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Tři dny po komunistickém puči, 28. února 1948, v šestnácti lidech (z celkového 
počtu 220 členů) proběhla v paláci SIA XXI. valná hromada Golf Clubu Praha. 

Hrstka přítomných spíše jen tušila, než věděla, co je čeká. 
Pojďme společně odkrýt osud posledního prezidenta GCP Dr. Jana Skalického, 

jedno z mála bílých míst v historii nejslavnějšího pražského klubu.

Mariánské Lázně 
mekka československého golfu

Z našich golfových letopisů: „…rokem 1934 končí slavné 
období piešťanského golfu jako místa opakovaných setkání 

předních hráčů ČSR, Rakouska a Maďarska... V roce 1935 došlo 
ke sblížení západočeských klubů s Golfovým svazem ČSR. 
Pomyslnou štafetu převzalo a novou golfovou křižovatkou 

střední Evropy se velmi rychle – na několik dalších let – stalo 
krásné hřiště v Mariánských Lázních…“ Těmito slovy popsali 

autoři tehdejší situaci pro ForGolf č. 6/2011. Dnes k poslední 
větě dodávají, že v domácím měřítku měla tatáž slova platit 

ještě po několik desítek let a pro řadu golfových generací!
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napsal J. C. Novák foto Archiv autora & MZV ČR & GCP 

mariánskolázeňské je 
nejstarším z  golfo-
vých hřišť provo-
zovaných na území 

dnešní České republiky. Slavnost-
ně bylo otevřeno 21. srpna 1905 
za přítomnosti Jeho Veličenstva 
britského krále Edwarda VII. Ten 
navštěvoval lázně – nejprve in-
kognito, ještě jako princ z  Wale-
su – již od r. 1897, oficiálně pak 
v  letech 1902–1909, kdy ztros-
kotala jeho jednání o  britsko-
-francouzsko-rakouské alianci, 
jež měla v  Evropě vyvážit vliv 
vilémovského Německa. Plá-
ny na zřízení golfového hřiš-
tě pocházejí z  r. 1903 a  byly 
tvořeny prakticky souběžně 
s  plány na výstavbu golfové-
ho hřiště v Karlových Varech. 

Čekáme na příjezd 
krále
V  novinách Marienbader 
Zeitung č. 31 z  2. srpna 
1903 byl otištěn dopis 
jistého amerického lázeňského 
hosta Karlovarskému deníku, 
ve kterém doporučuje výstavbu 
golfového hřiště. Představitelé 
Mariánských Lázní nechtěli zů-
stat pozadu a  záhy podnikli kro-
ky k  realizaci vlastního hřiště. 6. 
července 1904 již mohly stejné 
noviny konstatovat, že „zřízení 
golfového hřiště v  Mariánských 
Lázních pokročilo do další eta-
py“. Prověřovány byly lokality 
u  hotelu Krakonoš, u  kavárny 
Alm či Vlkovické pastviny. Hned 
další volba padla na místo dneš-
ního hřiště u  závišinské cesty. 
Ihned byly podniknuty kroky 

k propachtování zvolených 
pozemků. Podle dalších 
novinových zpráv se na 
novém hřišti hrálo již 
v červnu 1905. Autorem 
devítijamkového hřiště 
měl být skotský profesi-
onál jménem Duncan. 
Se slavnostním ote-
vřením se čekalo na 
dostavění klubovny 
a  hlavně na příjezd 

krále Edwarda VII. 
Na zbudování hřiště měl největší 
zásluhu iniciativní radní pro kul-
turu a tisk Johann Rubritius, ma-
jitel hotelu Klinger, významnou 
roli ovšem sehrál i  sekretář brit-
ského vyslanectví ve Vídni Per-
cy Bennett. Tento diplomat se, 
alespoň podle vlastních pamětí, 
zasloužil o  vznik tamního hřiště 
(1902), kde byl při jedné z  pa-
novníkových inspekčních návštěv 
údajně požádán, aby se postaral 

o  stejné hřiště také v  Marienba-
du. Klubovnu postavil stavitel 
Ignác König podle Rubritiových 
pokynů. K  prvním mecenášům 
golfu patřili kromě krále a  jeho 
vyslance ve Vídni Sira E. Gosche-
na rakouští a ruští aristokraté i pár 
Američanů. Rubritiovi se podaři-
lo uzavřít s anglickou ambasádou 
dohodu o  tříleté podpoře golfu 
částkou 4000 Kr/rok, stejnou 
dotaci přislíbil kníže Trautmans-
dorf, poloviční sám radní, který 
navíc zajistil možnost čerpat tu-
též částku z  Kurfondu. Nakonec 
se vše – až na klubovnu, místo níž 

posloužil altánek postavený mezi 
odpalištěm č. 1 a  dnešní dráhou 
č.18 – stihlo dodělat… 

Od královské procházky 
po sedm kulí v Sarajevu
Vlastní premiéra měla mimořádně 
slavnostní ráz. Není mnoho hřišť 
na světě, která se mohou pochlu-
bit přítomností anglického krále 
na svém otevření. Ač sám aktivně 
šermoval, golf nehrál a v lázních se 
kromě diplomatických aktivit vě-
noval spíše divadlu a  podobným 
kratochvílím, přesto absolvoval 
po nezbytných ceremoniálních 
povinnostech i  procházku po 
celém hřišti. Dobový tisk do-
konce referuje, že bankéři 
Hellerovi, který mu byl před-
staven, řekl: „...golfové hřiště 
je velmi krásné.“ Novinová 
zpráva hovoří ještě o  tom, 
že vypil čaj s  velvyslanci, 
starostou a převorem tepel-
ského kláštera a nakonec se zlatým 

perem zapsal do pamětní 
knihy… Zakládací schůze 
nového golfového klubu 
se konala ve středu 30. srp-
na 1905. Král již přítomen 
nebyl, ale přijal protektorát 
nad nově založeným klubem. 
Prezidentem nového klubu 
se stal kníže Trautmansdorf. 
K  první sportovní akci došlo 
30. srpna 1905, kdy se střetla 
družstva z Mariánských Lázní 
a  Karlových Varů. Obě byla 
tvořena pouze zahraničními 
lázeňskými hosty, ani jedno 
z těchto měst nemělo v té době 
vlastní hráče. 

