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V   našich 18 obchodech můžete nakupovat bez obav. 
Jsme nejenom největším řetězcem, ale zároveň také 
největším prodejcem golfového vybavení v   České re-
publice. Díky tomu dokážeme nabídnout našim klien-
tům spoustu výhod – garantujeme jim nejen nejnižší 
cenu, ale také profesionální přístup, specializované po-
radenství a   hlavně jistotu, že u nás vždy nakoupí vše 
potřebné. Skladem máme přes 300 000 produktů –  
jedná se přitom pouze o   originální zboží renomova-
ných golfových značek. Ať už tedy potřebujete na golf 
cokoliv, u  nás to vždy najdete.

Garance a výběr, 
které jinde nenajdete

Tiráž 
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Máme 
18 obchodů
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Naše čísla mluví za vše. Již několik let jsme největším golfovým řetězcem v Česku. 
Kromě tří značkových prodejen v Praze, Brně a Ostravě nabízíme značkové golfové vybavení 
také v 15 proshopech na hřištích a tréninkových plochách po celé republice. Zastavte se 
u nás a přesvědčte se, proč nám dlouhodobě věří tisíce golfistů. 

3 značkové prodejny 
a 15 proshopů

Jsme 
zde pro 

vás...

Pro 
zajímavost

26 500
zákazníků nakupovalo 
v našich obchodech 

2 500
m2 prodejní plochy

65
golfových značek

105 545
míčků na skladě

11 030
rukavic skladem

3 894
triček na skladě

362
vozíků na skladě

Store Praha

Store Brno

Store Ostrava
GC Praha Rohanský ostrov

GC Kravaře

GC Mladé Buky

GC Hořehledy

GC Šilheřovice 

GC Uherské Hradiště

GC Slapy sv. Jan

GC Praha 
Hodkovičky

GC Moravské 
Budějovice

GC Česká Lípa

GC Olomouc

GC Panorama Kácov
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4

GC Pyšely

GC Čeladná

GC Ostrava – Lhotka
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Díky širokému výběru zboží, zkušeným pro-
dejcům a  dokonalému zázemí je obchod 
v  pražské Michli vlajkovou lodí společnosti 
GolfProfi. Obchod najdete v budově G v ad-
ministrativně-obchodním komplexu BB Cent-
rum jen kousek od magistrály, a je tedy dobře 
dopravně dostupný. Zaparkovat je možné 
v podzemních garážích s vjezdem z Baarovy 
ulice. Vstup do obchodu je pak z Michelské 
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 – 19.30 hod.
Úterý   9.00 – 19.30 hod.
Středa   9.00 – 19.30 hod.
Čtvrtek   9.00 – 19.30 hod.
Pátek   9.00 – 19.30 hod.
Sobota   9.00 – 19.00 hod.
Neděle   9.00 – 19.00 hod.

GolfProfi 
Store 
Praha

Kudy do obchodu

Jestliže jedete autem, je ideální trasou magistrála. 
Z ní pak sjedete na Michli a po Vyskočilově ulici do-
jedete 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 ulice. 

Jsme 
zde pro 

vás...

Reprezentativní obchod s rozlohou 500 me-
trů čtverečních nabízí nejen kompletní gol-
fové vybavení, ale také prvotřídní fittingové 
centrum s  nejlepší měřicí technikou Flight-
scope X2. Nechybí ani profesionální putting. 
Obchod díky svému velkorysému konceptu 
překračuje hranice regionu a  je přirozeným 
centrem dění pro jihomoravské golfisty. 

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 – 17.00 hod.
Neděle   9.00 – 14.00 hod.

GolfProfi 
Store 
Brno

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. 
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V  moderních prostorách bytového a  ob-
chodního komplexu v ostravské části Poruba 
nabízíme vůbec nejpestřejší výběr golfového 
zboží v regionu. Nedílnou součástí ostravské 
prodejny je prvotřídně vybavené fittingové 
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 – 18.00 hod.
Úterý   9.00 – 18.00 hod.
Středa   9.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek   9.00 – 18.00 hod.
Pátek   9.00 – 18.00 hod.
Sobota   9.00 – 17.00 hod.
Neděle   9.00 – 14.00 hod.

GolfProfi 
Store 
Ostrava

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. 

Jsme 
zde pro 

vás...

Proshopy GolfProfi najdete na 15 tuzemských hřištích po celé republice. 
Díky tomu máte kvalitní golfové vybavení vždy na dosah.

Najdete nás i na hřištích 

GolfProfi Outlet
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 
U Libeňského mostu 1, Praha 8
Mobil: +420 605 234 000
E-mail: rohan@czgolf.cz
www.golfrohan.cz

GolfProfi Proshop
GC Hořehledy
PilsnerGolf Resort Hořehledy
Hořehledy 35,  Spálené Poříčí
Mobil: +420 606 793 476
E-mail: recepce@golf-horehledy.cz
www.golf-horehledy.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 Pyšely
Loreta Golf Club Pyšely
Šibeniční 520, Pyšely
Mobil: +420 606 602 422
E-mail: recepce@loretagolf.cz
www.loretagolf.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 Mladé Buky
Golf Club Mladé Buky 
Mlýnská 382, 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
Mobil: +420  602 203 203
E-mail: info@panoramagolf.cz
www.panoramagolf.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 Olomouc
Golf Resort Olomouc
Véska 89, Dolany
Telefon: +420 581 112 911,
Mobil: +420 733 691 333
E-mail: recepce@golf-olomouc.cz
www.golf-olomouc.cz

GolfProfi Proshop
GC Ostrava – Lhotka
Golf Park Ostrava Lhotka
Kamínky 435/8, Ostrava – Lhotka
Mobil: +420 775 775 126
E-mail: info@golfparklhotka.cz
www.golfparklhotka.cz

GolfProfi Proshop
GC Čeladná
Prosper Golf Resort Čeladná
Čeladná 741
Mobil: +420 603 166 697
E-mail: golf@prosper-golf.cz
www.prosper-golf.cz

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

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

GolfProfi Proshop
GC Šilheřovice 
Park Golf Club Ostrava 
Dolní 412, Šilheřovice
Mobil: +420 722 288 422
E-mail: pgco@golf-ostrava.cz
www.golf-ostrava.cz
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Mobil: +420 775 775 126
E-mail: info@golfparklhotka.cz
www.golfparklhotka.cz

GolfProfi Proshop
GC Čeladná
Prosper Golf Resort Čeladná
Čeladná 741
Mobil: +420 603 166 697
E-mail: golf@prosper-golf.cz
www.prosper-golf.cz

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

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

GolfProfi Proshop
GC Šilheřovice 
Park Golf Club Ostrava 
Dolní 412, Šilheřovice
Mobil: +420 722 288 422
E-mail: pgco@golf-ostrava.cz
www.golf-ostrava.cz



Fitting šetří vaši 
peněženku i zdraví. 
A navíc se v golfu 
zlepšíte

Existují ještě golfisté, kteří si myslí, že 
nechat si upravovat hole na míru je zby-
tečné?
Bohužel. Těch mýtů okolo fittingu golfových 
holí je nespočet. Někteří tvrdí, že se nevy-
platí, že je to zbytečné a drahé, jiní jsou zase 
přesvědčení, že si dokážou hole vybrat dob-
ře sami i bez úprav. Pravda je ale taková, že 
kdo jednou pozná, jaké je to hrát s holemi 
na míru, už pak nikdy nechce nic jiného. Při 
fittingu přizpůsobíme hole výšce golfisty 
a jeho švihu – a jak víte, vše, co je připrave-
no na míru, pak odvádí stoprocentní práci. 
Koneckonců v posteli na míru se vám bude 
také lépe spát. A navíc s holemi na míru hráči 
chrání i své zdraví – ne každý má dokonalou 
tabulkovou postavu, a pokud má za sebou 
třeba i  nějaká zranění, mohou být špatné 
hole problém. Při švihu by se člověk neměl 
přizpůsobovat holím, ale hole jemu. S  ne- 
upravenými holemi si tak mohou hráči zni-
čit třeba záda či ruce. Mnoho golfistů už to 
pochopilo, a to je důvod, proč jich stále více 
a více fitting vyžaduje. 

Opravdu hraje zdravotní hledisko takovou 
roli? 
Fitting holí může třeba reflektovat to, že má 
hráč operovaný loket nebo že ho trápí levá 
kyčel. Dá se to řešit třeba tuhostí shaftu. 
Jde o redukci nárazů přenášených do rukou 
nebo celé postavy ve chvíli, kdy golfistu trá-
pí třeba vyhřezlá ploténka nebo „jen“ bola-
vá záda. Další možností mohou být o trochu 
delší hole, protože se k míčku nedokáže do-
statečně ohnout.

Úprava golfových holí na míru je podle fittingového specialisty Jana Hofmana ze společnosti GolfProfi 
nezbytným předpokladem pohody a dobrých výsledků na hřišti. „Hole na míru mohou navíc pomoci i při 
zdravotních problémech,“ říká v rozhovoru. A dodává, že navzdory mnoha předsudkům fitting 
rozhodně není drahý: „Zakoupené hole totiž upravujeme zákazníkům zdarma.“  
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dací doby co nejvíce zkrátit. Často bývají 
hole k vyzvednutí už za týden. 

Co všechno při fittování upravujete? 
Upravujeme hlavně délku shaftu, nesmí to-
tiž být ani příliš dlouhý, ani příliš krátký. Dále 
upravujeme úhel sklonu mezi shaftem a hla-
vou tak, aby byla patka hole při kontaktu 
rovnoběžná se zemí. Měříme také optimální 
pružnost shaftu a jeho gramáž. A konečně 
velkou roli hraje i výběr správného gripu. 

Když je řeč o shaftu, nakolik muži lpí na 
těch ocelových? 
Lpí na nich až příliš. Pořád u nás převládá 
představa, že muž by měl mít svá železa na 
ocelovém shaftu. Jsme přece všichni borci, 
kteří to dokážou urvat. Zatímco zhruba 80 
procent českých mužů hraje s  ocelovými 
shafty, v  sousedním Německu je to úplně 
naopak a muži tam sázejí na grafitové shaf-
ty. Samozřejmě je to dáno i tím, že tam je 
mnohem více starších golfistů, ale stejně 
se u nás lidé dívají na grafit s despektem – 
bojí se, že budou kratší nebo že jim budou 
rány létat do stran. Ale tak to rozhodně 
není. Pocit ze hry je mnohem příjemnější 
a výkonnost zůstává stejná, možná je ještě 
lepší. 

Může za tím být i obava z posměšků 
okolí? 
I proto začali výrobci dělat grafitové shafty 
s designem, který se podobá designu oce-
lových. Zkrátka se lesknou jako kov. Prodej 
těchto shaftů jde strmě nahoru, protože 

A jak je to s těmi penězi? 
Opravdu je fitting zbytečný 
a drahý luxus? 
Pokud to hráč myslí s  golfem 
vážně a hole si nafittuje, tak na-
opak výrazně ušetří. Nevyhodí 
peníze za první sadu, která se 
namane a  po pár měsících mu 
nebude vyhovovat. Samotná 
cena fittingu je navíc prakticky 
nulová – k  holím zakoupeným 
u nás poskytujeme fitting zdar-
ma. Považujeme to za naprosto 
nezbytný servis. Připlácí se jen 
tehdy, když si golfista vybere 
speciální shafty nebo gripy. 

Jak dlouho hráči na upravené 
hole čekají? 
Výrobci vědí, že zákazníci jsou 
netrpěliví a chtějí mít hole doma 
co nejdříve. Proto se snaží do-

díky nim mají hráči v bagu na první pohled 
klasickou stříbrnou hůl místo černého grafi-
tu. Jinak ovšem muži barvu holí neřeší. 

A dámy? 
Ty naopak často. Některé chtějí růžové 
nebo zlaté hole, jiné zase raději sáhnou po 
černých. Výrobci se na to snaží myslet, ale 
nikdy se nelze zavděčit všem, a  tak bývá 
občas dost obtížné najít kombinaci, která 
by se jim zamlouvala. Navíc žen obecně 
hraje méně, takže je pro ně i menší nabídka. 
A  ještě menší nabídka je navíc pro leváky, 
takže ženy hrající nalevo jsou pro fittéra 
vždy kritickou kombinací. Tam bývá záchra-
na, když je taková dáma vyšší a může si vy-
bírat mezi pánskými či seniorskými holemi. 
S  nimi hraje řada žen, protože nabídka je 
v této oblasti podstatně širší. 

Jak se při fittingu rozhodují muži a jak 
ženy?
Dámy jdou jednoznačně po vzhledu a vybí-
rají si hezčí hole. Naproti tomu pánové jdou 
čistě po číslech. Většinou ukážou na ty hole, 
se kterými jim to podle tabulek létá nejdál. 
Dokážou přitom oželet vzhled i  oblíbenou 
značku. A je to tak správně – hraní s hole-
mi na míru je totiž hodně o  hlavě. Člověk 
holím více věří, protože ví, že jsou určené 
přesně pro něj a měly by mu sedět. Už jen 
díky tomu jsou výsledky lepší než s jakým-
koliv předpřipraveným setem. 

Měli by si hráči vybírat nové hole podle 
výkonnostních kategorií? 
Ačkoliv chápu, že výrobci musí hole podle 
handicapů nějak zaškatulkovat, z mého po-
hledu je rozdělení želez do výkonnostních 
kategorií sporné. Ve finále stejně nebude 
80 procent českých golfistů tvarovat rány, 
místo toho budou všichni chtít hrát hlavně 
stabilně a  rovně. Zkrátka na fairway. Proto 
nepotřebují mít hole na handicap 15, i když 
ho mají. Pak by museli více trénovat a lépe 
rány trefovat. Často jim stačí hole pro han-
dicap 30, které jim nakonec mohou poslou-
žit lépe.

Kdy je dobré hole měnit? 
To je velmi individuální. Někdo zjistí upro-
střed sezony, že mu hole nevyhovují – pak je 
nejlepší na nic nečekat a udělat změnu oka-
mžitě. Jiní hráči zase rádi mění hole před 
zimou, aby se s nimi v indooru nejdříve sžili 
a do sezony už šli dobře připravení. Nicmé-
ně platí, že na osahání nových holí stačí vět-
šinou dvě až tři hry. Klíčové ale je přijít na 
fitting rozehraný. Je pro nás důležité, aby 
byl švih při testování stabilizovaný a  dalo 
se z něj něco poznat. Přijít po zimě, během 
které byly hole v garáži nebo v komoře, není 
úplně nejlepší nápad.
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rány trefovat. Často jim stačí hole pro han-
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žit lépe.
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střed sezony, že mu hole nevyhovují – pak je 
nejlepší na nic nečekat a udělat změnu oka-
mžitě. Jiní hráči zase rádi mění hole před 
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se z něj něco poznat. Přijít po zimě, během 
které byly hole v garáži nebo v komoře, není 
úplně nejlepší nápad.
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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. 

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

GolfProfi 
Fitting 
CentrumOutdoor

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

THE BALLS 
THAT CHANGED 

THE BALL.

THE BALLS 
THAT CHANGED 

THE BALL.

THE BALLS 
THAT CHANGED 
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Rezervace fittingu: 
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míru formou dynamického fittingu. 
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Praha Indoor 
GolfProfi Store Praha 
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+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 
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+420 724 149 999 nebo osobně v obchodě Ostrava
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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
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(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 
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Herec a muzikant Ondřej Havelka hraje 
golf už od osmdesátých let minulého století. 
Začínal tedy v době, kdy bylo v tuzemsku 
jen několik golfových hřišť a hole i míčky se 
sháněly všelijak. A tak musel jako začátečník 
vzít zavděk žiletkami. Přesto se to s nimi 
naučil parádně, a jednu dobu dokonce atakoval 
singlový handicap. Dnes už ovšem netouží 
ani tak po dobrých výsledcích jako spíš po 
hezkých ranách. „Když se rána podaří, je to 
neopakovatelný zážitek,“ říká s úsměvem 
v rozhovoru pro GolfProfi Magazín. 

Ondřej 
Havelka:
Rozčiluje 
mě, když 
nedávám 
hezké rány

Kdy jste poprvé přičichl ke golfu? 
Začal jsem v  roce 1983 díky kolegovi z  diva-
dla Petru Popelkovi. Měli jsme jet společně na 
vystoupení, shodou okolností kolem hřiště ve 
Svratce, a  tak mi říká: „Vezmi auto, já vezmu 
hole.“ Petr si tam tehdy dal jen pár ran, pak mi 
půjčil hole, vysvětlil, jak se drží, já se napřáhl, 
míč se vznesl a letěl asi 50 metrů. 

A byl jste chycen…
Když míč dobře trefíte, on se vznese a letí po 
krásné trajektorii, tak to je neopakovatelný zá-
žitek. Někdo to tak možná neprožívá, ale mě 
to uchvátilo. Ale dobře víte, že golf je zrádný 
právě v  tom, že i  úplný začátečník může dát 
mistrovskou ránu. Je to samozřejmě velká ná-
hoda, ale ten pocit v člověku zůstane. Víte, jak 
ta rána vypadala, toužíte dát znovu takovou. 
Pak to může trvat i několik let, než se to opět 

ný postup na společenském žebříčku se neko-
nal, spíš naopak – golfista byl podezřelé indi-
viduum. Dnes se na hřištích pohybuje spousta 
lidí, kteří začínají hrát z  prestižních důvodů, 
jednoduše chtějí být IN a  ukazovat se v  této 
společnosti. Za golfisty se dají považovat těž-
ko, protože to většinou moc neumějí. I z toho 
důvodu už docela dlouho nehraju turnaje, pro-
tože to pro mě nemá smysl. To není hra, ale 
šestihodinové čekání. Nejraději proto hraji sám 
nebo s hodně blízkými kamarády.

Na co se na hřišti spoléháte? 
Hlavně na krátkou hru a puttování. To pro mě 
byla vždy nutnost, protože nejsem žádný palič, 
který by hrál 250metrové rány. Mnohdy jsem 
se dokonce octnul i na hřištích, kde jsem ne-
přehrál rough. To bylo deprimující. 

Jaká hřiště máte rád? 
Mým milovaným hřištěm jsou Mariánské Láz-
ně. Mám rád také staré Karlovy Vary, a  když 
jsem v Praze, jezdím nejčastěji na Líšnici. To je 
hřiště, na které mám nostalgické vzpomínky. 
Když jsem tam začínal v osmdesátých letech, 
nebývala tam skoro ani noha. Mohl jsem si vy-
mýšlet vlastní cross country kurz a pro zpest-
ření různě střídat jamky. Zároveň to bylo hřiště 
určené zahraničním diplomatům a  Češi tam 
neměli hrát. Ale tolerovalo se to a pár našinců 
tam přece jen jezdilo. Stávaly se pak takové ku-
riózní příhody – třeba kolega Popelka jednou 
zahrál drive a vydal se za míčem. Po vedlejší 
fairwayi šli proti němu nějací Japonci a zavolali 
na něj: „Good shot!“ Za chvíli ale vyskočil z křo-
ví nějaký pán v obleku a kravatě a ptal se: „Co 
vám říkali? O čem jste mluvili!?“ 

A co hřiště v zahraničí? 
Mám nejradši přírodou modelovaná hřiště. To 
je typické hlavně pro britská hřiště. Jsou sta-
rá 200 let, tedy ta mladší, jenom se tam stříhá 
tráva a  jinak se nic nemění. Opravdovou gol-
fovou romantikou jsou pro mě pobřežní linksy 
na útesech. Líbí se mi i různá vesnická hřišťát-
ka, ta mají také své kouzlo. Jednou jsem hrál 
ve Skotsku na hřišti, kde byl poslední green 
u hřbitovní zdi. Jak symbolické…

Co vás na golfu baví nejvíc? 
Golf je sport a zároveň krásná hra, jejíž základ-
ní principy jsou jednoduché, ale výklad pravi-
del dosti komplikovaný. A z toho plyne, že golf 
utužuje charakter, protože hranice mezi pocti-
vou a nepoctivou hrou je opravdu velmi tenká. 
V  tom je golf úžasný – kdo se rozhodne hrát 
poctivě, musí být sám k sobě strašně přísný. Je 
to zkrátka typická hra Angličanů, ve které se 
silně odráží jejich mentalita a vůle k  fair play. 
V golfu se dá velmi snadno podvádět, ale sku-
teční golfisté to nikdy neudělají. 

podaří, ale prostě za tím jdete. Podobný byl 
i můj příběh.

Zahrál jste si tehdy rovnou i na hřišti? 
To v té době nešlo, protože na svratecké hři-
ště přijížděli golfisté z  Brna až na víkend. Ve 
všední den, kdy jsme na něm byli, bylo zarost-
lé. Třeba na fairwayích byla asi pět centimetrů 
vysoká tráva, takže normální golf se opravdu 
hrát nedal. Tehdy jsme jen odpalovali, ale i to 
mi stačilo. 

Jak důležité jsou pro vás hezké rány? 
Pocit z krásné rány je pro mě asi nejpodstat-
nější. Hodně dbám na estetiku golfu a  mám 
rád, když dávám hezké rány, zkrátka když to 
lítá, jak má. Jakmile nejsem spokojený se svou 
hrou, tak trávím více času na drivingu než na 
hřišti. Jsou hráči, kteří v  podstatě netrénují 
a kterým je jedno, že míč koulejí po zemi. Mě 
to ale nebaví. Rozčiluje mě, když nedávám hez-
ké rány. 

Golfu jste propadl v době, která mu vůbec 
nebyla nakloněna. Jaké těžkosti to přinášelo? 
Strašný problém byly třeba míčky. Hledaly se 
mnohem déle než dnes, protože každý míč byl 
neuvěřitelně vzácný. Anebo hole… Začínal jsem 
s takovým půlsetem, ve kterém byla každá hůl 
jiná, navíc byly hodně prehistorické. Pak se mi 
podařilo z  druhé ruky sehnat set od MacGre-
gora, což ovšem byly zase žiletky. Takže jsem 
jako začátečník hrál s blady. Musím ale říci, že 
jsem se to s nimi nakonec naučil a šlo mi to per-
fektně. Když přišla devadesátá léta, koupil jsem 
si nové hole – a to byla chyba. Vůbec jsem to 
s nimi nemohl trefit. Úplně jsem se rozpadl. Pak 
jsem zoufale hledal hole, které by měly podob-
ný charakter jako mé staré dobré macgregory.

Byl jste golfový samouk? 
Na začátku jsem trénoval často sám, takže 
jsem si zafixoval chyby, které jsem poté léta 
odstraňoval. Některé se mi vracejí dodnes. 
Tehdy měli začátečníci velmi individuální švihy 
– co švih, to originál. Ale v Motole učil jeden 
trenér. Jelikož to byly velice pionýrské časy, tak 
to samozřejmě nebyl žádný profesionál, jaké 
známe dnes. Byl to starší pán, který mi řekl: 
„Takhle se to drží, takhle napřáhneš a švihneš.“ 
Když člověk upadl do nějaké chyby, dával bi-
zarní, z dnešního pohledu až legrační rady. To 
je výhoda současných začátečníků, že si mo-
hou vybudovat švih pod dohledem profesio-
nálních trenérů.

Dá se vůbec srovnat tehdejší golf s tím 
dnešním? 
Golfistů bylo mnohem méně, a pokud už se ně-
kdo do golfu pustil a hrál, bylo to proto, že ho 
to bavilo. Žádné výhody z toho neplynuly, žád-
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jen několik golfových hřišť a hole i míčky se 
sháněly všelijak. A tak musel jako začátečník 
vzít zavděk žiletkami. Přesto se to s nimi 
naučil parádně, a jednu dobu dokonce atakoval 
singlový handicap. Dnes už ovšem netouží 
ani tak po dobrých výsledcích jako spíš po 
hezkých ranách. „Když se rána podaří, je to 
neopakovatelný zážitek,“ říká s úsměvem 
v rozhovoru pro GolfProfi Magazín. 

Ondřej 
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mě, když 
nedávám 
hezké rány

Kdy jste poprvé přičichl ke golfu? 
Začal jsem v  roce 1983 díky kolegovi z  diva-
dla Petru Popelkovi. Měli jsme jet společně na 
vystoupení, shodou okolností kolem hřiště ve 
Svratce, a  tak mi říká: „Vezmi auto, já vezmu 
hole.“ Petr si tam tehdy dal jen pár ran, pak mi 
půjčil hole, vysvětlil, jak se drží, já se napřáhl, 
míč se vznesl a letěl asi 50 metrů. 

A byl jste chycen…
Když míč dobře trefíte, on se vznese a letí po 
krásné trajektorii, tak to je neopakovatelný zá-
žitek. Někdo to tak možná neprožívá, ale mě 
to uchvátilo. Ale dobře víte, že golf je zrádný 
právě v  tom, že i  úplný začátečník může dát 
mistrovskou ránu. Je to samozřejmě velká ná-
hoda, ale ten pocit v člověku zůstane. Víte, jak 
ta rána vypadala, toužíte dát znovu takovou. 
Pak to může trvat i několik let, než se to opět 

ný postup na společenském žebříčku se neko-
nal, spíš naopak – golfista byl podezřelé indi-
viduum. Dnes se na hřištích pohybuje spousta 
lidí, kteří začínají hrát z  prestižních důvodů, 
jednoduše chtějí být IN a  ukazovat se v  této 
společnosti. Za golfisty se dají považovat těž-
ko, protože to většinou moc neumějí. I z toho 
důvodu už docela dlouho nehraju turnaje, pro-
tože to pro mě nemá smysl. To není hra, ale 
šestihodinové čekání. Nejraději proto hraji sám 
nebo s hodně blízkými kamarády.

Na co se na hřišti spoléháte? 
Hlavně na krátkou hru a puttování. To pro mě 
byla vždy nutnost, protože nejsem žádný palič, 
který by hrál 250metrové rány. Mnohdy jsem 
se dokonce octnul i na hřištích, kde jsem ne-
přehrál rough. To bylo deprimující. 

Jaká hřiště máte rád? 
Mým milovaným hřištěm jsou Mariánské Láz-
ně. Mám rád také staré Karlovy Vary, a  když 
jsem v Praze, jezdím nejčastěji na Líšnici. To je 
hřiště, na které mám nostalgické vzpomínky. 
Když jsem tam začínal v osmdesátých letech, 
nebývala tam skoro ani noha. Mohl jsem si vy-
mýšlet vlastní cross country kurz a pro zpest-
ření různě střídat jamky. Zároveň to bylo hřiště 
určené zahraničním diplomatům a  Češi tam 
neměli hrát. Ale tolerovalo se to a pár našinců 
tam přece jen jezdilo. Stávaly se pak takové ku-
riózní příhody – třeba kolega Popelka jednou 
zahrál drive a vydal se za míčem. Po vedlejší 
fairwayi šli proti němu nějací Japonci a zavolali 
na něj: „Good shot!“ Za chvíli ale vyskočil z křo-
ví nějaký pán v obleku a kravatě a ptal se: „Co 
vám říkali? O čem jste mluvili!?“ 

A co hřiště v zahraničí? 
Mám nejradši přírodou modelovaná hřiště. To 
je typické hlavně pro britská hřiště. Jsou sta-
rá 200 let, tedy ta mladší, jenom se tam stříhá 
tráva a  jinak se nic nemění. Opravdovou gol-
fovou romantikou jsou pro mě pobřežní linksy 
na útesech. Líbí se mi i různá vesnická hřišťát-
ka, ta mají také své kouzlo. Jednou jsem hrál 
ve Skotsku na hřišti, kde byl poslední green 
u hřbitovní zdi. Jak symbolické…

Co vás na golfu baví nejvíc? 
Golf je sport a zároveň krásná hra, jejíž základ-
ní principy jsou jednoduché, ale výklad pravi-
del dosti komplikovaný. A z toho plyne, že golf 
utužuje charakter, protože hranice mezi pocti-
vou a nepoctivou hrou je opravdu velmi tenká. 
V  tom je golf úžasný – kdo se rozhodne hrát 
poctivě, musí být sám k sobě strašně přísný. Je 
to zkrátka typická hra Angličanů, ve které se 
silně odráží jejich mentalita a vůle k  fair play. 
V golfu se dá velmi snadno podvádět, ale sku-
teční golfisté to nikdy neudělají. 

podaří, ale prostě za tím jdete. Podobný byl 
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Zahrál jste si tehdy rovnou i na hřišti? 
To v té době nešlo, protože na svratecké hři-
ště přijížděli golfisté z  Brna až na víkend. Ve 
všední den, kdy jsme na něm byli, bylo zarost-
lé. Třeba na fairwayích byla asi pět centimetrů 
vysoká tráva, takže normální golf se opravdu 
hrát nedal. Tehdy jsme jen odpalovali, ale i to 
mi stačilo. 

Jak důležité jsou pro vás hezké rány? 
Pocit z krásné rány je pro mě asi nejpodstat-
nější. Hodně dbám na estetiku golfu a  mám 
rád, když dávám hezké rány, zkrátka když to 
lítá, jak má. Jakmile nejsem spokojený se svou 
hrou, tak trávím více času na drivingu než na 
hřišti. Jsou hráči, kteří v  podstatě netrénují 
a kterým je jedno, že míč koulejí po zemi. Mě 
to ale nebaví. Rozčiluje mě, když nedávám hez-
ké rány. 

Golfu jste propadl v době, která mu vůbec 
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Server DSL.cz se specializuje na přehled o dostupnosti připojení k internetu a zároveň je jedním z předních 
portálů na měření rychlosti internetového připojení. Pravidelně zveřejňuje přehledy průměrných rychlostí 
podle typu připojení a podle poskytovatele. 

Víme, kdo má 
nejrychlejší LTE síť

Podle DSL.cz mobilní internet v  roce 2016 
výrazně zrychlil. Meziročně to bylo o výraz-
ných 39 procent, s  výslednou průměrnou 
rychlostí 23,8 MB/s. Na tak obrovské zrych-
lení měla vliv výstavba LTE sítí a  zároveň 
zvyšující se počet zařízení s podporou LTE. 
V  roce 2016 měřilo mnohem více zařízení 
v síti LTE než v roce 2015.

Mezi operátory poskytoval po celý rok 
2016 nejrychlejší připojení Vodafone. Me-
ziročně jeho síť LTE zrychlila o  15 procent 
na výsledných 30,3 MB/s, což je výrazně 
nad průměrem mobilního připojení v České 
republice. Podle serveru DSL.cz poskytuje 
Vodafone nejrychlejší mobilní internet v de-
seti krajích ze čtrnácti. 

A jak to bude dál?
Drtivá většina datových přenosů v mobil-
ních sítích probíhá v  LTE. Tato technolo-
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Už se nemusíte hlídat. 
S tarifem Red+ získáte 40 GB
Řada českých domácností používá v dnešní 
době hned několik zařízení využívajících mo-
bilní internet. Kromě chytrých telefonů a ta-
bletů se čím dál tím častěji objevují i chytré 
hodinky nebo třeba obojky pro naše čtyř-
nohé miláčky. Není tak divu, zvláště pokud 
jsou v rodině náročnější uživatelé internetu, 
že mobilní data v běžných tarifech již nestačí 
a s jejich nedostatkem se domácnost potý-
ká již na počátku měsíce. V takovém případě 
si člověk musel pomoct vyhledáním Wi-Fi 
nebo byl odkázán na možnost zakoupení 
dalších mobilních dat.

Se zajímavým řešením přichází Voda-
fone. Ve svém rodinném tarifu Red+ totiž 
nabízí hned 40 GB dat navíc. Výrazně tak 
množstvím mobilních dat poodskočil od za-
běhlých tarifů. Data si mohou libovolně dělit 
4 sdílené SIM karty. Tak mohou většinu spo-
třebovat děti, a  naopak méně rodiče, kteří 
mají zpravidla menší spotřebu dat. Takový 
tarif rozhodně vyhoví i náročnějším uživate-

lům mobilního internetu, kteří se jinak běžně 
potýkali s  nedostatkem dat. Nutno dodat, 
že pro rychlé připojení nestačí mít jen dobrý 
signál a rychlou síť. Aby si člověk mohl užívat 

dostatek dat naplno, musí vlastnit LTE tele-
fon nebo tablet a také LTE SIM kartu, kterou 
svým zákazníkům Vodafone zdarma vymění 
v každé prodejně.

gie se odloučila od předcho-
zí GSM/3G a  v  podstatě je to 
čistě datová síť. Všeobecně se 
uvádí, že je to síť čtvrté genera-
ce. V provozu je již i nadstavba 
v  podobě LTE Advanced. Pře-

nosové rychlosti jsou obrovské, v podsta-
tě na úrovni rychlých datových přenosů 
na pevných sítích. Dostatečná je i kapaci-
ta sítě, takže si rychlá mobilní data může 
užívat každý. Výhodou je dnes i nízká cena 
smartphonů, které LTE podporují. A neje-
nom smartphony, LTE využívají i  nejrůz-
nější zařízení, která lze ovládat na dálku. 
Ať to jsou monitorovací systémy, dálkové 
ovladače, nebo třeba pokladní systémy 
v  obchodech a  restauracích. Mobilní sítě 
zkrátka ušly za 35 let moderní existence 
obrovský kus cesty a  pokrok rozhodně 
není u konce. Na dveře již klepou sítě páté 
generace. A na vylepšování sítí se neustále 
pracuje. Vodafone úspěšně otestoval tech-
nologii 4,5G, což je další krok nezbytný pro 
zvyšování kapacity LTE sítě a pro přípravu 
na příchod vysokorychlostních sítí dalších 
generací.

Vodafone v  loňském roce pokračoval v  pokrývání 
České republiky sítí LTE. Většinu buněk převedl na 
standardní frekvenci 800 MHz, kterou získal v auk-
ci. Frekvence 800 MHz je standardní evropskou 
LTE frekvencí, která umožňuje distribuovat rychlý 
mobilní internet do všech oblastí České republiky. 
Vedle této frekvence se pro distribuci LTE používa-
jí i jiné. Ve městech to jsou frekvence 1 800 a 2 100 
MHz, které se používají i  pro pokrytí budov, jako 

jsou třeba nákupní centra nebo kance-
lářské budovy.

Za úžasným rozvojem rychlého 
mobilního internetu v  České republi-
ce stojí právě technologie LTE, která 
využívá frekvenci 800 MHz. S  frek-
vencemi mobilních sítí je to totiž tak, 
že čím vyšší je frekvence, tím hustší síť 
buněk je potřebná. A to byl nedostatek 

předchozí technologie 3G, která využívala jen vysoké 
frekvence, a  tudíž se nehodila pro distribuci signálu 
pro velké a řídce osídlené oblasti. Zatímco u frekven-
ce 800 MHz to jsou desítky kilometrů, u používaných 
vysokých frekvencí jsou to kilometry. To vše vyžaduje 
správné plánování a kompletní designový návrh sítě. 
Tím se u operátorů zabývá celý tým odborníků, kteří 
navrhují síť na sofistikovaných počítačových systé-
mech, ale i pomocí měření přímo v terénu. 

Technologie LTE posouvá mobilní internet kupředu

99 procent 
populace 
pokryto
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Deset let, to už je slušná tradice. Přesně tak dlouho se koná pravidelné testování holí společnosti 
GolfProfi, které vlastně tak trochu otevírá golfovou sezonu na českých hřištích. K tradici patří i sestava 
testujících hráčů různých úrovní včetně profesionálů a rekreačních hráčů, mezi nimiž ale bylo hned 
několik majitelů single handicapu.

Testování holí 
s GolfProfi už podesáté

8 golfových značek, 
16 hráčů, stovky 

odpálených míčků,
to bylo desáté 

testování holí pod 
vlajkou GolfProfi

Druhý březnový čtvrtek byl v  pražských 
Hodkovičkách ve znamení velkého testo-
vání. Ne jen tak ledajakého, protože absol-
vovat takový test, to už je docela slušný 
sportovní výkon. Stačí si shrnout základní 
fakta – hole testovalo šestnáct hráčů růz-
ných úrovní rozdělených do dvou skupin – 
jedna testovala železa a  fairwayová dřeva, 
druhá drivery a hybridy.

K dispozici byla třicítka želez, 16 dřev, 17 
driverů, 13 hybridů od osmi golfových zna-
ček. A jako bonus ještě sedm holí japonské 
firmy XXIO. Lákavé nejen proto, že hlavy vy-
braných tipů zdobilo čtrnáctikarátové zlato. 
Podtrženo sečteno, pro každého „testéra“ 
to znamenalo během několika hodin odpá-
lit čtyři sta až pět set míčků. Nebylo divu, že 
tu a tam si někdo odnesl i puchýř na ruce.

