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Anotace  

Diplomová práce „Časopisy věnované golfové problematice“ se zabývá zpracováním 

problematiky vydávání golfových periodik na území České republiky respektive 

tehdejšího Československa. Klíčovým zájmem této práce je detailní zmapování všech 

vycházejících periodik věnovaných této problematice v období od vzniku 

Československé republiky až do roku 2011. Tato práce podrobně zaznamenává 

historický vývoj golfu na českém území, poukazuje na problémy, které postihly golf 

v průběhu 20. století. V jednotlivých kapitolách se věnuje všem vycházejícím golfovým 

periodikům na československém respektive na českém území. Významný prostor je 

v práci věnován prvorepublikovým časopisům Slovanský golf a Sportovní Revue. Dále 

jsou v práci zmíněna periodika poválečná a poslední část práce patří časopisům 

porevolučním. 

 

Abstract 

Diploma thesis „Magazines dedicated to golf issues” is devoted to questions of 

publishing golf magazines in former Czechoslovakia and in the Czech Republic. The 

key aim of this work is based on detailed mapping of all journals devoted to this 

issue in the period since the establishment of Czechoslovakia until year 2011. This 

work records the detailed historical development of golf in the Czech Republic, points 

out all problems that hit the golf during 20th century. Single chapters are devoted to 

all golf journals which had been published in former Czechoslovakia and ones which 

have been published in the Czech Republic. Significant space is devoted to 

magazines Slovanský golf and Sportovní Revue which were published during the First 



 

republic era.  Further chapters mention post-war periodicals, and the last part of this 

work includes all golf magazines, which have been published after the Velvet 

revolution.  

 

Klí čová slova 

časopis, golf, sport, periodika, historie golfu, vydavatelství, osobnosti, 

Československo, Česká republika 

 

Keywords 

magazines, golf, sport, journals, history of golf, publishing, personalities, 

Czechoslovakia, the Czech Republic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen 

uvedené prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 8. 1. 2012  Zuzana Kunzlová  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. PhDr. Barbaře Köpplové, CSc. za trpělivost 

a především za cenné rady, které jsem využila při psaní této práce.  

  



 

 



 



 



 

 



8 

Obsah 

 

OBSAH ...................................................................................................................... 8 

ÚVOD ..................................................................................................................... 10 

1 HISTORIE ČESKÉHO A ČESKOSLOVENSKÉHO GOLFU ...................................................... 14 

1.1 Počátky golfu v českých zemích .......................................................................14 

1.1.1 Západočeská hřiště ....................................................................................15 

1.1.2 Golf v okolí Prahy ......................................................................................17 

1.2 Významné golfové osobnosti první republiky .................................................20 

1.3 Vznik Golfového svazu ČSR a doba rozkvětu ...................................................23 

1.4 Situace za války ................................................................................................27 

1.5 Poválečná situace .............................................................................................28 

1.6 Český golf po roce 1948 ...................................................................................30 

1.7 Šedesátá léta ....................................................................................................33 

1.8 Léta sedmdesátá a osmdesátá .........................................................................35 

1.9 Golfová současnost ..........................................................................................38 

2 GOLFOVÉ ČASOPISY ZA I. REPUBLIKY ....................................................................... 41 

2.1 Tennis – Golf – Revue (TGR) ............................................................................41 

2.2 Slovanský golf ...................................................................................................45 

2.3 Sportovní Revue ...............................................................................................49 

2.4 Golfing in Czechoslovakia ................................................................................56 

3 POVÁLEČNÉ ČASOPISY ......................................................................................... 61 

3.1 Míčové sporty ..................................................................................................61 

3.2 Československý golf  - zpravodaj československého golfového svazu ............68 

3.3 TJ Golf club Praha – oddíl golfu Zpravodaj ......................................................73 

4 EKONOMIKA VYDÁVÁNÍ ČASOPISŮ PO ROCE 1990...................................................... 75 



9 

5 GOLFOVÉ ČASOPISY VYCHÁZEJÍCÍ PO ROCE 1990 ........................................................ 77 

5.1 Časopis Golf ......................................................................................................77 

5.2 Golf Digest C&S ................................................................................................82 

5.3 Časopis ForGolf ................................................................................................86 

5.4 Golf & Style ......................................................................................................90 

5.5 GolfPunk ...........................................................................................................92 

5.6 Golf Vacations ..................................................................................................94 

5.7 Časopis Green ..................................................................................................95 

ZÁVĚR .................................................................................................................... 97 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................... 101 

SEZNAM PŘÍLOH ...................................................................................................... 108 

PŘÍLOHY ................................................................................................................ 109 

  



10 

Úvod   

Golf v Československu respektive v České republice není otázkou jen 

posledních několika let, tento sport je na našem území přítomen již více než sto let. 

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století silně zintenzivnila činnost Britů a 

Američanů při šíření golfu po celém světě1. Nejprve se golf rozšířil ve střediscích 

čilého mezinárodního ruchu a těmi, v těchto dobách, byly především lázně, až 

později přišly na řadu metropole jednotlivých zemí. Hosté z golfových zemí si tímto 

sportem chtěli zpříjemnit jinak nudný a poměrně jednotvárný lázeňský život2 či 

diplomatickou službu. A tak především v západočeských lázních, kam golf na naše 

území dorazil nejdříve3, využívali zdejší hřiště především zahraniční klienti a domácí 

obyvatelstvo tímto sportem zasaženo nebylo.  

Zájem české resp. československé veřejnosti o golf se začal projevovat až ve 

dvacátých letech minulého století a to především zásluhou jednotlivců, kteří chtěli 

poznat něco nového. Dalo by se konstatovat, že československý golf měl tři kořeny. 

První se váže k osobě barona Františka Ringhoffera, jenž stál u zrodu karlovarského 

hřiště. Druhým kořenem bylo založení prvního českého golfového klubu v Praze, 

zde hrála velkou roli misionářská činnost britského velvyslance Sira G. R. Clarka a 

Ing. Jaroslava Jahna a již zmiňovaného Františka Ringhoffera4, kteří byli hlavními 

postavami při vzniku Golf Clubu Praha. Třetím kořenem byla aktivita mladých 

právníků, kteří v roce 1923 přivezli z Anglie set starších golfových holí a začali 

                                                   
1 A History of golf since 1497 : A Game Becomes a Sport. In History of golf since 1497 [online]. [cit. 2011-12-
12]. Dostupné z WWW: <http://www.golfeurope.com/almanac/history/history2.htm>. [e-příspěvek] 

2 Král Edward VII. se na počátku dvacátého století stal na celé desetiletí nejvýznamnějším hostem 
Mariánským Lázní, založení golfového klubu v tomto městě tak bylo jednoznačně motivováno přáním krále 
(Richter, 2005: 7). Král poprvé Mariánské Lázně navštěvuje v roce 1901. 

3 Západočeská hřiště Mariánské Lázně a Karlovy Vary vznikají v letech 1905 a 1906. 

4 Vlastník strojírenského impéria sahajícího od vysočanské Pragovky až k Vagónce Studénka a kopřivnické 
Tatře, byl nefalšovaným příslušníkem pražské smetánky, vášnivě se věnoval nejmodernějším sportů, 
zejména rozvíjejícímu se automobilismu a také golfu, u nás tehdy prakticky neznámému. 



11 

zkoušet hrát golf na loukách u Stránčic, z této aktivity vznikl za pět let druhý český 

golfový klub, Golf klub Líšnice.  

Z těchto tří kořenů, které se v roce 1931 spojily do prvního Golfového svazu 

ČSR, vyrostl český resp. československý golfový strom. Ve 30. letech zažíval golf na 

území Československa nebývalý rozvoj, vznikaly nové golfové kluby, objevovala se 

snaha o výstavbu nových golfových hřišť. Československý golfový svaz navázal čilé 

styky s ostatními evropskými svazy. Na českém území se konaly mnohé 

mezinárodní soutěže, kterých se účastnili i velmi dobří zahraniční (především 

britští) hráči5. První čeští hráči se účastnili zahraničních turnajů. Rozkvět 

československého golfu byl však narušen počátkem druhé světové války6, v další 

své existenci byl vystaven mnoha nepříjemným událostem, které usilovaly o jeho 

samotnou existenci. Je příjemné konstatovat, že v dvacátém prvním století český 

golf zažívá již pravý rozmach. Proto o golfu, a především o časopisech a publikacím 

věnovaným golfu, bude má diplomová práce.  

Cílem mé diplomové práce je detailně zmapovat problematiku vydávání 

golfových periodik na českém území. Problematika vydávání golfových časopisů 

nebyla doposud odborně zpracována, a proto se domnívám, že tato práce by 

mohla být velice přínosná. Téma této práce leží v případové studii jednotlivých 

periodik za použití komparativní metody. 

Odborná literatura, která by se zabývala uceleným přehledem vydávání 

golfových periodik anebo alespoň periodik sportovních, bohužel není k dispozici. 

Veškeré informace tedy bylo nutné dohledat v archivech. Informace ohledně 

západočeských hřišť (Karlovy Vary a Mariánské Lázně) byly dohledány v okresním 

archivu v Karlových Varech. Národní archiv na Chodovci disponuje mnohými 

                                                   
5 Jedním z nich byl i nejlepší hráč 30. let Sir Henry Cotton. 

6 Řada tehdejších golfových funkcionářů válku nepřežila – např. již zmiňovaný František Ringoffer. 



12 

informacemi ohledně Československého golfového svazu a také schraňuje 

korespondenci významných osobností ze světa prvorepublikového golfu.  

Jako velmi problematická se ukázala nedostupnost prvorepublikových 

periodik. Sbírka tělesné výchovy a sportu Národního muzea byla dlouhodobě 

nedostupná, Národní knihovna bohužel nedisponuje požadovanými periodiky, a 

tak jediným místem, kde byly požadované časopisy k dispozici, byl archiv knihovny 

FTVS ve Vokovicích. Interní Zpravodaj Československé golfového svazu 

(vycházejícího v 70. a 80. letech) a také Zpravodaj Golf clubu Praha se podařilo 

získat díky ochotě současného managementu Golf clubu Praha. 

Jako velmi přínosnou hodnotím knihu Prokopa Sedláka Historie golfu, která 

mi byla nápomocná při zpracování první kapitoly diplomové práce. Konzultace 

s Prokopem Sedlákem, také usnadnily počáteční orientaci v problematice vydávání 

golfových periodik. Při zpracování práce byly také využity rozličné materiály 

dostupné na internetu, jako například Historie československého golfu od Ivana 

Vávry. 

První kapitola mé diplomové práce je věnována podrobnému popisu historie 

českého respektive československého golfu. Poměrně detailně jsou popsány 

počátky golfu v českých zemích7, jeho rozkvět v období první republiky a první 

problematické roky v průběhu druhé světové války. Dále je pozornost věnována 

poválečné situaci, která golfu příliš nepřeje. Poslední část kapitoly pak popisuje 

rozvoj golfu po roce 1989. 

Druhá kapitola si klade za cíl, čtenáře seznámit s prvorepublikovými 

golfovými časopisy. Jako první je zmíněn časopis Tennis Golf Revue, který se však 

golfu věnuje pouze okrajově a po dvou letech z něho zmínky o golfu mizí úplně. 

Dalším periodikem v pořadí je časopis Slovanský golf, který je jediným 

prvorepublikovým periodikem, které je dedikováno jen golfu. Životnost tohoto 

                                                   
7 Golf se začíná hrát již v dobách Rakouska – Uherska. 
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periodika, ale není příliš dlouhá, po roce jeho vydávání končí. Nejvýznamnějším 

časopisem, který se věnoval golfu, v období první republiky, je Sportovní Revue. 

V pozadí vydávání tohoto časopisu stojí Dr. Josef Charvát, významná postava 

československého golfu. Posledním časopisem vycházejícím v tomto období je 

Golfing in Czechoslovakia. 

Další část práce reflektuje poválečnou situaci v Československu, která golfu 

respektive vydávání golfových periodik nebyla vůbec nakloněna. Jediným 

oficiálním periodikem, kde se můžeme dočíst nějaké zmínky o golfu, je časopis 

Míčové sporty. Ten vydává Československá obec sokolská jako instruktážní příručku 

pro cvičitele několika sportů. Ovšem i struktura tohoto časopisu je po dvou letech 

změněna a golf tak přichází na období dlouhé více než čtyřiceti let o jakékoliv 

oficiální periodikum. V sedmdesátých letech, Československý golfový svaz vydává 

interní Zpravodaj, avšak jedná se o časopis, který vychází nepravidelně a je určen 

pouze pro vnitřní potřeby svazu. 

Poslední kapitola je věnována porevolučním golfovým periodikům. V práci 

jsou zmíněny jak časopisy věnující se pouze golfové problematice, tak i periodika 

píšící o golfu ve spojení s módou či cestováním. Jako první v pořadí bude zmíněn 

časopis Golf, který vychází na českém trhu již od roku 1993, dalším pak je česká 

mutace nejznámějšího golfového časopisu na světě Golf Digest. Dále budou 

zmíněna periodika ForGolf, Golf & Style, GolfPunk a Golf Vacations. Poslední 

analyzovaným časopisem bude profesně zaměřený časopis Green, který vydává 

Český svaz greenkeeperů. 
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1 Historie českého a československého golfu 

1.1 Počátky golfu v českých zemích 

K lepšímu pochopení problematiky vydávání golfových časopisů je nejprve 

nutno se alespoň částečně seznámit s historií golfu na území českých zemí 

tehdejšího Rakouska – Uherska a později Československa. Nebudu se věnovat 

otázce vzniku samotného golfu na světové úrovni, přesto je důležité podotknout, 

že za kolébku golfu je považováno skotské St. Andrews, kde se hra podobná golfu 

hrála již na začátku 15. století8. Golf se postupně začal rozšiřovat po celé Evropě, 

tento sport byl doménou mužů a proto je jistou zajímavostí, že hru si velmi oblíbila 

i Marie Skotská. V průběhu 17. století byl golf ve stále větší oblibě u šlechty a 

měšťanstva, přirozenou evolucí se vyvíjel až k dnešní podobě. Společnost golfistů 

v St Andrew již v roce 1754 zformovala základy pravidel golfu a normy chování 

hráčů. S vývojem hřišť se vyvíjela i golfová výbava, zprvu hráči měli pouze jedinou 

hůl a tak novinkou byly hole  s různými sklony úderové hlavy. Zprvu si hráči svoje 

vybavení nosili pod paží, až roku 1876 jistý výrobce plachet přišel s myšlenkou 

vytvořit vak na nošení holí9.  

 První golfové míčky10 létaly v Čechách již v roce 1898 v Praze, a to na 

Císařské louce. V následujících letech se hrálo za Stromovkou, proti zámečku Trója. 

Později se první golfoví pionýři odstěhovali na pláně za Petřínem, tam, kde dnes 

stojí Strahovský stadion (Sedlák, 2003: 7). Ovšem golf se tu hrál zcela primitivně, 

hráči se strefovali do vyhrabaných jamek označených červenými praporky. Mezi 

                                                   
8 St Andrew je považováno za domov golfu, první zprávy hovoří o tom, že se golf hrál ve Skotsku již v roce 
1413. V zápise Sira W.G. Simpsona se uvádí: „Pastevec, maje dlouho chvíli, napaloval ohnutou holí oblázek 
do nějaké předem vyhlédnuté jamky v zemi. Jednou ho pozoroval jistý občan, který si vyšel na procházku za 
město, a vyzval pastevce k soutěži, kdo dřív dopraví oblázek do jamky“ (Němec, 1988: 11). Tato zábava se 
rychle rozšířila po celém Skotsku, hrálo se ohnutou holí s jednoho kusu dřeva, opatřené na úderné ploše 
pazourkem, míč byl kožený plněný husím peřím. 

9 Hole byly vyráběny z hikorového dřeva, až ve 20. letech dvacátého století zaměnili Američané hikorovou 
násadu za ocelovou.  

10 Tyto míčky měly jádro z gumy a později z kaučuku, avšak první golfové míčky byly vyrobeny z koňské ušně, 
která byla vyplněná pevně stlačeným husím peřím. 



15 

tehdejší hráče patřili např. Ringhofferové, ředitel Havrda, sportovní redaktor 

Prager Tagblattu Raabe-Jenkins11. 

 

1.1.1 Západočeská hřiště 

První golfové hřiště v Čechách zřejmě druhé v celé tehdejší monarchii 

Rakousko – Uhersko bylo založeno v roce 1904 v Karlových Varech, hřiště mělo 

sloužit pro hru lázeňských hostů, zvláště Angličanů a Američanů, na jejichž naléhaní 

bylo také zřízeno. V publikaci mapující historii karlovarského golfu se můžeme 

dočíst následující, “rozhodnutím císařského a královského místodržitelství v Praze 

se dne 29. září 1904 pod č. j. 204918 povoluje se Panskému šermířskému klubu 

v Karlových Varech změna názvu na Mezinárodní sportovní klub v Karlových 

Varech“12, dále se uvádí, že klub kromě šermu bude provozovat golf a tenis jako 

doplněk lázeňské léčby i pro zábavu a potěšení ostatních návštěvníku lázní. Dle 

zmínek z publikace Bericht uber das III. Veriensjahr des Internationalen Sport – Club 

Carlsbad z roku 1907 se zde ve zmíněném roce odehrál již třetí mezinárodní 

turnaj13.  

Jen o rok později v roce 1905 se otevřelo další hřiště v západních Čechách, a 

to v Mariánských Lázních, otevřeno bylo za účasti britského panovníka Eduarda 

VII., důvody které vedly k jeho stavbě, byly obdobné jako v Karlových Varech. 

Prokop Sedlák v knize Historie golfu uvádí, že dle dopisovatele Golf Illustrated 

z roku 1909, staly se Mariánské Lázně každoročně v srpnu během pobytu krále 

Eduarda VII. „anglickým městem“. Přítomnost krále vždy na čas změnila charakter 

                                                   
11 Takto popisuje počátky golfu v českých zemích Ing. Josef Charvát – dlouholetý generální sektář 
Československého golfového svazu. 

12 Golfová hřiště v Karlových Varech od roku 1904 do roku 1990. In DUNDR, Jiří. 1991. Karlovy Vary:  1991. s. 
19. [příspěvek k dispozici Okresní archiv Karlovy Vary] 

13 Bericht uber das III. Veriensjahr des Internationalen Sport – Club Carlsbad . Carlsbad : Verlag des 
Internationalen Sport – Club Carlsbad , 1907. 16 s. 
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města a velmi také zvýšila ceny za tzv. greenfee14, král měl pravděpodobně toto 

západočeské golfové hřiště ve velké oblibě, neboť každoročně poskytoval ceny pro 

nejlepšího pána a nejlepší dámu (Sedlák, 2004: 9 – 10). Do dvacátých let minulého 

století na našem území nevychází žádná česky psaná publikace věnována této hře. 

Zmínky o golfu lze najít v publikacích psaných německy, které referovaly o 

sportovním dění v Karlových Varech (např. Bericht uber das II. Vereinsjahr des 

Internationalen Sport – Club Carlsbad), tato publikace uveřejňovala zprávy 

z prostředí tenisu, šermu a golfu. 

Časopis Tennis Golf Revue, počátky golfu v českých zemích popisuje 

následovně: "V naší zemi, sportovně jinak vyspělé, která dosáhla v mnohých 

sportovních odvětvích úrovně evropské, ba světové, a jejíž vlajka již několikráte 

byla vztyčená na stožáru olympijském, zůstal golf donedávna téměř úplně 

nepovšimnut. Jen v našich světových lázních byly již před válkou zřízeny golf – 

linksy, a to jednak ke zvýšení cizineckého ruchu, jednak na přímý nátlak lázeňských 

hostů - hlavně Angličanů a Američanů -, tedy více z důvodů materiálních než 

sportovních‘15. 

Dále v časopisu Tennis Golf Revue můžeme najít zmínku o situaci 

v dvacátých letech na těchto dvou západočeských hřištích: "Všechny tyto links 

(Mariánské Lázně a Karlovy Vary) jsou však jen sezónní a jsou frekventovány 

skorem výhradně cizinci. Nebylo a není tam klubu se stálým jádrem hráčů“16. 