V devítiletém období své existen-
ce před I. světovou válkou neby-
lo mariánskolázeňské 
hřiště dějištěm žádné 
významné sportovní 
události, a  proto z  toho 
období o  něm nejsou 
žádné zprávy v  golfovém 
tisku. Během lázeňské se-
zony bylo jistě značně vy-
užíváno lázeňskými hosty 
a  poskytovalo i  dobré pra-
covní příležitosti pro obslu-
hující a  údržbu zabezpeču-
jící personál. Na chod hřiště 

dohlížel během letní sezony pro-
fesionál Doig ze skotského Mu-
sselbourghu, zatímco jeho žena 
se starala o  provoz klubovny. Na 
zimní období přecházel manželský 
pár na hřiště do Říma. Sarajevský 
atentát 28. června 1914 a následné 
vyhlášení války ukončily lázeň-
skou idylku hřiště v  Mariánských 

Lázních. Robert 

Doig se stal přísluš-
níkem nepřátelského státu a  jako 
takový byl okamžitě internován. 
Bylo potřeba značného úsilí a vliv-
ných intervencí, aby byl po něko-
lika měsících propuštěn a  mohl 
odjet do Skotska.

Mariánské Lázně 
vs. Karlovy Vary
Válka ochromila veškerý lázeňský 
život, a  tedy i  život na golfovém 
hřišti. Po válce se situace zlep-
šovala jen pomalu, v  závislosti 
na obnově válkou zpřetrhaných 
klientských vazeb. Na hřišti začal 
působit skotský profesionál Har-
ry G. Brown, prezidentem 

Edward VII., 1905

„Momentka“ ze zahájení, 1905

Odpaliště č. 1 s Golf hotelem v pozadí

Warren na Open, 1935
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klubu se stal MUDr. Max Porges. 
Ve druhé polovině dvacátých let 
již opět mariánskolázeňské hřiště 
hostilo velmi vybranou klientelu 
z  řad monarchů, finančníků, vel-
koprůmyslníků a naftových mag-
nátů. Zájem o  hřiště vedl k  jeho 
rozšíření z  devítijamkového na 
osmnáctijamkové. 
Dostavba byla ukončena v  roce 
1929. Hřiště mělo délku 5249 
metrů, nejkratší jamkou byla č. 
2, která měřila 85 m, nejdelší 
byla jamka č. 17 o  délce 480 m. 
O sportovních aktivitách pořáda-
ných na hřišti v Mariánských Láz-
ních v  té době bohužel nemáme 
žádné informace. Hlavní sezonní 
sportovní aktivitou mariánskolá-
zeňského golfového klubu bylo 
utkání družstva Mariánských 
Lázní s  družstvem konkurenč-
ních Karlových Varů. K  tomu 
však docházelo pouze na starém 
karlovarském hřišti. Spolu s  tím-
to utkáním probíhalo i  utkání 
profesionálů obou klubů. 
Zřejmě s  koncem sezony 1927 

odešel Harry G. Brown na nové 
působiště ve Vídni a na jeho mís-
to nastoupil profesionál Frank 
Slatter. K tomu se po roce připojil 
profesionál Arthur Lees. Frank 
Slatter se začátkem třicátých let 
vrátil do Anglie a na hřišti zůstal 
pouze A. Lees. Ten zde svoji čin-
nost ukončil v roce 1933 a v jeho 
funkci profesionála jej vystřídal 
jeho mladší bratr Harold. Na hři-
šti samozřejmě působili i chlapci 
z  okolních vesnic jako caddies. 
Po vypuknutí světové hospodář-
ské krize nahradili často chlapce 
jejich otcové a výtěžek z této čin-
nosti nosičů golfových holí byl 
často jediným zdrojem příjmů 
pro řadu rodin. Golfové hřiště 
se tak stalo sociálním spasitelem 
řady lidí z blízkého okolí. 

Henry Cotton, hvězda 
z mariánek
Zásadní změna ve věhlasu hřiště 
jako místa pořádání velkých me-
zinárodních turnajů nastala v roce 

1935. Na rok 1934 plánoval 
Golfový svaz ČSR tři velké 
mezinárodní turnaje – ote-
vřené mistrovství ČSR 
a  mezinárodní amatérská 
mistrovství mužů a  žen. 
Pro špatný stav hřišť v Pra-
ze-Motole a  v  Piešťanech 
byla všechna tato mistrov-
ství odvolána a  žádné se 
neuskutečnilo. Bylo zřej-
mé, že bez kvalitní osm-
náctijamkovky nebude 
možné v  ČSR obdobné 
turnaje pořádat. Proto 

svaz zahájil jednání se západo-
českými golfovými kluby, které 
dosud stály mimo svaz, o  jejich 
začlenění do svazu a  o  možnosti 
využití jejich hřišť pro svazové 
akce. Vedle toho mariánskolázeň-
ského bylo již připraveno k  ote-
vření nové hřiště v  Karlových 
Varech a  fotografie z  něj byly 
v  zahraničním tisku chybně při-
suzovány novému hřišti v  Praze. 
Bylo ujednáno, že v roce 1935 se 
všechna tři mistrovství uskuteční 
v  Mariánských Lázních. V  sou-
vislosti s  tím bylo rozhodnuto 
provést úpravu greenů č. 6 a 14 
– dnešní č. 15 – a  jeho okolí. 
Tohoto úkolu se ujal Ing. Josef 
Charvát a  provedl ho velmi 
zdařile (jak jsme podrob-
ně referovali ve ForGolfu č. 
5/2011). 
Do Mariánských Lázní se 
na všechna tři mistrovství 
sjela velmi kvalitní hráč-
ská konkurence. Zejména 
na otevřené mistrovství 
přijela řada předních ev-
ropských profesionálů 
v  čele s  vítězem British 

Open 1934 Henrym Cottonem. 
Hřiště v  Mariánských Lázních 
se tak zařadilo mezi resorty, o kte-
rých se v  odborném golfovém 
tisku psalo. Otevřené mistrovství 
vyhrál skotský profesionál Mark 
Seymour. V příštím roce 1936 se 
v  Mariánských Lázních opět ko-
nalo otevřené mistrovství a  me-
zinárodní amatérské mistrovství 
mužů. Z  neznámých důvodů se 
nekonalo v  tom roce mistrovství 
žen. Otevřené mistrovství opět 
vyhrál Mark Seymour, Henry 

Cotton však tentokrát 

Dobová zpráva ze Sokolských novin, 1953

Plán hřiště z Plumonova průvodce, 1931

Shannon a Tonder na Open, 1938
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chyběl. V  roce 1937 se již Ma-
riánské Lázně dělily o  pořádání 
špičkových mistrovství s  Karlo-
vými Vary (nové osmnáctijamko-
vé hřiště tu bylo otevřeno v roce 
1935). V Mariánských Lázních se 
v  tom roce konalo třetí otevřené 
mistrovství ČSR, zatímco obě 
amatérská se konala v Karlových 
Varech. Profesionální konku-
rence byla opět hvězdná, Henry 
Cotton, stále považovaný za nej-
lepšího golfistu světa, se vrátil 
a mistrovství vyhrál.

