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Jsme největší řetězec a součas-
ně největší prodejce golfového 
vybavení v  České republice. 
Jenom o velikosti to však není. 
V  našich 20 obchodech nabí-
zíme originální zboží renomo-
vaných značek, garanci nejnižší 
ceny a specializované poraden-
ství při nákupu. Pokud se chce-
te vybavit na sezonu, začněte 
u  nás – skladem máme přes  
300 000 produktů. 
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Garantujeme 
vaši 
spokojenost

Máme 
20 obchodů
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P R O D E J N Y
 M A PA

Najdete nás ve 
3 městech a na 17 hřištích 
po celé republice

Jsme 
zde pro 

vás...
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Jsme největším prodejcem golfového zboží v  republice. Kromě tří značkových prodejen v  Praze, 
Brně a  Ostravě, které představujeme na samostatných stránkách, nabízíme golfové vybavení také 
v proshopech na 17 hřištích a tréninkových plochách po celé republice. To vám dává jistotu bezpro- 
blémového nákupu, špičkového servisu, skvělého zázemí a širokých garancí. 

Najdete nás ve 
3 městech a na 17 hřištích 
po celé republice

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 6

Pro 
zajímavost

25 000
zákazníků nakupovalo 
v našich obchodech 

2 500
m2 prodejní plochy

60
golfových značek

91 545
míčků na skladě

10 030
rukavic skladem

3 594
triček na skladě

3 478
holí skladem

278
vozíků na skladě

Store BrnoStore Brno

Store OstravaStore Ostrava

GC KravařeGC Kravaře

GC Telč

GC Mladé Buky

GC Šilheřovice GC Šilheřovice 

GC Uherské HradištěGC Uherské HradištěGC Moravské 
Budějovice

GC Karviná Lipiny GC Karviná Lipiny 

GC KravařeGC Kravaře

GC Šilheřovice GC Šilheřovice 

GC Uherské HradištěGC Uherské Hradiště

GC OlomoucGC OlomoucGC Olomouc

GC Panorama Kácov

GC Nová AmerikaGC Nová Amerika
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P R O D E J N Y
 P R A H A

Jsme 
zde pro 

vás...

Díky širokému výběru zboží, zkušeným prodejcům a do-
konalému zázemí je obchod v pražské Michli vlajkovou 
lodí společnosti GolfProfi . Obchod najdete v budově G 
v administrativně-obchodním komplexu BB Centrum jen 
kousek od magistrály, a je tedy dobře dopravně dostup-
ný. Zaparkovat je možné v podzemních garážích s vjez-
dem z Baarovy ulice. Vstup do obchodu je pak z Michel-
ské ulice. 

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



7

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 6

David Pavelka 
Regionální manažer 

prodeje

Martina Nejedlá 
Prodejce – móda 

a styling

Tým GolfProfi Praha

Robert Bouchner 
Prodejce – partnerský 

prodej

Šimon Líman 
Prodejce – fittingový 

specialista

Dominik Majer 
Purchase & Logistic 

Manager

Lenka Weissová 
Prodejce – móda 

a styling

Jan Hofman 
Prodejce – fittingový 

specialista

Václav Bláha 
Project Manager – 

firemní zákazníci

Radmila Havlínová
Finanční ředitelka

Kudy do obchodu

Jestliže jedete autem, je nejideálnější trasou magist-
rála. Z ní pak sjedete na Michli a po Vyskočilově ulici 
dojedete na křížení s ulicí Michelská – odbočte vlevo 
a po 150 metrech se ocitnete u obchodu. Pokud jedete 
z Jižní spojky, odbočte na Krč a po Michelské dorazí-
te až k obchodu. 

Parkování

V  podzemních garážích je vyhrazeno 35 parkova-
cích míst pro naše klienty. Parkování je zdarma, 
vjezd do garáží je z Baarovy. 

Veronika Šindlerová 
 Project Manager – 

podpora prodeje

Iva Krásňanová  
Vedoucí pro-shopu 

Hodkovičky
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P R O D E J N Y
 B R N O

GolfProfi  
Store Brno
Reprezentativní obchod s rozlohou 500 metrů čtvereč-
ních nabízí nejen kompletní golfové vybavení, ale také 
prvotřídní fi ttingové centrum s  nejlepší měřicí techni-
kou Flightscope X2. Nechybí ani profesionální putting. 
Obchod díky svému velkorysému konceptu překračuje 
hranice regionu a  je přirozeným centrem dění pro jiho-
moravské golfi sty. 

GOLFPROFI STORE BRNO
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.
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Petra Vítková
Regionální 

manažerka prodeje

Martin Čížek 
Prodejce – fittingový 

specialista

Kudy do obchodu

Najdete nás v  těsné blízkosti brány č. 9 brněnského 
výstaviště v  obchodním centru Nový Tuzex. Z  cent-
ra je nejlepší příjezd z ulice Bauerova. Od dálnice D1 
projeďte Pisáreckým tunelem a po 50 metrech zvolte 
druhou odbočku na Kohoutovice/BVV brána č. 9. Při 
příjezdu od Svitav jeďte ulicí Žabovřeská na centrum. 

Parkování

V naprosté blízkosti obchodu je možné parkovat na 
dvou velkých parkovištích. Vjezd na obě plochy je 
z Bauerovy ulice. 

Tým GolfProfi Brno

Lukáš Novotný  
Prodejce – fittingový 

specialista

Jsme 
zde pro 

vás...

Alena Jedounková 
Prodejce – móda 

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

GolfProfi  
Store 
Ostrava
V moderních prostorách bytového a obchodního kom-
plexu v ostravské části Poruba nabízíme vůbec nejpest-
řejší výběr golfového zboží v regionu. Nedílnou součástí 
ostravské prodejny je prvotřídně vybavené fi ttingové 
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 – 17.00 hod.
Neděle   9.00 – 17.00 hod.

Jsme 
zde pro 

vás...
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Kudy do obchodu

Z Opavské ulice zahnete na křižovatce s Francouz-
skou, projedete okolo hypermarketu Interspar 
a poté zahnete na druhou odbočku za provozovnou 
McDonald’s. Najdete nás ve vnitrobloku bytového 
komplexu. 

Parkování

Bez problémů a  zdarma zaparkujete po obou stra-
nách bytového komplexu v těsné blízkosti samotné-
ho obchodu. 

Tým GolfProfi Ostrava

Denis Zuskar
Regionální manažer 

prodeje

Tomáš Krasula
Prodejce – fittingový 

specialista

Michaela Poskonková
Prodejce – móda 

a styling



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

Proshopy se značkou kvality GolfProfi najdete na 17 českých golfových hřištích.

Jsme na dosah. 
Na hřištích po celé republice
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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 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 Most
I. Golf Club Most 
Skyřická 44, Most
Mobil: +420 776 832 891
E-mail: recepce@golfmost.cz
www.golfmost.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

GolfProfi Proshop
GC Benátky nad Jizerou
Golf Resort Benátky nad Jizerou 
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 Panorama Kácov
Panorama Golf Resort
Panorama 1, Kácov
Telefon: +420  312 29 29 29,
mobil: +420  602 203 203
E-mail: info@panoramagolf.cz
www.panoramagolf.cz

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 Nová Amerika
Nová Amerika Country Club
Kašov 45, Kuks
Mobil: +420 732 994 699
E-mail:  info@novagolf.cz
www.novagolf.cz

GolfProfi Proshop 
GC Olomouc
Golf Resort Olomouc
Véska 89, Dolany
Telefon: +420 581 112 911,
mobil: +420 733 691 333
E-mail: recepcegolf-olomouc.cz
www.golf-olomouc.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 Šilheřovice 
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 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 Karviná-Lipiny
Golf Resort Lipiny
Ostravská 2066/31, Karviná-Fryštát
Mobil: +420 725 044 292
E-mail: lipiny@golfprofi.cz 
www.golflipiny.cz

We care about cars.  
We care about you.

ŘEŠENÍ VOZIDEL PRO VAŠI FIRMU

ARVAL
OPERATIVNÍ LEASING

Vyřídíme. Vy řídíte.



We care about cars.  
We care about you.

ŘEŠENÍ VOZIDEL PRO VAŠI FIRMU

ARVAL
OPERATIVNÍ LEASING

Vyřídíme. Vy řídíte.
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F I T T I N G
 F I T T I N G O VÁ  C E N T R A

Hole 
na míru 
šetří rány 
i nervy

Fitting už dávno není výsadou pokročilých 
hráčů a  profesionálů, nyní je díky novým 
technologiím a  možnostem vhodný pro 
hráče všech výkonnostních úrovní včet-
ně začátečníků. Čeští golfisté si to začínají 
uvědomovat a  přicházejí fittingu na chuť. 
Zatímco v  roce 2013 otestovalo hole před 
jejich nákupem jen 35 procent zákazníků, 
loni už to bylo 63 procent lidí.

O tom, jak se promění váš pocit na hřišti, 
když máte v  bagu správně vybrané a  na-
stavené hole, nejlépe vypovídá loňský prů-
zkum spokojenosti mezi golfisty. Ti, kdo své 
hole před zakoupením otestovali nebo pro-
šli fittingem, byli v  91 procentech se svou 
volbou spokojení. Navíc se při zpětné kont-
role golfových holí zjistilo, že 96 procent zá-
kazníků si opravdu koupilo optimální hole. 

U  zákazníků, kteří si hole koupili bez vy-
zkoušení, klesla spokojenost na 64 procent. 
Skutečně varovné bylo ale zjištění při zpět-
né kontrole holí – jen 17 procent hráčů si 
„naslepo“ koupilo ty správné hole. Celých 
83 procent golfistů tak sáhlo po nevhod-
ných golfových holích, které je bezesporu 
stály na hřišti spoustu ran navíc. 

Pokud se chcete v golfu stále zlepšovat, 
nesmíte opomínat fitting holí. 
Úprava golfových holí na míru je naprosto 
nezbytným předpokladem pro to, aby se 
vám podařilo dostat se na novou výkonnostní 
úroveň a především – abyste si opravdu 
vychutnali svou hru. 
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Krok za krokem

Detailní srovnání holí
Jednotlivé hole a data zjištěná při fi ttingu vedeme pod 
samostatnými záložkami. To nám umožňuje jednoduše 
porovnávat hole mezi sebou a zkoumat je do sebemen-
ších detailů. 

Dopadové zóny
Pečlivě analyzujeme dopadové zóny při jednotlivých 
ranách, což je klíčová součást fi ttingu. Zjistíme, s jakou 
holí máte nejmenší rozptyl ran, což vám pomůže ke 
konzistentním výkonům. 

Pohled na vybrané hole
Zobrazení vybraných holí v základním módu, tedy ještě 
bez naměřených podrobných dat a parametrů.  

Úhly při impaktu
Při fi ttingu zkoumáme úhly, v  jakých hráč trefuje míč 
při úderu. Neunikne nám žádná odchylka a dokážeme 
ji podchytit při stavbě hole. Korigujeme tak nepřesnosti 
při impaktu. 

Kompletní měření
Měříme trajektorii letu míče, délku ran, švihovou rych-
lost, rychlost míče, spin i tzv. smash faktor, tedy energii, 
kterou hlava hole uděluje míči při impaktu. 

Data zvolených holí
Detailní data u  vybraných holí ukazují délku ran jak 
při letu vzduchem, tak i s doběhem, švihovou rychlost, 
rychlost míče, jeho spin, vzletový úhel apod. 
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Pět kroků ke správným holím
1. Poznejte sami sebe. Pokud golf již nějakou dobu hrajete, nejspíš 
víte, co potřebujete. Máte také představu, jak často trénujete a hra-
jete, jaký je váš pohled na golf, jaké jsou vaše ambice, čeho chcete 
v golfu dosáhnout. To vše se promítá i do fittingu. 

2. Vsaďte na počítačová data. Vaše představy jsou jedna věc, tech-
nické parametry vašeho švihu pak druhá. Nejnovější analyzátory 
odpalu rozeberou každý detail vašeho švihu, stejně jako dráhu letu 
míče a další faktory. Nejde přitom o statická měření, v GolfProfi vy-
užívají certifikovaní fitteři metodu tzv. dynamického fittingu, což je 
rozbor skutečného pohybu při úderu. 

3. Naslouchejte špičkovému profesionálovi. Zkušený specialista 
při fittingu pozná, jaký bude úkol holí – zda mají korigovat chyby 
ve švihu nebo posunout hráče na novou výkonnostní úroveň. Fitter 
pak staví hole tak, aby tvořily harmonický celek a golfistovi na hřišti 
pomáhaly ve všech situacích. V GolfProfi pracují jako fitteři experti 
s mnohaletými zkušenostmi – jde o trenéry či vyškolené specialisty, 
kteří dokážou počítačová data přenést do praxe a zajistit správný 
výběr holí. 

4. Nevybírejte podle vzhledu. Samozřejmě by se vám hole měly 
také líbit, ale klíčové je to, nakolik vyhovují vaší hře. To nakonec na 
hřišti rozhoduje, nikoli obdivné pohledy do bagu v klubovně. 

5. Zapomeňte na značku. Nesahejte po určitých holích jen proto, 
že s nimi hraje Jordan Spieth, Rickie Fowler, Phil Mickelson, Jason 
Day nebo Rory McIlroy. Můžete se hodně zmýlit. Oblíbence neměň-
te, ale se značkou si nechte poradit od fittera.

Fitting 
nakonec vyjde 
levněji

Někteří hráči považují fitting za vyhazo-
vání peněz. Přitom je to naopak a ve vý-
sledku ušetří. Jak to? Přizpůsobené hole 
jim totiž vydrží o  poznání déle – třeba 
o rok, nebo dokonce o dva. 

V GolfProfi je fitting při 
nákupu nových holí naprostou 
samozřejmostí. Péči 
certifikovaných fitterů využívá 
více než 90 procent zákazníků. 



Praha Outdoor
Driving range GC Hodkovičky
Rezervace fittingu: 
+420 606 130 130 nebo osobně v GolfProfi Store Praha 
či v Proshopu Hodkovičky
Golf & Country Club Hodkovičky, Vltavanů 546, 
Praha 4 – Hodkovičky

Fitting v GolfProfi
Obrovský výběr. Hráči si mohou vybírat z nejširší nabídky 
testovacích holí od všech světových výrobců. Taková šíře řadí 
GolfProfi mezi špičková fittingová centra v celé Evropě. 

Spolupráce s partnery. Dlouhodobě spolupracujeme 
s erudovanými partnery, těmi nejlepšími ve svém oboru 
v jednotlivých regionech, a posouváme tak laťku profesionálního 
fittingu výše. 

Nejnovější technika. Používáme analyzátor Flightscope X2, 
díky němuž zajišťujeme nejpokročilejší úroveň stavby holí na 
míru formou dynamického fittingu. 
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GolfProfi 
Fittingová 
CentraIndoor

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

Brno Indoor 
GolfProfi Store Brno 
Rezervace fittingu: 
+420 724 293 293 nebo osobně v obchodě Brno
Bauerova 10, 603 00 Brno

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

Titleist Performance 
Fitting 
CentrumOutdoor

Fitting 
nakonec vyjde 
levněji

GolfProfi 
Basic Fitting 
(základní stanovení parametrů)

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

GolfProfi 
Advanced Fitting
(plnohodnotný fitting golfových holí)

Časový rozsah: 55 minut
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
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 dokážou konzistentně zasaho-
vat 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

Fittingové programy



35 MINUT OD PRAHY 
27 JAMEK  

CVIČNÉ PLOCHY 
RESTAURACE 

HOTEL  
KONGRES 

FIREMNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

WWW.PANORAMAGOLF.CZ
INFO@PANORAMAGOLF.CZ

+420 602 203 203
+420 312 29 29 29

    Performance 

         Fitting Centrum

Puttery Scotty Cameron

Nechte si udělat fi tting kvalitních 
putterů značky Scotty Cameron. 

Zaručujeme vám, že vaše úspěšnost na 
greenech výrazně stoupne. Využíváme 

špičkové měřicí techniky PuttLab.

Ball Fitting Titleist

Každý hráč má osobitý švih, a měl 
by tedy vybírat míče zásadně podle 

svých parametrů. Zjistěte, jaký míč je 
pro vás ten nejvhodnější. 

Wedge Titleist SM6

V Titleist Performance Centru vám 
poradí, jaký loft, lie a grind jsou pro vás 
vhodné a jak zlepšit hru, abyste byli při 

hře na green neomylní. 

Od května 2016 v Hodkovičkách!

    Performance 

         Fitting Centrum

Puttery Scotty Cameron

Nechte si udělat fi tting kvalitních 
putterů značky Scotty Cameron. 

Zaručujeme vám, že vaše úspěšnost na 
greenech výrazně stoupne. Využíváme 

špičkové měřicí techniky PuttLab.

Ball Fitting Titleist

Každý hráč má osobitý švih, a měl 
by tedy vybírat míče zásadně podle 

svých parametrů. Zjistěte, jaký míč je 
pro vás ten nejvhodnější. 

Wedge Titleist SM6

V Titleist Performance Centru vám 
poradí, jaký loft, lie a grind jsou pro vás 
vhodné a jak zlepšit hru, abyste byli při 

hře na green neomylní. 

    Performance 

         Fitting Centrum

Unikátní fi ttingové centrum 
driverů, dřev, hybridů, želez, wedgí, 
putterů a míčů značky Titleist 
v Praze-Hodkovičkách.

Chcete vědět, které hole, nebo dokonce míče jsou 
pro váš švih ideální? Toužíte zjistit, jaké wedge vám 
nejvíce pomohou při krátké hře? A přemýšlíte o tom, 
jak objevit putter, díky němuž umažete spoustu 
ran na greenech? Všechny odpovědi mají fi ttingoví 
experti v Titleist Performance Centru v pražských 
Hodkovičkách.
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Přivedl ji k medailím na světových 
šampionátech i olympiádách, jen ke golfu se mu 
stále ještě nepodařilo ji přivést. Fenomenální 
rychlobruslařka Martina Sáblíková sice úplně 
golf nezatracuje, chybí jí však na něm adrena- 
lin. A navíc nemá moc ráda chůzi. „Zatím byla 
jen párkrát na drivingu. Ale dávám tomu čas,“ 
kontruje s úsměvem v rozhovoru pro GolfProfi 
Magazín její trenér Petr Novák. 

Martina 
a golf? 
Dávám 
tomu čas

Úspěšná dvojka je na roztrhání – po zimní 
sezoně, v níž česká hvězda opět naplno zá-
řila na rychlobruslařském nebi, se oba bez 
dovolené a jakékoli přestávky pustili rovnou 
do cyklistické přípravy. V  létě totiž Martinu 
Sáblíkovou čeká start v  časovce na olym-
piádě v brazilském Rio de Janeiru. A znovu 
míří vysoko – chtěla by z Ria přivézt umístění 
v elitní desítce. 

Martina 
Sáblíková
Vašeho trenéra golf chytil. Co říká vám? 
Popravdě mám radši spíše akčnější sporty. 
Ale neříkám, že mě nebaví odpalovat míčky 
na odpališti. To je výborná věc – když je člo-
věk naštvaný, golf ho může určitě uklidnit. 

Takže vám na golfu chybí hlavně 
adrenalin? 
Přesně tak. Přece jen cyklistika a  bruslení 
jsou trochu jiné sporty. I když golf v podání 
špičkových profesionálů asi může adrenalin 
přinášet. Ale je tam ještě jedna věc, která mi 
nesedí – musím se přiznat, že nemám moc 
ráda chůzi. 



Na golfu mi chybí 
hlavně adrenalin. 
Ale baví mě 
odpalovat míčky na 
drivingu. Když je 
člověk naštvaný, je 
to uklidňující. 

Golf je časově náročná aktivita. Dá se vů-
bec kombinovat s vrcholovým závoděním? 
Myslím, že na odreagování je to dobrý sport. 

Prozraďte nám, kolikrát jste vůbec držela 
hůl v ruce? 
Asi dvacetkrát. Možná vícekrát. 

Co po skončení kariéry? Dáte golfu novou 
šanci? 
To netuším. Přece jen se pořád bavíme 
o tom, že bych jednou možná působila v roli 
trenérky. Takže času ani pak nebudu mít na-
zbyt. 

Letos vás čeká olympiáda, tentokrát 
letní v Riu de Janeiru. Co od ní očekáváte? 
Moc se už těším. Každá olympiáda je super 
zážitek, zase budu moci poznat něco no-
vého. Na cyklistickou časovku, kterou v Riu 
pojedu, už se chystám – polykám hodně 
kilometrů na kole, jezdím také na dráze. 
Všechno nyní směřujeme k časovce. Chtěla 
bych skončit v  elitní desítce – zkusíme se 
připravit na každý detail, každý metr, a uvi-
díme, jak se to podaří. 

Jaké jsou největší rozdíly mezi cyklistikou 
a rychlobruslením? A v čem se podobají? 
Obojí je hodně náročné. U cyklistiky si můžu 
odpočinout při jízdě z  kopce, ale zase se 
jede déle. Nicméně oba sporty se hodně 
prolínají, zabírají podobné svaly. Také prak-
ticky celé léto jezdím na kole kvůli nabírání 
fyzické kondice na zimu. Není pro mě proto 
problém „přepínat“ mezi nimi.

Stihla jste vůbec po zimě nějakou dovole-
nou? 
Ne, hned jsem skočila na kolo. Je to náročné, 
ale nelituji toho, protože jsem to tak sama 
chtěla. Musím holt s dovolenou počkat až na 
konec další zimní sezony. 