19

bych si chtěl vybrat z  tradičních značek 
Callaway či Titleist, ale železa Ping mi sedla 
hodně dobře. Nikdy předtím jsem s nimi ne-
hrál,“ prozradil majitel handicapu 16,4.

Mezi testery se vystřídali i bývalí fotba-
listé pražské Sparty Pavel Mareš a Vlastimil 
Vidlička. U Pavla Mareše zvítězila hůl Calla-
way Apex Pro 16 (model, který přesahuje 
i  do letošního roku). „Byla fakt nejlepší,“ 
poznamenal.

Bohatší o  nové poznatky, zkušenos-
ti a  také o  jeden puchýř na ruce odcházel 
z Hodkoviček i nad míru spokojený Martin 
Turek. „Nejdřív jsem odpaloval každou holí 
tak desítku míčků, ale na konci už jen tři. Ale 
kolik jich bylo celkem, to přesně nevím. Bylo 
jich ale moc,“ okomentoval testovací den.

I pro něj, stejně jako pro všechny účastní-
ky letošního desátého testování pod hlavič-
kou GolfProfi, ale platí, že tento způsob tes-
tování je tím prvním krokem při výběru holí. 
Poslouží k tomu, aby si hráč udělal obrázek 
o tom, co se před sezonou nabízí. Tím dru-
hým krokem by měl být fitting, který upraví 
vybranou hůl opravdu na míru. A  nejlépe 
v prodejnách GolfProfi.

 

Není od věci připomenout ještě jeden 
detail. Vlastně taky už tradiční. Přestože 
ještě večer a v noci před testováním poměr-
ně vydatně pršelo, skoro by se chtělo říct, 
že lilo jako z konve, samotný testovací den 
nabídl počasí nanejvýš příjemné, tu a  tam 
vylepšené i jarním sluníčkem. Prostě počasí 
opět na jedničku.

Přísný i obnažený profesionál
„A  můžu být i  přísný?“ ptal se ještě před 
začátkem testování jeden z  dvojice profe-
sionálů, Ondřej Lébl, který působí v Golfové 
akademii Skopový, takže byl v  Hodkovič-
kách takříkajíc ve svém domácím prostředí. 
„Já se obnažím,“ pro změnu sliboval Tomáš 
Gärtner, druhý z profíků normálně působící 
na Rohanském ostrově, po žádosti, aby se 
testeři nebáli vyjádřit své názory i v písem-
ných komentářích.

A  pak už to začalo, několikahodino-
vý maraton, několik tisícovek odpálených 
míčků. Ondřej Lébl sice přísně prohlásil, že 
hlava železa Srixon se mu na pohled nelíbí, 
jenže vzápětí předvedl několik báječných 
ran jako přes kopírák. Přesných i dlouhých. 
Ze všeho nejvíc ho ale zaujala železa Cobra 
King ONE se stejnou délkou shaftů.

„To je skvělá věc. Od sedmičky mají hole 
stejně dlouhý shaft. To bych klidně rekre-
ačním hráčům doporučil,“ prohlásil profík 
z  Akademie Skopový. „Na takovém testo-
vání jsem byl poprvé a přiznávám, že tolik 
ran jsem neodpálil za celou zimu. Výběr holí 
tímto způsobem je hodně subjektivní, roli 
hraje i  design, zvuk, ale sám také dám na 
první dojem. Hůl se mi musí na první po-
hled líbit. Ale jinak za sebe potřebuji hlavně 
tvrdá data,“ dodal s úsměvem Ondřej Lébl.

Zaujala železa se stejně dlouhými shafty
I Martin Kopčák, manažer golfového klubu 
Hořehledy, přiznal, že hole vybírá hodně 
podle sympatií ke značce a  prodejci. Při 
testu se mu líbila železa Ping GMax, chvá-

lil i železa Callaway Apex Pro 16, ale také 
jeho nejvíc zaujala železa Cobra se stejně 
dlouhými shafty. „Je to netradiční věc, ale 
překvapivě to funguje. Normálně nejsem 
schopen trefit míček čtyřkou železem, ale 
tahle lítá skvěle,“ pochvaloval si Martin 
Kopčák.

Pro Miroslava Skalku bylo testová-
ní i  příležitostí hledat náhradu za značku 
Nike, která opouští golfovou scénu. „Pře-
kvapily mě hole Ping. Přišel jsem s tím, že 
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Tradice: počasí opět na jedničku
Ostatně i Tomáš Krebs ze společnosti Golf- 
Profi ještě před ostrým startem testovací-
ho maratonu radil, aby se všichni účastníci 
pustili do testování s rozvahou, protože pří-
liš entuziasmu na začátku potom na konci 
docela dost bolí…

Testovaly se obvyklé parametry – vzdá-
lenost, kontrola, přesnost, odpouštění, zvuk 
a design. Tradiční bylo i známkování v rozme-
zí od 1 do 5, přičemž na rozdíl od školní klasi-
fikace byla v Hodkovičkách pětka tou nejlepší 
známkou. Desátý ročník testování GolfProfi 
nabídl ale i jednu zajímavou novinku – poprvé 
byli přítomni i zástupci jednotlivých značek, 
což v  konečném důsledku znamenalo pro 
testující hráče jedno velké plus – mohli si pro 
sebe vybírat ten nejlépe vyhovující shaft.
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Deset let, to už je slušná tradice. Přesně tak dlouho se koná pravidelné testování holí společnosti 
GolfProfi, které vlastně tak trochu otevírá golfovou sezonu na českých hřištích. K tradici patří i sestava 
testujících hráčů různých úrovní včetně profesionálů a rekreačních hráčů, mezi nimiž ale bylo hned 
několik majitelů single handicapu.
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K dispozici byla třicítka želez, 16 dřev, 17 
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Podtrženo sečteno, pro každého „testéra“ 
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lit čtyři sta až pět set míčků. Nebylo divu, že 
tu a tam si někdo odnesl i puchýř na ruce.
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bych si chtěl vybrat z  tradičních značek 
Callaway či Titleist, ale železa Ping mi sedla 
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jich ale moc,“ okomentoval testovací den.
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ky letošního desátého testování pod hlavič-
kou GolfProfi, ale platí, že tento způsob tes-
tování je tím prvním krokem při výběru holí. 
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vybranou hůl opravdu na míru. A  nejlépe 
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kách takříkajíc ve svém domácím prostředí. 
„Já se obnažím,“ pro změnu sliboval Tomáš 
Gärtner, druhý z profíků normálně působící 
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Pavel Mareš
(handicap 11,3)

Jednačtyřicetiletý bývalý fot-
balový obránce pražské Sparty, 
Zenitu Petrohrad i  české repre-
zentace okusil golf poprvé před 
deseti lety a jeho kouzlu podlehl. 
Pomalu se blíží single handicapu 
a  týdně věnuje golfu kolem de-
seti hodin. V bagu má hole znač-
ky Callaway.

Miroslav Skalka 
(handicap 16,4)

Šestapadesátiletý policista hra-
je golf už devět let. Třikrát týd-
ně trénuje a ročně má na kontě 
zhruba osmdesát her, z  toho 
dvacet turnajových. Hraje s hole-
mi Nike, ale protože tato znač-
ka opouští golfovou scénu, hle-
dal při testu i novou značku pro 
sebe.

Martin Kopčák
(handicap 14,2)

Golf má jednatřicetiletý Martin 
Kopčák tak trochu v popisu prá-
ce – je totiž manažerem golfové-
ho klubu Hořehledy a golf hraje 
sedm let. K  pravidelnému tré-
ninku se ale příliš nedostane, byť 
má hřiště na dohled. V bagu má 
hole Callaway BB Diablo.

Karel Kout
(handicap 14,3)

V minulosti házenkář a už sedm-
náct let nadšený hráč golfu, to je 
sedmačtyřicetiletý jednatel fir-
my s tepelnou technikou a maji-
tel indooru Karel Kout. Vyzbro-
jen holemi Titleist AP2 pro sebe 
dokáže „urvat“ na golf 10 až 15 
hodin týdně.

Pavel Ogorek
(handicap 32,1)

O  co kratší dobu jednačtyřice-
tiletý jednatel společnosti golf 
hraje, o  to s  větším zápalem. 
Golf hraje dva roky, ale týdně mu 
věnuje přibližně 15 hodin včetně 
pravidelného tréninku. Kromě 
golfu si ale rád zahraje badmin-
ton, squash i  bowling. V  bagu 
má hole Dunlop.

Robert Fikar
(handicap 2,1)

Osmadvacetiletý manažer Pa-
norama Golf Resortu hraje golf 
devět let a vzhledem ke svému 
single handicapu 2,1 se řadí k vý-
borným hráčům. Týdně věnuje 
golfu zhruba 6 hodin včetně pra-
videlného tréninku. Z golfu si rád 
odskočí také k beach volejbalu.

Květoslav Vystavěl 
(handicap 12,2)

Pět let golf hraje a pět hodin týd-
ně věnuje hře a  tréninku jedna-
čtyřicetiletý dispečer Květoslav 
Vystavěl. Za pět let se už posu-
nul na „dostřel“ single handica-
pu. V současnosti hraje s holemi 
Callaway a  mezi své oblíbené 
další sporty řadí fotbal.

Martin Turek
(handicap 13,8)

Třiačtyřicetiletý ředitel marketin-
gu hraje golf už deset let. Golfu 
věnuje týdně mezi pěti a deseti 
hodinami, ale pravidelně trénuje 
pouze v  sezoně. Když nehraje 
golf, rád se proběhne a momen-
tálně má v  bagu hole značky 
Callaway.

Martin Kurz
(handicap 8,1)

Sedmačtyřicetiletý Martin Kurz 
hraje golf už deset let. Věnuje 
mu patnáct hodin týdně včetně 
pravidelného tréninku. I  proto 
se mu podařilo stlačit svůj han-
dicap na aktuální hodnotu 8,1. 
V  bagu má v  současnosti hole 
značky Cobra AMP.

Aleš Fremut
(handicap 7,2)

Za pouhé čtyři roky stačil osma-
třicetiletý obchodní ředitel Aleš 
Fremut stlačit svůj handicap 
na single – na aktuálních 7,2. To 
i  proto, že milovník snowboar-
dingu, triatlonu a  vlastně všech 
sportů odehraje týdně i  dvě 
osmnáctky a k tomu přidá zhru-
ba šest hodin na drivingu.

Vladimír Kočí
(handicap 8,3)

Dvaačtyřicetiletý konzultant 
hraje golf sedm let, pravidelně 
dvakrát v  týdnu trénuje a golfu 
věnuje 10 až 15 hodin týdně. Ne-
překvapuje, že je majitelem sin-
gle handicapu. Na kondici pracu-
je i ve fitnessu a v bagu má hole 
značky Callaway.

Tomáš Gärtner
(profesionál)

Pětadvacetiletý profesionál To-  
máš Gärtner začal s  golfem 
před čtrnácti lety a  klienty tré-
nuje v posledních sedmi letech. 
Členem české PGA je od roku 
2012. V současnosti působí v roli 
trenéra na Rohanském ostrově 
a je také oficiálním instruktorem 
SNAG Golf. Věnuje se i  plavání 
a judu.

Ondřej Lébl
(profesionál)

Jednatřicetiletý profesionál pů-
sobí v  Hodkovičkách v  Golfové 
akademii Skopový. Vítěz šesti 
turnajů Czech PGA Tour a celko-
vý vítěz prestižní tuzemské série 
z roku 2010 je profesionálem od 
roku 2006. Vedle golfu rád lyžu-
je nebo hraje badminton. V bagu 
má hole Titleist.

Richard Feureisel
(handicap 9,5)

Třiapadesátiletý podnikatel hraje 
golf sedm let a za tu dobu už do-
kázal dostat svůj handicap těsně 
pod magickou desítku – aktuál-
ně na 9,5. Na golfu tráví dvě až 
sedm hodin týdně, z  toho tré-
ninku věnuje jednu až čtyři ho-
diny. Momentálně hraje s holemi 
značky TaylorMade.

Tomáš Hlas
(handicap 0,2)

Jednadvacetiletý podnikatel 
Tomáš Hlas je skvělý amatér-
ský golfista. Hraje golf sedm let 
a  dostal se na skvělý handicap 
0,2. Není divu. Golfu věnuje tři-
cet hodin týdně a  trénuje šest, 
leckdy i sedm dní v týdnu. Vedle 
golfu se věnuje atletice a fitness.

Miloš Horák
(handicap 11)

Pětapadesátiletý Miloš Horák 
hraje golf sedm let a pomalu už 
atakuje hranici single handicapu. 
Ten aktuální se zastavil na hod-
notě 11. Na golfu stráví přibližně 
dvacet hodin týdně a v bagu má 
v současnosti hole značky Calla-
way.
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Ten aktuální se zastavil na hod-
notě 11. Na golfu stráví přibližně 
dvacet hodin týdně a v bagu má 
v současnosti hole značky Calla-
way.
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Oproti klasické „dvojce“ chybí modelu Golfer 2 SE 
jen jediné – funkce sledování aktivity 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu. Nové hodinky mají navíc také tro-
chu jiný řemínek. Jinak v nich ovšem najdete všech-
ny klíčové funkce. 

Vůbec nejzajímavější funkcí je tzv. postherní ana-
lýza, díky níž hodinky poskytují detailní informace 
o tom, jaké máte vzorce úderů a statistiku GIR. Díky 
tomu můžete detailně studovat svou hru jamku po 
jamce, vystopovat své silné stránky a postavit na 
nich celou herní strategii. Navíc získáte přehled 
o svých rezervách, na které se můžete naplno za-
měřit v tréninku třeba hned po dokončení kola. 

Díky hodinkám 
odhalíte svůj potenciál 
Výsledky se přitom díky automatické skórkartě za-
znamenávají samy, takže můžete již během probí-
hajícího kola nebo turnaje sledovat, o co se můžete 
opřít a jaké situace vás naopak stojí rány navíc. Zají-
mavá je i funkce ideální kolo, která porovná vaše vů-
bec nejlépe zahrané jamky se standardními výkony 

An aerospace-grade titanium Exo-Cage™, and triaxial carbon crown and sole save tremendous 
weight and amplify ball speed. The Speed Step Crown® streamlines aerodynamics, and our 
Adjustable Perimeter Weighting delivers precision fitting to fine-tune launch conditions. 

At impact with the ball, the crown, sole and face bend, flex and rebound in every  
driver. Only Jailbreak Technology reduces crown and sole deflection, which  
allows the face to flex more freely and transfer energy to the ball more  
efficiently. Ball speed and distance have increased dramatically.  
Jailbreak is a tremendous shift in power, and it’s only in Epic.

The New GBB Epic is a Driver unlike any other. Two titanium rods inside 
the head connect the crown and sole. We call it Jailbreak Technology™.

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Exo-Cage, Speed Step, Epic, Great Big Bertha and Jailbreak Technology are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.
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odhalíte svůj potenciál 
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Adjustable Perimeter Weighting delivers precision fitting to fine-tune launch conditions. 

At impact with the ball, the crown, sole and face bend, flex and rebound in every  
driver. Only Jailbreak Technology reduces crown and sole deflection, which  
allows the face to flex more freely and transfer energy to the ball more  
efficiently. Ball speed and distance have increased dramatically.  
Jailbreak is a tremendous shift in power, and it’s only in Epic.

The New GBB Epic is a Driver unlike any other. Two titanium rods inside 
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Drivery

Spousta hráčů má z driverů obavy. Mít ale v bagu 
správný driver, to může být ve hře skutečnou vý-
hodou. Zvlášť když umožňuje dlouhé a  přesné 
rány. Proto během testování proklepli amatérští 
golfisté i  profesionálové hned sedmnáct drive-
rů nejrůznějších značek, s nimiž odpálili doslova 
stovky míčků. Tak s  neuvěřitelnou důkladností 
prověřili všechny hole, mezi nimiž nakonec přece 
jen objevili určité rozdíly – zaměřovali se přitom 
především na délku ran. Nechte se jejich pohle-
dem inspirovat, ale než si vyberete svůj driver, 
přijďte si ho k nám vyzkoušet „na vlastní švih“. 

Vítěz 
v kategoriích
Odpouštění

Zvuk

Vítěz 
v kategorii

Vzhled

Vítěz 
v kategorii

Celkový pocit
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Callaway
GBB Epic 
Sub Zero

Technická specifikace
Driver se dvěma vyměnitelnými 
závažími, díky nimž je možné 
upravit vzletový úhel i množství 
spinu – umístění těžšího závaží 
blíž k  úderové ploše výrazně 
omezí spin, naopak posunutí 
závaží dozadu zvýší vzletový 
úhel a  moment setrvačnosti. 
Díky technologii Jailbreak je 
možné vyvinout větší rychlost 
i při nepřesně trefené ráně a do-
sahovat dalekých odpalů. 

Callaway 
GBB Epic

Technická specifikace
Driver s  inovativní technolo-
gií Jailbreak, která mění vlast-
nosti úderové plochy a  hlavy 
při úderu, aby dovolila hráčům 
vyvinout větší rychlost i při ne-
přesně trefené ráně. Má vyso-
kou míru odpouštění a  umož-
ňuje golfistům lépe kontrolovat 
hůl. Driver GBB Epic zajišťuje 
vysoký vzlet míče a nízký spin, 
posuvné závaží pak umožňuje 
korekci až 19 metrů. 

Titleist
917 D3

Technická specifikace
Dopřejte si delší odpaly s  no-
vým driverem od Titleistu. Hůl 
s tradičním tvarem hlavy, inspi-
rovaným na PGA Tour, nabízí 
větší funkčnost a jen o něco niž-
ší vzlet a menší rotaci ve srov-
nání s  modelem D2. Nechybí 
technologie SureFit CG a Sure-
Fit Hosel, stejně jako u D2 pak 
napomáhá Active Recoil Cha-
nnel dosáhnout vyšší rychlosti, 
prodloužení ran a snížení spinu 
u nepřesných ran.

Titleist
917 D2 

Technická specifikace
Řada technologií použitých 
v  driveru od Titleistu zajišťuje 
hráčům dalekonosné odpaly, 
větší odpouštění a  vyšší vzlet 
míče. Spin je možné optimali-
zovat technologií SureFit CG, 
která využívá pohyblivé závaží. 
Díky technologii SureFit Hosel 
se zase dá vytvořit 16 nezávis-
lých nastavení loftu a  lie pro 
konzistentní let míče. 
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Fusion 
Technická specifikace
Driver sází na revoluční titano-
vou výztuhu Exo-Cage a  ultra-
lehkou karbonovou korunku, 
díky čemuž budete dosahovat 
větších vzdáleností než dříve. 
Díky spojení karbonu a  titanu 
má hůl větší váhu v obvodu hla-
vy, což zvýraznilo odpouštění. 
Hlava hole má inovativní tvar se 
špičkovou aerodynamikou, na-
vržený ve spolupráci s inženýry 
společnosti Boeing.

Komentář hráčů
HCP 
2,1

Robert Fikar
„Nejošklivější a zároveň 

nejlepší hůl. Pro mě vítěz 
testu.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Opět se utvrzuji v tom, 

že u Callawaye si vždy vyberu. 
Pokud bych kupoval driver, toto 
je jedna z možností.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Za mě vítěz testu. Přesto-

že nemám rád tento tvar hlavy 
driveru, tady je skvělý. Hráč jen 
položí hůl na zem, a hlava hole 
je přesně rovně.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Tato hůl neodpouští.“

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Skvělá hůl ve všech smě-

rech.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Sedla mi. Věřím jí a vra-

cím se k ní.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Moc mi nesedla.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Akční hůl.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Nijak mě nevzala.“

Callaway
XR 16 

Technická specifikace
Na novém driveru pracoval 
Callaway s  experty na aerody-
namiku ze společnosti Boeing, 
vyrábějící letadla. Výsledkem 
je driver, který má minimální 
odpor vzduchu pro zvýšení švi-
hové rychlosti a pro maximální 
odpouštění chyb díky lepšímu 
tvaru hlavy a  těžišti položené-
mu velmi nízko a  vzadu. Díky 
tomu přidává na vzdálenosti 
každému golfistovi. Přináší rov-
něž příjemný pocit při kontaktu 
s míčem. 

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Pocitově to není ono, 

v bagu by mi ale nevadila.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Mám pocit, jako by 

v impaktu nebyl míč na holi. 
Nemohu se rozhodnout, jestli je 
to dobře, nebo ne.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Skvělá hůl.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Hůl neodpouští špatné 

rány.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Ani tahle mi příliš nesed-

la.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Ostatní drivery Callawaye 

mi sedly víc.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Super kontrola ran.“

HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Oproti Epic je pro mě 

lepší.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Skvělý pro hráče s vyšším 

spinem. Přesná hůl.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Hůře ovladatelná.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Spousta krásných, rov-

ných a dlouhých ran. Super 
pocit.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Můj favorit.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Ano, jasně, tohle je hodně 

dobrá hůl.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Vcelku rovné a dlouhé 

rány.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Tradiční model s novým 

‚nátěrem‘. Doporučuji.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Tak tohle ano. Ještě 

nastavit na míru a rychle s ním 
do bagu.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Dobře sedí při založení. 

Bohužel jen pro top hráče.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Vadil mi nepříjemný tupý 

zvuk.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Nejpřesnější hůl.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Velmi dobrá hůl. Kdo si ji 

koupí, neudělá chybu. Opravdu 
sedí.“

Hodnocení Hodnocení
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Drivery

Spousta hráčů má z driverů obavy. Mít ale v bagu 
správný driver, to může být ve hře skutečnou vý-
hodou. Zvlášť když umožňuje dlouhé a  přesné 
rány. Proto během testování proklepli amatérští 
golfisté i  profesionálové hned sedmnáct drive-
rů nejrůznějších značek, s nimiž odpálili doslova 
stovky míčků. Tak s  neuvěřitelnou důkladností 
prověřili všechny hole, mezi nimiž nakonec přece 
jen objevili určité rozdíly – zaměřovali se přitom 
především na délku ran. Nechte se jejich pohle-
dem inspirovat, ale než si vyberete svůj driver, 
přijďte si ho k nám vyzkoušet „na vlastní švih“. 

Vítěz 
v kategoriích
Odpouštění

Zvuk
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Celkový pocit
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Callaway
GBB Epic 
Sub Zero

Technická specifikace
Driver se dvěma vyměnitelnými 
závažími, díky nimž je možné 
upravit vzletový úhel i množství 
spinu – umístění těžšího závaží 
blíž k  úderové ploše výrazně 
omezí spin, naopak posunutí 
závaží dozadu zvýší vzletový 
úhel a  moment setrvačnosti. 
Díky technologii Jailbreak je 
možné vyvinout větší rychlost 
i při nepřesně trefené ráně a do-
sahovat dalekých odpalů. 

Callaway 
GBB Epic

Technická specifikace
Driver s  inovativní technolo-
gií Jailbreak, která mění vlast-
nosti úderové plochy a  hlavy 
při úderu, aby dovolila hráčům 
vyvinout větší rychlost i při ne-
přesně trefené ráně. Má vyso-
kou míru odpouštění a  umož-
ňuje golfistům lépe kontrolovat 
hůl. Driver GBB Epic zajišťuje 
vysoký vzlet míče a nízký spin, 
posuvné závaží pak umožňuje 
korekci až 19 metrů. 

Titleist
917 D3

Technická specifikace
Dopřejte si delší odpaly s  no-
vým driverem od Titleistu. Hůl 
s tradičním tvarem hlavy, inspi-
rovaným na PGA Tour, nabízí 
větší funkčnost a jen o něco niž-
ší vzlet a menší rotaci ve srov-
nání s  modelem D2. Nechybí 
technologie SureFit CG a Sure-
Fit Hosel, stejně jako u D2 pak 
napomáhá Active Recoil Cha-
nnel dosáhnout vyšší rychlosti, 
prodloužení ran a snížení spinu 
u nepřesných ran.

Titleist
917 D2 

Technická specifikace
Řada technologií použitých 
v  driveru od Titleistu zajišťuje 
hráčům dalekonosné odpaly, 
větší odpouštění a  vyšší vzlet 
míče. Spin je možné optimali-
zovat technologií SureFit CG, 
která využívá pohyblivé závaží. 
Díky technologii SureFit Hosel 
se zase dá vytvořit 16 nezávis-
lých nastavení loftu a  lie pro 
konzistentní let míče. 
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Fusion 
Technická specifikace
Driver sází na revoluční titano-
vou výztuhu Exo-Cage a  ultra-
lehkou karbonovou korunku, 
díky čemuž budete dosahovat 
větších vzdáleností než dříve. 
Díky spojení karbonu a  titanu 
má hůl větší váhu v obvodu hla-
vy, což zvýraznilo odpouštění. 
Hlava hole má inovativní tvar se 
špičkovou aerodynamikou, na-
vržený ve spolupráci s inženýry 
společnosti Boeing.

Komentář hráčů
HCP 
2,1

Robert Fikar
„Nejošklivější a zároveň 

nejlepší hůl. Pro mě vítěz 
testu.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Opět se utvrzuji v tom, 

že u Callawaye si vždy vyberu. 
Pokud bych kupoval driver, toto 
je jedna z možností.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Za mě vítěz testu. Přesto-

že nemám rád tento tvar hlavy 
driveru, tady je skvělý. Hráč jen 
položí hůl na zem, a hlava hole 
je přesně rovně.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Tato hůl neodpouští.“

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Skvělá hůl ve všech smě-

rech.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Sedla mi. Věřím jí a vra-

cím se k ní.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Moc mi nesedla.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Akční hůl.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Nijak mě nevzala.“

Callaway
XR 16 

Technická specifikace
Na novém driveru pracoval 
Callaway s  experty na aerody-
namiku ze společnosti Boeing, 
vyrábějící letadla. Výsledkem 
je driver, který má minimální 
odpor vzduchu pro zvýšení švi-
hové rychlosti a pro maximální 
odpouštění chyb díky lepšímu 
tvaru hlavy a  těžišti položené-
mu velmi nízko a  vzadu. Díky 
tomu přidává na vzdálenosti 
každému golfistovi. Přináší rov-
něž příjemný pocit při kontaktu 
s míčem. 

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Pocitově to není ono, 

v bagu by mi ale nevadila.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Mám pocit, jako by 

v impaktu nebyl míč na holi. 
Nemohu se rozhodnout, jestli je 
to dobře, nebo ne.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Skvělá hůl.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Hůl neodpouští špatné 

rány.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Ani tahle mi příliš nesed-

la.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Ostatní drivery Callawaye 

mi sedly víc.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Super kontrola ran.“

HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Oproti Epic je pro mě 

lepší.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Skvělý pro hráče s vyšším 

spinem. Přesná hůl.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Hůře ovladatelná.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Spousta krásných, rov-

ných a dlouhých ran. Super 
pocit.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Můj favorit.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Ano, jasně, tohle je hodně 

dobrá hůl.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Vcelku rovné a dlouhé 

rány.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Tradiční model s novým 

‚nátěrem‘. Doporučuji.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Tak tohle ano. Ještě 

nastavit na míru a rychle s ním 
do bagu.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Dobře sedí při založení. 

Bohužel jen pro top hráče.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Vadil mi nepříjemný tupý 

zvuk.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Nejpřesnější hůl.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Velmi dobrá hůl. Kdo si ji 

koupí, neudělá chybu. Opravdu 
sedí.“

Hodnocení Hodnocení
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TaylorMade
M2

Technická specifikace
Díky nové technologii Geo-
coustic má M2 nejlepší zvuk při 
úderu ve své kategorii. Také se 
výrazně zlepšil Speed Pocket, 
který je nyní dokonce třikrát 
pružnější než u  předchozí ge-
nerace driveru M2. Stejně jako 
M1 sází hůl na konstrukci slože-
nou z několika různých materi-
álů a zejména geometrický tvar 
hlavy, který umožnil posunout 
těžiště co nejníže a  dopomohl 
ke zlepšené aerodynamice.

TaylorMade 
M1

Technická specifikace
Konstrukce sázející na něko-
lik různých materiálů posouvá 
driver M1 od společnosti Tay-
lorMade na novou úroveň – ze-
jména s  ohledem na délku ran 
a stupeň odpouštění. Konstruk-
ce umožnila ušetřit váhu, která 
je díky nižšímu těžišti dobře 
rozložená, aby hůl poslala míč 
snadněji do vzduchu. Díky zá-
važím je možné driver nastavit 
přímo na míru.

Srixon
Z 355

Technická specifikace
Technologie Action Mass umož-
nila prodloužit odpaly z  týčka 
na maximum. O větší odpouště-
ní se stará těžší hlava a vysoko 
položený ballance point shaftu. 
Zároveň přitom zvyšují rychlost 
míče a podporují konzistentněj-
ší a  stabilnější švih. Díky tita-
nové konstrukci líce se zvětšil 
sweet spot, což pomáhá natáh-
nout i méně přesné rány. 

Srixon
Z 565

Technická specifikace
Srixon se do letošního modelu 
svého driveru pustil s  vervou – 
přináší nejmodernější inovace, 
které na oplátku zajišťují nej-
lepší výkon, jakého kdy značka 
dosáhla. Srixon Z  565 podpo-
ruje vyšší start míče a  znovu 
prohloubil odpouštění. Pokro-
čilá vícestupňová konstrukce 
umožňuje kompletní prohnutí 
úderové plochy, což vylepšuje 
zejména nižší odpaly. 

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi dobrá hůl s výbor-

nou kontrolou.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas: 
„Sedí.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí: 
„Vůbec mi nesedla. Krátká, 

divný zvuk, ale aspoň rovná.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner: 
„Hlavním problémem byla 

vzdálenost.“

HCP 
14,3

Karel Kout: 
„Nesedl mi.“

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas 
„Dlouhá hůl.“

HCP 
2,1

Robert Fikar 
„Plechový zvuk, nedobrý 

pocit při zásahu. Čekal jsem 
více.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl 
„Dlouhá hůl s obtížnější 

kontrolou odpalu.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Velice příjemná hůl.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Pro mě mnohem lepší 

pocit než M1. Rozdíl o +1.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Zvuk plechovky. Netrefil 

jsem jedinou ránu.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Rána s krásným cinknu-

tím.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Srixon by potřeboval 

něco jako tlumiče výfuku. Celou 
hůl shodil zvuk.“

HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Pocitově lepší než Z 355.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Super pocit.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„První pocit byl, že mám 

v ruce hokejku. Pevná, jeden 
kus, ale dáte ránu, a máte skvě-
lý pocit.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Tradiční design, dobrá 

hůl.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Nic moc design.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Tato hůl mi příliš nesedla.“
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TaylorMade
M2

Technická specifikace
Díky nové technologii Geo-
coustic má M2 nejlepší zvuk při 
úderu ve své kategorii. Také se 
výrazně zlepšil Speed Pocket, 
který je nyní dokonce třikrát 
pružnější než u  předchozí ge-
nerace driveru M2. Stejně jako 
M1 sází hůl na konstrukci slože-
nou z několika různých materi-
álů a zejména geometrický tvar 
hlavy, který umožnil posunout 
těžiště co nejníže a  dopomohl 
ke zlepšené aerodynamice.

TaylorMade 
M1

Technická specifikace
Konstrukce sázející na něko-
lik různých materiálů posouvá 
driver M1 od společnosti Tay-
lorMade na novou úroveň – ze-
jména s  ohledem na délku ran 
a stupeň odpouštění. Konstruk-
ce umožnila ušetřit váhu, která 
je díky nižšímu těžišti dobře 
rozložená, aby hůl poslala míč 
snadněji do vzduchu. Díky zá-
važím je možné driver nastavit 
přímo na míru.

Srixon
Z 355

Technická specifikace
Technologie Action Mass umož-
nila prodloužit odpaly z  týčka 
na maximum. O větší odpouště-
ní se stará těžší hlava a vysoko 
položený ballance point shaftu. 
Zároveň přitom zvyšují rychlost 
míče a podporují konzistentněj-
ší a  stabilnější švih. Díky tita-
nové konstrukci líce se zvětšil 
sweet spot, což pomáhá natáh-
nout i méně přesné rány. 

Srixon
Z 565

Technická specifikace
Srixon se do letošního modelu 
svého driveru pustil s  vervou – 
přináší nejmodernější inovace, 
které na oplátku zajišťují nej-
lepší výkon, jakého kdy značka 
dosáhla. Srixon Z  565 podpo-
ruje vyšší start míče a  znovu 
prohloubil odpouštění. Pokro-
čilá vícestupňová konstrukce 
umožňuje kompletní prohnutí 
úderové plochy, což vylepšuje 
zejména nižší odpaly. 

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi dobrá hůl s výbor-

nou kontrolou.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas: 
„Sedí.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí: 
„Vůbec mi nesedla. Krátká, 

divný zvuk, ale aspoň rovná.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner: 
„Hlavním problémem byla 

vzdálenost.“

HCP 
14,3

Karel Kout: 
„Nesedl mi.“

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas 
„Dlouhá hůl.“

HCP 
2,1

Robert Fikar 
„Plechový zvuk, nedobrý 

pocit při zásahu. Čekal jsem 
více.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl 
„Dlouhá hůl s obtížnější 

kontrolou odpalu.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Velice příjemná hůl.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Pro mě mnohem lepší 

pocit než M1. Rozdíl o +1.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Zvuk plechovky. Netrefil 

jsem jedinou ránu.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Rána s krásným cinknu-

tím.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Srixon by potřeboval 

něco jako tlumiče výfuku. Celou 
hůl shodil zvuk.“

HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Pocitově lepší než Z 355.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Super pocit.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„První pocit byl, že mám 

v ruce hokejku. Pevná, jeden 
kus, ale dáte ránu, a máte skvě-
lý pocit.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Tradiční design, dobrá 

hůl.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Nic moc design.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Tato hůl mi příliš nesedla.“
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Cobra
KING F7+

Technická specifikace
První hůl od Cobry, která je 
připojena k  technologii COB-
RA CONNECT. Jedná se o GPS 
technologii, díky níž mohou 
golfisté automaticky sledovat 
vzdálenost a přesnost každého 
svého odpalu (stačí spárovat 
driver s  volně dostupnou apli-
kací pro chytré telefony). Driver 
je nabitý technologiemi – díky 
korunce TeXtreme z uhlíkových 
vláken dosahuje hůl extrémních 
vzdáleností i  špičkového od-
pouštění. 

Mizuno
JPX 900

Technická specifikace
Nový driver od značky Mizuno 
se pyšní širokými možnostmi 
nastavení hlavy hole, díky nimž 
se hravě přizpůsobí prakticky 
každému hráči. Loft na drive-
ru je možné nastavit v  rozsahu 
od 7,5 do 11,5 stupně. Posuvné 
závaží umístěné vespod hlavy 
zase umožňuje dokonale opti-
malizovat trajektorii ran. Díky 
přídavnému závaží lze hůl na-
stavit do draw nebo fadu. 

Cobra
KING LTD Black

Technická specifikace
Driver složený z těch nejlepších 
materiálů – například hlava je 
částečně vyrobena z uhlíkového 
vlákna TeXtreme, které je o pě-
tinu lehčí než běžné uhlíkové 
vlákno. To umožnilo přesunout 
hmotnost hlouběji do hlavy hole 
a postarat se tím o prodloužení 
ran a  větší odpouštění při ne-
přesných zásazích. Jde o  nej-
delší a  nejpřesnější driver, jaký 
Cobra nabízí. 

Cobra
KING F7

Technická specifikace
Také driver King F7 je připoje-
ný k  GPS technologii COBRA 
CONNECT. Kromě toho sází na 
nově kovanou líc E9 z  titania, 
která je navržena tak, aby byla 
co nejlehčí, nejtenčí a nejvýkon-
nější. Hůl má větší sweet spot, 
který vede prakticky přes celou 
líc a dodává míči neuvěřitelnou 
rychlost a spoustu metrů navíc 
i při úderu mimo střed. 