  

                                                   
14 Poplatek za hru na hřišti. 

15 Golf v Československu. Tennis Golf Revue. 20. 3. 1928, I., I., s. 32. 
16 Golf v Československu. Tennis Golf Revue. 20. 3. 1928, I., I., s. 32 
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1.1.2 Golf v okolí Prahy 

Těsně před první světovou válkou (1913) postavili. Ringhofferové u Volešic, 

podle vlastních plánů, za Prahou své vlastní golfové hřiště, které mělo na počátku 

pouze tři jamky17. Později bylo rozšířeno na devět jamek. Pánové Ringhofferové18 

se velmi brzy stali dobrými golfisty a zvali sem řadu hostů, rok zde dokonce působil 

i anglický trenér. Hovorový název „Volešovice“ používali Ringofferové pro jednu 

z osad Kamenice na Benešovsku, podle německého „Wolleschowitz“, běžného 

označení ještě na mapách stabilního katastru z konce 19. století19. O hřišti 

samotném se toho ví pouze málo, pouze v časopise Tennis Golf Revue se v roce 

1928 o něm objevuje krátká zmínka. 

Ve dvacátých letech se objevují první pokusy o založení golfového hřiště 

v samotné Praze, v časopise Tennis Golf Revue z roku 1928 je to popisováno takto: 

"první pokusy o založení golf-klubu v ‚Císařské louce’ a krátce po převratu na 

ostrově za Stromovkou vesměs ztroskotaly, takže Praha je roku 1925 stále bez 

golfového hřiště a klubu“20. V roce 1924 je založen Přípravný výbor21, který 

s podporou ministerstva zahraničí22 a díky pochopení Ministerstva národní obrany, 

které dalo souhlas s využitím pozemků vojenského cvičiště v Motole, pokládá 

základní stavební kameny nejstaršího českého23 golfového klubu. Vznik golfové 

hřiště byl mj. podporován i ministerským radou Dr. Janem Svátkem. Na podzim 

                                                   
17 V dnešní době má standardní golfové hřiště 18 jamek, ovšem je možné hrát i na hřištích které mají jamek 
devět.  

18 Viz významné osobnosti prvorepublikového golfu. 

19 NOVÁK, Jaroslav C.; SEDLÁK, Prokop. Ringofferové, "Franta" Doležal a RGC Volešovice. ForGolf. 11/2011, 
5, 11, s. 28-32 

20 Golf v Československu. Tennis Golf Revue. 20. 3. 1928, I., I., s. 32. 

21 Členy tohoto přípravného výboru byli baron František Ringhoffer, Ing. Jaroslav Jahn a britský vyslanec Sir 

George Clerk 
22 Objevuje se zde i „nátlak“ diplomatického sboru, v jehož čele stál britský velvyslanec G. R. Clerk. 

23 Hřiště v západních Čechách nelze považovat za české, jejich zakladatelé i pozdější představitelé byli buď 
přímo zahraniční lázeňští klienti, nebo obyvatelé místní, hlásící se k německé národnosti. Ani mezi členy 
žádní Češi nebyli 
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roku 1925, kdy se s konečnou platností podařilo získat vhodné pozemky v Motole, 

bylo započato s jeho úpravou, jakož se stavbou moderní klubovny, a tak se 

v březnu roku 1926 ustavil Golf - Club Praha. V jehož čele stáli pánové František 

Ringhoffer, velkostatkář Jaroslav Jahn a tehdejší anglický velvyslanec Sir G. R. Clark.  

K samotnému založení Golf Clubu Praha došlo na ustavující valné hromadě 

15. března 1926 v hotelu Palace. Výkonný výbor ve složení Sir George Clerk, Dr. 

Karel Dimmer, Ing. Bedřich Gross, Ing. Jaroslav Jahn, Herbert Lechner, baron 

František Ringhoffer a Dr. Karel Rössler pak do svého čela jako předsedu zvolil 

inženýra Jahna24, GCP měl dokonce i placeného tajemníka25. Klub měl i devítičlenný 

čestný výbor, který byl složen z významných osobností tehdejšího života, do výboru 

patřili mj. Jan Masaryk (vyslanec), primátor hlavního města prahy Dr. Karel Baxa, 

ministr zahraničí Edvard Beneš či americký vyslanec Louis Einstein. 

Již o dva roky později v roce 1928 vzniká nedaleko Prahy u obce Líšnice další 

golfový klub. O tento klub se zasloužili především Adolf Hoffmeister, Jaroslav 

Hilbert a Jaroslav O. Franta, kteří si z Anglie přivezli set starších holí a v návaznosti 

na to začali s dalšími přáteli zkoušet golf na různých místech v okolí Prahy26. Až do 

roku 1930 bylo líšnické hřiště využíváno spíše jako tréninková louka k nácviku 

úderů, až o rok později dostává hřiště pevný herní systém doprovázený výstavbou 

odpališť a úpravou vhodných ploch na greeny. Zájezdy členů z Prahy mají charakter 

organizovaných hromadných výprav s tábořením na dekách pod širým nebem či 

přespáváním v obci Líšnice v hospodě U Křížů. Hráči tohoto klubu se nevázali jen na 

                                                   

24 SEDLÁK, Prokop. Idnes.cz [online]. 7.10.0210 [cit. 2011-12-12]. Sport.idnes.cz. Dostupné z WWW: 
<http://sport.idnes.cz/doktori-inzenyri-slechtici-a-anglicane-rozjizdeli-prvni-cesky-golfovy-klub-17s-/sport-
golf.aspx?c=A100906_170431_golf-Czech-Profi_jok>. 

25 Tajemníkem GCP se stal Ing. Josef Charvát, který se pro následující léta stane významnou osobou českého 
golfového prostředí. 

26 VÁVRA, Ivan. Historie československého golfu. In Historie čs. golfu [online]. s.20. Vyd. 1. Praha: 
Československý golfový svaz ÚV ČSTV, 1982 [cit. 2010-12-08]. Dostupné z WWW: <www.gcp.cz>. 
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hřiště v Líšnici, řada z nich za golfem velmi čile cestovala, například J. Hilbert a A. 

Hoffmeister se vydali za golfem do vzdáleného Alžírska a Tuniska27. 

V této době se již hráči mohli opírat o první českou odbornou publikaci o 

golfu, kterou v roce 1923 uveřejnil Dr. Rossler. Publikace obsahovala i slovníček, 

který byl prvním pokusem o českou golfovou terminologii28.  

V roce 1929 dochází zásluhou Golf Clubu Praha k významné události, tou 

bylo vydání pravidel a zvyklostí golfu v češtině. Publikace byla přesným překladem 

pravidel vydaných Royal & Ancient GC of St. Andrews. K publikaci byl připojen 

index a golfový slovníček v pěti jazycích29.  

O dění v klubu vypovídá i článek ve Slovanském golfu, jenž hodnotí sezonu 

1932: "Není pochyby o tom, že všeobecná těžká situace projevila se roku 1932 i na 

našem klubu, a to zejména úbytkem členů; rok 1932 se započal se 222 členy a 

končí počtem 206. Ti členové, kteří vystoupili, byli však výhradně z řad těch členů, 

kteří nehrají a kteří snad nedocenili našeho sportu. Jinak jsme mohli zaznamenat 

vzestup návštěvnosti našeho hřiště. V roce 1931 obnášela návštěva celkem 6 028, 

ale v roce 1932 již 6 856 osob. Frekvence hřiště zvýšila se tudíž o 14 %. Noví 

členové přihlásili se zajisté ze zájmu o náš sport a není pochyby o tom, že členové, 

kteří hrají, jsou pro klub nepoměrně důležitější. Můžeme tedy se zadostiučiněním 

konstatovat, že náš sport jde rok od roku nahoru a že usilovná práce našeho 

předsedy, výboru a funkcionářů nese svoje dobré ovoce, a žádám – li dnes, aby 

všichni naši členové byli nám nápomocni k udržení a posílení našeho sportu, 

nepochybuji ani dost málo, že tak učiní a vynasnaží se získati našemu sportu 

příznivce další. A golf jako sport zajisté zaslouží, aby byl všestranně oceněn.“30 

                                                   

27 N. N. Cesty za golfem. Tennis Golf Revue. 1. 4. 1932, 5., I., s. 30 

28 Současná golfová terminologie je odlišná, než ta která se používala ve 20. a 30. letech minulého století. 
Do dnešních dnů zůstalo stejných pouze několik základních výrazů. 

29 Překladatelem byl opět Dr. Karel Rossler 

30 N. N. Golf Club Praha. Slovanský golf. 1933, 1., 2., s. 9. 
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I přes nepříliš dobrou hospodářskou situaci v zemi zaznamenává golf ve 

třicátých letech v českých zemích velký rozvoj. Pomohl tomu mimo jiné i zájem 

prezidenta republiky T. G. Masaryka, který golfu věnoval stříbrný putovní pohár 

pro národního mistra31. V roce 1930 se na hřišti v pražském Motole odehrálo první 

Amatérské národní mistrovství Československa v golfu. Ve stejné době povolil 

Royal & Ancient GC of St. Andrews za přípustné používaní ocelových holí32 na všech 

turnajích (do té doby bylo jejich používání povoleno jen ve Spojených státech). 

 

1.2 Významné golfové osobnosti první republiky 

Pro lepší pochopení následujících kapitol je nezbytné, alespoň ve zkratce, 

zmínit nejvýznamnější golfové osobnosti první republiky. Mezi ně 

patřil již několikrát zmiňovaný František Ringoffer, který byl 

průkopníkem nejmodernějších sportů na našem území, již v roce 

1913 si pro svou vlastní potřebu staví první hřiště u rodinné 

residence, ke hře zve rodinné přátele a známé a neustále hru 

zvanou golf neúnavně popularizuje. Začátkem 20. let jak již bylo 

řečeno, stojí také společně s dalšími smíchovskými továrníky u 

prvních snah o založení pražského Golf Clubu. Ve vedení spolku pak zůstává po 

dobu dlouhých patnácti let až do své smrti v roce 1940.  

František Ringhoffer pro Motol nakreslil první plány hřiště a dokonce navrhl i 

klubovnu. Dlouhodobě se také snažil získat pozemky vhodné pro nové 

plnohodnotné hřiště, to se mu nakonec povedlo, když se mu je podařilo zakoupit 

v Klánovicích. Zde je během poměrně krátké doby vybudováno nové hřiště a v roce 

1938 se sem stěhuje Golf club Praha. Rok 1938 byl určitým vrcholem jeho 

                                                   
31 SEDLÁK, Prokop. Český golf popostrčil stříbrným pohárem i prezident Masaryk. Sport.idnes.cz [online]. 4. 
12. 2010, i, [cit. 2011-12-12]. Dostupný z WWW: <http://sport.idnes.cz/cesky-golf-popostrcil-stribrnym-
poharem-i-prezident-masaryk-pt3-/sport-golf.aspx?c=A101203_101126_golf-Czech-Profi_jok>. [e-článek] 
32 Do té doby hráli hráči s celodřevěnými holemi. 
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dobrovolné práce pro rozmach golfu v ČSR, republiku na jeho pozvání dokonce 

navštěvuje i P.C. Burton – předseda Evropské golfové asociace. Ovšem tyto 

radostné události byly následovány událostmi o poznání smutnějšími, Ringofferovi 

umírá jediný syn a ani on sám se netěší dobrému zdraví. Tyto okolnosti spolu 

s politickou situací značně omezují jeho golfové aktivity. V listopadu 1940 František 

Ringhoffer umírá.33 

Další významnou postavou prvorepublikového golfu byl Ing. Josef Charvát, 

který se snažil co nejvíce propagovat český golf. Tento 

vystudovaný inženýr byl aktivní ve všech sférách, ať už se 

jednalo o oblast popularizační, organizační, společenskou či 

diplomatickou. V roce 1926 již během svých studií se stává 

sekretářem Golf Clubu Praha, v tomto zaměstnaneckém 

vztahu vydržel přes dvacet let až do roku 1945. Charvát byl 

také velmi častým přispěvatelem časopisu Tennis Golf 

Revue, kde pravidelně informoval o dění ve světovém golfu, stejně tak jako 

přístupu k pravidlům, avšak nevyhýbal se ani otázkám techniky a taktiky hry. 

Charvát byl také neúnavným popularizátorem golfu. 

Po založení golfového svazu se stává jeho generálním sekretářem34, v roce 

1932 vychází publikace s názvem Golf in der Tschechoslowakei35, jejíž je Charvát 

redaktorem. Od roku 1933 začalo Mezinárodní golfové nakladatelství pod 

Charvátovým redakčním vedením vydávat časopis Slovanský golf a dále německy 

psaný měsíčník Mitteleuropaische Golf Revue, v obou publikuje články z celé šíře 

                                                   

33 NOVÁK, Jaroslav C.; SEDLÁK, Prokop. Ringofferové, "Franta" Doležal a RGC Volešovice. ForGolf. 11/2011, 
5, 11, s. 28-32 

34 Charvát se tak stává hlavní hybnou silou československého golfu. Je nesmírně aktivní navazuje styky 
s mnoha golfovými asociacemi po celé Evropě, dokonce posílá dopisy i do Ameriky. Na akce 
Československého golfového svazu zve mnohé významné osobnosti. Mnoho z této korespondence se 
dodnes zachovalo a je k dispozici v archivu na Chodovci. 

35 Publikace byla vytištěna ve Frankfurtu nad Mohanem. 
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golfové problematiky. Další rok je zahájeno vydávání časopisu Sportovní Revue, 

jehož golfovou část tvoří z převážně většiny jeho odborné články. 

Ing. Charvát byl ovšem i vynikající golfový architekt, který navrhl podobu 

klánovického hřiště. V roce 1934 se zúčastnil soutěže v golfovém designu, 

pořádané prestižím Golf Illustrated a získal první cenu, o tomto informoval i 

tehdejší dobový tisk36. Nejvyššího uznání se Charvátovi dostalo z pera předsedy 

Evropské golfové asociace, který po návratu ze své inspekční cesty po střední 

Evropě pronesl, že nejzajímavějším projektem, který na své cestě viděl, byl projekt 

vskutku překrásného hřiště nedaleko Prahy.37 

Významnou osobností prvorepublikového golfu byla i jedna žena, a to Zdena 

Marie Havránková, místopředsedkyně Golf Clubu Praha a později i golfového svazu 

ČSR. Pocházela z nejvyšších podnikatelských kruhů, patřila k blízkým přátelům již 

zmíněného barona Ringhoffera a inspirována jeho příkladem vybudovala a několik 

let provozovala soukromé hřiště na Hadovce38. Ve druhé polovině 30. letech se 

stala mecenáškou GCP a z velké části také financovala a 

organizovala výstavbu nového hřiště v Klánovicích. 

Během války spolu s již zmíněným Dr. Charvátem 

udržovali i přes zákaz spolkové činnosti chod 

Československého golfového svazu, spolu také připravili 

první poválečnou řádnou valnou hromadu, která se 

konala 22. 8. 1945. I přes fakt, že nebyla znovuzvolená do 

výboru, tak na golf nezahořkla a snažila být se prospěšná 

alespoň v charitativní oblasti a předávat dál společenské kontakty, zejména osobní 

vazby na zahraniční diplomaty, kteří za války pomáhali udržovat GCP při životě. 

                                                   
36 Viz příloha – obrázek 6. 

37 SEDLÁK, Prokop; NOVÁK, Jaroslav Charvát golfový polyhistor. ForGolf. 8/2011, 5, 8, s. 30-33. 

38 Hadovka se nacházela v Praze Dejvicích, hřiště vyrostlo u novogotického zámečku vlastněné rodinou 
Havránkovou. 
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V prvních poválečných letech věřila, že se podaří navázat na předválečné 

mezinárodní úspěchy. Spolu s Dr. Charvátem se dokázali povznést i nad jistou 

nevděčnost či dokonce křivdu ze strany nového vedení klubu a dále stavěli zájmy 

klubu nad své vlastní. Ovšem po roce 1948 se nevyhnula ponížení, když musela 

z existenčních důvodů žádat o potvrzení, že vždy vystupovala jako uvědomělá 

Češka, mající porozumění pro snahy drobného lidu.  

 

1.3 Vznik Golfového svazu ČSR a doba rozkvětu 

 Již od roku 1929 bylo usilováno o založení národní organizace, která by 

jednotně vedla československý golf. Motivací byla potřeba jednotného vedení 

golfu na celostátní úrovni, potřeba jednotných pravidel, stejného stanovení 

hendikepů, vypsání mistrovství ČSR a existence ústředí, které by včlenilo golf do 

organizace československého golfu. Koncem roku 1931 došlo ke schválení stanov 

ministerstvem vnitra39, na ustavující valné hromadě byl zvolen první výbor svazu. 

Jeho hlavními cíly bylo mimo jiné: "ochrana a podpora golfu, propagace čs. golfu a 

zdejších golfových hřišť v cizině, zastupovat navenek golfový sport v ČSR a 

navazovati mezinárodní styky, stanoviti pravidla hry a bdíti nad jejich 

zachováváním, urovnávati spory vzniklé mezi členy svazu a stanoviti a schvalovati 

veřejné hry a mistrovství. Předsedou svazu byl zvolen již zmíněný František 

Ringhoffer“40. 

 Přestože již existoval československý golfový svaz, jeho vliv nedosahoval na 

západočeské hřiště a na kluby na nich působící. Toto se změnilo až v roce 1934, kdy 

vedení svazu rozhodnulo, že se všechny hlavní soutěže budou hrát na 

osmnáctijamkových hřištích v západních Čechách. Poprvé také bylo uspořádáno 

                                                   
39 Stanovy ČsGS. NA Chodovec – fond ČsCS, karton 1, složka 4.) - Viz příloha  

40 N. N. Golfový svaz ČSR. Tennis Golf Revue. 1. 4. 1932, 5., I., s. 32 
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Otevřené mistrovství ČSR na rány, kterého se účastnilo několik evropských 

profesionálů. Dále se odehrála Mezinárodní amatérská mistrovství ČSR mužů a žen. 

V časopise Slovanský golf je situace roku 1933 popisována následovně: 

"Letošní golfový rok nezačal tak mocnými akordy jako sezony dřívější. Černé stíny 

hospodářských poměrů diktovaly i v golfu určitou reservovanost, které se projevila 

slabší návštěvou hřišť a odhláškami nehrajících členů“41. Dále je konstatováno, že 

v krátké době činnosti vykonal svaz vše, co bylo v jeho moci a lituje jen, že kritické 

hospodářské poměry nedovolily svazu a klubům vykonat vše, co by na programu 

pro tento rok. Dr. Ferdinand Tonder42 k tomu dále podotýká: "Golf je u nás 

sportem poslední doby a nemůžeme se proto již nyní pochlubiti takovým rozvojem, 

jako některé jiné státy evropské, v nichž byla zřízená golfová hřiště již dávno před 

válkou, a právě to, že teprve po válce se nás golf ujal, tedy v době, kdy je potřeba 

bojovati s nesmírnými obtížemi, brání nám rozvíjeti se v takovém tempu, v jakém 

se rozvíjely sporty jiné, jako tenis a kopaná.“43  

Současně se v této době daří navazovat mezinárodní styky, v roce 1933 se 

ve Vídni hraje I. Ročník Středoevropského poháru dvoučlenných družstev, kterého 

se účastní i zástupci pražského GC Praha. K překvapení všech tento pohár zástupci 

GC Praha získávají a dle časopisu Slovanský golf, jejich vítězství vzbudilo v celé 

Evropě značnou pozornost. Mezinárodní styky československého golfu jsou 

popsány v tehdejších periodikách. "Nově utvořený svaz ihned pochopil, že 

z nejpřednějších úkolů jest vybudování mezinárodních styků. Využil k tomu 

dokonale loňského roku po prvé vypsaných mezinárodních mistrovství. Do tisku 

celého světa byly zaslány zprávy o těchto soutěžích, tisíce prospektů a desítky 

dopisů bylo adresováno významným zahraničním jednotlivcům i klubům. Bylo tím 

alespoň docíleno toho, že se v cizině dozvěděli o existenci československého golfu 

                                                   
41 N. N. Československý golf v roce 33 a jeho vůdcové. Slovanský golf. 1933, 1., 12, s. neuvedeno 

42 Jednatel Golfového svazu ČSR. 

43 N. N. Golfový svaz  Č.S.R.. Slovanský golf. 1933, 1., 3., s. 14. 
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a Svaz se pak postaral, aby navázáním pravidelných písemných styků tyto nitky 

nebyly přetrhány, nýbrž zesíleny.“44.  

