibakteriální vrstva, která je složena 
z jemných částic stříbra a zabraňuje zápachu. 
Callaway rovněž používá tkaniny s pružností 
do čtyř stran, aby vyhověl požadavkům na 
maximální herní komfort. 

Golfové kalhoty z nabídky Callaway optimál-
ně doplňují pestrobarevné kreace golfových 
triček, stylovým doplňkem jsou pak módní 
pásky z pravé italské kůže. 

Značka samozřejmě myslí i na dámy, které 
si mohou vybírat z mnoha vzorů a barev tak, 
aby mohly dokonale vyladit celý svůj golfový 
outfit. 

Podívejte se na 
barevné kombinace 

kolekcí Callaway 
na webové stránce
www.golfprofi.cz/
callaway-obleceni.

html.
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Nike
Móda

světových 
jedniček

Americká společnost Nike je ve světě dlouhodobě spojena s golfo-
vou elitou. Jejími ikonami na hřištích jsou Rory McIlroy a Tiger Woods. 
Není to jen marketing, s hráči fi rma důsledně konzultuje vývoj svých 
golfových produktů, včetně módních kolekcí. Značka klade důraz na 
funkční oblečení a sama funkční materiály vyvíjí – více než dvacet let 
například nabízí řadu Dri-FIT, tvořenou vlákny zajišťujícími maximální 
komfort a výkon při velmi nízké hmotnosti. 

Golfi sté potřebují kvalitní oblečení, tráví v něm koneckonců mno-
hem více času než jiní sportovci ve stáji Nike, proto fi rma neustále 
pracuje na dalších funkčních inovacích. Při jejich vývoji čerpá ze svých 
zkušeností z jiných sportovních odvětví a okamžitě nové technologie 
převádí do golfu. 

Technické, odlehčené materiály s maximální funkčností jsou přitom 
klíčovou ingrediencí všech kusů golfové garderoby Nike – od triček 
přes kalhoty a šortky až po mikiny či bundy. Díky tomu se budete 
při svých sportovních výkonech cítit pohodlně, stejně jako profíci ze 
světových sérií. 

V obchodech 
GolfProfi  jsou 

k mání kompletní 
dámské i pánské 
kolekce v mnoha 

barevných provede-
ních. Nabídku najdete 

na stránce 
www.golfprofi .cz/

nike-obleceni.html.
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Sunice
Nejoblíbenější nepromoky 
amerických profíků
Kanadská společnost Sunice zazářila nejprve 
na lyžařských svazích a pak dobyla i golfová 
hřiště. Vznikla v roce 1976 v Calgary, kde si 
díky nekompromisním materiálům odolným 
i v těch nejextrémnějších podmínkách brzy 
získala popularitu mezi lyžaři. V letech 1988 
a 2010 byla partnerem olympijských her po-
řádaných v  kanadských městech Calgary 
a Vancouver. 

Do světa golfu nahlédla fi rma Sunice sice až 
v roce 1992, hned první kolekce však vzbudila 
ohromný ohlas. Sunice si v Kanadě po lyžař-
ském trhu rychle získala i ten golfový a v sou-
časnosti zabírá jeho více než 70procentní 
podíl. Značka spoléhá na dlouhodobé zkuše-
nosti z obtížných podmínek na sjezdovkách 
a přenáší je do golfu. Cíle lyžařů i golfi stů jsou 
totiž podobné – hledají ochranu před nepří-
zní počasí a chtějí si užít maximální komfort 
za všech podmínek. 

Špičkové jsou zejména nepromoky od 
Sunice – v roce 2012 uvedlo dokonce 53 pro-
cent profesionálů z americké PGA Tour, že 
mají v bagu nepromokavou bundu této spo-
lečnosti. 