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Nadprůměr.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Atraktivní design.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Vůbec mi nesedla. Pocit, 

že nic neodpustí. Vše se odvíjí 
od divného zvuku.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi dobrá hůl.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Dobrý driver, fakt dobrý.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Příjemná hůl, super pocit, 

že letí, kam chcete. Nezklame.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Líný driver.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Tak jsem se právě zamilo-

val. Skvělá.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi dobrá hůl s výbor-

nou kontrolou a přesností.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Minimální rozdíl oproti 

F7+. Hůl, která najde v bagu 
místo.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Naprosto úžasná hůl.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Je to stejná Cobra už 

několik let.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Slabší kontrola a přesnost 

než u verze F7+.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Vyhovující driver.“

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Skvělá, dlouhá hůl s dob-

rou kontrolou.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Nejlepší Cobra, co jsem 

vyzkoušel. Všechno sedí a mí-
ček letí, kam chcete.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Velice přesná hůl.“
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Ping
G

Technická specifikace
Nový driver od značky Ping 
dává míči větší rychlost, hráči 
pak zajišťuje stabilnější a  tole-
rantnější rány. Výsledkem jsou 
rovněž delší odpaly. Ideálního 
vzletu míče konstruktéři od Pin-
gu dosáhli posunutím těžiště 
níže a hlouběji do hlavy hole. 

Wilson Staff
D300

Technická specifikace
Značka Wilson se při vývoji své-
ho driveru D300 zaměřila na 
aerodynamický design v  rámci 
nové technologie Micro Vortex 
Generators – dosáhla díky tomu 
větší rychlosti hlavy hole, čímž 
se zároveň prodloužily odpaly 
z týčka. Hráči si mohou nastavit 
driver na šest různých úrovní, 
nechybí tři možnosti nastavení 
do draw. 

Ping
G LS TEC

Technická specifikace
Driver určený především pro 
hráče, kteří touží po nízké, sta-
bilní rotaci s  větším odpouště-
ním, a to i po nepřesně trefené 
ráně. Driver Ping G LS TEC jim 
vychází maximálně vstříc, pro-
tože oproti standardnímu drive-
ru G má těžiště extrémně nízko. 

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Nastavení tohoto driveru 

je trochu alchymie. Nakonec mi 
vyhovovalo 12 stupňů.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Na první dobrou ‚moc 

těžká‘. První rána nic moc, ale 
když jsem si zvykl, byla super.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Nejlepší hůl ze všech. 

Jasně nejlepší.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Pro mě moc těžká.“

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Moc jsem si s ní nero-

zuměl. Nebyl jsem schopen 
kontrolovat rány a správně se 
trefovat.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Ozval se zvuk plechovky, 

a důvěra byla pryč.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Průměr.“

HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Po výměně na extra stiff 

lepší jak G. Super.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Perfektní pocit z rány, 

stálá trajektorie, super hůl.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Moc nepotěšila.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Není to špatná hůl, ale ani 

láska na první pohled.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Chyběla mi délka.“
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Cobra
KING F7+

Technická specifikace
První hůl od Cobry, která je 
připojena k  technologii COB-
RA CONNECT. Jedná se o GPS 
technologii, díky níž mohou 
golfisté automaticky sledovat 
vzdálenost a přesnost každého 
svého odpalu (stačí spárovat 
driver s  volně dostupnou apli-
kací pro chytré telefony). Driver 
je nabitý technologiemi – díky 
korunce TeXtreme z uhlíkových 
vláken dosahuje hůl extrémních 
vzdáleností i  špičkového od-
pouštění. 

Mizuno
JPX 900

Technická specifikace
Nový driver od značky Mizuno 
se pyšní širokými možnostmi 
nastavení hlavy hole, díky nimž 
se hravě přizpůsobí prakticky 
každému hráči. Loft na drive-
ru je možné nastavit v  rozsahu 
od 7,5 do 11,5 stupně. Posuvné 
závaží umístěné vespod hlavy 
zase umožňuje dokonale opti-
malizovat trajektorii ran. Díky 
přídavnému závaží lze hůl na-
stavit do draw nebo fadu. 

Cobra
KING LTD Black

Technická specifikace
Driver složený z těch nejlepších 
materiálů – například hlava je 
částečně vyrobena z uhlíkového 
vlákna TeXtreme, které je o pě-
tinu lehčí než běžné uhlíkové 
vlákno. To umožnilo přesunout 
hmotnost hlouběji do hlavy hole 
a postarat se tím o prodloužení 
ran a  větší odpouštění při ne-
přesných zásazích. Jde o  nej-
delší a  nejpřesnější driver, jaký 
Cobra nabízí. 

Cobra
KING F7

Technická specifikace
Také driver King F7 je připoje-
ný k  GPS technologii COBRA 
CONNECT. Kromě toho sází na 
nově kovanou líc E9 z  titania, 
která je navržena tak, aby byla 
co nejlehčí, nejtenčí a nejvýkon-
nější. Hůl má větší sweet spot, 
který vede prakticky přes celou 
líc a dodává míči neuvěřitelnou 
rychlost a spoustu metrů navíc 
i při úderu mimo střed. 

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Nadprůměr.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Atraktivní design.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Vůbec mi nesedla. Pocit, 

že nic neodpustí. Vše se odvíjí 
od divného zvuku.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi dobrá hůl.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Dobrý driver, fakt dobrý.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Příjemná hůl, super pocit, 

že letí, kam chcete. Nezklame.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Líný driver.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Tak jsem se právě zamilo-

val. Skvělá.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi dobrá hůl s výbor-

nou kontrolou a přesností.“

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Minimální rozdíl oproti 

F7+. Hůl, která najde v bagu 
místo.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Naprosto úžasná hůl.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Je to stejná Cobra už 

několik let.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Slabší kontrola a přesnost 

než u verze F7+.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Vyhovující driver.“

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Skvělá, dlouhá hůl s dob-

rou kontrolou.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Nejlepší Cobra, co jsem 

vyzkoušel. Všechno sedí a mí-
ček letí, kam chcete.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Velice přesná hůl.“
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Ping
G

Technická specifikace
Nový driver od značky Ping 
dává míči větší rychlost, hráči 
pak zajišťuje stabilnější a  tole-
rantnější rány. Výsledkem jsou 
rovněž delší odpaly. Ideálního 
vzletu míče konstruktéři od Pin-
gu dosáhli posunutím těžiště 
níže a hlouběji do hlavy hole. 

Wilson Staff
D300

Technická specifikace
Značka Wilson se při vývoji své-
ho driveru D300 zaměřila na 
aerodynamický design v  rámci 
nové technologie Micro Vortex 
Generators – dosáhla díky tomu 
větší rychlosti hlavy hole, čímž 
se zároveň prodloužily odpaly 
z týčka. Hráči si mohou nastavit 
driver na šest různých úrovní, 
nechybí tři možnosti nastavení 
do draw. 

Ping
G LS TEC

Technická specifikace
Driver určený především pro 
hráče, kteří touží po nízké, sta-
bilní rotaci s  větším odpouště-
ním, a to i po nepřesně trefené 
ráně. Driver Ping G LS TEC jim 
vychází maximálně vstříc, pro-
tože oproti standardnímu drive-
ru G má těžiště extrémně nízko. 

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Nastavení tohoto driveru 

je trochu alchymie. Nakonec mi 
vyhovovalo 12 stupňů.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Na první dobrou ‚moc 

těžká‘. První rána nic moc, ale 
když jsem si zvykl, byla super.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Nejlepší hůl ze všech. 

Jasně nejlepší.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Pro mě moc těžká.“

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Moc jsem si s ní nero-

zuměl. Nebyl jsem schopen 
kontrolovat rány a správně se 
trefovat.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Ozval se zvuk plechovky, 

a důvěra byla pryč.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Průměr.“

HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Po výměně na extra stiff 

lepší jak G. Super.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Perfektní pocit z rány, 

stálá trajektorie, super hůl.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Moc nepotěšila.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Není to špatná hůl, ale ani 

láska na první pohled.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Chyběla mi délka.“
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Oproti klasické „dvojce“ chybí modelu Golfer 2 SE 
jen jediné – funkce sledování aktivity 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu. Nové hodinky mají navíc také tro-
chu jiný řemínek. Jinak v nich ovšem najdete všech-
ny klíčové funkce. 

Vůbec nejzajímavější funkcí je tzv. postherní ana-
lýza, díky níž hodinky poskytují detailní informace 
o tom, jaké máte vzorce úderů a statistiku GIR. Díky 
tomu můžete detailně studovat svou hru jamku po 
jamce, vystopovat své silné stránky a postavit na 
nich celou herní strategii. Navíc získáte přehled 
o svých rezervách, na které se můžete naplno za-
měřit v tréninku třeba hned po dokončení kola. 

Díky hodinkám 
odhalíte svůj potenciál 
Výsledky se přitom díky automatické skórkartě za-
znamenávají samy, takže můžete již během probí-
hajícího kola nebo turnaje sledovat, o co se můžete 
opřít a jaké situace vás naopak stojí rány navíc. Zají-
mavá je i funkce ideální kolo, která porovná vaše vů-
bec nejlépe zahrané jamky se standardními výkony 

Očima profesionála

Vítězem testu byl pro mě jednoznačně driver Callaway 
Epic Sub Zero. Přišel mi skvělý – stačilo položit hůl na 
zem, hlava hole byla přesně rovně a odpal excelentní.
Perfektní pocit z rány jsem měl i u hole Wilson D300, 
což byla z mého pohledu druhá nejlepší hůl v celé kate-
gorii. Jinak jsem byl ovšem k driverům docela kritický 
a  s  některými modely jsem neměl slitování. Potíže se 
vzdáleností tak srazily u  mě hodnocení TaylorMade 
M2. U Srixonu Z 565 mi vadil zvuk, který připomínal 
ránu do víka od popelnice, což byla škoda, protože ji-
nak to je povedená hůl. 

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 Associ-
ation of America 

Metodika testování

Každý testér vyzkoušel v Hodkovičkách všechny hole 
ve svých kategoriích (drivery a  hybridy, nebo dřeva 
a železa). Jednu po druhé bodově ohodnotil v rozmezí 
1–5, přičemž 1 byla nejhorší a 5 nejlepší známka. 

Hodnotily se: VZDÁLENOST – délka úderu, 
KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, PŘES-
NOST – hůl hraje tam, kam mířím, ODPOUŠTĚNÍ –  
dobrá vzdálenost a směr při nepřesně trefených ra-
nách, ZVUK – doprovází trefenou ránu, VZHLED –  
design hlavy, shaftu a gripu, CELKOVÝ POCIT – vý-
sledný dojem ze hry. Ze všech těchto známek pak vzni-
kl aritmetický PRŮMĚR – právě ten přitom rozhodl 
o přidělení hvězdiček. 

Špičkové hole, jejichž průměr přesáhl 4, získaly 
maximální počet pěti hvězdiček. Hole, kterým chybě-
lo do průměru 4 jen minimum, mají o  půl hvězdičky 
méně. Ty, jejichž průměr se pohyboval lehce nad 3,5, 
se pyšní čtyřmi hvězdičkami. V celkovém hodnocení se 
objevily i hole se třemi a půl hvězdičky – jejich průměr 
byl do 3,5 – a hole se třemi hvězdičkami – ty měly prů-
měr okolo 3.

Celkové 
hodnocení

Závěr testu

Callaway poslal do souboje driverů hned čtyři své zástupce a vyplatilo se – modely GBB Epic a GBB 
Epic Sub Zero získaly pět hvězdiček, Big Bertha Fusion čtyři a půl a XR 16 čtyři. Všechny drivery od 
značky Callaway tak v Hodkovičkách dokázaly testéry oslovit. 

Plný počet hvězdiček získaly ještě Cobra KING F7+, Ping G, TaylorMade M1 a Titleist 917 D2 –  
hole renomovaných značek tak potvrdily svou extra třídu. Neméně skvělé výkony ovšem nabídla 
i čtyřhvězdičková sestava, kde dva drivery značky Callaway doplnily ještě TaylorMade M2, Titleist 
917 D3, Cobra KING F7 a Srixon Z 565. 

Stejně jako v předchozích letech platilo, že žádný z driverů vyloženě nepropadl. A své nadšené 
příznivce si během testování našly i další drivery, které posbíraly tři a půl hvězdičky. Pouhé tři hvěz-
dičky pak zbyly na Mizuno JPX 900, jehož známky se u většiny testérů pohybovaly kolem průměru.

 

Nejlepší drivery v testu

Callaway
GBB Epic Driver

Callaway
GBB Epic Sub 

Zero Driver

Titleist
917D2 Driver

Cobra
KING F7+ Driver

Ping
G Driver

TaylorMade
M1 Driver
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tomu můžete detailně studovat svou hru jamku po 
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o svých rezervách, na které se můžete naplno za-
měřit v tréninku třeba hned po dokončení kola. 
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Výsledky se přitom díky automatické skórkartě za-
znamenávají samy, takže můžete již během probí-
hajícího kola nebo turnaje sledovat, o co se můžete 
opřít a jaké situace vás naopak stojí rány navíc. Zají-
mavá je i funkce ideální kolo, která porovná vaše vů-
bec nejlépe zahrané jamky se standardními výkony 

Očima profesionála

Vítězem testu byl pro mě jednoznačně driver Callaway 
Epic Sub Zero. Přišel mi skvělý – stačilo položit hůl na 
zem, hlava hole byla přesně rovně a odpal excelentní.
Perfektní pocit z rány jsem měl i u hole Wilson D300, 
což byla z mého pohledu druhá nejlepší hůl v celé kate-
gorii. Jinak jsem byl ovšem k driverům docela kritický 
a  s  některými modely jsem neměl slitování. Potíže se 
vzdáleností tak srazily u  mě hodnocení TaylorMade 
M2. U Srixonu Z 565 mi vadil zvuk, který připomínal 
ránu do víka od popelnice, což byla škoda, protože ji-
nak to je povedená hůl. 

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 Associ-
ation of America 

Metodika testování

Každý testér vyzkoušel v Hodkovičkách všechny hole 
ve svých kategoriích (drivery a  hybridy, nebo dřeva 
a železa). Jednu po druhé bodově ohodnotil v rozmezí 
1–5, přičemž 1 byla nejhorší a 5 nejlepší známka. 

Hodnotily se: VZDÁLENOST – délka úderu, 
KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, PŘES-
NOST – hůl hraje tam, kam mířím, ODPOUŠTĚNÍ –  
dobrá vzdálenost a směr při nepřesně trefených ra-
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sledný dojem ze hry. Ze všech těchto známek pak vzni-
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o přidělení hvězdiček. 

Špičkové hole, jejichž průměr přesáhl 4, získaly 
maximální počet pěti hvězdiček. Hole, kterým chybě-
lo do průměru 4 jen minimum, mají o  půl hvězdičky 
méně. Ty, jejichž průměr se pohyboval lehce nad 3,5, 
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objevily i hole se třemi a půl hvězdičky – jejich průměr 
byl do 3,5 – a hole se třemi hvězdičkami – ty měly prů-
měr okolo 3.
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Callaway poslal do souboje driverů hned čtyři své zástupce a vyplatilo se – modely GBB Epic a GBB 
Epic Sub Zero získaly pět hvězdiček, Big Bertha Fusion čtyři a půl a XR 16 čtyři. Všechny drivery od 
značky Callaway tak v Hodkovičkách dokázaly testéry oslovit. 
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Stejně jako v předchozích letech platilo, že žádný z driverů vyloženě nepropadl. A své nadšené 
příznivce si během testování našly i další drivery, které posbíraly tři a půl hvězdičky. Pouhé tři hvěz-
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Fairwayová 
dřeva

Pro někoho je fairwayové dřevo holí takřka nepo-
stradatelnou, jiný ji zase ve svém bagu ani nemá. 
Ale možnost vyzkoušet si šestnáct holí sedmi 
renomovaných značek na prahu nové sezony, to 
si nemohl nechat ujít žádný z  testujících hráčů 
v Hodkovičkách. Při letošním testu byli navíc pří-
tomni i  zástupci jednotlivých značek, a  tak bylo 
pro hráče zajímavé srovnání i v tom, jak výrazně 
se změnily vlastnosti hole, když si u dřeva vyměni-
li shaft. Zaznělo hodně zajímavých komentářů na 
adresu toho, co současná fairwayová dřeva umí.

Vítěz 
v kategorii

Kontrola

Vítěz 
v kategoriích
Vzdálenost

Vzhled

Vítěz 
v kategorii

Celkový pocit
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Callaway
GBB Epic 
Sub Zero

Technická specifikace
Také GBB Epic Sub Zero sází na 
inovativní materiál triaxial kar-
bon a  novou generaci úderové 
plochy, což mu zajišťuje stejné 
benefity jako v  případě dřeva 
GBB Epic. Prohozením těžšího 
a lehčího závaží je možné změ-
nit spin až o 250 rpm, snižovat 
nebo zvyšovat vzletový úhel 
a měnit trajektorii. 

Callaway 
GBB Epic

Technická specifikace
Zcela nové dřevo přináší ino-
vativní materiál triaxial karbon, 
díky němuž se podařilo zvýšit 
moment setrvačnosti a  snížit 
těžiště pro jednodušší odpa-
ly. Navíc se hůl opírá o  novou 
generaci úderové plochy, která 
generuje větší vzdálenost i  při 
nepřesných ranách. Experti na 
aerodynamiku pomohli vyvi-
nout technologii Speed Step, 
která zlepšuje obtékání vzdu-
chu a zvyšuje švihovou rychlost. 

Titleist
917 F3

Technická specifikace
Všestranné, dlouhé a  dobře 
ovladatelné fairwayové dřevo 
od společnosti Titleist. Techno-
logie SureFit CG umožňuje pře-
souvání těžiště prostřednictvím 
pohyblivého závaží, čímž se 
optimalizuje spin. Další techno-
logie SureFit Hosel pak zajišťuje 
16 různých nastavení loftu a  lie 
pro co nejkonzistentnější let 
míče.

Titleist
917 F2 

Technická specifikace
Nové fairwayové dřevo od znač-
ky Titleist přináší na hřiště větší 
hratelnost s  výrazným odpou-
štěním, ale přitom zachovává 
maximální délku ran. Oproti mo-
delu F3, se kterým sdílí klíčové 
technologie, vytváří „ef-dvojka“ 
větší rotaci a  umožňuje vyšší 
vzlet míče. Úderová plocha má 
na každém místě jinou tloušť-
ku – na okrajích je tenčí, a díky 
tomu je rychlost míče mnohem 
větší i při nepřesném zásahu. 
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Callaway
Big Bertha 

Fusion 
Technická specifikace
Karbonová korunka, extrémně 
vysoký moment setrvačnos-
ti a  špičková úderová plocha 
Hyper Speed – to jsou hlav-
ní trumfy nového dřeva Big 
Bertha Fusion od společnosti 
Callaway. Ultralehká karbonová 
korunka je dokonce o  celých 
78 % lehčí než typická ocelová 
korunka s ocelovým tělem. Díky 
tomu konstruktéři přenesli více 
váhy do obvodu hlavy hole, což 
umožnilo vyšší vzlet míče a vět-
ší odpouštění.

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Luxusní.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Bez nastavování v krčku, 

ale to nevadí.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Nejlepší hůl v testu.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Průměrná.“

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Hůl, která mě vůbec ne- 

oslovila.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Matná je dobrá.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Fade.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Hezká, ale nejistá.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Solidní pocit při úderu, 

horší ovladatelnost.“

Callaway
XR 16 

Technická specifikace
Fairwayová dřeva XR 16 jsou 
delší, rychlejší a  mnohem to-
lerantnější díky nové úderové 
ploše Face Cup. Obrovskou vý-
hodou je fakt, že dřevo od Calla-
waye je lehké na trefení a  také 
velice univerzální díky prohnuté 
spodní části hole – vždy tak za-
hrajete ránu, jakou byste chtěli. 
Každý golfista ocení fakt, že hůl 
je delší, má větší hlavu s nízkým 
těžištěm a  je s  ní možné hrát 
z každé pozice. 

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Filigránská práce.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Hodně dobré dřevo, do 

bagu bych ho bral.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Velkou předností je velká 

vzdálenost.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Skvělá hůl s extrémní 

délkou.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Trošku fade.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Těžší a menší hlava.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Trochu těžší na zasažení, 

neodpouští.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Hrozná zbraň.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Pro sportovní hráče.“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Oproti F3 obtížně trefi-

telná.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Pro mě těžká hůl.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Potřeboval bych lepší 

vzhled, jinak přesná hůl.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Můj favorit. Už se nemůžu 

dočkat, až mi přijde. Vhodná 
pro široké spektrum hráčů.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Neurazila.“

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Hole měly asi špatný 

den.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Velmi příjemný, měkký 

pocit při odpalu, slušné odpou-
štění.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Pronikavější trajektorie 

než u F2. Spíš pro hráče, kteří 
vyžadují minimální spin míče.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Trochu zklamání, jinak 

průměr.“
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GolfProfi
test 
2017

Fairwayová 
dřeva

Pro někoho je fairwayové dřevo holí takřka nepo-
stradatelnou, jiný ji zase ve svém bagu ani nemá. 
Ale možnost vyzkoušet si šestnáct holí sedmi 
renomovaných značek na prahu nové sezony, to 
si nemohl nechat ujít žádný z  testujících hráčů 
v Hodkovičkách. Při letošním testu byli navíc pří-
tomni i  zástupci jednotlivých značek, a  tak bylo 
pro hráče zajímavé srovnání i v tom, jak výrazně 
se změnily vlastnosti hole, když si u dřeva vyměni-
li shaft. Zaznělo hodně zajímavých komentářů na 
adresu toho, co současná fairwayová dřeva umí.

Vítěz 
v kategorii

Kontrola

Vítěz 
v kategoriích
Vzdálenost

Vzhled

Vítěz 
v kategorii

Celkový pocit
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Callaway
GBB Epic 
Sub Zero

Technická specifikace
Také GBB Epic Sub Zero sází na 
inovativní materiál triaxial kar-
bon a  novou generaci úderové 
plochy, což mu zajišťuje stejné 
benefity jako v  případě dřeva 
GBB Epic. Prohozením těžšího 
a lehčího závaží je možné změ-
nit spin až o 250 rpm, snižovat 
nebo zvyšovat vzletový úhel 
a měnit trajektorii. 

Callaway 
GBB Epic

Technická specifikace
Zcela nové dřevo přináší ino-
vativní materiál triaxial karbon, 
díky němuž se podařilo zvýšit 
moment setrvačnosti a  snížit 
těžiště pro jednodušší odpa-
ly. Navíc se hůl opírá o  novou 
generaci úderové plochy, která 
generuje větší vzdálenost i  při 
nepřesných ranách. Experti na 
aerodynamiku pomohli vyvi-
nout technologii Speed Step, 
která zlepšuje obtékání vzdu-
chu a zvyšuje švihovou rychlost. 

Titleist
917 F3

Technická specifikace
Všestranné, dlouhé a  dobře 
ovladatelné fairwayové dřevo 
od společnosti Titleist. Techno-
logie SureFit CG umožňuje pře-
souvání těžiště prostřednictvím 
pohyblivého závaží, čímž se 
optimalizuje spin. Další techno-
logie SureFit Hosel pak zajišťuje 
16 různých nastavení loftu a  lie 
pro co nejkonzistentnější let 
míče.

Titleist
917 F2 

Technická specifikace
Nové fairwayové dřevo od znač-
ky Titleist přináší na hřiště větší 
hratelnost s  výrazným odpou-
štěním, ale přitom zachovává 
maximální délku ran. Oproti mo-
delu F3, se kterým sdílí klíčové 
technologie, vytváří „ef-dvojka“ 
větší rotaci a  umožňuje vyšší 
vzlet míče. Úderová plocha má 
na každém místě jinou tloušť-
ku – na okrajích je tenčí, a díky 
tomu je rychlost míče mnohem 
větší i při nepřesném zásahu. 
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Callaway
Big Bertha 

Fusion 
Technická specifikace
Karbonová korunka, extrémně 
vysoký moment setrvačnos-
ti a  špičková úderová plocha 
Hyper Speed – to jsou hlav-
ní trumfy nového dřeva Big 
Bertha Fusion od společnosti 
Callaway. Ultralehká karbonová 
korunka je dokonce o  celých 
78 % lehčí než typická ocelová 
korunka s ocelovým tělem. Díky 
tomu konstruktéři přenesli více 
váhy do obvodu hlavy hole, což 
umožnilo vyšší vzlet míče a vět-
ší odpouštění.

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Luxusní.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Bez nastavování v krčku, 

ale to nevadí.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Nejlepší hůl v testu.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Průměrná.“

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Hůl, která mě vůbec ne- 

oslovila.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Matná je dobrá.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Fade.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Hezká, ale nejistá.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Solidní pocit při úderu, 

horší ovladatelnost.“

Callaway
XR 16 

Technická specifikace
Fairwayová dřeva XR 16 jsou 
delší, rychlejší a  mnohem to-
lerantnější díky nové úderové 
ploše Face Cup. Obrovskou vý-
hodou je fakt, že dřevo od Calla-
waye je lehké na trefení a  také 
velice univerzální díky prohnuté 
spodní části hole – vždy tak za-
hrajete ránu, jakou byste chtěli. 
Každý golfista ocení fakt, že hůl 
je delší, má větší hlavu s nízkým 
těžištěm a  je s  ní možné hrát 
z každé pozice. 

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Filigránská práce.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Hodně dobré dřevo, do 

bagu bych ho bral.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Velkou předností je velká 

vzdálenost.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Skvělá hůl s extrémní 

délkou.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Trošku fade.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Těžší a menší hlava.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Trochu těžší na zasažení, 

neodpouští.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Hrozná zbraň.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Pro sportovní hráče.“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Oproti F3 obtížně trefi-

telná.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Pro mě těžká hůl.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Potřeboval bych lepší 

vzhled, jinak přesná hůl.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Můj favorit. Už se nemůžu 

dočkat, až mi přijde. Vhodná 
pro široké spektrum hráčů.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Neurazila.“

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Hole měly asi špatný 

den.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Velmi příjemný, měkký 

pocit při odpalu, slušné odpou-
štění.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Pronikavější trajektorie 

než u F2. Spíš pro hráče, kteří 
vyžadují minimální spin míče.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Trochu zklamání, jinak 

průměr.“
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TaylorMade
M2

Technická specifikace
Díky technologii Geocoustic má 
fairwayové dřevo M2 nejlepší 
zvuk při úderu ve své kategorii. 
Golfisty potěší vysokou trajek-
torií letu míče, nízkým spinem 
a především neuvěřitelně dlou-
hými odpaly. Konstrukce z více 
materiálů a  geometrický tvar 
hlavy umožnily vylepšit aerody-
namiku a umístit těžiště oprav-
du velmi nízko. 

TaylorMade 
M1

Technická specifikace
Dřevo M1 značky TaylorMade je 
postaveno na nové multimate-
riálové konstrukci. Má vylepše-
nou nastavitelnost, která umož-
ňuje upravit hůl pro větší škálu 
loftů – například 3, 3HL a 5. Má 
také nový Speed Pocket, zajiš-
ťující větší rychlost míče po od-
palu a větší toleranci při nepřes-
ně trefených úderech. 

Srixon
Z 355

Technická specifikace
Technologie Action Mass pro-
půjčuje holi skvělé benefity – 
maximální vzdálenost odpalů 
a  sebevědomý profil lahodící 
oku každého golfisty. O větší to-
leranci, zvýšenou rychlost míče 
a  konzistentnější švih se starají 
těžší hmotnost hlavy hole spo-
lu s vysoko položeným ballance 
pointem shaftu. Líc vyrobená 
z vysokopevnostní oceli HT1770 
vytváří ještě větší sweet spot. 

Srixon
Z F65

Technická specifikace
Fairwayové dřevo Z  F65 od 
značky Srixon umožňuje hrá-
čům všech výkonnostních 
úrovní dosahovat maximálních 
možných vzdáleností. Při úde-
ru pomáhá design hlavy hole, 
která je navržena tak, aby nízké 
těžiště poslalo míč po úderu do 
vyšší trajektorie s nízkou rotací. 
Větší sweet spot zajišťuje rozší-
řená korunka kolem celé údero-
vé plochy. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Nezvykle plochý lie, tupý 

zvuk, malá hlava hole. Vhodná 
pro handicap pod 5.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Bílo-černá kombinace mi 

sedí.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Nejlepší hůl dne.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Stejně jako u želez ne-

snesitelný zvuk, ale příjemná 
vzdálenost.“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Parádní délka, odpouště-

ní, ale hrozný zvuk.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Další povedený kousek. 

Druhá nejlepší hůl dne po M1.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Technologie, která fun-

guje.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Hezký tvar a velikost hla-

vy hole, ale bílo-černý design 
se mi nelíbí.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Příjemné překvapení.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Super kontrola hole při 

impaktu, nádherný cinkavý 
zvuk.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Hodně překvapila, dopo-

ručil bych ji.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Hezký zvuk.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Trochu vyšší trajektorie.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Jako by se zapomněl 

v čase.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Hůře trefitelná, slabá 

délka.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Také překvapení, jako 

druhé dřevo od Srixonu. Ideální 
pro střední handicap.“
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SMARTER CLUB. LONGER GAME.

High performance starts with innovative COBRA technology  

that allows you to hit the ball longer and straighter. Our new KING 

F7 Drivers feature a new multi-material head design with three 

distinct weight positions, giving you a choice of a higher, lower 

or draw bias ball flight. And with new integrated COBRA CONNECT  

distance-tracking technology, you can now enjoy longer drives, share 

your success, and use data to play better golf.  

COBRA. Doing things differently.

COBRAGOLF.COM/KINGF7
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TaylorMade
M2

Technická specifikace
Díky technologii Geocoustic má 
fairwayové dřevo M2 nejlepší 
zvuk při úderu ve své kategorii. 
Golfisty potěší vysokou trajek-
torií letu míče, nízkým spinem 
a především neuvěřitelně dlou-
hými odpaly. Konstrukce z více 
materiálů a  geometrický tvar 
hlavy umožnily vylepšit aerody-
namiku a umístit těžiště oprav-
du velmi nízko. 

TaylorMade 
M1

Technická specifikace
Dřevo M1 značky TaylorMade je 
postaveno na nové multimate-
riálové konstrukci. Má vylepše-
nou nastavitelnost, která umož-
ňuje upravit hůl pro větší škálu 
loftů – například 3, 3HL a 5. Má 
také nový Speed Pocket, zajiš-
ťující větší rychlost míče po od-
palu a větší toleranci při nepřes-
ně trefených úderech. 

Srixon
Z 355

Technická specifikace
Technologie Action Mass pro-
půjčuje holi skvělé benefity – 
maximální vzdálenost odpalů 
a  sebevědomý profil lahodící 
oku každého golfisty. O větší to-
leranci, zvýšenou rychlost míče 
a  konzistentnější švih se starají 
těžší hmotnost hlavy hole spo-
lu s vysoko položeným ballance 
pointem shaftu. Líc vyrobená 
z vysokopevnostní oceli HT1770 
vytváří ještě větší sweet spot. 

Srixon
Z F65

Technická specifikace
Fairwayové dřevo Z  F65 od 
značky Srixon umožňuje hrá-
čům všech výkonnostních 
úrovní dosahovat maximálních 
možných vzdáleností. Při úde-
ru pomáhá design hlavy hole, 
která je navržena tak, aby nízké 
těžiště poslalo míč po úderu do 
vyšší trajektorie s nízkou rotací. 
Větší sweet spot zajišťuje rozší-
řená korunka kolem celé údero-
vé plochy. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Nezvykle plochý lie, tupý 

zvuk, malá hlava hole. Vhodná 
pro handicap pod 5.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Bílo-černá kombinace mi 

sedí.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Nejlepší hůl dne.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Stejně jako u želez ne-

snesitelný zvuk, ale příjemná 
vzdálenost.“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Parádní délka, odpouště-

ní, ale hrozný zvuk.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Další povedený kousek. 

Druhá nejlepší hůl dne po M1.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Technologie, která fun-

guje.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Hezký tvar a velikost hla-

vy hole, ale bílo-černý design 
se mi nelíbí.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Příjemné překvapení.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Super kontrola hole při 

impaktu, nádherný cinkavý 
zvuk.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Hodně překvapila, dopo-

ručil bych ji.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Hezký zvuk.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Trochu vyšší trajektorie.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Jako by se zapomněl 

v čase.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Hůře trefitelná, slabá 

délka.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Také překvapení, jako 

druhé dřevo od Srixonu. Ideální 
pro střední handicap.“
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SMARTER CLUB. LONGER GAME.

High performance starts with innovative COBRA technology  

that allows you to hit the ball longer and straighter. Our new KING 

F7 Drivers feature a new multi-material head design with three 

distinct weight positions, giving you a choice of a higher, lower 

or draw bias ball flight. And with new integrated COBRA CONNECT  

distance-tracking technology, you can now enjoy longer drives, share 

your success, and use data to play better golf.  

COBRA. Doing things differently.

COBRAGOLF.COM/KINGF7
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Cobra
KING F7

Technická specifikace
King F7 je výborným nástrojem 
pro hráče, kteří vyžadují ma-
ximální délku i  toleranci k  ne-
přesným úderům. Hůl je možné 
nastavit tak, aby optimální start 
míče a  jeho rotace v  průběhu 
letu zajišťovaly co nejdelší od-
paly. Dvě různá nastavení závaží 
CG v přední a zadní části hlavy 
hole vám na hřišti pomohou 
k naprosté spokojenosti. 

Cobra
KING LTD Black

Technická specifikace
Speciální, limitovaná černá edi-
ce fairwayového dřeva Cobra 
King LTD byla vytvořena stejnou 
inovativní technologií jako nový 
driver King LTD. Hůl je částeč-
ně z uhlíkového vlákna, o pětinu 
lehčího ve srovnání s  běžným 
uhlíkovým vláknem – to umož-
nilo přesunout více váhy hlou-
běji do hlavy hole a prodloužit 
délku ran. Cobra navíc přichází 
s  osmi snadno nastavitelnými 
lofty. 

Ping
G SF TEC

Technická specifikace
Jedna z  variant standardní-
ho fairwayového dřeva Ping G 
umožňuje předat míči maximum 
energie – výsledkem je jeho vět-
ší rychlost a samozřejmě i delší 
odpaly. Tenčí korunka umožnila 
umístit těžiště níže, ruku v ruce 
s tím jde vyšší vzlet míče, nižší 
rotace a  opravdu extrémní od-
pouštění. 

Ping
G

Technická specifikace
Fairwayové dřevo Ping G umož-
ňuje snadno dostat míč do 
vzduchu – těžiště umístěné níže 
a  více vzadu v  hlavě hole vám 
pomůže k vyššímu vzletu míče 
a  většímu odpouštění i  při ne-
přesných ranách. Hůl má také 
nejtenčí korunku, jakou kdy 
v Pingu vyrobili. 

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Průměrná, ale hratelná 

hůl.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Nejlepší dřevo v sezna-

mu.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Zvláštní tvrdý pocit při 

úderu.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Vzdálenost dobrá, ale 

není to můj šálek kávy.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Nízká trajektorie, draw.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Míč krásně stoupá a letí 

dlóóóuho.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Z dřev od Cobry je toto 

nejlepší.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Příjemná délka, horší 

ovladatelnost.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Nápis Cobra je velmi uži-

tečný při založení hole kolmo 
k cílové linii.“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Pálí daleko, přesně 

a odpouští. Nádhera. A ještě je 
hezká.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Design je agresivní, stejně 

jako let míčku.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Nějak jsme se neskama-

rádili.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Velice hezká matná hlava, 

dobře sedí na zemi.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Vysoká trajektorie, po-

dobně jako při ráně hybridem.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Skvělá hůl s výbornou 

délkou, úžasný design.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Nejlepší z Pingů.“
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Wilson Staff
D300

Technická specifikace
Nová technologie Micro Vortex 
Generators, která se opírá o ae-
rodynamický design, zvyšuje 
rychlost hlavy hole a prodlužuje 
délku letu míče po odpalu. Hůl 
má navíc líc z nové vysokopev-
nostní oceli, což pomohlo ke 
zvýšení rychlosti míče po im-
paktu. Těšte se na dlouhé od-
paly. 

Ping 
G STRETCH

Technická specifikace
Fairwayové dřevo Ping G 
STRETCH je další variantou 
standardního „géčka“. Má spe-
ciální konstrukci, která je navr-
žena tak, abyste s  novou holí 
protáhli vzdálenost svých ran 
z odpaliště, a z fairwayí lépe za-
sahovali green. Díky níže umís-
těnému těžišti dosáhnete vyšší-
ho vzletu míče a rovněž většího 
odpouštění. 