Zlatá éra s Hanno 
Tonderem
V roce 1938 se otevřené mistrov-
ství konalo v  Karlových Varech, 
v  Mariánských Lázních proběh-
lo amatérské mistrovství mužů. 
I  to bylo kvalitně obsazeno, ze-
jména Angličan mjr. Shannon, 

mistr Hongkongu, byl považo-
ván za jednoho z  favoritů. Ten 
se skutečně do finále probojoval 
a  finálovým soupeřem mu byl 
Hanno Tonder, který již získal 
mezinárodní pověst úspěšným 

vystoupením na Velké soutěži 
národů v  Baden-Badenu v  roce 
1936. Ve finále oba hráči předvá-
děli hru vysoké úrovně. Vítězem 
a  mezinárodním mistrem repub-
liky se stal Hanno Tonder. Tímto 
slavným vítězstvím končí i slavná 
předválečná éra golfového hřiště 
v  Mariánských Lázních, obdob-
ně jako obou hřišť v  Karlových 
Varech. Mnichovským diktátem 
ztratila Československá republi-
ka oblasti zvané Sudety a  s  nimi 
i  tři golfová hřiště, z  toho dvě 
osmnáctijamková. Tuto ztrátu 
nemohlo nahradit nově otevřené, 
ale zdaleka ještě nedostavěné, hři-
ště v Klánovicích u Prahy.

Protektorát Deutsche 
Golf Verbandu
Odtržení Sudet od republiky 
bylo začátkem konce i dosud vel-

mi úspěšné existence Golf Clubu 
Marienbad (GCM). GCM pře-
stal být členem Golfového svazu 
ČSR a  začlenil se do Deutsche 
Golf Verbandu (DGV). V  čele 
klubu zřejmě došlo k  personál-

ním změnám. Na výroční schůzi 
DGV zastupovali GCM pánové 
H. Grimme a Th. Hammerschmi-
dt. Z  funkce prezidenta zřejmě 
odstoupil nebo byl odvolán 
MUDr. Max Porges. O  jeho dal-
ším osudu nejsou zprávy. Na mís-
to sekretáře rezignoval J. Wagner, 

známý svou podporou českoslo-
venského golfu. Novým sekretá-
řem klubu byl od roku 1938 pan 
Schindler. Krátce potom, kdy 
převážně německé Mariánské 
Lázně s velkým nadšením uvítaly 
připojení k  Velkoněmecké říši, 
projevila se i  zde nacistická zlo-
činnost v plné síle. V noci z 9. na 
10. listopadu 1938 byla v Marián-
ských Lázních vypálena a později 
zcela srovnána se zemí vzácná ži-

dovská synagoga. Zhanoben byl 
i židovský hřbitov a místní židov-
ská obec byla rozprášena. 
Vypukla II. světová válka a nasta-
lo všeobecné šetření. Z golfového 
hřiště byla odstraněna bronzo-
vá plastika krále Edwarda VII. 
a  pamětní deska, které sem byly 
slavnostně instalovány v  roce 

1934. Podle dokla-
dů získalo německé 
válečné hospodář-
ství tímto činem 157 
kg bronzu. Obdobný 
osud stihl i řadu jiných 
mariánskolázeňských 
soch. Z  rozkazu zastu-
pujícího komisaře Ho-
fmanna v  Liberci byla 
zastavena činnost všech 
spolků. To se zřejmě tý-
kalo i činnosti Golf Clu-
bu Marienbad. Všechny 
bývalé spolky a  sdružení 
v  Sudetech byly rozpuš-

těny. Do Mariánských Lázní za-
čali místo lázeňských hostů jezdit 
zranění němečtí vojáci. Za této 
situace nebylo na golf zřejmě ani 
pomyšlení. Hřiště muselo záko-
nitě pustnout, snad bylo alespoň 
občas sekáno. Zprávy však o tom 
žádné nejsou. 

Yes, we can!
Ke konci války, kdy město bylo 
přeplněno zraněnými z  fronty 

Američtí vojáci na greenech, 1945

K prvním mecenášům golfu patřili kromě 
krále a jeho vyslance ve Vídni Sira E. Goschena 

rakouští a ruští aristokraté i pár Američanů.

Charvátův návrh
úpravy greenů č. 6 a 14
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a  uprchlíky z  východních částí 
Říše i  z  rozbombardovaných ně-
meckých měst, nastala krizová 
situace, kdy ve městě vypukly 
různé epidemie a  místní hřbitov 
dávno nestačil pojmout desítky 
nových mrtvol. Navíc těmito mís-
ty procházely i kolony vězňů, tzv. 
pochody smrti. Situaci zachránil 
až rychlý konec války. V neděli 6. 

května 1945 obsadily město bez 
boje jednotky americké 97. pěší 
a  16. tankové divize. Vlády ve 
městě se ujala česká menšina, vý-
znamnou pomoc při zásobování 
obyvatelstva poskytla americká 
armáda. Samozřejmě že golfové 
hřiště, byť zanedbané, neušlo po-
zornosti Američanů a ti tuto ob-
last prohlásili za vojenský prostor. 

Hřiště bylo rychle uvedeno do 
hratelného stavu a američtí vojáci 
si zde začali vychutnávat při golfu 
radost z konce války. 
Předválečný Golf Club Marien-
bad již nikdy svoji činnost neob-
novil. Ti, kteří po připojení Sudet 
k Třetí říši nahradili Maxe Porgese 
a J. Wagnera, zřejmě byli odsunuti 
z republiky v rámci odsunu Něm-

ců, který začal 15. ledna 1946. 
Z Mariánských Lázní bylo údajně 
odsunuto veškeré německé oby-
vatelstvo. Již během roku 1946 
začalo do Mariánských Lázní při-
cházet nové české obyvatelstvo 
z  vnitrozemí. Protože Američané 
odešli již 30. listopadu 1945, zůsta-
lo golfové hřiště zatím nevyužité. 
Jedním z nových osídlenců, který 
si koupil farmu nedaleko obce Zá-
višín, byl válečný letec a  golfista 
Ivo Tonder. Ten byl také jedním 
z  iniciátorů založení nového Gol-
fového klubu Mariánské Lázně, 
ke kterému došlo 10. dubna 1947 
v hotelu Savarin. Z Anglie byl po-
zván profesionál Harold Lees, kte-
rý na hřišti působil před válkou. 
Jako poradce pro rekonstrukci 
hřiště zde svými bohatými zkuše-
nostmi pomáhal i  dříve zmíněný 
Dr. Ing. Josef Charvát, který se tou 
dobou – již jako vážně nemocný – 
stával ve svém domovském Golf 
Clubu Praha „nežádoucí“ osobou. 
Od těch let se píše novodobá kapi-
tola historie golfu v  Mariánských 
Lázních. 