V roce 1933 byly také československým svazem golfu navázány úzké styky 

s jihoslovanskými a polskými golfisty45. Velkou zásluhu při rozvoji vztahů na 

mezinárodním poli mělo i piešťanské hřiště, které svou výhodnou polohou mezi 

Prahou, Vídní a Budapeští a proslulými bahenními lázněmi každoročně přilákalo 

četnou mezinárodní golfovou společnost. Časopis Slovanský golf byl dokonce 

společným časopisem pro československé, polské a chorvatské golfisty. 

Dále probíhá v roce 1933 Mezinárodní golfový týden v Piešťanech46, který 

navazoval na Mezinárodní mistrovství ČSR dam. Generální sekretář golfového 

svazu Josef Charvát celou událost hodnotil následovně. "Ve většině lázeňských míst 

považuje se golf pouze za atrakci a magnet pro cizince. Jest však radostno 

konstatovati, že v lázních v Piešťanech má golf vždy jasný a čistý zvuk, že se zde 

vedle rekreačního golfu velmi daří i golfu závodnímu. To ovšem se projevuje pak 

tím, že sportovní úroveň piešťanských golfových turnajů rok od roku stoupá a že 

ani hospodářská deprese nemůže tuto úroveň stlačiti.“47 Dále konstatoval, že 

piešťanské hřiště bylo velmi dobře připraveno a hráči z mnoha zemí ocenili jeho 

kvalitu. 

V roce 1936 proběhla v Baden – Badenu velká soutěž národů, na které 

překvapil český hráč Hanno Tonder vynikajícím pátým místem. Turnaj byl 

předzvěstí budoucího Mistrovství Evropy družstev, kde každá zúčastněná země 

byla, reprezentována dvěma hráči. Československo bylo reprezentováno Sašou 

Schubrtem a již zmíněným Hanno Tonderem. Jedním z přínosů toho turnaje bylo i 

znovuoživení myšlenky na založení celoevropského nadnárodního orgánu, o jehož 

                                                   
44 CHARVÁT, Josef. Mezinárodní styky československého golfu. Slovanský golf. 1933, 1., 7, s. neuvedeno 

45 Časopis Slovanský golf, byl dokonce společný pro tyto tři skupiny golfistů – o tom v jiné kapitole DP. 
46 V některých pramenech je název Píšťany. 

47 N. N. Mezinárodní týden golfu v Piešťanech. Slovanský golf. 1933, 1., 8., s. neuvedeno. 
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založení se zasloužili také čeští golfisté. Evropská golfová asociace byla založena 20. 

Listopadu 1937 v Lucemburku a tvořilo ji jedenáct národních svazů. 

V roce 1936 se začíná hrát golf i moravské metropoli, když je v Brně založen 

nový Golf Club Brno, který ovšem nevlastní řádné hřiště a tak hrají na přírodním 

hřišti v Leticích u Březnice, toto hřiště má však pouhá čtyři odpaliště, což je 

naprosto nedostačující pro plnohodnotnou hru golfu. 

Rok 1938 byl posledním slavným rokem před blížícím se soumrakem. Golf se 

úspěšně etabloval v rodině sportů, byl zastřešen golfovým svazem, který 

každoročně pořádal tři otevřená mistrovství republiky. V témže roce se také 

otevřelo golfové hřiště v Klánovicích, kam se přestěhoval48 Golf Club Praha. Na 

mistrovské turnaje přijíždělo velké množství zahraničních hráčů, čímž prestiž 

těchto turnajů značně posílili. Dalo by se říci, že podmínky pro další rozvoj golfu 

byly v této době velmi příznivé, bohužel situace v Československu i v Evropě 

v následujících letech tento slibný vývoj přetrhla a položila mu téměř 

nepřekonatelné překážky.  

Ovšem ještě v roce 1938 se koná na rozšířeném hřišti v Karlových Varech 

otevřené mistrovství ČSR, kterého se účastní mnoho zahraničních hráčů, nakonec 

mezi nimi kraluje Sir Henry Cotton z Velké Británie. V témže roce byla rozehrána i 

meziklubová soutěž družstev nazvaná Memoriál F. Rinhoffera ml., do které se 

přihlásily všechny tehdejší kluby Československa. Ovšem zanedlouho musel z již 

rozehranné soutěže kvůli odtržení Sudet odstoupit GC Marienbad a k finále 

soutěže tak vůbec nedošlo (Sedlák; 2004: 62 -65)49.  

 

                                                   
48 Stěhování to bylo vynucené, jelikož na pozemcích dosavadního hřiště se začala stavět Dětská nemocnice 
Motol. 

49 VÁVRA, Ivan Historie československého golfu. In Historie čs. golfu [online]. Vyd. 1. Praha: Československý 
golfový svaz ÚV ČSTV, 1982 [cit. 2010-12-08]. Dostupné z WWW: <www.gcp.cz>. 
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1.4 Situace za války 

Tragické politické okolnosti roku 1938 bohužel neblaze ovlivnily i provoz 

nově otevřeného klánovického hřiště.   Ruch na hřišti utichl a do konce sezony se 

situace již nezlepšila. Na podzim 1938 bylo hřiště navštíveno prezidentem EGA 

(European golf association) P. C. Burtonem, který konstatoval, že hřiště bude po 

dokončení patřit k jednomu z nejlepších v kontinentální Evropě. Zároveň také 

pochválil architekta hřiště, kterým byl sekretář československého golfového svazu 

Josef Charvát.  

Odtržením Sudet od republiky přichází český golf o tři golfová hřiště a to 

včetně dvou osmnáctijamkových50. Na mnoho následujících let, v době 

Protektorátu Čechy a Morava, se tak centrem závodního golfu stalo hřiště 

v Klánovicích51 u Prahy. V roce 1939 jmenuje dokonce golfový svaz i reprezentační 

tým, neboť jeho členi zachovávali naději, že reprezentanti budou mít možnost 

reprezentovat český golf. Léta válečná naprosto ochromila český golf, mnoho 

českých hráčů odešlo z protektorátu do zahraničí52. Přesto je zde snaha dále 

pokračovat ve sportovní aktivitě, která by lidi sdružovala a přinášela trochu radosti. 

Hlavními centry golfových aktivit byly Klánovice a Líšnice.  

V prvních letech protektorátu se odehrála i dvě amatérská mistrovství a také 

meziklubová utkání mezi Golf klubem Líšnice a Golf Clubem Praha. Líšnice, 

malebná obec, která leží asi deset kilometrů jižně od Prahy, se stala jakýmsi 

útočištěm před tíhou doby, která na všechny doléhala. Na hřiště se nedalo jezdit 

auty53 a tak se využívala železniční doprava a mladší dokonce využívali dopravy 

pomocí jízdních kol. Další válečná léta byla ve znamení postupného útlumu 

                                                   

50 Československý golf přichází o osmnáctijamkové hřiště v Karlových Varech a Mariánských Lázních.  

51 Jedná se o tytéž pozemky, na kterých chce soukromý investor znovuobnovit golfové hřiště. Proti jeho 
záměru se staví občanské sdružení. 

52 Odchází například i nově zvolený předseda golfového svazu Mikuláš z Bubna. 

53 Veškeré sportovní aktivity byly v této době zakázány a tak nepřicházelo v úvahu, aby golfisté mohli jezdit 
hrát golf svými automobily. 
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sportovních aktivit. Po spáchání atentátu na říšského protektora, byl v důsledku 

následujících represí zastřelen prezident Golf Klubu Líšnice JUDr. Ludvík Daněk54. 

Za stanného práva po atentátu na R. Heydricha byly pochopitelně veškeré 

sportovní podniky i organizované provozování sportu zakázány a celá země byla 

zmrazená následujícími represemi. Při přechodném otevření klánovického hřiště v 

létě byl přímo na hrací dráze zatčen JUDr. V. Wahl, později popravený. Zatčeni a 

vězněni byli i další členové GC Praha.55
  

V dalších válečných letech se téměř vůbec nehrály oficiální turnaje, ale 

přesto pro některé byla hra golfu vítaným únikem z civilizace, o čemž svědčí zápis 

z kroniky líšnického klubu: "Překrásný den. Z modré klenby hřeje pravé žňové 

slunce. Sedl jsem si do Vávrovy lehací židle, a zatímco z dálky duní kanonáda a 

slyším dutý tón od mnoha letadel neviditelných, hrají si přede mnou mí dva kluci 

s golfovým míčkem.“ (Sedlák, 2004: 78). 

S válkou skončilo i šestileté období perzekuce českého golfu, které velmi 

negativně ovlivnilo nadějný rozvoj předválečného golfu. Některým jednotlivcům 

vzala válka i šanci na sportovní karieru, nejvíce „postiženým“ byl, Hanno Tonder56. 

 

1.5 Poválečná situace 

Co se týče hřišť, nejméně narušena válečnými lety zůstala již zmiňovaná 

Líšnice. I Klánovice se podařilo v poměrně rychlém čase uvést do původního stavu. 

Válkou byla nejvíce poškozena západočeská hřiště. Během války zůstalo hřiště 

v Karlových Varech neudržované a ještě dlouho po jejím skončení nebylo v zájmu 

nových majitelů postarat se o obnovu hřiště. V Karlových Varech byla kontinuita 

golfu naprosto přerušena. Lidé, kteří se před válkou na karlovarském hřišti 

                                                   
54 Byl zastřelen na kobyliské střelnici, vězněni byli i další členi avšak ti trestu smrti unikli. 

55 VÁVRA, Ivan Historie čs. golfu. In Historie čs. golfu [online]. Praha: Golf club Praha, 1983 [cit. 2010-12-10]. 
Dostupné z WWW: <www.gcp.cz>. 

56 Již před válkou byl velmi talentovaným hráčem, kterému se předpovídala velká budoucnost. Bohužel válka 
jeho sportovní sny i kariéru vrcholového sportovce překazila. 
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angažovali, se nechtěli, anebo spíše nemohli ke své činnosti vrátit57. Obnovy hřiště 

se nakonec ujali někteří karlovarští občané, kteří získali podporu úřadů nikoliv jako 

golfisté, ale jako členové Kynologického sdružení v K. Varech, veškeré práce byly 

prováděny svépomocí a na náklady členů sdružení. V roce 1957 dojde k dohodě 

mezi sdružením a Technickou služnou města, která v rámci péče o městské sady a 

parky slibuje pomoc při dokončování obnovy drah.58 

V  Mariánských Lázních byla zpočátku situace velmi podobná, avšak 

především díky americkým vojákům, kteří město osvobodili a měli zájem o golf, se 

podařilo hřiště uvést alespoň do uspokojivého stavu. A již na konci sezony 1945 se 

zde opět hrál golf. Na rozdíl od Karlových Varů se zde ve věci angažuje Místní 

národní výbor, který dokonce žádá ministerstvo vnitřního obchodu, aby subvencí 

pomohlo městu alespoň v prvních letech udržovat golfové hřiště.59 Do poválečné 

éry tak vstupoval český resp. československý golf značně oslaben a to ještě netušil, 

co ho čeká v letech budoucích. V roce 1946 se daří obnovit jakýsi společenský 

rámec golfu a na hřišti v Klánovicích se dochází k setkáním známých sportovců, 

diplomatů, ale například i pilotů americké armády, kteří byli po válce služebně 

vázáni v Praze. V následujících dvou letech se taktéž odehrávají amatérské 

mistrovství republiky.  

V této době se daří zorganizovat první poválečnou schůzi golfového svazu, je 

znovuzvolený výkonný výbor (válku přežilo jen pět z jeho dvanácti členů). Josef 

Charvát se snaží obnovit předválečné zahraniční kontakty a ještě v roce 1947 se mu 

podaří zorganizovat reprezentační výjezd do Švýcarska. V této poválečné době 

hraje golf pouze několik desítek hráčů, o hřiště se starají převážně svépomocí. 

Týden před „Vítězným“ únorem se ještě podařilo uspořádat společenský večer 

konaný pod záštitou Jana Masaryka, který měl velký úspěch a to jak společenský 

                                                   
57 Mnoho z nich bylo nuceně vystěhováno. 

58 Golfová hřiště v Karlových Varech od roku 1904 do roku 1990. In DUNDR, Jiří. 1991. Karlovy Vary:  1991. s. 
3 -4. [příspěvek k dispozici Okresní archiv Karlovy Vary] 

59 Viz příloha – obrázek 11. 
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tak i ekonomický (na darech bylo vybráno přes 50 tisíc korun)60. Z těchto peněz se 

v následujících měsících financoval provoz Golf Clubu Praha. 

 

1.6  Český golf po roce 1948 

 Po převratných politických změnách, které nastaly v únoru 1948, se mění i 

situace v českém resp. československém golfu. Zprvu sice ještě existuje šest 

samostatných klubů, ale nedlouho poté, vláda rozhodla, že dojde ke sjednocení 

veškeré tělovýchovy do tělovýchovné jednoty Sokol, skutečným řídícím orgánem 

byl však Státní úřad pro tělovýchovu a sport, v jehož čele stál ministr informací 

Václav Kopecký. To prakticky znamenalo, že veškeré sportovní spolky nyní budou 

řízeny místní samosprávou. Všechny spolky ustanovené na základě spolkového 

zákona se tak buď musely rozejít, anebo se musely přihlásit do příslušné jednoty, 

která je pod sebe přijala a jejich činnost tak umožnila.(Sedlák, 2004: 91).  

Československý svaz golfu se tak musel podřídit tomuto opatřením a byl 

nahrazen Golfovým ústředím Československé obce sokolské. Golf klub tomuto 

nařízení vyhověl poněkud formálně, když spolu s místními fotbalisty požádal o 

vstup do jednoty Sokol Líšnice a do budoucna tak na místo GKL byl nazýván jako 

Sokol Líšnice. Nově vzniklý Sokol Líšnice měl přibližně tři desítky členů a pro ně se 

stal vítaným útočištěm před tlakem doby, scházeli se zde, vzpomínali na doby 

dobré a doufali v jejich návrat.  

 I přes tyto potíže, situace pro golf na konci čtyřicátých let ještě nebyla zcela 

kritická, konaly se mistrovské soutěže, ale i meziklubová utkání. O golfu se dokonce 

občas objevila i zmínka v novém časopise s názvem Míčové sporty, které golfu 

přináší i nový termín a to „golfový oddíl“61. 

                                                   

60 NOVÁK, Jaroslav C. Vzlety a pády femme - fatale Československého golfu: Z. M. Havránková (1879-1954). 
ForGolf. 8/2011, 5, 8, s. 26-29 

61 Např. golfový oddíl při Tělovýchovné jednotě NHKG Ostrava. 
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 Situace v golfu se rapidně zhoršuje s příchodem padesátých let a dalo by se 

jistě konstatovat, že tato léta jsou pro český golf nejkritičtější. Každý, kdo chtěl 

nadále hrát jakékoliv soutěže v golfu, musel nově získat „průkaz závodníka“, jelikož 

dosavadní registrační průkazy pozbyly platnosti. V průkaze musela být také 

vyplněna rubrika: číslo členského katastru ČOS a také vlepena podobenka. Každý 

„průkaz závodníka“ musel být také ověřen lékařem, kde konstatoval, že závodník je 

zdravotně schopen ten který druh sportu provádět62. Navíc sport dostával stále 

více i brannou povinnost a proto bylo rozhodnuto, že každý golfista, který se chce 

napříště zúčastnit závodů, musí absolvovat soutěž o Tyršův odznak zdatnosti63. 

Toto nařízení vydal Státní úřad pro tělovýchovu a sport. 

 V roce 1950 je uzavřeno klánovické hřiště a taktéž je zabrána jeho klubovna. 

Zábor byl učiněn tak rychle, že někteří členové tam měli stále své věci, kterých se 

pak marně domáhali. Ostatní kluby se po této události začínají bát o svou holou 

existenci.64 Asi největší obavy panovaly na Líšnici, kde většina členů ztratila nejen 

své předválečné postavení, ale i majetek, musela nastoupit na místa pomocných 

dělníků do továren. Dále začal být znatelný i nedostatek golfového vybavení a to 

především golfových míčů.  

Mariánské Lázně přebírají štafetu po Klánovicích a na další desetiletí se 

stávají jakýmsi centrem golfu. Zde se také s golfem seznamuje Hanuš 

Goldscheider65 budoucí významná postava českého golfu. Mariánské Lázně díky 

                                                   
62 N. N. Nové registrační průkazy ČOS. Míčové sporty. 1950, II., 2., s. neuvedeno 

63 Získání odznaku bylo podmíněno absolvováním branného cvičení. 

64 V této době existuje pouze šest klubů: Golf Club Praha, Český golfový klub, Golfový klub Líšnice, Golfový 
klub Mariánské Lázně, Golf Club Brno a Golf klub umělců ze Svratky.  

65 V padesátých letech organizoval v Praze promítání golfových filmů, které umožňovalo zbylým hráčům 
golfu nahlédnout do vzdáleného golfového světa za „železnou oponou“, v dalších letech se mu daří 
uspořádat mezinárodní turnaj pod hlavičkou oddílu golfu Slavie Praha na hřištích v Mariánských Lázních a 
Karlových Varech. Jeho trvalá snaha o legalizaci golfu vedla k založení Československého golfového svazu 
v roce 1968, jehož se stal mezinárodním tajemníkem. Po roce 1989 se stává prezidentem České golfové 
federace. 
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své odlehlosti od Prahy zůstávaly jakousi oázou, která umožňovala alespoň na 

chvíli zapomenout na realitu doby. 

V té době navíc již sílil názor, že se do nové třídní společnosti tento 

„aristokratický a buržoasní sport nehodí“. Jedním z důkazů o diskriminaci golfu je i 

časopis Míčové sporty, který od svého vzniku v roce 1949 uveřejňoval díky Arturu 

Štikovi66 zprávy z golfu a o golfu. Ovšem v roce 1950 došlo ke změně a rubrika o 

golfu zcela vymizela, aniž by bylo vysvětleno proč. Na dlouhých čtyřicet let tak 

přestává vycházet jakýkoliv odborný časopis věnovaný golfu.  

Se situací na hřišti v Klánovicích se skupina jednotlivců nechtěla smířit, a 

proto usilovala o obnovení tohoto hřiště. Ovšem již zmíněný Státní úřad pro 

tělovýchovu a sport vydal stanovisko ke hraní golfu a to bylo následující: 

"Nepovažujeme za účelné u nás zavádět a rozšiřovat golf. Nepopíráme, že může 

být sportem zdravotně vhodným pro starší lidi, protože je při něm pohyb mírný na 

zdravém vzduchu, ale branné kvality, které vy u něj vyzdvihujete, nemá. Pro 

mládež máme u nás řadu lepších sportů, bez přídechu všeho toho měšťáckého, co 

bylo v golfu, který byl opičením po západu a jeho provozovatelé byli takoví 

„sportovci“, že si nechali nosit sluhou pár holí /……/ Ale jako sport se nám dnešní 

době nijak zvlášť nehodí a ceníme si víc řadu jiných sportů67, které také 

podporujeme a snažíme se o jejich masové rozšíření (Sedlák; 2004: 97 – 98). 

Tímto vyjádřením bylo jasně vyjádřeno stanovisko nejvyšších míst na golf. 

Golf byl téměř předurčen k likvidaci. Nejen že nebylo dovoleno znovu otevření 

hřiště v Klánovicích, ale dokonce byl vydán příkaz toto krásné hřiště rozorat. 

                                                   
66 Artur Štika byl představitel československého golfového svazu již před válkou, významně se podílel na 
rozvoji hřiště v Klánovicích. Po válce nastává jeho hlavní organizátorská činnost, kdy spolu s J. Charvátem 
obnovuje činnost svazu. Poté, co se golf dostane pod státem řízenou organizaci Sokol, se Artur Štika stává 
tajemníkem jejího Golfového prostředí. V následujících letech se snaží udržovat ve veřejnosti povědomost o 
golfu svými reportážními a metodickými články (převážně v časopise Míčové sporty). V té době Artur Štika 
organizoval a řídil všechny mistrovské soutěže jednotlivců a družstev. Jeho zásluhou vyšla u nás v roce 1950 
první poválečná Pravidla golfu.(Síň slávy - Artur Štika [online]. 2008. 2008 [cit. 2011-12-14]. ČGF. Dostupné z 
WWW: <http://www.cgf.cz/ShowContext.aspx?CODE=SINSLAVY&PCODE=STIKA>. 