A jaké jsou důvody tak pronikavého úspě-
chu? Bezkonkurenční odolnost proti vodě 
a větru při současném poskytnutí co největší 
volnosti pohybu. Sunice je rovněž jediná ze 
světových značek, která používá v oblečení 
100% stříbro, které činí oděvy mnohem poho-
dlnějšími. Nabízí také bezkonkurenční záruku 
na nepromoky – všechny mají minimálně tří-
letou, některé dokonce doživotní. 

hřiště. Vznikla v roce 1976 v Calgary, kde si 
díky nekompromisním materiálům odolným 
i v těch nejextrémnějších podmínkách brzy 
získala popularitu mezi lyžaři. V letech 1988 
a 2010 byla partnerem olympijských her po-
řádaných v  kanadských městech Calgary 

Do světa golfu nahlédla fi rma Sunice sice až 
v roce 1992, hned první kolekce však vzbudila 
ohromný ohlas. Sunice si v Kanadě po lyžař-
ském trhu rychle získala i ten golfový a v sou-
časnosti zabírá jeho více než 70procentní 
podíl. Značka spoléhá na dlouhodobé zkuše-
nosti z obtížných podmínek na sjezdovkách 
a přenáší je do golfu. Cíle lyžařů i golfi stů jsou 
totiž podobné – hledají ochranu před nepří-
zní počasí a chtějí si užít maximální komfort 

Špičkové jsou zejména nepromoky od 
Sunice – v roce 2012 uvedlo dokonce 53 pro-
cent profesionálů z americké PGA Tour, že 
mají v bagu nepromokavou bundu této spo-

A jaké jsou důvody tak pronikavého úspě-
chu? Bezkonkurenční odolnost proti vodě 
a větru při současném poskytnutí co největší 
volnosti pohybu. Sunice je rovněž jediná ze 
světových značek, která používá v oblečení 
100% stříbro, které činí oděvy mnohem poho-
dlnějšími. Nabízí také bezkonkurenční záruku 
na nepromoky – všechny mají minimálně tří-na nepromoky – všechny mají minimálně tří-
letou, některé dokonce doživotní. 
na nepromoky – všechny mají minimálně tří-

V obchodech 
GolfProfi  jsou 

k mání kompletní 
dámské i pánské 
kolekce v mnoha 

barevných provede-
ních. Nabídku najdete 

na stránce 
www.golfprofi .cz/

sunice.html.



95

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 5

Galvin 
Green
Nic vás 
nezastaví
Zima, déšť a vítr dokáží golf pořádně otrávit. 
Zvlášť pokud podceníte výběr správného 
oblečení. Jak ale říká omšelé golfové poře-
kadlo: „Neexistuje špatné počasí, jen špatně 
oblečený golfi sta.“ Funkční golfová móda 
dokáže poměr sil při klání s přírodou zvrátit 
ve váš prospěch – a na devatenácté jamce 
nemusí být vaše nálada pod bodem mrazu. 

Skvělou volbou při výběru funkčního gol-
fového oblečení je značka Galvin Green. Její 
výrobky jsou prodyšné, odolné proti větru 
a vodě, aniž by přitom hráč ztrácel tepel-
ný komfort. Je to značka, která nikdy ne-
dělá kompromisy. A tím „nikdy“ je myšleno 
opravdu nikdy. Koneckonců je navržena sa-
motnými golfi sty, kteří vědí, co je na hřišti 
potřeba. 

V uživatelských testech patří Galvin Green 
pravidelně na špici. „Cítíte se v ní velmi po-
hodlně, kombinace oblečení této značky je 
to nejlepší, co jsme měli na sobě,“ napsa-
li v  testu oblečení editoři magazínu Golf 
Monthly a vyzdvihli koncept několika vrstev 
Multi-Layer určený do všech povětrnostních 
podmínek. 

Navzdory absolutnímu důrazu na funk-
čnost je oblečení skandinávské značky 
Galvin Green také velmi módní a až neuvě-
řitelně pohodlné. Užijte si golf za každého 
počasí například s výběrem nepromoků od 
Galvina Greena!

Nejoblíbenější 
produkty Galvin Green 

v nabídce GolfProfi  
najdete na 

webové stránce 
www.golfprofi .cz/
galvin-green.html.
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Reklamní 
předměty
Chcete hrát golfovými míčky 
s vlastním potiskem? Můžete 
toho mít mnohem více. 
Na personalizaci nejrůznějších 
golfových dárkových a reklamních 
předmětů se specializujeme už řadu 
let. Tiskneme přitom na značkové 
a vysoce kvalitní golfové vybavení 
z dílny světových značek. 