Každý sem musel
Tato historie je přes veškeré po-
litické zvraty mimořádně pozi-
tivní. Mariánské Lázně se staly 
na dlouhá desetiletí faktickou 
Mekkou československého golfu. 
V  roce 1947 se zde hrálo první 
poválečné mistrovství republiky 
a  první mezistátní utkání v  his-
torii českého golfu vůbec. Mezi-
státní utkání bylo sehráno se Švý-
carskem a  Čechoslováci zvítězili 
3,5:2,5 bodu. Mistrovské tituly si 
odvezli líšnický Hanno Tonder 
a  klánovická Věra Petersová. 
I v dalších letech až do roku 1950 
se konala obě mistrovství, mužů 
i  žen, pouze v  Mariánských Láz-
ních. Mezi muži dvakrát zvítězil 
Hanno Tonder, jednou Miroslav 
Vostárek (reakci dobového tisku 
na jeho vítězství přinášíme na ji-
ném místě). Mezi ženami jednou 
Mimi Davidová a  dvakrát Adéla 
Novotná. Adéla Novotná byla 
první hráčkou z  Mariánských 
Lázní, která prorazila dominantní 
postavení hráčů z vnitrozemí. 

Score-card, 1956
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Nastala neblaze proslulá „pade-
sátá léta“. Na podzim roku 1950 
bylo uzavřeno golfové hřiště 
v  Klánovicích. Pro pražské hrá-
če to byl šok. Mariánské Lázně 
a skromná Líšnice zůstaly jediný-
mi golfovými hřišti v ČSR. Nároč-
né podmínky kladené na soutěžní 
golfové hřiště však splňovaly jen 
Mariánské Lázně. Proto se veške-
rý soutěžní golf přesunul sem. Na-
stalo období, kdy o  prázdninách 
se všichni golfisté, 

líšničtí i  ti, kteří zůstali po uza-
vření Klánovic dále věrni svému 
oblíbenému sportu, sjížděli do 
Mariánských Lázní, kde se bydle-
lo po privátech v okolních obcích. 
To bylo i období, kdy z místních 
hráčů vyrostly golfové veličiny na 
dlouhou řadu příštích let. Golfo-
vý klub Mariánské Lázně prošel 
po roce 1948 obdobně jako ostat-
ní kluby různými organizačními 
změnami. Nejprve byl golfovým 
oddílem Sokola Mariánské Láz-
ně, později golfovým oddílem TJ 
Slovan Mariánské Lázně. Mezitím 
byl golf v roce 1952 na celostátní 
úrovni vyřazen ze sportů a ukon-
čena činnost Golfového ústředí 
ČOS. V západních Čechách však 
golf zůstal na krajské úrovni or-
ganizačně zastřešeným sportem. 
Ke svému původnímu názvu Golf 
Club Mariánské Lázně se klub 
vrátil opět začátkem roku 1970.
Dominantní role golfového hřiště 
v  Mariánských Lázních v  česko-
slovenském golfu trvala po celá 
padesátá léta. Koncem padesá-

tých let nastala obnova pražského 
golfu a  tak tento sport začal svůj 
boj o  celostátní uznání. V  roce 
1960 byla ukončena poválečná 
obnova golfového hřiště v Karlo-
vých Varech a v průběhu šedesá-
tých let se o pořádání vrcholných 
soutěží obě hřiště již dělila. Hřiště 
v  Mariánských Lázních si však 
i  nadále zachovalo svou prázdni-
novou přitažlivost. I  když posta-
vení obou západočeských hřišť 

se v  průběhu šedesátých let 
vyrovnalo, po stránce výkon-
nostní vládli mužské katego-
rii československého golfu 
hráči z  Mariánských Lázní, 
zatímco v  ženské kategorii 
byla vůdčí pozice dělena 
mezi Hanu Chrástkovou 
Brožovou z  Karlových 
Varů a Ludmilou Křenko-
vou Plesníkovou z  Mari-
ánských Lázní. 

Jednou nohou 
v Evropě
Zatímco obnovené hři-
ště v  Karlových Varech 

nebylo zcela identické s  předvá-
lečným, hřiště v  Mariánských 
Lázních si zachovávalo svoji 
historickou podobu. I  zde 
však došlo k  drobným dílčím 
změnám. V  průběhu pade-
sátých let se celková délka 
hřiště, posunutím některých 
odpališť, zvětšila na 5397 
metrů. Prodlouženy byly 
i nejkratší jamka č. 2 na 114 
m a nejdelší č. 17 na 496 m. 
Během šedesátých let se 
naopak celková délka mír-
ně zkrátila na 5307 metrů. 
Není vyloučeno, že rozdíly 
v  uváděných délkách jed-
notlivých jamek vznikly 
i  vlivem nepřesného měření. 
Historickou podobu si hřiště za-
chovalo i po většinu let sedmde-
sátých. Podle dobové skóre-karty 
se jeho délka zvětšila na 5468 
metrů, sled jamek i  jejich tvar 
však zůstávaly stejné. Během se-
dmdesátých let místní hráči stále 
vládli československému golfu, 
zejména „trio“ Jiří Dvořák a bratři 
Jan a Jiří Kunštové. Rozhovor s J. 

Dvořákem, který se 
stal doslova „tváří 
golfu“, naleznou 
čtenáři na jiném 
místě. Na pozici 
ženské jedničky 
se osamostatnila 
mariánskolázeň-
ská rodačka Lud-
mila Křenková. 
Své místo v  re-
prezentaci však 
měla například i  Helena Kropá-
čová, s  níž jsme rozprávěli a  jejíž 
„zpověď nestorky mariánskolá-
zeňského golfu“ též přinášíme... 
Na mezinárodní soutěže včetně 
mezinárodního mistrovství na 
rány zajížděla do Mariánských 
Lázní stále početnější a kvalitnější 
mezinárodní konkurence. S  tě-
mito hráči sváděli českoslovenští 
vyrovnané souboje, i  když proti 
nim měli minimální zahraniční 
turnajové zkušenosti. Od roku 
1970 usiloval československý golf 
o  uspořádání mistrovství Evropy 
juniorů. Pro toto mistrovství se 
počítalo s hřištěm v Mariánských 
Lázních. Cesta k  cíli však nebyla 

jednoduchá – a  je popsá-

na na jiném místě. V roce 1979 
skutečně juniorské mistrovství 
Evropy na mariánskolázeňském 
hřišti úspěšně proběhlo a získalo 
opět tomuto hřišti výraznou me-
zinárodní pověst. Akce byla po 
všech stránkách hodnocena velmi 
kladně. Na 6080 m prodloužené 
golfové hřiště se dále zlepšovalo. 
Přibyly nové pískové překážky, 

na jamce č. 16 byla 
zbudována vodní nádrž, rybníček 
na jamce č. 17 byl významně roz-
šířen a stal se součástí i jamky č. 5. 