67 Mimo jiné jako sport vhodný pro starší lidi doporučovali sovětskou lidovou hru „gorodky“. 
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Uskutečnilo se to nedlouho po projevu ministra národní obrany Alexandr Čepičky, 

ve kterém vyzval k nesmiřitelnému boji ve všech orgánech tělovýchovy a sportu 

proti kapitalistickým a buržoasním názorům a skoncování s individualistickým 

pojetím sportu. Golfu na Líšnici byla zabrána klubovna, která se do budoucna měla 

stát skladem obilí.68 

 Po zrušení Ústředí golfu neexistoval žádný orgán, který by mohl oficiálně 

pořádat mistrovství republiky, a proto se od roku 1952 konalo mistrovství 

každoročně pod krycím názvem Pohár Mariánských Lázní (Sedlák, 2004: 100).69  

 

1.7 Šedesátá léta 

Do šedesátých let vstupoval český golf soustředěn do pěti70 golfových 

oddílů, hrajících na hřištích v Mariánských Lázních, v Karlových Varech a na Líšnici. 

V roce 1961 se západoněmeckém časopisu Golf objevuje zmínka o západočeských 

golfových hřištích, kde jsou uveřejněny i ceny za greenfee. Poplatek za hru na 

karlovarském hřišti pro zajímavost byl na den deset korun, na týden šedesát a na 

celý rok pak dvě stě korun71. V roce 1962 vydal Krajský výbor ČSTV v Karlových 

Varech Pravidla golfu. Zároveň je vydán i hendikepový řád, který vycházel 

z amerického modelu (Sedlák, 2004: 109). Hřiště patřila pod Československý svaz 

tělovýchovy, organizaci řídila Sekce golfu, jejímiž funkcionáři např. při MV ČSTV  

byli Robert Robětín, Václav Soukal a Jaroslav Dvořák. 

                                                   

68 Okresní národní výbor Praha –jih výměrem 560-1951, rozhodl o záboru klubovny  [NA Fond ČsGS, karton 
2, složka 15]. 

69 Do budoucna tento Pohár organ organizuje Dobrovolná sportovní organizace Slovan Národní výbory. Golf 
sice nebyl celostátně uznáván, ale krajský výbor DSO uznal golf za sport a nechal golfovému oddílu 
zastoupení v krajském výboru DSO. 

70 TJ Slovan Mariánské Lázně, TJ Slovan Karlovy Vary, TJ Dynamo Praha, TJ Tatran a TJ Slavoj Praha. 

71 Což ovšem bylo tehdy pro československé občany značná částka. 
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 Polovina šedesátých let s sebou přinesla jisté politické oteplení, kterého se 

snažil využít i golf. Po téměř dvaceti letech se v roce 1965 koná v Mariánských 

Lázních turnaj s mezinárodní účastí. V témže roce se také uskutečnil první 

poválečný výjezd českého družstva do zahraničí. I do tehdejšího Československa 

přijíždí skupina německých golfistů, kteří zjistili, že i za „železnou oponou“ se dá 

hrát golf, a to na krásných golfových hřištích. Poprvé také vyjíždí reprezentační 

družstvo na mistrovství světa, cesta je sponzorována leteckou společností PANAM 

a také pořadateli. 

 Golf po celou první polovinu šedesátých let usiloval o zařazení do 

organizační struktury ČSTV, stalo se tomu v roce 1968 a tím byl golf ústředními 

tělovýchovnými orgány opět uznán za plnohodnotný sport. „Pražské jaro“ s sebou 

přineslo golfu další vlnu rozvoje, existovalo dohromady deset golfových klubů, ke 

stávajícím golfovým hřištím přibylo např. hřiště u Semil a ve výstavbě bylo hřiště 

v Poděbradech. Byl také založen respektive znovuobnoven Československý golfový 

svaz, který byl také znovu přijat za plnohodnotného člena Evropské golfové 

asociace, jejíž byl československý svaz v roce 1937 zakládajícím členem. Předsedou 

svazu se stává Miroslav Plodek72 který byl velmi obratný vyjednavač a přesto, že 

golf byl stále požadován za buržoasní sport, dařilo se mu vyjednávat řadu 

reprezentačních výjezdu do zahraničí. Uskutečnil se i první trenérský kurz, 

podkladem pro jednotnou výchovu golfu byla škola Ben Hogana73. 

 Bohužel události srpna 1968 neblaze ovlivnily i život československé golfu, 

již v roce 1969 se hranice rychle uzavřely a o každém výjezdu do zahraničí se 

muselo zdlouhavě jednat s nadřízenými orgány. Ovšem pro ty, kterým někdo 

                                                   

72Narodil se roku 1929 a předčasně umírá v roce 1975. Snažil se dostat golf na úroveň ostatních sportů, 
podobně jako Josef Charvát dělal všechno a do všeho. Byl dlouholetým předsedou Čs. svazu golfu a byl také 
významnou osobou pražského golfového života. Ovšem jeho předčasná smrt ve věku 46 let zhatila jeho další 
plány.  

73 KRČMA, František. Za Mílou Plodkem. Československý golf:  Zpravodaj čs. golfového svazu. Prosinec 1975, 
12, s. 1-8. 
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z rodiny emigroval, zůstala cesta do zahraničí zapovězena. Dále ČSTV požadoval, 

aby členové golfového svazu měli pro tuto práci „kádrové předpoklady“ a tak byl 

do roku 1973 obměněn celý výkonný výbor. 

 V sedmdesátých letech se každoročně sestavoval celostátní kalendář 

soutěží, do kterých se zapojovala nová družstva. Hrála se I. liga mužů a žen a také 

II. liga mužů, systém soutěže se v průběhu let měnil, až se nakonec vžil systém 

dvoukolových střetnutí každého s každým. Od roku 1970 začal platit nový 

hendikepový řád, založený na anglickém způsobu výpočtu hendikepu.  

 

1.8 Léta sedmdesátá a osmdesátá 

V lednu 1970 také začal vycházet interní časopis Československého 

golfového svazu Zpravodaj, jelikož byl citelně pociťován nedostatek golfového 

periodika. I přes fakt, že se jednalo o časopis interní, tak byl i on podrobován 

cenzuře nadřízených orgánů74. Kromě tohoto Zpravodaje, který byl vydáván 

Československým golfovým svazem, vycházely ještě tři další občasníky a to: 

Zpravodaj vydávaný oddílem golfu TJ NHKG Ostrava, Karlovarský golf, který vydával 

oddíl golfu při TJ Slovan Karlovy Vary a Zpravodaj GC Praha (Sedlák, 2004: 147). Je 

zajímavé, že ve fondech Federálního úřadu pro tisk a informace75 se o těchto 

zpravodajích neobjevují vůbec žádné zmínky.  

I přes nelehkou dobu počet golfistů v Československu neustále stoupal. K již 

existujícím hřištím přibylo nově vybudované hřiště v Šilheřovicích u Ostravy, zde 

působí již zmiňovaný golfový oddíl při TJ NHKG. Třetí osmnáctijamkové hřiště 

                                                   

74 Více viz další kapitola. 

75 Na základě zákona č. 180/1980 Sb. byl zřízen Federální úřad pro tisk a informace, jehož úkolem bylo 
navrhovat zásady státní politiky ve věcech tisku, určovat hlavní směry vydavatelské činnosti a zabezpečovat 
jejich jednotné provádění, koordinaci a kontrolu. (NA, fond FÚTI, složka 48, Katalogy periodického tisku). 
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v republice bylo vybudováno díky pochopení a pomoci řady složek (města Ostravy, 

vedení TJ NHKG, MV ČSTV, MNV v Šilheřovicích a správy tamějšího zámku76. 

Zároveň se začalo stavět hřiště v Praze v Motole. Realizátorem se stala TJ 

Golf Club Praha a finanční zdroje měly být získány ze sběren Sazky. Místo 

vojenského cvičiště ve stráni nad motolskou vozovnou bylo nakonec shledáno jako 

nejvhodnější pro výstavbu hřiště, konečný projekt zpracoval pan Kamil Pilát, který 

dodnes v Golf Clubu Praha působí. Výstavba hřiště se uskutečňovala 

prostřednictvím brigádnické akce „Z“ a při stavbě bylo použito zeminy, která se 

ukázala jako nadbytečná při stavbě pražského metra. U hřiště byla postavena i 

klubovna, která měla sloužit spíše jako provizorní a v budoucnosti se plánovala 

výstavba klubovny větší a komfortnější.77 Ovšem k tomu nikdy nedošlo a klubovna 

ve stávající podobě stojí dodnes.  

Vrcholnou akcí koncem sedmdesátých let však bylo uspořádání Mistrovství 

Evropy juniorů v golfu. Bylo to poprvé, kdy tato soutěž měla být odehrána 

v socialistickém státě. Turnaj popisuje ve své stati78 z roku 1983 Ivan Vávra: "Není 

tajemstvím, že se některé kruhy mezinárodního golfu netajily skepsí vůči myšlence 

pověřit právě ČSSR, stát na světovém fóru golfu poměrně málo známý, organizací 

jedné z nejvýznamnějších soutěží - a organizátory proto čekal úkol nad jiné obtížný. 

Pro tyto obětavce začalo toto Mistrovství o mnoho, mnoho měsíců dříve, než byl 

odpálen první míček, neboť bylo třeba vyhovět všem kategorickým požadavkům 

Evropské golfové federace, které platily pro ‚golfově netradiční Československo‘ 

právě tak, jako pro státy, v nichž je golf právě tak populární jako např. u nás 

kopaná nebo lední hokej. Veškeré tyto práce organizační, jakož i náročné úpravy na 

                                                   
76 Někdejší majetek Rotshildů. 

77 VÁVRA, Ivan Historie čs. golfu. In Historie čs. golfu [online]. Praha: Golf club Praha, 1983 [cit. 2010-12-10]. 
Dostupné z WWW: <www.gcp.cz>. [e-příspěvek] 

78 Text je místy lehce ideologicky ovlivněn, ovšem události doby popisuje velmi dobře. 
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hřišti však byly provedeny do puntíku a na vteřinu - a výsledek překvapil i 

nejzarytější nedůvěřivce“.79  

Ovšem tento turnaj překročil rozpočet a tak byli vedoucí představitelé 

Československého golfového svazu nuceni tuto skutečnost několikrát vysvětlovat, 

ústředím ČSTV to bylo považováno za neodpustitelnou chybu. Díky překročení 

rozpočtu mohl svaz na upořádání podobné akce v nejbližších letech zapomenout. 

Osmdesátá léta s sebou přinášejí rozšíření členské základny, která dosahuje 

téměř jednoho tisíce členů. Golfová základna je soustředěna do třinácti oddílů a 

dvou tělovýchovných jednot. Na celém území Československa bylo znormováno80 

ke hře šest hřišť: Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Šilhéřovice, Semily, Svratka a 

Poděbrady. Vrcholnými soutěžemi byly nadále obě mistrovství golfu, na tyto 

mistrovství přijíždělo i poměrně velké množství hráčů ze zahraničí.  

Hlavním orgánem československého golfu byl Svaz golfu, z jeho výboru se 

vyčlenil menší orgán s názvem předsednictvo výboru svazu. Toto předsednictvo 

operativně řídilo Svaz, zatímco výbor se scházel jen několikrát do roka. Nadále 

nevychází žádné oficiální odborné golfové periodikum. Vychází pouze již zmíněný 

interní golfový zpravodaj, který je od prvního čísla roku 1973 přejmenován na 

Československý golf s podtitulem Zpravodaj čs. golfového svazu. Jeho vydávání je 

ale nepravidelné, jelikož i díky cenzurním zásahům se nedařilo udržovat jeho 

pravidelnou periodicitu81. Jistou zajímavostí je, že v osmdesátých letech funkci 

šéfredaktora toho časopisu zastával Richard Salzmann82, pozdější dlouholetý 

generální ředitel Komerční banky. 

                                                   
79 VÁVRA, Ivan Historie čs. golfu. In Historie čs. golfu [online]. Praha : Golf club Praha, 1983 [cit. 2010-12-
10]. Dostupné z WWW: <www.gcp.cz>. [e-příspěvek] 

80 Bylo schváleno ke hře. 

81 V tiráži časopisu z roku 1985 je uvedeno, že se jedná o informační zpravodaj Československého svazu ÚV 
ČSTV, vydávaný nepravidelně pro vnitřní potřebu golfových oddílů tělovýchovných jednot ČSTV v ČSSR.  

82 Richard Salzmann stál v čele Zpravodaje od roku 1984 do roku 1989. 
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I přes zvyšující se počet turnajů a zlepšující se úroveň českých resp. 

československých hráčů jim reprezentační výjezdy do zahraničí zůstaly téměř 

zapovězeny. Během osmdesátých let se výjezdy na akce typu Mistrovství Evropy 

povedly jen ojediněle. Když už byl výjezd povolen, bylo to zcela na vlastní náklady 

účastníku, neboť golf jako individualistický a kapitalistický sport nebyl podporován.  

V roce 1988 vychází publikace s názvem Golf, která si kladla za cíl zaplnit 

mezeru v československé sportovní literatuře. Do té doby žádná publikace 

pojednávající golfu nevyšla. Autor knihy Petr Němec83 přiznává, že popularita a 

rozvoj golfu byly brzděny nejen nedostatkem odborných textů, ale i nedostatkem 

regulérních golfových hřišť pro výkonnostní a vrcholový golf. Ovšem chyběly i 

sportovní areály pro hru rekreační. Autor dále golf shledává za vhodnou aktivitu, 

která poskytuje jednotlivci i kolektivu hráčů odpočinek a zábavu a při pravidelném 

provozování i pevné zdraví a harmonický rozvoj organismu (Němec, 1988: 7). 

V předmluvě výše uvedené knihy je úsměvné konstatování předsedy výboru 

svazu golfu Ivana Raise, který říká: "Tento sport prošel vývojem ovlivněným jak 

ekonomickými, tak i politickými změnami. Ze sportu výlučného se stal sport lidový, 

který poskytuje vyžití jak mladým, tak i dříve narozeným. Dnes může hrát v ČSSR 

golf každý, kdo o něj má zájem. Nejsou zde žádné společenské ani majetkové 

bariéry, jak je to běžné v kapitalistických státech.“ (Němec, 1988: 5). 

 

1.9 Golfová současnost 

Za současnost lze považovat období po roce 1989, kdy se změnilo 

společenské klima a tím i situace v československém golfu. Československý svaz 

                                                   
83 Petr Němec je v současnosti profesionálním trenérem golfu působící v Golf clubu Praha. Dlouhá léta stal 
v čele české Profesionální golfové asociace, na FTVS UK vede vzdělávací programy pro trenéry golfu. Vytvořil 
systém vzdělání pro zájemce o profesi golfového trenéra. 
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golfu se změnil na Československou golfovou federaci s celostátní působností84. 

Díky společenským změnám se po padesáti letech konečně golf mohl začít rozvíjet 

svobodně, jako jiné sporty. Velmi rychle se to projevilo na růstu počtů hráčů i hřišť. 

Ještě v roce 1989 měl golf kolem 1300 registrovaných hráčů a v roce 2011 jich již 

bylo více než 55 tisíc hráčů85. Česká republika hraje vůdčí úlohu ve světě golfu ve 

střední a východní Evropě86, golf z pohledu počtu registrovaných hráčů patří mezi 

první desítku sportovních odvětví.  Do budoucna se dá očekávat, že zařazení golfu 

mezi sporty olympijské87 jistě pomůže při jeho další popularizaci. 

V České republice se již opakovaně konalo Mistrovství Evropy družstev, ale i 

jednotlivců a dá se říci, že u nás došlo k situaci, který by jistě snesla označení jako 

„golfový boom“. Vydavatelské domy tedy v průběhu 90. let začínají v hráčích golfu 

vidět zajímavou cílovou skupinu, která je poměrně solventní a na kterou je 

bezpochyby vhodné zacílit svoji vydavatelskou časopiseckou pozornost. Z výše 

uvedeného důvodu začaly, pravidelně vycházet golfové časopisy88. Některé z nich 

již zanikly, ovšem jiné v průběhu dalších let vstoupily na trh. Komparací samotných 

časopisů se budu věnovat v jedné z následujících kapitol.  V této chvíli by bylo 

dobré zmínit alespoň tři stálice dnešní doby na poli golfových periodik, je to 

především časopis Golf (vydavatelství CCB Brno), dále ForGolf (MediaDrive) a česká 

verze89 nejrozšířenějšího světového golfového časopisu Golf Digest (v České 

republice vydává vydavatelství Atemi). Na časopiseckém trhu můžeme najít další 

marginální tituly, které pronikají i do dalších odvětví jako je golfový turismus či 

oblečení jsou Golf&Style, Golf&Punk a Golf Vacation. Specifickým periodikem je 

                                                   
84 Československá golfová federace působila i na Slovensku, kde ovšem počátkem 90. let je pouze jediné 
golfové hřiště.  V porovnání s Českou republikou na Slovensku zdaleka nedochází k takovému rozvoji golfu, 
jako je tomu v ČR, dodnes tam byla postavena pouhá tři plnohodnotná hřiště. 

85 Ročenka České golfové federace 2011. Praha: Media Drive, 2011.  s. 4 

86 Golf v České republice navázal i na kontakty, které se podařilo udržet s nekomunistickou Evropou 
v průběhu více než 40 let komunistické nadvlády nad československým územím. 

87 Golf se znovuobjeví na olympijských hrách v roce 2016 v Rio de Janeiru. 

88 Viz jedna z následujících kapitol. 

89 Licence zahrnuje i slovenský trh. 
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pak již jedenáctý rok vydávaný časopis Green (vydavatel Český svaz greenkeeprů), 

věnovaný údržbě a péči o golfové hřiště90.   

Golf začal také pronikat na obrazovky televizorů a na webové stránky, které 

mohou čtenářům poskytnout nejčerstvější golfové informace. Nejznámějším a 

nejvyhledávanějším zpravodajským serverem je portál golf.cz, dnes již 

s patnáctiletou historií. Golfu se v posledních letech věnuje i veřejnoprávní televize 

na kanálů ČT4, dominanci však přebírá od roku 2009 placená česká mutace 

celosvětového kanálu Golf Channel, který se 24 hodin denně věnuje o golfu.  

  

                                                   
90 Jak již je patrné z názvu jedná se o jediné profesně zaměřené periodikum vycházející v češtině.  Tuto 
absenci řeší zájemci o profesně zaměřená periodika z oblasti golfu (golfová architektura, výstavba hřišť, 
provoz hřišť, golfové vybavení) cestou zahraničních periodik. 
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2 Golfové časopisy za I. republiky 

Jak již bylo řečeno, po první světové válce začal slibný rozvoj golfu a na to 

reagovali i vydavatelé tehdejšího tisku. Nejdříve začíná vycházet časopis Tennis – 

Golf Revue (1928 – 1938), a proto se jemu budu věnovat jako prvnímu v pořadí. 

Dále je to časopis Slovanský golf, který se golfu věnoval v této době asi nejvíce a 

golf se v něm nemusel o pozornost dělit s žádným jiným sportem. Tento časopis 

však vychází jen pouhý jeden rok (1933) později jeho obsah přechází do časopisu 

Sportovní Revue, který vycházel mezi lety 1933 až 1941. Vydavateli obou 

zmíněných periodik bylo Mezinárodní golfové nakladatelství. Dále vyšel anglicky 

psaný časopis Golfing in Czechoslovakia, který byl však velmi útlý a jeho obsah byl 

určen především zahraničním turistům a popřípadě zaměstnancům ambasád cizích 

států, kteří měli zájem o hru zvaný golf.  

 

2.1 Tennis – Golf – Revue (TGR) 

Tento časopis začíná vycházet v roce 1928 a zprvu vychází 14 krát do roka 

později91 jeho periodicita je 20 čísel ročně a tak vychází téměř každých 14 dní. 

V roce 1931 je v redakčních údajích uvedeno, že časopis vychází třicetkrát ročně. 