A jaká je vaše představa ideální dovolené? 
Teplo, slunce, zábava, klid a  kámoši. Ale já 
stejně dlouho nevydržím nic nedělat, takže 
to pak kompenzuju trajdáním po horách. 
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Petr Novák
Čím vás zlákal golf? 
Je to pro mě dobrý způsob, jak se oprostit 
od každodenního stresu. A navíc dělám něco 
pro sebe. Před lety mi golf pomohl zlepšit 
kondici a dostat se zpět do formy. 

Chytil vás okamžitě, nebo to byla delší 
cesta? 
Bylo to spíše postupné. Většinu roku jsem 
s  Martinou v  zahraničí, a  když jsem doma, 
snažím se trávit čas s rodinou a přáteli. Když 
přitom máte kamarády, kteří golf hrají, tak 
vás ho postupně naučí také milovat. 

Tak kdy k němu přivedete i Martinu? 
Snažím se ji ke golfu více dostat, ale zatím 
se k tomu moc nemá. Párkrát už aspoň byla 
na drivingu. Ale to přijde, dávám tomu čas.

Kde jste začínal? 
Na hřišti ve Svobodných Hamrech. Dodnes 
to tam mám nejraději – je to koneckonců jen 
pár minut od domu a  mohu si tam na hru 
snadno odskočit. 

Nakolik je pro vás důležitý handicap a kam 
až ho chcete stlačit? 
Není to něco, o  co by mi nějak významně 
šlo. Ovšem myslím, že jsem v tomto směru 
za poslední roky udělal velký pokrok – ještě 
před dvěma lety na jaře jsem měl handicap 
45 a nyní už 25. Chtěl bych ho dostat ještě 
níž, ale není to pro mě hlavní cíl. Opravdu si 
chci golf hlavně užívat. 

Jak často při svém vytížení trénujete 
a hrajete? 
Bohužel pouze několikrát do roka. Štve mě 
to. Rád bych, aby to bylo častěji, ale třeba 

letos to bude extrémně složité. Ze zimní se-
zony jsme přepnuli rovnou do té cyklistické 
a budeme opět trávit hodně času v zahraničí. 

Máte svého golfového trenéra? 
Kdepak, jsem samouk (úsměv). Chodím hrát 
s kamarády, kteří mě ke golfu dostali, takže 
jejich tipy jsou pro mě jako rady od trenéra. 

Sázíte se při hře se spoluhráči? 
Samozřejmě, že musí být vždycky nějaká ta 
motivace. Dost často to bývá láhev něčeho 
dobrého, kterou pak ale stejně vypijeme 
společně. Takže vítězem je vlastně každý. 

Rozčilujete se na hřišti? 
Někdy se mi nedaří tak, jak bych si předsta-
voval, a to je samozřejmě stresující. A když 

se nepovedené údery nashromáždí, tak to 
musí jít ven (smích).

Jaké máte golfové plány do budoucna? 
Snažím se každoročně uspořádat golfový 
turnaj pro všechny, kdo nás s Martinou pod-
porují. Zveme tedy všechny členy NowiS 
Teamu a  našeho fanklubu i  partnery. Mám 
v  plánu uspořádat turnaj i  letos, v  nabité 
olympijské sezoně. Uvidíme, jestli se to po-
vede. 

Právě na olympiádě v Riu se golf po více 
než sto letech znovu objeví. Láká vás vidět 
golfové olympioniky na vlastní oči? 
Rozhodně ano! Golfový turnaj začíná hned 
další den po Martinině závodě, takže pokud 
bude čas, rád bych se na něj šel podívat.

Sám jsem golfu 
propadl díky 
kamarádům. Nyní 
se snažím dovést 
k němu i Martinu, 
ale zatím ji moc 
nechytil. 

fo
to

..
 S

P
O

R
T

 I
N

V
E

S
T

 G
ro

u
p

PRAHA  |  BRNO  |  OSTRAVA  |  BRATISLAVA

|  Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 23 partnerů, více než 100 
advokátů a celkem 180 právníků největší česko-slovenskou právnickou fi rmou

|  Více než 1000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků podle serveru motejlek.com, 
70 největších světových společností Fortune 500 a téměř 50 společností z Czech Top 100

|  Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v České republice i na Slovensku dle celkového součtu všech nominací 
a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická fi rma roku

|  Služby v oblasti správy osobního a rodinného majetku, právně-daňové poradenství v oblasti strukturování držby 
a správy privátních aktiv, rodinných holdingů, nadací a trustů

|  Komplexní právní služby zabezpečující mezigenerační transfer kapitálu a efektivní správu osobního majetku 
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

Strategické uvažování  |  Individuální přístup  |  Špičkový právní tým  |  Dlouhodobé partnerství

Největší česko-slovenská 
advokátní kancelář 
s mezinárodním 
dosahem

www.havelholasek.cz

Nejúspěšnější kancelář v ČR
a na Slovensku dle počtu

nominací a titulů dosavadních
ročníků soutěže

Právnická fi rma roku
v oblasti fúzí a akvizic

ve Slovenské republice
(2013–2016)

Právnická fi rma roku
v České republice

(2011, 2012, 2014, 2015)

Klienty nejlépe hodnocená
právnická fi rma

v České republice
(2010, 2013, 2015)

Nejlepší právnická fi rma 
pro fúze a akvizice v ČR 

a na Slovensku
(2016)
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Loni si golfisté během největšího 
tuzemského testování nových holí 
premiérově vyzkoušeli kromě driverů 
a želez také wedge a puttery. Letos si 
v Hodkovičkách opět vzali na mušku 
především hole pro dlouhou hru. 
A pořádně provětrali nejen drivery 
či železa pro nízké, střední i vysoké 
handicapy, ale také fairwayová 
dřeva a hybridy. 

Kompletní 
testování 
dlouhé 
hry:  
Přibyly 
dřeva 
a hybridy

Již devátého ročníku testování společnosti 
GolfProfi se v  polovině března zúčastnilo 
šestnáct hráčů, kteří dohromady odpálili 
tisíce míčů. Amatérům dělali společnost tři 
profíci – vedle olomouckého Petra Kabáta 
také Tomáš Gärtner z pražského Rohanské-
ho ostrova a Petr Skopový, který je „doma“ 
v Golfové akademii Skopový přímo v Hod-
kovičkách. 

Golfisté, mezi nimiž byli držitelé singlo-
vých handicapů stejně jako mírně pokročilí 
hráči, byli rozděleni do dvou skupin. Jedna 
z nich testovala drivery a hybridy, ta druhá 
zase fairwayová dřeva a železa pro všechny 
výkonnostní kategorie. Na obě skupiny při-
tom čekala pořádná fuška, vždyť želez bylo 
devětadvacet, driverů šestnáct, dřev čtr-
náct a hybridů třináct. S jednou holí přitom 
hráči běžně odpálili zhruba až deset míčů. 
Nebylo divu, že i ti nejrychlejší končili až po 
pěti hodinách. 



Hráči byli při testování 
rozděleni do dvou skupin: 

Jedna pálila s drivery 
a hybridy, druhá s železy 

a dřevy

25

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 6

dobré rány, ale z toho zvuku vážně bolí uši,“ 
přitakal František Klufa. 

Dění na rohožkách je každý rok podobné. 
Zpočátku se hráči soustředí hlavně na svou 
hru, později si začnou vyměňovat více zku-
šeností s parťáky okolo a na konci už všich-
ni živě diskutují o svých zážitcích s různými 
testovanými holemi. Novinky výrobců gol-
fového vybavení se probíraly dokonce i při 
pauze na polévku a sendvič. 

Hráči si během testování udělali obrázek 
o nových holích. A vy si ho díky nim můžete 
udělat také. Ideálně v prodejnách GolfPro-
fi, kde vám vybrané hole upraví při fittingu 
rovnou na míru. Bez ohledu na handicap 
je totiž fitting v současnosti naprostou ne-
zbytností. I proto na něj pozval spolumaji-
tel GolfProfi Tomáš Krebs po skončení akce 
všechny testery. 

Počasí vyšlo na jedničku
„Tak nám to zase vyšlo,“ liboval si Tomáš 
Krebs z  GolfProfi před startem testování. 
Jeho pohled na oblohu byl výmluvný. Ko-
neckonců pouhý týden před plánovaným 
termínem pokryla Prahu tlustá přikrývka 
těžkého sněhu a  sněžilo i  pouhé dva dny 
před testováním. Jenže v den D šlo všech-
no včetně počasí jako po drátkách. Nejenže 
nesněžilo, dokonce vykouklo i sluníčko. Ne-
bylo sice úplně teplo, slunce ještě nemělo 
plnou sílu, ale nefoukalo, a to bylo pro tes-
tery v plném zatížení nejdůležitější. 

Někteří golfisté byli jen zvědaví na novin-
ky, jiní si do Hodkoviček přijeli vybrat nové 
miláčky do bagu. A jako obvykle se na ro-
hožkách v  tréninkovém zázemí populární 
pražské devítky rodila příjemná překvapení. 
Zajímavý ohlas sklidil třeba hybrid Ping G. 
„Opravdový WOW efekt hned po první 

ráně,“ podotkl Ondřej Šťáhlavský. Nebo 
železa Mizuno JPX-EZ 2.0. „Obrovsky mě 
překvapily,“ uvedl Jiří Peterka. 

Rudolf Prager si zase pochvaloval železa 
Cobra MAX. „Rány lítají vysoko. Stačí po-
čkat do jara, pak míček dopadne,“ smál se. 
Dřevo Callaway XR 16 si pak chtěl rovnou 
odnést domů. „Aby ne, je dlouhé, dobře 
vypadá a  má fajn zvuk. Berte to!“ vyzval 
všechny golfisty. 

Plechovka v tunelu
Některé hole ovšem hráčům přinesly také 
zklamání. „Chtěl jsem si koupit driver Taylor- 
Made M1, ale vyberu si nějaký jiný. Přitom 
je to moje oblíbená značka,“ ušklíbl se Ho-
rymír Šíma. Nejvíce se hráči podivovali nad 
zvukem dřeva Srixon Z  355. „Připomíná 
nakřáplou plechovku v  tunelu,“ prohlásil 
profesionál Tomáš Gärtner. „Je to tak. Dává 
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Profily testerů

Ladislav Juhász
(Handicap: 13)

Pětapadesátiletý podnikatel La-
dislav Juhász hraje golf dva a půl 
roku. Pravidelně trénuje a  kaž-
dý týden věnuje golfu zhruba  
20 hodin. I díky tomu se přiblí-
žil jednocifernému handicapu. 
V bagu nosí hole značky Titleist. 
Na další sporty už mu mnoho 
času nezbývá. 

Jiří Člupný
(Handicap: 12)

S golfem začal čtyřiašedesátile-
tý důchodce Jiří Člupný už před 
devíti lety. Na hřišti v Radíkově 
trénuje pravidelně, hraje čtyři 
hodiny týdně. Kromě golfu se 
věnuje i  dalším sportům – pře-
devším tenisu, lyžování a snow-
boardingu. Hraje s holemi Calla-
way X Hot Pro. 

Jiří Peterka
(Handicap: 16)

Pětatřicetiletý finanční ředitel 
Jiří Peterka propadl golfu před 
šesti lety. Během sezony pravi-
delně hraje a  trénuje – na dri-
vingu stráví dvě hodiny týdně 
a  dvakrát za měsíc vyráží také 
na hřiště. Rád si zahraje také 
tenis. Sází na hole značky Tay-
lorMade. 

Rudolf Prager
(Handicap: 19,9)

Ředitel společnosti Rudolf Prager 
začal s  golfem ve čtyřiceti. Po 
osmi letech stlačil handicap pod 
dvacet. Na trénink si najde čas 
jednou týdně, golfu věnuje cel-
kem pět hodin v  týdnu. Kromě 
toho si také rád zahraje tenis. 
V  bagu v  současnosti nosí hole 
Titleist AP2. 

Vlastimil Vidlička
(Handicap: 4,5)

Čtyřiatřicetiletého Vlastimila Vi-
dličku uhranul golf před deseti 
lety. Jedna dekáda mu stačila na 
to, aby se propracoval k  velmi 
nízkému singlovému handica-
pu. Třikrát týdně trénuje. Kromě 
golfu si najde čas i  na fotbal, 
tenis a  lyže. Hraje s holemi Mi-
zuno. 

Jiří Pokorný
(Handicap: 6,5)

Třiačtyřicetiletý režisér Jiří Po-
korný hraje golf šest let. Na tré-
nink zamíří vždy, když vyšetří 
trochu času. Za týden golfu vě-
nuje zhruba dvacet hodin. I díky 
tomu se mu podařilo dostat na 
singlový handicap. Kromě golfu 
má rád adrenalin a  rád zkouší 
všechny sporty. Hraje s  holemi 
značky TaylorMade. 

Zbyněk Veselý
(Handicap: 19,1)

Manažer Zbyněk Veselý začal 
s  golfem před patnácti lety. 
Osmačtyřicetiletý golfista stráví 
s holemi v ruce v sezoně zhruba 
pět hodin týdně, na pravidel-
ný trénink mu ale nezbývá čas, 
a připravuje se tak spíše nárazo-
vě. Rekreačně se věnuje i něko-
lika dalším sportům. V bagu má 
hole Callaway X Hot. 

Oleg Blaško
(Handicap: 2,4)

Pětačtyřicetiletý konzultant Oleg 
Blaško propadl golfu před dva-
nácti lety. Hraje tři hodiny týdně, 
pravidelně dvakrát týdně také 
trénuje. Výsledkem je handicap 
blížící se nule. Rád chodí nejen na 
hřiště, ale také si zaplavat. V bagu 
nosí železa značky Miura a dřeva 
od společnosti TaylorMade. 
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Ondřej Šťáhlavský
(Handicap: 29,2)

Čtyřicetiletý ředitel společnosti 
Ondřej Šťáhlavský hraje golf te-
prve krátce – zhruba jeden a půl 
roku. Pravidelně ovšem trénuje 
a hraje čtyři hodiny týdně. Kro-
mě golfu si rád vyhradí čas i na 
karate. V jeho bagu najdete hole 
značek TaylorMade a Callaway. 

Miroslav Wilczek
(Handicap: 18,5)

Dvaašedesátiletý terapeut a ma-
sér Miroslav Wilczek přičichl ke 
golfu před osmi lety. V  sezoně 
hraje zhruba čtyři hodiny týd-
ně, na pravidelný trénink mu už 
ovšem nezbývá čas. Má totiž 
i spoustu jiných sportovních zá-
jmů – hraje fotbal a hokej, jezdí 
na kole a plave. V bagu má hole 
značky TaylorMade. 

Horymír Šíma
(Handicap: 17,7)

Třiačtyřicetiletý Horymír Šíma 
sice pravidelně netrénuje, ale 
dvě hodiny týdně si na golf rád 
najde. Hraje už deset let a za tu 
dobu dokázal snížit handicap 
pod dvacet. Když zrovna nevy-
ráží s holemi na hřiště, věnuje se 
lyžování nebo cyklistice. Hraje 
s holemi TaylorMade. 

František Klufa
(Handicap: 11,4)

Šestačtyřicetiletý manažer Fran-
tišek Klufa zařadil golf mezi své 
oblíbené sporty před devíti lety. 
Každý týden si na něj vyhradí 
zhruba šest hodin, pravidelný 
trénink ale při své vytíženosti 
nestíhá. Kromě golfu rád hraje 
tenis a badminton. Sází na hole 
Callaway X Hot. 

Petr Cemper
(Handicap: 5,7)

Devětačtyřicetiletý Petr Cem-
per je dovozcem sportovní-
ho vybavení. I  proto má blízko 
k  řadě různých sportů – vedle 
golfu, který hraje sedm let, pro-
vozuje také windsurfing, kite-
surfing, freeskiing a karting. Na 
driving range je pětkrát týd-
ně, patnáct hodin týdně hraje. 
V bagu má železa Ping a dřeva 
TaylorMade.

Tomáš Gärtner
(profesionál)

Čtyřiadvacetiletý profesionál To-
máš Gärtner začal hrát golf před 
třinácti lety. Klienty trénuje po-
sledních šest let, členem Czech 
PGA je od roku 2012. Je také čle-
nem Professional Golf Teachers 
Association of America a  ofici-
álním instruktorem SNAG GOLF. 
V současnosti působí na Rohan-
ském ostrově. Věnuje se i  judu 
a plavání. 

Petr Kabát
(profesionál)

Šestatřicetiletý golfový profe-
sionál z  Golf Clubu Olomouc 
Petr Kabát začal s golfem před 
patnácti lety. Věnuje se nejen 
klientům, ale i  vlastní golfové 
přípravě. Hodin na hřišti tráví 
nepočítaně. Vedle golfu si najde 
čas také na lyžování a windsur-
fing. V  bagu nosí hole značek 
Mizuno a TaylorMade. 

Petr Skopový
(profesionál)

Pětatřicetiletý profesionál Petr 
Skopový pochází ze slavné gol-
fové dynastie. Spolu s  otcem 
a bratrem Karlem založili Golfo-
vou akademii Skopový, která má 
základnu v  Hodkovičkách. Golf 
hraje třicet let, v současnosti už 
se hlavně věnuje svým klientům. 
Relaxuje s rodinou nebo při hra-
ní na PlayStationu. 
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Vítěz v kategoriích 
VZDÁLENOST, CELKOVÝ POCIT

Callaway
Great Big Bertha 

Technická specifi kace
Je vaším cílem maximální vzdá-
lenost? Pak je driver Great Big 
Bertha určený vám. Je techno-
logicky průlomový – jeho ae-
rodynamická hlava dopomáhá 
k vyšší rychlosti a tenčí úderová 
plocha umožňuje vysokou rych-
lost míče i  při zásazích mimo 
sweetspot. K  dispozici je osm 
variant nastavení loftu.

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Dlouhé rány s dobrou 

kontrolou. Dutější zvuk.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Příjemná kontrola ran, 

dlouhé a rovné údery.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Musí se správně trefi t, 

pak se přesnost dostaví.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Příjemný driver, naprostá 

klasika od Callawaye. Vybalan-
covaný pocit ze hry.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Perfektní hůl, které nelze 

nic vytknout. Posílal jsem dlou-
hé, přesné rány, navíc vysoká 
tolerance.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Sám s ním hraji a – vybral 

jsem si dobře.“

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Hezká hlava, solidní zvuk, 

jen bych zvolil jiný shaft.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Dlouhá, rovná, vše pod 

kontrolou.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Moc mi nesedl.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Zajímavý vzhled hlavy 

hole.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Lehčí do hlavy, spíše 

driver pro střední handicap.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Občas evoluce končí ve 

slepé uličce. Prakticky ve všem 
je horší v porovnání s XR 15.“

Callaway
XR 16 

Technická specifi kace
Při vývoji driveru spolupracoval 
Callaway dokonce i s experty na 
aerodynamiku z Boeingu, který 
vyrábí světoznámé letouny. Vý-
sledkem je hůl, která při ranách 
z  týčka odpouští chyby díky 
lepšímu tvaru hlavy a  nízkému 
těžišti. I při nepřesném zasažení 
míče jsou rány dlouhé, což oce-
ní každý golfi sta.

HCP 10,8

PRO 

HCP 15,6

HCP 24

GolfProfi 
test 
2016

Drivery

Pokud hledáte jeden jediný driver, který bychom 
označili za nejlepší, hledáte marně. Zato ale může-
te mezi šestnáctkou testovaných driverů najít ten 
nejlepší pro vás. Do užšího výběru pro test jsme 
vybrali drivery nejpopulárnějších značek, s nimiž 
testeři odpálili stovky míčů. Ze všech hodnoticích 
parametrů testovací hráče nejvíce zajímaly dva – 
délka ran a odpouštění. A právě v těchto dvou ob-
lastech výrazně na svých novinkách zapracovali 
všichni výrobci. Přijďte si je k nám vyzkoušet.
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Titleist
915 D3 

Technická specifi kace
Driver od Titleistu, který umož-
ňuje hráči převzít kontrolu nad 
trajektorií rány a přináší mu zá-
roveň porci metrů navíc při od-
palech z týčka. Oproti verzi D2 
nabízí nižší spin a let míče. Op-
timální rychlost rotace míče pro 
maximální vzdálenost zajišťuje 
až 16 možností nastavení loftu 
a lie díky technologii Sure Fit. 

Titleist 
915 D2 

Technická specifi kace
Díky šestnácti různým mož-
nostem nastavení loftu a  lie 
je možné driver dokonale při-
způsobit hráčovým potřebám. 
Konstrukce driveru zajišťuje 
nižší rotaci míče, lepší moment 
setrvačnosti a  vyšší trajektorii. 
Zároveň hůl odpouští nepřesné 
rány a poskytuje příjemný pocit 
při úderu. 

TaylorMade
M2

Technická specifi kace
Driver značky TaylorMade s vel-
mi lehkou a  tenkou korunkou 
vyrobenou z  vysoce pevného 
karbonu. Pomáhá hráčům k del-
ším ranám, a navíc jim více od-
pouští nepřesnosti při úderu. Již 
nemusejí volit mezi nízkým tě- 
žištěm (a větší tolerancí) a aero-
dynamikou (starající se o  rych-
lost), jako tomu bylo dříve – hůl 
kombinuje obojí. 

TaylorMade
M1 

Technická specifi kace
Konstruktéři od TaylorMade se 
soustředili na to, aby umožni-
li s  novým driverem M1 lepším 
hráčům zahrát rány, jaké chtějí, 
a  těm ostatním takové údery, 
jaké potřebují. Hůl je maximál-
ně nastavitelná, což dopomáhá 
k  optimálním výkonům na od-
pališti.