Royal je jen jeden
Změna politických poměrů 
v  Československu v  roce 1989 
přinesla i  nové postavení trva-
le a  dlouho diskriminovanému 
golfu a promítla se i do rozkvětu 
dosavadních a  výstavby nových 
golfových hřišť. Mariánskolá-
zeňské hřiště bylo nadále v  de-
tailech zlepšováno, významnou 
změnou byla zásadní, ale velmi 
citlivá, přestavba klubovny, která 
si i  po rozšíření zachovala svůj 
historický ráz. Vedle jamky č. 12 

byl vybudován nový driving 
range. V  roce 1993 se 
mariánskolázeňské hřiště 
stalo dějištěm mistrovství 
Evropy družstev mužů 
a následně v letech 1994 až 

1996 tří ročníků Chemapol 
Trophy Czech Open, ote-
vřeného mistrovství České 
republiky, za účasti předních 
evropských a světových pro-
fesionálů. Tím hřiště plno-
hodnotně navázalo na před-
válečnou tradici otevřených 
mistrovství ČSR. V roce 2003 
udělila britská královna Alž-

běta II. Golf Clubu Mariánské 
Lázně, s  ohledem na historic-

kou vazbu mezi britským panov-
níkem Edwardem VII. a vznikem 
golfového hřiště v  Mariánských 
Lázních, právo užívat čestný ti-
tul Royal. Od té doby je název 
místního klubu Royal Golf Club 
Mariánské Lázně. Takto poctěný 
klub oslavil v roce 2005 sto let tr-
vání svého golfového hřiště. 

Záběr na dráhu č.1 ze současnosti

Slavnostní nástup ke hře, 1956

Cotton na Open, 1937
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Plavecké mládí
Byly jsme tři dcery, já prostřed-
ní. Maminka měla obchod na 
Belcrediho třídě na pražské 
Letné. V Rakousku, kam mne 
poslala kvůli němčině, jsem se 
jako holka naučila plavat. Doma 
jsem pak začala sportovat – nej-
dříve v Sokolu, potom závodit ve 
Slavii – až jsem zakotvila v ČPK, 
kterému patřil krásný bazén pod 
Barrandovem. Byla v tom i dávka 
vzdoru, protože maminka to 
nerada viděla – považovala sport 
za něco pokleslého, pro děvče 
z dobré rodiny nevhodného. 
Pamatuji se, jak mi nedůvěřivě 
čichala k hlavě, zda mi vlasy 
nesmrdí chlorem. Později jsem 
vyhrála mistrovství republiky 
a díky plavání jsem se seznámila 
i s budoucím manželem… 

Putování západními
Čechami
Muž byl chirurg od věhlasného 
prof. Jiráska – a když chtěl jednou 
být primářem, musel nastoupit 
tam, kde bylo volno. Za války jsme 
se stěhovali z místa na místo – a já 
vlastně „jenom“ rodila děti. Osvo-
bození nás zastihlo v Domažlicích. 
Půl roku u nás bydleli američtí 
vojáci. Nejenže jsem se od nich 
naučila docela dobře anglicky, 
ale brali mne s sebou pravidelně 
na plavání, k němuž jinak nebylo 
moc příležitostí. Nezanevřela jsem 
na bazén, ale žádnou „díru do svě-
ta“ už jsem neudělala – několikrát 
jsem ještě na mistrovství skončila 
druhá… Po válce si manžel zvolil 
Kraslice a já tam kromě lyžování 
měla alespoň stolní tenis – jinak se 
tam sportovat nedalo. Až 

v r. 1950 přišla nabídka na prima-
riát v Mariánských Lázních…

Cesty ke golfu
Ne snad, že by na tom lázně 
byly sportovně o moc lépe 
– ani plavecký bazén tu tou 
dobou nebyl. A tak jsem kromě 

večerního studia zdravotní školy 
jezdila na trenérský kurz plavání 
do Zlína. Teprve po roce mne 
švagr upozornil na golf a dopo-
ručil, ať se manžel poptá mezi 
svými pacienty. A opravdu – léčil 
jistého p. Vejšického, který nás 
do klubu (tehdy TJ Slovan) 
přivedl a doporučil. Společnost 
to byla rázovitá… Žádnou 
přítelkyni jsem tam nezískala – 
spíše soupeřky. Ze spoluhráček 
nejraději vzpomínám na Dunu 
Křenkovou, kterou jsem naučila 
pořádně plavat, což jí otevřelo 
cestu k úspěchům v triatlonu.

Rodinný sport?
Ani náhodou…
Manžela to nevzalo, byl spí-
še sportovním antitalentem, 
a tak se pro nás golf rozhod-
ně nestal „rodinným“ téma-
tem. Moje sportování mu 
sice imponovalo, ale sám 
byl příliš prestižní na to, 
aby nepatřil k nejlepším. 
A tak se dal na jachting. 
Nakonec měl čtyři velké 
vlastnoručně postavené 
lodě a chatu na Regentu. 
Každý rok trávil na moři 
v Jugoslávii, kam jej vni-

tráci pouštěli „za rodinnými pří-
slušníky“, protože se tam narodil 
a část rodiny tam opravdu měl. Já 
jsem toho s ním na moři nezažila 
moc, ale úplně mi to stačilo, abych 
se tomu spíše vyhýbala, kdykoli 
jsem mohla. Většinou se mi bez 
problémů podařilo najít za sebe do 
posádky vhodné „náhradníky“… 

Helena Kropáčová (*24. 10. 1919) 
– nestorKa mariánsKolázeňsKéHo golfu

– jednou zlatá…
40x „na bedně“

Reprezentantky 1969 (zleva: E. Soukalová, H. Kropáčová, H. Chrástková Brožová a Z. Böhmová Fulínová)

Recept na svěžest? Nic složitého – každý 

den na hřišti…
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Materiální podmínky
Zpočátku jsem je měla stejně špatné jako 
všichni ostatní – z vybavení se nedostávalo 
prostě ničeho. Naštěstí jsem měla v Lon-
dýně kamaráda z plaveckého klubu, který 
tam odjel začátkem války na Makabiádu 
(židovskou olympiádu) a už tam zůstal. 
Napsala jsem mu a on mi obratem poslal vše 
potřebné… Když jsem pak byla zaměstnaná 
v Knize, dohodla jsem si zkrácenou pracovní 
dobu, abych mohla vpodvečer trénovat. Ale 
žádnou sportovní ani funkcionářskou karié-
ru jsem si nebudovala – ani to nešlo, protože 
jsem s manželem často musela do ciziny, kam 
vyjížděl dlouhodobě pracovat: Německo, 
Vietnam, Tunisko, Alžírsko – jenom v Kar-
tágu se dal hrát golf na starém hřišti, které 
tam Francouzi zdědili po Angličanech… 
Doma jsme nejdříve bydleli v centru. Kolem 
r. 1964 jsme se přestěhovali do pěkného bytu 
na Panských Polích. Ideální pro golf to bylo 
až od začátku 80. let, kdy se nám podařilo 
koupit polovinu dvojdomku v Zádubu a pře-
stěhovat se tak prakticky na hřiště. 