V Čechách je prvním časopisem, který se zabývá danou problematikou. Časopis byl 

určen především zájemcům a nadšencům, kteří již golf či tenis hráli anebo s ním 

byli alespoň seznámeni. Je ovšem nutno podotknout, že periodikum se snažilo i o 

popularizaci obou sportů.  

Šéfredaktorem byl Dr. Zdeněk Mikyška92 a odpovědným redaktorem K. 

Roth, který byl zároveň vydavatelem časopisu. Redakce a administrace časopisu se 

nacházela ve Štěpánské ulici č. 57, v paláci Lucerna, později se stěhuje do ulice 

Spálená 49. Náklad časopisu bohužel není znám. Jedno číslo mělo 20 - 34 stran, 

                                                   
91 Od pátého ročníku, to znamená od roku 1932. 

92 Byl mimo jiné i knihovníkem Národního shromáždění a také zástupcem sněmovního tajemníka. 
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vyšší počet stran byl především v počátcích vydávání časopisu, kdy měl časopis 

nižší periodicitu.  

Tennis Golf Revue vycházela od roku 1928 až do roku 1938, celkem tedy po 

dobu jedenácti let. Ovšem dvě oddělené rubriky tenis a golf se zde objevují jen do 

roku 1932, tedy do pátého ročníku existence časopisu. Vzhledem k tomu, že se má 

práce týká golfové problematiky tak budu analyzovat pouze část časopisu, která se 

mu věnuje. Ve třetím čísle toho ročníku bez jakéhokoliv vysvětlení mizí strany 

věnované golfu. Domnívám se, že to úzce souvisí s faktem, že začal být vydáván 

časopis Slovanský golf a většina golfových přispěvatelů TGR přešla právě do tohoto 

periodika.93 Název časopisu se i přes tento fakt nemění.  

Jeho jedno číslo časopisu stálo zprvu 3, 70 Kč a roční předplatné bylo možné 

objednat za 45 Kč. Od pátého ročníku činila cena časopisu jen 2, 7O Kč a 

předplatné bylo možné obstarat stále za 45 Kč, neboť ročně vycházelo více čísel.  

Časopis neměl po celou dobu existence jednotnou obálku, povětšinu své 

existence zůstávala černobílá, maximálně využívající odstínů šedé. Po dobu 

vydávání prvního ročníku titulní strana časopisu obsahovala velký nadpis, 

obsahující titulek časopisu a podnadpis (Oficiální orgán Československé Lawn – 

Tennisové Associace a Golf Clubu v Praze). Pod tímto nadpisem byly dále uvedeny 

redakční údaje. Ty v průběhu let zůstávají stejné, co se týče osob odpovědných za 

vydávání periodika, jen adresa redakce se několikrát změnila. Redakční údaje byly 

následně uváděny na poslední straně časopisu.  

Výjimkou, co se týče barevnosti titulní strany, byl druhý rok vydávání 

časopisu, kdy obálka byla vždy kombinací bílé a nějaké barvy a tak například první 

číslo tohoto ročníku bylo bílo – fialové, další bylo bílo – modré a poté následovalo 

bílo – zelené. Titulní strana nadále obsahovala název Tennis Golf Reuve, který 

                                                   

93 Například Josef Charvát, který stál za časopisem Slovanský golf a s počátkem jeho vydávání TGR opouští a 
ta tak úplně přestává informovat o problematice golfu. 
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zabíral přibližně třetinu titulní strany. Dále zde bylo uvedeno o jaký ročník a číslo se 

jedná. V dolní polovině strany byla v pozadí fotografická mozaika, kterou tvořily 

fotografie pocházející ze zákulisí obou sportů. Uprostřed vždy byla aktuální 

fotografie vztahující se k danému číslu. 

Ovšem hned s nadcházejícím ročníkem opět přichází změna grafického 

zpracování první strany. Zobrazení je černobílé a nadále obsahuje nápis TGR, ale 

obsah nadcházejícího čísla. Fotografická mozaika je nahrazena jedinou fotografií, 

na které je vyobrazen hoch držící tenisovou raketu a několik tenisových míčů, za 

fotografii je ještě znázorněna golfová hůl a jeden golfový míč. 

Struktura časopisu zůstává během let stejná. Periodikum mělo po celou 

dobu existence dva základní bloky, které zůstávají pevné. Tyto části byly po 

obsahové stránce velmi nesourodé. Většina obsahu časopisu se věnovala 

problematice tenisu a dalo by se říci, že tvořila přibližně 90 procent obsahu 

časopisu. Jen poslední tři případně čtyři strany byly věnovány problematice golfu. 

Nutno podotknout, že některé články a stati v časopisu jsou uváděny i v německém 

jazyce. 

Obsah již zmíněných tří nebo čtyř stran nebyl vždy rozdělen do zvláštních 

rubrik, ovšem v několika číslech lze najít rubriku Zprávy z pražského Golf Clubu či 

rubriku Škola dokonalého golfu. Každé číslo bylo uvedeno úvodníkem, 

nejzajímavější úvodník je v prvním čísle, kde autor konstatuje, že: "Tennis Golf 

Revue je jediný oficiálním orgánem obou sportů, a že první starostí TGR budou 

především oba sporty, tennis i golf, jako takové, tedy pouze co do jejich ryze 

sportovního obsahu a vývoje a co do jejich významu a účinnosti v tělovýchově; že 

nemůže a nebude TGR opomíjet sociální stránku obou sportů v nejširším slova 

smyslu a jich vklínění v společenský život vůbec“94.  

                                                   
94 N.N.Tennis Golf Revue. 20. 3. 1928, I., I., s. 3 
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Golfová část časopisu byla nadepsaná slovem golf, který byl vyveden 

v tmavě černé barvě v horní části stránky. Obsahem golfové části byly zprávy o 

klubové činnosti, výsledky turnajů, zprávy ze zahraničí či představování 

jednotlivých osobností českého golfu. Časopis také představoval vybavení pro 

golfisty. Dokonce hledal i zmínky o golfu v jiném českém tisku. Tato rubrika 

s názvem Revue Časopisů se prolínala několika čísly95. Časopis například uveřejňuje 

stať psanou paní Milenou96 v Lidových novinách, kde paní konstatuje: "Těžká práce 

referovat o něčem, čemu nerozumíme. Golf je sice překrásný sport, ale zdá se mi, 

že přespříliš nákladný. Pokud vím, je členský příspěvek přes dva tisíce korun ročně. 

Zápisné asi tisíc“97. Redaktoři časopisu se snaží názor vyvrátit a nakonec konstatují, 

že golf není dražším sportem než například tenis.  

V periodiku se objevují i popularizační články, které se snaží ke golfu přilákat 

další zájemce, "Golf jest jediná hra, kterou si člověk může hráti sám pro sebe a to je 

snad to nejpůvabnější na tom. Pro tuhle vlastnost je asi golf tak oblíbený 

v Anglii.“98  

Na stránkách se objevuje i řada odborných statí, které většinou pocházejí 

z per hráčů Golf Clubu Praha, hlavním přispěvatelem byl již výše zmíněný J. 

Charvát, dále například i Zdeněk Mykiška. Časopis také přejímal golfové zprávy ze 

zahraničí a ty povětšinou nebyly překládány a zůstávaly v originále, příklad může 

být např. stať Golf an der See či Golf, der Volkssport der Zukunft. Dále zde může 

najít mnoho fotografií zachycující golfový život v Čechách, ale nechybí ani drobné 

kresby, které ilustrují například Školu dokonalého golfu.  

Velký prostor byl v každém čísle věnován i reklamě a tak čtenářům byly 

doporučovány například prodejny sportovního vybavení, krejčovské služby a 

                                                   

95 Bylo to v průběhu druhého ročníku vydávání časopisu, v roce 1929. 

96 Stať je podepsaná pouze jako paní Milena, ale dá se předpokládat, že šlo o Milenu Jesenskou. 

97 N. N. Revue časopisů. Tennis Golf Revue. 20. 8. 1929, II., 7., s. 32 

98 Tennis Golf Revue. 20. 8. 1929, II., 7., s. 30  
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mnoho jiného. Například se můžeme dočíst, že lehký sportovní vůz Tatra o obsahu 

1, 16 l je ideálním vozem pro toho, kdo chce rychlý vůz za zlomek ceny za sportovní 

vůz obvykle žádané.99 

 

2.2 Slovanský golf 

Časopis Slovanský golf je druhým v pořadí, který se v období první republiky 

věnuje golfové tématice. Měsíčník Slovanský golf začal vycházet v únoru 1933 a 

v době své existence je jediným periodikem píšícím o golfu v českém jazyce. Sice 

stále existoval časopis Tennis Golf Revue, ale ten o golfu v průběhu roku 1932 

přestává informovat. Dle všech dostupných informací tento měsíčník vycházel 

pouze jediný rok, celkem tedy vyšlo jen 12 čísel tohoto časopisu100. Měsíčník byl 

určen především veřejnosti, která už golf hrála anebo s ním alespoň byla 

seznámena.  

Šéfredaktorem měsíčníku byl nám již známý Ing. Josef Charvát, který stal i 

v čele Československého golfového svazu zodpovědným redaktorem a zároveň 

vydavatelem byl Ferdinand Profeld, který stál v čele Mezinárodního golfového 

nakladatelství. Redakce sídlila v Praze, v Kamenické ulici číslo 28. Tisk byl zajišťován 

Pragotiskem, Peroutka a spol., které sídlilo na pražském Smíchově. Cena 

jednotlivých čísel byla 8,- Kč a předplatné na rok respektive na dvanáct čísel bylo 

90,- Kč. Rozsah čísla byl 32 stran. Měsíčník měl rozměr velikosti A 4. 

Časopis neměl jednotnou obálku, ale její barevné provedení zůstávalo po 

celou dobu existence časopisu černobílé. Většina čísel prvního ročníku měla 

poměrně výraznou grafiku, horní části titulní strany byl tučně vyveden název 

Slovanský golf a pod ním číslovka, označující pořadí v daném ročníku. Dále se zde 

objevuje i měsíc vydání. V dolní časti titulní strany, se vždy objevuje fotografie, 

                                                   
99 Tennis Golf Revue. 1. 3. 1932, 5., 1., s. 30 

100 Obsah Slovanského golfu pak s jistými obměnami přechází do časopisu Sportovní Revue. 
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která povětšinou zabírá velkou část této dolní strany. Dále u ní nalezneme popisek, 

co daná fotografie zobrazuje. 

Struktura časopisu po dobu vydávání zůstává stejná, má několik pevných 

obsahových bodů. V první části časopisu bylo možno se dočíst zprávy aktuální 

popřípadě termíny turnajů v Československu i zahraničí, dále následovaly zprávy 

z Golf Clubu Praha. Tento blok býval přibližně v rozsahu 7 až 10 stran. Následovaly 

zprávy ze zahraničí, jejichž autorem byl z velké většiny Jaroslav Charvát. Jako 

například článek s názvem O americké superioritě, kde autor popisuje, proč jsou 

Spojené státy americké tak golfově vyspělé v porovnání s ostatními zeměmi: "Tam 

za oceánem, pokládají vychovatelé mládeže za svou povinnost poskytnout ji 

možnost pěstování všech sportů. Rozhodnou se však pro jeden ze dvou národních 

sportů Ameriky: baseball nebo golf, v těchto sportech se žáci cvičí i v rámci 

normálního vyučování“.101 

Dalším opěrným bodem časopisu bylo udělování rad golfistům jak zlepšit 

svoji hru. Tato rubrika byla přejímána ze zahraničních periodik102 a nebyla ani 

překládána a tak si ji čtenář byl nucen přečíst v originále a to v anglickém či 

německém jazyce. Časopis byl vůbec poměrně čtenářsky náročný, jak již bylo 

uvedeno v předešlém textu, Slovanský golf byl určen i pro chorvatskou a polskou 

golfovou veřejnost a proto se v něm objevovaly i články v těchto jazycích, které 

však byly překládány i do angličtiny či francouzštiny. Chtěl – li tedy český čtenář 

porozumět všem statím, musel vládnout několika jazyky, což v té době bylo 

poměrně běžné. 

V časopise se objevovaly jak popularizační tak i odborné statě, mezi odborné 

lze zařadit články o golfové architektuře či o greenkeepingu103. Mezi popularizační 

                                                   

101CHARVÁT, J.: O americké superioritě. Slovanský golf. 1933, 1., 3., s. 8. 

102 Například z britského měsíčníku Golf Montly. 

103 Udržování hřiště. 
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statě lze bezpochyby zařadit úsměvné příběhy z golfu či dokonce golfové vtipy či 

raritní zprávy o golfu z celého světa: "V Cairo byl v roce 1923 pozorován had, který 

uchopil do huby míč a zmizel s ním v díře. Pravděpodobně pokládal míč za 

vajíčko“104.  

V každém čísle se také objevovala rubrika s názvem Gymnastika pro golfisty, 

kde je konstatováno, že každý sport vyžaduje svalovou práci celého těla, ale každý 

taky klade zvláštní požadavky na určitou tělesnou partii. A proto redakce připravila 

gymnastické cviky přímo na míru ušité golfistům, které byly v každém čísle105 

graficky představeny. Články jsou podepsány Ivanou Lexovou, která v každém čísle 

představuje pět cviků. 

Jak již bylo řečeno, v časopise se velmi často objevovaly zprávy z pražského 

Golf Clubu a do jisté míry by se dalo konstatovat, že Slovanský golf také sloužil jako 

klubový časopis. Na stránkách periodika se může například dočíst o pořádané 

Valné hromadě či o termínech jednotlivých turnajů. Můžeme se dočíst, jak byl klub 

postihnut finanční krizí, kolik členů odešlo a kolik korun se podařilo vybrat na 

příspěvcích. Ale objevují se zde i nařízení pro členy, například bylo ustanoveno, 

kolik může hráč dát caddiemu jako spropitné za jedno odehrané kolo, ovšem tato 

částka nesmí být v žádném případě překročena. 

Třicátá léta byla, jak již bylo řečeno, rozvoji golfu v Československu 

nakloněna a dařilo se navazovat i styky se zahraničními golfovými svazy o čemž 

svědčí i článek s názvem Mezinárodní styky československého golfu, kde se praví: 

"Vzhledem ke krátkosti svého trvání může se náš golf pochlubit již velmi pěknými 

mezinárodními styky. Roku 1931 bylo sehráno první meziklubové utkání se 

zahraničním klubem – International Country Club ve Vídni. Když byl roku 1933 

                                                   
104N. N. Zvířecí historky. Slovanský golf. 1933, 1., 6., s. 4 

105 Gymnastika pro golfisty se objevuje poprvé v prvním čísle druhého ročníku vydávání časopisu a čtenář ji 
tam následně může najit v dalších 12 číslech. 
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založen Golfový Svaz ČSR, dostalo se mu blahopřání od četných státních svazů, 

mezi nimiž bylo i několik zaoceánských“.106 

Celý časopis je poměrně vhodně doplňován autentickými fotografiemi, které 

jsou většího formátu a vhodně ilustrují odborné i publicistické stati. V časopise 

také můžeme nalézt velké množství reklamních upoutávek na různé druhy zboží. 

Ovšem jsou inzerovány i golfové destinace. V mnoha číslech byla k vidění například 

reklama na ostrov Brioni, který je nazýván perlou Jadranu a je na něm možnost hry 

na 18 jamkovém hřišti a také provozování mnoha jiných sportů. Prim mezi 

reklamou jistě hrála reklama na oděvy, mnohdy zabírající celou dvoustranu 

jednoho čísla. Jindy si čtenáři mohli přečíst i příběh uvozující reklamu na dětské 

zboží.  

V některých číslech se objevuje i rubrika, která čtenářům představuje 

významné členy jednotlivých golfových klubů z různých zemí. Příkladem může být 

rubrika s názvem Ze společnosti, kde se čtenář může seznámit paní S. Tonderovou, 

která je přední československou golfistkou a mimo to známou výtvarnou umělkyní. 

Článek je doplněn velkoformátovou fotografií.107 V dalším čísle rubrika mění název 

a je uváděna jako Z pražské společnosti. 

V osmém čísle je čtenář obeznámen s novou rubrikou: Golfista na cestách, 

jedná se o cestovní poradnu, v níž se redaktoři snaží odpovídat na dotazy čtenářů 

ohledně golfových cest. Například na dotaz kam v zimě, odpovídají, že "velmi 

vhodný by byl ostrov Brioni, kde nyní i v zimě můžete hrát dobrý golf na dobrém 

trávníku. Na Vánoce konají se tam golfové závody. V hotelích jsou ceny v zimě 

sníženy“.108 

                                                   

106 Charvát, J.: Mezinárodní styky československého golfu, Slovanský golf. 1933, 1., 7., s. 10 

107 N. N. Ze společnosti. Slovanský golf. 1933, 1., 8., s. 18 

108 N. N. Golfista na cestách. Slovanský golf. 1933, 1., 9., s. 10 
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V časopise se od roku 1934 začínají objevovat i cizojazyčné pasáže, byla zde 

pasáž psaná chorvatsky a také pasáž psaná polsky. Časopis si kladl za cíl oslovit co 

nejvíce slovanských čtenářů zajímajících se o golf. Chorvatsky psaná část časopisu 

čtenářům přinášela zprávy z kolbišť na jejich území a dále také představovala 

českým popř. polským čtenářům krásy jejich země (např. Plitvička jezera). Jistou 

zajímavostí je, že chorvatská redakce čtenáře neopomíjela informovat o každém 

úmrtí v jejich klubu a tak čtenáři v mnoha číslech mohli spatřit zmenšeniny parte.  

V šestém čísle Slovanského golfu se náhle čtenář setkává s novými rubrikami 

a těmi byly Jezdecký sport a Autosport. Rozsahem nejsou příliš obsáhlé a dalo by se 

konstatovat, že jsou jen doplňkové. Rubrika Jezdecký sport poskytuje základní 

informace členům československého jezdeckého klubu a ve zkratce informuje o 

uskutečněných závodech. Rubrika Autosport spíše než o automobilovém sportu 

píše o tom kolik je v Československu vozidel (1933 – 143 tis.) a uděluje rady 

golfistům na cestách. Čtenář se může například dočíst, o tom kde může nechat svůj 

vůz opravit či o technických novinkách z oblasti automobilového průmyslu. 

 

2.3 Sportovní Revue 

Časopis Sportovní Revue je dalším v pořadí, který ve třicátých letech 

referoval o golfu. Periodikum vycházelo v letech 1933 až 1941. Periodikum bylo 

určeno všem, které zajímali zprávy a obrázky ze sportovního a společenského 

života. Vydavatelem časopisu bylo již zmíněné Mezinárodní golfové nakladatelství 

František Profeld, které sídlilo v Praze II. v Příčné ulici 2109, v roce 1937 se 

nakladatelství stěhuje do ulice Ve Smečkách 19. Jeho zodpovědným redaktorem 

byl František Profeld a šéfredaktorem listu byl již několikrát zmiňovaný Ing. Josef 

Charvát.  

                                                   
109 Novinová sazba byla povolena ředitelstvím pošt a tel. č. 46141/VII. 33., tisk: Progotisk, Peroutka a spol., 
Praha Smíchov. 
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Časopis vycházel jedenkrát za měsíc, cena jednoho vydání činila 8, - Kč a 

roční předplatné bylo 90,- Kč110. Je zajímavé, že Mezinárodní golfové vydavatelství 

stanovilo v roce 1933 stejnou cenu za jeden výtisk časopisu Sportovní Revue jako za 

časopis Slovanský golf. Rozsah časopisu byl zprvu 32 stran, ale nebylo tomu tak po 

celou dobu existence časopisu. Například v roce 1940 a 1941 vycházel časopis 

pouze jednou za dva měsíce a měl menší počet stran. 