Vítěz v kategorii 
ZVUK 

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Velmi přesný, solidní dél-

ka, lehce do fadu. Ale neatrak-
tivní vzhled.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Těžká hůl, ale když se to 

trefí, tak míč letí. A navíc je 
docela pěkná.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Příjemný driver, vhodný 

pro rekreační hráče. Zvuk je 
masakr.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Driver pro lepší hráče, 

jen velmi malá tolerance chyb. 
Jinak super hůl.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Super driver, dlouhý i při 

hůře trefené ráně.“

Komentář hráčů
HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Asi nejdelší zahraná rána. 

Lepší než D2.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Hůl náročná na přesnost.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Slušná hůl, vyžaduje 

přesné používání. Je to docela 
bambule.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Mega rány, super délka, 

jako podle pravítka. Velmi 
konzervativní design, prostě 
klasika od Titleistu.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Nejlepší v textu, su-

perdlouhý driver i při ráně 
mimo sweetspot.“

Vítěz v kategorii 
PŘESNOST 

Vítěz v kategorii 
VZHLED 

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Dlouhý, rovný, všechny 

rány trefené… Sportovní pocit.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Velké zklamání z oblíbené 

značky. Chtěl jsem ho koupit, 
ale vyberu si něco jiného.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Příjemný driver, ale kratší, 

než jsem čekal.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Krásný, nadčasový 

vzhled.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Jednoznačně nejlepší 

driver ze všech testovaných 
kousků. Mazlík!“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Hrozný zvuk, navíc neod-

pouští. Ale létá daleko.“

29

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Obtížně trefi telný driver. 

Zakládání nemá square.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Opět zklamání, přestože 

je TaylorMade oblíbená značka. 
Pokud máte akcie fi rmy, tak je 
rychle prodejte.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Těžší na kontrolu než M1.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Slušná hůl. Ničím nepře-

kvapí, ani nezaskočí.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Oproti M1 je kratší, ale 

jinak perfektní driver pro 
střední kategorii golfi stů okolo 
handicapu 10 až 20.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Pro vyšší handicap je to 

lepší volba od TaylorMade.“
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Srixon 
Z 355 

Technická specifi kace
Těžší hmotnost hlavy a  vysoko 
položený Ballance Point shaftu 
umožňují větší odpouštění, zvy-
šují rychlost míče a současně se 
starají o  konzistentnější a  sta-
bilnější švih. Titanová konstruk-
ce líce zvětšila sweetspot, což 
výrazně prodlužuje rány hráčů 
z odpaliště.

Srixon 
Z 545 

Technická specifi kace
Driver od Srixonu prodlužuje 
odpaly z  týčka, umožňuje lepší 
zahájení a potěší větší tolerancí 
nepřesných úderů. Technologie 
Dual Speed zefektivňuje rota-
ci hráče a  tím i přenos kinetic-
ké energie při kontaktu s  mí-
čem. To vede k  delším ranám. 
U driveru je možné nastavit loft 
i  lie a  upravit hmotnost portu 
i těžiště. 

Nike 
Vapor Fly Pro 

Technická specifi kace
Driver si mohou hráči přizpůso-
bit svým potřebám díky 15 va-
riantám nastavení loftu v rámci 
technologie Flexloft 2. Váha 
driveru v korunce hlavy je opro-
ti předchozímu modelu Vapor 
Speed nižší o  celých 30 pro-
cent, což umožnilo snížit těžiště 
a  zvýšit moment setrvačnosti. 
Hůl je tolerantní a dává míči vy-
sokou rychlost.

Nike 
Vapor Fly 

Technická specifi kace
Driver Vapor Fly dává míči ex-
trémní rychlost a  je velmi tole-
rantní i  u  nepřesně trefených 
ran. Při hře pomáhá rovněž sní-
žené těžiště a vyšší moment se-
trvačnosti oproti předchozímu 
modelu Vapor Speed. Konstruk-
ce FlyBeam zpevnila tělo hole 
a přesměrovává více energie do 
úderové plochy.
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Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Středně krátký, super 

kontrola, mírně do draw. Snad-
no se s ním hraje.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Nijak výrazná hůl.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Driver srovnatelný s Big 

Berthou od Callawaye. Perfektní 
hůl s velkou tolerancí a dlou-
hým doletem míče.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Použitelná, ale kratší.“

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Krátký, navíc hrozí fade/

/slice. Smutně vypadající hlava.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„První driver, který jsem 

měl v testu v ruce – žádný 
extra pocit.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Příjemný a přesný.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Driver pro začátečníky 

a mírně pokročilé. Z mého po-
hledu tedy nezajímavá hůl.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Průměr.“

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Sportovní vzhled. Je ag-

resivní, potřeboval bych měkčí 
shaft.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Nízká dráha letu, jinak 

stejná jako verze Pro.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Jednoznačně super hůl!“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Alternativa k M2. Má mo-

derní design a atraktivní vzhled. 
Je super!“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Neonově zelená… A to je 

asi vše, co k ní řeknu.“

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Delší než Vapor Fly. 

Velmi křaplavý zvuk.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Strašný zvuk a ulítlý 

design.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Rovný, přesný.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Přirovnal bych k M1 – 

prakticky ve všech parame-
trech. Oba drivery patří na 
absolutní špici hodnocení.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Povedená hůl pro nižší 

handicap.“

©2016 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, XR and R•MOTO are trademarks and/or 
registered trademarks of Callaway Golf Company. All other trademarks are property of their respective owners. 
©2016 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, XR and R•MOTO are trademarks and/or 
registered trademarks of Callaway Golf Company. All other trademarks are property of their respective owners. 
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UNCOCKING

RADIAL
FORCE (N)

414

7

UNCOCKING

RADIAL

NGENTIAL
FORCE (N)

177

353535

239

TANGENTIAL
FORCE (N

177

©2016 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, XR and R•MOTO are trademarks and/or 
registered trademarks of Callaway Golf Company. All other trademarks are property of their respective owners. 
©2016 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, XR and R•MOTO are trademarks and/or 
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Cobra 
King LTD 

Technická specifi kace
Driver z  těch nejlepších mate- 
riálů – hlava je vyrobena částeč-
ně z  uhlíkového vlákna TeXtre-
me, které je o  pětinu lehčí než 
běžné uhlíkové vlákno. To umož-
nilo přesunout více hmotnosti 
hlouběji do hlavy hole a  zajistit 
tak hráčům extrémní vzdálenost 
a větší odpouštění. Jde o nejdel-
ší a nejpřesnější driver od Cobry 
vůbec.

Cobra 
King F6 

Technická specifi kace
Osm možností nastavení loftu 
umožňuje golfi stům dosáhnout 
ideální trajektorie a  maximální 
délky ran na jakémkoli hřišti. 
Tomu napomáhá i nastavení tě-
žiště díky umístění závaží vpře-
du nebo vzadu. Ve výsledku je 
nový King F6 nejtolerantněj-
ším driverem mladistvé značky 
s  ideálním vzletem míče a  spi-
nem.

Cobra 
MAX 

Technická specifi kace
Driver pro golfi sty s  vyšším 
handicapem, kteří chtějí srovnat 
své odpaly z  týčka. Cobra pro 
ně připravila snadno trefi telnou 
hůl díky příznivému tvaru hlavy, 
který pomáhá míčku do vzdu-
chu a vtiskne mu rovnou dráhu 
letu. Díky nižšímu a  hlubšímu 
těžišti hůl extrémně odpouští 
a prodlužuje i nepřesně trefené 
rány.

Cobra 
King F6+ 

Technická specifi kace
Driver s nejširší nabídkou mož-
ných nastavení, jaký kdy Cobra 
vyrobila. Je určený pro hráče, 
kteří mají rychlejší švih. King 
F6+ jim díky pěti nastavením 
ultranízkého těžiště umožňu-
je optimalizovat vzlet, rotaci 
a  let míče. Také loft je možné 
mít v osmi různých variantách. 
Tělo driveru je z titanu, korunka 
z lehkého karbonu. 
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Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Spíše kratší. Nejistý pocit, 

nemohu se na něj spolehnout.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Příjemná a docela dlouhá 

hůl. I po 200 ranách jsem s ní 
byl schopen pálit.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Těžší na trefení.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Driver mi sedl, má zajíma-

vý zvuk a moderní vzhled. Měl 
jsem z ran dobrý pocit.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Alternativa k TaylorMade 

M2 nebo Nike Vapor Fly.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Nejlepší Cobra.“

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Krátký driver. Nepříjemné 

vibrace shaftu.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Méně atraktivní vzhled.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Nadprůměrná.“

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Středně krátké rány, 

předvídatelné. Hrozný zvuk.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Super zvuk.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Než jsem šel na testování, 

zvažoval jsem koupi Taylor-
Made M1. Teď bych si koupil 
tuto hůl, i když není tak sexy.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Strašný zvuk. S tím bych 

se nesžil.“

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Vysoká trajektorie ran. 

Driver má hezkou hlavu a je 
snadno hratelný.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Vysoké rány, docela dlou-

hé. Příjemný driver.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Nesedí mi.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Dobrý pocit z úderu – 

hůl je hezky vyvážená. Vzhled 
standardní.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Nejtolerantnější hůl. Je 

jedno, jak ji trefíte – letí rovně.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Míč odletí za všech okol-

ností a s vysokou trajektorií.“

Vítěz v kategorii 
ODPOUŠTĚNÍ 
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Ping 
G SF 

Technická specifi kace
Driver, který má vůbec nejníže 
a nejhlouběji uložené těžiště ze 
všech driverů značky Ping. To 
umožňuje dosáhnout delších 
vzdáleností a  maximálního od-
pouštění i  při nepřesně trefe-
ných úderech. Driver díky své 
konstrukci zajišťuje vyšší rych-
lost míče a  příjemnou stabilitu 
úderů. 

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„K nerozeznání od 

Ping G.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Ani pozitivně, ani nega-

tivně mě hůl nezaujala.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Zajímavý driver – míče 

hezky létají a hůl docela od-
pouští.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Super hůl, i když je tro-

chu kratší a moc toho neod-
pustí. Zvuk je parádní.“

Komentář hráčů
HCP 
5,7

Petr Cemper
„Solidní délka, vysoký let 

a výborná kontrola. Vzhled je 
taky OK.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Nijak nezaujal.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Kratší, ale přesný driver.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Zajímavá hůl, míče dobře 

létají.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Velmi tolerantní hůl.“

HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Průměrný driver.“

Ping 
G 

Technická specifi kace
Nový driver dodává míči větší 
rychlost, přináší více stability 
a tolerance. A ve výsledku také 
prodlužuje odpaly. Hůl je urče-
na především pro ty hráče, kte-
ří touží po nízké, stabilní rotaci 
s větším odpouštěním i při ne-
přesně zasaženém úderu. Hůl 
existuje ve třech variantách, 
kromě označení G ještě jako 
G LS Tec a G SF Tec. 

Vítěz v kategorii 
KONTROLA 
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Celkové 
hodnocení 

 TOP 10
Driver

1 Titleist 915 D2 Driver 4,3 4,1 4,3 3,9 4,1 4,0 4,2 4,13

2 Callaway Great Big Bertha Driver 4,4 4,2 3,9 3,9 3,7 4,0 4,3 4,06

3 Titleist 915 D3 Driver 4,3 4,3 4,4 3,6 3,6 3,9 4,0 4,01

4 Ping G Driver 4,0 4,4 4,3 4,0 3,0 3,6 3,9 3,89

5 Ping G SF Driver 4,1 4,1 4,3 3,7 3,3 3,6 4,0 3,87

6 Nike Vapor Fly Pro Driver 4,0 4,0 4,1 3,9 3,3 3,9 3,8 3,86

7 Callaway XR 16 Driver 4,0 3,7 4,1 3,9 3,7 3,7 3,6 3,81

8 TaylorMade M1 Driver 4,2 3,9 4,0 3,5 3,3 4,1 3,6 3,80

9 Cobra MAX Driver 3,9 4,0 3,9 4,3 3,4 3,3 3,7 3,79

10 Cobra King LTD Driver 4,0 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 3,79
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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

U většiny značek probíhají spíše evoluční než revoluč-
ní úpravy, které se zaměřují především na design holí. 
Z mého pohledu se nedá mluvit o žádném velkém pře-
kvapení, ať už pozitivním či negativním. Samozřejmě 
je patrný posun v technologiích a určitá vylepšení, kte-
rá pomáhají hře z týčka, ale to je opět důsledkem evo-
luce. Důležité tak je najít si svůj driver, přizpůsobit si 
ho, sžít se s ním a využít všech jeho předností. V testo-
vání se totiž opět projevilo, že tisíc hráčů má tisíc růz-
ných názorů a  každému může vyhovovat odlišný typ 
hole. S výsledky testování driverů se však ztotožňuji.

Petr Skopový
Působnost: Golf Club Hodkovič ky – 
Golfová  akademie Skopový 
Kvalifi kace: GP1
Rok narození: 1981
Golfové  zač á tky: 1987, Karlovy Vary
Ú spě chy: Po ř adě  amaté rský ch ú spě chů  
př estoupil v roce 2004 k profesioná lů m, 
v letech 2006 a 2008 vyhrá l č eský  
Order of Merit 

Závěr testu
Mezi drivery letos jednoznačně kralovala značka Titleist, která má v nejlepší trojici hned dvě hole. První místo patří 
driveru 915 D2, třetí pozici obsadil jeho sourozenec 915 D3. Mezi obě hole od Titleistu se vklínil Callaway Big Bertha. 
Jen tyto tři drivery přitom v testu dosáhly na průměr známek přes čtyři. 

Callaway potvrdil, že patří na špici, loni zvítězil driver Big Bertha Alpha 815. Titleistu v minulém roce patřilo třetí 
(D2) a sedmé (D3) místo. Ústup z výsluní oproti loňsku zaznamenal TaylorMade – M1 skončil osmý. Do elitní pětky 
se kromě výše zmíněných značek dostaly ještě drivery od společnosti Ping.

Stejně jako loni, ani letos žádný z driverů vyloženě nepropadl. Rozdíly mezi holemi byly poměrně těsné a rozho-
dovala prakticky každá známka, kterou testeři udělili. Největší zastoupení v šestnáctce hodnocených driverů měla 
Cobra se čtyřmi drivery, další značky měly v klání maximálně po dvou holích. 
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Vítěz v kategoriích KONTROLA, 
ZVUK, CELKOVÝ POCIT

Callaway
Great Big Bertha 

Technická specifi kace
Dřevo s  průlomovou technolo-
gií, s níž budete pálit dále. Kova-
ná úderová plocha Hyper Speed 
zvyšuje rychlost míče a  spodní 
část hole Warbird usnadňuje 
odpal. Hlava hole je větší než 
u  předchozích dřev, více proto 
odpouští. Navíc si díky 8 mož-
nostem nastavení můžete hůl 
vyladit na míru. 

Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Dlouhá a přesná hůl. 

Veliká zbraň v bagu.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Velmi dobrá hůl, doporu-

čil bych ji komukoli.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Nádhera! Menší hla-

va není na úkor vzdálenosti. 
Krásný kovový zvuk. To si asi 
koupím!“

HCP 
11,4

František Klufa
„Hůře hratelné. Rány byly 

ploché.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Nádhera! Pro mě vítěz.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Vynikající.“

Komentář hráčů
HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Výborná vzdálenost.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Dlouhé, dobře vypadá, 

fajn zvuk. Berte ho! Já si ho 
chtěl rovnou vzít domů.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Pěkné, rovné rány. 

Odpouští menší chyby, matný 
povrch hlavy hole je výborný.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Velmi dobrá a dobře hra-

telná hůl.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Matná hlava, zajímavý 

vzhled. Je dlouhé, ale hůře 
ovladatelné.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Příjemný kontakt s mí-

čem. Vysoká trajektorie.“

Callaway
XR 16 

Technická specifi kace
Delší, rychlejší a mnohem tole-
rantnější dřeva od Callawaye, 
a  to díky nové úderové ploše. 
Tvar hlavy je navíc robustnější, 
hlava hole má nízké těžiště, vel-
ký moment setrvačnosti a  nej-
vyšší COR (moment obnovení 
po deformaci) u  fairwayových 
dřev. XR 16 je lehké na trefení 
a velice univerzální. 

HCP 10,8

PRO 

HCP 15,6

HCP 24

GolfProfi 
test 
2016

Fairwayová 
dřeva

Zkoušeli jste se někdy ptát hráčů na driving range, 
zda a jak používají fairwayová dřeva? Pokud byste 
to zkusili, dostali byste široké spektrum odpovědí. 
Někdo používá dřeva na týčku, další na fairwayích 
nebo z roughu a jiný raději vůbec, protože se jich 
bojí. To už ale dávno není potřeba – moderní dře-
va jsou konstruována tak, aby vám pomohla vý-
razně prodloužit rány a zjednodušila vám život na 
hřišti. Pokud jste si v  posledních několika letech 
nekoupili nové dřevo, budete vážně překvapeni 
tím, co už dnes umí.

Vítěz v kategoriích 
VZDÁLENOST
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Titleist
915 F 

Technická specifi kace
Univerzální dřevo od Titleistu je 
možné použít prakticky z  jaké-
koli pozice na hřišti. Maximali-
zuje vzdálenost díky nižší ro-
taci míče, technologie Sure Fit 
umožňuje upravovat trajektorii 
letu změnou nastavení loftu 
a lie (až 16 možností nastavení). 
Odpouští nepřesnosti a  impakt 
je velmi příjemný.

Callaway 
Big Bertha 
Alpha 816 

Technická specifi kace
Nejpokročilejší dřevo od Calla-
waye. Je určeno pro lepší hrá-
če s  nízkým handicapem, jimž 
nabízí skvělou fl exibilitu – díky 
nastavitelnému závaží je možné 
kontrolovat let míče a  posílat 
jej tam, kam chcete. Krček hole 
navíc umožňuje 8 variant nasta-
vení – zavření či otevření hlavy 
a zvýšení nebo snížení loftu.

TaylorMade
M1

Technická specifi kace
První dřevo této značky, které 
má karbonovou korunku pro 
optimální vzlet a  rotaci míče. 
Díky posuvnému závaží je mož-
né přizpůsobit trajektorii letu 
míče vlastním požadavkům – 
můžete tak hrát draw nebo 
fade. Dřevo je ideální pro ty, kdo 
chtějí vzdálenost, hratelnost 
a tvarovatelnost ran.

Titleist
915 Fd

Technická specifi kace
Díky technologii Sure Fit je 
možné dřevo 915 Fd nastavit 
podle vlastních představ – nabí-
zí až 16 možností nastavení díky 
proměnám loftu a lie, které op-
timalizují rychlost rotace míče 
a  prodlužují délku letu. Nabízí 
nižší zahájení a  spin než 915 F. 

Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Horší sestra Great Big 

Berthy.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Výborné dřevo, líbil se mi 

zvuk – takový mám rád. Pracuje 
skvěle, míčky létaly daleko.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Za mě nejlepší pocit při 

impaktu.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Velmi dlouhá hůl s výbor-

nou kontrolou.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Další výborný Callaway. 

Dal jsem tuto hůl na druhé 
místo.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Pro mě zklamání.“

Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Pro mě lepší než verze 

Fd.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Hrálo se mi s ním skvěle, 

je to bezchybná hůl. Doporu-
čuji.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Lesklý povrch provedení 

hlavy hole mi nevyhovuje při 
založení.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Plechový zvuk, nízké 

rány.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Vzhled, velikost, zvuk, 

shaft – všechno skvěle sedí.“

Vítěz v kategorii 
CELKOVÝ POCIT 

Vítěz v kategorii 
KONTROLA 

Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Je to těžká hůl, alespoň 

pro mě.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Nižší trajektorie, ale dlou-

hý let míče. Příjemné odpaly.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Nic neodpustí, ale je 

dlouhé.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Na mě trochu těžší 

dřevo.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Lepší pocit oproti 915 F, 

škoda tvaru hlavy zespodu. Ale 
je skvělé, patří mu bronz.“

37

Komentář hráčů
HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Pro mě to bylo jedno 

z nejlepších dřev v testu. Fa-
noušci TaylorMade by neměli 
váhat. Dlouhé, rovné, tolerantní, 
hezké rány.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Pocitově obrovsky těžká 

hůl ve švihu.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Výborná a extrémně 

dlouhá hůl.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Relativně krátké údery, 

možná i kvůli subtilnější hlavě. 
Líbil se mi vzhled, zvuk byl 
divný.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Skvělá hůl pro dobré 

hráče.“
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Srixon 
Z 545 

Technická specifi kace
Všestranně nastavitelné dřevo – 
technologie Quick Tune System 
umožňuje upravovat trajektorii 
změnou nastavení loftu a lie, zá-
roveň je možné nastavit hmot-
nost portu i těžiště pro optimál-
ní zahájení a  spin. Technologie 
Dual Speed zefektivňuje rotaci 
hráče a zlepšuje přenos energie 
do kontaktu s míčem. 

TaylorMade 
M2

Technická specifi kace
Dřevo pro hráče, kteří hledají 
maximální vzdálenost a  touží 
po snazší hratelnosti. Karbono-
vá korunka přesouvá váhu hlavy 
hole níže a umožňuje optimální 
vzlet a  rotaci míče. Otevřená 
Channel Speed Pocket podpo-
ruje nižší spin výměnou za větší 
délku ran. Kombinace skládané-
ho krčku a vnitřní akustiky tlumí 
vibrace, zvuk je příjemný.

Nike 
Vapor Fly 

Technická specifi kace
Dřevo umožňující šest různých 
nastavení loftu. Korunka je ex-
trémně tenká a  lehká, těžiště 
hlavy hole je umístěno níže. 
Konstrukce FlyBeam přesouvá 
více energie do úderové plochy, 
což zajišťuje přesnější trajekto-
rii letu míče. Díky nové úderové 
ploše Hyperfl ight získáte rov-
něž větší stabilitu a  toleranci 
nepřesně trefených ran. 