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Moc neposlouchala.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Snížený loft výrazně 

zhoršil výsledek rány.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Dobrá hůl, možná i proto, 

že moje první hole byly od 
Wilsonu.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Odpouští asi nejvíc ze 

všech testovaných dřev.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Velmi příjemné překvape-

ní. Povedená hůl.“

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 7
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Cobra
KING F7

Technická specifikace
King F7 je výborným nástrojem 
pro hráče, kteří vyžadují ma-
ximální délku i  toleranci k  ne-
přesným úderům. Hůl je možné 
nastavit tak, aby optimální start 
míče a  jeho rotace v  průběhu 
letu zajišťovaly co nejdelší od-
paly. Dvě různá nastavení závaží 
CG v přední a zadní části hlavy 
hole vám na hřišti pomohou 
k naprosté spokojenosti. 

Cobra
KING LTD Black

Technická specifikace
Speciální, limitovaná černá edi-
ce fairwayového dřeva Cobra 
King LTD byla vytvořena stejnou 
inovativní technologií jako nový 
driver King LTD. Hůl je částeč-
ně z uhlíkového vlákna, o pětinu 
lehčího ve srovnání s  běžným 
uhlíkovým vláknem – to umož-
nilo přesunout více váhy hlou-
běji do hlavy hole a prodloužit 
délku ran. Cobra navíc přichází 
s  osmi snadno nastavitelnými 
lofty. 

Ping
G SF TEC

Technická specifikace
Jedna z  variant standardní-
ho fairwayového dřeva Ping G 
umožňuje předat míči maximum 
energie – výsledkem je jeho vět-
ší rychlost a samozřejmě i delší 
odpaly. Tenčí korunka umožnila 
umístit těžiště níže, ruku v ruce 
s tím jde vyšší vzlet míče, nižší 
rotace a  opravdu extrémní od-
pouštění. 

Ping
G

Technická specifikace
Fairwayové dřevo Ping G umož-
ňuje snadno dostat míč do 
vzduchu – těžiště umístěné níže 
a  více vzadu v  hlavě hole vám 
pomůže k vyššímu vzletu míče 
a  většímu odpouštění i  při ne-
přesných ranách. Hůl má také 
nejtenčí korunku, jakou kdy 
v Pingu vyrobili. 

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Průměrná, ale hratelná 

hůl.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Nejlepší dřevo v sezna-

mu.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Zvláštní tvrdý pocit při 

úderu.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Vzdálenost dobrá, ale 

není to můj šálek kávy.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Nízká trajektorie, draw.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Míč krásně stoupá a letí 

dlóóóuho.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Z dřev od Cobry je toto 

nejlepší.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Příjemná délka, horší 

ovladatelnost.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Nápis Cobra je velmi uži-

tečný při založení hole kolmo 
k cílové linii.“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Pálí daleko, přesně 

a odpouští. Nádhera. A ještě je 
hezká.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Design je agresivní, stejně 

jako let míčku.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Nějak jsme se neskama-

rádili.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Velice hezká matná hlava, 

dobře sedí na zemi.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Vysoká trajektorie, po-

dobně jako při ráně hybridem.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Skvělá hůl s výbornou 

délkou, úžasný design.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Nejlepší z Pingů.“
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Wilson Staff
D300

Technická specifikace
Nová technologie Micro Vortex 
Generators, která se opírá o ae-
rodynamický design, zvyšuje 
rychlost hlavy hole a prodlužuje 
délku letu míče po odpalu. Hůl 
má navíc líc z nové vysokopev-
nostní oceli, což pomohlo ke 
zvýšení rychlosti míče po im-
paktu. Těšte se na dlouhé od-
paly. 

Ping 
G STRETCH

Technická specifikace
Fairwayové dřevo Ping G 
STRETCH je další variantou 
standardního „géčka“. Má spe-
ciální konstrukci, která je navr-
žena tak, abyste s  novou holí 
protáhli vzdálenost svých ran 
z odpaliště, a z fairwayí lépe za-
sahovali green. Díky níže umís-
těnému těžišti dosáhnete vyšší-
ho vzletu míče a rovněž většího 
odpouštění. 

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Moc neposlouchala.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Snížený loft výrazně 

zhoršil výsledek rány.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Dobrá hůl, možná i proto, 

že moje první hole byly od 
Wilsonu.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Odpouští asi nejvíc ze 

všech testovaných dřev.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Velmi příjemné překvape-

ní. Povedená hůl.“
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Celkové 
hodnocení

Oproti klasické „dvojce“ chybí modelu Golfer 2 SE 
jen jediné – funkce sledování aktivity 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu. Nové hodinky mají navíc také tro-
chu jiný řemínek. Jinak v nich ovšem najdete všech-
ny klíčové funkce. 

Vůbec nejzajímavější funkcí je tzv. postherní ana-
lýza, díky níž hodinky poskytují detailní informace 
o tom, jaké máte vzorce úderů a statistiku GIR. Díky 
tomu můžete detailně studovat svou hru jamku po 
jamce, vystopovat své silné stránky a postavit na 
nich celou herní strategii. Navíc získáte přehled 
o svých rezervách, na které se můžete naplno za-
měřit v tréninku třeba hned po dokončení kola. 

Díky hodinkám 
odhalíte svůj potenciál 
Výsledky se přitom díky automatické skórkartě za-
znamenávají samy, takže můžete již během probí-
hajícího kola nebo turnaje sledovat, o co se můžete 
opřít a jaké situace vás naopak stojí rány navíc. Zají-
mavá je i funkce ideální kolo, která porovná vaše vů-
bec nejlépe zahrané jamky se standardními výkony 

Očima profesionála

Byla to i pro mě zajímavá zkušenost, protože takové-
ho testování jsem se zúčastnil poprvé. Z fairwayových 
dřev na mě udělal největší dojem Titleist 917 F2. To je 
můj favorit a už se nemůžu dočkat, až mi přijde nová 
hůl na letošní sezonu. V každém případě to nebylo je-
diné fairwayové dřevo, které mě při testu oslovilo. Za-
ujaly mě i další hole, třeba Callaway GBB Epic. Hezký 
tvar a  velikost hlavy hole se mi líbily u  TaylorMade 
M2, ale nesedí mi bílo-černý design. Někdy jsou dů-
ležité i na první pohled maličkosti. Třeba nápis Cobra 
u  dřeva King F7 je velice užitečný při založení hole 
kolmo k cílové linii. 

Ondřej Lébl

Působnost: Golfová akademie Skopový
Kvalifikace: PGA GP B
Datum narození: 25. 7. 1985
Profesionál: od roku 2006
Úspěchy: Vítěz šesti turnajů Czech PGA Tour 
v letech 2006 až 2010 a celkový vítěz série Czech 
PGA Tour 2010. Člen amatérských reprezen-
tačních týmů ČR se starty na ME a  MS 2001 až 
2005. Dvakrát vítěz mistrovství ČR profesionálů 
( jamkovka), starty na European Tour, Challenge 
Tour, Alps Tour a EPD Tour.

Metodika testování

Každý testér vyzkoušel v Hodkovičkách všechny hole 
ve svých kategoriích (drivery a  hybridy, nebo dřeva 
a železa). Jednu po druhé bodově ohodnotil v rozmezí 
1–5, přičemž 1 byla nejhorší a 5 nejlepší známka. 

Hodnotily se: VZDÁLENOST – délka úderu, 
KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, PŘES-
NOST – hůl hraje tam, kam mířím, ODPOUŠTĚNÍ –  
dobrá vzdálenost a směr při nepřesně trefených ra-
nách, ZVUK – doprovází trefenou ránu, VZHLED –  
design hlavy, shaftu a gripu, CELKOVÝ POCIT – vý-
sledný dojem ze hry. Ze všech těchto známek pak vzni-
kl aritmetický PRŮMĚR – právě ten přitom rozhodl 
o přidělení hvězdiček. 

Špičkové hole, jejichž průměr přesáhl 4, získaly 
maximální počet pěti hvězdiček. Hole, kterým chybě-
lo do průměru 4 jen minimum, mají o  půl hvězdičky 
méně. Ty, jejichž průměr se pohyboval lehce nad 3,5, 
se pyšní čtyřmi hvězdičkami. V celkovém hodnocení se 
objevily i hole se třemi a půl hvězdičky – jejich průměr 
byl do 3,5 – a hole se třemi hvězdičkami – ty měly prů-
měr okolo 3.

61

obchodní a stavební

Stavíme dřevostavby. 
Jsme špičkoví profesionálové.

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

Již 
20 let

Vítejte 
na své 

devatenácté 
jamce.

Celkové 
hodnocení

Závěr testu
Najít vítěze mezi šestnácti testovanými fairwayovými dřevy sedmi značek bylo prakticky nemožné. 
Některé hole testery doslova nadchly, na druhé straně žádná z nich při testování v Hodkovičkách zce-
la nepropadla. „Mezi holemi nebyl nijak zásadní rozdíl. Někdy rozhodují maličkosti – zvuk, design,“ 
připustil i jeden z testujících profesionálů Ondřej Lébl.

Maximum v hodnocení, tedy plných pět hvězdiček, si odneslo hned sedm holí: Callaway GBB 
Epic a GBB Epic Sub Zero, Cobra King F7, Ping G SF TEC a G, Srixon Z F65 a TaylorMade M1. 
Čtyři a  půl hvězdičky si odnesly, a  tudíž jen v  těsném závěsu zůstaly Callaway Big Bertha Fusion 
a Titleist 917 F2.

Ale ani o zbývajících testovaných dřevech se nedá mluvit jako o poražených. Ostatně „startovní 
pole“ uzavíraly s hodnocením tři a půl hvězdičky Callaway XR 16, Ping G Strech a Wilson D 300. 
Nicméně i tato trojice měla mezi testujícími golfisty hned několik fanoušků.

Nejlepší fairwayová 
dřeva v testu
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Celkové 
hodnocení

Oproti klasické „dvojce“ chybí modelu Golfer 2 SE 
jen jediné – funkce sledování aktivity 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu. Nové hodinky mají navíc také tro-
chu jiný řemínek. Jinak v nich ovšem najdete všech-
ny klíčové funkce. 

Vůbec nejzajímavější funkcí je tzv. postherní ana-
lýza, díky níž hodinky poskytují detailní informace 
o tom, jaké máte vzorce úderů a statistiku GIR. Díky 
tomu můžete detailně studovat svou hru jamku po 
jamce, vystopovat své silné stránky a postavit na 
nich celou herní strategii. Navíc získáte přehled 
o svých rezervách, na které se můžete naplno za-
měřit v tréninku třeba hned po dokončení kola. 

Díky hodinkám 
odhalíte svůj potenciál 
Výsledky se přitom díky automatické skórkartě za-
znamenávají samy, takže můžete již během probí-
hajícího kola nebo turnaje sledovat, o co se můžete 
opřít a jaké situace vás naopak stojí rány navíc. Zají-
mavá je i funkce ideální kolo, která porovná vaše vů-
bec nejlépe zahrané jamky se standardními výkony 

Očima profesionála

Byla to i pro mě zajímavá zkušenost, protože takové-
ho testování jsem se zúčastnil poprvé. Z fairwayových 
dřev na mě udělal největší dojem Titleist 917 F2. To je 
můj favorit a už se nemůžu dočkat, až mi přijde nová 
hůl na letošní sezonu. V každém případě to nebylo je-
diné fairwayové dřevo, které mě při testu oslovilo. Za-
ujaly mě i další hole, třeba Callaway GBB Epic. Hezký 
tvar a  velikost hlavy hole se mi líbily u  TaylorMade 
M2, ale nesedí mi bílo-černý design. Někdy jsou dů-
ležité i na první pohled maličkosti. Třeba nápis Cobra 
u  dřeva King F7 je velice užitečný při založení hole 
kolmo k cílové linii. 

Ondřej Lébl

Působnost: Golfová akademie Skopový
Kvalifikace: PGA GP B
Datum narození: 25. 7. 1985
Profesionál: od roku 2006
Úspěchy: Vítěz šesti turnajů Czech PGA Tour 
v letech 2006 až 2010 a celkový vítěz série Czech 
PGA Tour 2010. Člen amatérských reprezen-
tačních týmů ČR se starty na ME a  MS 2001 až 
2005. Dvakrát vítěz mistrovství ČR profesionálů 
( jamkovka), starty na European Tour, Challenge 
Tour, Alps Tour a EPD Tour.

Metodika testování

Každý testér vyzkoušel v Hodkovičkách všechny hole 
ve svých kategoriích (drivery a  hybridy, nebo dřeva 
a železa). Jednu po druhé bodově ohodnotil v rozmezí 
1–5, přičemž 1 byla nejhorší a 5 nejlepší známka. 

Hodnotily se: VZDÁLENOST – délka úderu, 
KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, PŘES-
NOST – hůl hraje tam, kam mířím, ODPOUŠTĚNÍ –  
dobrá vzdálenost a směr při nepřesně trefených ra-
nách, ZVUK – doprovází trefenou ránu, VZHLED –  
design hlavy, shaftu a gripu, CELKOVÝ POCIT – vý-
sledný dojem ze hry. Ze všech těchto známek pak vzni-
kl aritmetický PRŮMĚR – právě ten přitom rozhodl 
o přidělení hvězdiček. 

Špičkové hole, jejichž průměr přesáhl 4, získaly 
maximální počet pěti hvězdiček. Hole, kterým chybě-
lo do průměru 4 jen minimum, mají o  půl hvězdičky 
méně. Ty, jejichž průměr se pohyboval lehce nad 3,5, 
se pyšní čtyřmi hvězdičkami. V celkovém hodnocení se 
objevily i hole se třemi a půl hvězdičky – jejich průměr 
byl do 3,5 – a hole se třemi hvězdičkami – ty měly prů-
měr okolo 3.
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obchodní a stavební

Stavíme dřevostavby. 
Jsme špičkoví profesionálové.

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

Již 
20 let

Vítejte 
na své 

devatenácté 
jamce.

Celkové 
hodnocení

Závěr testu
Najít vítěze mezi šestnácti testovanými fairwayovými dřevy sedmi značek bylo prakticky nemožné. 
Některé hole testery doslova nadchly, na druhé straně žádná z nich při testování v Hodkovičkách zce-
la nepropadla. „Mezi holemi nebyl nijak zásadní rozdíl. Někdy rozhodují maličkosti – zvuk, design,“ 
připustil i jeden z testujících profesionálů Ondřej Lébl.

Maximum v hodnocení, tedy plných pět hvězdiček, si odneslo hned sedm holí: Callaway GBB 
Epic a GBB Epic Sub Zero, Cobra King F7, Ping G SF TEC a G, Srixon Z F65 a TaylorMade M1. 
Čtyři a  půl hvězdičky si odnesly, a  tudíž jen v  těsném závěsu zůstaly Callaway Big Bertha Fusion 
a Titleist 917 F2.

Ale ani o zbývajících testovaných dřevech se nedá mluvit jako o poražených. Ostatně „startovní 
pole“ uzavíraly s hodnocením tři a půl hvězdičky Callaway XR 16, Ping G Strech a Wilson D 300. 
Nicméně i tato trojice měla mezi testujícími golfisty hned několik fanoušků.

Nejlepší fairwayová 
dřeva v testu
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říká v rozhovoru pro GolfProfi spoluzakladatel a řídící partner největší česko-slovenské advokátní 
kanceláře Havel, Holásek & Partners Jaroslav Havel (43). Renomovaný právník úspěšně vstoupil i do 
investorských kruhů. Své investice však od advokacie striktně odděluje. Podobně jako golf jsou jen 
koníčkem a aktivním trávením volného času.     

Na greenu jsem 
dojednal byznys 
za stovky milionů korun

Velkou výhodou golfu 
je, že to je nejen 
sportovní, ale 
i společenská aktivita, 
kde navíc výkonnost 
není nijak zásadně 
limitovaná věkem.

Vaše jméno je spojeno nejenom s největší 
tuzemskou právnickou firmou, ale i se 
skupinou Czechoslovak Premium Brands. 
Zbývá vám při takovém mimořádném 
pracovním vytížení vůbec ještě nějaký 
volný čas?
Volný čas ve smyslu, že bych si lehl na gauč 
k televizi, opravdu nemám. Jsem typ člověka, 
který musí být neustále aktivní – mentálně 
i fyzicky. Ke své profesi se snažím přistupo-
vat podobně jako profesionální sportovci. To 
znamená, že obrazně řečeno hodně trénuji, 
abych byl perfektně připraven a mohl odvá-
dět ty nejlepší výkony. Od svých 27 let hra-
ju za jeden tým, kancelář Havel, Holásek &  
Partners, kterou jsem spoluzakládal a po ce-
lou dobu rozvíjel a na jejíž budoucnosti mi 
velmi záleží. Všechny své koníčky, včetně 
investování, které zásadně odděluji od výko-
nu advokacie, tedy dělám za účelem sebe-
vzdělávání, rozvoje a porozumění, zvyšování 
reputace nebo zlepšování vztahů, což je pro 
kancelář přidanou hodnotou. 

Vaše kancelář podporuje řadu golfových 
akcí, co si od toho slibujete? 
Velkou výhodou golfu je, že to je nejen spor-
tovní, ale i  společenská aktivita, kde navíc 
výkonnost není nijak zásadně limitovaná 

specializovanou poradenskou skupinu slo-
ženou výhradně ze zkušených seniorních 
právníků.

Proč vás movití klienti vyhledávají?
Z nejrůznějších důvodů. Jednotlivcům i  ro-
dinám pomáháme například s  plánováním 
a strukturováním správy a dlouhodobé drž-
by jejich osobního a podnikatelského majet-
ku, včetně využití moderních institutů, jako 
jsou svěřenské fondy nebo jiné formy trustů 
atd. Na trhu máme nejrozsáhlejší zkušenosti 
s předáváním rodinných firem a problemati-
kou nástupnictví, tj. zejména mezigenerač-
ním transferem kapitálu. Dokonce jsme nyní 
k tomuto tématu uvedli na knižní trh český 
překlad světového bestselleru Dilemmas of 
Family Wealth od Judy Martel, uznávané ex-
pertky na nástupnictví v rodinných firmách, 
který vyšel pod názvem Rodinné firmy na 
rozcestí. Díky naší rozsáhlé síti kontaktů ale 
také umíme lidi vzájemně propojovat a na-
lézat jim obchodní, ale třeba i filantropické 
synergie.

Na tento okruh movitých lidí cílíte 
i prostřednictvím titulů z mediálního 
vydavatelství, do něhož jste se rozhodl 
investovat? 
Mediální skupinu Premium Media Group 
jsme založili s  cílem nabídnout společen-
ské elitě zajímavý sofistikovaný obsah 
zaměřený na klíčové oblasti jejího zájmu. 
V  současnosti vydáváme magazín o  lu-
xusních realitách a  životním stylu Estate, 
na který od května navážeme spuštěním 
nemovitostního portálu o  prémiových re-
alitách estate.cz, dále časopis Architect+ 
navazující na legendární Architekt, po de-
setiletí nejvýznamnější české periodikum 
zabývající se architekturou a  designem, 
v on-line titulech máme magazín o módě, 
kráse a  stylu Iconiq.cz a  portál parizska- 
ulice.cz. Co se týká sportu, podporujeme 
samozřejmě golf prostřednictvím nového 
magazínu Premium Golf, jenž vzešel z  ti-
tulu ForGolf, který prošel kompletním re-
launchem a  nyní bude vycházet v  nové, 
exkluzivní podobě, a  pro zimní sezonu 
doplňujeme portfolio titulem, který bude 
v  obdobném lifestylovém duchu přinášet 
novinky ze světa alpského lyžování. 

Stále častěji je také slyšet o společnosti 
Premium Fashion Brands, kterou jste loni 
založil a která má nyní více než tři desítky 
prodejen s módou v segmentu dostupného 
luxusu. Jaké máte další plány v této 
oblasti?
Módní byznys prochází velkou změnou, 
bude se více přesouvat do on-line světa. 
Už dnes často nákupní rozhodnutí probíhají 
přes mobilní telefon, ale zatím nejsou v on-
-line obchodech nijak velké zisky. Proto jsme 

nakoupili kamenné obchody na nejlepších 
místech a  ty propojíme s  unikátním e-sho-
pem, to vše s  podporou velkých značek, 
u kterých jsme získali nebo získáme oficiální 
zastoupení. Pod Premium Fashion Brands 
nyní spadá v  České republice italská znač-
ka Geox, Armani Jeans, dále butiky Versace 
Jeans, Trussardi Jeans, multibrandové ob-
chody s  obuví a  doplňky Beltissimo a  dvě 
outletové jednotky. Na Slovensku působí 
s  módními obchody Armani Jeans, We-  
ekend Max Mara, Trussardi Jeans, PennyBlack 
a s multibrandem The Brands. V nejbližších 
měsících se stane klíčovou značkou našeho 
portfolia mimořádně silná tradiční značka 
Hugo Boss, se kterou jsme uzavřeli strategic-

 

je naše advokátní kancelář dlouhodobě pod-
poruje.

Patří mezi vaše klienty?
Ano, stejně jako například agentura GPA 
Event, kde jsem spolumajitelem a  která se 
zaměřuje na amatérské hráče. Nejde ale jen 
o to, že jim poskytujeme právní služby. Spo-
luvlastním také společnost GolfProfi nabíze-
jící golfové vybavení a oblečení a golfový ča-
sopis Premium Golf. Společně umíme udělat 
velmi efektivní golfový marketing. 

Mezi vaše klienty patří i aktivní golfisté 
a další úspěšní sportovci. Co pro ně 
nejčastěji děláte?
Zastupujeme je nejenom v  souvislosti s  je-
jich sportovními aktivitami, ale i v celé řadě 
jejich privátních záležitostí, jako jsou rodin-
ně-právní věci, vymáhání pohledávek, sprá-
va aktiv a investic a podobně. Když pominu 
oblast golfu, radili jsme například investorům 
v čele s fotbalovým brankářem Petrem Če-
chem při akvizici společnosti ČS MTB Team, 
která stála za nejoblíbenějším seriálem závo-
dů horských kol Kolo pro život nebo obdob-
ným seriálem lyžařských závodů na běžkách 
Stopa pro život. Díky naší specializaci na 
sportovní právo poskytujeme také komplex-
ní právní poradenství sportovním agentům, 
sponzorům, majitelům klubů nebo různým 
sportovním asociacím. K  našim klientům 
patří například Fotbalová asociace ČR nebo 
Svaz lyžařů ČR. 

Má poradenský servis pro profesionální 
sportovce nějaké specifické charakteristiky 
nebo postupy?
Je nepochybně hodně individualizovaný 
a  šitý na míru potřebám daného klienta. 
Mnohdy jde o jakési okamžité ad hoc pora-
denství při nejrůznějších obchodních příle-
žitostech i životních situacích. Profesionální 
sportovci zpravidla patří do kategorie tzv. 
VIP klientů, pro něž máme v naší kanceláři 

věkem. Golfové akce vytvářejí 
příležitost pro neformální ko-
munikaci v  přátelské atmosfé-
ře a  příjemném prostředí. Pro-
střednictvím golfových turnajů, 
na něž zveme naše obchodní 
partnery, posilujeme dlouhodo-
bá partnerství s  našimi klienty 
a zároveň je i  vzájemně propo-
jujeme. Já osobně jsem na golfu 
dojednal byznys v  řádu mnoha 
desítek až stovek milionů korun, 
ať již pro naši kancelář, nebo pro 
jiné obchodní partnery, tím, že 
jsem je mezi sebou na greenu 
neformálně propojil. To v  jiném 
sportu možné není.

V minulých letech jste si také 
zahrál na turnaji D+D REAL 
Czech Masters na Albatrossu. 
Uvidíme vás tam na přelomu 
srpna a září i letos?
Pokud mi to mé povinnosti dovo-
lí, nerad bych chyběl. Petr Dědek 
a  pořádající agentura Relmost 
opět slibují zajímavou účast za-
hraničních golfistů a je to z golfo-
vého pohledu určitě top událost. 
A to rozhodně neříkám proto, že 

ké partnerství vedoucí k otevření komplexní 
sítě obchodů, outletů i e-shopů v České re-
publice i na Slovensku. Golfovou řadu Hugo 
Boss už nyní prodáváme v GolfProfi.

Jak často se vy sám dostanete na golfové 
hřiště?
Příliš často bohužel ne. Příležitostně si golf 
zahraju v rámci pracovní či soukromé ces-
ty po Česku, po Slovensku nebo i v zahra-
ničí. V  tomto roce jsem se zatím zúčastnil 
jen turnaje ve slovenském golfovém resortu 
Penati, kde je opravdu krásný areál s nejdel-
ší jamkou v Evropě, ta má tuším téměř tři 
čtvrtě kilometru s  úctyhodnými jedenácti 
odpališti.  
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říká v rozhovoru pro GolfProfi spoluzakladatel a řídící partner největší česko-slovenské advokátní 
kanceláře Havel, Holásek & Partners Jaroslav Havel (43). Renomovaný právník úspěšně vstoupil i do 
investorských kruhů. Své investice však od advokacie striktně odděluje. Podobně jako golf jsou jen 
koníčkem a aktivním trávením volného času.     

Na greenu jsem 
dojednal byznys 
za stovky milionů korun

Velkou výhodou golfu 
je, že to je nejen 
sportovní, ale 
i společenská aktivita, 
kde navíc výkonnost 
není nijak zásadně 
limitovaná věkem.

Vaše jméno je spojeno nejenom s největší 
tuzemskou právnickou firmou, ale i se 
skupinou Czechoslovak Premium Brands. 
Zbývá vám při takovém mimořádném 
pracovním vytížení vůbec ještě nějaký 
volný čas?
Volný čas ve smyslu, že bych si lehl na gauč 
k televizi, opravdu nemám. Jsem typ člověka, 
který musí být neustále aktivní – mentálně 
i fyzicky. Ke své profesi se snažím přistupo-
vat podobně jako profesionální sportovci. To 
znamená, že obrazně řečeno hodně trénuji, 
abych byl perfektně připraven a mohl odvá-
dět ty nejlepší výkony. Od svých 27 let hra-
ju za jeden tým, kancelář Havel, Holásek &  
Partners, kterou jsem spoluzakládal a po ce-
lou dobu rozvíjel a na jejíž budoucnosti mi 
velmi záleží. Všechny své koníčky, včetně 
investování, které zásadně odděluji od výko-
nu advokacie, tedy dělám za účelem sebe-
vzdělávání, rozvoje a porozumění, zvyšování 
reputace nebo zlepšování vztahů, což je pro 
kancelář přidanou hodnotou. 

Vaše kancelář podporuje řadu golfových 
akcí, co si od toho slibujete? 
Velkou výhodou golfu je, že to je nejen spor-
tovní, ale i  společenská aktivita, kde navíc 
výkonnost není nijak zásadně limitovaná 

specializovanou poradenskou skupinu slo-
ženou výhradně ze zkušených seniorních 
právníků.

Proč vás movití klienti vyhledávají?
Z nejrůznějších důvodů. Jednotlivcům i  ro-
dinám pomáháme například s  plánováním 
a strukturováním správy a dlouhodobé drž-
by jejich osobního a podnikatelského majet-
ku, včetně využití moderních institutů, jako 
jsou svěřenské fondy nebo jiné formy trustů 
atd. Na trhu máme nejrozsáhlejší zkušenosti 
s předáváním rodinných firem a problemati-
kou nástupnictví, tj. zejména mezigenerač-
ním transferem kapitálu. Dokonce jsme nyní 
k tomuto tématu uvedli na knižní trh český 
překlad světového bestselleru Dilemmas of 
Family Wealth od Judy Martel, uznávané ex-
pertky na nástupnictví v rodinných firmách, 
který vyšel pod názvem Rodinné firmy na 
rozcestí. Díky naší rozsáhlé síti kontaktů ale 
také umíme lidi vzájemně propojovat a na-
lézat jim obchodní, ale třeba i filantropické 
synergie.

Na tento okruh movitých lidí cílíte 
i prostřednictvím titulů z mediálního 
vydavatelství, do něhož jste se rozhodl 
investovat? 
Mediální skupinu Premium Media Group 
jsme založili s  cílem nabídnout společen-
ské elitě zajímavý sofistikovaný obsah 
zaměřený na klíčové oblasti jejího zájmu. 
V  současnosti vydáváme magazín o  lu-
xusních realitách a  životním stylu Estate, 
na který od května navážeme spuštěním 
nemovitostního portálu o  prémiových re-
alitách estate.cz, dále časopis Architect+ 
navazující na legendární Architekt, po de-
setiletí nejvýznamnější české periodikum 
zabývající se architekturou a  designem, 
v on-line titulech máme magazín o módě, 
kráse a  stylu Iconiq.cz a  portál parizska- 
ulice.cz. Co se týká sportu, podporujeme 
samozřejmě golf prostřednictvím nového 
magazínu Premium Golf, jenž vzešel z  ti-
tulu ForGolf, který prošel kompletním re-
launchem a  nyní bude vycházet v  nové, 
exkluzivní podobě, a  pro zimní sezonu 
doplňujeme portfolio titulem, který bude 
v  obdobném lifestylovém duchu přinášet 
novinky ze světa alpského lyžování. 

Stále častěji je také slyšet o společnosti 
Premium Fashion Brands, kterou jste loni 
založil a která má nyní více než tři desítky 
prodejen s módou v segmentu dostupného 
luxusu. Jaké máte další plány v této 
oblasti?
Módní byznys prochází velkou změnou, 
bude se více přesouvat do on-line světa. 
Už dnes často nákupní rozhodnutí probíhají 
přes mobilní telefon, ale zatím nejsou v on-
-line obchodech nijak velké zisky. Proto jsme 

nakoupili kamenné obchody na nejlepších 
místech a  ty propojíme s  unikátním e-sho-
pem, to vše s  podporou velkých značek, 
u kterých jsme získali nebo získáme oficiální 
zastoupení. Pod Premium Fashion Brands 
nyní spadá v  České republice italská znač-
ka Geox, Armani Jeans, dále butiky Versace 
Jeans, Trussardi Jeans, multibrandové ob-
chody s  obuví a  doplňky Beltissimo a  dvě 
outletové jednotky. Na Slovensku působí 
s  módními obchody Armani Jeans, We-  
ekend Max Mara, Trussardi Jeans, PennyBlack 
a s multibrandem The Brands. V nejbližších 
měsících se stane klíčovou značkou našeho 
portfolia mimořádně silná tradiční značka 
Hugo Boss, se kterou jsme uzavřeli strategic-

 

je naše advokátní kancelář dlouhodobě pod-
poruje.

Patří mezi vaše klienty?
Ano, stejně jako například agentura GPA 
Event, kde jsem spolumajitelem a  která se 
zaměřuje na amatérské hráče. Nejde ale jen 
o to, že jim poskytujeme právní služby. Spo-
luvlastním také společnost GolfProfi nabíze-
jící golfové vybavení a oblečení a golfový ča-
sopis Premium Golf. Společně umíme udělat 
velmi efektivní golfový marketing. 

Mezi vaše klienty patří i aktivní golfisté 
a další úspěšní sportovci. Co pro ně 
nejčastěji děláte?
Zastupujeme je nejenom v  souvislosti s  je-
jich sportovními aktivitami, ale i v celé řadě 
jejich privátních záležitostí, jako jsou rodin-
ně-právní věci, vymáhání pohledávek, sprá-
va aktiv a investic a podobně. Když pominu 
oblast golfu, radili jsme například investorům 
v čele s fotbalovým brankářem Petrem Če-
chem při akvizici společnosti ČS MTB Team, 
která stála za nejoblíbenějším seriálem závo-
dů horských kol Kolo pro život nebo obdob-
ným seriálem lyžařských závodů na běžkách 
Stopa pro život. Díky naší specializaci na 
sportovní právo poskytujeme také komplex-
ní právní poradenství sportovním agentům, 
sponzorům, majitelům klubů nebo různým 
sportovním asociacím. K  našim klientům 
patří například Fotbalová asociace ČR nebo 
Svaz lyžařů ČR. 

Má poradenský servis pro profesionální 
sportovce nějaké specifické charakteristiky 
nebo postupy?
Je nepochybně hodně individualizovaný 
a  šitý na míru potřebám daného klienta. 
Mnohdy jde o jakési okamžité ad hoc pora-
denství při nejrůznějších obchodních příle-
žitostech i životních situacích. Profesionální 
sportovci zpravidla patří do kategorie tzv. 
VIP klientů, pro něž máme v naší kanceláři 

věkem. Golfové akce vytvářejí 
příležitost pro neformální ko-
munikaci v  přátelské atmosfé-
ře a  příjemném prostředí. Pro-
střednictvím golfových turnajů, 
na něž zveme naše obchodní 
partnery, posilujeme dlouhodo-
bá partnerství s  našimi klienty 
a zároveň je i  vzájemně propo-
jujeme. Já osobně jsem na golfu 
dojednal byznys v  řádu mnoha 
desítek až stovek milionů korun, 
ať již pro naši kancelář, nebo pro 
jiné obchodní partnery, tím, že 
jsem je mezi sebou na greenu 
neformálně propojil. To v  jiném 
sportu možné není.

V minulých letech jste si také 
zahrál na turnaji D+D REAL 
Czech Masters na Albatrossu. 
Uvidíme vás tam na přelomu 
srpna a září i letos?
Pokud mi to mé povinnosti dovo-
lí, nerad bych chyběl. Petr Dědek 
a  pořádající agentura Relmost 
opět slibují zajímavou účast za-
hraničních golfistů a je to z golfo-
vého pohledu určitě top událost. 
A to rozhodně neříkám proto, že 

ké partnerství vedoucí k otevření komplexní 
sítě obchodů, outletů i e-shopů v České re-
publice i na Slovensku. Golfovou řadu Hugo 
Boss už nyní prodáváme v GolfProfi.

Jak často se vy sám dostanete na golfové 
hřiště?
Příliš často bohužel ne. Příležitostně si golf 
zahraju v rámci pracovní či soukromé ces-
ty po Česku, po Slovensku nebo i v zahra-
ničí. V  tomto roce jsem se zatím zúčastnil 
jen turnaje ve slovenském golfovém resortu 
Penati, kde je opravdu krásný areál s nejdel-
ší jamkou v Evropě, ta má tuším téměř tři 
čtvrtě kilometru s  úctyhodnými jedenácti 
odpališti.  
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Hybridy

Pro řadu hráčů už jsou hybridy naprosto nepo-
stradatelnou součástí bagu. Jsou to hole, které 
dokonale propojují všechny výhody želez a  fair- 
wayových dřev a  dávají nejen golfovým zelená-
čům jistotu dlouhých a přesných ran. Také během 
testování se potvrdilo, že golfisté skutečně přišli 
hybridům na chuť; snažili se z nich během několi-
ka hodin v Hodkovičkách vyždímat maximum. To 
se povedlo – třináctka testovaných holí, v níž měly 
své zástupce všechny hlavní značky na trhu, byla 
opravdu velmi kompaktní a prakticky každý hyb-
rid odvedl na drivingu velmi dobrou práci.

Vítěz 
v kategorii
Přesnost

Vítěz 
v kategorii

Kontrola

Vítěz 
v kategorii
Vzdálenost
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Bill 
Haas  

Callaway
Steelhead XR

Technická specifikace
Nový hybrid Steelhead XR na-
vrhli konstruktéři od Callawaye 
tak, aby zajistili hráčům bezkon-
kurenčně největší vzdálenost 
ran. Nezanedbali ale ani odpouš-  
tění a hratelnost – o to se stará 
úderová plocha nové generace 
Hyper Speed a také zdokonale-
ný tvar hlavy. Větší hlava a níže 
umístěné těžiště dělají z  hybri-
du jednodušší hůl na trefení. 

Callaway 
Big Bertha OS

Technická specifikace
Hybrid, který značka Callaway 
ušila na míru všem, kdo chtějí 
docílit maximální vzdálenosti. 
Větší a  pružnější úderová plo-
cha nové generace dává více 
prostoru ke kontaktu s  míčem, 
navíc se hůl rovněž přiblížila 
konstrukčním limitům USGA 
a  díky tomu se vylepšila délka 
odpalů. Pomůže vám k  delším 
ranám, obzvláště v  případě 
přesně trefených ran. 

Titleist
816 H1

Technická specifikace
Nový hybrid H1 značky Tit-  
leist má, ve srovnání s menším 
sourozencem H2, větší hlavu 
hole. Pokrokové vyvážení hlavy 
umožňuje golfistům dostat míč 
snadněji do vzduchu. Technolo-
gie Active Recoil Channel pruží 
v momentu úderu, aby zrychlila 
let míče, snížila spin a prodlou-
žila délku ran. Hůl má také vy-
soký moment setrvačnosti, což 
přidává rychlost i  při nepřes-
ných ranách. 