Barevné provedení časopisu bylo po celou dobu jeho existence černobílé, 

pouze obálka časopisu byla od roku 1934 vyvedena v barvě. Titulní strana byla tedy 

v začátcích vydávání (po celý první rok) časopisu černobílá a vždy byla doplněna 

jednou fotografií111. V horní části strany byl uveden titul časopisu Sportovní Revue 

a také jeho číslo. Obojí bylo vyobrazeno černým tučným písmem, ve spodní části 

titulní strany se nacházela již zmiňovaná fotografie, která byla vždy doplněna 

popiskem. Již následující rok (1934) je grafické vyvedení titulní strany změněno, 

název Sportovní Revue je vyveden drobněji a nově je zarovnán na střed titulní 

strany. Celý název je vyveden v tiskacím písmu. Největší změnou je však 

dvoubarevné provedení obálky, které je každý měsíc jiné, jednou je to kombinace 

žlutočerné, jindy červenobílé. Titulní strana je diagonálně rozdělena, v dolní části je 

vyobrazen obličej pohledné ženy – golfistky. V horní části je kromě názvu časopisu 

ještě kalendářní rok a také číslo časopisu pro daný rok, oboje je vyvedeno v černé 

barvě112 

V roce 1937 dostává titulní strana opět jinou podobu, nově je vyvedena celá 

v barvě, tato barva je pokaždé jiná. Čtenář se tak setkává s modrým, červeným ale 

například i zeleným provedením. Na titulní straně nechybí název periodika, který je 

nově vyveden ve stříbrné barvě stejně tak jako dva z okrajů časopisu. Písmo je 

psací a titulek působí velice moderně. Titulní strana je dále doplněna o číslo, které 

                                                   
110 Sportovní Revue. 1933. 1. s. 1 

111 Viz příloha obrázek 16 

112 Viz příloha – obrázek 17. 
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je uvedeno v pravém dolním rohu113. Časopis byl velkoformátový, jeho velikost 

byla o něco větší, než je velikost A 4.  

První rok vydávání časopisu je ve znamení shánění finančních prostředků na 

rozjezd časopisu, několikrát během roku se na prvních stranách časopisu objevuje 

SOS výzva, aby si čtenáři u nakladatelství objednávali bony114. V SOS výzvě se 

uvádí: "Jako veškeré jiné časopisy, tak i náš má značná udržovací vydání a musí míti 

proto i příjmy!“115. Dále se uvádí, že uvědomělý sportovec vždy klade důraz na 

pěkný klubovní časopis "a proto prosíme, abyste již se sportovního zájmu pomohli 

existenci časopisu a bony objednali“116. 

V prvním roce existence byl časopis tvořen dvěma částmi, první pojednávala 

o jezdeckém sportu a druhá o golfu. Část o jezdeckém sportu, nejdříve čtenářům 

podrobně jezdecký sport představuje a uvádí informace o drezurním ježdění u nás. 

Dále jsou zde informace z mezinárodních i českých dostihových kolbišť. Každá 

strana je doplněna minimálně jednou fotografií a také několika reklamami, 

inzerující rozličné zboží od nábytku až po náboje. 

Druhá část je věnována, jak již bylo zmíněno golfu. Ovšem Mezinárodní 

golfové nakladatelství do této části pouze překlápí články se souběžně 

vycházejícího časopisu Slovanský golf, jen reklamy a inzerce je zde rozdílná. 

Objevuje se zde velmi zajímavý článek, s názvem Golf ze stanoviska lékaře, kde se 

praví: "Hráti dobře golf vyžaduje značné tělesné i duševní pružnosti/…./ Mnoho 

pacientů jest mi vděčno za to, že zlomil jsem jejich předsudek a přivedl je ke golf. 

                                                   
113 Viz příloha – obrázek 18.. 

114 Bony byly platidlem, kterým čtenáři mohli platit u firem inzerujících v časopise a dostali na zboží 15 % 
slevu. 

115 N. N. SOS. Sportovní Revue. 1933. 3. s 3 

116 N. N. SOS. Sportovní Revue. 1933. 3. s 3 
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Účinek golfu na celkový stav jest většinou výborný. Ruší mnoho škodlivých a 

vyvolává mnoho užitečných činitelů.“117 

Již v druhém roce vydávání časopisu (1934) se golfová problematika prolíná 

celým číslem. Je vysoce pravděpodobné, že je to způsobeno faktem, že přestává 

vycházet měsíčník Slovanský golf a tak se Sportovní Revue na dlouhou dobu 

jediným periodikem, které pravidelně informuje o golfu na území Československa. 

Časopis má sice v názvu slovo sportovní, a tak by čtenář mohl předpokládat, že zde 

najde informace z mnoha sportů, ale pravdou je, že převážnou část informací tvoří 

zprávy ze světa golfu. Dále můžeme najít zmínky o jezdectví a lyžování.  

Časopis má snahu cílit na širší cílovou skupinu než jen golfisty resp. na 

sportovce a tak se v každém čísle objevuje rubrika ze společnosti, cestovatelská 

rubrika či rubrika o módě. V jednom z čísel je například čtenář seznámen 

v obsáhlém článku o plesu čsl. Červeného kříže na Pražském hradě. "Španělský sál 

ve třpytu tisíců světel křišťálů skýtal nádherný pohled. Tento sál naplnil skvělou 

společností, rekrutující se z nejpřednějších kruhů politického světa, průmyslového, 

uměleckého a zástupců armády. Diplomatický sbor dostavil se v plném počtu a 

elegance fraků a uniforem našich i cizích misí se skvěla toiletami“118. 

Zajímavou rubrikou jsou Golfové zprávy, které jsou převzaty ze zahraničních 

tiskovin a čtenářům přináší určité golfové perličky. Mezi ně bezpochyby patřil i 

článek Golf v noci, kdy autor obdivuje, že ve Spojených státech amerických si již 

založili i osvětlená golfová hřiště, která umožňují zahrát si naprosto regulérní golf i 

v noci. Článek je doplněn dvěma fotografiemi.  

V každém čísle se také objevuje rubrika 5 minut golfu, jež čtenářům radí jak 

nejlépe hrát jednotlivé herní situace: "je – li risiko tak velké, že má hráč v okamžiku 

založení pochybnost, zdali ránu svede, mělo by heslo ‚hrajte na jisto‘ vystoupiti 

                                                   
117 Plaut, F. Golf ze stanoviska lékaře. Sportovní Revue. 1933. 8. s 16 

118Stehlíková, K.: Ples Čsl. Červeného kříže na Pražském hradě. Sportovní Revue. 1934. 1. s. 7 
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v plamenných písmenech před jeho zrakem“119. Sportovní Revue přebírá ze 

Slovanského golfu rubriku, kde radí cestovatelům a nově jí nazývá Cestovní 

poradna Mezinárodního Golfového nakladatelství, nově také ve spolupráci 

s předními institucemi cestovního ruchu pořádá celou řadu cest za golfem jako 

například na francouzskou riviéru. 

Další rubrikou, která je převzata ze Slovanského golfu, je rubrika 

Greenkeeping Ing. Josefa Charváta, která se však nově neobjevuje v každém čísle 

ale pouze nárazově. Obecně lze říci, že časopis Sportovní Revue je určen pro 

mnohem širší čtenářkou veřejnost, které se chce zalíbit. Z uvedeného důvodu se 

v ní objevuje mnohem více obecných článků, než tomu bylo v případě Slovanského 

golfu. 

V roce 1935 se nově v časopise objevují rubriky Elegantní žena a elegantní 

muž, kde například praví: "že leopardí kožíšek ubere ne – li více, tedy aspoň desítku 

věku, není divu, že jest touhou a přáním takřka každé ženy. Velmi hezký je úplně 

volný s bobřím neb vydřím límcem u krku, po případě s manžetami z téže 

kožešiny“120. Obě rubriky jsou doplněny velkoformátovými fotografiemi a také 

nezbytnou inzercí zahrnujíc široké spektrum výrobků a služeb (od kosmetických 

salonů až po obchod s botami). 

V dalším čísel si čtenář může přečíst stať od Ing. Charvát s názvem Golf a náš 

denní tisk. Autor se pozastavuje nad tím, jak je možné, že československý tisk málo 

informuje o golfu, když může informovat o třinácti jiných sportech. "Část našeho 

sportovního tisku stále ještě nevidí neobyčejný rozmach golfu, nebo lépe řečeno 

nechce jej viděti. Jejich stránky jsou věnovány sportům tzv. populárním nebo 

lidovým, které ke svým podnikům přilákají tisíce diváků nadšenců. I když plně 

respektujeme a uznáváme všechna stanoviska komerčně – finanční, neměli by 

                                                   
119 N. N. 5 minut školy golfu. O hře na jisto. Sportovní Revue. 1934. 1. s. 22 

120 N. N. Elegantní žena. Sportovní Revue. 1934. 2. s. 18 
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odpovědní žurnalisté zapomínati, že tisk má vysoké a odpovědné poslání. Má býti 

rádcem a vůdcem, má někde usměrniti, jinde povzbuditi……A bude – li dobré vůle, 

neztratí se ani řádky golfu“ 

Nově se téhož roku objevuje i rubrika o automobilech, autoři časopisu 

každému golfistovi doporučují vlastnictví automobilu. Představují různá vozidla a 

vyzdvihují jejich výhody. V této rubrice čtenář také najde velké množství reklam 

inzerující rozličné služby automobilistům. Jistou novinkou jsou celostránkové 

reklamy, jedna taková čtenářům představuje i nový automobil Zetka121 

čtyřsedadlovou limuzínu, kterou vyráběla Československá zbrojovka Brno a její 

cena byla 19 800,- Kč122. 

Následujícího roku se v časopise objevují i poznatky z cest, jeden z příspěvků 

hovoří o cestě do Ameriky podniknutou lodí Cunard, autor článku MUDr. Otto 

Škoda o ní řekl: "letošní výprava, kterou pořádala Cunard White Star do Ameriky, 

dokázala, že Spojené Státy jsou i pro nás za stávajících okolností snadno 

dosažitelné, a řekněme si to přímo, ve srovnání se zájezd i např. do Španělska, 

vlastně nejlevnější příležitostí, která se nám letošního roku naskytuje. A pak viděti 

a poznati Ameriku na vlastní oči, zem, která obchodně a technicky jest tam, kam se 

my ani za desítky let nedostaneme, stojí již za mnoho“123 

V roce 1937 dochází k částečné grafické úpravě vnitřní podoby časopisu, 

drobně se mění styl písma a rubriky jsou nově nadepsány velkými písmeny. Další 

změnou je rozčlenění časopisu, až doposud se golfová problematika prolínala 

celým časopisem, nyní nově vzniká rubrika Klubovní zprávy. Do této rubriky je 

soustředěna většina golfových zpráv, přesto i nadále se občas objeví zprávy z golfu 

i ve všeobecné části časopisu.  

                                                   
121 Označení automobilu bylo Z 6. 

122 Sportovní Revue. 1935. 6. s 10 

123 Škoda, O.: S Cunardem do Ameriky!. Sportovní revue. 1935. 6. s 10 
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Periodikum v této době také získává podtitul List pro sport a společnost. 

Časopis se znovu snaží oslovit širší vrstvy čtenářů, když se rozšiřuje o rubriky Móda 

a divadlo a o rubriku Zdravotní koutek. Tu redigoval MUDr. Alois Wachstater, 

mimo jiné se zde píše: "Příroda darovala lidstvu jednoduché, přírodní a od 

pradávna osvědčené léčivé a nemocem zabraňující prostředky. Co se osvědčilo po 

staletí až dodnes, nepotřebuje jistě žádného dalšího důkazu o své dobré jakosti: 

BÍLINSKÁ kyselka a ZAJEČICKÁ hořká voda jsou po staletí lékaři doporučovány jako 

vyzkoušené léčivé prameny obzvláště k DOMÁCÍM LÉČBÁM PITÍM!“124 

V roce 1939 dochází k další významné změně, co se týče struktury časopisu, 

list je rozdělen na dvě časti, s tím že v první části již není o golfu žádná zmínka. Tato 

část časopisu má 18 stran, golfu dedikována část druhá, s názvem Golf revue má 

pouhých 6 stran. Zajímavé je, že strany věnované golfu jsou vytištěny na zřetelně 

žlutějším papíře než hlavní část listu. Z uvedeného je patrné, že problematika golfu 

se stává poněkud marginální a Mezinárodní golfové nakladatelství se rozhodlo již 

mu do budoucna nevěnovat takovou pozornost. Ač jde o poměrně významnou 

změnu, tak se redakce k novému uspořádání časopisu žádným způsobem 

nevyjadřuje. V listu se v porovnání s minulostí objevuje mnohem méně autorských 

článků Josefa Charváta. 

Čtenář se v nové podobě časopisu může seznámit s mnoha různými tématy. 

Periodikum se nově spíše stává určitým společenským měsíčkem reflektujícím 

problémy a zajímavosti své doby. V prvním čísle ročníku 1939, se například 

objevuje článek s názvem: Budeme jezdit vpravo, reflektující skutečnost, že se 

protektorátu Čechy a Morava nově bude jezdit v pravé části vozovky125. Dále zde 

můžeme najít zajímavý článek pojednávající o dopravním letectví. Čtenářům jsou 

představeny nové linky ČSA a také letový řád jednotlivých linek a tak se například 

může dozvědět, že do Londýna se dá dostat denně a to pokaždé přes nějakou 

                                                   
124 Wachstater A., Zdravotní Koutek. Sportovní Revue. 1938. 8. s 26 

125 Ardita,: Budeme jezdit vpravo. Sportovní Revue. 1939. 1. 8 s. 
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evropskou metropoli126. V souvislosti se zmíněnou zprávou o ČSA se v listu 

objevuje i celostránková reklama této společnosti, která je doplněna názornou 

mapkou, kam všude ČSA létají. 

V roce 1940 a 1941 již vychází Sportovní Revue jen jako dvojčíslo, ale má 

větší počet stran, z počtu 24 se rozšiřuje na 28 stran. Nově se v časopisu objevují i 

propagandistické články, jedním z mnoha je například článek Golf v Německu, Nár. 

soc. mládež hraje golf127 nebo článek s názvem Vývoj golfu v Říši naším vzorem.  

V posledních vydaných číslech se opět objevují nové rubriky i nová 

doporučení, například se můžeme dozvědět jak ošetřovat zdravou i vadnou pleť: 

"mytí je naprosto nutné, mýdlo nelze prostě vymýtiti, je však, ale nutné, obnoviti 

po mytí kyselý povlak pokožky vhodným kyselým krémem“128. 

Rokem 1941 končí vydávání tohoto měsíčníku, který vycházel po dobu devíti 

let a pro golfistu byl po určitou dobu jediným česky psaným periodikem 

informujícím o golfu na území Československa. 

 

2.4 Golfing in Czechoslovakia 

Posledním prvorepublikovým periodikem, které vycházelo, respektive vyšlo 

na území Československa, byl časopis Golfing in Czechoslovakia. Tento časopis se 

měl stát úspěšným pokračováním prospektů, které vydal Československý golfový 

svaz pro potřebu zahraničních turistů. Měl být určen především pro Anglii a země 

skandinávské.  

V dopise Svazu ho Dr. Charvát představoval následovně: "časopis bude 

tištěn na chamoix křídě v líbivé výpravě, která stejně jako obsah bude uzpůsobena 

                                                   
126 Naše dopravní letectví včera a dnes: Sportovní Revue. 1939. 1. 2 s 

127 N. N. Golf v Německu, Nár. soc. mládež hraje golf. Sportovní Revue. 1940. 1. 10 s 

128 N. N. Ošetřování zdravé i vadné pleti. Sportovní Revue. 1940. 1. s. 16 
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tak, aby vyhověla vkusu Anglosasů, jimž je tento časopis především určen. 

Vydávání časopisu má být hrazeno anoncí a propagačními příspěvky hotelů, 

lázeňských správ a jiných ústředí, interesovaných na cizineckém ruchu. O hrazení 

nákladů na distribuci časopisu vyjednáváme právě s ministerstvem obchodu“129. 

Dále je v dopise uvedeno, že "snahou je tímto časopisem propagovati golf a 

cizinecký ruch v Československu“. Svaz je následovně žádán, aby laskavě 

spolupracoval při redakci časopisu a také při jeho distribuci130. Zároveň již 

mnohokrát zmiňované Mezinárodní golfové nakladatelství131 žádá, aby mohlo 

používat názvu „Oficiální orgán Golfového Svazu ČSR“. 

Již zmíněný dopis byl napsán v říjnu 1935 a první číslo časopisu Golfing in 

Czechoslovakia vychází 5. května 1936. Jak již s názvu vyplývá, celý časopis byl 

napsán v anglickém jazyce a ani nebyl příliš určen československé veřejnosti. Byl 

cílen především na zahraniční návštěvníky našich hřišť. Hlavním cílovou skupinou 

byli již zmiňovaní Anglosasové, dále také zaměstnanci ambasád sídlících 

v Československu a ostatní cizinci.  

 Časopis byl vydáván Československým golfovým svazem, který pro to 

využíval Mezinárodní golfové nakladatelství. Hlavním editorem časopisu byl již 

velmi známý Dr. Josef Charvát. Periodikum bylo tištěno u Peroutky a spol. na 

pražském Smíchově. Cena pro předplatitele byla 15, - Kč a předpokládalo se, že 

bude vycházet 6 čísel ročně132. Časopis měl 16 stran.133 

                                                   
129 Charvát, J.: Dopis ČSGS 25. 10. 1935. NA Archiv. Fond ČSGS, karton 5, složka 22 

130 Charvát, J.: Dopis ČSGS 25. 10. 1935. NA Archiv. Fond ČSGS, karton 5, složka 22 

131 V rámci nakladatelství vycházely i tituly Slovanský golf a Sportovní Revue. 

132 Předpokládalo se, že časopis bude měsíčkem, který však bude vycházet jen v golfové sezoně a proto tedy 
jen 6 zmiňovaných čísel. 

133 Tiráž. Golfing in Czechoslovakia.1936. 1. s.1 
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Ve skutečnosti však vyšlo pouze jediné číslo tohoto časopisu a jeho 

existence tak byla velmi krátká134. Obálka časopisu byla z tvrdého papíru a byla 

zelenobílá. V pravém horním roku byl napsán rok vydání, v levém dolním rohu pak 

bylo číslo vydání. Obě číslice byly vyvedeny v hnědé barvě, stejně jako samotný 

název časopisu Golfing in Czechoslovakia. Ten byl vyobrazen ve velkých tiskacích 

písmenech a byl zarovnán přibližně do středu titulní strany. Graficky byla titulní 

strana rozdělena diagonálně do tří pruhů, s tím, že prostřední pruh byl zelený a 

uvnitř něj byla černobílá fotografie golfistky při švihu135. Na zadní straně časopisu 

byla vyobrazena mapka, na které byla zakreslena všechna československá golfová 

hřiště, zároveň tam byla znázorněna důležitá města poblíž nich. 

Po otevření časopisu se čtenář ihned mohl seznámit s termínovou listinou 

vypsaných turnajů pro sezónu 1936, našel zde oficiální amatérská mistrovství 

Československa stejně jako turnaje menšího významu. Na další straně byla téměř 

celostránková fotografie, zachycující jaro na hřišti v Piešťanech Strana dvě měla 

čtenáře dobře naladit, neboť se zde objevila rubrika s názvem We start with a 

laugh136. Zde bylo zmíněno několik golfových vtipů, které byly z převážné většiny 

přebrané ze zahraničních golfových periodik (South African golfer či Golfing). Na 

dalších dvou stranách je vyprávěn příběh otevření mariánskolázeňského hřiště, kde 

se dle autora odehrála velice vtipná příhoda. Král Edward byl požádán, aby provedl 

první slavnostní odpal, který to s díky odmítl a chtěl tuto vzácnou chvíli přenechat 

opatovi z klášteru v Teplé, díky jemuž bylo možné na těchto pozemcích hřiště 

                                                   
134 Nepodařilo se dohledat důvody, proč časopis vyšel pouze jednou. V Národním archivu je pouze 
k dispozici dopis Dr. Charváta, kde oznamuje svému příteli, že časopis již nebude dále vycházet. (Charvát, J.: 
Dopis. NA fond ČSGS. karton 5, složka 24). Můžeme se jen domnívat, že se například časopis nesetkal 
s očekávaným zájmem, popř. se mu nepodařilo najít dostatečný počet inzerentů, a proto jeho vydávání bylo 
finančně neúnosné. Je pravdou, že v celém prvním výtisku se neobjevuje jediné reklamní sdělení. 

135 Viz příloha – obrázek 15. 

136 „Začneme s humorem“. 
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postavit. Ten ovšem nikdy v životě nedržel v ruce golfovou hůl a tak ji chytl 

obráceně a snažil se i tak provést první odpal137. 