Srixon 
Z 355  

Technická specifi kace
Díky technologii Action Mass 
nabízí nové dřevo od Srixonu 
maximální vzdálenost a  větší 
toleranci a současně podporuje 
konzistentní a  stabilní švih. Líc 
je vyrobená z vysokopevnostní 
oceli, větší sweetspot umožňu-
je prodlužovat rány z  odpališ-
tě. Hlava s  hlouběji položeným 
těžištěm podporuje vyšší vzlet 
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Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Možná toto dřevo zařa-

dím do svého bagu.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Zvuk, jaký jsem ještě na 

hřišti nikdy neslyšel. Každopád-
ně vás na hřišti snadno 
poznají.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Nic moc.“ 

HCP 
11,4

František Klufa
„Plošší rány. Hlava hole je 

větší.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Dobrý vzhled, ale nepo-

slouchalo.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Svým zvukem přitahuje 

pozornost.“

Komentář hráčů
HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Jen krátce – hezky, hezky, 

hezky.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Nižší trajektorie. Možná 

mi jen nesedl shaft, ale očeká-
val jsem více.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Nepříjemná hůl. Taková 

bambule.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Všechny rány byly fantas-

tické.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Trojka dřevo od Srixonu 

je buď moc velká, nebo malá. 
Jako v tomto případě.“

Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Má zvuk jako plechovka.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Zajímavý zvuk. Jinak 

solidní dřevo.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Výborná hůl. Až na ten 

zvuk.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Plechovka s dlouhou rá-

nou, ale z toho zvuku bolí uši.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Slušné.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Zbytečně velká hlava 

a zvláštní zvuk. Ale výkon po-
dává dobrý.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Zvuk připomíná přejetou 

plechovku v tunelu.“

Komentář hráčů
HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Pěkná barva a zvuk, jinak 

nic moc.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Na golf jsem nikdy neměl 

nic od značky Nike, ale změnil 
bych názor. Tuto hůl bych kou-
pil hned!“

HCP 
12

Jiří Člupný
„První hůl Nike, která mi 

kdy sedla.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Lehoučká hůl, krátká, 

rychle se s ní švihá.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Super vzhled, ale moc ne-

odpouští. Vzdálenost i přesnost 
dobrá.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Hezké při založení.“

Vítěz v kategorii 
VZDÁLENOST  

Vítěz v kategorii 
VZHLED  
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Cobra 
King LTD

Technická specifi kace
Dřevo vytvořené stejnou ino-
vativní technologií jako nový 
driver Cobra King LTD. Čás-
tečně sází na uhlíková vlákna, 
která jsou o pětinu lehčí než ta 
běžná – to umožnilo přesunout 
více hmotnosti hlouběji do hla-
vy hole pro dosažení extrémní 
vzdálenosti a  maximální tole-
rance. Nabízí 8 nastavení loftu. 

Cobra 
King F6

Technická specifi kace
Nejdelší a nejtolerantnější z na-
stavitelných dřev – je možné 
nezávisle nastavit loft i  těžiš-
tě. Těžiště je možné posunovat 
díky závaží dozadu či dopředu. 
Výsledkem je výrazné odpou-
štění a  maximalizace vzdále-
nosti, neboť míč má optimální 
rotaci a vyšší rychlost. Uprave-
ný Speed Channel po obvodu 
úderové plochy také prodlužuje 
délku ran.

Ping 
G

Technická specifi kace
Dřevo s  nejtenčí korunkou, ja-
kou kdy v  Pingu vyrobili. Díky 
těžišti umístěnému níže a  více 
vzadu v hlavě hole je vzlet míče 
vyšší (je mnohem snazší dostat 
míč do vzduchu), stejně jako 
odpouštění při nepřesném úde-
ru. Maximální přenos energie 
znamená větší rychlost míče 
a větší vzdálenost. 

Cobra 
MAX

Technická specifi kace
Fairwayové dřevo, které pomů-
že především golfi stům s  vyš-
ším handicapem – redukuje 
v jejich hře slice a umožňuje jim 
hrát rovné rány. Cobra přesunu-
la váhu z korunky k patce hole 
a snížila tak těžiště – rány jsou 
proto delší, a to bez ohledu na 
to, kterou částí úderové plochy 
míček trefíte. 

Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Nic, co by mě nějak 

zvlášť zaujalo.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Odpalovalo se mi 

báječně. Létá daleko a je 
tolerantní.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Ničím mě nezaujalo.“

Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Super pro začátečníka. 

Míček létá vysoko.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Nadchlo mě. Vše fungo-

valo.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Pokud Cobru, tak LTD.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Komplikovaná hůl s ple-

chovým zvukem.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Nejlepší z dřev od Cobry.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Krásně vyvážená, 

snadno hratelná hůl, zároveň 
přesná a dlouhá.“

Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Cobra asi nebude mým 

šálkem kávy.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Další výborné dřevo od 

Cobry.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Pro mě vítěz kategorie 

odpouštění.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Příjemná a lehká hůl.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Pokud začínáte s trojkou 

dřevem, toto je dobrá volba.“
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Komentář hráčů
HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Musím říci, že mi tato hůl 

vážně sedla.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Výborné dřevo. Pokud 

máte železa od Pingu, není 
o čem dlouho přemýšlet.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Velice příjemné! Vysoká 

trajektorie.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Nízká dráha letu míče, 

poměrně příjemná hůl.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Hezký matný vzhled, 

horší kontrola.“

HCP 
PRO

Petr Kabát
„Krásně sedí za míčem při 

založení.“

Vítěz v kategoriích 
PŘESNOST, ODPOUŠTĚNÍ  



Fairwayová dřeva

1 Callaway Great Big Bertha 
Fairway Wood 4,3 4,0 3,8 3,8 4,4 4,1 4,1 4,07

2 Callaway XR 16 Fairway Wood 4,4 3,9 3,9 3,8 4,1 4,1 3,8 4,00

3 Titleist 915 F Fairway Wood 4,3 3,9 4,0 3,5 3,9 3,9 4,1 3,94

4 TaylorMade M1 Fairway Wood 3,9 4,0 3,9 3,4 3,6 4,4 4,0 3,89

5 Nike Vapor Fly Fairway Wood 3,6 3,8 4,1 3,3 3,9 4,6 3,9 3,89

6 Cobra MAX Fairway Wood 3,9 3,6 4,3 4,4 3,8 3,3 3,8 3,87

7 Titleist 915 Fd Fairway Wood 4,3 3,8 3,9 3,5 4,0 3,8 3,8 3,87

8 Callaway Big Bertha Alpha 816 
Fairway Wood 4,1 3,9 4,0 3,6 3,9 3,6 3,8 3,84

9 Ping G Fairway Wood 3,8 3,9 3,9 3,9 3,1 3,9 3,5 3,71

10 Srixon Z 355 Fairway Wood 4,4 3,9 3,6 3,8 3,2 3,4 3,5 3,69
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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

Asi nejlepší pocit při impaktu jsem měl v rámci testo-
vání s Callaway Big Bertha Alpha 816, což jsou konec-
konců dřeva určená pro lepší hráče s nízkým handica-
pem. Líbily se mi i některé další hole, jiné mě naopak 
příliš nepřesvědčily – například svým zvukem, připo-
mínajícím přejetou plechovku v  tunelu. A  například 
dřevo TaylorMade M1 bylo při švihu pocitově příliš 
těžké. 

Tomáš Gärtner
Působnost: Driving range Rohanský ostrov 
Kvalifi kace: GP B
Rok narození: 1991
Profesionál: od roku 2012
Ú spě chy: Nejlepší kolo odehrál na Ypsilonce 
(69 ran), jeho nejoblíbenějším hřištěm je Faldo 
Course v Dubaji. Kromě Czech PGA je 
rovněž Master PRO of Professional golf 
teachers Association of America

Závěr testu
Čtrnáctka nominovaných dřev svedla při testování v Hodkovičkách velmi vyrovnaný souboj. Koruna pro krále fair-
wayových dřev ovšem jednoznačně patří značce Callaway, která v důkladném testování získala první i druhé místo. 
Pořadí ovládla dřeva Great Big Bertha před modelem XR 16. Třetí dřeva od Callawaye už se na stupně vítězů nepro-
bojovala, a tak bral bronz Titleist s holemi 915 F. 

Mezi dřevy letos příliš nepřesvědčila Cobra. Ani jedno ze tří dřev této fi rmy se nedostalo do elitní pětky. Do té se 
naopak vešli zástupci značek TaylorMade (M1) a Nike (Vapor Fly). 
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O nezbytnosti pojištění domova každého z nás jsme vedli rozhovor 
s Ing. Zbyňkem Veselým, místopředsedou představenstva 

a obchodním ředitelem UNIQA pojišťovny. 

Každý si může 
pojištění bydlení 

sestavit sám 
podle sebe

I N T E R V I E W
 Z B Y N Ě K  V E S E LÝ

Proč by si měli lidé pojistit svůj majetek?
Protože domov je naše zázemí, na které 
spoléháme a  na kterém lpíme. Přesto ze 
statistik vyplývá, že asi čtvrtina rodinných 
a rekreačních domů v České republice není 
pojištěna. Ještě horší je situace u  domác-
ností: Dokonce až 40 procent z  nich není 
u nás chráněno pojištěním.

Nedávno UNIQA přišla s novým pojiště-
ním bydlení. Co všechno toto pojištění 
zahrnuje?
Cílem bylo sestavit nové pojištění domác-
ností, rodinných domů, bytů a  rekreačních 
objektů s ohledem na nejnovější trendy v by-
dlení a individuální volbu každého klienta.

Nové pojištění s názvem Domov VARIANT 
může zahrnovat ochranu proti požáru a  ji-
ným živlům, odcizení, vodovodním škodám, 
vandalismu a  dalším škodám, například 
přepětím. Sjednat lze i  pojištění občanské 

odpovědnosti variabilně v  ně-
kolika úrovních limitů pojistné-
ho plnění až do dvaceti mili- 
onů korun. Limity byly výrazně 
navýšeny v  reakci na účinnost 
nového občanského zákoníku, 
jenž s  sebou přinesl podstat-
ný nárůst nároků poškozených. 
Součástí jsou i  velmi nadstan-
dardní asistenční služby, které 
jsou na trhu ojedinělé.

V čem je Domov VARIANT 
nový? 
Do nového pojištění nemovitos-
tí jsme promítli řadu novinek. 
Umíme zahrnout různé vedlejší 
stavby a  prvky, jako jsou stud-
ny, skleníky, altány, sochy, zídky 
a další součásti zahradní archi-
tektury. Pojistit lze zásobníky 

plynu, bazény, včetně úniku vody násled-
kem pojistného nebezpečí, čistírny odpad-
ních vod apod.

K pojištění domácnosti patří samozřejmě 
také ochrana pro dětské kočárky, jízdní kola 
nebo hudební nástroje či zdravotní pomůc-
ky, nejen v bytě, ale například i ve společ-
ných prostorách. Bydlí-li někdo z pojištěné 
domácnosti na koleji nebo v  internátě bě-
hem studia, jsou pojištěny i jeho osobní věci 
v těchto ubytovacích zařízeních. Pojistit lze 
i domácí mazlíčky pro případ jejich úhynu 
v důsledku pojištěného nebezpečí.

A co zmiňované asistenční služby?
Jsou automatickou zcela bezplatnou sou-
částí pojištění. Byly rozšířeny o další servis 
s vysokými limity plnění. Jsou dostupné 24 
hodin denně. Umí poslat při havárii nebo 
defektu domácího spotřebiče elektrikáře, 
instalatéra, zámečníka, opraváře, plynaře 
nebo sklenáře. Pro klienty je velmi zajímavá 
také právní asistence, včetně asistence na 
telefonu k  řešení spotřebitelských sporů, 
sporů o náhradu škody, sporů s dodavateli 
služeb nebo ke smluvní problematice. Nově 
byla zavedena dnes aktuální IT služba, která 
poskytuje vzdálenou IT asistenci, asistenci 
pro další technologická zařízení, ale i  po-
moc při obnově dat na počítačích. 

Jak je chráněno vybavení pro golfisty 
v rámci vašeho pojištění?
Náčiní na golf je pojištěno v rámci pojištění 
domácnosti automaticky jako součást sou-
boru movitých věcí sloužících pro potřeby 
klienta. Při škodě v  bytě (zničení živlem, 
krádež) hradí UNIQA hodnotu pojištěných 
věcí do výše sjednané pojistné částky pro 
domácnost, a  to v  nových cenách, není-li 
golfové vybavení starší pěti let. Starší vy-
bavení uhradíme v  časových (aktuálních) 
cenách.

Je-li náčiní uloženo mimo byt v  jeho pří-
slušenství (například ve sklepě), je horní 
hranicí plnění 20 procent z celkové pojistné 
částky za domácnost. Odcizí-li někdo gol-
fové vybavení ze zavazadlového prostoru 
vozu, hradíme škodu do 20 000 korun.

Umožňujeme nicméně rovněž individuální 
pojištění konkrétních věcí na klientem urče-
nou pojistnou částku, tedy například golfo-
vého vybavení.

www.uniqa.cz
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Vítěz v kategorii
ZVUK

Callaway
XR OS

Technická specifi kace
Hybrid doplňující železa XR OS 
je určen hráčům, kteří chtějí stá-
le posouvat svou herní úroveň. 
Nová kovaná úderová plocha 
jim pomáhá dosahovat větší 
vzdálenosti, navíc zvyšuje rych-
lost míčku. Hybrid rovněž více 
odpouští, bez ohledu na menší 
přesnost úderu. 

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Nejlepší zvuk, dlouhé 

rány, odpouští.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Nejhorší pocit ze tří hyb-

ridů od Callawaye.“  

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Pocitově menší hlava. Při 

čisté trefě se odmění pěknou 
ranou.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Zaujal mě matný povrch 

hole.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Super. Můj osobní vítěz, 

stejná vzdálenost jako Taylor-
Made M1.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Pěkný zvuk, při dobrém 

trefení velká vzdálenost, ale 
citlivý na sweetspot.“

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Super zvuk, ale neodpou-

ští ani trochu.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Moderní design, ale při 

trefení rány na střed žádná to-
lerance a vyrovnání chyby.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Těžší hlava do ruky.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Poměrně přísná hůl; spíš 

bych řekl, že je určena pro 
sportovní golf.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Žádný slice, spíš hook.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Jemný konzervativní 

vzhled, břitký zvuk a slušná 
délka.“

Callaway 
Apex

Technická specifi kace
Svým designem cílí hybrid od 
Callawaye na lepší hráče a pro-
fesionály z  tour. Má podobný 
tvar a stejné těžiště jako železa. 
Díky tomu, že je těžiště v  ne-
utrální pozici, umožňuje lépe 
ovládat a  kontrolovat let míče. 
Můžete tak tvarovat rány, jak 
budete chtít, což ocení hlavně 
dobří hráči.

HCP 10,8

PRO 

HCP 15,6

HCP 24

GolfProfi 
test 
2016

Hybridy

Třináctka hybridů představovala při testování 
průřez nabídkou hlavních značek na trhu. Hyb-
ridy mají v bagu amatérských hráčů stále silnější 
pozici. Oceňují je jak začátečníci, jimž dává jis-
totu želez a  délku dřev, tak i  zkušení golfi sté. To 
se ostatně potvrdilo i  v  testu, kde se objevily jak 
sportovně laděné hole, tak i extrémně tolerantní 
hybridy pro „zelenáče“. Mimochodem – víte, jak 
poznáte, že potřebujete nový hybrid? Když tou-
žíte po tom, aby vaše současná dlouhá železa či 
hybridy létaly dále. 
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Titleist
816 H2

Technická specifi kace
Hybrid, který funguje jako skvě-
lý doplněk k železům a je vhod-
ný především pro hráče s nižším 
handicapem. Extrémně tenká 
úderová plocha umožňuje spolu 
s vysokým momentem setrvač-
nosti vyšší rychlost míčku a stej-
ně tak i  vyšší trajektorii. Díky 
strmějšímu dopadu budete na 
hřišti velmi přesní.

Callaway 
XR

Technická specifi kace
Hybrid, který sází na vylepšené 
technologie ve srovnání s  mo-
delem X2Hot – především no-
vou generaci úderové plochy 
Face Cup. Plocha je tenčí, hlava 
hole lehčí, ovšem sweetspot je 
větší o  celých 20 %. Callaway 
navíc oproti X2Hot snížil těžiště 
o 46 % a spin míče o 200 otá-
ček. 

TaylorMade
M1

Technická specifi kace
Hybrid inspirovaný tvarem 
hlavy obvyklým na tour. Díky 
dvěma pohyblivým závažím 
prodlužuje délku ran a zajišťuje 
konzistentní údery. Navíc si zá-
važím můžete nastavit také ne-
utrální nebo fade trajektorii letu 
míče. Hůl je vhodná pro hráče, 
kteří touží po maximální vzdále-
nosti a univerzálnosti.

Titleist
816 H1

Technická specifi kace
Hybrid, který má větší hlavu než 
model H2. Pokrokové vyvážení 
hlavy vám navíc umožní snad-
něji dostat míč do vzduchu. Hůl 
sází na technologii Active Recoil 
Channel, která pruží v okamžiku 
úderu, aby zrychlila let míče, 
snížila spin a  prodloužila délku 
ran. Systém SureFit umožňuje 
také nastavení loftu a lie.

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„O trochu delší než XR OS, 

o trochu méně odpouští.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Moderní tolerantní hůl.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Pocitově menší hlava, 

jednodušší na trefu.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Hůl, která odvede svou 

práci.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Super. Dělá, co má.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Přijatelný kovový zvuk, 

délkově nadprůměrný, citlivý na 
fade/slice.“

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Dlouhý při čisté ráně, ale 

horší kontrola.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Menší hlava hole oproti 

H1, pocitově lepší než H1. Jinak 
klasický Titleist – dobrá hůl.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Těžší na trefení.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Trošku mě zklamala 

barva – u Titleistu jsem zvyklý 
na černou. Určitě hůl pro spor-
tovní golf.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Dobrá hůl. Nebýt Calla-

waye XR OS, tak je to pro mě 
vítěz.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Přesný hybrid. Snadná 

kontrola, ale špatný zvuk.“

Vítěz v kategoriích KONTROLA, 
ODPOUŠTĚNÍ, CELKOVÝ POCIT 

Vítěz v kategoriích 
VZDÁLENOST, PŘESNOST 

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Tento hybrid mě nezau-

jal.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Konzervativní design 

Titleistu.“

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Stejně jako H2 těžší na 

trefení.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Pohodlná hůl pro amaté-

ra, jako jsem já.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Super hůl, snad jen ta 

barva mohla být lepší.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Trochu kratší, bez výrazné 

odezvy.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Nezajímavý vzhled a nud-

ný zvuk. Dobře se kontroluje.“

45

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Lepší než průměr.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Obecně má TaylorMade 

podle mě nejlepší design. Je to 
super hůl.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Přísná hůl.“

HCP 
19,1

Zbyněk Veselý
„Sportovní hůl, dobré 

rány.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Hůl mi sedla. Když se 

netlačí, hraje krásně.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Velmi dlouhý, přesný. Ov-

šem zvuk je mdlý, nicneříkající.“
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Srixon 
Z 355

Technická specifi kace
Hůl nabízí středně pokročilým 
hráčům větší rychlost míče 
a  stabilnější švih. Stará se o  to 
technologie Action Mass, díky 
níž má hybrid větší hmotnost 
hlavy, navíc v  líci z vysokopev-
nostní oceli najdete větší sweet-
spot pro zvýšení konzistence 
a vzdálenosti ran.

TaylorMade 
M2

Technická specifi kace
Přináší hráčům delší rány a vý-
razněji odpouští při nepřesném 
zásahu. Hybrid M2 vznikl pro 
golfi sty toužící po maximálním 
výkonu a  zároveň lepším po-
citu z  ran. Technologie Speed 
Pocket spolu s níže položeným 
těžištěm umožňuje přesnější 
trajektorii letu míče. Skládaný 
krček pomáhá tlumit vibrace 
a vylepšuje zvuk. 

Mizuno 
JPX Fli-Hi

Technická specifi kace
Díky speciální konstrukci od Mi-
zuna trefíte s  tímto hybridem 
bez větší námahy solidní ránu 
stejně jako s  dlouhými železy, 
které nahrazuje. Díky novému 
tvaru hlavy a  níže položenému 
těžišti získáte větší rychlost 
míče a  prodloužíte délku ran. 
Hybrid umožňuje dokonalý kon-
takt s  míčem a  optimální vzlet 
při odpalu.
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Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Výborná hůl, míče létaly 

rovně a daleko. Jen ten zvuk je 
tupý.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Pro hráče, kteří neradi na-

stavují a kroutí šroubky. Super 
hůl se skvělým designem.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Neuvěřitelný rozdíl mezi 

M1 a M2. Toto je výborná hůl.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Podivný zvuk. Hůl mi 

nesedla, přestože je to moje 
oblíbená značka.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Citlivý, nejistá kontrola, 

křaplavý zvuk. Všechny rány se 
stáčejí do fadu/slice.“

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Kratší rány, ale odpustí 

toho hodně.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Velmi tolerantní hůl. Kvůli 

shaftu na holi je kratší dolet 
míče.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Výborná délka při čisté 

ráně.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Velice sympatická hůl. Měl 

jsem pocit, že nemůžu minout.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Hůl mi nesedla. I vyloženě 

dobře trefené rány měly špat-
nou odezvu. Do dlaní bolí.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Velmi snadno ovladatel-

ný, lehký sklon k draw. Snadný 
hybrid, ale ošklivá hlava hole.“

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Divně těžká hlava, vysoká 

trajektorie. Vůbec mi nesedl.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Kdo hledá alternativu 

náhrady železa, v tomto pří-
padě 6-železo, tak je to ideální 
volba.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Příjemná hůl pro ženy, 

těžší hlava, lepší průchod 
trávou.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Fajn hůl, která se mi 

ale vůbec nelíbila po stránce 
designu.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Kratší hůl, nijak mě neza-

ujala.“

Vítěz v kategorii 
VZHLED  

Tu
to

 z
na

čk
u 

hr
aj

e 
R

or
y 

M
cI

lro
y

3,63

Nike 
Vapor Fly

Technická specifi kace
Hybrid značky Nike posílá míček 
výše do vzduchu a s menší rota-
cí, což zajišťuje extrémně tenká 
a  lehká korunka spolu s přesu-
nutím těžiště níže v hlavě hole. 
Nový Vapor Fly je také mnohem 
tolerantnější a umožňuje tvaro-
vat rány podobně jako železa. 
Technologie FlyBeam směruje 
více energie do úderové plochy.