Kompletní nabídku možností a další 
informace včetně postupu při objednávce 
najdete na webu www.golfprofi.cz 
v sekci Reklamní předměty. 
Případně rovnou napište na e-mail 
info@golfovepotisky.cz či zavolejte 
na infolinku 606 130 130. 

Golfové dárky s  logem vám připravíme na 
klíč přesně podle vašich představ. Zajistíme 
kvalitní tisk, výšivky i  polepy. Míčky to jen 
začíná. Co byste řekli na golfové GPS hodin-
ky, hole, bagy, vozíky či celý sortiment oble-
čení (dámská i pánská trička, svetry, čepice, 
nepromoky i bundy) se svým logem? 

Zdůrazněte na fairwayích a  greenech 
v tuzemsku i zahraničí svou značku! Ukaž-
te svým důležitým klientům a  obchodním 
partnerům, že vám na nich opravdu záleží, 
a věnujte jim golfové dárky, které jim udělají 
radost. 

Nejlepší 18jamkové hřiště na dostřel od Václavského náměstí
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Golfové míče
Na míčcích můžete mít vlastní text, obrázek nebo logo 
fi rmy. To záleží jen na vás. My zajistíme tisk a zaručíme 
maximální kvalitu zpracování. Na výběr máte z bohaté-
ho sortimentu míčů, tisknout je možné již od 36 kusů. 
Důvody, které hrají pro nás – vysoce trvanlivý potisk 
nejmodernější metodou, zajímavé ceny a rychlé dodání. 

Golfové vybavení
Vtiskněte své jméno či logo fi rmy jakémukoli golfové-
mu vybavení – od oblečení přes hole, vozíky, bagy, GPS 
hodinky až po různé doplňky. Reprezentujte svou spo-
lečnost na golfovém hřišti i mimo něj, předveďte hrdost 
na svou značku. Nákup vybavení označeného logem 
společnosti je účtován jako reklamní předmět. 

Dárkové poukazy
Obdarujte své klienty či obchodní partnery dárkovými 
poukazy na golfové zboží v jakékoli nominální hodno-
tě. Mohou si vybrat přesně to, po čem touží. Dle přání 
opatříme poukaz logem vaší společnosti i  doprovod-
ným textem. 

97Nejlepší 18jamkové hřiště na dostřel od Václavského náměstí
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Bývalý fotbalový reprezentant Libor Sionko sice před třemi lety ukončil profesionální 
kariéru, ale na fotbalový pažit nezapomněl. Ročně odehraje okolo třicítky utkání. 
A k tomu nechybí ani na golfových trávnících. Do golfu se totiž vrhnul naplno – má single 
handicap, věnuje se fittingu, který je pro něj koníčkem a prací zároveň, navíc také působí 
v akademii na Albatrossu. V březnu rád přijal i roli jednoho z testerů při každoroční 
prověrce nových holí, kterou pořádá GolfProfi.

Libor Sionko:
Golf chytil celou rodinu

Jak se vám líbilo testování? 
Jsem z něj nadšený, neboť jsem během něj mohl 
vyzkoušet spoustu značek. Vždy hraje roli to, jak to 
člověku zrovna švihá, z toho pohledu jsem spoko-
jený – mně to švihalo, měl jsem dobrý den. 

Vybral jste si při testování nový kousek do bagu? 
Přiznám se, že mi testování přišlo vhod, protože 
jsem měl v  plánu vyměnit driver. Zkusil jsem si 
spoustu hlav a různých shaftů, udělal jsem si obrá-
zek o jednotlivých holích. Jinak ovšem moc často 
hole neměním, nevěřím, že lze každý rok vymyslet 
něco absolutně převratného. Co se týká různých 
inovací, nejvíce se mi líbí, že značky konstruují 

hlavy tak, aby hole více odpouštěly. To byl jeden 
z důležitých parametrů i při testování potenciální-
ho driveru – nevybírám si ten, s nímž hraji nejdelší 
rány, ale takový, se kterým sice hraji daleko, ale zá-
roveň zůstanu na fairwayi. Odpouštění a délka ran 
je pro mě ideální kombinace. Líbily se mi drivery 
od Titleistu, TaylorMade či Callawaye, zaujal mě 
i Cobra Fly Z. 