Na následujících stranách je představeno například město Mariánské 

Lázně, a v článku se podrobně popisuje, v jakých měsících je nejvíce doporučována 

návštěva, jaké neduhy se zde léčí, stejně jako vlaková dostupnost města z mnoha 

evropských metropolí138. Časopis neplnil pouze informačním funkci, jeho záměr 

bylo i pobavení čtenářů a tak se v něm například objevuje i příběh s názvem The 

Days that Were, který měl být na pokračování k čemuž, však už nedošlo. 

Jako velmi zajímavý se jeví článek Percyho Grabtree, který navštívil lázně 

Piešťany a pobyl zde po dobu čtyř týdnů. Popisuje nejen své golfové zážitky, ale 

obecně i pobyt samotný, který v něm zanechal silný dojem. Čtenářům sděluje, že 

tak zajímavé hřiště jako se nachází právě v Piešťanech, ještě doposud nehrál, 

zvláště se mu zalíbily jamky, které se klikatily kolem řeky Váh. Všem návštěvu 

lázeňského města doporučuje, neboť nepochybuje, že všichni se zde shledají se 

stejně vlídným přijetím jako on sám.139 Článek je velmi vhodně doplněn čtyřmi 

kvalitními fotografiemi. 

Na následujících stranách jsou představeny kluby a města, která budou 

hostit nejvýznamnější turnaje nadcházející golfové sezony. Pointou článku je 

přilákat na tyto turnaje i zahraniční hráče, a proto se zde objevují i například 

fotografie hotelů v lázeňských městech140. Dále se čtenářská obec může dočíst 

zajímavosti z mariánskolázeňského hřiště a tak se například dozvídáme, že hru 

pozdější vítěze141 Amatérského mistrovství Československa sledoval i slavný 

                                                   
137 Bennet, A. P.L An Amusing Incident at the Opening of the Marienbad Golf Course. Golfing in 
Czechoslovakia.1936. 1. s. 3 - 4 

138 N. N. The Pearl of Bohemias Spas. Golfing in Czechoslovakia.1936. 1. s. 5 

139 Crabtree, P.: Golfing in Pistany. Golfing in Czechoslovakia.1936. 1. s. 9 – 11. 

140 N. N. The Czechoslovak Golf Championship 1936. Golfing in Czechoslovakia.1936. 1. s. 12 – 13. 

141 Vítězem se stal již zmiňovaný Sir Henry Cotton. 
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spisovatel Rudyard Kipling či, že filmová hvězda Anna Stenová si brala první hodiny 

golfu právě u profesionálních trenérů tamějšího hřiště142. 

V poslední části časopisu se nacházely rady motoristům, přijíždějící do 

Československa, ti se například dovídají, že při překročení statní hranice si musí 

opatřit tranzitní certifikát v nominální hodnotě 30 Kč, který je platný po dobu 

deseti dnů a na požádání může být prodloužen. Dále je zde informace, že větší 

množství dovážených valut je nutno nahlásit na státní hranici, kde je si nutné 

nechat vystavit certifikát o jejich dovozu.143 

Touto rubrikou končí první a zároveň poslední vydaní časopisu Golfing in 

Czechoslovakia, časopisu který se vytyčil mnohé cíle, které však zůstaly 

nenaplněny. 

  

                                                   
142 N. N. TIT BITS from Marienbad Golf Course. Golfing in Czechoslovakia.1936. 1. s. 14. 

143 N. N. This may be of interest to Motorists visiting Czechslovakia. Golfing in Czechoslovakia.1936. 1. s. 15 
– 16. 
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3 Poválečné časopisy 

V době Protektorátu Čechy a Morava se časopisům, které se věnovaly 

golfu, příliš nedařilo. Ani období následující však nebylo pro golf a jeho příznivce 

příliš příznivé. Golfová hřiště se podařila udržet jako součást lázeňské 

infrastruktury (Mariánské Lázně a Karlovy Vary), určité společenské uvolnění, 

v souvislosti s koncem šedesátých let, umožnilo zahájení výstavby144 několika 

dalších jednoduchých golfových hřišť a jistou klubovou činnost. A to vytvořilo 

podhoubí pro vznik interních klubových respektive svazových zpravodajů. Právě 

těmto zpravodajům se bude věnovat následující kapitola. Ovšem ještě předtím je 

nutné zmínit časopis, který se golfu dotýkal jen okrajově, a jeho životnost nebyla 

příliš dlouhá. Tím, byl časopis Míčové sporty. 

 

3.1 Míčové sporty 

Časopis Míčové sporty začíná vycházet v roce 1949 jako měsíčník pro 

výchovu cvičitelů rugby, lawn – tennisu, pozemního hokeje a golfu. Časopis 

vydávala Československá obec sokolská, list řídil Karel Netušil s redakčním kruhem 

a odpovědným zástupcem listu byl redaktor Mirko Fišer. Časopis vycházel jako 

měsíčník, během roku tedy vyšlo 12 čísel. Celoroční předplatné časopisu stálo 45 

Kčs a jednotlivé číslo pak 4 Kčs. List vycházel pouze v letech 1949 a 1950 a jeho 

rozsah byl 16 stran.  

Redaktoři se snažili o rozšíření obsahu na více stran, ale kvůli nedostatku 

papíru to nebylo možné, "není naší vinou, že nemůžeme dostáti slibu a rozšířit náš 

časopis na dvojnásobný počet stran, jak jsme před časem slíbili. I když stav výroby 

papíru je uspokojivý, musíme se podříditi, jako praví Sokolové a sportovci, zájmu 

celku, zájmu našeho plánovaného hospodářství. Papír jako cenná vývozní surovina, 

                                                   
144 Výhradně se jednalo o svépomocné akce (např. Akce Z). 
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pomůže nám získat devisy na nákup zboží na zahraničních trzích“145. Článek končí 

konstatováním, že každý se pečlivým sběrem starého papíru může podílet na 

rozšíření časopisu. 

Časopis vycházel ve formátu A 5 a měl podobu sešitu. Celý byl vyveden 

černobíle, titulní strana obsahovala poměrně mnoho informací. V horní části strany 

se čtenář mohl dozvědět, že periodikum vydává Československá obec sokolská, 

neboť to bylo velkými tiskacími písmeny vyobrazeno v záhlaví strany. Přibližně 

uprostřed strany následoval samotný název časopisu Míčové sporty, název byl 

doplněn i podtitulem měsíčník pro výchovu instruktorů rugby, lawn – tennisu, 

pozemního hokeje a golfu. Dále se čtenáři dostává informace, že časopis řídí Karel 

Netušil s redakčním kruhem. V dolní části strany můžeme najít informace o tom 

jaký je to ročník vydávání a také je uveden kalendářní rok. Poslední informací na 

titulní straně jsou detaily ohledně toho, kde a kým je titul tištěn.146 

První číslo časopisu vychází v březnu 1949 a je uvedeno těmito slovy: 

"Proces sjednocení veškeré tělovýchovy a sportu v jednu organizaci sokolskou 

neznamená jen mechanické sloučení, ale je a bude dlouho sjednocovacím 

procesem v hlavách, sjednocení v práci /…. / Nových dvanáct měsíčníků pro 

vedoucí, cvičitele a instruktory jednotlivých sportovních odvětví, z nichž jeden 

máte před sebou, je prvním pěkným přínosem sjednoceného Sokola pro zvýšení 

uvědomění a odbornosti našeho sportu“147. 

 Jak je již patrné z předchozích řádků časopis byl určen především cvičitelům 

a instruktorům daných sportů: "v naší tělovýchově a sportu nebudou trpěni na 

vedoucích místech diletanti a neodborníci, jak tomu bylo velmi často dříve ve 

                                                   
145 N. N. Není naší vinou. Míčové sporty. 1950. II. 1. s. 16. 

146 Viz příloha – obrázek 19. 

147 Marek, K.: Na nové cesty. Míčové sporty. 1949. I. I., s. 2 
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sportu. Proto chceme udělat všechno pro odborné vzdělání našich vedoucích /….. / 

Nechť jen v tomto spojení plní odborné časopisy svůj velký úkol“148. 

Tematicky byl časopis rozdělen do čtyř nerovnoměrně rozsáhlých částí: 

rugby, lawn – tennis, pozemní hokej a golf. Ovšem rubrika o golfu se poprvé 

objevuje až v pátém čísle prvního ročníku vydávání. Na první straně časopisu se 

pokaždé nacházel úvodník, který čtenáře informoval o zásadních sděleních ze 

strany Sokola respektive veřejné správy. Příkladem může být článek, Veřejná 

správa pomáhá oddílům, kde autor zdůrazňuje, že nově má každý krajský národní 

výbor vytvořen odbor pro tělesnou výchovu a sport, jež lze žádat a příspěvky na 

investiční akce jednotlivých klubů.149 

Nejobsáhlejší části byla rubrika o rugby, která zabírala zpočátku vydávání 

časopisu až 12 stran z celkových šestnácti. Další v pořadí byla rubrika o lawn 

tennisu150, která měla 3 až 4 strany. O pozemním hokeji se časopis zmiňuje 

v prvních číslech velmi úsečně a golf nezmiňuje vůbec. Otázkou zůstává, proč přes 

fakt, že golf byl uveden v názvu časopisu tak o něm v prvních vydáních 

nenalezneme ani zmínku. Je možné, že Československá obec sokolská, která 

časopis vydávala, nezískala žádnou odpovědnou osobu, která by do časopisu o 

golfu a jeho výuce referovala. 

V prvních číslech autoři několikrát připomínají, že uvítají příspěvky o 

zkušenosti a praxi, stejně jako články propagační a náborové o cvičení apod. Dále 

pracovníky redakce potěší fotografie, které čtenáři do časopisu zašlou, ovšem 

nesmějí to být „malebné“ skupinky.151 A proto se v prvních číslech objevují články 

především představující dané sporty. Čtenáři jsou důkladně seznámeni s pravidly 

jednotlivých sportů a s mnoha tréninkovými metodami. 

                                                   
148 Marek, K.: Na nové cesty. Míčové sporty. 1949. I. I., s. 1 

149 N. N. Veřejná správa pomáhá oddílům. Míčové sporty. 1950. II., 2., s. 2 

150 Lawn tennisem byla nazývána dnešní podoba tenisu, hraném na travnatém povrchu. 

151 N. N. A nakonec se hlásí redakce. Míčové sporty. 1949. I., 1., s. 14 
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V prvním ročníku vydávání časopisu hraje prim rubrika Rugby, tomuto 

sportu se redakce věnuje zdaleka nejvíce, například v prvním čísle prvního ročníku 

může čtenář nalézt tyto články: Náš program, Soutěžíme, Náš cíl, Co je vlastně 

rugby či článek Rugby jinde a kdy u nás? V úvodním článku Náš program se 

konstatuje: "Velký vliv na rozvoj ragbyového sportu má právě naše armáda v čele 

s vedoucím naší armádní tělovýchovy plk. gen. štábu V. Sachrem, která staví rugby 

na první místo kolektivních sportů a jako nejideálnější míčový sport vůbec, neboť 

označuje rugby za vojenský sport č. 1“ 152. Možná právě z uvedeného důvodu bylo 

tomuto poměrně novému sportovnímu odvětví věnováno velké množství prostoru 

v jednotlivých číslech Míčových sportů. Tato část časopisu byla také velmi často 

doplňována mnoha fotografiemi a to jak fotografiemi zpravodajskými tak i 

fotografiemi instruktážními. Tím se tato rubrika také lišila od zbylých v rámci 

časopisu, neboť v ostatních rubrikách mohl čtenář najit fotografie pouze 

výjimečně.  

Další rubrikou byl Lawn tennis, která v počátku vydávání časopisu byla velmi 

krátká a měla například jen dvě strany. Čtenáři si v prvním čísle mohli přečíst 

článek Naše vyhlídky v Davis Cupu, kde autor František Bertl dopodrobna rozebírá 

nadcházející soupeře československého tenisového mužstva, "vítěz utkání 

Československo – Anglie vyhraje horní polovinu. Velká Británie bude mít v utkání 

volbu hřiště, což je významným činitelem, ježto jevištěm utkání může býti travnatý 

dvorec“153. Dále se zde objevují zprávy ze světa, kde se čtenáři mohou dozvědět o 

Drobného vítězství v Sao Paulu nad sedmým hráčem světa Seixasem či o výsledcích 

z Mistrovství Austrálie154.  

Jak již bylo zmíněno, o pozemním hokeji je zpočátku informováno velice 

úsečně, ale přesto v jednom z prvních čísel časopisu můžeme najít článek 

                                                   

152N. N., Náš program, Míčové sporty. 1949. I., I., s. 2 

153 Bertl, F. Naše vyhlídky v Davis Cupu. Míčové sporty. 1949. I., I., s. 13 

154 N. N. Ze světa. Míčové sporty. 1949. I. I., s. 14 
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s názvem, Oblíbíte si i vy pozemní hockey?. Zde je autorem V. Kočím konstatováno, 

že tento ryze amatérský sport byl doposud velmi zanedbáván a že si "musíme 

uvědomit, že sport, lépe řečeno tělovýchovu, pěstujeme proto, abychom zvýšili 

brannou zdatnost národa“155 

Golfovou část časopisu poprvé registrujeme až v šestém vydání Míčových 

sportů, je pravděpodobné, že to úzce souvisí s faktem, že se redakci podařilo získat 

osobu Artura Štiky156, který začal o golfu referovat. Zprvu má golfová část časopisu 

pouze jen tři strany, rubrika je uvedena velkým tučným nadpisem Golf, který byl 

podtržen dvojitou šrafovanou čarou. V šestém čísle Míčových sportů se objevuje 

rozsáhlý článek o mistrovství ČSR v golfu pro rok 1949, kde Artur Štika dopodrobna 

popisuje souboj Hanno Tondera a Mirka Vostárka "vysokým favoritem byl H. 

Tonder, neboť předčí Vostárka dlouholetými zkušenostmi a nepřehlédnutelnou 

řadou zápasů a vítězství v nejrůznějších závodech doma i za hranicemi. Tonder je 

pro každého hráče tvrdý oříškem. Umí si pomoci v každé situaci, dovede riskovat, 

jeho hra je dostatečně dlouhá a v krátké hře vždy vynikla a byl mistrem. Má dobré 

nervy a je úžasně bojovný“157. Nakonec se však titul podaří získat Vostárkovi a Štika 

k tomu poznamenává: "není snadné dobýt mistrovský titul. Je však mnohem 

nesnadnější tento udržet. Bude – li Vostárek tak pilný, jako byl letos, bude – li 

bojovat každý zápas s takovou vůlí jako prokázal v letošním mistrovství, vyroste 

nám v dobrého reprezentanta“158.  

Dále se v této části časopisu objevuje rubrika s názvem Golf za hranicemi, 

zde se čtenáři mohli seznámit s výsledky jednotlivých turnajů v celé Evropě, ale i 

v zámoří. Poslední golfovou rubriku v tomto vydání Míčových sportů jsou Zprávy 

                                                   
155 Kočí, V.: Oblíbíte si i vy pozemní hockey?. Míčové sporty. 1949. I. I., s. 16 

156 Artur Štika – srov. poznámka pod čarou 65. 

157 Štika, A.: Mistrovství ČSR v golfu pro rok 1947. Míčové sporty. 1949. I., 6. s. 13 

158 Štika, A.: Mistrovství ČSR v golfu pro rok 1947. Míčové sporty. 1949. I., 6. s. 14 
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z golfového ústředí ČOS159, zde se objevuje kratičká zpráva o tom, že v září se 

odehraje poslední velká soutěž ústředí a to Memoriál armádního generála J. 

Bílého, který se bude hrát jamkovou vylučovací hrou s vyrovnáním.160 Tato rubrika 

se poté v časopise ještě několikrát nahodile objevuje. 

V dalších číslech Míčových sportů patřily golfu pravidelně dvě až tři strany 

obsahu. Občas se dokonce objevuje i fotografie zachycující momentky 

z jednotlivých turnajů161. Dále se objevuje například článek, Která rána je při golfu 

nejdůležitější?, kde Artur Štika rozebírá jednotlivé golfové rány, říká: "věnujete 

největší pozornost drivům, ovšem nezanedbávejte ani přihrávky a putting“162. 

Nově se objevuje rubrika, Učíme se hráti golf, která je poté k nalezení v každém 

z dalších čísel časopisu a tvoří jakýsi opěrný bod celé golfové části časopisu. 

Autorem této rubriky je opět Artur Štika, jenž psal po celou dobu existence 

Míčových sportů valnou většinu všech článků. V úvodní větě autor konstatuje: 

"Golf po technické stránce je nesporně nejtěžší hrou vůbec. Ten, kdo golf pouze 

viděl a sám nikdy nehrál, nepochopí, v čem by tyto obtíže byly.“163 V dalším čísle se 

pak čtenáři mohu dozvědět jak správně držet hůl, zde je článek doplněn dvěma 

názornými fotografiemi. 

V prvním čísle druhého ročníku vydávání Míčových sporů se objevuje 

zajímavý článek Golf jako sport s hodnotnými prvky, kde Artur Štika hodnotí tento 

sport následovně: "Účinek golfové hry na celkový tělesný i duševní stav je veliký, 

ruší mnoho škodlivých a vyvolává mnoho užitečných činitelů. Kromě osvěžujícího 

účinku vydatného pobytu na čerstvém vzduchu a světle, poskytuje zvláště fyzicky i 

                                                   
159 Osobně se domnívám, že takto měl být název rubriky napsán správně, v časopise se totiž objevuje jen 
titulek Zpávy z golfového ústředí ČOS. 

160N. N., Zprávy z golfového ústředí ČOS. Míčové sporty. 1949. I., 6, s. 16 

161 Například v sedmém čísle je na fotografii vyobrazen mladý Míla Fuks, který je v 90. letech uveden do 
Golfové síně slávy České golfové federace. 

162 Štika, A.: Mistrovství ČSR v golfu pro rok 1947. Míčové sporty. 1949. I., 6., s. 14 

163 Štika, A.: Učíme se hráti golf. Míčové sporty. 1949. I., 7., s. 15 
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duševně pracujícím blahodárnou změnu uvolnění svalů a duševní osvěžení. A navíc 

mohou pěstovati golf i ti, kteří se domnívají, že k pěstování některých sportů 

nejsou již dost mladí anebo že nemají dost fyzické zdatnosti“164. 

V prosinci roku 1950 vychází poslední číslo Míčových sportů, kde redaktoři 

hodnotí svojí dosavadní práci: „Je nezbytně nutné, abychom čerpali z poznatků 

sovětské fyskultury, která je na vysoké úrovni. Dosavadní naší práci velmi vadilo, že 

jsme neměli dostatečně široký styk s nejnižšími složkami, s oddíly a jednotami, 

s trenéry i se samotnými hráči. Mnohé naše výzvy dopisovatelům zůstaly 

nevyslyšeny a tak nám chybělo to hlavní – kontrola a kritika, zda svoji práci děláme 

dobře“165.  Dále také hodnotili pravidelnost vycházení periodika: „Sebekriticky 

přiznáváme, že časopis nevycházel pravidelně. Bylo to zaviněné několika 

okolnostmi. V prvé řadě ale malou spoluprací dopisovatelů. Byli jsme nuceni čekat 

na dodání písemného materiálu, což se mnohdy protáhlo tak, že jsme promeškali 

termín v tiskárně /…./ Tak se stalo, že čtenáři dostávali časopis opožděně, časové 

zprávy ztrácely na aktuálnost, byla tím zatěžována redakce i administrace166. 

V tomto posledním čísle bylo také čtenářům oznámeno, že počínaje prvním 

číslem nového ročníku bude časopis rozdělen na dva samostatné časopisy: Tenis a 

na časopis Házená, rugby a pozemní hokej. Redakce se v článku, Našim čtenářům o 

novém rozdělení Míčových sportů, ani neobtěžovala čtenářům sdělit, že golf 

z obsahu budoucích časopisů zcela vypadl. Naopak byla zdůrazněna výhodnost 

nového uspořádání a tak golf na dlouhých čtyřicet let přichází o odborné 

periodikum167. 