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Nesedí mi – neodpouští 

a nezní.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Super hybrid. Spolu 

s TaylorMade M2 patří na první 
příčku mého hodnocení.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Opravdu dlouhé rány při 

čisté trefě. Super.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Osobně mi nesedí větší 

o® set hlavy hole.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Barvy pro diváky. Kratší 

vzdálenost, moc nehrál.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Délkově stabilní, agresivní 

vzhled, citlivý na trefení špičkou 
(= slice).“
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Ping 
G

Technická specifi kace
Hybrid s  ultra tenkou korun-
kou, která umožnila snížit těži-
ště a docílit vyššího vzletu míče 
s  nižším spinem a  maximalizo-
vat odpouštění. Ping G pomáhá 
golfi stům zahrát údery, které by 
jim jejich hra dlouhými železy 
nedovolila. Díky nové konstrukci 
je úderová plocha pružnější, míč 
letí rychleji a dále. 
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Cobra 
MAX

Technická specifi kace
Hybrid navržený pro golfi sty 
s vyšším handicapem, jimž po-
máhá srovnat slice a  ulehčuje 
cestu k  rovným ranám. Cob-
ra ubrala váhu v  korunce hole 
a přesunula ji níže k patce, aby 
snížila těžiště – výsledkem je ex-
trémní odpouštění a větší vzdá-
lenost bez ohledu na přesnost 
impaktu. 

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Hodně krátký, ale o to 

přesnější a tolerantnější.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Hůl pro začátečníky 

a mírně pokročilé. Velmi tole-
rantní, ovšem na úkor délky.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Těžší hlava – příjemná 

hůl.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Moje rány museli zare-

gistrovat i na Řízení letového 
provozu.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Tupý ne-zvuk, trapně po-

malovaný shaft, krátký, nahodilý 
dojem, nekonzistentní.“

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Opravdový WOW efekt 

hned po první ráně.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Super hůl pro střední 

a nižší handicap.“ 

HCP 
6,5

Jiří Pokorný
„Příjemná hůl, s níž lze 

lehce tvarovat rány.“

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Design mě moc nena- 

dchl, ale jinak super pocit při 
impaktu.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Zvláštní trajektorie, kdy 

po vrcholu přichází prudký pád. 
Žádný slice, spíše hook.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Krátký. Pro milovníka Ping 

jednoznačně zklamání, není 
příliš konzistentní.“
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Cobra 
King F6

Technická specifi kace
Hybrid Cobry, který má osm 
snadno nastavitelných loftů 
pro nalezení správné trajektorie 
a vzletu míče po impaktu, stejně 
jako dosažení maximální vzdá-
lenosti. Konstruktéři přesunuli 
těžiště níže a hlouběji do hlavy 
hole, což umožňuje lepší výkon 
a extrémní přesnost. F6 je lehčí 
na trefení a velmi přesný.

Komentář hráčů
HCP 
29,2

Ondřej Šťáhlavský
„Průměrný.“

HCP 
2,4

Oleg Blaško
„Oproti většímu bratrovi 

(driveru) nepotvrdil očekávání 
a zaostal za TaylorMade i Nike.“ 

HCP 
PRO

Petr Skopový
„Hlava hole poměrně 

malá.“

HCP 
17,7

Horymír Šíma
„Hůl mi sedla, docela pří-

jemné překvapení.“

HCP 
5,7

Petr Cemper
„Nudný vzhled, velmi kon-

zistentní a přesný. Nezáživný 
zvuk.“



Hybridy 

1 Callaway XR Hybrid 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 3,8 4,2 4,14

2 TaylorMade M1 Hybrid 4,5 4,2 4,4 3,5 3,5 3,8 4,1 4,00

3 Callaway XR OS Hybrid 4,3 3,8 3,5 3,9 4,3 3,8 4,0 3,94

4 Srixon Z 355 Hybrid 3,9 3,9 3,9 4,0 3,6 3,9 3,8 3,86

5 TaylorMade M2 Hybrid 4,0 3,8 4,0 3,9 3,4 3,8 3,9 3,83

6 Ping G Hybrid 4,1 3,9 3,8 3,5 3,8 3,8 3,9 3,83

7 Callaway Apex Hybrid 4,1 3,5 4,0 3,0 4,1 3,6 3,7 3,71

8 Titleist 816 H2 Hybrid 4,1 4,0 3,8 3,5 3,3 3,5 3,7 3,70

9 Titleist 816 H1 Hybrid 4,3 3,9 3,8 3,6 3,3 3,3 3,6 3,69

10 Nike Vapor Fly Hybrid 3,9 3,8 3,8 3,3 3,3 3,6 3,7 3,63
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Celkové 
hodnocení 

TOP 10
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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

Každá z holí má své kouzlo. Hodně jsem si letos všímal 
designu holí. V  tomto ohledu mi největší překvapení 
připravil Titleist, neboť přešel z  tradiční černé barvy 
na stříbrnou. To je s ohledem na zavedenou a dlouho-
letou tradici asi největší zlom. Jsem zkrátka zvyklý na 
černou. Zvlášť u této značky. Nenadchl mě ani design 
Mizuno JPX Fli-Hi nebo Ping G. Jinak se dá hovořit 
o evoluci, některým hybridům bych však vytknul větší 
o§ set hlavy hole, který mi osobně moc nesedí, nicmé-
ně rozumím, že tento typ hlavy maximálně odpouští 
chyby. 

Závěr testu
Obvyklí podezřelí. Tak by se dalo ve zkratce zhodnotit pořadí v kategorii hybridů. První příčka při premiérovém 
testování holí, které kombinují délku dřev a ovladatelnost želez, připadla značce Callaway. Uspěla se svým hybridem 
XR, navíc XR OS skončil na bronzové pozici. Stříbro bral TaylorMade M1. 

I druhý hybrid od fi rmy TaylorMade (M2) v celkovém pořadí uspěl, když obsadil pátou pozici. Velmi dobře si vedl 
také Srixon se svým Z 355. Ve druhé polovině hodnocení se tentokrát umístil Titleist se svými holemi 816 H2 a H1, 
stejně jako Cobra s modely King F6 a MAX. 

Petr Skopový
Působnost: Golf Club Hodkovič ky – 
Golfová  akademie Skopový 
Kvalifi kace: GP1
Rok narození: 1981
Golfové  zač á tky: 1987, Karlovy Vary
Ú spě chy: Po ř adě  amaté rský ch ú spě chů  
př estoupil v roce 2004 k profesioná lů m, 
v letech 2006 a 2008 vyhrá l č eský  
Order of Merit 
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Říká v rozhovoru pro GolfProfi Jaroslav Havel (42), renomovaný český advokát, spoluzakladatel, 
řídící partner a dominantní vlastník největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & 
Partners. Mezi privátní klientelou kanceláře nechybí ani úspěšní sportovci, včetně celé řady golfistů. 

Golf je vzácná kombinace 
práce a zábavy, ale i dobrá 
průprava pro právníky

„V právnické 
profesi je při 
řešení kompliko-
vaných záležitostí 
stejně jako v golfu 
důležité soustře-
dění a rozhodová-
ní se v pravý 
okamžik.“

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

Řídit největší česko-slovenskou advokátní 
kancelář musí být časově velmi náročné. 
Zbývá vám vůbec ještě nějaký čas na golf?
Prací v kanceláři trávím týdně kolem 60 až 
80 hodin, volného času tedy skutečně moc 
není. Na golfové hřiště se proto dostanu 
zpravidla až o  víkendu nebo na dovolené. 
Často s golfem spojuji i své pracovní či sou-
kromé cesty po Česku, Slovensku, ale i  do 
zahraničí. 

Jak jste se ke golfu vlastně dostal a co vás 
na něm baví?
S golfem jsem začal zhruba před devíti lety 
díky svým přátelům, kteří hráli již nějakou 
dobu a přemluvili mě, abych to také zkusil. 
Na golfu se mi líbí hned několik věcí. Jednak 
si při něm člověk báječně odpočine, protože 
při každé ráně je nutná koncentrace, a tím 
pádem přepnutí mysli do jakéhosi medita-
tivního módu. Zároveň je to sport se spo-
lečenským rozměrem, propojující zajímavé 
lidi z  různých oborů, kteří by se možná ji-
nak nikdy nesetkali. Navíc v golfu se opro-
ti jiným sportům tolik neprojevují kondiční 
rozdíly a pilováním techniky a  soustředění 
lze dosahovat průběžných zlepšení, což vy-
hovuje mému soutěžnímu naturelu. A v ne-
poslední řadě mám u  golfu rád variabilitu 
hráčského prostředí a  pobyt na čerstvém 
vzduchu.

Nabízí golf i nějakou průpravu, která by 
se dala zúročit v právnické profesi? Zmínil 
jste například koncentraci…
Ano, soustředění a  rozhodování se v  pra-
vý okamžik je nepochybně stejně důležité 
v golfu jako při řešení komplikovaných práv-
ních otázek. Golf je také hodně o trpělivosti 
a  cílevědomosti, což jsou vlastnosti, jež by 
dobrému právníkovi ani podnikateli neměly 
chybět. Ve velkých právnických firmách, jako 
je ta naše, je ale také podstatná kooperace 
a schopnost týmové spolupráce. Všem práv-
níkům bych tedy kromě golfu doporučoval 
relaxovat i při kolektivních sportech.

Jak lze vlastně docílit toho, aby uvnitř vel-
ké firmy všichni táhli za jeden provaz? 
Základ spočívá v náboru kvalitních zaměst-
nanců, kterým dokážete nabídnout zajíma-
vou, skvěle placenou práci a možnost mimo-
řádně rychlého osobního i kariérního rozvoje 
v  příjemném a  přátelském pracovním pro-
středí. Důležité je nepochybně i to, jaké firma 
zastává hodnoty a jak se jich dokáže v praxi 
držet. Konkrétních nástrojů a metod na po-
silování identifikace zaměstnanců s vizí a cíli 
firmy je potom celá řada. Některé z nich jsou 
velmi dobře popsány v  celosvětově pro-
slulých manažerských publikacích, jejichž 
vydávání na českém a  slovenském knižním 
trhu naše advokátní kancelář v  souvislosti  
s 15. výročím sponzoruje. 

Můžete jmenovat některé konkrétní autory 
či tituly a čtenářům tak něco doporučit?
Na prvním místě bych asi zmínil Jima Collin-
se – poradce top managementu řady zná-
mých světových korporací. Loni jsme pod-
pořili dotisk jeho bestselleru „Jak z  dobré 
firmy udělat skvělou“, které se prodalo ce-
losvětově přes tři miliony výtisků. Letos jsme 
do České republiky „přivezli“ a nechali přelo-
žit další jeho skvělou knihu „Jak vybudovat 
trvale úspěšnou firmu“ (Built to Last), která 
právě vychází. Další čerstvou novinkou je 
titul s  názvem „Lekce z  Private Equity pro 
každou firmu“ od Ority Gadiesh a  Hugha 
MacArthura.

Tím ale sponzorské aktivity vaší kanceláře 
nekončí. Velmi často finančně podporujete 
i golfové akce. Co je hlavním důvodem? 
Golf je ideální platformou nejenom pro ak-
tivní odpočinek, ale obecně i pro prohlubo-
vání vztahů mezi lidmi. A obchodní vztahy 
jsou nebo by v  ideálním případě měly být 
postaveny na vzájemné důvěře, kterou zpra-
vidla získáte mnohem snáze tím, že své-
ho obchodního partnera lépe poznáte, což 
mnohdy během formálních setkání příliš 
dobře nejde. Golf naopak vytváří příležitost 



51

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 6

pro neformální komunikaci v  přátelské at-
mosféře a  krásném prostředí. Prostřednic-
tvím golfových turnajů, na něž zveme nej-
širší okruh obchodních partnerů, můžeme 
posilovat dlouhodobá partnerství s  našimi 
klienty a zároveň jim pomáhat se vzájemnou 
interakcí. Všichni účastníci tak mohou díky 
tomu nejenom příjemně trávit volný čas, ale 
i rozvíjet a získávat zajímavé kontakty.

Vaše advokátní kancelář letos slaví 15 let 
existence. Změnila se nějak během této 
doby vaše klientela a rozsah poskytova-
ných služeb?
Od počátku se profilujeme jako komerčně 
orientovaná právnická firma, která se za-
měřuje hlavně na poradenství související 
s  podnikáním. Oproti roku 2001, kdy jsme 
začínali jen v několika lidech, jsme dnes s tý-
mem více než 180 různorodě specializova-
ných právníků schopni poskytnout našim 
klientům špičkové služby ve všech klíčových 

oblastech právního poradenství s  výjimkou 
trestního práva. Tato všestrannost se odráží 
i v počtu klientů. Dnes jich máme více než ti-
síc, včetně největších českých a slovenských 
firem a světových společností. Od roku 2008 
se také intenzivně věnujeme právnímu a da-
ňovému poradenství privátním klientům. Do 
tohoto klientského portfolia spadá i cca tře-
tina nejbohatších Čechů a Slováků dle žeb-
říčku motejlek.com. 

S čím konkrétně privátním klientům radíte?
Poskytujeme jim právní poradenství napří-
klad v mezigeneračních přesunech kapitálu 
a v dědických záležitostech, zaměřujeme se 
na právní a  daňové poradenství při správě 
jejich osobního majetku včetně poraden-
ství v oblasti strukturování a správy různých 
nadací, trustů apod. Klienti nás vyhledávají 
pro naše know-how v  oblasti soukromých 
investic, kdy dokážeme poradit s možnými 
akvizicemi jak celých firem či jejich částí, tak 

s nákupem či prodejem investičních a dluho-
vých cenných papírů, českých i zahraničních 
nemovitostí, uměleckých děl atd. Díky naší 
rozsáhlé síti kontaktů ale také umíme lidi 
vzájemně propojovat a nalézat jim obchod-
ní, ale třeba i filantropické synergie. 

Obracejí se na vás i sportovci?
Ano, mezi našimi privátními klienty je i celá 
řada úspěšných sportovců. Zastupujeme je 
nejenom v  souvislosti s  jejich sportovními 
aktivitami, ale i  v  celé řadě jejich privátních 
záležitostí, jako je správa aktiv a investic, v ro-
dinněprávních záležitostech, ve vymáhání 
pohledávek apod. Díky naší specializaci na 
sportovní právo jsme také schopni poskyto-
vat komplexní právní poradenství sportovním 
agentům, sponzorům, majitelům klubů nebo 
různým sportovním asociacím. Nedávno jsme 
například úspěšně zastupovali u mezinárod-
ního Rozhodčího soudu pro sport ve švýcar-
ském Lausanne Fotbalovou asociaci ČR.

A co klienti z řad golfistů? Máte nějaké?
Máme jich celou řadu. Podporujeme také 
agentury GPA Events a  také Relmost (Petr 
Dědek), která organizuje PGA turnaj na Al-
batrossu a další mezinárodní turnaje katego-
rie Challenge v ČR a SR.

Pro sportovce je typické, že hodně cestují. 
Jak moc je pro domácí právní kancelář 
náročné řešit jejich právní záležitosti v za-
hraničí?
Pokud máte kvalitní právníky ovládající cizí 
jazyky a schopnost zajistit si podporu v de-
stinacích, kde klient zrovna potřebuje něco 
konkrétního vyřešit, pak to zase až tak ná-
ročné není. Naše kancelář úzce spolupracuje 
s  předními mezinárodními právnickými fir-
mami v  Evropě, Asii, Severní Americe, Af-
rice i  Austrálii. Naši klienti tak mají přístup 
k mezinárodním i  lokálním znalostem a od-
bornosti prostřednictvím více než 30 000 
právníků v přibližně 160 zemích světa. 

Za 15 let jste spolu se svými kolegy vy-
budoval největší advokátní kancelář na 
českém advokátním trhu, velice úspěšná 
je i vaše pobočka na Slovensku. Dosáhl 
jste stanoveného cíle, nebo existují ještě 
nějaké rezervy?
Vždycky je co zlepšovat. V právním byzny-
se nemůžete ustrnout. Naopak. Musíte být 
neustále ve střehu, sledovat aktuální tren-
dy, prosazovat inovace, jinak vás konkuren-
ce velice rychle překoná. I  když máme za 
sebou mimořádně úspěšných 15 let, nic to 
nemění na našem dlouhodobém cíli. Ten 
spočívá v poskytování vysoce hodnotných 
služeb stoprocentně splňujících či překra-
čujících očekávání klientů a  v  budování 
dlouhodobých vztahů s našimi obchodními 
partnery.
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Vítěz v kategoriích 
ODPOUŠTĚNÍ, VZHLED

Callaway 
XR OS 

Technická specifi kace
Dlouhá a  tolerantní železa díky 
špičkové úderové ploše Face 
Cup 360 a širší hlavě hole. S tě-
mito holemi je pro hráče výraz-
ně snazší zvednout míč ze země 
a vtisknout mu správnou trajek-
torii letu, což vede k prodlouže-
ní úderů. Díky těžišti posunuté-
mu níže do hlavy hole je navíc 
jednodušší tato železa trefovat 
i z obtížnějších herních pozic.

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Dobrý pocit a zvuk. 

Vyhovuje mi menší a těžší hlava 
těchto želez.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Výborné hole, s nimiž 

jsem hrál dlouhé, rovné rány.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Velmi příjemné hole. Dob-

rý pocit i let.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Dle mého vítězná železa 

v této skupině.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Míč letí jako z praku – da-

leko a vysoko.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Super zvuk, dobré hole 

pro hráče se středním handica-
pem.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Stabilní a dlouhá. Hodně 

hmoty v hlavě, jsou bezpečně 
hratelná.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Velmi přesné a tolerantní 

hole. Rány mimo sweetspot 
letěly také dobře.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Nejsem příznivec Calla-

way. Hole mě nenadchly.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Vypadají těžkopádně, ale 

jinak jsou skvělá.“

Callaway 
XR 

Technická specifi kace
Železa sázející na nejnověj-
ší technologie podporují vyšší 
rychlost míče a  prodlužují od-
paly. Díky technologii Cup 360 
zasahují hráči míč spodní částí 
úderové plochy a  zvyšují jeho 
rychlost. Callaway snížil těžiš-
tě, zvýšil moment setrvačnosti 
a  zmenšil rotaci, takže golfi sté 
s menší námahou a kratším ná-
přahem pálí daleko. 

HCP 10,8

PRO 

HCP 15,6

HCP 24

GolfProfi 
test 
2016

Železa 
pro střední 
a vyšší HCP

Pokud máte vyšší handicap a chcete ho v začínající 
sezoně stlačit níže, popřemýšlejte o  nových žele-
zech určených pro zlepšení hry. Jsou to hole, které 
mohou nejvíce změnit váš pocit na hřišti. A nejen 
pocit, nýbrž hlavně skóre, protože díky nim můžete 
změnit svou herní strategii. Zároveň jsou ale železa 
asi těmi nejosobnějšími holemi v bagu a je potřeba 
je vybírat velmi pečlivě. Ovšem máte štěstí – vý-
robci vybavení se stále předhánějí v tom, jak nabí-
zejí železa všech možných tvarů a velikostí. 

HCP 
15–54
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TaylorMade
M2

Technická specifi kace
Železa jsou konstruovaná tak, 
aby prodlužovala rány a  míč 
dosahoval vyššího vzletu. Níže 
položené těžiště zaručuje větší 
rychlost míče při odpalu. Leh-
ký, ale zároveň extrémně tuhý 
systém 3D-Badge eliminuje ne-
žádoucí vibrace, zvuk je díky 
tomu velmi čistý. I to je důvod, 
proč získáte lepší pocit z každé 
zahrané rány. 

Titleist 
716 AP1 

Technická specifi kace
Železa pro golfi sty, kteří chtějí 
jak maximální vzdálenost, tak 
i  maximální odpouštění. Kon-
struktéři použili na úderové plo-
še wolfram s vysokou hustotou, 
čímž přesunuli těžiště a dosáhli 
většího momentu setrvačnosti, 
vyššího vzletu a rychlosti míče. 
Železa vám nabídnou lepší a ži-
vější pocit při hře.

Srixon 
Z 545

Technická specifi kace
Srixon zapracoval na kontro-
le vzdálenosti a  svým železům 
vtiskl větší toleranci k  nepřes-
ným ranám. Nově vyvinutá Tour 
VT Sole spolu s dvojitým frézo-
váním pomocí laseru redukuje 
odpor trávníku, podporuje sta-
bilnější spin a  umožňuje lepší 
kontrolu vzdálenosti. Unikátní 
drážkování oceníte především 
v roughu.