Z Mariánek do Evropy
S klubem jsme také poměrně často jezdili 
ven – nevím už, jak to vše bylo zařízeno – 
zřejmě na nějakém recipročním základě, 
protože zejména Němci vždy projevovali 
o naše hřiště velký zájem. Ale byli jsme i dál 
– např. ve Švédsku a ve Francii. Tam mne 
jednou, na turnaji v Arcachonu v r. 1970, 
odsunuli z předního umístění ve prospěch 
nějaké domácí hráčky. Zřejmě počítali s tím, 
že se neozvu… Ale já se nedala – vzala jsem 
skórekartu – a šla jsem se „hádat“. Moje 
„franština“ sice nebyla zdaleka diplomatic-
ká, ale na domluvu evidentně stačila. Pro-
test mi totiž uznali, vítězství té Francouzce 
už ovšem neodebrali – namísto trofeje mi 
dali takovou malou a tenkou „Medaille 
Mensuelle“, prostě cenu útěchy… 

Domácí úspěchy
No, nějaké snad byly, ne? Vidíte všechny ty 
poháry, porcelánové talíře, skleněné vázy, 
diplomy, čestná uznání a kdo ví, co dalšího 
vůbec nemám vystaveno. Je to všechno hez-
ké, jenže – já dobře vím, že v „historických 
tabulkách“ zůstane jenom ta vyhraná jam-
kovka. Jindy jsem obvykle končila stříbrná 
či bronzová – takových medailí z golfových 
mistrovství mám celkem 34 – můžete si 
je přepočítat… Ale tehdy v r. 1970 se to 
prostě povedlo. Na tříparové jamce č. 12 
jsem z foregreenu zahrála velice dlouhý putt 
„in“ – a birdie bylo na světě! Náskok jsem si 
pak udržela až do konce. Nečekal to nikdo, 
ale nejvíc zaskočená tím byla moje tradiční 
soupeřka Duna. Pro mne to byl krásný závěr 
celé úspěšné dekády, první jsem v tom roce 
skončila i na celostátním žebříčku…

Co následovalo?
Dál už nic pozoruhodného – dcery vy-
rostly, muž před třinácti lety zemřel, přišli 
vnuci a já se stýkám především s rodinou. 
Vnuka Fandu jsem brávala s sebou na hřiště 
– však také spoluhráčky z flightu, zejména 
paní Novotná, by o tom mohly ledacos 
zábavného vyprávět… Pětkrát jsem pak 
ještě vyhrála seniorský šampionát, ale to 
už se tak moc nepočítá, že? Synovec Vašek 
Hrabák tmelí příbuzenstvo pořádáním pra-
videlných „rodinných turnajů“. Sama se jich 
v posledních letech už aktivně účastním 
převážně jenom při společných večeřích. 
Donedávna jsem však hrávala každé odpo-
ledne. Dneska sice stále ještě na golf jezdím 
ráda – samozřejmě už jenom na to krátké 
tréninkové hřiště – ale už ani na ně mi nohy 
moc neslouží…

Děkujeme vám za to, že jste se s námi podělila 
o své osobní vzpomínky. Za čtenáře ForGolfu 
vám přejeme všechno nejlepší k neuvěřitelným 
93. narozeninám – a do dalších let hlavně pev-
né zdraví a stejně svěžího sportovního ducha!

Úctyhodná sbírka: 34 medailí z golfových šampionátů

Mistryně v jamkové hře 1970 při odpalu…
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Koncem šedesátých let byly někte-
ré dráhy prodlouženy. Teh¬dejší 
dráhy č. 10 a 15 se však stále ještě 
křížily a na uzlu mezi jamkovištěm 
č. 9 a výše uvedenými drahami do-
cházelo k nebezpečným situacím. 
Při řešení tohoto problému byla 
celá kon¬cepce hřiště i jeho „ana-
tomie“ podrobena důkladnému, 
zasvěcenému studiu a analýze. Byla 
hledána a nalezena východis¬ka 
optimální a technicky proveditelná: 
bylo nutno vybudovat dvě nové 
dráhy, které by nahradily krátké 
dráhy č. 2 a 15. Podle projektu 
doc. Ing. Ivana Raise, CSc., bylo 
započato se stavbou v ro¬ce 
1972… Projekt byl konzultován se 
světoznámým golfovým architek-
tem Frankem Penninkem i s činov-

absolutní vítěz? 
česKoslovensKo!
XiX. mistrovství evropy juniorů 
družstev /22.–29. 7. 1979)
(slovy Ivana Vávry – výňatků z 5. kapitoly rukopisu Historie 
čs. golfu z r. 1983 podle digitální reedice www.golfarch.cz, 2010)

které platily pro „golfově netradiční 
Československo“ právě tak jako 
pro státy, v nichž je golf právě tak 
populární jako např. u nás ko¬paná 
nebo lední hokej. Veškeré tyto 
práce byly provedeny do puntíku 
a na vteřinu – a výsledek překva-
pil i nejzarytěj¬ší nedůvěřivce: 
MEJ 1979 se konalo na dokonale 
připraveném, „manikúrovaném“ 
hřišti a přineslo krásnou hru všech 
15 národních družstev: Belgie, 
ČSSR, Dánska, Francie, Finska, 
Irska, Islandu, Itá¬lie, Norska, 
Nizozemska, Rakouska, Spolkové 
republiky Ně¬mecko, Španělska, 
Švédska a Švýcarska. Setkal se tu 
vý¬květ evropského golfového 
mládí. A i když si nakonec tro¬fej 
vítězů odváželi Irové (jejichž hra 
bude ještě dlouho předmětem 
vzpomínek, studia a analýz), proká-
zali členové československého 
družstva Zitterbart, N. Ordnung, 
V. Lébl, Blažek, Svěntek a Novotný 
nesporný talent a plné oprávnění ke 