Používáte při hře také nějaké elektronické vy-
chytávky? 
Začal jsem využívat laserový dálkoměr, který mi 
usnadňuje hru. Amatéři ho používat mohou, beru 
si ho s sebou na turnaje i na přátelské rundy. Mám 
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s ním stoprocentní jistotu při výběru správ-
né hole, líbí se mi jako tréninková i turnajová 
pomůcka. Původně jsem ho koupil ženě, ale 
na hřiště jsem si ho bral hlavně já, takže jsme 
nakonec pořídili ještě jeden. Teď máme kaž-
dý svůj a nemusíme se o něj přít. (směje se)

Co vám ještě pomáhá na hřišti? 
Nově využívám také elektrický vozík. Až do 
letošní zimy jsem ho neměl a tlačil jsem, ale 
přiznávám, že když člověk hraje více, je elek-
trický vozík malou výhodou. Člověk se to-
lik nenadře, hlavně na kopcovitých hřištích. 
Dlouho jsem se tomu „přestupu“ bránil, pro-
tože jsem to bral i  jako fitness trénink. Na-
konec mě ale k elektrickému vozíku v pod-
statě dovedly děti. Začaly hrát golf a budou 
chodit samy turnaje – nechtěl jsem, aby bag 
tahaly na zádech, dcera ještě osmnáct jamek 
ani neutlačí. 

Takže golf už hraje celá vaše rodina?
Děti golf chytil a  jsem za to rád, protože 
s manželkou oba v golfu působíme a tráví-
me s ním hodně času. Chtěl jsem, aby děti 
dělaly nějaký sport, ale neřešil jsem, jestli to 
bude golf, fotbal nebo atletika. Nároky na ně 
nemám, nehodlám je do ničeho tlačit, to je 
na nich. Syn hrál i fotbal na Spartě, ale před 
pár měsíci se definitivně rozhodl pro golf. 

Jaké máte letos vy sám golfové plány? 
Mám nějaké ambice, ale ty si zatím nechám 
pro sebe. (usmívá se) Loni jsem své cíle ne-
splnil, letos mám co dohánět. Co se týká 
mého golfového kalendáře, určitě se v letoš-
ní sezóně zúčastním turnajů Czech Pro-Am 
Teaching Tour, které mě baví a  obohacují, 
budu startovat také mezi mid-amatéry, kde 
jsem loni debutoval a kde se letos chci umís-
tit o něco lépe. K tomu mě čekají starty za 
Albatross ve druhé lize, nějaké turnaje s rodi-
nou… Můj program se bude řídit hlavně podle 
turnajů mých dětí, které chci podporovat. 

Zbývá vám v nabitém diáři ještě prostor 
pro fotbal? 
Rozhodně – a docela dost. Hraji třeba za Real 
Top Praha, což je tým herců, zpěváků, ko-
mentátorů či bývalých sportovců. Dále pra-
videlně hraji na Litoměřicku ligu hráčů nad 
35 let, kde jsem v týmu All Stars složeném 
z  bývalých vynikajících fotbalistů. A  když 
k tomu připočítám starou gardu Sparty, tak 
mě za sezónu čeká třeba 25 až 30 zápasů. 
Takže na jaře, v létě i na podzim jsem vytíže-
ný fotbalově i golfově. A díky tomu se stále 
udržuji v kondici. 
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Znáte to sami. Stojíte někde mezi kolíky určujícími vzdálenost k jamce 
a přemýšlíte, kolik to asi může být metrů. Kedík, který by přispěl svou trochou 

do mlýna, není po ruce. Ale můžete ho mít na ruce. Poradí vám 
specializované golfové hodinky s GPS od fi rmy Garmin, které mají 

spoustu funkcí usnadňujících hru.

Hodinky od Garminu 
jsou jako kedík 

na zápěstí

Umějí změřit délku odpalu nebo 
zamýšlené přihrávky, najdou 
nejbližší hřiště a představí jeho 
jednotlivé jamky – par, vzdále-
nost od týčka ke greenu, profi l 
– a všechny rány navíc zazname-
nají do digitální skórkarty. Data-
báze hřišť je navíc pravidelně 
aktualizována několikrát ročně, 
a to zcela zdarma. Garmin nabízí 
v současnosti několik golfových 
modelů a  kromě nich i  chytré 
hodinky, které můžete využít 
i při dalších sportech. 