Titleist
816 H2

Technická specifikace
Skvělý doplněk k  železům této 
značky. Stejně jako se železy 
si i  s  tímto hybridem užijete 
dokonalou kontrolu trajektorie 
letu míče i tvarování ran. Hůl je 
vhodná spíše pro hráče s nižším 
handicapem. Extrémně tenká 
úderová plocha umožňuje větší 
rychlost míče a  vyšší trajekto-
rii. Díky strmějšímu a  měkčímu 
dopadu zase získáte maximální 
přesnost. 
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 Furyk

Callaway
XR OS 

Technická specifikace
Nový hybrid z  dílny značky 
Callaway je navržen především 
pro kategorii hráčů, kteří chtějí 
zlepšit svou hru. Úderová plo-
cha je designována tak, aby 
tolerovala i  nesprávně trefené 
údery. Ať už je míč zasažen kde-
koliv na úderové ploše, hůl hrá-
če podpoří. Hybrid perfektně 
doplňuje železa XR OS. 

Komentář hráčů
HCP 
2,1

Robert Fikar
„Velmi příjemná hůl od 

prvního kontaktu. Dlouhé a rov-
né rány.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Výborný zvuk a velmi 

příjemná hůl.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Skvělá hůl. Směr, zvuk, 

super pocit, všechno ladilo. 
Další adept na hůl do mého 
bagu.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Další suprová hůl.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Velmi příjemná hůl, 

navzdory nepříliš atraktivnímu 
vzhledu.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Minimalistický design. 

Lepší hráči ocení přesnost 
a kontrolu.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Přesná hůl s kratší vzdá-

leností.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Nevím, jestli odpouš-

tí, vždy jsem trefil střed. Co 
dodat?“

Callaway
Apex

Technická specifikace
Kovaná úderová plocha Face 
Cup zvyšuje rychlost míče 
a zlepšuje kontrolu nad úderem. 
Je patrné, že již samotným de-
signem cílí Callaway u  těchto 
holí na lepší hráče a profesioná-
ly z  tour – hybrid má tvar po-
dobný železům a  vypůjčuje si 
od nich filozofii umístění těžiště. 
To je v neutrální pozici, takže je 
možné lépe ovládat hůl a  kon- 
trolovat let míče. Lze také per-
fektně tvarovat rány. 

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Výborná délka, ale těžká 

na správné trefení.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Za mě krásná hlava hole 

a (nostalgicky) výborná.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Sedla mi. I když netrefíte 

přesně, máte z rány radost. 
Nechtěl jsem ji dát z ruky.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Ujde.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Nejlepší pocit trefení 

míče. Ovšem ornamenty na 
hlavě hole mě pletou v založení 
a míření.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Tento hybrid hraje skoro 

za vás. Vhodný pro všechny 
golfisty.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Skvělá hůl. Na vzdálenost 

i na odpouštění.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Zvláštní vzhled.“

Komentář hráčů
HCP 
11,0

Miloš Horák
„Hybrid hodně náročný na 

přesnost ran.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Až na pohled zespodu 

super hůl. Hned bych si ji přidal 
do bagu.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Přesná a dlouhá hůl. 

S podmínkou, že často trénu-
jete.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Jen menší hlava než H1, 

jinak super.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Výborný hybrid.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Tak téhle holi bych také 

řekl ano.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Na Titleist příliš bambu-

lovitá hlava, ale ledacos vám 
odpustí.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Rozhodně dobrá volba.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Dokonalý pocit při úde-

ru.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Má velké plus – odpouš- 

tí.“
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Hybridy

Pro řadu hráčů už jsou hybridy naprosto nepo-
stradatelnou součástí bagu. Jsou to hole, které 
dokonale propojují všechny výhody želez a  fair- 
wayových dřev a  dávají nejen golfovým zelená-
čům jistotu dlouhých a přesných ran. Také během 
testování se potvrdilo, že golfisté skutečně přišli 
hybridům na chuť; snažili se z nich během několi-
ka hodin v Hodkovičkách vyždímat maximum. To 
se povedlo – třináctka testovaných holí, v níž měly 
své zástupce všechny hlavní značky na trhu, byla 
opravdu velmi kompaktní a prakticky každý hyb-
rid odvedl na drivingu velmi dobrou práci.

Vítěz 
v kategorii
Přesnost

Vítěz 
v kategorii

Kontrola

Vítěz 
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Bill 
Haas  

Callaway
Steelhead XR

Technická specifikace
Nový hybrid Steelhead XR na-
vrhli konstruktéři od Callawaye 
tak, aby zajistili hráčům bezkon-
kurenčně největší vzdálenost 
ran. Nezanedbali ale ani odpouš-  
tění a hratelnost – o to se stará 
úderová plocha nové generace 
Hyper Speed a také zdokonale-
ný tvar hlavy. Větší hlava a níže 
umístěné těžiště dělají z  hybri-
du jednodušší hůl na trefení. 

Callaway 
Big Bertha OS

Technická specifikace
Hybrid, který značka Callaway 
ušila na míru všem, kdo chtějí 
docílit maximální vzdálenosti. 
Větší a  pružnější úderová plo-
cha nové generace dává více 
prostoru ke kontaktu s  míčem, 
navíc se hůl rovněž přiblížila 
konstrukčním limitům USGA 
a  díky tomu se vylepšila délka 
odpalů. Pomůže vám k  delším 
ranám, obzvláště v  případě 
přesně trefených ran. 

Titleist
816 H1

Technická specifikace
Nový hybrid H1 značky Tit-  
leist má, ve srovnání s menším 
sourozencem H2, větší hlavu 
hole. Pokrokové vyvážení hlavy 
umožňuje golfistům dostat míč 
snadněji do vzduchu. Technolo-
gie Active Recoil Channel pruží 
v momentu úderu, aby zrychlila 
let míče, snížila spin a prodlou-
žila délku ran. Hůl má také vy-
soký moment setrvačnosti, což 
přidává rychlost i  při nepřes-
ných ranách. 

Titleist
816 H2

Technická specifikace
Skvělý doplněk k  železům této 
značky. Stejně jako se železy 
si i  s  tímto hybridem užijete 
dokonalou kontrolu trajektorie 
letu míče i tvarování ran. Hůl je 
vhodná spíše pro hráče s nižším 
handicapem. Extrémně tenká 
úderová plocha umožňuje větší 
rychlost míče a  vyšší trajekto-
rii. Díky strmějšímu a  měkčímu 
dopadu zase získáte maximální 
přesnost. 
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Callaway
XR OS 

Technická specifikace
Nový hybrid z  dílny značky 
Callaway je navržen především 
pro kategorii hráčů, kteří chtějí 
zlepšit svou hru. Úderová plo-
cha je designována tak, aby 
tolerovala i  nesprávně trefené 
údery. Ať už je míč zasažen kde-
koliv na úderové ploše, hůl hrá-
če podpoří. Hybrid perfektně 
doplňuje železa XR OS. 

Komentář hráčů
HCP 
2,1

Robert Fikar
„Velmi příjemná hůl od 

prvního kontaktu. Dlouhé a rov-
né rány.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Výborný zvuk a velmi 

příjemná hůl.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Skvělá hůl. Směr, zvuk, 

super pocit, všechno ladilo. 
Další adept na hůl do mého 
bagu.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Další suprová hůl.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Velmi příjemná hůl, 

navzdory nepříliš atraktivnímu 
vzhledu.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Minimalistický design. 

Lepší hráči ocení přesnost 
a kontrolu.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Přesná hůl s kratší vzdá-

leností.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Nevím, jestli odpouš-

tí, vždy jsem trefil střed. Co 
dodat?“

Callaway
Apex

Technická specifikace
Kovaná úderová plocha Face 
Cup zvyšuje rychlost míče 
a zlepšuje kontrolu nad úderem. 
Je patrné, že již samotným de-
signem cílí Callaway u  těchto 
holí na lepší hráče a profesioná-
ly z  tour – hybrid má tvar po-
dobný železům a  vypůjčuje si 
od nich filozofii umístění těžiště. 
To je v neutrální pozici, takže je 
možné lépe ovládat hůl a  kon- 
trolovat let míče. Lze také per-
fektně tvarovat rány. 

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Výborná délka, ale těžká 

na správné trefení.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Za mě krásná hlava hole 

a (nostalgicky) výborná.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Sedla mi. I když netrefíte 

přesně, máte z rány radost. 
Nechtěl jsem ji dát z ruky.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Ujde.“

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Nejlepší pocit trefení 

míče. Ovšem ornamenty na 
hlavě hole mě pletou v založení 
a míření.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Tento hybrid hraje skoro 

za vás. Vhodný pro všechny 
golfisty.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Skvělá hůl. Na vzdálenost 

i na odpouštění.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Zvláštní vzhled.“

Komentář hráčů
HCP 
11,0

Miloš Horák
„Hybrid hodně náročný na 

přesnost ran.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Až na pohled zespodu 

super hůl. Hned bych si ji přidal 
do bagu.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Přesná a dlouhá hůl. 

S podmínkou, že často trénu-
jete.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Jen menší hlava než H1, 

jinak super.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Výborný hybrid.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Tak téhle holi bych také 

řekl ano.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Na Titleist příliš bambu-

lovitá hlava, ale ledacos vám 
odpustí.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Rozhodně dobrá volba.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Dokonalý pocit při úde-

ru.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Má velké plus – odpouš- 

tí.“
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TaylorMade
M2

Technická specifikace
Univerzální hybrid s  výborným 
pocitem a  zvukem. Má novou 
technologii Geocoustic, díky 
které je Speed Pocket pružněj-
ší, rychlejší a  tolerantnější i  při 
ranách zasažených nízko na 
úderové ploše. Díky tvaru hlavy 
hole je hratelný prakticky z  ja-
kékoliv pozice – celkově svou 
konstrukcí hybrid pomáhá gol-
fistům se středním handicapem 
jako náhrada za dlouhá železa. 

TaylorMade
M1

Technická specifikace
Nový hybrid M1 z  dílny značky 
TaylorMade má jako vůbec první 
hybrid posuvné závaží – to z něj 
dělá nejlépe nastavitelný hybrid 
na trhu. Hráči si díky tomu mo-
hou nastavit hůl na neutral, fade 
či draw. Díky tvaru hlavy hole 
je hybrid velmi dobře hratelný 
z  jakékoliv pozice na hřišti. Má 
širokou škálu loftů – například 2, 
3, 4 a 5. 

Srixon
Z 355 

Technická specifikace
Hybrid určený pro středně po-
kročilé hráče – získají s  ním 
větší rychlost míče ruku v  ruce 
s  konzistentnějším švihem. 
Technologie Action Mass při-
náší větší hmotnost hlavy hole 
a  neuvěřitelnou přesnost ran 
při zachování maximální vzdá-
lenosti a  tolerance u  nepřesně 
trefených úderů. Oceníte i větší 
sweet spot na líci z vysokopev-
nostní oceli HT1770. 

Srixon
Z H65

Technická specifikace
Níže umístěné těžiště hybridu 
Srixon Z  H65 podporuje ma-
ximální hratelnost hole téměř 
v  každé situaci, která může na 
hřišti nastat. Použít ho s plnou 
sebedůvěrou můžete i  při od-
palu míče z  toho nejhlubšího 
roughu. Srixon si dal na hybridu 
záležet – je určen pro odpaly 
do maximální vzdálenosti, což 
umožnilo použití nejmoderněj-
ších technologií a inovací. 

Komentář hráčů
HCP 
2,1

Robert Fikar
„Krásná hůl. Výborně 

sedí při založení. Favorit mezi 
hybridy.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Při správném úderu velmi 

dobrá, ale není jednoduché ji 
trefit.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Dokonalý pocit v impak-

tu.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Ta hůl mi prostě nesedla. 

Žádná kontrola, nic neodpustí. 
Zkoušel jsem se k ní vracet, ale 
nešlo to.“

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Super vzhled.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Bílé horní lakování je 

vysloveně rušivé.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Přesná hůl s dobrou 

vzdáleností.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Příjemná hůl, odpouští, 

sedla mi.“

Komentář hráčů
HCP 
11,0

Miloš Horák
„Funguje skvěle. Překvapi-

la, samozřejmě mile.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Pro mě největší pře-

kvapení. Výborná ve všech 
směrech.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí:
Velmi příjemná hůl skoro 

po všech stránkách. Jen ten 
zvuk…“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Naprosto skvělá hůl. Čis-

tá, jednoduchá, skvělá.“

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Pocitově dobře sedí do 

ruky.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Sedla mi neskutečně. Vě-

řil jsem jí. Krásný let míčku…“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Pro mě trochu neohraba-

ná, pro začínající hráče dobrá 
volba.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Skvělá přesnost.“
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Ping
G

Technická specifikace
Hybrid s ultratenkou korunkou, 
která umožnila snížit těžiště 
a zajistit vyšší vzlet míče, men-
ší rotaci a  vyšší moment setr-
vačnosti. Výsledek? Maximální 
odpouštění. Hybrid Ping G je 
zkrátka navržen tak, aby pomo-
hl golfistům zahrát to, co by se 
svými dlouhými železy nezahrá-
li. 

Cobra 
KING F7

Technická specifikace
První hybrid značky Cobra 
s technologií kolejnic na spodku 
hlavy hole pro maximální tole-
ranci. Nastavitelné lofty umož-
ňují hráčům vyladit odpaly tak, 
aby dosahovali ideálních ran. 
Délce odpalů napomáhá pevné 
těžiště umístěné nízko a  hlu-
boko v  hlavě hole. Hůl přináší 
i  možnost osmi nastavitelných 
poloh pro tvarování ran a  tra-
jektorií. 

Wilson Staff
D300

Technická specifikace
Líc hole z vysokopevnostní oceli 
zajišťuje maximální vzdálenost. 
K  prodloužení ran napomáhá 
také nový aerodynamický de-
sign Micro Vortex – snižuje totiž 
odpor vzduchu při nápřahu, což 
vede ke zvýšení rychlosti hlavy 
hole. 

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Příšerný tvar a vzhled, 

hezký zvuk. Pocitově méně 
odpustí.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Tahle hůl se povedla. Roz-

hodně nadprůměr.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi příjemná hůl, která 

docela odpouští a je přesná.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Hůl je příliš vyvážená 

do hlavy. Není dobrý pocit při 
impaktu.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Průměr, nic navíc.“

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Mám výborný pocit ze 

hry s touto holí. Tourový stiff  
byl naprosto OK.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Těžší na trefení. Ale vý-

borně sedí při založení.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Trochu sci-fi tvar. Kratší 

hůl, ale zase odpouští.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Na pohled ošklivá, ale 

funguje.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Tak nějak obyčejná hůl.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Pro mě jen hůl do počtu.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi milé překvapení. 

Skvělá hůl.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Jedna rána jako dru-

há. Pocit, že vždycky trefím. 
Super.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Osobně mám velkou 

výhradu ke vzhledu, ale je ex-
trémně tolerantní, i když pálíte 
hodně mimo střed.“
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TaylorMade
M2

Technická specifikace
Univerzální hybrid s  výborným 
pocitem a  zvukem. Má novou 
technologii Geocoustic, díky 
které je Speed Pocket pružněj-
ší, rychlejší a  tolerantnější i  při 
ranách zasažených nízko na 
úderové ploše. Díky tvaru hlavy 
hole je hratelný prakticky z  ja-
kékoliv pozice – celkově svou 
konstrukcí hybrid pomáhá gol-
fistům se středním handicapem 
jako náhrada za dlouhá železa. 

TaylorMade
M1

Technická specifikace
Nový hybrid M1 z  dílny značky 
TaylorMade má jako vůbec první 
hybrid posuvné závaží – to z něj 
dělá nejlépe nastavitelný hybrid 
na trhu. Hráči si díky tomu mo-
hou nastavit hůl na neutral, fade 
či draw. Díky tvaru hlavy hole 
je hybrid velmi dobře hratelný 
z  jakékoliv pozice na hřišti. Má 
širokou škálu loftů – například 2, 
3, 4 a 5. 

Srixon
Z 355 

Technická specifikace
Hybrid určený pro středně po-
kročilé hráče – získají s  ním 
větší rychlost míče ruku v  ruce 
s  konzistentnějším švihem. 
Technologie Action Mass při-
náší větší hmotnost hlavy hole 
a  neuvěřitelnou přesnost ran 
při zachování maximální vzdá-
lenosti a  tolerance u  nepřesně 
trefených úderů. Oceníte i větší 
sweet spot na líci z vysokopev-
nostní oceli HT1770. 

Srixon
Z H65

Technická specifikace
Níže umístěné těžiště hybridu 
Srixon Z  H65 podporuje ma-
ximální hratelnost hole téměř 
v  každé situaci, která může na 
hřišti nastat. Použít ho s plnou 
sebedůvěrou můžete i  při od-
palu míče z  toho nejhlubšího 
roughu. Srixon si dal na hybridu 
záležet – je určen pro odpaly 
do maximální vzdálenosti, což 
umožnilo použití nejmoderněj-
ších technologií a inovací. 

Komentář hráčů
HCP 
2,1

Robert Fikar
„Krásná hůl. Výborně 

sedí při založení. Favorit mezi 
hybridy.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Při správném úderu velmi 

dobrá, ale není jednoduché ji 
trefit.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Dokonalý pocit v impak-

tu.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Ta hůl mi prostě nesedla. 

Žádná kontrola, nic neodpustí. 
Zkoušel jsem se k ní vracet, ale 
nešlo to.“

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Super vzhled.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Bílé horní lakování je 

vysloveně rušivé.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Přesná hůl s dobrou 

vzdáleností.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Příjemná hůl, odpouští, 

sedla mi.“

Komentář hráčů
HCP 
11,0

Miloš Horák
„Funguje skvěle. Překvapi-

la, samozřejmě mile.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Pro mě největší pře-

kvapení. Výborná ve všech 
směrech.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí:
Velmi příjemná hůl skoro 

po všech stránkách. Jen ten 
zvuk…“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Naprosto skvělá hůl. Čis-

tá, jednoduchá, skvělá.“

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Pocitově dobře sedí do 

ruky.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Sedla mi neskutečně. Vě-

řil jsem jí. Krásný let míčku…“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Pro mě trochu neohraba-

ná, pro začínající hráče dobrá 
volba.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Skvělá přesnost.“
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Ping
G

Technická specifikace
Hybrid s ultratenkou korunkou, 
která umožnila snížit těžiště 
a zajistit vyšší vzlet míče, men-
ší rotaci a  vyšší moment setr-
vačnosti. Výsledek? Maximální 
odpouštění. Hybrid Ping G je 
zkrátka navržen tak, aby pomo-
hl golfistům zahrát to, co by se 
svými dlouhými železy nezahrá-
li. 

Cobra 
KING F7

Technická specifikace
První hybrid značky Cobra 
s technologií kolejnic na spodku 
hlavy hole pro maximální tole-
ranci. Nastavitelné lofty umož-
ňují hráčům vyladit odpaly tak, 
aby dosahovali ideálních ran. 
Délce odpalů napomáhá pevné 
těžiště umístěné nízko a  hlu-
boko v  hlavě hole. Hůl přináší 
i  možnost osmi nastavitelných 
poloh pro tvarování ran a  tra-
jektorií. 

Wilson Staff
D300

Technická specifikace
Líc hole z vysokopevnostní oceli 
zajišťuje maximální vzdálenost. 
K  prodloužení ran napomáhá 
také nový aerodynamický de-
sign Micro Vortex – snižuje totiž 
odpor vzduchu při nápřahu, což 
vede ke zvýšení rychlosti hlavy 
hole. 

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Příšerný tvar a vzhled, 

hezký zvuk. Pocitově méně 
odpustí.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Tahle hůl se povedla. Roz-

hodně nadprůměr.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi příjemná hůl, která 

docela odpouští a je přesná.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Hůl je příliš vyvážená 

do hlavy. Není dobrý pocit při 
impaktu.“

HCP 
14,3

Karel Kout
„Průměr, nic navíc.“

Komentář hráčů
HCP 
9,5

Richard Feureisel
„Mám výborný pocit ze 

hry s touto holí. Tourový stiff  
byl naprosto OK.“

HCP 
2,1

Robert Fikar
„Těžší na trefení. Ale vý-

borně sedí při založení.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Trochu sci-fi tvar. Kratší 

hůl, ale zase odpouští.“

HCP 
11,0

Miloš Horák
„Na pohled ošklivá, ale 

funguje.“

HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Tak nějak obyčejná hůl.“

Komentář hráčů
HCP 
14,3

Karel Kout
„Pro mě jen hůl do počtu.“

HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Velmi milé překvapení. 

Skvělá hůl.“

HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Jedna rána jako dru-

há. Pocit, že vždycky trefím. 
Super.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Osobně mám velkou 

výhradu ke vzhledu, ale je ex-
trémně tolerantní, i když pálíte 
hodně mimo střed.“
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Oproti klasické „dvojce“ chybí modelu Golfer 2 SE 
jen jediné – funkce sledování aktivity 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu. Nové hodinky mají navíc také tro-
chu jiný řemínek. Jinak v nich ovšem najdete všech-
ny klíčové funkce. 

Vůbec nejzajímavější funkcí je tzv. postherní ana-
lýza, díky níž hodinky poskytují detailní informace 
o tom, jaké máte vzorce úderů a statistiku GIR. Díky 
tomu můžete detailně studovat svou hru jamku po 
jamce, vystopovat své silné stránky a postavit na 
nich celou herní strategii. Navíc získáte přehled 
o svých rezervách, na které se můžete naplno za-
měřit v tréninku třeba hned po dokončení kola. 

Díky hodinkám 
odhalíte svůj potenciál 
Výsledky se přitom díky automatické skórkartě za-
znamenávají samy, takže můžete již během probí-
hajícího kola nebo turnaje sledovat, o co se můžete 
opřít a jaké situace vás naopak stojí rány navíc. Zají-
mavá je i funkce ideální kolo, která porovná vaše vů-
bec nejlépe zahrané jamky se standardními výkony 

Očima profesionála

Nadchla mě rozmanitost nabídky současných hybridů. 
Jsem přesvědčen, že si mezi nimi vybere hybrid svých 
snů každý hráč. Ať už jde po vzhledu, tvaru, zvuku nebo 
pocitu z  rány. Většina holí plnila vše, co od hybridů 
očekáváte, nicméně i  v  této kategorii jsem samozřej-
mě našel modely, které mě oslnily – maximální počet 
bodů po všech stránkách u  mě získal Callaway Apex. 
Těžko říci, jak odpouští, protože to byla hůl, u níž jsem 
vždy naprosto spolehlivě trefil střed. Dokonalý pocit 
při impaktu jsem měl u hybridů TaylorMade M1 a M2, 
skvělý byl i Srixon Z H65. 

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 Associ-
ation of America 

Metodika testování

Každý testér vyzkoušel v Hodkovičkách všechny hole 
ve svých kategoriích (drivery a  hybridy, nebo dřeva 
a železa). Jednu po druhé bodově ohodnotil v rozmezí 
1–5, přičemž 1 byla nejhorší a 5 nejlepší známka. 

Hodnotily se: VZDÁLENOST – délka úderu, 
KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, PŘES-
NOST – hůl hraje tam, kam mířím, ODPOUŠTĚNÍ –  
dobrá vzdálenost a směr při nepřesně trefených ra-
nách, ZVUK – doprovází trefenou ránu, VZHLED –  
design hlavy, shaftu a gripu, CELKOVÝ POCIT – vý-
sledný dojem ze hry. Ze všech těchto známek pak vzni-
kl aritmetický PRŮMĚR – právě ten přitom rozhodl 
o přidělení hvězdiček. 

Špičkové hole, jejichž průměr přesáhl 4, získaly 
maximální počet pěti hvězdiček. Hole, kterým chybě-
lo do průměru 4 jen minimum, mají o  půl hvězdičky 
méně. Ty, jejichž průměr se pohyboval lehce nad 3,5, 
se pyšní čtyřmi hvězdičkami. V celkovém hodnocení se 
objevily i hole se třemi a půl hvězdičky – jejich průměr 
byl do 3,5 – a hole se třemi hvězdičkami – ty měly prů-
měr okolo 3.
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Celkové 
hodnocení

Závěr testu
Třináctka testovaných hybridů potvrdila, že v této kategorii je v současnosti skutečná tlačenice. Prak-
ticky všechny hole zařazené do testování by vám udělaly v  bagu úžasnou službu, především co se 
týká vzdálenosti a kontroly ran. Přesto se našly jemné nuance, které rozhodly o přidělení hvězdiček. 
Nejvyšší počet získala pětice holí – XR OS a Big Bertha OS od Callawaye, Srixon Z H65, TaylorMade 
M2 a Titleist 816 H2. 

Callaway zabodoval i s modely Steelhead XR (čtyři a půl hvězdičky) a Apex (čtyři hvězdičky). 
Skvělý byl také Ping G, který oslovil hráče kontrolou, přesností i vzdáleností ran. Také TaylorMade 
posbíral čtyři a půl hvězdičky, především díky vzdálenosti a povedenému vzhledu. Délka ran, odpouš-  
tění a zvuk pak pomohly ke čtyřem hvězdičkám modelu 816 H1 od značky Titleist. 

Zbylé tři hole – Cobra KING F7, Srixon Z 355 a Wilson D300 – získaly tři a půl hvězdičky, i tak 
ale dosahovaly nadprůměrných výsledků ve většině kategorií. Pro ilustraci, například Z 355 ovládl 
kategorii odpouštění a třeba KING F7 zase patřil mezi nejlepší hybridy v hodnocení vzdálenosti. 

Nejlepší hybridy v testu

Srixon
Z H65 Hybrid

TaylorMade
M2 Hybrid

Titleist
816H2 Hybrid

Callaway
Big Bertha OS 

Hybrid

Callaway
XR OS Hybrid
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Oproti klasické „dvojce“ chybí modelu Golfer 2 SE 
jen jediné – funkce sledování aktivity 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu. Nové hodinky mají navíc také tro-
chu jiný řemínek. Jinak v nich ovšem najdete všech-
ny klíčové funkce. 

Vůbec nejzajímavější funkcí je tzv. postherní ana-
lýza, díky níž hodinky poskytují detailní informace 
o tom, jaké máte vzorce úderů a statistiku GIR. Díky 
tomu můžete detailně studovat svou hru jamku po 
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nich celou herní strategii. Navíc získáte přehled 
o svých rezervách, na které se můžete naplno za-
měřit v tréninku třeba hned po dokončení kola. 

Díky hodinkám 
odhalíte svůj potenciál 
Výsledky se přitom díky automatické skórkartě za-
znamenávají samy, takže můžete již během probí-
hajícího kola nebo turnaje sledovat, o co se můžete 
opřít a jaké situace vás naopak stojí rány navíc. Zají-
mavá je i funkce ideální kolo, která porovná vaše vů-
bec nejlépe zahrané jamky se standardními výkony 

Očima profesionála

Nadchla mě rozmanitost nabídky současných hybridů. 
Jsem přesvědčen, že si mezi nimi vybere hybrid svých 
snů každý hráč. Ať už jde po vzhledu, tvaru, zvuku nebo 
pocitu z  rány. Většina holí plnila vše, co od hybridů 
očekáváte, nicméně i  v  této kategorii jsem samozřej-
mě našel modely, které mě oslnily – maximální počet 
bodů po všech stránkách u  mě získal Callaway Apex. 
Těžko říci, jak odpouští, protože to byla hůl, u níž jsem 
vždy naprosto spolehlivě trefil střed. Dokonalý pocit 
při impaktu jsem měl u hybridů TaylorMade M1 a M2, 
skvělý byl i Srixon Z H65. 

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 Associ-
ation of America 

Metodika testování

Každý testér vyzkoušel v Hodkovičkách všechny hole 
ve svých kategoriích (drivery a  hybridy, nebo dřeva 
a železa). Jednu po druhé bodově ohodnotil v rozmezí 
1–5, přičemž 1 byla nejhorší a 5 nejlepší známka. 

Hodnotily se: VZDÁLENOST – délka úderu, 
KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, PŘES-
NOST – hůl hraje tam, kam mířím, ODPOUŠTĚNÍ –  
dobrá vzdálenost a směr při nepřesně trefených ra-
nách, ZVUK – doprovází trefenou ránu, VZHLED –  
design hlavy, shaftu a gripu, CELKOVÝ POCIT – vý-
sledný dojem ze hry. Ze všech těchto známek pak vzni-
kl aritmetický PRŮMĚR – právě ten přitom rozhodl 
o přidělení hvězdiček. 

Špičkové hole, jejichž průměr přesáhl 4, získaly 
maximální počet pěti hvězdiček. Hole, kterým chybě-
lo do průměru 4 jen minimum, mají o  půl hvězdičky 
méně. Ty, jejichž průměr se pohyboval lehce nad 3,5, 
se pyšní čtyřmi hvězdičkami. V celkovém hodnocení se 
objevily i hole se třemi a půl hvězdičky – jejich průměr 
byl do 3,5 – a hole se třemi hvězdičkami – ty měly prů-
měr okolo 3.
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Závěr testu
Třináctka testovaných hybridů potvrdila, že v této kategorii je v současnosti skutečná tlačenice. Prak-
ticky všechny hole zařazené do testování by vám udělaly v  bagu úžasnou službu, především co se 
týká vzdálenosti a kontroly ran. Přesto se našly jemné nuance, které rozhodly o přidělení hvězdiček. 
Nejvyšší počet získala pětice holí – XR OS a Big Bertha OS od Callawaye, Srixon Z H65, TaylorMade 
M2 a Titleist 816 H2. 

Callaway zabodoval i s modely Steelhead XR (čtyři a půl hvězdičky) a Apex (čtyři hvězdičky). 
Skvělý byl také Ping G, který oslovil hráče kontrolou, přesností i vzdáleností ran. Také TaylorMade 
posbíral čtyři a půl hvězdičky, především díky vzdálenosti a povedenému vzhledu. Délka ran, odpouš-  
tění a zvuk pak pomohly ke čtyřem hvězdičkám modelu 816 H1 od značky Titleist. 

Zbylé tři hole – Cobra KING F7, Srixon Z 355 a Wilson D300 – získaly tři a půl hvězdičky, i tak 
ale dosahovaly nadprůměrných výsledků ve většině kategorií. Pro ilustraci, například Z 355 ovládl 
kategorii odpouštění a třeba KING F7 zase patřil mezi nejlepší hybridy v hodnocení vzdálenosti. 

Nejlepší hybridy v testu
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Prémiové hole 
s japonskými technologiemi

V  Česku dosud není značka XXIO příliš 
známá, zato v  Asii má obrovské renomé 
a  v  mateřském Japonsku patří už téměř 
dvě dekády mezi naprostou špičku. Svou 
kvalitou a jedinečností zvolna dobývá další 
a další golfová teritoria po celém světě, nyní 
přichází i k nám. 

Důvody úspěchu značky XXIO jsou jed-
noznačné – své hole totiž staví na unikát-
ních technologiích, díky nimž jsou rekreační 
hráči na hřišti mnohem efektivnější a  hrají 
konzistentnější a delší odpaly, než byli zvyk-
lí. Pokud tedy nepatříte zrovna mezi ranaře 
a  neustále hledáte optimální golfové hole, 
které by vám pomohly stabilizovat hru, je 
pro vás XXIO jasnou volbou. 

V  čem spočívá výjimečnost těchto 
holí? Konstrukce je uzpůsobena tak, aby 

Řada XXIO Prime
Nejvyšší a  nejnovější modelová řada 
XXIO vhodná pro hráče se švihovou 
rychlostí pod 130 km/h, kterým po-
máhá k  delším odpalům a  vyšším vý-
konům. 

Železa pro střední a vyšší HCP
Dlouhé hole, s nimiž dokážete trefit ja-
koukoliv ránu; díky široké hlavě budete 
při přihrávkách do greenu bezchybní. 
Opravdoví fajnšmekři ocení zdobení 
hlavy hole zlatem. 

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Trefí se s ní snad kdokoliv.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Velká hlava hole, ideální pro 

začátečníky.“

Driver
Umožňuje rychlejší start míče po úderu 
s plnou trajektorií draw. Je jednodušší 
dosáhnout s  ním větších vzdáleností 
i při nepřesně trefených úderech, o což 
se stará rozšířený sweet spot. Optimál-
ně kombinuje tuhost shaftu a pružnější 
úderovou plochu. 

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Ode mě čtyři hvězdičky. Možná 

pět.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Velká hlava, funguje.“

Železa pro střední a vyšší HCP
Hole, které se postarají o  vše potřeb-
né – vzdálenost, přesnost i odpouštění, 
a to bez větší námahy. Zajišťují vysoký 
úhel vzletu míče a nízký spin. Ultramo-
derní 5vrstvý design hlav nabízí nejniž-
ší těžiště a  nejvyšší moment setrvač-
nosti v historii XXIO. 

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Klidná hůl pro vyšší handicap.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Velký offset i hlava hole, ideální 

pro začátečníky.“

Driver
Díky celotitanové hlavě je lehký, rychlý 
a velice stabilní. Velkoryse využívá nej-
pokročilejších dostupných technologií, 
aby vám na hřišti pomohl k perfektním 
výkonům. Oceníte i  lehoučký, unikátní 
designový shaft Miyazaki. 

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Nejlepší hůl dne.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Funguje.“

Hybrid
Vysoká trajektorie připomíná rány že-
lezy, a to i délkou úderů a  jejich přes-
ností, o  což se při útocích na green 
i zasahování úzkých fairwayí stará hlav-
ně rozšířená úderová plocha. 

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Výborná hůl, je potřeba se s ní 

sžít.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Asi největší hlava hybridu, co 

jsem kdy viděl. Maximální odpouštění.“

Fairwayové dřevo
Hlavními trumfy jsou hmotnost, rych-
lost, lehký švih a  překvapivá vzdále-
nost ran, a to i při nepřesně trefených 
úderech. Unikátní hlava hole, včetně 
zbrusu nové líce a  chytré konstrukce 
PowerWave s lehčím shaftem a vyšším 
momentem setrvačnosti, napomáhá 
jednoduššímu švihu. 

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Na dřevo hodně vysoké rány, je 

to velmi příjemná hůl.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Příjemný zvuk. Tmavě modrá 

této holi sluší.“

Řada XXIO 9
Nejoblíbenější řada holí pro hráče 
s  nižší až střední rychlostí švihu nad 
130 km/h.

každý rekreační hráč golfu s  nižší šviho-
vou rychlostí dosáhl vyšší rychlosti hla-
vy hole při úderu, a  tím prodloužil délku 
svých ran. Filozofie XXIO přitom vychází 
z  rozdílů mezi fyzickou konstitucí japon-
ských golfistů a amerických či evropských 
hráčů. Funguje to na jedničku, neboť hole 
XXIO jsou doslova prošpikované inovace-
mi. 

Prvotřídní výkon zajišťuje hned 76 pa-
tentovaných technologií konstrukce hlavy 
hole, dále speciální vinutí odlehčených gra-
fitových shaftů a speciálně vyráběné gripy. 
To vše společně tvoří harmonický a  kom-
paktní celek, který golfisty podrží v každé 
situaci na hřišti a dopomůže jim k požado-
vaným výsledkům během turnajů i partičky 
golfu s přáteli. 

Exkluzivně 
v GolfProfi
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Prémiové hole 
s japonskými technologiemi

V  Česku dosud není značka XXIO příliš 
známá, zato v  Asii má obrovské renomé 
a  v  mateřském Japonsku patří už téměř 
dvě dekády mezi naprostou špičku. Svou 
kvalitou a jedinečností zvolna dobývá další 
a další golfová teritoria po celém světě, nyní 
přichází i k nám. 

Důvody úspěchu značky XXIO jsou jed-
noznačné – své hole totiž staví na unikát-
ních technologiích, díky nimž jsou rekreační 
hráči na hřišti mnohem efektivnější a  hrají 
konzistentnější a delší odpaly, než byli zvyk-
lí. Pokud tedy nepatříte zrovna mezi ranaře 
a  neustále hledáte optimální golfové hole, 
které by vám pomohly stabilizovat hru, je 
pro vás XXIO jasnou volbou. 