níky EGA A. Wahlströmem a J. L. 
Dupontem. Práce (nikdo nevypoví, 
jak namáhavé v rašeliništích, která 
ukrývala několikacentové žulové 
balvany) byly dokončeny v roce 
1978. Výsledek je vynikající: nové 
dráhy č. 2 a 3 dodaly hřišti drsnější 
charakter, výrazně zvýšily jeho ná-
ročnost a jsou lákavou změnou pro 
ty, jimž se cel¬ková tvářnost hřiště 
zdála být příliš uhlazenou.
V letech 1972 bylo provede-
no základní odvodnění, byly 
zrenovovány vodní překážky 
a vybudována nádrž na vodu pro 
závlahu; v rozmezí let 1974–1975 
byla rekonstruována klubovna 
včetně šaten, sociálního zařízení 
a restaurace – přičemž byl původní, 
dobový ráz exteriéru s citem zacho-

ván. Sou¬časně byla vy¬budována 
prostorná cvičná plocha o rozloze 
25 000 m2… V le¬tech 1973–
1974 získalo hřiště nejmodernější 
stroje pro údržbu a rok 1979 přine-
sl rekonstrukci celého závlahového 
za¬řízení… 

V roce 1979 došlo na hřišti v Mari-
ánských Lázních k události, v his-
torii československého golfu zatím 
největší… Bylo to poprvé, kdy tato 
soutěž byla uspořádána v socialis-
tickém státě. Není tajemstvím, že se 
některé kruhy mezinárodního golfu 
netajily skepsí vůči myšlence po-
věřit právě ČSSR, stát na světovém 
fóru golfu poměrně málo známý, 
organizací jedné z nejvýznamněj-
ších soutěží – a organizátory proto 
čekal úkol nad jiné obtížný. Pro 
tyto obětavce začalo mistrovství 
o mnoho, mnoho měsíců dříve, 
než byl odpálen první mí¬ček, 
neboť bylo třeba vyhovět všem 
kategorickým požadavkům EGA, 

sadadasdadasd

sadadasdadasd
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vstupu do této sportovně nejlepší 
společnosti Evropy. 

Předposlední místo našich repre-
zentantů jistě nebylo tím, v co se ve 
skrytu doufalo, avšak reálný pohled 
na možno¬sti našich hráčů a ze-
jména citelný nedostatek příležitos-
tí k účasti na jiných mezinárodních 
soutěžích napovídaly již předem, že 
juniorské družstvo ČSSR nemůže 
zatím pro¬niknout na vysoké 
stupně žebříčku evropské elity 
golfových juniorů… 
Po stránce organizační bylo 
XIX. MEJ úspěchem naprostým 
a jednoznačným… Všech¬no 
klapalo jako náramkové hodinky 
– od organizace příjezdu a pobytu 
družstev i oficiálních představitelů 
evropského golfu přes slavnostní 
zahájení (vyznamenaly se hotely 
Esplanade a Excelsior), organizaci 
služeb nosičů pálek, tlumočníků, 
lékařů, fotodokumentaci, službu 
informační a tis¬kovou, všestran-
nou práci soutěžního výboru, 
prezentaci akvizičně-propagačního 
prospektu a plakátu až k brilantní-
mu závěru společenskému… 

Neskrývanou chválu uslyšeli z úst 
činitelů Evropské golfová asociace 
i představitelé MěNV Mariánské 
Lázně v čele s předsedou Ing. 
Janem Příhodou… Dodatečně 
ještě zazněla ozvěna XIX. MEJ 
v říjnu 1979 na zasedání EGA 
v Barceloně, kde Juan Antonio 
Andreu jako předseda za obec-
ného potlesku pro¬hlásil: „Toto 
mistrovství mělo kromě Irska 
ještě jednoho absolutního vítěze 
– Československo!“ A v oficiálním 
hodnocení se objevila věta: „XIX. 
MEJ 1979 bylo pravděpodobně 
nejlepší soutěží této kategorie – jak 
organizací, tak sportovními výkony 
a cel¬kovou atmosférou.“ A tak 
Mariánské Lázně díky usilovné 
a pečlivé práci všech organizátorů 
MEJ 1979 zvítězily na celé čáře 
a připsaly dal¬ší světlou stránku ke 
sledu téměř osmdesátileté historie 
svého golfového hřiště… 

(Ivan Vávra, Praha 1983)

sadadasdadasd

Jako kluk jste bydlel prakticky na 
dráze č. 4, golf jste s oběma bratry 
hrál odmalička… Paní Kropáčová, 
s  jejíž dcerou jste – mimochodem 
– chodil do školy, nám vyprávěla, 
jak jste si často na golf vlastně jen 
odskočili od rybníka – a  po hře se 
tam pak vraceli vyzvednout úlov-
ky. Jaké jsou Vaše vlastní nejstarší 
vzpomínky?
Máte pravdu, opravdu jsme to 
s  klukama měli na hřiště doslova 
„přes cestu“, protože jsme měli do-
mek v  Zádubu. Reálně si pamatuji, 
jak to na golfu chodilo tak od roku 
1950. Faktem je, že trenéra jsme 
nikdy neměli – všechno jsme mu-

seli odkoukat od dobrých 
hráčů. A  že jich tam bylo! Celá ta 
slavná předválečná garnitura v  čele 
s Hannem Tonderem, ale i  ti mlad-
ší – K. Hynek a  bývalí klánovičtí 
„kedíci“ M. Vostárek, J. Fuchs, J. So-
chovič, B. Landa a další. Nikde jinde 
se tou dobou špičkový golf ani hrát 
nedal – z Prahy, Líšnice i Karlových 
Varů nám to „museli“ jezdit před-
vádět až sem k nám – takže jsme to 

vlastně měli docela jedno-
duché, ne?