TaylorMade
M2 Tour  

Technická specifi kace
Hole navržené pro delší a vyšší 
odpaly. Železa mají níže polo-
žené těžiště v  hlavě hole, což 
umožnilo snížit loft a maximali-
zovat délku ran, aniž by museli 
konstruktéři obětovat trajektorii 
letu míče. Hráči mohou od že-
lez M2 Tour očekávat maximální 
přesnost a  lepší pocit z  každé 
rány i díky výborné kontrole.

Vítěz v kategorii 
KONTROLA, ODPOUŠTĚNÍ 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Krásné hole s dobrým 

výkonem – pro hráče, kteří 
netrénují denně.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Lehká, velká hlava holí.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Dlouhé a vysoké rány, ov-

šem horší kontrola. Bylo nutné 
se s nimi sžít.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Vynikající hole! Díky 

nižšímu loftu letošních modelů 
létaly dále než mé vlastní AP2 
z loňska.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Dávají ještě delší rány než 

AP2.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Dal bych je na třetí 

místo.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Snadno a lehce vypouš-

tějí míč. Dobrá vzdálenost.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Pocitově krátká železa, 

ale přesná a ovladatelná. Mají 
zajímavý vzhled.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Děsivé hole. Těžké jako 

poleno, vhodné do oranice.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Ohromná vzdálenost, 

vyšší rány, velmi tolerantní.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Mohutná velikost hlavy 

hole.“

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Pocitově dobrá, čitelná 

železa, ovšem krátká a tresta-
la.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Neforemné hole, ale 

dobrá kontrola míče. Rány byly 
vysoké. Ale – kam ten Taylor-
Made spěje?“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Dlouhé odpaly, solidní 

pocit.“

53

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Velmi pěkné, přesné, 

dlouhé hole. Dobrý poměr mezi 
kontrolou a odpouštěním.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Podobný pocit jako 

u Z 355, ale výrazně lepší 
vzhled i přesnost. Líbí!“

HCP 
11,4

František Klufa
„Velmi dlouhé hole s vyso-

kou trajektorií, dobře hratelné.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Další parádička od Srixo-

nu. Super hole, jen při netrefe-
né ráně mě upozornily, co jsem 
provedl.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Příjemné hole od Srixo-

nu.“

Vítěz v 5 kategoriích VÍCE VE 
VÝSLEDNÉM HODNOCENÍ...
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Srixon 
Z 155

Technická specifi kace
Železa kombinují výraznější 
vzdálenost ran, maximální od-
pouštění a skvělý pocit při úde-
rech. To vše zařídili konstruk-
téři Srixonu zvětšením horní 
části hole, čímž zvětšili rovněž 
sweetspot. Hole číslo 4 až 7 mají 
dvoudílnou konstrukci z vysoko-
pevnostní oceli, úderová plocha 
je naopak z  pružné oceli, což 
změkčuje úder a dává hráči větší 
kontrolu.

Srixon 
Z 355

Technická specifi kace
Železa plná technologií zamě-
řených na dosažení maximální 
délky ran a  jejich přesnosti při 
každém, i méně přesném švihu. 
Těžší hlava hole zajišťuje špič-
kovou vzdálenost a odpouštění, 
jednoznačnou předností želez 
od Srixonu jsou prvotřídní hra-
telnost a zejména všestrannost.

54

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Zvláštní zvuk. Jinak ale 

moc dobré vlastnosti.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Plastová vložka je na 

hlavě hole proč? Grip je dobrý 
(výborně se drží), ale pocit při 
založení hole je divný.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Skvělé hole. Příjemná 

geometrie, extrémně dlouhé.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Odpaly poctivě letí, 

odpouštěcí hole… Ještě bych 
vylepšil zvuk.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Hraje se s nimi lehce.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Vypadají hezky, ale nesedí 

mi.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Nepřekvapí, ani nezkla-

mou.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Grafi tový shaft – jsou 

lehká, super pro začínající, 
víkendové hráče.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Nevyvážená železa. Měk-

ký shaft. Létají vysoko.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Líbila se mi nejméně od 

Srixonu, možná kvůli grafi tové-
mu shaftu. Ale špatné nejsou.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Pro hráče s vyšším handi-

capem jsou to ideální železa.“

©2015 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device and Apex are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company. CG2082

APEX® PRO 16  IRONS

TAKE  PERFECTION
FURTHERFURTHER

THE  ULTIMATE  FORGED
PERFORMANCE  IRONSFURTHER THE  ULTIMATE  FORGED
PERFORMANCE  IRONSFURTHER

Whether it is with ground breaking Cup Face or Progressive Flow Technology, Callaway’s new family of 
Apex irons allow players of all abilities to take Forged Irons even further.

APEX® CF 16  IRONS

Whether it is with ground breaking Cup Face or Progressive Flow Technology, Callaway’s new family of 
Apex irons allow players of all abilities to take Forged Irons even further.

Vítěz v kategorii 
ODPOUŠTĚNÍ 
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Whether it is with ground breaking Cup Face or Progressive Flow Technology, Callaway’s new family of 
Apex irons allow players of all abilities to take Forged Irons even further.

APEX® CF 16  IRONS
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Whether it is with ground breaking Cup Face or Progressive Flow Technology, Callaway’s new family of 
Apex irons allow players of all abilities to take Forged Irons even further.
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Nike 
Vapor Fly

Technická specifi kace
Nová železa značky Nike mají 
vylepšenou konstrukci s  níže 
a  hlouběji umístěným těžiš-
těm s cílem dosáhnout vyššího 
vzletu a  rychlosti míče. Vyvá-
žené těžiště zároveň poskytuje 
lepší stabilitu a  příjemný pocit 
při úderu. Především dlouhá 
a  střední železa od čtyřky po 
sedmičku hodně odpouštějí. 

Mizuno 
JPX-EZ 2.0

Technická specifi kace
Nová železa Mizuno navržená 
pro nejlepší možný pocit při hře. 
Konstruktéři inovovali všechny 
dostupné technologie, aby zvý-
šili rychlost míče a dosáhli maxi-
mální vzdálenosti ran. Konstruk-
ce úderové plochy Dual Pocket 
umožňuje snadněji zvednout 
míč ze země dlouhými a střed-
ními železy.

Cobra 
MAX 

Technická specifi kace
Železa pro hráče s vyšším han-
dicapem. Slůvko „MAX“ charak-
terizuje hole nejlépe – extrémně 
odpouštějí při ranách z nejrůz-
nějších herních pozic. Začáteč-
níci a mírně pokročilí hráči tuto 
pomoc při odpalech rozhodně 
ocení, navíc se díky větší rych-
losti míče po odpalu mohou tě-
šit z maximální vzdálenosti i při 
nepřesně trefených ranách.

Cobra 
King F6

Technická specifi kace
Konstruktéři Cobry si vzali na 
mušku hned několik parametrů – 
vzdálenost, odpouštění, pocit 
i  kontrolu. A  podařilo se jim je 
posunout dále. O  lepší pocit 
se stará upravená TPU vložka 
zajišťující tlumení vibrací. Stra-
tegické umístění wolframové 
vložky mezi patou a  špičkou 
hlavy hole zvýšilo moment se-
trvačnosti a pomohlo lépe pozi-
covat těžiště. 
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Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Velmi tolerantní hole 

s dobrou zpětnou vazbou.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Pro mě byla obrovským 

překvapením. Jsou výborná 
pro hráče se středním 
handicapem.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Skvělé hole se šíleným 

designem.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Moc mi nesedla.“

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Zajímavý sportovní 

vzhled, černá hlava želez je 
příjemná při založení.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Zvoní jako ocel. Míče 

létají vysoko. Hole jsou 
průměrné.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Dobré hole s měkkými 

odpaly.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„I slabší hráči s nimi mo-

hou hrát pěkné rány.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Patří k mým favoritům.“

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Vzhled je otázkou vkusu. 

Nelíbí se mi plastový zvuk 
a hnědá hlava hole. Do mého 
bagu nepatří!“

HCP 
11,4

František Klufa
„Vysoká trajektorie a prů-

měrná kontrola. Přišlo mi, že 
mají příliš hmoty ve spodní 
části hlavy.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Hrála tak, jak jsem čekal. 

Dobrá.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Slušné hole pro začáteč-

níky.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Vypadají těžkopádně, ale 

jinak jsou skvělá.“

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Za mě ne! Pocitově měk-

ké, pružné hole.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Vysoká trajektorie, prů-

měrná kontrola.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Vysoko, vysoko, vysoko. 

Stačí počkat do jara, pak míček 
dopadne. Super pro začáteč-
níky.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Výborné hole.“
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Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Míč letí a letí.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Dobrá, ale pro mě nejsou 

v žádném bodu nejlepší.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Hole bez kontroly. Měkký 

shaft.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Velmi dobrý pocit, fun-

govala výborně. Vyšší o² set 
povzbudí hráče s vyšším handi-
capem.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Hole pro začátečníky, 

které hodně odpouštějí.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Nemohu si zvyknout na 

ty matice.“
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Ping 
G Max 

Technická specifi kace
Experti Pingu skloubili několik 
klíčových prvků, aby vytvoři-
li výjimečná železa. Revoluční 
tvar hlavy hole doplnili o  tech-
nologii COR-Eye a  výsledkem 
je vysoká rychlost míče, díky 
níž překonává stěží uvěřitelné 
vzdálenosti. Progresivní délky 
a  lofty umožňují optimalizovat 
míření, vysoká trajektorie po-
máhá při ranách do greenu.

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Skvělé hole pro hráče 

s vysokým handicapem a nižší 
švihovou rychlostí. Velmi snad-
no ovladatelné.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Plochá hlava hole zespo-

du nevyhovuje – tupá odezva. 
Odpouštějí. Ale za mě ne!“

HCP 
11,4

František Klufa
„Hrozné hole, kvůli svému 

tvaru téměř nehratelné skrz 
míč.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Hodně vysoká trajektorie, 

jistě velmi pomohou hráčům 
s vyšším handicapem.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Mají moc příjemný 

vzhled.“

Ping 
G 

Technická specifi kace
Hole s  revoluční technologií 
COR-Eye se mohou pochlubit 
čtyřikrát větší pružností údero-
vé plochy, díky čemuž je rych-
lost míče vyšší i  při nepřesně 
trefených ranách. Vysoká rych-
lost míče spolu s  vyšší trajek-
torií prodlužuje vzdálenost. 
Ušetřenou váhu z tenčí úderové 
plochy přesunuli lidé z  Pingu 
k patě hole, což výrazně zlepšu-
je odpouštění.
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Wilson 
D200

Technická specifi kace
Značka Wilson přišla u  těchto 
želez s  technologií Right Light, 
která zvyšuje švihovou rych-
lost a prodlužuje tak jejich rány. 
Hole cílí na hráče s vyšším han-
dicapem, jimž pomáhají i větším 
sweetspotem – železa odpouštějí 
i  nečistě trefené rány. Vyváže-
ní hole zajišťují závaží ve špičce 
a patce. 

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Pocitově měkké hole. 

Nelíbí.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Surové hole, pracanti. 

Mají hrozný vzhled, ale odvádě-
jí výbornou práci.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Nesedla mi. A bohužel se 

mi ani nelíbila.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Asi ani jako začátečník 

bych si tato železa nekoupil.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Trochu těžší do hlavy, ale 

odpouštějí.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Největší překvapení! Od 

hole pro začátečníky jsem ne-
čekal takový feeling.“
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Vítěz v kategoriích 
KONTROLA, VZHLED

Callaway 
Apex CF 16

Technická specifi kace
Kovaná železa s  precizní kon-
strukcí a  špičkovou technologií 
360 Face Cup, díky níž stabilizu-
jete svůj výkon na hřišti. Hi-tech 
konstrukce umožňuje kombino-
vat maximální vzdálenost, cit 
a  kontrolu. Dlouhá železa na-
bídnou větší porci odpouštění, 
krátká železa zase neuvěřitelný 
cit a kontrolu vzdálenosti. 

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Apex Pro 16 mi seděla 

lépe.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Velmi dlouhé hole s dob-

rou kontrolou. Příjemná železa.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Příjemné odpaly, vyšší let 

a měkčí dopady.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Jedním slovem? Skvělá!“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Nádherné hole, horší 

přesnost, ale super pocit při 
založení. Dávají výbornou zpět-
nou vazbu při impaktu.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Sportovnější, přesto dob-

rá kontrola a skvělá délka. Rány 
byly vysoké.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Létala výše, než jsem 

čekal, což bylo moc dobré. 
Nadchla mě! Krása při založení, 
působí důvěryhodně.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Pěkné, příjemné hole. 

Malinko těžší do hlavy.“

Callaway 
Apex Pro 16

Technická specifi kace
Kovaná železa Callaway jsou 
stvořená pro náročné hráče, 
kteří chtějí svou hru posunout 
na nejvyšší možnou úroveň. 
Dlouhá železa jsou snadněji 
zasažitelná a  wolframové vlož-
ky napomáhají vyššímu vzletu 
míče; krátká železa zase mají 
příznivé těžiště pro řízení tra-
jektorie letu míče.

HCP 10,8

PRO 

HCP 15,6

HCP 24

GolfProfi 
test 
2016

Železa 
pro nižší 

a střední HCP

Hráčská železa jsou na rozhraní mezi klasickými 
„žiletkami“ a holemi pro vyšší handicapy. Berou si 
z obou světů to dobré a kombinují to tak, aby na-
bídla hráčům jak sportovní pocit, tak i  pomoc na 
hřišti v  podobě vyššího vzletu míče a  prodlouže-
ní i  nepřesně trefených ran. Svědčí o  tom i  to, že 
si s železy pro lepší hráče dokázali v testu poradit 
i golfi sté s vyššími ciframi v handicapu. Samozřej-
mě ale nejsou jedny hole jako druhé a  je potřeba 
najít si mezi nimi ty své. Jako to udělali naši testeři.

HCP 
0–15
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Titleist 
716 AP2

Technická specifi kace
Osvědčená železa pro hráče, 
kteří chtějí mít hole s tourovým 
designem, ale také s  velkou 
porcí odpouštění při nepřesně 
trefených ranách. Hole nabízejí 
díky nejpokročilejší technolo-
gii výborný pocit z  ran, který 
umocňuje i  výsledek v podobě 
dosahování maximálních vzdá-
leností.

Callaway 
XR Pro 

Technická specifi kace
Železa, která umožňují s  menší 
námahou a  kratším nápřahem 
dosahovat dlouhých odpalů. 
Stará se o  to konstrukce slo-
žená ze dvou částí, která lépe 
přenáší energii do míče. Navíc 
je výrazně větší i odpouštění při 
nepřesném zásahu míče. Hole 
proto ocení hráči se středním 
handicapem, jimž pomohou ke 
zlepšení.

TaylorMade 
Psi

Technická specifi kace
Univerzální hole postavené tak, 
aby vyhovovaly začínajícím 
i zkušeným hráčům. Železa na-
bízejí hráčům dokonalý zvuk 
i  cit, větší rychlost míče i  pro-
dloužení délky ran. Dlouhá že-
leza mají v hlavách wolframová 
závaží, což napomáhá vzdále-
nosti úderů a  jejich konzistenci 
i při nepřesném impaktu.

Titleist 
716 CB

Technická specifi kace
Kovaná železa pro golfi sty, kteří 
hledají maximální kontrolu nad 
svými údery. Závaží z  wolfra-
mu s vysokou hustotou umístě-
né jak v patě, tak i  špičce hole 
prodlužuje i  rány trefené mimo 
sweetspot. Díky tomu získáte 
větší kontrolu a  toleranci; také 
vibrace při každé ráně jsou vý-
razně nižší.

Vítěz v kategorii 
ODPOUŠTĚNÍ 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Krásné a ovladatelné 

hole.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Callaway mi celkově 

nesedí – málo kontroly a ne-
přesné.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Skvělá kontrola, příliš 

hmoty v hlavě. Jednoduše hra-
telné a dlouhé hole.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Hezké hole. Létaly dobře, 

jedna netrefa byla úplně v po-
hodě. Vše odpuštěno.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Upřímně? Nevidím žádný 

rozdíl mezi XR Pro a XR OS. 
Dávám na druhé místo.“

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Výborné hole, při dobré 

ráně velice přesné. Dají se tva-
rovat rány.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Velmi dobré hole – když 

se rána trefí, výsledkem je skvě-
lá vzdálenost.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Mám doma jejich starší 

bratříčky a necítil jsem velký 
rozdíl. AP2 jsou prostě skvělá.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Velice pěkné a příjemné 

hole.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Dávají krásné, rovné 

rány.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Žiletky, které na to sice 

nevypadají, ale něco i odpustí.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Neodpouštějí, ale odmění 

dobré rány. Skvělá do ruky, 
shaft drží.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Velmi dobré hole s dob-

rou kontrolou. Vysoká trajek-
torie.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Dokonalost! Cítil jsem se 

jako král.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Nádherná železa, která 

nic neodpustí.“
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Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Nejlepší železa Taylor-

Made.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Macaté hole, které mi 

nesedly.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Dlouhá. Pro střední han-

dicap to chce ukázněnost.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Fajn hole pro lepší prů-

měr mezi hráči.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Chce to více soustředě-

ní.“

Vítěz ve 4 kategoriích VÍCE VE 
VÝSLEDNÉM HODNOCENÍ...

Vítěz v kategorii 
ZVUK 

Vítěz v kategorii 
VZDÁLENOST  
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Mizuno 
JPX-EZ 2.0 
Forged

Technická specifi kace
Nová kovaná železa Mizuno jsou 
vhodná pro hráče se středním /
vysokým handicapem, případně 
pro profesionály, kteří neradi 
trénují. Dlouhá a střední železa 
dokážou hodně odpustit, krátká 
železa jsou z pevné konstrukce 
jednoho kusu a  jsou mnohem 
kompaktnější než jejich před-
chůdci.

Srixon 
Z 745

Technická specifi kace
Železa s  klasickým vzhledem, 
velmi dobrou funkčností a  pří-
jemným pocitem při kontaktu 
hole s  míčem. Elegantní hole 
jsou určeny především do ru-
kou hráčů s nízkým handicapem. 
Nově vyvinutá Tour VT Sole spo-
lu s dvojitým frézováním pomo-
cí laseru snižuje odpor trávníku, 
dává míči stabilní spin a umož-
ňuje lépe kontrolovat vzdále-
nost.

Nike 
Vapor Pro 
Combo 

Technická specifi kace
Železa s  moderním designem 
a těžištěm umístěným ve středu 
hole, což umožňuje maximální 
přenos energie do míče a dosa-
žení maximální rychlosti míče. 
Progresivní část spodní hrany 
hole hráči mírně odpustí i lehce 
nepřesné rány. Železa jsou vše-
stranná – dlouhé rány jsou kon-
zistentní, krátké údery přesné. 

Mizuno 
MP-25 

Technická specifi kace
Hole pro pokročilé hráče se 
středním a nízkým handicapem, 
které ohromí svým designem 
výrazně inspirovaným holemi 
na tour. Jedná se o první žele-
za řady MP kovaná z  nerezové 
oceli s příměsí bóru, což zvyšu-
je rychlost míče a umožňuje do-
sažení maximální vzdálenosti. 
Lehčí a pevnější ocel umožňuje 
i přesnější rány.
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Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Dobré žiletky pro dobré 

hráče.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Super vzhled, výborná 

přesnost. Dobrý pocit.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Příjemná železa s výbor-

nou kontrolou.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Mimořádně dobré hole. 

Až na ně jednou budu mít 
handicap, jedu si pro ně do 
GolfProfi .“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Patří mezi mé favority. 

Krásné hole.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Pěkná, ale ne pro mě.“

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Průměrné, dlouhé hole. 

Žádný super pocit.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Bronzový odstín holí mi 

vadí. Navíc špatná kontrola 
míče. Kdepak.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Dobré hole.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Docela těžká do hlavy.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Musí se trefi t, ale odmění 

se skvělým pocitem. S těmito 
holemi jsem odpálil nejvíc 
míčů – prostě jen tak, pro 
zábavu.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Výborný vzhled a pro mě 

jedny z nejlepších holí.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Velmi dobré, dlouhé hole.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Moc fajn a zodpovědné 

hole. Jen tu a tam mi daly vě-
dět, že vše neodpustí.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Tak to jsou mí favorité 

mezi železy.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Neoslnila mě.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Výborné hole. Skvělá kon-

trola i zvuk.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Dlouhá, hezká, ale přísněj-

ší. Létala parádně.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Do Nike bych asi ne-

šel, ale jinak jsou to příjemná 
železa.“

HCP 
12

Jiří Člupný
„Velmi dobré hole.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Pro mě vítězná železa 

v testu.“

DELIVERING PERFORMANCE FOR MORE GOLFERS 
 THROUGH MULTI-MATERIAL TECHNOLOGY.
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VZHLED
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Cobra 
King Forged Tec

Technická specifi kace
Kovaná železa Cobra dávají 
hráčům pocit a přesnost touro-
vých holí, jenže mimo to navíc 
odpouštějí a  prodlužují rány. 
Speciálně umístěné wolframo-
vé závaží v patce a špičce hole 
zvětšuje setrvačnost kvůli od-
pouštění a zlepšuje polohu těži-
ště přímo za úderovou plochou. 
TPU vložka pohlcuje vibrace 
a  pomáhá příjemnému pocitu 
při impaktu.

Nike 
Vapor Fly Pro 

Technická specifi kace
Vylepšená konstrukce hole 
s níže a hlouběji umístěným zá-
važím pomáhá k vyššímu vzletu 
při odpalu. Zpevněná úderová 
plocha zase udává míči maxi-
mální rychlost, což umožňuje 
prodloužit rány z  různých her-
ních situací. Dlouhá železa hod-
ně odpouštějí, střední železa 
se zaměřují na stabilitu a pocit, 
krátká železa napomáhají krea-
tivním úderům.