V  čem spočívá výjimečnost těchto 
holí? Konstrukce je uzpůsobena tak, aby 

Řada XXIO Prime
Nejvyšší a  nejnovější modelová řada 
XXIO vhodná pro hráče se švihovou 
rychlostí pod 130 km/h, kterým po-
máhá k  delším odpalům a  vyšším vý-
konům. 

Železa pro střední a vyšší HCP
Dlouhé hole, s nimiž dokážete trefit ja-
koukoliv ránu; díky široké hlavě budete 
při přihrávkách do greenu bezchybní. 
Opravdoví fajnšmekři ocení zdobení 
hlavy hole zlatem. 

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Trefí se s ní snad kdokoliv.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Velká hlava hole, ideální pro 

začátečníky.“

Driver
Umožňuje rychlejší start míče po úderu 
s plnou trajektorií draw. Je jednodušší 
dosáhnout s  ním větších vzdáleností 
i při nepřesně trefených úderech, o což 
se stará rozšířený sweet spot. Optimál-
ně kombinuje tuhost shaftu a pružnější 
úderovou plochu. 

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Ode mě čtyři hvězdičky. Možná 

pět.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Velká hlava, funguje.“

Železa pro střední a vyšší HCP
Hole, které se postarají o  vše potřeb-
né – vzdálenost, přesnost i odpouštění, 
a to bez větší námahy. Zajišťují vysoký 
úhel vzletu míče a nízký spin. Ultramo-
derní 5vrstvý design hlav nabízí nejniž-
ší těžiště a  nejvyšší moment setrvač-
nosti v historii XXIO. 

Komentář hráčů
HCP 
0,2

Tomáš Hlas
„Klidná hůl pro vyšší handicap.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Velký offset i hlava hole, ideální 

pro začátečníky.“

Driver
Díky celotitanové hlavě je lehký, rychlý 
a velice stabilní. Velkoryse využívá nej-
pokročilejších dostupných technologií, 
aby vám na hřišti pomohl k perfektním 
výkonům. Oceníte i  lehoučký, unikátní 
designový shaft Miyazaki. 

Komentář hráčů
HCP 
12,2

Květoslav Vystavěl
„Nejlepší hůl dne.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Funguje.“

Hybrid
Vysoká trajektorie připomíná rány že-
lezy, a to i délkou úderů a  jejich přes-
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PRO
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HCP 
8,3

Vladimír Kočí
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Exkluzivně 
v GolfProfi
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Kompletní nabídka holí 
XXIO v GolfProfi

GolfProfi je exkluzivním partnerem XXIO 
v Česku a nabízí nejen tři prémiové řady drive-
rů, dřev, hybridů a  želez, ale i  výjimečný servis 
při testování a  výběru. Ve fittingových centrech 
v  Praze, Brně i  Ostravě najdete testovací hole 
všech modelových řad XXIO a  fittéři vám po-
mohou vybrat ideální prémiový set. Hole si také 
můžete zapůjčit pro testování přímo na golfo-
vém hřišti či drivingu. 

Řada XXIO Forged
Nejvyšší a  nejnovější modelová řada 
XXIO vhodná pro hráče se švihovou 
rychlostí pod 130 km/h, kterým po-
máhá k  delším odpalům a  vyšším vý-
konům. 

Železa pro střední a vyšší HCP
Delší a  konzistentnější železa, která 
zlepšují hru středně dobrých a  po-
kročilých golfistů. Délkám ran pomá-
há tenčí a  rozšířená úderová plocha, 
o něco širší „V“ spodek hlavy hole zase 
zvyšuje efektivitu při průchodu trávou 
a zabraňuje topnutí míče i při strměj-
ším švihu. 

Komentář hráčů
HCP 
8,3

Vladimír Kočí
„Nejlepší železo od značky XXIO. 

Kompaktní hůl, kterou bych si uměl 
v bagu představit.“

HCP 
PRO

Tomáš Gärtner
„Byl jsem nadšený z délky, stejně 

jako u dalších holí této značky.“

Řada XXIO 9 Ladies
Dámy chtějí také hrát parádní golf. XXIO proto má v nabídce i dámské drivery, fairwayová 
dřeva, hybridy a železa. Všechny hole jsou osazeny velmi lehkými dámskými grafitovými 
shafty a stejně jako hole pro muže sázejí na nejmodernější technologie. Díky tomu mohou 
golfistky pálit nejen lépe, ale také dále a přesněji. A snižovat tak své skóre. 
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NOVÉ MÍČE PRO V1 A PRO V1X
Nové Pro V1 a Pro V1x jsou nadc̆asové ve své jedinec̆né technologii. Obĕ varianty míc̆ů  poskytu-
jí výjimec̆nou délku, Drop-and-Stop efekt a dlouhodobou odolnost proti poškození. Každý jednotli-
vý míc̆ vyniká nesrovnatelnou kvalitou a konzistencí. Pro V1 je ve srovnání s Pro V1x pocitovĕ mĕkc̆í a 
má nižší let. At‘ zvolíte V nebo X, volíte to nejlepší pro vaši hru. Více informací najdete na titleist.de

VOLTE TO NEJLEPŠÍ  
PRO VAŠI HRU
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Callaway
Steelhead XR

Technická specifikace
Těžiště je v  každém železe 
umístěno tak, aby usnadnilo od-
pal a delší let u dlouhých želez, 
zjednodušilo odpal a  kontrolu 
ran u  středních želez a  zajisti-
lo vyšší spiny u krátkých želez. 
Přidání oceli do uretanové vrst-
vy ve spodní části úderové plo-
chy pohlcuje nežádoucí vibrace 
a  zlepšuje pocit z  jednotlivých 
ran. Zároveň také zvyšuje váhu 
a  snižuje těžiště, což je nutné 
pro větší rychlost míče. 

TaylorMade
M2

Technická specifikace
Od nových želez M2 dostanete 
vše, co si jen umíte představit –  
v  čele s  technologiemi Speed 
Pocket, Face Slots a  Geocous-
tic. Dohromady fungují skvěle 
a železa jsou díky nim delší, mají 
lepší trajektorii a  více odpouš-
tějí při každé ráně. Kombinace 
všech technologií je navržena 
tak, abyste si na hřišti poradili 
v  každé situaci. A  navíc Geo-
coustic zlepšuje zvuk při odpa-
lu. 

Titleist
716 AP1

Technická specifikace
Železa pro hráče, kteří očekávají 
maximální vzdálenost svých ran 
při zachování největší možné to-
lerance. Díky použití wolframu 
s vysokou hustotou na úderové 
ploše se přesunula váha a zvýšil 
se moment setrvačnosti. Níže 
umístěné těžiště umožnilo zís-
kat větší rychlost a  prodloužit 
rány. Hráči se mohou také těšit 
z  lepšího a  živějšího pocitu při 
úderu. 
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Callaway
XR OS 

Technická specifikace
Odpouštějí a umožňují mnohem 
delší rány. To je charakteristika 
nových želez XR OS od značky 
Callaway. Je s nimi jednoduché 
zvednout míč ze země a vtisk-
nout mu správnou dráhu letu, 
což vede k delším ranám. Díky 
posunutí těžiště níže do hla-
vy hole je pro železa mnohem 
snazší trefit, a  to i  z  obtížných 
pozic, do nichž se na hřišti do-
stanete. 

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Velmi snadné zasažení 

míče, stabilní vzdálenost.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„ Samohrajka. Zkrátka 

jednička.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Plusy – délka a přesnost. 

Nelíbí se mi vzhledově.“

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Luxusní, paráda.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Design asi nesedne kaž-

dému.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„I při nepřesném trefení 

solidní přesnost a vzdálenost. 
Skvělý design a černá barva.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Lehčí ocelový shaft, pro 

mě lepší. Líbí se mi i stříbrná 
hlava, víc než černá.“ 

Callaway
Big Bertha OS

Technická specifikace
Železa, která mají díky mimo-
řádně lehkým a pevným výztu-
hám Exo Cage strategičtější 
rozmístění váhy tak, aby umož-
nila větší odpouštění. Konstruk-
téři zároveň vylepšili úderovou 
plochu, která generuje vyšší 
rychlost míče pro dosahová-
ní větších vzdáleností než kdy 
dřív. Pokroková technologie po-
stupně přesouvá umístění těžiš- 
tě s  každou holí od nejvyššího 
loftu k nejnižšímu. 

Komentář hráčů
HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Tupější zvuk a hor-

ší vzhled, hůl pro rekreační 
hráče.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Pro střední handicap 

dobrá volba.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Retro přišlo do módy?“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Odpouští, odpouští, 

odpouští.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Těžší do hlavy, tupý zvuk 

úderu, větší hlava.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Váhově lehčí hůl, lehčí než 

Callaway.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Roztomilá, příjemně 

hratelná.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Přesná a krásná.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Nedosahuje věhlasu, 

průměr.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Tady se ukazuje, jak tech-

nologie pomůže.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Hrozný zvuk, na přesnost 

lepší M1.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Katastrofální.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Nezvykle plochý lie, 

příjemný zvuk, velmi podobný 
pocit jako M1.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Čekal jsem víc.“
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GolfProfi
test 
2017

Železa 
pro střední 
a vyšší HCP

Někdo preferuje tradiční golfové značky, jiný hle-
dá nové cesty, a  tedy i  nové značky. Najít taková 
železa, s nimiž by se hráč cítil dobře a která by mu 
pomohla ke snížení handicapu a hlavně vylepšení 
golfové hry, není zase až takový kumšt, protože na-
bídka je v této kategorii nanejvýš zajímavá. A pest-
rá. V Hodkovičkách se testovalo patnáct holí osmi 
značek a v podstatě nebylo poražených.

HCP 
15–54

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení
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lepší M1.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Katastrofální.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Nezvykle plochý lie, 

příjemný zvuk, velmi podobný 
pocit jako M1.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Čekal jsem víc.“
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GolfProfi
test 
2017

Železa 
pro střední 
a vyšší HCP

Někdo preferuje tradiční golfové značky, jiný hle-
dá nové cesty, a  tedy i  nové značky. Najít taková 
železa, s nimiž by se hráč cítil dobře a která by mu 
pomohla ke snížení handicapu a hlavně vylepšení 
golfové hry, není zase až takový kumšt, protože na-
bídka je v této kategorii nanejvýš zajímavá. A pest-
rá. V Hodkovičkách se testovalo patnáct holí osmi 
značek a v podstatě nebylo poražených.

HCP 
15–54
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Srixon
Z 565

Technická specifikace
Skvěle hratelná železa. Maxi-
mální vzdálenost a  odpouštění 
zajišťuje kovaná dutina v  hlavě 
hole. Železa mají novou spodní 
hranu hlavy, která byla uprave-
na tak, aby hůl prošla co nejlépe 
skrze povrch hřiště. Díky kované 
uhlíkové oceli 1020 jsou železa 
přesná a konzistentní. Velice vy-
soká pevnost hlavy a  speciální 
vložka na úderové ploše zajiš-
ťují vyšší rychlost míče a  delší 
vzdálenost.

TaylorMade
M1

Technická specifikace
Oproti železům M2 nabízejí 
„em-jedničky“ lepší tvarovatel-
nost ran a kontrolu nad míčem. 
Byla přitom navržena tak, aby 
zvýšila rychlost, odpouštění 
a  hratelnost. Také tato železa 
sázejí na kombinaci technolo-
gií Speed Pocket, Face Slots 
a Geocoustic. Hlava holí je men-
ší, má také menší offset a  užší 
horní hranu, díky čemuž vypadá 
o  poznání tradičněji – lépe se 
s nimi míří na cíl. 

Mizuno
JPX 900 HOT 

METAL 
Technická specifikace
Hole určené pro širokou škálu 
golfistů, především ale pro re-
kreační hráče, kteří přece jen 
vyžadují od svých želez více 
tolerance u nepřesně trefených 
ran. Vyspělá technologie od 
Mizuna maximalizuje přenos 
energie do míčku a  díky tomu 
zajišťuje delší odpaly. Vyvážení 
po obvodu hlavy spolu se širší 
hlavou hole zvýrazňují odpouš-
tění při nepovedených úderech. 

Srixon
Z 355

Technická specifikace
Železa plná technologií zamě-
řených na dosažení neuvěřitel-
né vzdálenosti a  přesnosti při 
každém odpalu. Těžší hmotnost 
hlavy hole zajišťuje maximální 
vzdálenost a  odpouštění, že-
leza jsou velmi hratelná a  vše-
stranná. Dvoudílná konstrukce 
u želez číslo 4 až 7 má vysoko-
pevnostní ocelovou líc a pružné 
ocelové tělo, vyšší železa pak 
mají měkčí jednolitou ocelovou 
konstrukci. 

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Na máchání kolem sebe 

je OK.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Sáhl bych spíš po M2.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Super hůl s nesnesitel-

ným zvukem.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Fade.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Hezký tvar hole při po-

hledu shora. Solidně odpouští, 
tupý zvuk.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Létá parádně a stejně tak 

i vypadá.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Srixon mile překvapil.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Dá se skvěle rvát, dobře 

se trefuje i při nepřesnosti.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Hezká železa. Když si na 

ně člověk zvykne, jsou hodně 
dobrá.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Průměr.“

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut 
„Nesedli jsme si.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Jednoduchá, odpouští, 

přesná.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Víc, mnohem víc než 

dobrá.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Výborně odpouští a létá, 

nudí klasickým vzhledem.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Dobře funguje pro vyšší 

handicap.“

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Pohodová hůl.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Mizuno rovná se parádní 

zvuk.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Není problém trefit míč 

i směr, ale nelétá to.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Začínající hráči budou 

spokojeni.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Ujde.“
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Cobra 
KING F7

Technická specifikace
Líc s technologií Powershell za-
jišťuje větší vzdálenost odpalů. 
Železa jsou navíc tolerantnější 
a  přesnější. Konstruktéři stra-
tegicky snížili váhu ve středu 
hlavy hole a přerozdělili ji kolem 
líce níže a více vzadu. V-drážky 
na železech 3 až 6 snižují rotaci, 
U-drážky na železech 7 až PW 
optimalizují spin a klínové dráž-
ky na wedgích generují více ro-
tace při krátkých ranách kolem 
greenu. 

Cobra 
KING F7 ONE

Technická specifikace
Železa, jejichž délka je vždy 
stejná v  celém setu a  odvoze-
ná od sedmičky. To vnáší větší 
jednoduchost do hry každého 
hráče – díky stejné délce holí se 
totiž můžete vsadit, že budete 
přesnější a budete sázet konzi-
stentnější rány jak s  dlouhými, 
tak s  krátkými železy. Výsled-
kem je pak větší sebedůvěra 
při švihu. Navíc jsou železa od 
Cobry tolerantnější díky velké-
mu sweet spotu. 

Cobra 
KING Oversize

Technická specifikace
Hole určené zejména pro začí-
nající hráče, které potěší délkou 
ran a  tolerancí vůči nesprávně 
trefeným úderům. I  zde jsou 
použity stejné technologie jako 
u ostatních želez značky Cobra 
v čele s technologií Powershell. 
Nová, tenčí a pružnější líc s no-
vou strukturou spodní části hla-
vy hole vytváří největší sweet 
spot a generuje maximální rych-
lost míče v kombinaci se skvě-
lou délkou odpalů. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Opravdu zajímavá novin-

ka. Super pocit s 5-železem na 
shaftu sedmičky.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Fajn hůl, jen možná tro-

chu kratší.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Moc zdobená hlava.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Stejně dlouhé shafty 

nejsou jen zajímavé. Také to 
funguje!“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Tato hůl mě bavila.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Nevidím rozdíl mezi F7 

One a F7.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Dost dobrá.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Dokázal bych si tato žele-

za představit v bagu.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Tahle hůl mě tak nějak 

spíš štvala.“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Velká hlava komfortně 

odpouští, fantastická délka.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Příliš zdobená a hlavně 

velká hlava.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Odpustila všechno. Skoro 

jako bejvalka.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Maximálně odpouští. 

Design úderové plochy a drá-
žek pomáhá založit přesně na 
sweet spot.“

G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 7
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Srixon
Z 565

Technická specifikace
Skvěle hratelná železa. Maxi-
mální vzdálenost a  odpouštění 
zajišťuje kovaná dutina v  hlavě 
hole. Železa mají novou spodní 
hranu hlavy, která byla uprave-
na tak, aby hůl prošla co nejlépe 
skrze povrch hřiště. Díky kované 
uhlíkové oceli 1020 jsou železa 
přesná a konzistentní. Velice vy-
soká pevnost hlavy a  speciální 
vložka na úderové ploše zajiš-
ťují vyšší rychlost míče a  delší 
vzdálenost.

TaylorMade
M1

Technická specifikace
Oproti železům M2 nabízejí 
„em-jedničky“ lepší tvarovatel-
nost ran a kontrolu nad míčem. 
Byla přitom navržena tak, aby 
zvýšila rychlost, odpouštění 
a  hratelnost. Také tato železa 
sázejí na kombinaci technolo-
gií Speed Pocket, Face Slots 
a Geocoustic. Hlava holí je men-
ší, má také menší offset a  užší 
horní hranu, díky čemuž vypadá 
o  poznání tradičněji – lépe se 
s nimi míří na cíl. 

Mizuno
JPX 900 HOT 

METAL 
Technická specifikace
Hole určené pro širokou škálu 
golfistů, především ale pro re-
kreační hráče, kteří přece jen 
vyžadují od svých želez více 
tolerance u nepřesně trefených 
ran. Vyspělá technologie od 
Mizuna maximalizuje přenos 
energie do míčku a  díky tomu 
zajišťuje delší odpaly. Vyvážení 
po obvodu hlavy spolu se širší 
hlavou hole zvýrazňují odpouš-
tění při nepovedených úderech. 

Srixon
Z 355

Technická specifikace
Železa plná technologií zamě-
řených na dosažení neuvěřitel-
né vzdálenosti a  přesnosti při 
každém odpalu. Těžší hmotnost 
hlavy hole zajišťuje maximální 
vzdálenost a  odpouštění, že-
leza jsou velmi hratelná a  vše-
stranná. Dvoudílná konstrukce 
u želez číslo 4 až 7 má vysoko-
pevnostní ocelovou líc a pružné 
ocelové tělo, vyšší železa pak 
mají měkčí jednolitou ocelovou 
konstrukci. 

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Na máchání kolem sebe 

je OK.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Sáhl bych spíš po M2.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Super hůl s nesnesitel-

ným zvukem.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Fade.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Hezký tvar hole při po-

hledu shora. Solidně odpouští, 
tupý zvuk.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Létá parádně a stejně tak 

i vypadá.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Srixon mile překvapil.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Dá se skvěle rvát, dobře 

se trefuje i při nepřesnosti.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Hezká železa. Když si na 

ně člověk zvykne, jsou hodně 
dobrá.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Průměr.“

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut 
„Nesedli jsme si.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Jednoduchá, odpouští, 

přesná.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Víc, mnohem víc než 

dobrá.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Výborně odpouští a létá, 

nudí klasickým vzhledem.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Dobře funguje pro vyšší 

handicap.“

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Pohodová hůl.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Mizuno rovná se parádní 

zvuk.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Není problém trefit míč 

i směr, ale nelétá to.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Začínající hráči budou 

spokojeni.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Ujde.“
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Cobra 
KING F7

Technická specifikace
Líc s technologií Powershell za-
jišťuje větší vzdálenost odpalů. 
Železa jsou navíc tolerantnější 
a  přesnější. Konstruktéři stra-
tegicky snížili váhu ve středu 
hlavy hole a přerozdělili ji kolem 
líce níže a více vzadu. V-drážky 
na železech 3 až 6 snižují rotaci, 
U-drážky na železech 7 až PW 
optimalizují spin a klínové dráž-
ky na wedgích generují více ro-
tace při krátkých ranách kolem 
greenu. 

Cobra 
KING F7 ONE

Technická specifikace
Železa, jejichž délka je vždy 
stejná v  celém setu a  odvoze-
ná od sedmičky. To vnáší větší 
jednoduchost do hry každého 
hráče – díky stejné délce holí se 
totiž můžete vsadit, že budete 
přesnější a budete sázet konzi-
stentnější rány jak s  dlouhými, 
tak s  krátkými železy. Výsled-
kem je pak větší sebedůvěra 
při švihu. Navíc jsou železa od 
Cobry tolerantnější díky velké-
mu sweet spotu. 

Cobra 
KING Oversize

Technická specifikace
Hole určené zejména pro začí-
nající hráče, které potěší délkou 
ran a  tolerancí vůči nesprávně 
trefeným úderům. I  zde jsou 
použity stejné technologie jako 
u ostatních želez značky Cobra 
v čele s technologií Powershell. 
Nová, tenčí a pružnější líc s no-
vou strukturou spodní části hla-
vy hole vytváří největší sweet 
spot a generuje maximální rych-
lost míče v kombinaci se skvě-
lou délkou odpalů. 

Komentář hráčů
HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Opravdu zajímavá novin-

ka. Super pocit s 5-železem na 
shaftu sedmičky.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Fajn hůl, jen možná tro-

chu kratší.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Moc zdobená hlava.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Stejně dlouhé shafty 

nejsou jen zajímavé. Také to 
funguje!“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Tato hůl mě bavila.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Nevidím rozdíl mezi F7 

One a F7.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Dost dobrá.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Dokázal bych si tato žele-

za představit v bagu.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Tahle hůl mě tak nějak 

spíš štvala.“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Velká hlava komfortně 

odpouští, fantastická délka.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Příliš zdobená a hlavně 

velká hlava.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Odpustila všechno. Skoro 

jako bejvalka.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Maximálně odpouští. 

Design úderové plochy a drá-
žek pomáhá založit přesně na 
sweet spot.“
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Ping
G

Technická specifikace
Železa od značky Ping mají díky 
revoluční technologii COR-Eye 
čtyřikrát pružnější a přitom ten-
čí úderovou plochu, kterou Ping 
vyrobil díky speciálnímu zahří-
vacímu procesu. Nová plocha 
umožňuje větší rychlost míče, ať 
už ho zasáhnete kdekoliv. Díky 
vysoké rychlosti a  výšce letu 
prodloužíte dopadovou vzdá-
lenost, prudší klesání míče pak 
zajistí větší přesnost. 

Wilson Staff
D300

Technická specifikace
Nová železa od Wilsonu vy- 
užívají průlomovou technologii 
FLX, která minimalizuje kontakt 
mezi tenkou lící a  hlavou hole, 
díky čemuž je pružnost líce hole 
při úderu maximální. Dutina 
v  hlavě hole, vyplněná ureta-
nem, se při nárazu prohne tak, 
aby míč následně dostala do 
co největší vzdálenosti. Závaží 
je umístěno strategicky v hlavě 
hole tak, aby zvýraznilo odpouš-  
tění.

Ping
GMAX

Technická specifikace
Inženýři od Pingu skloubili nej-
delší železo, revoluční techno-
logii COR-Eye a  inovativní tvar 
napomáhající zvýšení rychlosti 
míče pro překonávání až neuvě-
řitelných vzdáleností. Těžiště je 
umístěno ve spodní zadní části 
hlavy hole. Progresivní délky 
a  lofty jsou optimalizovány pro 
efektivní a přesné míření i vyso-
kou trajektorii, takže dosažení 
greenu je nyní opět o  poznání 
snazší.

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Snadná hůl.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Těžší kontrola kvůli menší 

hlavě. Krásný matný vzhled.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Ujde.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Příjemný matný povrch, 

neleskne se.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Míček startuje vysoko 

a sedne na green jako přilepe-
ný.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Trochu jako s koulí na 

noze.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Famózní hůl, délka, výška, 

přesnost… Je tam všechno.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Dnes se nekamarádíme, 

spíš zklamání.“

Komentář hráčů
HCP 
8,1

Martin Kurz
„Pohodová hůl.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Překvapivá v délce ran.“ 

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Odpustila a pak to 

letěloooooo.“ 

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Překvapení. Super od-

pouštění, i vzdálenost velmi 
příjemná.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Rozumně hratelná.“
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TM
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Engineered for golfers who want 
an iron with a soft, powerful feel 

and Tour-inspired aesthetics, the 
new i200 iron delivers exceptional 

distance and forgiveness while 
providing the trajectory control 

you need to play with precision. 

Get fit today and choose from 
a variety of high-performance, 

no-upcharge aftermarket shafts 
to match your ball flight and 

feel preferences.

Visit ping.com to learn more 
about the entire PING product line.

High-launching, 
distance generating 

long irons and compact, 
precise short irons give 

golfers full command of 
their shot making.

A muscle-stabilising bar and 
deeper, longer tuning port 

harmonise with a thinner, 
faster face to create a 

powerful feel and sound.
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Ping
G

Technická specifikace
Železa od značky Ping mají díky 
revoluční technologii COR-Eye 
čtyřikrát pružnější a přitom ten-
čí úderovou plochu, kterou Ping 
vyrobil díky speciálnímu zahří-
vacímu procesu. Nová plocha 
umožňuje větší rychlost míče, ať 
už ho zasáhnete kdekoliv. Díky 
vysoké rychlosti a  výšce letu 
prodloužíte dopadovou vzdá-
lenost, prudší klesání míče pak 
zajistí větší přesnost. 

Wilson Staff
D300

Technická specifikace
Nová železa od Wilsonu vy- 
užívají průlomovou technologii 
FLX, která minimalizuje kontakt 
mezi tenkou lící a  hlavou hole, 
díky čemuž je pružnost líce hole 
při úderu maximální. Dutina 
v  hlavě hole, vyplněná ureta-
nem, se při nárazu prohne tak, 
aby míč následně dostala do 
co největší vzdálenosti. Závaží 
je umístěno strategicky v hlavě 
hole tak, aby zvýraznilo odpouš-  
tění.

Ping
GMAX

Technická specifikace
Inženýři od Pingu skloubili nej-
delší železo, revoluční techno-
logii COR-Eye a  inovativní tvar 
napomáhající zvýšení rychlosti 
míče pro překonávání až neuvě-
řitelných vzdáleností. Těžiště je 
umístěno ve spodní zadní části 
hlavy hole. Progresivní délky 
a  lofty jsou optimalizovány pro 
efektivní a přesné míření i vyso-
kou trajektorii, takže dosažení 
greenu je nyní opět o  poznání 
snazší.

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Snadná hůl.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Těžší kontrola kvůli menší 

hlavě. Krásný matný vzhled.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Ujde.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Příjemný matný povrch, 

neleskne se.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Míček startuje vysoko 

a sedne na green jako přilepe-
ný.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Trochu jako s koulí na 

noze.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Famózní hůl, délka, výška, 

přesnost… Je tam všechno.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Dnes se nekamarádíme, 

spíš zklamání.“

Komentář hráčů
HCP 
8,1

Martin Kurz
„Pohodová hůl.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Překvapivá v délce ran.“ 

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Odpustila a pak to 

letěloooooo.“ 

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Překvapení. Super od-

pouštění, i vzdálenost velmi 
příjemná.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Rozumně hratelná.“
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Engineered for golfers who want 
an iron with a soft, powerful feel 

and Tour-inspired aesthetics, the 
new i200 iron delivers exceptional 

distance and forgiveness while 
providing the trajectory control 

you need to play with precision. 

Get fit today and choose from 
a variety of high-performance, 

no-upcharge aftermarket shafts 
to match your ball flight and 

feel preferences.

Visit ping.com to learn more 
about the entire PING product line.

High-launching, 
distance generating 

long irons and compact, 
precise short irons give 

golfers full command of 
their shot making.

A muscle-stabilising bar and 
deeper, longer tuning port 

harmonise with a thinner, 
faster face to create a 

powerful feel and sound.
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Callaway
XR Pro

Technická specifikace
Železa vytvořená v  duchu nej-
novějších technologií – jejich 
cílem je vysoká rychlost míče 
a  dalekonosné odpaly. Jsou 
určena pro hráče se středním 
handicapem, kterým pomohou 
dosahovat lepších výsledků. 
Callaway dokázal snížit těžiš-
tě, zvýšit moment setrvačnosti 
a  snížit spin míče o  200 rpm 
oproti předešlým X2Hot. Může-
te tak pálit daleko s menší ná-
mahou i kratším nápřahem. 

Callaway 
Steelhead XR Pro

Technická specifikace
Hole s menší hlavou a sportov-
nějším vzhledem, určené pro 
pokročilejší golfisty. Černý po-
vrch želez vytváří nezapome-
nutelný vzhled. Polyuretanová 
vložka pomáhá hlavě hole tlu-
mit vibrace a  výrazně zlepšuje 
pocit při hře. Technologie Hol- 
low Bore-Thru Hosel šetří váhu, 
která mohla být strategicky roz-
místěna po délce hole pro větší 
odpouštění a snazší hratelnost. 

Titleist
716 CB

Technická specifikace
Kovaná železa, která Titleist 
koncipoval pro golfisty hledající 
maximální kontrolu nad svými 
údery. Wolframové závaží umís-
těné jak v  patě, tak ve špičce 
hlavy hole prodlužuje i nespráv-
ně trefené rány. Snížení vibrací 
vylepšuje pocit a zvuk při kaž-
dé ráně. Železa jsou vyrobena 
z  uhlíkové oceli a  nízké těžiště 
umožnilo zvýšit rychlost míče 
při odpalu. 

Titleist
716 AP2

Technická specifikace
Železa pro golfisty, kteří touží 
po osvědčeném tourovém de-
signu, ale chtějí od svých holí 
kombinaci vzdálenosti, skvě-
lého pocitu a  odpouštění. AP2 
spoléhají na závaží z  wolframu 
s  vysokou hustotou po obvo-
du hlavy hole, které prodlužuje 
i rány trefené mimo sweet spot. 
Krátká železa mají větší spin 
a  nižší trajektorii, dlouhá jsou 
přesná a  nabízejí vyšší trajek-
torii. 
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Callaway
Apex CF 16

Technická specifikace
Precizně konstruovaná kova-
ná železa disponují špičkovou 
technologií 360 Face Cup, za-
jišťující konzistentní výkony 
a větší rychlost míče přes úde-
rovou plochu. Hi-tech konstruk-
ce kombinuje vzdálenost, cit 
a  kontrolu úderu pro všechny 
hráče. Extrémně přesné čtyřná-
sobné kování, špičkové frézová-
ní a uhlíková ocel vytvářejí nový 
standard pro úžasně měkký po-
cit při úderu. 

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Tradiční vzhled bez opi-

činek.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Tyto hole chci. Co víc 

dodat?“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Parádní pocit i vzhled.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Ocelový shaft, delší vzdá-

lenost.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Těžší do hlavy, ale příjem-

ná.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Záleží na čistotě úderu.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Trochu těžší přesně trefit 

a také kratší než CF16.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Prostě porno!“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Nejlepší hůl.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Skvělý žiletkový vzhled.“

Callaway
Apex Pro 16 

Technická specifikace
Kovaná železa Apex Pro 16 jsou 
vyhrazena pro náročné hráče, 
kteří chtějí svou hru posunout 
na nejvyšší úroveň. Díky použi-
tí multimateriálové konstrukce 
je těžiště každé hole dokonale 
optimalizované – dlouhá žele-
za (3 až 5) se snadněji zasahují, 
wolframové vložky snižují těžiš-
tě a umožňují vyšší vzlet; krátká 
železa (6 až A) zase mají vyšší 
těžiště pro řízení trajektorie. 

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Malé draw.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Vždy překvapení, kam 

vlastně poletí.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Klasický design od Calla-

waye. Solidně odpouští.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Miluju tyto hole. Hrají 

samy i poslepu, navíc super 
černá hlava.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Až na vzhled dobrá hůl.“

Komentář hráčů
HCP 
8,1

Martin Kurz
„Na mě byl na holi příliš 

tvrdý shaft.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Pocitově nejtvrdší úder 

ze všech holí Callaway, víc mi 
sedí stříbrné hlavy než černé.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Velice pěkná a příjemná 

hůl.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Výborná hůl, vadí mi na ní 

něco, co nedokážu popsat.“

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Milé překvapení, super 

hole, bral bych je.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„V této kategorii velké plus 

za hratelnost.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Vyšší trajektorie než 

u AP1.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Titleist není pro mě.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Špičková kvalita, design, 

srdeční záležitost. Přesně to, co 
od hole chci.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Ostrá hůl. Když se trefí, 

tak výborný pocit.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Hodně specifické železo, 

ale když člověk trefí, tak je 
super.“

HCP 
8,1

Martin Kurz
„Pro handicap 4 a níž.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Draw, je třeba čistě trefit, 

jinak neodpouští.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Pro hráče s handicapem 

pod 5.“
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GolfProfi
test 
2017

Železa 
pro nižší 

a střední HCP

V  této kategorii se už příliš nehledají hole, které 
dokážou hodně odpouštět, ale naopak takové, 
které promění a  zároveň odmění povedený švih 
v  onu vysněnou „dlouhou a  rovnou“. Vybrat si 
z patnácti holí osmi značek v testu GolfProfi by si 
nejspíš dokázal každý z testujících hráčů. Pravda, 
rozdíly ve vlastnostech a výkonu holí byly v pod-
statě minimální. Leckoho zaujal netradiční nápad 
v  podobě stejně dlouhých shaftů u  všech želez 
z dílny značky Cobra.

HCP 
0–15

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení
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Vítěz 
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Vítěz 
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Celkový pocit
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Callaway
XR Pro

Technická specifikace
Železa vytvořená v  duchu nej-
novějších technologií – jejich 
cílem je vysoká rychlost míče 
a  dalekonosné odpaly. Jsou 
určena pro hráče se středním 
handicapem, kterým pomohou 
dosahovat lepších výsledků. 
Callaway dokázal snížit těžiš-
tě, zvýšit moment setrvačnosti 
a  snížit spin míče o  200 rpm 
oproti předešlým X2Hot. Může-
te tak pálit daleko s menší ná-
mahou i kratším nápřahem. 

Callaway 
Steelhead XR Pro

Technická specifikace
Hole s menší hlavou a sportov-
nějším vzhledem, určené pro 
pokročilejší golfisty. Černý po-
vrch želez vytváří nezapome-
nutelný vzhled. Polyuretanová 
vložka pomáhá hlavě hole tlu-
mit vibrace a  výrazně zlepšuje 
pocit při hře. Technologie Hol- 
low Bore-Thru Hosel šetří váhu, 
která mohla být strategicky roz-
místěna po délce hole pro větší 
odpouštění a snazší hratelnost. 

Titleist
716 CB

Technická specifikace
Kovaná železa, která Titleist 
koncipoval pro golfisty hledající 
maximální kontrolu nad svými 
údery. Wolframové závaží umís-
těné jak v  patě, tak ve špičce 
hlavy hole prodlužuje i nespráv-
ně trefené rány. Snížení vibrací 
vylepšuje pocit a zvuk při kaž-
dé ráně. Železa jsou vyrobena 
z  uhlíkové oceli a  nízké těžiště 
umožnilo zvýšit rychlost míče 
při odpalu. 

Titleist
716 AP2

Technická specifikace
Železa pro golfisty, kteří touží 
po osvědčeném tourovém de-
signu, ale chtějí od svých holí 
kombinaci vzdálenosti, skvě-
lého pocitu a  odpouštění. AP2 
spoléhají na závaží z  wolframu 
s  vysokou hustotou po obvo-
du hlavy hole, které prodlužuje 
i rány trefené mimo sweet spot. 
Krátká železa mají větší spin 
a  nižší trajektorii, dlouhá jsou 
přesná a  nabízejí vyšší trajek-
torii. 
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Callaway
Apex CF 16

Technická specifikace
Precizně konstruovaná kova-
ná železa disponují špičkovou 
technologií 360 Face Cup, za-
jišťující konzistentní výkony 
a větší rychlost míče přes úde-
rovou plochu. Hi-tech konstruk-
ce kombinuje vzdálenost, cit 
a  kontrolu úderu pro všechny 
hráče. Extrémně přesné čtyřná-
sobné kování, špičkové frézová-
ní a uhlíková ocel vytvářejí nový 
standard pro úžasně měkký po-
cit při úderu. 