Vy sám jste zahájil titulem 
v  r. 1960 jako první, ale 
neuplynulo dlouho – bylo 
to tuším v  r. 1965 – kdy 
jste spolu s  oběma bra-
try obsadili v  jamkovce 
všechny tři mistrovské 
stupně vítězů! Už to 
samo o  sobě musí být 

unikátní! Ale později jste 
pak zářil především v  triu s bratry 
Kunštovými… Jak jste vnímal ta 
léta?
To už se všechno odehrávalo ve 
sportovně náročnější době, kdy 
existovala i  jiná golfová centra. Do 
té doby se věci organizačně neustá-
le měnily, ale začátkem 60. let jako 
by se poměry ustálily. My jsme byli 
plně zaujati hrou – nebyli jsme žád-
nými funkcionáři. Ti se starali – ať 

fenomén jiŘí dvoŘáK
Dvacet let kraloval československému golfu. Už v devíti letech si za-
hrál první jamkovku proti legendárnímu „Mistru“ Hannu Tonderovi. 
Vlastní panování zahájil jako šestnáctiletý – ziskem prvního mistrov-
ství ve hře na rány 1960. Šlo o jeden z těch výrazných „generačních“ 
zlomů, které golfová historie navždy zaznamenala. I  když později 
získal dalších třiadvacet titulů, tenhle diplom (ač graficky nepříliš 
valné provenience doznívajících 50. let) musel mít pro svého držitele 
cenu olympijského zlata – není proto divu, že doma u Dvořáků do-
dnes visí na čestném místě v průčelí obývacího pokoje…

Haed greenkeeper, 1991



68

G O L F  R E V I S I T E D

z našich golfistů, kdo 
se dostal do kontak-
tu s  mezinárodní 
scénou, kdo se na 
světových turna-
jích potkával s  ce-
lebritami typu A. 
Palmera, J. Nic-
klause, L. Trevina 
a  řadou dalších. 
Ve francouzském 
St. Cloud jste 
výkonem 65 ran dokonce pokořil 
Nicklausův rekord hřiště… Čeho si 
s odstupem času ceníte nejvýše?
Osobně bych za největší úspěch 
označil třetí místo v  turnaji dvo-
jic, které jsme v  r. 1970 vybojovali 
s  Honzou Kunštou v  acquitánském 
La Nivelle. Na slavném biarritz-
ském hřišti se nám v  rámci Poháru 
evropských zemí (jakési obdobě 
fotbalového PMEZ) podařilo po-
razit o  ránu favorizované Angličany 
– golfovou velmoc… Předtím, v le-
tech 1965–1969, jsme se účastnili 
Světového poháru dvoučlenných 
družstev (tzv. Canada cupu, poz-
ději přejmenovaného na World 

cup). V  Madridu, Tokiu, Me-
xiku, Římě a  Singapuru stejně 
jako po roční pauze na Floridě 
(1971) a  na Filipínách (1972) 
jsme však dosahovali jen střída-
vých výsledků… 

V r. 1973 jste se stal „Tváří golfu“, 
když na obálce populárního týde-
níku Stadión vyšla vaše celostrán-
ková fotografie. Pro nás všechny 
to bylo něco jako zjevení… Prostě 
důkaz, že zázraky se dějí – a že se 
společenská averze vůči golfu stala 
minulostí… Co podstatného vám 
to všechno, čím jste jako sportovec 
prošel, vlastně dalo?
Ten časopis mám schovaný, odezva 
byla opravdu taková, jak ji popisu-
jete…, někteří se ptali, jestli jsem 
to byl fakticky já – naživo – zda to 
nebyla nějaká fotomontáž nebo tak 
něco. Příbuzní byli docela šokovaní, 
jak se mohl takový „buržoazní“ sport 

vůbec dostat do celostátního 

týdeníku apod. Ale to bylo 
tak asi všechno. Na skutečnou změ-
nu jsme si museli ještě dost dlouho 
počkat… Přesto té minulé golfové 
době, ve svém případě, jsem vděč-
ný především za to, že jsem poznal 
mnoho lidí a získal i řadu přátel – jak 
doma, tak v  zahraničí. V  neposled-
ní řadě jsem měl možnost navštívit 
desítky golfových hřišť po celém 
světě, což se mi později velice hodilo 
v nové práci… (Svoji dřevařinu totiž 
vyměnil od r. 1991 za profesi head-
-greenkeepera na domovském hřišti. 
A  syna Jiřího, nar. 1972, přivedl na 
tutéž dráhu. Po brigádnických začát-

cích u M. Němce 
jej po maturitě na gymnáziu poslal 
„na vandr“ do skotského St Andrews 
a  pak na studia do věhlasné El-
mwood College. Pokračovatel nově 
založené rodinné „tradice“ dnes pra-
cuje jako graduovaný course-man-
ager & greenkeeper v Albatross Golf 
resortu s  HCP 4,4 – dodáváme za 
hrdého, leč nepříliš sdělného, otce.)

Které z domácích soutěží považuje-
te za důležité, co sám sledujete s nej-

větší pozorností a  jak se 
díváte do budoucna?

Za nejdůležitější považuji 
soutěže evropské i  české 
PGA ve všech kategoriích, 
plus největší domácí ama-
térské turnaje. Sám dopo-

ručuji nejpozorněji sledovat 
pokud možno všechno, co se 
odehrává v  mládežnických 
kategoriích. Protože tam je 
budoucnost našeho golfu. 

Hledím do ní s optimismem. 
Nacházím zde tolik talentů, 
že je jen otázkou času, kdy 
někteří zazáří stejně jako Klára 
Spilková!

Děkujeme za rozhovor a  těšíme 
se na stránkách ForGolfu brzy na 
shledanou. Přejeme hodně pracov-
ních i sportovních úspěchů! 

Závěrečnou poznámku Jiřího Dvo-
řáka k jeho vlastní hře, že to již není 
„to pravé ořechové“, jsme se rozhod-
li publikovat jen jako marginální, 
neboť ji od člověka, který si v  68 
letech udržuje single handicap, po-
važujeme (vůči drtivé většině našich 
čtenářů) za – mírně řečeno – nepří-
liš taktní bonmot !

už na Krajském výboru ČSTV v K. 
Varech, nebo později v  pražském 
ústředí. A navíc, i když to může znít 
banálně, my jsme při tom samozřej-
mě úplně normálně pracovali – já po 
průmyslovce u dřevařů, Honza Kun-
šta na dráze… 

Co dalšího podle vás odlišuje teh-
dejší golfovou éru od současnosti? 
A  jak se za ta léta změnila herní 
výkonnost?
My jsme sice byli „špičkovými“, 
chcete-li „vrcholovými“, sportovci, 
jak se tomu později začalo říkat, ale 
z  praktického hlediska jsme nebyli 
ničím jiným než ryzími amatéry. 
Se vším všudy – z práce na trénink, 
o  víkendech na závody, na zájezdy 
o  dovolené… Důvody současné – 
nesporně vyšší – výkonnosti jsou 
zřejmé: kvalita vybavení, tréninkové 
možnosti, profesionální trenéři, vý-
jezdy na turnaje do ciziny často spo-
jené se studiem a  získáváním prak-
tických zkušeností v zahraničí… 

Vy sám jste byl v  tomto ohledu 
opravdovým pionýrem – prvním 

S předsedou doc. I. Raisem v průběhu 

šampionátu, 1993

Mezinárodní mistrovství ČSSR se zájmem sledoval 
i německý tisk

Tvář golfu (1973)…