Wilson 
FG Tour F5

Technická specifi kace
Železa od Wilsonu s  kovanou 
hlavou hole. Použité technolo-
gie prodlužují délku ran při hře 
dlouhými a  středními železy, 
zároveň jsou dlouhá železa lépe 
hratelná. Technologie Speed 
Sole vytváří tenký přechod mezi 
úderovou plochou a  drážkou 
v hlavě hole a rozšířený sweet-
spot.

Ping 
i

Technická specifi kace
Krásně čistá železa značky Ping, 
která kombinují jistotu při úde-
ru, skvělou ovladatelnost a od-
pouštění při vysokých odpalech, 
kdy míč jen měkce dopadne – 
právě takové rány vám pomo-
hou na hřišti dobýt mnohem 
více greenů než doposud. 
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Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Klamou tělem – jsou moc 

hezké při založení a zaručují 
velmi dobrý výkon.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Pocitově krátký shaft – 

nemohl jsem se srovnat na 
založení. Neposlouchala mě. 
Zvuk je ale výborný a vzhled 
sportovní.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Těžkopádná železa. Jsou 

těžká do hlavy, mají nepříjemný 
shaft.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Připadala mi těžší do 

hlavy, což bylo znát na rych-
losti hlavy při impaktu – hodně 
rychlá.“

Komentář hráčů
HCP 
16

Jiří Peterka
„Hratelná, ale hrozný 

vzhled i zvuk. Celkově překva-
pivě dobrá.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Je nutné se s nimi sžít. 

Mají velký o² set, poskytují dob-
rou vzdálenost.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Délka v cajku. Jinak se 

mi zdála pro můj handicap 
náročnější.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Překvapivě příjemné 

hole.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Elegantní železa, ale ne-

sžil jsem se s nimi.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Vypadají jako odpouštěcí 

hole, ale ve skutečnosti jsou 
spíš pro lepší hráče.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Vzhled asi nesedí každé- 

mu. Sám jsem měl Ping poprvé 
v ruce a jsou to super hole. 
Uměl bych si je představit 
v bagu.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Těžké hole, neforemné 

a barevně nepříjemné.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Dlouhá, přesná. Dál už 

nic.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Hole, které dokážou pří-

jemně odpustit i nepovedenou 
ránu.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Petr Kabát
„Pozitivně mě tato železa 

překvapila.“

HCP 
16

Jiří Peterka
„Překvapení.“

HCP 
11,4

František Klufa
„Tupé hole, složitě hratel-

né. Je nutné se s nimi sžít.“

HCP 
19,9

Rudolf Prager
„Nenašel jsem nic super, 

ovšem zároveň si ani nestěžu-
ju.“

HCP 
4,5

Vlastimil Vidlička
„Tato železa by nebyla 

mým šálkem kávy.“

HCP 
18,5

Miroslav Wilczek
„Lehké, přesné hole.“
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Očima profesionála

Mezi holemi pro střední a vyšší handicapy mě hodně překvapila železa Wilson D200.  
Od holí pro začátečníky bych rozhodně nečekal takový feeling. U  hráčských želez 
pro mě byla jednoznačně nejlepší železa Nike Vapor Pro Combo. Za ně bych zařadil 
XR Pro. A upřímně – neviděl jsem žádný rozdíl mezi XR Pro a XR. 

Mé doporučení pro golfisty je tradiční: Železa patří mezi nejdůležitější hole v bagu, 
a z toho vyplývá, že s nimi musíte mít „dobré vztahy“. Bez toho to na hřišti nepůjde. 
Z testování je ovšem patrné – a výsledné body to jen potvrzují –, že jak mezi železy 
pro zlepšení hry, tak mezi hráčskými železy máte spoustu skvělých holí na výběr. 
Většina z nich nabízí vynikající kontrolu, délku ran i pocit ze hry.

Železa pro střední a vyšší HCP

1 Srixon Z 545  Irons 4,8 4,4 4,3 3,9 4,4 4,0 4,5 4,33

2 Callaway XR OS  Irons 4,3 4,3 4,1 4,3 4,1 4,1 4,3 4,21

3 Titleist 716 AP1  Irons 4,0 4,4 4,1 4,3 4,1 3,6 4,3 4,11

4 TaylorMade M2 Tour Irons 4,4 4,0 4,1 3,7 3,6 3,9 3,8 3,93

5 Callaway XR Irons 4,0 4,1 3,8 4,1 3,8 3,4 4,2 3,91

6 Nike Vapor Fly Irons 4,1 3,9 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8 3,87

7 Srixon Z 355  Irons 4,3 3,4 3,6 3,8 3,5 3,6 3,9 3,73

8 Mizuno JPX-EZ 2.0  Irons 4,1 3,6 3,5 4,1 3,6 3,3 3,8 3,71

9 Cobra King F6  Irons 3,9 3,5 3,8 3,9 3,5 3,6 3,4 3,66

10 Srixon Z 155  Irons 3,6 3,4 3,6 4,3 3,4 3,5 3,6 3,63
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Tomáš Gärtner

Působnost: Driving range Rohanský ostrov 
Kvalifikace: GP B
Rok narození: 1991
Profesionál: od roku 2012
Úspěchy: Nejlepší kolo odehrál na Ypsilonce 
(69 ran), jeho nejoblíbenějším hřištěm je Faldo 
Course v Dubaji. Kromě Czech PGA je 
rovněž Master PRO of Professional golf 
teachers Association of America

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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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 15–54)

Možná to je pro někoho překvapení, ale pořadí želez pro zlepšení hry i letos z po-
hledu testerů opanoval Srixon se svými Z 545. Ten vyhrál i loni a nechal za sebou 
hole oblíbených výrobců. Až za ním totiž skončily značky Callaway s železy XR OS 
a Titleist s oblíbenými 716 AP1. Elitní pětku ještě doplňuje TaylorMade M2 Tour 
a další zástupce Callawaye – tentokrát XR. 

Callaway tak dostal obě železa mezi pět nejlepších. To se žádné další značce ne-
povedlo. Testování želez přitom bylo jako vždy velice poctivé a hráči s nimi odpá-
lili mnoho stovek ran. Zatímco loni byli golfi sté k holím přívětivější a rozdali více 
vyšších známek, letos hodnotili poměrně přísně – i proto se přes hranici extratřídy 
v podobě průměru přes čtyři body vyhouply jen první tři hodnocené hole. 

Hodnocení hráčských želez (HCP 0–15)

Předloni Apex, loni Apex a  letos… Titleist 716 AP2. Tradičního vládce testování 
tentokrát vystřídal jeden z  jeho největších rivalů a  ovládl pořadí hráčských želez. 
Ale ani železa Callaway Apex Pro 16 se neztratila – skončila těsně druhá. První dvě 
místa přitom dělily pouhé tři setiny bodu. Titleist zabodoval i  třetím místem pro 
hole 716 CB. 

Souboj hráčských želez byl neskutečně vyrovnaný – hned sedmička holí se dostala 
přes průměr čtyř bodů, což v  každoročním testování značí skvostnou kvalitu. Ani 
další železa nezůstala pozadu, dokonce i hole Wilson FG Tour F5 či Mizuno JPX-
-EZ 2.0 Forged, jimž patřily spodní patra hodnocení, posbíraly hodně bodů a roz-
hodně nepropadly. 
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Železa pro nižší a střední HCP

1 Titleist 716 AP2  Irons 4,4 4,1 4,5 3,9 3,9 4,5 4,3 4,23

2 Callaway Apex Pro 16  Irons 4,3 4,3 4,2 3,9 4,1 4,5 4,1 4,20

3 Titleist 716 CB  Irons 4,3 4,1 4,3 3,5 4,4 4,4 4,2 4,17

4 Mizuno MP-25  Irons 4,3 4,1 4,3 3,4 4,1 4,5 4,1 4,11

5 Nike Vapor Pro Combo Irons 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1 4,3 4,0 4,10

6 Callaway XR Pro  Irons 4,3 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,09

7 TaylorMade Psi  Irons 4,4 4,0 4,0 3,9 3,9 4,3 4,0 4,07

8 Callaway Apex CF 16  Irons 4,3 3,8 3,9 4,0 4,1 3,9 3,8 3,97

9 Srixon Z 745  Irons 3,8 3,9 3,9 3,4 3,8 4,3 4,0 3,87

10 Ping i  Irons 3,9 3,9 4,0 3,6 3,9 3,3 3,5 3,73
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Patří mezi absolutní světovou špičku ve 
sportu, který Čechy tolik nebere. Házenkář 
Filip Jícha by ale neměnil. Velkou část kariéry 
prožil v Německu, kde zářil v nejlepší lize 
na světě. „Tam má špičkový házenkář podobné 
postavení jako špičkový hokejista v Česku,“ 
říká. Nyní hraje ve španělské Barceloně 
a snaží se po operacích dostat zpět na 
házenkářský vrchol. A také se vrátit ke golfu, 
který je jeho vášní. Hole si bere s sebou na 
dovolenou, nejlepší světové hráče sleduje 
pravidelně v televizi nebo za nimi rovnou vyrazí 
do zámoří na PGA Tour. 

Filip Jícha:
Baví mě 
postavit 
se na týčko 
a hrát sám 
proti sobě

Mrzí vás, že házená nemá v Česku takovou 
oblibu jako fotbal nebo hokej?
Beru to jako fakt. Svůj sport miluju a nikdy 
jsem ho nehrál proto, abych byl za hvězdu. 
Narodil jsem se tu, ale profesionální život si 
holt užívám v jiných zemích Evropy a světa. 
Jsem vděčný, že jsem mohl nahlédnout do 
absolutní světové špičky a zůstat tam tako-
vou dobu právě jako český hráč. 

Dlouho jste hrál v Kielu. Jaké má v Ně-
mecku špičkový házenkář společenské 
postavení? 
Řekl bych, že je to na úrovni špičkového ho-
kejisty v Česku. 



Jste ranař? 
Díky své výšce a  razanci nemám problé-
my s délkou ran a vím, že na každé jamce 
mohu zahrát birdíka. Ale jsem taky schop-
ný na stejných jamkách opakovat stejné 
chyby. Třeba taková třetí jamka na Dýšině –  
myslím, že jsem ji nikdy nedokončil se 
stejným míčem, se kterým jsem na týčku 
začal. 

V házené máte zvyk, že dělicí čáru 
překračujete nejdříve pravačkou. Co 
v golfu? 
Samozřejmě, že mám rituály. Všechno musí 
mít svůj pořádek – vypichovátko, počet tý-
ček v kapse, jedno krátké, dvě dlouhé. Jinak 
jsem nesvůj. 

Vztekáte se na golfu? 
Obecně se moc nevztekám. Když nehraju 
dobře, tak vím, že je to vždy pouze chy-
ba v koordinaci nebo nějaký vnitřní neklid. 
A taky když jdu hrát golf po tréninku v po-
silovně, mám prakticky jistotu, že to nebude 
dobré skóre. Takže se nezlobím a užívám si, 
že jsem na hřišti, i když nějakou tu ránu za-
táhnu.

Jak vypadají vaše golfové rundy s přáteli?
Máme vlastní Golf Handball Tour, letos už 
sedmý ročník. Vždy se na týden sejdeme 
a  objíždíme česká hřiště. To je náš vrchol 
sezony, na který se každý z nás připravuje, 
aby vyhrál a mohl se celý další rok povyšo-
vat nad ostatní. (smích) 

Pořádáte i vlastní turnaj. Co je jeho cílem? 
Každé dva roky dělám s agenturou Sport 
Invest turnaj pro Centrum Hájek, které po-
máhá v  západních Čechách dětem s  po-
stižením či celým rodinám s  handicapo-
vaným dítětem. Pro ty je těžké vrátit se 
zpět do životního cyklu, do zaměstnání 
apod. Centrum je takovým jejich světlým 
bodem. Naposledy jsme na turnaji vybrali 
přes 400 000 korun. 

Sledujete golf i v televizi?
A jak! Je to jediné, na co se v ní koukám.

Jezdíte se dívat na turnaje i na živo? 
V posledních letech si klidně i sám vyrazím 
do Ameriky, abych se podíval na nějaký 
turnaj PGA. Třikrát jsem třeba byl na Tiger 
Woods Invitational. Je to moje vášeň – sle-
dovat ty nejlepší hráče a  přitom si užívat 
prázdniny.
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A ve Španělsku? 
To zatím nemohu soudit, jsem v  Barcelo-
ně krátce. Nicméně už jsem pochopil, že 
pracovat a být členem FC Barcelona je vý-
znamná věc. 

Působil jste v německé bundeslize, 
nejlepší soutěži na světě. Jak těžké bylo 
rozhodnutí o přestupu do Barcelony? 
Asi nejtěžší v životě. Ovšem německá bun-
desliga je tak náročná, že moje tělo po de-
seti letech v  ní už nebylo úplně fit. Musel 
jsem na dvě operace a teprve po dlouhém 
roce a půl mohu říci, že jsem na cestě hrát 
opět házenou bez bolestí a  komplikací. 
V Německu bych se k tomu nedostal a mu-
sel bych ukončit kariéru. Ve Španělsku mám 
větší prostor na rekonvalescenci a  trénink 
a  mám šanci vrátit se na nejvyšší úroveň. 
Ale bez obrovské porce důvěry ze strany 
vedení FC Barcelona bych to nedokázal. 

Potkáváte se s fotbalovými hvězdami 
stejného klubu? 
Třeba Lionela Messiho už jsem v  tréninko-
vém centru potkal. Ale pravidelně se nepo-
tkáváme, fotbalisté mají svůj tým a my zase 
náš. Více se vídám s basketbalisty, s nimiž 
trénujeme ve stejné hale. 

Čemu se házená podobá více – fotbalu, 
nebo ragby? 
Je to spíše americký fotbal, protože špičko-
vá házená je svázaná komunikací, různými 
signály, kdy všichni spoluhráči vždy vědí, co 
v danou dobu a několik přihrávek poté ideál-  
ně nastane. Není to tak, že nám hodí balon 
a my si jdeme zahrát. Týmovou souhru tvoří 
hodiny a hodiny teorie před tabulí. 

Házená se podobá americkému fotbalu 
i tím, že je kontaktní a hodně bolí. Čím 
vás upoutal golf jako její protipól?
Právě tím. V  golfu se musí člověk spoleh-
nout sám na sebe, ale důležitá je také koor-
dinace a soutěživost, kterou potřebuji. Baví 
mě postavit se na týčko a  hrát sám proti 
sobě, trénovat momenty na souboje s  ka-
marády, které přicházejí na řadu vždy v létě. 

Jak často si zahrajete? 
Bohužel teď jsem měl kvůli zranění 9mě-
síční pauzu, ale už se pomalu vracím. Chtěl 
bych aspoň jednou týdně na osmnáctku. 
V Německu jsem odehrál třeba jednu osm-
náctku za měsíc, ale snažil jsem se být jed-
nou týdně na drivingu a cvičných greenech. 
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Nabízíme jen to nejlepší, v  čem můžete vyrazit na tuzemská i světová hřiště. 
Díky 14 renomovaným značkám se skvělými golfovými kolekcemi 

budete na greenech a fairwayích působit jako módní hvězdy. 

Kromě zavedených značek Golfi no, MDC, J.Lindeberg, Alberto Pants, Nike, 
Puma, Callaway, Galvin Green či Bobby Jones nabízíme nově také Under Armour, 

Chervò, Oakley, Girls Golf a Abacus. Přijďte se k  nám obléci – 
v  obchodech vám poradí naši módní experti. 

Staňte se 
módní hvězdou 
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Přijďte si do 
našich módních 
center v Praze, 
Brně a Ostravě 

vyzkoušet 
všechny nové 

kolekce. 
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Golfino
Jednička 
pro golfistky

Italská elegance a  německá preciznost. 
Všechny modely Golfino mají svůj neza-
měnitelný styl, přitom jsou ale výjimečně 
pohodlné. Rodinný podnik obléká golfisty 
už přes čtvrtstoletí, a  proto dobře zná je-
jich potřeby. Firma Golfino vždy spoléhala 
na prvotřídní propojení designu, funkčnosti 
a nejmodernějších materiálů. 



71

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 6

Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi .cz/
golfi no.html.



72

M Ó D N Í  D Ů M  G O L F P R O F I

Chervò
Pohodlí 
za každého 
počasí

Originální designové oblečení italské znač-
ky Chervò oblíbené širokou golfovou veřej-
ností. Firma používá své patentované tka-
niny, které zaručí pohodlí v každém počasí. 
Italové již 30 let zkoumají povětrnostní vli-
vy na látky, a to jak v laboratoři, tak i v te-
rénu díky zpětné vazbě od profesionálních 
hráčů. 

Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi.cz/
chervo.html.
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Lindeberg 
Špička 
ze severu 
Ve Švédsku se rodí nejen špičkoví golfisté, 
ale také prvotřídní módní a  zároveň velmi 
funkční golfové oblečení. Značka J.Linde-
berg vznikla v  roce 2006 ve Stockholmu 
a její kolekce jsou v „zeleném světě“ nepře-
hlédnutelné díky důrazu na čisté linie skan-
dinávského designu, nejnovější materiály  
a na vytříbenou vysokou krejčovinu. 

Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi.cz/
lindeberg.html.
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Exkluzivní, nadčasový design od před-
ních evropských návrhářů, čisté módní 
linie a  vybrané materiály z  nejlepších 
tkaných přízí, které regulují odvod vlh-
kosti a  zajišťují perfektní prodyšnost. 
Takové jsou golfové oděvy MDC Sports- 
wear, které jsou fantasticky komfortní 
při hře, ale vyrazit v  nich můžete i  do 
víru městské zábavy. 
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Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi.cz/
mdc-sportswear.

html.

MDC
Originální 
na hřišti 
i ve městě
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Girls Golf 
Hvězda 
na greenech 
Svěží vzhled, přírodní materiály a  zářivé 
barvy. Populární německá značka Girls Golf 
se vyznačuje neopakovatelným mladistvým 
šarmem díky netradičním barevným kom-
binacím, flitrům a originálnímu pojetí. Díky 
ní se stanete hvězdami greenů i  fairwayí. 
V nabídce jsou také zajímavé doplňky, stej-
ně jako móda pro nejmenší.

Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi.cz/
girls-golf.html.

girls golf   ®     



obchodní a stavební

volejte: +420 736 488 000 | pište: info@guzman.cz | www.guzman.cz

Už více než 15 let 
stavíme špičkové 

dřevostavby 
v systému 

Haas Fertigbau. 
Postaráme se 

o váš vysněný dům 
od začátku do 

konce.
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Under 
Armour
Extrémní 
kvalita

Americká značka vznikla teprve před deseti 
lety, ale už si získala velké renomé. Na ob-
lečení z extrémně kvalitních materiálů spo-
léhá především fenomén uplynulé sezony 
PGA Tour a  jedna z největších hvězd sou-
časnosti Jordan Spieth. Kolekce obsahuje 
oděvy pro horké letní dny, chladné podzim-
ní a zimní měsíce i pro celoroční nošení.
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Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi.cz/
under-armour.html.
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Oakley
Jděte svou 
cestou
Oblečení značky Oakley vás zařadí do ko-
munity nezávislých lidí, kteří rádi prošlapá-
vají vlastní cesty. Tak jako Bubba Watson, 
který jako golfový samouk s unikátním švi-
hem školí na PGA Tour své soupeře. Firmu 
Oakley proslavily sportovní brýle, ale vyrábí 
také špičkové golfové oblečení – s výjimeč-
ným designem a skvělou funkčností. 

Jděte svou 
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Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi.cz/
oakley.html.
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Alberto 
Pants 
Prvotřídní 
kalhoty

Pokud chcete skvěle zpracované pánské 
a dámské golfové kalhoty či šortky, které se 
vyznačují výbornými materiály, technolo-
gickými inovacemi a zároveň vkusným de-
signem, vsaďte na německou značku Alber-
to Golf Pants. Firma si od roku 1925 zakládá 
na kvalitní krejčovské práci a nic se na tom 
nemění ani dnes. 

Nabídku 
naleznete na 

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

WILD STONE®

www.wildstone.cz

EXTERIÉR

INTERIÉR

STĚNOVÉ
KONSTRUKCE

PAMÁTKOVÉ
STAVBY

ZATEPLENÉ
FASÁDY

OPĚRNÉ ZDI

KRBY

cert if ikovaná ruční výroba kamenných obkladů a dlažeb

facebook.com/cswildstone

tel.: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104

Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný, Česká republika



Alberto 
Pants 
Prvotřídní 
kalhoty

83

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

WILD STONE®

www.wildstone.cz

EXTERIÉR

INTERIÉR

STĚNOVÉ
KONSTRUKCE

PAMÁTKOVÉ
STAVBY

ZATEPLENÉ
FASÁDY

OPĚRNÉ ZDI

KRBY

cert if ikovaná ruční výroba kamenných obkladů a dlažeb

facebook.com/cswildstone

tel.: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104tel.: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104

Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný, Česká republika
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Abacus
Přírodní 
živly vás 
nezastaví

Značka spojující švédský design s kvalitou 
a funkčností. Abacus Sportswear od zalo-
žení v roce 1991 patří mezi průkopníky vy-
soce funkčních strečových nepromokavých 
tkanin. Oděvy umožňují naprostou volnost 
pohybu, přitom ale chrání hráče i  při vel-
ké nepřízni počasí – excelentní odlehče-
né nepromoky s  výškou vodního sloupce 
20 000 mm. 