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Tradiční vzhled bez opi-

činek.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Tyto hole chci. Co víc 

dodat?“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Parádní pocit i vzhled.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Ocelový shaft, delší vzdá-

lenost.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Těžší do hlavy, ale příjem-

ná.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Záleží na čistotě úderu.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Trochu těžší přesně trefit 

a také kratší než CF16.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Prostě porno!“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Nejlepší hůl.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Skvělý žiletkový vzhled.“

Callaway
Apex Pro 16 

Technická specifikace
Kovaná železa Apex Pro 16 jsou 
vyhrazena pro náročné hráče, 
kteří chtějí svou hru posunout 
na nejvyšší úroveň. Díky použi-
tí multimateriálové konstrukce 
je těžiště každé hole dokonale 
optimalizované – dlouhá žele-
za (3 až 5) se snadněji zasahují, 
wolframové vložky snižují těžiš-
tě a umožňují vyšší vzlet; krátká 
železa (6 až A) zase mají vyšší 
těžiště pro řízení trajektorie. 

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Malé draw.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Vždy překvapení, kam 

vlastně poletí.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Klasický design od Calla-

waye. Solidně odpouští.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Miluju tyto hole. Hrají 

samy i poslepu, navíc super 
černá hlava.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Až na vzhled dobrá hůl.“

Komentář hráčů
HCP 
8,1

Martin Kurz
„Na mě byl na holi příliš 

tvrdý shaft.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Pocitově nejtvrdší úder 

ze všech holí Callaway, víc mi 
sedí stříbrné hlavy než černé.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Velice pěkná a příjemná 

hůl.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Výborná hůl, vadí mi na ní 

něco, co nedokážu popsat.“

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Milé překvapení, super 

hole, bral bych je.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„V této kategorii velké plus 

za hratelnost.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Vyšší trajektorie než 

u AP1.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Titleist není pro mě.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Špičková kvalita, design, 

srdeční záležitost. Přesně to, co 
od hole chci.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Ostrá hůl. Když se trefí, 

tak výborný pocit.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Hodně specifické železo, 

ale když člověk trefí, tak je 
super.“

HCP 
8,1

Martin Kurz
„Pro handicap 4 a níž.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Draw, je třeba čistě trefit, 

jinak neodpouští.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Pro hráče s handicapem 

pod 5.“
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GolfProfi
test 
2017

Železa 
pro nižší 

a střední HCP

V  této kategorii se už příliš nehledají hole, které 
dokážou hodně odpouštět, ale naopak takové, 
které promění a  zároveň odmění povedený švih 
v  onu vysněnou „dlouhou a  rovnou“. Vybrat si 
z patnácti holí osmi značek v testu GolfProfi by si 
nejspíš dokázal každý z testujících hráčů. Pravda, 
rozdíly ve vlastnostech a výkonu holí byly v pod-
statě minimální. Leckoho zaujal netradiční nápad 
v  podobě stejně dlouhých shaftů u  všech želez 
z dílny značky Cobra.

HCP 
0–15
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Wilson Staff
FG Tour V6

Technická specifikace
Sportovní železa značky Wilson 
využívající 20gramové wolfra-
mové závaží v hlavě hole. To je 
u  delších želez rozděleno mezi 
špičkou a  patkou, u  středních 
želez pak leží ve středu hlavy 
hole – cílem bylo optimální od-
pouštění celé sady holí. Váha 
v  místě impaktu zajišťuje dob-
rý pocit při úderu, stejně jako 
možnost tvarovat rány. Hůl, ko-
vaná z uhlíkové oceli 8620, dává 
skvělou zpětnou vazbu při ráně. 

TaylorMade 
P770

Technická specifikace
Čistý a  jednoduchý tvar hlavy 
nových želez P770 od značky 
TaylorMade vám učaruje – při 
založení nabízejí opravdu pří-
jemný pohled. V  kombinaci 
s  přesným frézováním hlavy 
hole a drážek poskytují tato že-
leza hráči měkký pocit při úde-
ru, odpouštějí nepřesně trefené 
rány a  celkově podávají prvo-
třídní výkon. 

Mizuno
JPX 900 TOUR

Technická specifikace
Sportovní kované hole určené 
pro dobré hráče a profesionály. 
Váha je rozložena do obvodu 
hlavy hole pro vyšší tolerance 
při netrefených ranách. Výbor-
ná je rovněž ovladatelnost při 
tvarování ran. O  skvělý pocit 
ze hry se stará uhlíková kovaná 
ocel 1025. 

Srixon
Z 765

Technická specifikace
Nejlepší železa, jaká kdy Srixon 
nabídl golfovému světu. Tradič-
ní tvar hlavy hole (muscle ca-
vity) spojila značka s vynikající 
kontrolou. Srixon vsadil na spe-
ciálně tepelně zpracovanou, ul-
traměkkou uhlíkovou ocel 1020, 
díky níž si hráči užijí při hře 
vskutku přelomový pocit. Žele-
za jsou precizně kovaná a  po-
skytují maximální konzistenci, 
vzdálenost i plynulost při švihu. 

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Zajímavá, překvapivá.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Nevypadá špičkově, ale 

chce špičkového hráče. Pro mě 
ne.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Kovová hůl s velmi pří-

jemným ovládáním a doletem.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Klame tělem, poměrně 

malá hlava hole, díky nízkému 
těžišti se ale dobře trefuje.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Velká, široká hlava.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Nádherné rány.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Klasická žiletka s mini-

mem prostoru pro chybu.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Good.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Nadprůměr.“

Komentář hráčů
HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Složitější hůl, je pro lepší 

hráče.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„V pohodě a na pohodu.“

HCP 
8,1

Martin Kurz
„Špička. Dalších slov 

netřeba.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Když se netrefí přesně, 

vezme hodně délky. Ale to se 
dá v této kategorii asi čekat.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Žiletka s překvapivě vel-

kým odpouštěním.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Pocitově tvrdý úder, 

preferuji lesklou hlavu víc než 
mat.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Milé překvapení.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Žiletka pro střední han-

dicap.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Výborná, skvělá.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Hůl pro roboty, hrozná 

dřina.“
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ONE LENGTH. 
ONE SWING.

ONE LENGTH. ONE SWING.  

MORE CONSISTENCY IN EVERY SHOT.

Imagine having one swing for all your shots, giving you more accuracy and 

consistency than you’ve ever experienced before. Who wouldn’t want that?
 

Introducing the KING F7 ONE-Length irons, COBRA’s first-ever single-length  

iron set. These new irons feature multiple construction technologies  

throughout the set to give you more precision and forgiveness, and with our 

new PWRSHELL
TM

 face technology you’ll enjoy faster ball speeds across the 

entire face, for greater distance. 
 

But this set is unique. The KING F7 ONE-Length irons all measure at 7-iron 

lengths and include re-engineered club heads to account for optimized 

trajectory and distance gapping.
 

The end result? Same swing, same setup, more consistency in every shot.  

It’s a simpler, easier way to play. 

COBRA. Doing things differently.

COBRAGOLF.COM/KINGF7
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Wilson Staff
FG Tour V6

Technická specifikace
Sportovní železa značky Wilson 
využívající 20gramové wolfra-
mové závaží v hlavě hole. To je 
u  delších želez rozděleno mezi 
špičkou a  patkou, u  středních 
želez pak leží ve středu hlavy 
hole – cílem bylo optimální od-
pouštění celé sady holí. Váha 
v  místě impaktu zajišťuje dob-
rý pocit při úderu, stejně jako 
možnost tvarovat rány. Hůl, ko-
vaná z uhlíkové oceli 8620, dává 
skvělou zpětnou vazbu při ráně. 

TaylorMade 
P770

Technická specifikace
Čistý a  jednoduchý tvar hlavy 
nových želez P770 od značky 
TaylorMade vám učaruje – při 
založení nabízejí opravdu pří-
jemný pohled. V  kombinaci 
s  přesným frézováním hlavy 
hole a drážek poskytují tato že-
leza hráči měkký pocit při úde-
ru, odpouštějí nepřesně trefené 
rány a  celkově podávají prvo-
třídní výkon. 

Mizuno
JPX 900 TOUR

Technická specifikace
Sportovní kované hole určené 
pro dobré hráče a profesionály. 
Váha je rozložena do obvodu 
hlavy hole pro vyšší tolerance 
při netrefených ranách. Výbor-
ná je rovněž ovladatelnost při 
tvarování ran. O  skvělý pocit 
ze hry se stará uhlíková kovaná 
ocel 1025. 

Srixon
Z 765

Technická specifikace
Nejlepší železa, jaká kdy Srixon 
nabídl golfovému světu. Tradič-
ní tvar hlavy hole (muscle ca-
vity) spojila značka s vynikající 
kontrolou. Srixon vsadil na spe-
ciálně tepelně zpracovanou, ul-
traměkkou uhlíkovou ocel 1020, 
díky níž si hráči užijí při hře 
vskutku přelomový pocit. Žele-
za jsou precizně kovaná a  po-
skytují maximální konzistenci, 
vzdálenost i plynulost při švihu. 

Komentář hráčů
HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Zajímavá, překvapivá.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Nevypadá špičkově, ale 

chce špičkového hráče. Pro mě 
ne.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Kovová hůl s velmi pří-

jemným ovládáním a doletem.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Klame tělem, poměrně 

malá hlava hole, díky nízkému 
těžišti se ale dobře trefuje.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Velká, široká hlava.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Nádherné rány.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Klasická žiletka s mini-

mem prostoru pro chybu.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Good.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Nadprůměr.“

Komentář hráčů
HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Složitější hůl, je pro lepší 

hráče.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„V pohodě a na pohodu.“

HCP 
8,1

Martin Kurz
„Špička. Dalších slov 

netřeba.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Když se netrefí přesně, 

vezme hodně délky. Ale to se 
dá v této kategorii asi čekat.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Žiletka s překvapivě vel-

kým odpouštěním.“

Komentář hráčů
HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Pocitově tvrdý úder, 

preferuji lesklou hlavu víc než 
mat.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Milé překvapení.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Žiletka pro střední han-

dicap.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Výborná, skvělá.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Hůl pro roboty, hrozná 

dřina.“
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ONE LENGTH. 
ONE SWING.

ONE LENGTH. ONE SWING.  

MORE CONSISTENCY IN EVERY SHOT.

Imagine having one swing for all your shots, giving you more accuracy and 

consistency than you’ve ever experienced before. Who wouldn’t want that?
 

Introducing the KING F7 ONE-Length irons, COBRA’s first-ever single-length  

iron set. These new irons feature multiple construction technologies  

throughout the set to give you more precision and forgiveness, and with our 

new PWRSHELL
TM

 face technology you’ll enjoy faster ball speeds across the 

entire face, for greater distance. 
 

But this set is unique. The KING F7 ONE-Length irons all measure at 7-iron 

lengths and include re-engineered club heads to account for optimized 

trajectory and distance gapping.
 

The end result? Same swing, same setup, more consistency in every shot.  

It’s a simpler, easier way to play. 

COBRA. Doing things differently.

COBRAGOLF.COM/KINGF7

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení



Vítěz 
v kategorii
Přesnost

Tu
to

 z
na

čk
u 

hr
aj

e 
Á

ng
el

 C
abrera

Ping 
i200

Technická specifikace
Značka Ping u své novinky do-
sáhla maximální vzdálenosti 
s  vysokým startem míče v  pří-
padě delších želez a  zpřesnění 
hry krátkými železy. Hole i200 
vám dodají pocit sebedůvěry 
při úderu, neboť nabízejí vyso-
kou míru tolerance. Jsou proto 
určeny sportovně založeným 
amatérům i profesionálům, kteří 
spoléhají na to, že jim jejich že-
leza odpustí i nepřesnosti. 

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek 
„Šikovné hole, těžší do 

hlavy.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka 
„Překvapila, i na grafito-

vém shaftu.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Kvalitní, ale kratší.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Pong!“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Větší hlava než iBLADE, 

přesto více chyb. Všechny Ping 
skvěle vypadají.“

Vítěz 
v kategoriích

Zvuk
Vzhled
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Cobra
KING Forged 

Tour
Technická specifikace
Kovaná železa, u  nichž Cobra 
použila multimateriálovou tech-
nologii. Vše vyvážila tak, aby 
hole nabídly lepším a  sportov-
ním hráčům výborný pocit při 
impaktu, přesnost a  konzisten-
ci. Technologie TPU Insert, tedy 
termoplastická polyuretanová 
vložka, umístěná přímo za lící 
hole, tlumí vibrace a  zlepšuje 
pocit z  ran. Frézované drážky 
se zase starají o maximální kon-
trolu spinu a trajektorie. 

Mizuno
JPX 900 FORGED

Technická specifikace
Kované hole určené pro spor-
tovní hráče, jimž nabízejí dob-
rou ovladatelnost při tvarování 
potřebných ran. Speciální ocel 
umožnila optimalizovat vyvá-
žení hole – rozložení váhy do 
obvodového rámu hlavy hole 
zvýšilo toleranci při nepřesně 
trefených úderech. 

Cobra
KING Forged 

ONE
Technická specifikace
Unikátní železa spoléhající na 
stejnou délku holí v celém setu. 
Délka je nastavena podle sed-
mičky, díky tomu jedinečné hole 
zjednodušují švih a  vnášejí do 
hry každého golfisty větší se-
bedůvěru. Líc s technologií Po-
wershell se pak stará o zajištění 
co nejdelších odpalů. Železa 
jsou navíc přesnější a  tolerant-
nější než dřív. Hlava je vyvážená 
wolframem, aby hole odpouště-
ly nepřesné rány. 

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Jemná, hezká.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Asi špatnej oddíl.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Lítá i vypadá skvěle.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Sportovní hůl s dobrou 

kontrolou. Nejlepší železa.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Ještě větší a milejší pře-

kvapení než JPX 900 Tour.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„I rána trefená špičkou letí 

parádně.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Příjemné hole, dobrá 

kontrola.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Velice příjemná a vyváže-

ná hůl.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Fajn hole.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Jen název je dobrej…“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Úžasná myšlenka stejné 

délky shaftů u všech holí – 
můžete čtyřku kulit stejně jako 
sedmičku.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Jedna délka shaftu fun-

guje! Krásně trefuji i čtyřkou.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Pěkné hole, velmi dobrá 

kontrola, celkově velká spoko-
jenost.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Dobrá.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Zajímavá myšlenka stejně 

dlouhých shaftů.“
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Ping
iBLADE

Technická specifikace
Hole určené pro golfisty s  niž-
ším handicapem. Značce Ping 
se v  těchto železech podaři-
lo spojit úspěšnou technologii 
COR-Eye a revoluční tvar, což je 
kombinace napomáhající zvý-
šení rychlosti míče a  tím i pro-
dlužování ran. Těžiště je umístě-
no vzadu ve spodní části hlavy 
hole. 

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Jediná hůl od Pingu, se 

kterou jsem byl dnes kamarád.“

HCP 
8,1

Martin Kurz
„Vyšší trajektorie, příjemný 

zvuk.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Subtilní, minimalistický 

design. Moc hezké hole.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Draw, musí se trefit přes-

ně, málo odpouští.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Jednoduchý, ale účinný 

design.“
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Ping 
i200

Technická specifikace
Značka Ping u své novinky do-
sáhla maximální vzdálenosti 
s  vysokým startem míče v  pří-
padě delších želez a  zpřesnění 
hry krátkými železy. Hole i200 
vám dodají pocit sebedůvěry 
při úderu, neboť nabízejí vyso-
kou míru tolerance. Jsou proto 
určeny sportovně založeným 
amatérům i profesionálům, kteří 
spoléhají na to, že jim jejich že-
leza odpustí i nepřesnosti. 

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek 
„Šikovné hole, těžší do 

hlavy.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka 
„Překvapila, i na grafito-

vém shaftu.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Kvalitní, ale kratší.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Pong!“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Větší hlava než iBLADE, 

přesto více chyb. Všechny Ping 
skvěle vypadají.“

Vítěz 
v kategoriích

Zvuk
Vzhled
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Cobra
KING Forged 

Tour
Technická specifikace
Kovaná železa, u  nichž Cobra 
použila multimateriálovou tech-
nologii. Vše vyvážila tak, aby 
hole nabídly lepším a  sportov-
ním hráčům výborný pocit při 
impaktu, přesnost a  konzisten-
ci. Technologie TPU Insert, tedy 
termoplastická polyuretanová 
vložka, umístěná přímo za lící 
hole, tlumí vibrace a  zlepšuje 
pocit z  ran. Frézované drážky 
se zase starají o maximální kon-
trolu spinu a trajektorie. 

Mizuno
JPX 900 FORGED

Technická specifikace
Kované hole určené pro spor-
tovní hráče, jimž nabízejí dob-
rou ovladatelnost při tvarování 
potřebných ran. Speciální ocel 
umožnila optimalizovat vyvá-
žení hole – rozložení váhy do 
obvodového rámu hlavy hole 
zvýšilo toleranci při nepřesně 
trefených úderech. 

Cobra
KING Forged 

ONE
Technická specifikace
Unikátní železa spoléhající na 
stejnou délku holí v celém setu. 
Délka je nastavena podle sed-
mičky, díky tomu jedinečné hole 
zjednodušují švih a  vnášejí do 
hry každého golfisty větší se-
bedůvěru. Líc s technologií Po-
wershell se pak stará o zajištění 
co nejdelších odpalů. Železa 
jsou navíc přesnější a  tolerant-
nější než dřív. Hlava je vyvážená 
wolframem, aby hole odpouště-
ly nepřesné rány. 

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„Jemná, hezká.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Asi špatnej oddíl.“

HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Lítá i vypadá skvěle.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Sportovní hůl s dobrou 

kontrolou. Nejlepší železa.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Ještě větší a milejší pře-

kvapení než JPX 900 Tour.“

Komentář hráčů
HCP 
13,8

Martin Turek
„I rána trefená špičkou letí 

parádně.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Příjemné hole, dobrá 

kontrola.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Velice příjemná a vyváže-

ná hůl.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Fajn hole.“

HCP 
32,1

Pavel Ogorek
„Jen název je dobrej…“

Komentář hráčů
HCP 
14,2

Martin Kopčák
„Úžasná myšlenka stejné 

délky shaftů u všech holí – 
můžete čtyřku kulit stejně jako 
sedmičku.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Jedna délka shaftu fun-

guje! Krásně trefuji i čtyřkou.“

HCP 
11,3

Pavel Mareš
„Pěkné hole, velmi dobrá 

kontrola, celkově velká spoko-
jenost.“

HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Dobrá.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Zajímavá myšlenka stejně 

dlouhých shaftů.“
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Ping
iBLADE

Technická specifikace
Hole určené pro golfisty s  niž-
ším handicapem. Značce Ping 
se v  těchto železech podaři-
lo spojit úspěšnou technologii 
COR-Eye a revoluční tvar, což je 
kombinace napomáhající zvý-
šení rychlosti míče a  tím i pro-
dlužování ran. Těžiště je umístě-
no vzadu ve spodní části hlavy 
hole. 

Komentář hráčů
HCP 
7,2

Aleš Fremut
„Jediná hůl od Pingu, se 

kterou jsem byl dnes kamarád.“

HCP 
8,1

Martin Kurz
„Vyšší trajektorie, příjemný 

zvuk.“

HCP 
13,8

Martin Turek
„Subtilní, minimalistický 

design. Moc hezké hole.“

HCP 
16,4

Miroslav Skalka
„Draw, musí se trefit přes-

ně, málo odpouští.“

HCP 
PRO

Ondřej Lébl
„Jednoduchý, ale účinný 

design.“

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení
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Metodika testování

Každý testér vyzkoušel v Hodkovičkách všechny hole 
ve svých kategoriích (drivery a  hybridy, nebo dřeva 
a železa). Jednu po druhé bodově ohodnotil v rozmezí 
1–5, přičemž 1 byla nejhorší a 5 nejlepší známka. 

Hodnotily se: VZDÁLENOST – délka úderu, 
KONTROLA – ovladatelnost hole při úderu, PŘES-
NOST – hůl hraje tam, kam mířím, ODPOUŠTĚNÍ –  
dobrá vzdálenost a směr při nepřesně trefených ra-
nách, ZVUK – doprovází trefenou ránu, VZHLED –  
design hlavy, shaftu a gripu, CELKOVÝ POCIT – vý-
sledný dojem ze hry. Ze všech těchto známek pak vzni-
kl aritmetický PRŮMĚR – právě ten přitom rozhodl 
o přidělení hvězdiček. 

Špičkové hole, jejichž průměr přesáhl 4, získaly 
maximální počet pěti hvězdiček. Hole, kterým chybě-
lo do průměru 4 jen minimum, mají o  půl hvězdičky 
méně. Ty, jejichž průměr se pohyboval lehce nad 3,5, 
se pyšní čtyřmi hvězdičkami. V celkovém hodnocení se 
objevily i hole se třemi a půl hvězdičky – jejich průměr 
byl do 3,5 – a hole se třemi hvězdičkami – ty měly prů-
měr okolo 3.

Závěr testu
Sportovní terminologií by se dalo říct, že duel nižších a středních želez pro HCP 0–15 měl téměř 
totožný průběh jako souboj želez pro střední a vyšší HCP. Konkrétně pět holí si odneslo maximální 
hodnocení pěti hvězdiček. Podle abecedy Callaway SteelHead XR PRO a Apex Pro 16, Mizuno JPX 
900 Forged, Ping i200 a Srixon Z 765.

A platilo i to, že bitva o hvězdičky byla i v této kategorii nadmíru vyrovnaná a zajímavá a opět se dá 
říct, že nebylo poražených. Nejhorší známkou byly čtyři hvězdičky, což samo o sobě znamená kvali-
tu více než dobrou. Mezi novinkami rozhodně zaujaly hole Cobra s koncovkou One, což signalizuje 
to, že všechna železa mají stejně dlouhý shaft jako sedmička. Na PGA Tour s takovými holemi hraje 
Bryson DeChambeau. „Je to zajímavá a skvělá věc. Klidně bych je doporučil i rekreačním hráčům,“ 
přiznal i profesionál Ondřej Lébl.

Očima profesionála

Myslím si, že poslední rok dva se modely holí ne-
změnily natolik, aby se nějak kvalitativně i  výkonem 
razantně posunuly dopředu. Spíš se jedná o  drobná 
vylepšení, změnu designu, takže mezi testovanými 
železy nebyly nijak velké a zásadní rozdíly. Tohle tes-
tování je dost subjektivní. Roli hraje design, zvuk, což 
jsou subjektivní kritéria. Pro hru jsou pak důležitá spíš 
tvrdá data.

Ale na druhou stranu, sám jsem hodně pocitový 
hráč. Dám hodně na první dojem, i  na design hodně 
dám. Několik holí mě opravdu zaujalo. Z holí pro vyšší 
handicapy je to třeba TaylorMade M1. Má nejen hezký 
tvar hole, ale i solidně odpouští. To platí i pro hůl Cob-
ra Oversize. Její design úderové plochy a drážek velice 
pomáhá přesně založit hůl.

I další věc, která mě zaujala, je spojena se znač-
kou Cobra. Ta přišla se zajímavou novinkou – se 
shafty u  všech želez stejně dlouhými jako u  sedmič-
ky. Třeba při ranách pětkou se shaftem dlouhým jako 
u  sedmičky jsem měl opravdu dobrý pocit. Takový  
TaylorMade P770 pro nižší HCP docela klame tělem –  
má poměrně malou hlavu hole, ale díky nízkému těži-
šti se dobře trefuje. Sám ale dávám přednost Titleist 
716 AP2. To je pro mě srdeční záležitost, špičková 
kvalita a design.

Ondřej Lébl

Působnost: Golfová akademie Skopový
Kvalifikace: PGA GP B
Datum narození: 25. 7. 1985
Profesionál: od roku 2006
Úspěchy: Vítěz šesti turnajů Czech PGA Tour 
v letech 2006 až 2010 a celkový vítěz série Czech 
PGA Tour 2010. Člen amatérských reprezen-
tačních týmů ČR se starty na ME a  MS 2001 až 
2005. Dvakrát vítěz mistrovství ČR profesionálů 
( jamkovka), starty na European Tour, Challenge 
Tour, Alps Tour a EPD Tour.

Celkové hodnocení 
HCP 0–15

Celkové hodnocení 
HCP 15–54

Závěr testu

Z patnácti testovaných želez osmi značek pro střední a vyšší handicapy vzešlo hned pět vítězů, tedy 
holí, které si odnesly plný počet hvězdiček. Mezi pěticí nejlepších má hned dvojnásobné zastoupení 
Callaway s holemi Big Bertha OS a SteelHead XR, nechybí ani Cobra King F7, Srixon Z 565 a Tit-
leist 716 AP1.

Mezi železy se ale už vůbec nedá hovořit o poražených, protože v hodnocení rozhodovaly oprav-
du jemné nuance a detaily, takže rozdíly v konečném pořadí nebo spíš hodnocení byly opravdu jen 
minimální. A rozhodně nešlo jen tak o nějaké šolíchání – testeři odpálili během dne v Hodkovičkách 
stovky ran, aby poznali vše, co hole nabízejí. Přesto, nebo možná spíš právě proto si i ty „nejhorší“ 
hole odnesly skvělou známku v podobě čtyř hvězdiček.

Nejlepší železa pro střední 
a vyšší HCP v testu

Callaway
Big Bertha OS Irons

Callaway
SteelHead XR Irons

Cobra
KING F7 Irons

Srixon
Z 565 Irons

Titleist
716 AP1 Irons

Nejlepší železa pro střední 
a vyšší HCP v testu

Callaway
Apex Pro 16 Irons

Callaway
SteelHead XR 

Pro Irons

Mizuno
JPX 900 FORGED 

Irons

Ping
i200 Irons

Srixon
Z 765 Irons



64

T E S T  2 0 1 7  Ž E L E Z A G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 7

65

Metodika testování

Každý testér vyzkoušel v Hodkovičkách všechny hole 
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méně. Ty, jejichž průměr se pohyboval lehce nad 3,5, 
se pyšní čtyřmi hvězdičkami. V celkovém hodnocení se 
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byl do 3,5 – a hole se třemi hvězdičkami – ty měly prů-
měr okolo 3.
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tu více než dobrou. Mezi novinkami rozhodně zaujaly hole Cobra s koncovkou One, což signalizuje 
to, že všechna železa mají stejně dlouhý shaft jako sedmička. Na PGA Tour s takovými holemi hraje 
Bryson DeChambeau. „Je to zajímavá a skvělá věc. Klidně bych je doporučil i rekreačním hráčům,“ 
přiznal i profesionál Ondřej Lébl.

Očima profesionála

Myslím si, že poslední rok dva se modely holí ne-
změnily natolik, aby se nějak kvalitativně i  výkonem 
razantně posunuly dopředu. Spíš se jedná o  drobná 
vylepšení, změnu designu, takže mezi testovanými 
železy nebyly nijak velké a zásadní rozdíly. Tohle tes-
tování je dost subjektivní. Roli hraje design, zvuk, což 
jsou subjektivní kritéria. Pro hru jsou pak důležitá spíš 
tvrdá data.

Ale na druhou stranu, sám jsem hodně pocitový 
hráč. Dám hodně na první dojem, i  na design hodně 
dám. Několik holí mě opravdu zaujalo. Z holí pro vyšší 
handicapy je to třeba TaylorMade M1. Má nejen hezký 
tvar hole, ale i solidně odpouští. To platí i pro hůl Cob-
ra Oversize. Její design úderové plochy a drážek velice 
pomáhá přesně založit hůl.

I další věc, která mě zaujala, je spojena se znač-
kou Cobra. Ta přišla se zajímavou novinkou – se 
shafty u  všech želez stejně dlouhými jako u  sedmič-
ky. Třeba při ranách pětkou se shaftem dlouhým jako 
u  sedmičky jsem měl opravdu dobrý pocit. Takový  
TaylorMade P770 pro nižší HCP docela klame tělem –  
má poměrně malou hlavu hole, ale díky nízkému těži-
šti se dobře trefuje. Sám ale dávám přednost Titleist 
716 AP2. To je pro mě srdeční záležitost, špičková 
kvalita a design.
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Profesionál: od roku 2006
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Z patnácti testovaných želez osmi značek pro střední a vyšší handicapy vzešlo hned pět vítězů, tedy 
holí, které si odnesly plný počet hvězdiček. Mezi pěticí nejlepších má hned dvojnásobné zastoupení 
Callaway s holemi Big Bertha OS a SteelHead XR, nechybí ani Cobra King F7, Srixon Z 565 a Tit-
leist 716 AP1.

Mezi železy se ale už vůbec nedá hovořit o poražených, protože v hodnocení rozhodovaly oprav-
du jemné nuance a detaily, takže rozdíly v konečném pořadí nebo spíš hodnocení byly opravdu jen 
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Hledáte inspiraci, v čem vyrazit na domácí i zahraniční golfová hřiště? Jste na správném místě. 
Z pestré nabídky módního domu GolfProfi můžete vybírat z golfových kolekcí renomovaných značek. 
Na fairwayích a greenech si pak budete nejen užívat dobrý pocit ze hry, ale budete také dobře vypadat.
Herní komfort a pohodlí, vynikající funkční vlastnosti, elegance a perfektní design, to jsou společné 
vlastnosti golfových kolekcí světových značek v módním domě GolfProfi. Vybírat můžete z modelů 
značek Hugo Boss, Golfino, Under Armour, J. Lindeberg, Alberto Pants, Nike Golf, Chervò, Colmar, 
Callaway, Puma Golf, ProQuip a Girls Golf.

Přijďte si do 
našich módních 
center v Praze, 
Brně a Ostravě 

vyzkoušet 
všechny nové 

kolekce. 
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Vítejte v domě módy 
GolfProfi!
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Vítejte v domě módy 
GolfProfi!



Hugo Boss
Německá 
preciznost 
a kvalita
Vyhlášená německá preciznost a vysoká kvalita použí-
vaných látek charakterizuje už několik desetiletí značku 
Hugo Boss. A platí to i pro golfovou kolekci Boss Green, 
která se poprvé objevila v  roce 2003. Světový módní 
fenomén se okamžitě zařadil mezi špičku i na golfových 
hřištích.

Oblečení se vyznačuje nejen snadno odlišitelným 
designem s výrazným označením Hugo Boss, ale také 
jedinečným pohodlím při hře. To hráčům zajišťuje vý-
znamný, až stoprocentní podíl kvalitní bavlny, která je 
zpracovávána moderními a inovativními technologiemi. 
Mezi špičkovými golfisty, kteří tyto nezaměnitelné mo-
dely oblékají na PGA Tour, patří mimo jiné dvojnásobný 
vítěz majoru Martin Kaymer a vítěz The Open 2016 Hen- 
rik Stenson.

V  obchodech GolfProfi v  Praze, Brně a  v  Ostravě 
pro vás průběžně doplňujeme golfové kolekce po-
dle ročních období. Nabízíme stovky golfových triček 
v  různé materiálové skladbě a designu, plus další do-
plňující oblečení – kalhoty, šortky, svetry, vesty, bundy, 
čepice, tašky nebo originální golfové bagy.
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Colmar
Prověřeno 
drsnými 
Dolomity

Kvalita, styl a elegance made in Italy, to jsou charakteris-
tiky módní prémiové značky Colmar, která v  roce 2010 
rozšířila svou proslulou zimní kolekci o  funkční golfové 
oblečení. Kolekce Colmar přináší svěží a moderní variace 
oblečení do každého počasí, spojuje funkčnost a pohod-
lí při hře. Díky GolfProfi se můžete v roce 2017 seznámit 
s novou pánskou a dámskou kolekcí špičkového sportov-
ního oblečení, které nosí mj. Alejandro Cañizares či Edoar-
do Molinari.
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Under 
Armour
Špičková 
kvalita

Značka Under Armour oslavila v roce 2016 teprve své 
20. narozeniny, ale v golfu už získala své místo na vý-
sluní. A ne pouze proto, že v jejím oblečení hraje i jeden 
z nejlepších golfistů planety Jordan Spieth. Základem 
úspěchu jsou špičkové materiály a výjimečné techno-
logie – HeatGear® pro hru v horku, ColdGear® pro hru 
v zimě či Storm Armour® pro hru v dešti.

72

M Ó D N Í  D Ů M  G O L F P R O F I G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 7

73



Under 
Armour
Špičková 
kvalita

Značka Under Armour oslavila v roce 2016 teprve své 
20. narozeniny, ale v golfu už získala své místo na vý-
sluní. A ne pouze proto, že v jejím oblečení hraje i jeden 
z nejlepších golfistů planety Jordan Spieth. Základem 
úspěchu jsou špičkové materiály a výjimečné techno-
logie – HeatGear® pro hru v horku, ColdGear® pro hru 
v zimě či Storm Armour® pro hru v dešti.

72

M Ó D N Í  D Ů M  G O L F P R O F I G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 7

73



Golfino
Souznění stylu 
a funkčnosti

Nezaměnitelný styl, kvalitní materiály, vy-
užití moderních technologií a  vynikající 
funkčnost, to vše jsou atributy tak typické 
pro německou firmu s italskými kořeny, Gol-
fino, která už přes třicet let obléká golfisty 
na celém světě. Značka Golfino nabízí ob-
lečení, které je výjimečným souzněním ele-
gance, barev a sportovního designu v kaž-
dém detailu.
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Alberto 
Pants 
Pohodlí 
s chytrými 
detaily
V jakémkoliv počasí se budete na golfu cí-
tit dobře v  kalhotách či šortkách Alberto 
Pants. Proč? Špičkové materiály, technolo-
gické inovace, pohodlný střih a  elegantní 
i  sportovní styl doplněný chytrými detaily 
a doplňky zaručují, že se budete cítit kom-
fortně v horkých slunečných dnech, stejně 
jako v chladu, větru i dešti.
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Girls Golf
Vášeň 
pro golf 
i módu
Od své první kolekce se oblečení značky 
Girls Golf naprosto vymyká obvyklé golfové 
monotónnosti. Ostatně to je od prvopočát-
ku i  filozofie oblíbené a úspěšné německé 
firmy, podle níž má být oblečení dívek a žen 
na golfu módní, barevné, trendy, ženské 
a samozřejmě také funkční a pohodlné. 

girls golf   ®     
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Chervò
Pro nadšené 
golfisty

Chervò spojuje italský módní styl 
s  inovativními moderními materiály, 
které skutečně zvyšují výkon ve spor-
tu, který se odehrává na osmnácti 
jamkách za každého počasí. Vlastní 
značkové materiály a  technologie 
v  kombinaci s  nezaměnitelnou revo-
luční elegancí zaručují pohodlí a kom-
fort pro golfisty a golfistky ve všech 
povětrnostních podmínkách.



Girls Golf
Vášeň 
pro golf 
i módu
Od své první kolekce se oblečení značky 
Girls Golf naprosto vymyká obvyklé golfové 
monotónnosti. Ostatně to je od prvopočát-
ku i  filozofie oblíbené a úspěšné německé 
firmy, podle níž má být oblečení dívek a žen 
na golfu módní, barevné, trendy, ženské 
a samozřejmě také funkční a pohodlné. 

girls golf   ®     

78

M Ó D N Í  D Ů M  G O L F P R O F I G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 7

79

Chervò
Pro nadšené 
golfisty

Chervò spojuje italský módní styl 
s  inovativními moderními materiály, 
které skutečně zvyšují výkon ve spor-
tu, který se odehrává na osmnácti 
jamkách za každého počasí. Vlastní 
značkové materiály a  technologie 
v  kombinaci s  nezaměnitelnou revo-
luční elegancí zaručují pohodlí a kom-
fort pro golfisty a golfistky ve všech 
povětrnostních podmínkách.



J.Lindeberg
Vytříbený 
styl

Chceme oblékat lidi, kteří chtějí změnit 
svět. Tak zní motto švédské značky J. Linde-
berg, která nabízí vždy elegantní a módní, 
ale také funkční golfové oblečení pro aktivní 
životní styl. Kolekce skandinávského mód-
ního domu v sobě snoubí kvalitu i vytříbený 
styl ruku v ruce s vysokou funkčností. I pro-
to jsou kolekce Lindeberg na golfových hřiš-  
tích nepřehlédnutelné.
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MICROHINGE INSERT TECHNOLOGY

PRE-IMPACT FORWARD ROLL WITH IMMEDIATE TOPSPIN

NEW WAYA

ROLLTO

MICROHINGE INSERT TECHNOLOGY

©2017 Callaway Golf Company. Odyssey, the Odyssey Swirl Device, OWorks, Versa, and Microhinge Face 
Insert are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.