Vivoactive
Mezi výrobci navigací a sporttesterů patří Garmin na špici. Nově se 
pustil i do chytrých hodinek a hned jeho první kousek je hodně pove-
dený. Vivoactive navazují na fi tness náramky, které monitorují celo-
denní aktivitu, k  tomu ale přidávají výraznou nadstavbu. Po propo-
jení se smartphony fungují jako pracovní nástroj – zobrazují volání, 
SMS, připomínky z  kalendáře a  další notifi kace. Ve volném čase se 
díky GPS promění ve sporttester použitelný při celé řadě disciplín. 

Skvělé jsou nejen při golfu, ale i při běhání, jízdě na kole, plavání či 
třeba chůzi. Neobsahují sice kompletní databázi světových golfových 
hřišť, ale není problém vybrané hřiště před hrou během chvilky zdar-
ma do paměti hodinek stáhnout. Výběr je přitom obrovský – k dispo-
zici je více než 38 tisíc hřišť z celého světa. Na hřišti pak Vivoactive 
dokáží změřit vše, co je potřeba. Příjemná je i výdrž – při užívání GPS 
dosahuje až 10 hodin, bez GPS vydrží hodinky fungovat i tři týdny. 
Cena: od 6 990 Kč

Approach S2
Základní a dobře vybavené golfové hodin-
ky s  GPS. V  paměti obsahují informace 
o  více než 38 tisících golfových hřištích 
ve všech koutech planety – těch českých 
je v  databázi přes stovku. Hodinky umí 
spočítat rány i stablefordové body, změří 
délku ran, ukazují vzdálenosti k  doglegu 
či na lay-up. V  klubovně vám ukáží také 
vzdálenost, kterou jste během hry ušli.

Výhodou je také skutečnost, že si data 
z  hodinek můžete stáhnout do digitál-
ního golfového deníku a  vyhodnotit si 
výsledky na jednotlivých jamkách – 
zjistíte, jak zasahujete fairwaye, greeny, 
kolik jste měli puttů. Takový přehled 
umožňuje soustředit se na problematic-
ké body hry a zlepšovat se. 
Cena: 4 490 Kč

Znáte to sami. Stojíte někde mezi kolíky určujícími vzdálenost k jamce 
a přemýšlíte, kolik to asi může být metrů. Kedík, který by přispěl svou trochou 

do mlýna, není po ruce. Ale můžete ho mít na ruce. Poradí vám 
specializované golfové hodinky s GPS od fi rmy Garmin, které mají 

Hodinky od Garminu 
jsou jako kedík 

na zápěstí
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Po skončení kola lze údaje 
z hodinek bezproblémově 
stáhnout do počítače. V rámci 
webového deníku Garmin 
Connect si můžete vést podrobné 
statistiky a zjistit, kde se vám daří 
a kde máte mezery. 

Approach S5

Oproti modelu S2 mají golfové hodinky Approach S5 
větší výdrž a barevný dotykový displej. Navíc tyto hodin-
ky patří mezi nejlehčí, při hře vás proto nebudou omezo-
vat. Na displeji dokáží zobrazit barevnou mapu hřiště, 
v paměti mají přes 95 procent všech světových hřišť včet-
ně více než stovky českých. Po celou dobu jejich životnos-
ti je možné databázi bezplatně aktualizovat. 

Dotykový displej lze ovládat i  v  rukavicích, zobra-
zuje důležité body, jako jsou bunkery, vodní překážky, 
greeny, doglegy apod. Při detailním zobrazení greenu 
je možné umístit vlajku do přesné pozice pro daný den 
a přepočítat všechny vzdálenosti. 

Díky propojení se smartphonem hodinky navíc upo-
zorní na volání či SMS, aniž byste museli vytahovat 
mobil z bagu. Zobrazí přitom i jméno volajícího, neboť 
přejímají databázi kontaktů z mobilu. 
Cena: 9 490 Kč

Approach S6
Naprostá špička mezi golfovými hodinkami. Approach 
S6 zvládají samozřejmě vše, co umějí nižší modely, 
navíc vás ještě dokáží při tréninku vést. Změří a  do 
detailu zanalyzují švih – když na základě dat využije-
te tréninkové funkce SwingTempo a  TempoTraining, 
můžete své golfové dovednosti výrazně zlepšit. Swing-
Tempo analyzuje časování nápřahu a  švihu a  hledá 
ideální poměr mezi nimi, TempoTraining pak hráče 
pomocí zvukových signálů vede k  ideálnímu tempu 
a načasování švihu. 