THE BALL THAT 
CHANGED THE BALL

JUST GOT EVEN BETTER.
INCREASED DRIVER DISTANCE ADDED GREENSIDE CONTROL

NEW & IMPROVED

Thanks to our revolutionary Dual SoftFast Core™ 
technology, the New Chrome Soft™ delivers lower 
spin from the driver but higher spin from short 
irons; delivering increased driver distance and 
added greenside control to maximise performance 
throughout the bag.

Thanks to our revolutionary Dual SoftFast Core™ 
technology, the New Chrome Soft™ delivers lower 
spin from the driver but higher spin from short 
irons; delivering increased driver distance and 
added greenside control to maximise performance 
throughout the bag.

Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi .cz/
abacus.html.
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©2016 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Chrome Soft and SoftFast are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company. All other trademarks are property of their respective owners.

THE BALL THAT 
CHANGED THE BALL

JUST GOT EVEN BETTER.
INCREASED DRIVER DISTANCE ADDED GREENSIDE CONTROL

NEW & IMPROVED

Thanks to our revolutionary Dual SoftFast Core™ 
technology, the New Chrome Soft™ delivers lower 
spin from the driver but higher spin from short 
irons; delivering increased driver distance and 
added greenside control to maximise performance 
throughout the bag.

Thanks to our revolutionary Dual SoftFast Core™ 
technology, the New Chrome Soft™ delivers lower 
spin from the driver but higher spin from short 
irons; delivering increased driver distance and 
added greenside control to maximise performance 
throughout the bag.
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Galvin 
Green
Bez 
kompromisů

Neradi děláte kompromisy? Takový je i pří-
stup značky Galvin Green, kterou pro gol-
fi sty navrhují samotní golfi sté. Proto jsou 
její oděvy prodyšné a  odolné vůči větru 
i vodě při zachování maximálního tepelné-
ho komfortu. Funkčnost je zkrátka vždy na 
prvním místě, ovšem oblečení je zároveň 
moderní, krásné a neuvěřitelně pohodlné.

Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi .cz/
galvin-green.html.

Comfort Never Quits.  
IGNITE SPIKELESS offers style and versatility that 
is grounded in a layer of responsive, comfortable 
IGNITE Foam. 
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Comfort Never Quits.  
IGNITE SPIKELESS offers style and versatility that 
is grounded in a layer of responsive, comfortable 
IGNITE Foam. 
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Ecco
Opravdové 
pohodlí

Pokud vám na hřišti nesedí boty, projeví se 
to i na vaší hře. Proto je golfová obuv klí-
čová i z hlediska výsledku, kterého v gol-
fu chcete dosáhnout. Dánská značka Ecco 
nabízí pohodlné boty špičkové kvality. Díky 
inovativním technologiím si tak užijete na 
hřišti každý krok i ránu. 

Začíná to už u materiálů – všechny kousky 
kůže, které Ecco použije při výrobě, pro-
cházejí důkladnou ruční kontrolou. Podob-
ně pečlivě přistupuje značka i k dalším čás-
tem výrobního procesu, aby si byla jista, že 
všechny boty splňují maximální nároky gol-
fistů. Nabídka golfových bot Ecco je přitom 
široká a zahrnuje jak klasickou obuv se spi-
ky, tak i hybridní boty, v nichž můžete bez 
problémů vyrazit třeba i do městských ulic. 

Ecco při navrhování bot nezastírá inspira-
ci v lidském pohybu. Konstruktéři skenovali 
tisíce chodidel a přiblížili stavbu obuvi co 
nejvíce anatomické podobě chodidla. Díky 
tomu boty umožňují opravdu přirozenou 
chůzi, což je důležité především během 
čtyřhodinových i delších golfových kol na 
osmnáctijamkových hřištích. 
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Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi.cz/
ecco.



Nové boty ECCO Cage vám na hřišti zajistí stabilitu, kterou chcete, a komfort, který potřebujete. 
A to díky revolučně řešené patě a přelomovému designu podrážky. ECCO Cage byly inspirovány přirozenou 
strukturou svalů na noze. Špička je ohebná a chodidlo se v  botě může volně pohybovat. 

Vyzkoušejte si ECCO Cage v  GolfProfi  obchodech nebo zakupte na e-shopu www.golfprofi .cz.

NAŠE NEJSTABILNĚJŠÍ A NEJKOMFORTNĚJŠÍ 
OBUV. NOVINKA PRO POHODLNĚJŠÍ GOLF.

POHODLÍ NA 
KAŽDÉM KROKU

Graeme McDowell
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SIMPLICITY
AT ITS HEART

BUILT TO ENHANCE

NEW FEATURES, SAME SIMPLICITY
The brand new S1 model offers a soft-touch handle, streamlined battery tray and 
super-fast QUIKFOLD mechanism. With nine speed settings, battery indicator and 
exclusive EASILOCK™ bag connection system, it’s easy to see why the S1 is the 
world’s favourite trolley.

2016_A4_S1_Advert_210x265.indd   1 12.04.16   11:24

Nike
Oblečení 
prověřené 
nejlepšími
V oblečení značky Nike hrají golfi sté, kteří 
míří mezi legendy tohoto sportu nebo jimi 
už jsou – jména jako Tiger Woods či Rory 
McIlroy ostatně hovoří sama za sebe. Právě 
s nimi Nike testuje své nové materiály a stři-
hy s cílem vytvořit dokonale funkční oble-
čení, v němž se budete cítit pohodlně i při 
největších golfových výzvách.

Nabídku 
naleznete na 

www.golfprofi .cz/
nike-obleceni.html.



83

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

SIMPLICITY
AT ITS HEART

BUILT TO ENHANCE

NEW FEATURES, SAME SIMPLICITY
The brand new S1 model offers a soft-touch handle, streamlined battery tray and 
super-fast QUIKFOLD mechanism. With nine speed settings, battery indicator and 
exclusive EASILOCK™ bag connection system, it’s easy to see why the S1 is the 
world’s favourite trolley.

2016_A4_S1_Advert_210x265.indd   1 12.04.16   11:24



94

G O L F O V É  V O Z Í K Y 

Golfové 
vozíky
TiCad 

TiCad Liberty 
Špičkový model od TiCadu, který složíte i  rozložíte 
během několika vteřin. Vozík je navíc připraven i  na 
pořádnou porci golfu – baterie ho totiž udrží v chodu 
minimálně 27 jamek. Na hřišti oceníte elektromagne-
tickou brzdu, mechanickou volnoběžku i funkce auto- 
matického pohybu vpřed a dojezdu. Vozík můžete vy-
lepšit gravírováním vlastního jména či firmy. Váží jen 
6,1 kilogramu.

TiCad
Liberty



Precizní a spolehlivé. Německou značku TiCad charakterizují titanové golfové vozíky už více než čtvrt století. 
Na hřišti se můžete na modely TiCad vždy spolehnout, a to v jakémkoli terénu. Jejich velkou předností jsou kromě 
elegantního designu a výjimečné kvalitě také vychytávky, které zpříjemňují jejich ovládání i samotnou hru – 
například elektromagnetická samočinná parkovací brzda, možnost volby délky a sklonu madla pro vysoké hráče, 
úprava držení pro leváky apod. 
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TiCad Tango
Nejoblíbenější model značky TiCad, který ohromí 
snadnou manipulací, díky níž vozík na parkovišti roz-
ložíte i složíte během pouhých několika vteřin. Tango 
má titanový rám a grafitová kola, díky čemuž váží jen 
6,4 kilogramu. Nechybí ovládání pro automatický po-
hyb vpřed, funkce dojezdu, účinná elektromagnetická 
brzda či nastavitelná kožená rukojeť. Baterie vydrží 
alespoň 27 jamek. 

TiCad
Tango
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Golfové vozíky JuCad 

JuCad SL Travel EX
Luxusní, elektrický, titanový. A ručně vyráběný. Tako-
vý je model SL Travel EX, který se chlubí moderním, 
nadčasovým designem. Zkratka „EX“ v  názvu odka-
zuje na exkluzivní edici – s  tímto vozíkem budete na 
hřišti opravdu výjimeční. Model má otočnou rukojeť 
pro plynulé ovládání rychlosti, převodovku s  tichou 
a pohodlnou obsluhou, dva výkonné motory, elektro-
nickou brzdu pro přibrzďování ze svahu, funkci přední-
ho i zpětného chodu či nastavení dojezdu. Snadno se 
skládá a kolečka jsou extrémně odolná. Díky titanové 
konstrukci váží jen 5,9 kilogramu.

JuCad
SL Travel

EX



Pokud chcete špičkový golfový vozík a neradi děláte kompromisy, poohlédněte se po produktech německé 
značky JuCad. Její modely jsou skladné a velmi lehké a vyznačují se pestrým výběrem příslušenství. Můžete si 
vybrat elektrické i manuální vozíky z titanu, karbonu či nerezové oceli. A díky německé preciznosti a mnoha letům 
zkušeností nebudete zklamáni. Ani v nejmenším. 

JuCad Phantom 
Špičkový vozík s maximálně jednoduchým ovládáním 
a plynulou regulací rychlosti. Pohání ho dva velmi ti-
ché, a přesto výkonné motory, které jsou stejně jako 
kabely a baterie neviditelné. Velmi snadno ovladatelný 
je i  bez baterie, umožňuje nastavit automatický do-
jezd, má automatickou brzdu pro jízdu z kopce a otoč-
ný spínač pro pohyb vpřed a vzad i neutrál. Pyšní se 
též unikátní karbonovou konstrukcí kol s  jediným pa-
prskem, váží jen 6 kilogramů a díky vysoce efektivní 
lithiové baterii udrží krok i  s  nejnáruživějšími hráči – 
vydrží totiž až 45 jamek. 
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JuCad
Phantom
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Ukažte 
svou 
značku 
a odlište 
se!

Rychlost
Zvládáme i krátké dodací termíny

Co děláme
Všechno. Tak jednoduché to je. Dokážeme 
pro vás připravit všechno, na co si vzpome-
nete. Můžeme začít golfovými míčky s vlast-
ním potiskem a pokračovat logem vyšitým 
na oblečení, bagu nebo golfovém ručníku. 
Zařídíme i potisk na golfovém deštníku, ho-
dinkách nebo vozíku. A umíme toho mno-
hem více. Vyzkoušejte nás – pošlete nám 
svou představu a těšte se na výsledek. 

Jak to děláme
Klíčová je pro nás kvalita, přesnost, rych-
lost, a především spokojený zákazník. Gol-
fové dárky s logem vám připravíme na klíč 
přesně podle vašich představ a zadání. Díky 
prověřeným a  špičkovým dodavatelům či 
partnerům zajišťujeme prvotřídní tisk, vý-
šivky i polepy. Používáme při tom vždy kva-
litní zboží, které je ideálním základem vaše-
ho brandingu. 

Buďte originální
Těší nás, že chcete být jiní. Že chcete vy-
bočit z  řady a  být vidět. Připravíme pro 
vás originální řešení, ať už chystáte velký 
turnaj, nebo jen pohodovou hru s  přáteli. 
Ukažte svou značku na fairwayích a  gree-
nech doma i  v  zahraničí! Předveďte svým 
klientům a obchodním partnerům, že vám 
na nich záleží, a věnujte jim golfové dárky, 
které jim udělají opravdovou radost. 

Kvalita
Dbáme na kvalitu zboží 
i brandingu

Originalita
Dokážeme vás odlišit od ostatních
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Kompletní nabídku a další informace včetně postupu při objednávce 
najdete na webu www.golfprofi .cz v sekci Reklamní předměty. 
Případně nám rovnou napište na e-mail info@golfprofi .cz či zavolejte
na infolinku 606 130 130.
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Kvalita
Dbáme na kvalitu zboží 
i brandingu

Idea
Máte

myšlenku?

Originalita
Dokážeme vás odlišit od ostatních

Preciznost
Každý detail je pro nás důležitý
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Špičkovým profesionálům pomáhají v boji o tituly na golfových turnajích kedíci, vy můžete nosit 
svého pomocníka na zápěstí. Zvlášť když společnost TomTom přišla v letošní sezoně s vylepšenými 
golfovými hodinkami Golfer 2, které navazují na loňský úspěšný model, díky němuž hráči dokonale 
přečetli desetitisíce hřišť po celém světě.

Hodinky TomTom Golfer 2 
nyní samy rozpoznají švih

Díky automatické detekci 
úderů umí hodinky samy vést 
digitální skórkartu. Navíc vám 
umožní provést detailní 
analýzu hry. 

Ultratenké hodinky TomTom Golfer 2 
opět zvedají laťku výše. Umí toho to-
tiž hodně. Nejenže měří vzdálenosti ke 
greenům a herním překážkám, ale do-
kážou nově též automaticky deteko-
vat hráčův švih, samy vedou skórkartu 
a navíc po každém úderu ukážou dél-
ku rány přímo na displeji, aniž by hráč 
musel cokoli aktivovat. Díky tomu tak 
poskytují hráčům dokonalý přehled 
o jejich výkonech na hřišti. 

Podrobný přehled o hře
Vzhledem k  tomu, že hodinky kom-
pletují během golfového kola všech-
ny důležité údaje, mohou hráči po hře 
rozebrat jednotlivé rány i celkový vý-
sledek do posledního „šroubku“, a to 
prostřednictvím aplikace TomTom My-
Sports. Detailní analýzu každé jamky, 
či dokonce každé rány (přesnost ran, 
zasahování greenů v  regulaci, délka 
úderů apod.), si pomocí synchroniza-
ce hodinek se smartphonem přes Blu-
etooth 4.0 můžete udělat třeba hned 
na 19. jamce v klubovně. Aplikace je 
k mání jak pro iOS, tak pro Androidy. 
Ukáže vám, co ve vaší hře funguje a na 
čem byste ještě měli zapracovat. 

Ideální kolo ukáže potenciál
To, jak moc se můžete zlepšit, snadno 
zjistíte prostřednictvím funkce „ideál- 
ní kolo“, která nakombinuje nejlépe 
zahrané jamky na hřišti. Když si takové 
kolo snů porovnáte s běžnými výsled-
ky, hned se dozvíte, na co se při nej-
bližší tréninkové seanci zaměřit. Platí 
totiž, že nejvíce se můžete zlepšit, 
když víte, kde přesně děláte chybu. 

Hodinky TomTom Golfer 2 poskytují 
přesná data o vzdálenostech na více 
než 40 000 golfových hřišť po celém 
světě. Jsou útlé, lehké, vodě odolné 
a mají o hodinu delší výdrž než před-
chozí model (11 hodin se zapnutým pří-
jmem signálu GPS). Díky povedenému 
designu je možné nosit je jak na hřišti, 
tak i mimo něj. Novinka je v prodeji od 
letošního května, stojí 6 990 Kč. 



Hodinky TomTom Golfer 2 
nyní samy rozpoznají švih
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Pomůže vám 
i starší model

Chcete-li mít na hřišti základní informa-
ce o tom, kde se nacházíte, a obejdete se 
přitom bez automatické detekce ran a au-
tomaticky vedené skórkarty, postačí vám 
loňský model hodinek TomTom Golfer. 
I ten je na špičkové úrovni. 

Jako váš kedík hlídá TomTom Golfer 
veškeré potřebné údaje a  vám stačí jen 
letmý pohled na zápěstí. Už nebudete 
muset zdlouhavě zkoumat birdie kartu 
a  krokovat či odhadovat vzdálenost od 
nejbližšího kolíku. Zkrátka pokud rádi 
hrajete rychle, ale chcete u toho mít pře-
hled jako profíci, TomTom Golfer je pro 
vás dobrou volbou. 

Co umí hodinky 
TomTom Golfer 2

• Automaticky rozpoznají úder a udržují přesný 
 přehled o skóre, vzdálenosti a času hry. 
• Po každém úderu zobrazí vzdálenost letu 
 míče přímo na displeji.
• Měří vzdálenost k začátku, středu 
 i konci greenu. 
• Měří vzdálenost k překážkám na fairwayi. 
• Měří zbývající vzdálenost k lay-upům. 
• Před ránou zobrazí green a všechny překážky. 
• Denně aktualizují databázi golfových hřišť. 
• Bezdrátově se synchronizují s aplikací TomTom 
 MySports. 
• Můžete je umístit i na vozík. 
• Můžete s nimi hrát v jakémkoli počasí 
 ( jsou vodě odolné do 40 metrů).
• Je možné zvolit řemínek dle velikosti. 

Novinka
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V hodinkách je k dispozici drtivá většina světových hřišť. Ta jsou 
pravidelně a zdarma aktualizována. Hodinky umí změřit délku odpalu 

nebo zamýšlené přihrávky, na hřišti změří délku rány či prošlou vzdálenost 
a hru navíc zaznamenají do digitální skórkarty. Golfové hodinky ale umějí 

nabídnout mnohem více. Vypadají tak dobře, že s nimi možná nahradíte své 
současné hodinky. To vše a ještě něco navíc nabízí americký Garmin, jedna 

z vedoucích značek současné golfové elektroniky.

Golfové hodinky 
od Garminu 

pomohou při hře 
a vypadají skvěle 

Garmin fénix3 
Garmin fénix3, jedny z nejdokonalejších a nejelegantnějších sportovních GPS hodinek 
současnosti. Pokud běháte, jezdíte na kole, lyžujete a současně hrajete golf, pak jsou ho-
dinky fénix3 určeny právě pro vás. Nejen že změří a zaznamenají většinu sportovních 
aktivit, včetně golfu, ale fungují i jako chytré hodinky, které se dají propojit s telefony 
iOS, Android nebo i Windows Mobile. Díky stylovému vzhledu se dají nosit i s formál-
ním pracovním oblečením. Jejich přednostmi jsou vysoká odolnost a vynikající výdrž 
baterie. Prémiové verze jsou k dispozici se safírovým sklíčkem, koženými řemínky, nebo 
dokonce i v titanovém provedení.
Cena od 12 990 Kč
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Approach S20

Horká novinka letošní sezony – hodinky Approach S20 jsou při 
hře schopné automaticky měřit délku rány. Hodnoty během hry 
zaznamenávají a  hru po stažení do golfového deníku podrobně 
vyhodnotí nad mapou hřiště. A nejen to! V paměti obsahují více 
než 35 000 golfových hřišť s  bezplatnou doživotní aktualizací, 
během hry zobrazují vzdálenosti na green nebo překážky a  při 
propojení s chytrým telefonem informují o příchozích voláních, 
SMS a dalších událostech. A pokud chcete vylepšit svoji techni-
ku, můžete k hodinkám připojit čidlo TruSwing, které ve 3D ani-
maci zaznamená a podrobně vyhodnotí golfový švih.
Cena 6 290 Kč 

Approach S6

Naprostá špička mezi golfovými hodinkami. Approach S6 
zvládají samozřejmě vše, co umí nižší modely, navíc vás ještě 
dokážou vést při tréninku. Změří a do detailu zanalyzují švih – 
když na základě dat využijete tréninkové funkce SwingTem-
po a TempoTraining, můžete své golfové dovednosti výrazně 
zlepšit. SwingTempo analyzuje časování nápřahu a  švihu 
a  hledá ideální poměr mezi nimi, TempoTraining pak hráče 
pomocí zvukových signálů vede k ideálnímu tempu a načaso-
vání švihu. Pokud základní analýza nestačí, můžete k  hodin-
kám připojit bezdrátové čidlo TruSwing, které se připevní na 
golfovou hůl a ve 3D animaci zaznamená a podrobně vyhod-
notí golfový švih.

Kromě toho model Approach S6 disponuje také funkcí 
PinPointer, která zobrazuje vzdálenost a směr k jamce v pří-
padech, že na praporek není přes horizont vidět. Není proto 
potřeba vyslat parťáka dopředu, aby vám na neznámém hřišti 
ukázal správný směr k jamce.
Cena: 10 490 Kč

Approach S6

Naprostá špička mezi golfovými hodinkami. Approach S6 
zvládají samozřejmě vše, co umí nižší modely, navíc vás ještě 
dokážou vést při tréninku. Změří a do detailu zanalyzují švih – 
když na základě dat využijete tréninkové funkce SwingTem-
po a TempoTraining, můžete své golfové dovednosti výrazně 
zlepšit. SwingTempo analyzuje časování nápřahu a  švihu 
a  hledá ideální poměr mezi nimi, TempoTraining pak hráče 
pomocí zvukových signálů vede k ideálnímu tempu a načaso-
vání švihu. Pokud základní analýza nestačí, můžete k  hodin-
kám připojit bezdrátové čidlo TruSwing, které se připevní na 
golfovou hůl a ve 3D animaci zaznamená a podrobně vyhod-
notí golfový švih.

Kromě toho model Approach S6 disponuje také funkcí 
PinPointer, která zobrazuje vzdálenost a směr k jamce v pří-
padech, že na praporek není přes horizont vidět. Není proto 
potřeba vyslat parťáka dopředu, aby vám na neznámém hřišti 
ukázal správný směr k jamce.
Cena: 10 490 Kč

Approach S5

Zjednodušená varianta golfových hodinek Garmin Approach 
S6. Neobsahují analýzu švihu a funkci PinPointer s ukazatelem 
směru k  jamce, jsou ale certifi kované pro použití při golfových 
turnajích.

Hodinky Approach S5 jsou lehké a mají barevný dotykový dis-
plej. Na displeji dokážou zobrazit barevnou mapu hřiště, v paměti 
mají přes 95 procent všech světových hřišť včetně více než stovky 
českých. Po celou dobu životnosti hodinek je možné databázi 
bezplatně aktualizovat. Dotykový displej lze ovládat i  v  rukavi-
cích, zobrazuje 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 všech-
ny vzdálenosti. 

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