UNMATCHED ROLL WITH OUR 
NEW MICROHINGE FACE INSERT ™

The best players in the world consistently generate topspin at 
impact. The new Microhinge Face Insert dynamically generates 
topspin, regardless of the putting stroke. Topspin is what keeps 

the ball from bouncing and skidding off its intended line.
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ProQuip
Vítěz nad 
deštěm 
i větrem
Skotská golfová značka je světovým lídrem 
ve výrobě funkčního golfového oblečení do 
větru a  deště. První produkty této značky 
byly inspirovány přírodou. Vznikly na zákla-
dě sledování obtékání vody kolem kachního 
peří. Jednoduchý hydrofilní jev stál v  roce 
1980 za zrodem značky ProQuip a její pro-
dukty se díky mimořádným funkčním vlast-
nostem vyšvihly mezi to nejlepší, co světová 
golfová scéna nabízí.

Právě pro mimořádné vlastnosti nosili 
oblečení ProQuip přes třicet let i hráči ev-
ropského a amerického týmu Ryder Cupu. 
Evropané v  něm nastoupí v  duelu také 
v roce 2018.

Základem výrobků funkčního oblečení 
ProQuip jsou speciálně vyvinuté materiály, 
které odolávají dešti i  větru. Laminace ne-
propustné membrány je na technologicky 
vyšší úrovni a mnohem jemnější než napří-
klad GoreTex. Za vše hovoří tříletá záruka 
nepromokavosti oděvů, u  nových modelů 
pak doživotní garance odolnosti proti vodě. 
Oblečení je přitom velice prodyšné, odvádí 
z  těla vlhkost a  zároveň udržuje optimální 
tělesnou teplotu, která je důležitá pro maxi-
mální komfort při hře. 
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Nike
Kvalita 
testovaná 
hvězdami
Nová sezona rovná se nový styl, to už neod-
myslitelně patří každoročně ke značce Nike. 
Kvalitu, funkčnost, design oblečení, obuv 
i další doplňky nepřetržitě prověřují ti nej-
lepší z nejlepších přímo v akci na golfových 
hřištích. Nike je ve světě inovací zkrátka 
golfová stálice a dobře to vědí i Jason Day, 
Rory McIlroy, Tiger Woods či Michelle Wie. 
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Ecco
Špičková 
kvalita, 
komfort, 
pohodlí 
a stabilita

Klasika i  revoluční technologie. Na jedné 
straně stylová a  elegantní obuv, na druhé 
straně moderní a doslova revoluční hybridní 
boty – to je rozsah neobyčejně pestré škály 
obuvi dánské značky Ecco. To, co mají oba 
póly nabídky vyhlášené golfové obuvi spo-
lečné, je špičková kvalita, pohodlí, komfort 
a stabilita při hře. 

Skandinávský styl je právě tím, co spo-
juje více než pestrou škálu modelů obuvi 
se značkou Ecco. Vybere si každý. Klasické 
golfové boty se spiky nadchnou všechny 
ty, kdo ctí golfové tradice. Navíc ale mohou 
plně využívat všech vylepšení a  pohodlí 
díky inovativním technologiím. 

Samostatnou kapitolou jsou hybridní 
golfové boty, které charakterizuje atraktivní 
design, maximální pohodlí, stabilita a kvalit-
ní zpracování. Na podrážce ale odnímatelné 
spiky nehledejte. Plnohodnotně je nahra-
zují výstupky, které jsou součástí podrážky. 
Takovou obuv můžete v klidu nosit i mimo 
golfové hřiště, usednout v nich i za volant 
svého vozu. Odpadne vám nutnost nosit na 
golf dva páry bot.
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Ecco Cage Ladies Golf Shoes 2017
Cena 4 990 Kč

Ecco Biom Hybrid 2 Golf Shoes 2017
Cena 5 190 Kč

Ecco Casual Hybrid Soft Ladies Golf Shoes 2017
Cena 4 390 Kč

Ecco Casual Hybrid Reflex Ladies Golf Shoes 2017
Cena 3 790 Kč

Ecco Biom G2 Golf Shoes 2017
Cena 6 190 Kč

Ecco Biom G2 Goretex Golf Shoes 2017
Cena 6 790 Kč

Ecco Biom Hybrid 2 Goretex Golf Shoes 2017
Cena 5 190 Kč

Ecco Biom Hybrid 2 Ladies Golf Shoes 2017
Cena 4 990 Kč

Ecco Biom G2 Golf Shoes 2017
Cena 6 190 Kč
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Ecco Cage Ladies Golf Shoes 2017
Cena 4 990 Kč

Ecco Biom Hybrid 2 Golf Shoes 2017
Cena 5 190 Kč

Ecco Casual Hybrid Soft Ladies Golf Shoes 2017
Cena 4 390 Kč

Ecco Casual Hybrid Reflex Ladies Golf Shoes 2017
Cena 3 790 Kč

Ecco Biom G2 Golf Shoes 2017
Cena 6 190 Kč

Ecco Biom G2 Goretex Golf Shoes 2017
Cena 6 790 Kč

Ecco Biom Hybrid 2 Goretex Golf Shoes 2017
Cena 5 190 Kč

Ecco Biom Hybrid 2 Ladies Golf Shoes 2017
Cena 4 990 Kč

Ecco Biom G2 Golf Shoes 2017
Cena 6 190 Kč



Golfová obuv
Známé značky, skvělý výběr

Obutí je na golfovém hřišti doslova a do písmene základem hry. Správná obuv pomůže 
nejen vypilovat váš postoj, stabilitu a následně i švih, ale také vám zajistí pohodlí po celou 
dobu hry. Ať už se hraje v horku, suchu nebo v zimě a v dešti. Průměrný hráč ujde během 
osmnácti jamek kolem sedmi kilometrů a stráví na hřišti přes čtyři hodiny, proto je výběr 
vhodné obuvi tak důležitý. Vybírat můžete z více než pestré nabídky – od klasických a ele-
gantních modelů až po hybridní boty v atraktivním designu a s využitím moderních tech-
nologií. V GolfProfi mohou hráči i hráčky vybírat z kolekcí renomovaných značek Adidas, 
Callaway, Ecco, FootJoy, Puma, Nike nebo Skechers.
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Adidas Climacool ST Golf Shoes 2017
Cena 2 890 Kč

Callaway Del Mar Retro Golf Shoes 2017
Cena 3 590 Kč

Nike FI Impact 2 Golf Shoes 2017
Cena 4 190 Kč

Adidas Powerband Boost BOA Golf Shoes 2017
Cena 5 690 Kč

FootJoy Contour Fit Golf Shoes 2017
Cena 4 990 Kč

Puma Ignite Drive Sport Golf Shoes 2017
Cena 4 190 Kč

Callaway Chev Mulligan Golf Shoes 2017
Cena 2 790 Kč

FootJoy D.N.A. Golf Shoes 2017
Cena 6 890 Kč

Skechers Go Golf Focus Golf Shoes 2017
Cena 4 790 Kč

Adidas Adistar Lite BOA Ladies Golf Shoes 2017
Cena 3 490 Kč

FootJoy EnJoy Golf Shoes Lady
Cena 2 690 Kč

Puma Blaze DISC Ladies Golf Shoes 2017
Cena 4 190 Kč

Callaway Playa Shoes 2017
Cena 2 490 Kč

Nike Akamai Ladies Golf Shoes 2017
Cena 2 490 Kč

Puma Ignite Sport Spikeless Ladies Golf Shoes 2017
Cena 4 190 Kč
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Golfové vozíky JuCad

Synonymum kvality ve světě golfu, to jsou ručně vyráběné 
německé golfové vozíky JuCad. Nadčasový design, skvělá 
stabilita a výkon garantují příjemný golfový zážitek. Vybírat 
můžete elektrické i manuální vozíky z  titanu, odlehčeného 
karbonu i nerezové oceli a v mnoha barevných kombinacích. 
Modely jsou neobyčejně skladné a lehké. Složení vozíku za-
bere jen několik vteřin. Nastavitelná výška rukojeti ulehčí 
ovládání vozíku a  uleví zádovým svalům. Vozíky zvládnou 
bezpečně i velmi těžké bagy.

JuCad
Phantom

Titan

TiCad
Liberty

JuCad Phantom Titan
Skvělý golfový pomocník, špičkový vozík, jehož předností 
je maximálně jednoduché ovládání a plynulá regulace rych-
losti. Dva tiché, ale výkonné motory jsou neviditelné, stej-
ně jako kabely a baterie. Lithiové baterie udrží krok i s těmi 
nejnáruživějšími hráči – zvládnou totiž i porci 45 jamek. Vo-
zík přitom váží pouhých 6 kilogramů. Nepřehlédnutelným 
designovým skvostem je unikátní karbonová konstrukce kol 
s jediným paprskem. Velmi snadno se ovládá i bez baterie, 
disponuje automatickou brzdou pro jízdu z kopce, otočným 
spínačem pro pohyb vpřed i vzad a umožňuje nastavení do-
jezdu.

Spolehlivost, kvalita, trvanlivost, praktická konstrukce a  lu-
xusní vzhled, to jsou základní vlastnosti charakterizující ně-
meckou značku golfových vozíků TiCad. Na golfové scéně 
se pohybuje už přes čtvrtstoletí a  na hřišti se můžete na 
modely TiCad vždy stoprocentně spolehnout. Pokud chce-
te v golfu jednoduše to nejlepší, jsou vozíky TiCad jasnou 
volbou. Vedle elegantního a  nepřehlédnutelného designu 
zpříjemní hru nespočet vychytávek – od elektromagnetické 
parkovací brzdy přes možnost volby délky a sklonu madla 
až po úpravu držení pro leváky.

TiCad Liberty
Nejkvalitnější a nejluxusnější. Tak právě tyto přívlastky mo-
delu TiCad Liberty jednoznačně sluší. Ručně vyráběná kon-
strukce z titanu je nejen neuvěřitelně odolná, ale také ultra 
lehká – hmotnost rámu a koleček je pouhých 6,1 kilogramu. 
Vozík složíte i rozložíte během několika vteřin. Plná výbava 
rovná se standard. Baterie udrží vozík v  chodu minimálně 
během 27 jamek. Stručně shrnuto a jednoduše řečeno: ele-
gantní, spolehlivý a precizní.

Golfové vozíky TiCad

Nejoblíbenější vozíky TiCad TiCad Liberty | TiCad Goldfinger | TiCad Tango | TiCad Carbo Cad Nejoblíbenější vozíky JuCad JuCad Phantom Titan | JuCad drive SL Travel eX | JuCad White Swan
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Motocaddy C-TECH  
Špičkový design 
i funkčnost

Elektrický vozík C-TECH je revoluční novin-
kou od firmy Motocaddy. Vozík z  vysoce 
kvalitních a odlehčených uhlíkových vláken 
je doslova předurčen pro golf v 21. století. 
Na první pohled zaujme elegantním de-
signem. K tomu se ale přidává řada dalších 
skvělých schopností a vlastností.

Díky unikátnímu skládacímu mechanis-
mu lze kompaktní rám bez problémů rych-
le složit tak, aby byl o více než 40 procent 
menší než tradiční vozíky. Zajímavá je i ve-
lice nízká hmotnost 6,8 kilogramu. Dispo-
nuje inteligentním řízením rychlosti, elek-
tronickou parkovací brzdou, spolehlivým 
motorem i  nastavitelnou dráhou dojezdu. 
Lithiová baterie je snadno vyjmutelná.

Vozík C-TECH je ideální volbou pro 
všechny golfisty, kteří upřednostňují 
souznění špičkového designu s  kvalitou 
a funkčností.

Motocaddy
C-TECH

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



90

G O L F O V É  V O Z Í K Y G O L F P R O F I  M A G A Z Í N  2 0 1 7

91

Motocaddy C-TECH  
Špičkový design 
i funkčnost

Elektrický vozík C-TECH je revoluční novin-
kou od firmy Motocaddy. Vozík z  vysoce 
kvalitních a odlehčených uhlíkových vláken 
je doslova předurčen pro golf v 21. století. 
Na první pohled zaujme elegantním de-
signem. K tomu se ale přidává řada dalších 
skvělých schopností a vlastností.

Díky unikátnímu skládacímu mechanis-
mu lze kompaktní rám bez problémů rych-
le složit tak, aby byl o více než 40 procent 
menší než tradiční vozíky. Zajímavá je i ve-
lice nízká hmotnost 6,8 kilogramu. Dispo-
nuje inteligentním řízením rychlosti, elek-
tronickou parkovací brzdou, spolehlivým 
motorem i  nastavitelnou dráhou dojezdu. 
Lithiová baterie je snadno vyjmutelná.

Vozík C-TECH je ideální volbou pro 
všechny golfisty, kteří upřednostňují 
souznění špičkového designu s  kvalitou 
a funkčností.

Motocaddy
C-TECH

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



Vystupte 
ze stínu. 
Buďte 
jiní!

Rychlost
Umíme krátit dodací termíny. 

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

Co děláme
V podstatě nic není nemožné. Dárek? Logo? 
Chcete potěšit svého partnera, přátele, VIP 
klienty nebo obchodní partnery? Chcete 
zviditelnit svou firmu? Pak jste na správné 
adrese. Připravíme pro vás golfové reklam-
ní předměty, dárky nebo golfové produkty 
s logem či jménem. Na vybavení světových 
značek přidáme něco navíc – něco, co pro-
mění v  originál každý kus – od golfového 
míčku přes ručník, deštník nebo bag až tře-
ba po golfový vozík.

Jak to děláme…
Klíčové jsou pro nás kvalita, přesnost, 
rychlost a  především splněná přání našich 
zákazníků. Golfové dárky s  vaším logem 
či jménem, výšivkou nebo polepem při-
pravíme na klíč přesně podle vašich zadá-
ní a  představ. Naši prověření dodavatelé 
a partneři jsou zárukou prvotřídního tisku, 
výšivky či polepu. Používáme nejmoderněj-
ší technologie aplikací a vždy kvalitní zboží, 
což je ideální základ pro vaše zviditelnění.

Vždy originální…
I  obyčejný golfový míček se dá proměnit 
v originální dárek. Stačí opravdu málo – při-
dat na něj jméno nebo logo – a  rázem se 
promění v milý a osobní dárek. Ukažte svým 
klientům nebo přátelům, že vám na nich 
opravdu záleží. Vystupte z  řady a  buďte 
jiní. Originální. Nevšední. Ať už připravuje-
te velký turnaj, nebo jen golfovou partičku 
s přáteli. Ukažte svou značku na fairwayích 
a greenech doma i v zahraničí. 

Kvalita
Kvalita zboží i značky 
je klíčová. 

Idea
Proměníme vaše 
nápady v realitu.

Originalita
Budete jiní – sami sebou – nevšední.

Preciznost
Dokonalost je v každém detailu.
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Dálkoměrům od Nikonu 
chvějící se ruce nevadí

Pokud si myslíte, že laserové dálkoměry 
už nelze příliš vylepšovat, Nikon vás dvě-
ma svými novinkami vyvede z omylu. Jeho 
modely Coolshot 80 VR a 80i VR jsou totiž 
jedinými přístroji na trhu, které jsou vyba-
veny optickou redukcí vibrací. Díky tomu 
můžete bez problému změřit vzdálenost 
k vlajce nebo vybrané překážce, přestože 
se vám chvějí ruce třeba po náročném vý-
šlapu do kopce. 

Stačí, když dálkoměr s optickou redukcí 
vibrací přiložíte k oku, stiskem tlačítka ob-
raz stabilizujete a snadno označíte zamě-
řený cíl. Nové modely od Nikonu vám dají 
jistotu, že jste vzdálenost změřili správně. 
Budete moci vybrat správnou hůl a zahrát 
tu správnou ránu. Nikon tak vnáší stabilizaci 
nejen do měření vzdáleností, ale také do vaší 
skórkarty. 

Modely 80 VR i 80i VR dokážou změ-
řit cíl na vzdálenost až 910 metrů, dokonale 
tedy pokryjí všechny vaše potřeby na hřišti. 
Funkce Locked On potvrzuje zaměření po-
žadovaného cíle, který si navíc můžete až 
šestinásobně přiblížit. Oba dálkoměry jsou 
samozřejmě ve voděodolném provedení, 
aby mohly sloužit za všech povětrnostních 
podmínek. Model 80i VR navíc zobrazuje 
také vzdálenost upravenou o sklon. 

Dálkoměry můžete bez problémů vy- 
užívat při hře, současná golfová pravidla je 
povolují. Ostatně pro golf jsou tyto přístro-
je také optimalizovány – jsou velmi lehké 
a  kompaktní, v bagu se nijak nepronesou 
a na hřišti odvedou skvělou službu. 

To platí i o dalších modelech Nikonu – 
Coolshot 20, 40 a 40i. „Dvacítka“ je vůbec 
nejmenší a nejlehčí přístroj Nikonu s rozsa-
hem měření 5 až 500 metrů. „Čtyřicítka“ má 
rozsah měření 7,5 až 590 metrů, model 40i 
navíc zvládá měření pod úhlem, vzdálenost 
tedy upravuje o sklon. 

Coolshot 20

• nejmenší a nejlehčí
• režim priority prvního cíle
• kontinuální měření po dobu 8 s
• rozsah měření 5 až 500 m
• 6× zvětšení, jasný obraz
• odolný vůči dešti
• orientační cena: 4 990 Kč

Dálkoměry oceníte 
při hře i v tréninku

Dálkoměry mají spoustu výhod – tou největ-
ší je, že fungují a slouží jednoduše pořád. 
Nemusejí se totiž nabíjet a baterie v nich 
vydrží celou sezonu. Není potřeba je ani ak-
tualizovat a nevadí jim ani nepříznivé počasí. 
Vzdálenosti měří kontinuálně po dobu osmi 
sekund, takže díky nim získáte celkový pře-
hled o všech překážkách a místech na hřiš-
ti, které mohou vaši hru ovlivnit. Zásluhou 
šestinásobného zvětšení s nimi vidíte jako 
s dalekohledem. 

„Dálkoměry pomáhají na hřišti nejen při 
rychlém určení vzdálenosti od vlajky, ale tře-
ba také od hrany bunkeru, jemuž se chcete 
vyhnout, od konce vodní překážky, kterou 
potřebujete přepálit, nebo od autového ko-
líku, za nímž se nechcete ocitnout,“ říká Vác-
lav Bláha, projektový manažer společnosti 
GolfProfi. 

Dodává, že dálkoměr naplno využijete 
také v tréninku. „Bez něj jen těžko odhad-
nete, jak daleko je vlajka, na kterou pálíte 
cvičné chipy nebo pitche. Pomocí dálko-
měru také zjistíte, zda je cedule s číslovkou 
100 na drivingu opravdu sto metrů od vás. 

Dálkoměry v současnosti používá naprostá většina golfistů, kteří se chtějí trvale zlepšovat. 
Pokud patříte mezi hráče s podobnými ambicemi, neměl by laserový zaměřovač chybět ani ve vašem 
bagu. Zvlášť když ty nejdostupnější přístroje začínají už na necelých pěti tisících korun. 

Umožní vám to stabilizovat rány s různými 
holemi při plném, tříčtvrtinovém či polovič-
ním švihu,“ vypočítává. 

„Když si budete moct změřit to, co po-
třebujete pro svou hru vědět, získáte po-
stupně jistotu a snížíte počet ran na hřišti,“ 
zdůrazňuje Václav Bláha s tím, že modely 
40i a 80i VR umějí navíc změřit vzdálenost 
pod úhlem, což pomůže při správném výbě-
ru hole při ranách z a do kopce. Pamatujte 
ovšem na to, že pokud míříte na turnaj, na 
němž je povoleno měřit, můžete dálkomě-
ry Nikon používat pouze v režimu prostého 
měření vzdálenosti. 

Coolshot 20                   druhou baterii pro další sezonu
Coolshot 40/40i              neoprenové pouzdro
Coolshot 80VR/80iVR     reklamní balení míčků Pro V1

V GolfProfi dostanete ke 
každému dálkoměru Nikon 
navíc

Coolshot 40

• nové, ergonomicky tvarované tělo
• režim priority prvního cíle
• kontinuální měření po dobu 8 s
• rozsah měření 7,5 až 590 m
• 6× zvětšení, jasný obraz
• odolný vůči dešti
• orientační cena: 6 790 Kč

Coolshot 40i

• režim priority prvního nebo zadního 
 cíle
• měření pod úhlem – vzdálenost 
 upravená o sklon
• kontinuální měření po dobu 8 s
• rozsah měření 7,5 až 590 m
• 6× zvětšení, jasný obraz
• odolný vůči dešti
• orientační cena: 7 890 Kč

Coolshot 80 VR

• redukce vibrací kompenzuje 
 chvění ruky
• stabilní obraz
• změří cíl až na vzdálenost 910 m
• funkce Locked On potvrdí zaměření 
 požadovaného cíle
• 6× zvětšení
• voděodolné provedení
• orientační cena: 12 690 Kč

Coolshot 80i VR

• redukce vibrací kompenzuje 
 chvění ruky
• stabilní obraz
• změří cíl až na vzdálenost 910 m
• zobrazuje vzdálenost upravenou 
 o sklon
• funkce Locked On potvrdí zaměření  
 požadovaného cíle
• 6× zvětšení
• voděodolné provedení
• orientační cena: 13 990 Kč

Přehled
všech
dálkoměrů
Nikon
z nabídky
GolfProfi
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Nikon
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Jak by se vám líbily hodinky, které umí změřit délku odpalu nebo zamýšlené přihrávky, na hřišti změří délku 
rány, nachozenou vzdálenost a ještě navíc zaznamenají do digitální skórkarty každou vaši ránu? Přesně to 
a ještě o fous více nabízí Garmin, jedna z vedoucích značek současné golfové elektroniky. Hodinky ame- 
rického výrobce navíc obsahují databázi naprosté většiny golfových hřišť po celém světě, která je pravidelně 
a bezplatně aktualizována. Příjemným bonusem je pak i skutečnost, že mohou díky prvotřídnímu designu 
nahradit vaše současné hodinky. Můžete s nimi zkrátka vyrazit nejen na hřiště, ale i mimo něj.

Hodinky od Garminu 
pomohou při hře a skvěle 
vypadají 

Garmin Approach S60

Hodinky s prémiovými golfovými funkcemi a databá-
zí zahrnující více než 40 000 golfových hřišť ve všech 
koutech planety. Nechybí samozřejmě ani česká hřiště. 
Approach S60 nabízí kromě specializovaných funkcí 
golfových hodinek také spojení se smartphonem, díky 
němuž fungují jako klasické chytré hodinky a je mož-
né je použít i k měření a vyhodnocování vašich dalších 
sportů – běhu, cyklistiky, lyžování, a dokonce i plavání. 

Celé menu je v češtině, stejně jako golfový deník 
s  možností podrobného vyhodnocení hry. A  pokud 
chcete vylepšit svoji techniku, můžete k hodinkám při-
pojit čidlo TruSwing, které nejdříve zaznamená v 3D 
animaci váš švih a potom vám ho pomůže vyhodnotit 
do posledního detailu. 

Velkou předností hodinek Garmin Approach S60 
je stylový design, takže hodinky můžete nosit i k běž-
nému oblečení do práce. Mají barevný dotykový dis-
plej s vynikající čitelností i na přímém slunci, výdrž až 
10 hodin v režimu GPS nebo až 10 dní v režimu chyt-
rých hodinek.
Cena od 11 990 Kč

Garmin Approach S20

Malé, lehké a  velmi výkonné golfové GPS hodinky 
Approach S20 jsou při hře schopné automaticky změ-
řit délku vašich ran. Zobrazují také vzdálenosti ke 
greenu nebo různým překážkám. Veškeré hodnoty bě-
hem hry hodinky automaticky zaznamenávají a  ode-
hrané kolo či turnaj po stažení do golfového deníku 
podrobně vyhodnotí nad mapou hřiště. 

Díky propojení s  chytrým telefonem vás rovněž 
informují o  příchozích voláních, SMS a  dalších udá-
lostech. A nejen to, paměť hodinek Garmin Approach 
S20 zahrnuje více než 40 000 golfových hřišť po světě 
s bezplatnou doživotní aktualizací. 
Cena 5 990 Kč 

Garmin Approach X40

Golfový GPS náramek, určený pro golfisty s  úzkým 
zápěstím. Překvapí vás jednoduchostí ovládání a  na-
bídkou golfových funkcí, která si ani v nejmenším ne-
zadá s  dražšími golfovými hodinkami. Dokáže měřit 
vzdálenost na začátek, střed nebo konec greenu, délku 
ran, ukázat vzdálenost k doglegu nebo na lay-up a také 
automaticky zaznamenává průběh hry. Ten je možné 
později zobrazit a vyhodnotit v golfovém deníku pro-
střednictvím Garmin Connect. 

Vzhledem k  nízké hmotnosti o  náramku na ruce 
během hry téměř nevíte, přičemž kromě golfových 
údajů je přístroj schopen zaznamenávat i srdeční tep, 
měřit nachozenou vzdálenost nebo počet kroků. A po-
kud zrovna nehrajete golf, poslouží i  tento náramek 
ve spojení s telefonem jako chytré hodinky nebo jako 
GPS sporttester pro měření běhu, jízdy na kole a dal-
ších sportovních disciplín.
Cena 6 490 Kč

Fénix Chronos
Luxusní, chytré a opravdu multisportovní GPS hodinky. 
Takový je Fénix Chronos. Vše začíná už u  prémiových 
materiálů, jako je kůže, ocel nebo titan, z nichž jsou vy-
robeny jednotlivé komponenty. Hodinky jsou kryté safí-
rovým sklem a pyšní se bezkonkurenční nabídkou spor-
tovních, outdoorových a  chytrých funkcí. Navenek jsou 
přitom k nerozeznání od klasických hodinek a díky pro-
pracovanému systému rychlé výměny řemínků je můžete 
nosit nejen při sportu, ale i do společnosti. 

Fénix Chronos jsou odolné proti vodě a  nárazům 
a na jedno nabití fungují až 10 dní v režimu chytrých ho-
dinek nebo až 13 hodin s plným GPS zaznamenáváním 
aktivit. Umí přitom nejen golf, ale také běh, jízdu na kole, 
plavání, lyžování, triatlon a řadu dalších sportů.

Golfové funkce umožňují do hodinek nahrát aktu-
ální mapu některého z více než 40 000 světových hřišť. 
Při hře pak zobrazují vzdálenosti k začátku greenu, jeho 
středu i  zadnímu okraji, změří délku jednotlivých ran, 
zobrazí lay-upy, automaticky vedou vaši skórkartu a po-
čítají i metry, které jste během kola nachodili.
Verze Leather – cena 27 490 Kč
Verze Steel – cena 29 990 Kč
Verze Titanium – cena 34 990 Kč

Přijďte si vybrat 
golfové hodinky 
Garmin do našich 
prodejen v Praze, 
Brně a Ostravě
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pojit čidlo TruSwing, které nejdříve zaznamená v 3D 
animaci váš švih a potom vám ho pomůže vyhodnotit 
do posledního detailu. 

Velkou předností hodinek Garmin Approach S60 
je stylový design, takže hodinky můžete nosit i k běž-
nému oblečení do práce. Mají barevný dotykový dis-
plej s vynikající čitelností i na přímém slunci, výdrž až 
10 hodin v režimu GPS nebo až 10 dní v režimu chyt-
rých hodinek.
Cena od 11 990 Kč

Garmin Approach S20

Malé, lehké a  velmi výkonné golfové GPS hodinky 
Approach S20 jsou při hře schopné automaticky změ-
řit délku vašich ran. Zobrazují také vzdálenosti ke 
greenu nebo různým překážkám. Veškeré hodnoty bě-
hem hry hodinky automaticky zaznamenávají a  ode-
hrané kolo či turnaj po stažení do golfového deníku 
podrobně vyhodnotí nad mapou hřiště. 

Díky propojení s  chytrým telefonem vás rovněž 
informují o  příchozích voláních, SMS a  dalších udá-
lostech. A nejen to, paměť hodinek Garmin Approach 
S20 zahrnuje více než 40 000 golfových hřišť po světě 
s bezplatnou doživotní aktualizací. 
Cena 5 990 Kč 

Garmin Approach X40

Golfový GPS náramek, určený pro golfisty s  úzkým 
zápěstím. Překvapí vás jednoduchostí ovládání a  na-
bídkou golfových funkcí, která si ani v nejmenším ne-
zadá s  dražšími golfovými hodinkami. Dokáže měřit 
vzdálenost na začátek, střed nebo konec greenu, délku 
ran, ukázat vzdálenost k doglegu nebo na lay-up a také 
automaticky zaznamenává průběh hry. Ten je možné 
později zobrazit a vyhodnotit v golfovém deníku pro-
střednictvím Garmin Connect. 

Vzhledem k  nízké hmotnosti o  náramku na ruce 
během hry téměř nevíte, přičemž kromě golfových 
údajů je přístroj schopen zaznamenávat i srdeční tep, 
měřit nachozenou vzdálenost nebo počet kroků. A po-
kud zrovna nehrajete golf, poslouží i  tento náramek 
ve spojení s telefonem jako chytré hodinky nebo jako 
GPS sporttester pro měření běhu, jízdy na kole a dal-
ších sportovních disciplín.
Cena 6 490 Kč

Fénix Chronos
Luxusní, chytré a opravdu multisportovní GPS hodinky. 
Takový je Fénix Chronos. Vše začíná už u  prémiových 
materiálů, jako je kůže, ocel nebo titan, z nichž jsou vy-
robeny jednotlivé komponenty. Hodinky jsou kryté safí-
rovým sklem a pyšní se bezkonkurenční nabídkou spor-
tovních, outdoorových a  chytrých funkcí. Navenek jsou 
přitom k nerozeznání od klasických hodinek a díky pro-
pracovanému systému rychlé výměny řemínků je můžete 
nosit nejen při sportu, ale i do společnosti. 

Fénix Chronos jsou odolné proti vodě a  nárazům 
a na jedno nabití fungují až 10 dní v režimu chytrých ho-
dinek nebo až 13 hodin s plným GPS zaznamenáváním 
aktivit. Umí přitom nejen golf, ale také běh, jízdu na kole, 
plavání, lyžování, triatlon a řadu dalších sportů.

Golfové funkce umožňují do hodinek nahrát aktu-
ální mapu některého z více než 40 000 světových hřišť. 
Při hře pak zobrazují vzdálenosti k začátku greenu, jeho 
středu i  zadnímu okraji, změří délku jednotlivých ran, 
zobrazí lay-upy, automaticky vedou vaši skórkartu a po-
čítají i metry, které jste během kola nachodili.
Verze Leather – cena 27 490 Kč
Verze Steel – cena 29 990 Kč
Verze Titanium – cena 34 990 Kč

Přijďte si vybrat 
golfové hodinky 
Garmin do našich 
prodejen v Praze, 
Brně a Ostravě
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Golfové GPS hodinky s automatickou detekcí jsou stále přirozenější součástí výbavy golfistů. Tedy 
alespoň těch, kteří to s kontrolou a zlepšováním své hry myslí vážně. Hodinky jsou lehké, kompaktní 
a elegantní – při hře nepřekážejí, namísto toho vám pomohou prakticky v každé situaci. To platí jak 
o ultratenkých golfových hodinkách TomTom Golfer 2, tak o jejich mírně zjednodušené variantě 
Golfer 2 SE, s níž značka TomTom vyrukovala letos. 

TomTom Golfer 2 SE
Špičkový pomocník 
pro vaši hru

Oproti klasické „dvojce“ chybí modelu Gol-
fer 2 SE jen jediné – funkce sledování ak-
tivity 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nové 
hodinky mají navíc také trochu jiný řemínek. 
Jinak v nich ovšem najdete všechny klíčové 
funkce. 

Vůbec nejzajímavější funkcí je tzv. post- 
herní analýza, díky níž hodinky poskytují 
detailní informace o tom, jaké máte vzorce 
úderů a  statistiku GIR. Díky tomu můžete 
detailně studovat svou hru jamku po jam-
ce, vystopovat své silné stránky a postavit 
na nich celou herní strategii. Navíc získáte 
přehled o svých rezervách, na které se mů-
žete naplno zaměřit v tréninku třeba hned 
po dokončení kola. 

Díky hodinkám 
odhalíte svůj potenciál 
Výsledky se přitom díky automatické skór-
kartě zaznamenávají samy, takže můžete 
již během probíhajícího kola nebo turnaje 
sledovat, o co se můžete opřít a jaké situa- 
ce vás naopak stojí rány navíc. Zajímavá je 
i funkce ideální kolo, která porovná vaše vů-
bec nejlépe zahrané jamky se standardními 
výkony – díky tomu si dobře uvědomíte svůj 
potenciál, což jistě pomůže vaší motivaci 
v tréninku. 

Špičková je také samotná grafika, která 
přehledně zobrazuje nejlepší přiblížení ke 
greenu, poskytuje údaje o přesných vzdá-
lenostech od začátků a konců jednotlivých 
překážek na více než 40 000 hřištích po 
celém světě nebo znázorňuje délku jednot-
livých drajvů a přibližovacích úderů. 

Design však i bez prémiového řemínku 
zůstává velkou předností Golferu 2 SE, ne-
boť vlastní hodinky stylově přecházejí do 
elegantní křivky s ovládacím tlačítkem a ko-
nektorem pro nabíjení. Pokud patříte mezi 
vyznavače sportovnější módy, oceníte ba-
revnou variantu řemínku, stejně jako fakt, že 
hodinky lze nosit nejen na hřišti, ale i mimo 
něj – i když právě na greenech a fairwayích 
vyniknou nejlépe. 

    GOLFER 2 SE  GOLFER 2
Prémiový řemínek    
Sledování aktivity 24/7    
Automatická detekce odpalu    
Analýza historie odpalu    
Automatická skórkarta    
Vzdálenost na greenu    
Překážky     
Zobrazení greenu    
Více než 40 000 hřišť*    
Sledování kola     
Mimořádně odolný displej s ochranou před poškrábáním   
Technologie připojení Blutooth® Smart   
Vodotěsné do 40 m (5 atmosfér)   
Životnost baterií až 10 hodin v režimu GPS   

Srovnání obou verzí

TomTom 
Golfer 2

SPORTS

SPARK 3RUNNER 3

TOUCH

GOLFER 2 GOLFER 2  SE

ADVENTURER

inzerce_all_watch_210x265.indd   1 11. 4. 2017   15:23:03

* Číslo zahrnuje všechny kombinace golfových hřišť v  resortech s více hřišti.
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a elegantní – při hře nepřekážejí, namísto toho vám pomohou prakticky v každé situaci. To platí jak 
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tivity 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nové 
hodinky mají navíc také trochu jiný řemínek. 
Jinak v nich ovšem najdete všechny klíčové 
funkce. 

Vůbec nejzajímavější funkcí je tzv. post- 
herní analýza, díky níž hodinky poskytují 
detailní informace o tom, jaké máte vzorce 
úderů a  statistiku GIR. Díky tomu můžete 
detailně studovat svou hru jamku po jam-
ce, vystopovat své silné stránky a postavit 
na nich celou herní strategii. Navíc získáte 
přehled o svých rezervách, na které se mů-
žete naplno zaměřit v tréninku třeba hned 
po dokončení kola. 

Díky hodinkám 
odhalíte svůj potenciál 
Výsledky se přitom díky automatické skór-
kartě zaznamenávají samy, takže můžete 
již během probíhajícího kola nebo turnaje 
sledovat, o co se můžete opřít a jaké situa- 
ce vás naopak stojí rány navíc. Zajímavá je 
i funkce ideální kolo, která porovná vaše vů-
bec nejlépe zahrané jamky se standardními 
výkony – díky tomu si dobře uvědomíte svůj 
potenciál, což jistě pomůže vaší motivaci 
v tréninku. 

Špičková je také samotná grafika, která 
přehledně zobrazuje nejlepší přiblížení ke 
greenu, poskytuje údaje o přesných vzdá-
lenostech od začátků a konců jednotlivých 
překážek na více než 40 000 hřištích po 
celém světě nebo znázorňuje délku jednot-
livých drajvů a přibližovacích úderů. 

Design však i bez prémiového řemínku 
zůstává velkou předností Golferu 2 SE, ne-
boť vlastní hodinky stylově přecházejí do 
elegantní křivky s ovládacím tlačítkem a ko-
nektorem pro nabíjení. Pokud patříte mezi 
vyznavače sportovnější módy, oceníte ba-
revnou variantu řemínku, stejně jako fakt, že 
hodinky lze nosit nejen na hřišti, ale i mimo 
něj – i když právě na greenech a fairwayích 
vyniknou nejlépe. 
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* Číslo zahrnuje všechny kombinace golfových hřišť v  resortech s více hřišti.