Kromě toho model Approach S6 disponuje také 
funkcí PinPointer, která zobrazuje vzdálenost a směr 
k jamce v případech, kdy na praporek není přes hori-
zont vidět. Není proto potřeba vyslat parťáka dopře-
du, aby vám na neznámém hřišti ukázal správný směr 
k jamce. 
Cena: 10 490 Kč

Approach G7

Golfová navigace disponující stejně jako golfové ho-
dinky rozsáhlou databází hřišť. Zobrazuje vzdálenost 
od vaší pozice k  různým bodům na greenu, zohled-
ňuje přitom profi l terénu, stejně tak ukazuje i vzdále-
nost k  překážkám na jamce, doglegu či lay-upu. Umí 
znázornit detail greenu, zjistí přesnou délku všech 
ran (a dokáže ji přiřadit k  jednotlivým holím v rámci 
statistiky), zaznamenává skóre nejen vám, ale i  všem 
dalším hráčům ve fl ightu (a je přitom jedno, jaký sys-
tém hry jste zvolili – na rány, stableford, Skins Game 
či jamkovku). 
Cena: 7 990 Kč

Approach S5

Oproti modelu S2 mají golfové hodinky Approach S5 
větší výdrž a barevný dotykový displej. Navíc tyto hodin-
ky patří mezi nejlehčí, při hře vás proto nebudou omezo-
vat. Na displeji dokáží zobrazit barevnou mapu hřiště, 
v paměti mají přes 95 procent všech světových hřišť včet-
ně více než stovky českých. Po celou dobu jejich životnos-
ti je možné databázi bezplatně aktualizovat. 

Dotykový displej lze ovládat i  v  rukavicích, zobra-
zuje důležité body, jako jsou bunkery, vodní překážky, 
greeny, doglegy apod. Při detailním zobrazení greenu 
je možné umístit vlajku do přesné pozice pro daný den 
a přepočítat všechny vzdálenosti. 

Díky propojení se smartphonem hodinky navíc upo-
zorní na volání či SMS, aniž byste museli vytahovat 
mobil z bagu. Zobrazí přitom i jméno volajícího, neboť mobil z bagu. Zobrazí přitom i jméno volajícího, neboť 
přejímají databázi kontaktů z mobilu. 
Cena: 9 490 Kč

Approach G7Approach G7

Golfová navigace disponující stejně jako golfové ho-
dinky rozsáhlou databází hřišť. Zobrazuje vzdálenost 
od vaší pozice k  různým bodům na greenu, zohled-
ňuje přitom profi l terénu, stejně tak ukazuje i vzdále-
nost k  překážkám na jamce, doglegu či lay-upu. Umí 
znázornit detail greenu, zjistí přesnou délku všech 
ran (a dokáže ji přiřadit k  jednotlivým holím v rámci 
statistiky), zaznamenává skóre nejen vám, ale i  všem 
dalším hráčům ve fl ightu (a je přitom jedno, jaký sys-
tém hry jste zvolili – na rány, stableford, Skins Game 
či jamkovku). 
Cena: 7 990 Kč

mobil z bagu. Zobrazí přitom i jméno volajícího, neboť 
přejímají databázi kontaktů z mobilu. 
Cena: 9 490 Kč

TruSwing
TruSwing je malý a lehký senzor, který 
je po připojení na golfovou hůl schopen 
měřit a  zaznamenávat řadu informací 
o  stylu hry. Mezi zaznamenanými daty 
najdete rychlost švihu, načasování, jeho 
3D animaci, různé úhly náklonu hole 
při zásahu míčku a další informace.

Senzor TruSwing je možné využít 
s  golfovými hodinkami Garmin Ap-
proach S4, S5, S6 a golfovými navigace-
mi Approach G7, G8.
Cena: 3 990 Kč
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Čím to je, že někdo má hřiště tak skvěle přečtené, 
i když tvrdí, že na něm hraje poprvé? Jak to, že tak 

dokonale odhadne překážky na fairwayi a na green se 
dostane s lehkostí a bravurou? Tajemství se skrývá 

v technice. A nejde jen o techniku úderů, pomůže 
i poslední výkřik techniky v podobě unikátních GPS 

sportovních hodinek. TomTom je vyvinul 
speciálně pro golfi sty tak, aby jim pomáhaly 

zlepšit hru. 

Hodinky 
TomTom 
GOLFER: 

Každé hřiště 
jako na dlani. 

Doslova!

Díky integrované GPS v hodinkách TomTom GOL-
FER v každém okamžiku víte, kde na hřišti se na-
cházíte. Jednoduchá (ve smyslu přehledná) gra-
fi ka ukazuje hřiště včetně přesných vzdáleností 
k překážkám a lay-upům. Jedno letmé mrknutí na 
zápěstí poradí s nejlepším přiblížením ke greenu. 

V profesionální přípravě používá hodinky TomTom 
GOLFER i jeden z našich nejlepších golfi stů, Stan-
da Matuš. Letos bude opět bojovat o postup na 
European Tour a plnou hrací kartu na sezónu 2016.

Hodinky TomTom GOLFER obsahují informace 
o  34 tisících golfových hřištích po celém svě-
tě. Aktualizují se prostřednictvím aplikace pro 
smartphony, díky čemuž hrajete vždy s nejnověj-
šími údaji. 

TomTom GOLFER nabízí celkem pět funkcí, kte-
ré jsou pro každého golfi stu zásadní. Pod funkcí 
Greenview se skrývá grafi ka s přehledem o greenu 
a překážkách. Funkce Překážky ukazuje přesnou 
vzdálenost k jednotlivým překážkám na  fairwayi. 
Vzdálenosti ke greenu zobrazují detailní údaje 
o vzdálenostech na začátek, střed a k zadní části 
greenu. Funkce Sledování hry zobrazí skóre, vzdá-
lenost a čas hry. A Lay-up pochopitelně informuje 
o zbývající vzdálenosti k lay-upům.

Hodinky zvládnou až 10 hodin aktivního provozu na hřišti, což směle vy-
stačí až na 35 jamek. Zaujmou lehkostí a slim designem. Jsou určené pro 
aktivní sportovce, které nějaká ta kapka na hřišti neodradí, tudíž je jejich 
odolnost proti vodě samozřejmostí. Technologii GPS využívají i k auto-
matickému rozpoznání blízkých golfových hřišť či k vyhledání další jam-
ky. S  jejich pomocí si můžete udržovat přehled o  skóre, vzdálenostech 
a čase hry. TomTom GOLFER jsou zkrátka navrženy nejen pro pohodlí, 
ale hlavně pro lepší hru. 

Standa Matuš: „Každá rána se v golfu počítá a je důležité mít přesné úda-
je. Pokud víte vzdálenost do překážky nebo k vlajce, o to jednodušší roz-
hodování budete mít s výběrem té správné hole a nebudete mít pochyby 
při exekuci úderu. Můžu jen doporučit produkty značky TomTom pro 
jejich přesnost a funkčnost v jakýchkoliv situacích!“





Infi niti Q50 
+ Tech Paket 
v hodnotě 219 500 Kč* zdarma 
*Nabídka platí pro výbavy Premium a Sport. Uvedená hodnota paketu platí pro verzi 2.2d AP Premium.

www.infinitipraha.com

Infiniti Centrum Praha I V Oblouku 728 I 252 43 Praha - Průhonice I Tel.: +420 296 574 710

Kombinovaná spotřeba 4,4-6,8 l/100 km, emise CO2 114-159 g/km. Údaje odpovídají měřením dle směrnic a nařízení EU nebo 
předpisů EHK.  Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.

Tech Paket obsahuje:

Navigace INFINITI INTOUCH™

Exkluzivní zvukový systém nové 
generace BOSE®

Inteligentní tempomat  (ICC)

Systém adaptivních světlometů (AFS)

Systém prevence vyjetí z pruhu (LDP)

Systém prediktivního varování před 
čelní srážkou (FCW)

Systém Blind Spot Intervention™ 
pro hlídání Vašeho slepého úhlu

atd.

Obohaťte svůj život 
o několik dalších 
předností
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