 

                                                   
164 Štika, A.: Golf jako sport s hodnotnými prvky. Míčové sporty. 1950. II., 1., s. 15 

165 N. N. Zhodnocení II. ročníku Míčových sportů. Míčové sporty. 1950. II., 12.,  s. 1 

166 N. N. Zhodnocení II. ročníku Míčových sportů. Míčové sporty. 1950. II., 12., s. 1 

167 Od roku 1970 začíná vycházet několikastránkový Zpravodaj ČGS. 
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3.2 Československý golf  - zpravodaj československého golfového svazu 

První číslo tohoto zpravodaje168 vychází v lednu 1970 a vydává ho jako svůj 

interní časopis československý golfový svaz. Měl být zdrojem potřebných 

informací, přehledem dat a číslic a také tribunou pro ideovou a výchovnou stránku. 

A také byl míněn jako určité embryo budoucího řádného golfového časopisu, který 

je naprostou nutností a samozřejmostí ve všech zemích, kde se hraje golf.169 

František Krčma (výchovně – propagační referent Československého golfového 

svazu) v něm vyzývá k zlepšení informovanosti mezi činovníky a hráči, dále 

zdůrazňuje, že sami hráči by se měli více snažit rozproudit golfový život a také se 

zapojit do funkcionářských činností. 

Zpravodaj po celou dobu existence vycházel nepravidelně, ale byla snaha, 

aby se stal měsíčníkem a vycházel tak dvanáctkrát ročně170. Vycházel v nákladu cca 

120 kusů. V prvních letech existence byl zpravodaj černobílý a měl formát A 4 

s tím, že vždy byl text umístěn pouze na jedné straně.  Počet stran Zpravodaje se 

lišil číslo od čísla, většinou měl mezi 8 – 10 stranami.  Celoroční předplatné stálo 

25, -  a mělo být vybíráno v rámci klubů, které poté měly celou částku složenkou 

uhradit na konto golfového svazu. Jak již bylo uvedeno, Zpravodaj vydával 

Československý golfový171 svaz se sídlem Na Poříčí 12 a referentkou, která to měla 

na starosti, byla Eva Mašitová. 

List byl opravdu určen primárně hráčům golfu. Objevovala se zde sdělení 

svazu jak hráčům, tak i jednotlivým klubům. Dále několik stran Zpravodaje vždy 

obsadily výsledky jednotlivých turnajů, popřípadě změny hracích systému 

jednotlivých soutěží. Pouze na poslední straně listu se objevovala rubrika Ze světa, 

                                                   
168 Až do roku 1973 vycházel pod názvem Zpravodaj pro hráče a příznivce golfu. 

169 Krčma, F. Nejen míčkem ale i slovem. Zpravodaj pro hráče a příznivce golfu. 1970, I., 1. s. 1-2 

170 V prvním čísle je dokonce uvedena poznámka, že bude každý měsíc vycházet kolem 20. Již během 
prvního roku vydávání vyšla dvě dvojčísla a to 7 – 8 a 11 -12. 

171 Ve fondech ČÚTI a FÚTI se o tomto golfovém Zpravodaji neobjevuje ani zmínka. 
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kde byly uváděny zajímavé golfové zprávy z celého světa. Na výtky čtenářů se od 

třetího čísla objevuje i rubrika Humor je vážná věc, kde jsou uváděny humorné 

historky ze světa golfu.  

Ve druhém čísle Zpravodaje se objevuje článek Františka Krčmy Propagace 

golfu u nás: "jde nám ve veřejných sdělovacích prostředcích o to, aby naše golfová 

i negolfová obec sportovců si mohla čas od času ověřit, že nejsme jakousi 

ztracenou vartou na sportovním poli, že nejsme nějaký snobistický výhonek 

zahraniční zábavy, že golf není společenská hra s kuličkami jako minigolf….172. 

Krčma také uvádí, že na reklamy Čedoku či na tisk různých reklamních plakátů se 

papír najde, ale na tisk sportovního tisku ho dost není. 

V třetím čísle je uveřejněn jmenný seznam všech významných funkcionářů 

golfových oddílů a to jak s adresami tak i dokonce s jejich telefonní čísly. I z výše 

uvedeného je patrné, že Zpravodaj byl opravdu určen poměrně úzkému okruhu, 

kteří se vzájemně znali a také si důvěřovali.  Většinou článku do Zpravodaje psal již 

zmíněný František Krčma, občas se objevovaly i zprávy od Miroslava Plodka 

(předseda ČGS). V šestém čísle prvního ročníku vydávání časopisu se například řečí 

problematika hracích poplatků na jednotlivých hřištích, Plodek navrhuje, aby hráči 

zaplatili 300,- ročně a za to by jim byla umožněna celosezónní hra v Karlových 

Varech a Mariánských Lázních.173 

V osmém čísle se objevují zprávy, že Československu bylo přiděleno 

pořádání Mistrovství Evropy juniorů pro rok 1971174, článek je velmi optimistický a 

nepohybuje o tom, že se bude jednat o úspěšnou akci. V říjnovém čísle je však jako 

                                                   
172 Krčma, F. Propagace golfu u nás. Zpravodaj pro hráče a příznivce golfu. 1970. I., 2,. s. 1 

173Plodek, M. Pořádek do hracích poplatků. Zpravodaj pro hráče a příznivce golfu. 1970, I., 6,. s. 1-2 

174 Tato akce se nakonec neuskutečnila, neboť Evropská golfová asociace neshledala nabízené hřiště 
v Mariánských Lázních jako dostatečně vhodné respektive připravené. Mistrovství Evropy se pak uskuteční 
až v roce 1979. 
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místo konání mistrovství uvedeno Lucembursko, s tím, že technický delegát EGA 

neshledal kvalitu greenu jako dostatečnou.  

V polovině roku 1972 však Zpravodaj přestává bez jakéhokoliv upozornění 

vycházet a nově se objevuje až v květnu 1973. Po čtrnácti měsících je časopis tedy 

znovuobnoven a dostává nový název Československý golf – zpravodaj 

československého golfového svazu, tento název zpravodaji vydrží až do konce jeho 

existence, do roku 1989. Spolu se změnou názvu přichází i změna grafické podoby, 

list je nově tištěn zeleným175 písmem na bílém papíře. Další změnou je fakt, že je 

tištěn v Ostravě, Metasportem. Nově je také tištěn na obou stranách papíru A 4. 

Golfový svaz si již nadále neklade přílišné cíle, co se týče periodicity, uvádí se, že 

bude snahou, aby list vycházel minimálně šestkrát do roka. 

Během následujících let se podoba listu příliš nemění a i obsahová struktura 

zůstává podobná, jako tomu bylo v počátcích vydávání časopisu. Občas se pouze 

objeví zprávy z jednotlivých klubů, popřípadě zprávy o úmrtí významných a tím 

pádem známých hráčů golfu. Nově se objevuje rubrika vykládající jednotlivá 

golfová pravidla. Dále se čtenáři seznamují s rubrikou, Lékař hraje golf, 

v jednotlivých číslech je rozebírán vliv golfu na různé části těla. V říjnu 1976 se 

poprvé v časopise objevují přetištěné fotografie, které jsou však také zelenobílé. 

V prvním čísle ročníku 1977 se objevuje zajímavý článek s názvem Masový rozvoj 

sportu, zde je konstatováno, že svaz eviduje 334 hráčů176 golfu a plán do roku 1980 

je zvýšit tento počet na cca 900 hráčů177. 

V roce 1978 mohou čtenáři nalézt ve dvou číslech reportáže 

z reprezentačních výjezdů do zahraničí, jedním z nich byl Zájezd do Bledu 

v Jugoslávii, druhým Zájezd do Norimberka a vůbec. Zde František Krčma 

                                                   
175 Výjimkou je pouze vydání z prosince 1975, kdy je vydání černobílé z důvodu úmrtí předsedy ČGS 
Miroslava Plodka. 

176 V roce 2001 Česká golfová federace evidovala více než 50 tisíc hráčů. 

177 Rais, I., Masový rozvoj golfu. Československý golf – zpravodaj československého golfového svazu. VIII. 1. 
s. 1 
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konstatuje: "ruku na srdce, složka našeho styku s evropským nebo světovým 

golfem je právě styková víc než sportovně srovnávací. Existenční otázkou naší 

výkonnosti je totiž zatím pouhé udržení kontaktu s evropským golfem a v druhé 

řadě, i když ovšem současně snaha prosadit se kvalitou“178. 

O tom, jak bylo vydávání časopisu aktuální, svědčí článek Mistrovství Evropy 

družstev juniorů 1979, který vyšel až v únoru 1980, i když mistrovství se konalo již 

v červenci 1979. František Krčma hodnotil mistrovství jako největší událost golfu 

v českých zemích od roku 1904. Turnaj proběhl poměrně hladce, avšak objevily se 

stížnosti například na kvalitu ubytování: "přestože náš svaz nárokoval ubytování již 

dva roky před soutěží, nepodařilo se v Mariánských Lázních zajistit ubytování 

požadované úrovně. Juniorská družstva se sice podařilo ubytovat dobře, ale 

zahraniční doprovod se musel smířit s ubytováním horším a například novináři 

bydleli v pokojích zcela podřadných a jednu chvíli se zdálo, že si golf tuto velmoc 

navždy znepřátelil“179. 

V roce 1984 vychází speciální číslo časopisu u příležitosti 80. výročí vzniku 

golfu na československém území. Novým odpovědným redaktorem se stává Dr. 

Richard Salzman, který v této funkci zůstává až do roku 1989, kdy vydávání 

časopisu končí. Opětovně se mění grafická podoba listu, název časopisu již není 

potržen čarou, ale nyní je pod názvem nově vyobrazena golfová hůl. Každé číslo 

časopisu má jinak barevný název, a písmo je nově černé na bílém podkladu. Kvalita 

vyobrazených fotografií se také zlepšila.  

V roce 1985 se objevuje v časopise dokonce i tiráž, zde je uvedeno: 

Československý golf – zpravodaj Československého svazu golfu ÚV ČSTV, vydávaný 

nepravidelně pro vnitřní potřebu golfových oddílů tělovýchovných jednot ČSTV 

                                                   

178 Krčma, F. Zájezd do Norimberka a vůbec. Československý golf – zpravodaj československého golfového 
svazu. IX. 3. s. 1 

179 Moučka, M. Mistrovství Evropy družstev juniorů 1979. Československý golf – zpravodaj československého 
golfového svazu. X., 1., s. 1 
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v ČSSR. Vydává redakční rada: Dr. Karel Horáček, Dr. František Krčma, ing. Milan 

Moučka a Dr. Richard Salzmann180. Dále jsou zde uvedeny adresy pro zasílání 

příspěvků a dopisů.  

V roce 1988 se například daří vydat pouhá dvě čísla časopisu. Poslední číslo 

časopisu vychází v květnu 1989. A aniž by Richard Salzmann tušil, že číslo bude 

posledním, tak se v něm loučí181 se svoji funkcí dobrovolného redaktora a předává 

ji Liboru Jiráskovi. Poslední číslo časopisu je plné zajímavých zpráv, čtenář 

se například dozvídá, jak se o hřiště na Líšnici182 podělí TJ Slavoj Praha se Správou 

služeb diplomatického klubu. Je podepsána smlouva na 30 let (do konce roku 

2018), "že členové TJ Slavoj mají právo užívat hřiště ve stejném rozsahu, jako 

osoby, kterým poskytuje své služby Správa služeb (diplomati)“183. 

Dále se v tomto posledním čísle objevují články československých 

pracovníky vyslaných na zahraniční pracovní cesty, kteří popisují golf v daných 

zemích a tak si čtenář má možnost přečíst článek Golf ve Venezuele či Tumba Golf 

club Moskva. Novou rubrikou je burza golfového vybavení, kde je možné za mírný 

poplatek 10,- Kčs poptávat či nabízet nedostatkové golfové zboží. Po téměř dvaceti 

letech končí vydávání golfového periodika, které sice vycházelo velmi 

nepravidelně, ale i tak se mu dařilo informovat o zásadních událostech v golfu 

v sedmdesátých a osmdesátých letech. 

 

                                                   
180 Tiráž. Československý golf – zpravodaj československého golfového svazu. XV., 6., s. 2 

 

181 Jako důvody svého odchodu uvádí zvyšující se nároky, které na něj klade jeho povolání, ve kterém burácí 
přestavba soustavy řízení hospodářství plnou silou (Richard Salzmann pracoval ve Státní bance 
československé, později se stává generálním ředitelem Komerční banky). 

182 Líšnické hřiště bylo využíváno velmi často ke hře diplomaty zahraničních ambasád sídlících v Praze. 

183 Zemek, P. Nad Líšnicí vyjasnění. Československý golf – zpravodaj československého golfového svazu. XIX., 
1., s.1 
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3.3 TJ Golf club Praha – oddíl golfu Zpravodaj 

Je nezbytné se alespoň krátce zmínit o klubových časopisech, které 

vycházely v průběhu 70. a 80. let. Tyto listy byly distribuovány pouze v rámci 

jednotlivých klubů a jejich vydávání bylo financováno v rámci ročních členských 

příspěvků. Jedním z nich byl i Zpravodaj TJ Golf clubu Praha, který však vycházel 

velmi nepravidelně184. Byl psán na stroji a tvořilo ho několik listů papírů A4, 

sešitých dohromady v levém horním rohu. Časopis začal vycházet v roce 1976, 

vydávání časopisu připravovala redakční rada pod vedením předsedy STK. V listu se 

objevovaly převážně zprávy o dění v klubu. Například se dopodrobna rozebírala 

výroční členská schůze, či se hodnotil počet odpracovaných brigádnických hodin 

v rámci akce Z. Jako zajímavá, se může jevit informace o výši ročních příspěvků 

v roce 1977, bylo to 336,- Kčs, přičemž částku 300,-Kčs si bylo možno nahradit 

odpracováním 30 brigádnických hodin na výstavbě hřiště v Motole.185 

Některé články v listu jsou podepsány pouze křestním jménem a tak lze 

předpokládat, že se všichni členové velmi dobře znali, když nebylo nutné uvádět 

příjmení. Na rozdíl od svazového časopisu, se v tomto časopisu řeší i problémy a 

neshody jednotlivých členů a tak si čtenář může v jednom čísle přečíst otevřené 

dopisy dvou členů, kteří mezi sebou měli určité neshody. 

Dále se objevuje i rubrika Zajímavosti z domova i ze světa, kde se čtenář 

například může dočíst o golfistovi ve Švédsku, který tak nešťastně odehrál svůj míč, 

že odrazil od nedalekého stromu a plnou silou ho udeřil do hlavy. 

V únorovém čísle roku 1980 se objevuje článek, Nemusí pršet……., kde se 

čtenář dozvídá zajímavé informace o získávání dodatečných peněžních prostředků 

pro TJ Golf club Praha.“Pro získání dodatečných peněžních prostředků má naše TJ 

                                                   

184 Snahou bylo vydávat šest čísel ročně, to se však nikdy nepodařilo. 

185 N. N. Výroční členská schůze oddílu golfu a konference TJ GC Praha. TJ Golf club Praha – oddíl golfu 
Zpravodaj. 1977. II., s. 1 
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na Palackém náměstí č. 2 v Praze 2 svou sběrnu Sazka a Sportka. Tato sběrna 

prodělala od března minulého roku řadu nesnází, klesla ji tržba v důsledku ohrazení 

prostoru staveniště metra a to na několik let/……/ Obracíme se na Vás naše členy 

všech oddílů naší TJ, abyste si našli cestu do této sběrny, i když bydlíte jinde a jste 

tam zvyklí sázet: tam ale nepodpoříte svou TJ ani náš sport. Doporučte též naši 

sběrnu sázek svým přátelům, známým, rodinným příslušníkům!“186. 

List  se v 80. letech dostává pod redakční vedení Hanuše Goldscheidera, 

nadále přináší výsledky jednotlivých turnajů a mnohé zprávy z klubu a novinky o 

stavu hřiště. V roce 1988 po 12 let končí Zpravodaj, který informoval o dění 

v pražském Golf clubu. 

  

                                                   

186 N. N. Nemusí pršet….. TJ Golf club Praha – oddíl golfu Zpravodaj. 1980, V., 1., s. 4 
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4 Ekonomika vydávání časopisů po roce 1990 

Obnovení svobody projevu a nástup tržní ekonomiky, byly dva faktory, které 

ovlivnily proměny mediální scény v České republice po roce 1989. Periodika, jsou 

podnikáním, kde je díky vysokým počátečním nákladům vstup na trh pro nové 

vydavatele obtížný. Vedle toho vydání každého čísla generuje fixní náklady 

v podstatě neměnné bez ohledu na náklad vydání. I když obecně je financování 

vydávání periodik postaveno na dvou hlavních základech a to na prodeji periodik 

čtenářům a prodeji inzertního prostoru inzerentům, v případě golfových periodik je 

zcela dominantní příjem z prodeje inzertního prostoru a PR článků (je možno též 

diskutovat o skryté propagaci služeb a výrobků v redakčních článcích). Na 

podnikání v oblasti golfových periodik lze bezpochyby aplikovat ekonomicko – 

průmyslové hledisko, zaměřující se na určující a proměnlivé charakteristiky médií 

jako ekonomických podniků (Benda, 2007: 68 – 69). 

Vydávání periodického tisku je v ČR ovlivňováno mnoha faktory, konkrétně 

to jsou legislativní a politické podmínky, ekonomické podmínky187, kapacitní 

možnosti trhu periodického tisku a konkurence elektronických a nových médií. 

V České republice vydávání periodického tisku nepodléhá žádnému povolovacímu 

řízení, avšak například opatření v oblasti daňové politiky188 mohou významně 

ovlivnit výdaje nakladatelů a tak i rentabilitu vydávání jednotlivých titulů. Vlivem 

mnoha faktorů (cena periodik, koupěschopnost obyvatelstva, konkurence 

elektronických a nových médií) klesá v posledních letech čtenost periodického 

tisku. S tím souvisí již zmiňovaná čím dál větší závislost na příjmech z reklamy a 

                                                   

187 Zde se jedná o podmínky jak všeobecné (rozvoj národní ekonomiky a s tím související rozvoj reklamního 
trhu jako ekonomické základny médií) tak i ekonomické podmínky vydávání periodického tisku (náklady na 
výrobu a distribuci). 

188 Od 1. 1. 2012 se zvyšuje DPH u tiskovin na 14 % a tak bude zajímavé sledovat, zda tato změna s sebou 
přinese i snížení počtu vydávaných golfových časopisů. 
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inzerce189. K současné obtížné ekonomické situaci periodického tisku přispívá i 

silná konkurence elektronických a nových médií, která se mimo jiné promítá do 

nižších reklamních příjmů a stále se snižujícího nákladů jednotlivých periodik 

(Benda J., 2007: 69 – 70).  

Jak již bylo zmíněno, jedním ze základních kriterií rentability jakéhokoli titulu 

periodického tisku je prodaný náklad, do roku 1990 byl v zemích tzv. východního 

bloku určován centrálně plánovanou ekonomikou190 a nejvyšším zájmem bylo 

maximálně podporovat ústřední tiskový orgán vládnoucí strany.  

Po roce 1989 dochází k zániku mnoha nových titulů, které se neprosadily na 

relativně malých trzích, tato situace se v průběhu 90. let opakuje. V druhé polovině 

90. let dochází k určité stabilizaci časopiseckého trhu. Vzniká velký počet titulů pro 

populační a sociální skupiny, zejména hobby titulů, časopisů pro ženy, děti a 

mládež. Jedním z nich je i například časopis Golf. Dále se začínají objevovat i 

národní mutace zahraničních časopisů jako například i česká verze časopisu Golf 

Digest C&S. Konkurenční prostředí nutí vydavatelské domy neustále zkvalitňovat 

obsah vydávaných periodik, zařazovat nové atraktivní suplementy i grafické prvky. 

Negativní vlivy ekonomických tlaků na nezávislost redakční práce se dají 

vypozorovat také ve vstřícném přístupu tisku k velkým zadavatelům reklamy. 

Problémem je též klientismus a publikování skryté reklamy. (Benda, J; 2007: 73 – 

75). 

  

                                                   

189 U golfových periodik je tato závislost dobře viditelná, protože cílová skupina čtenářů je poměrně 
omezená a tím je omezen i příjem z prodeje jednotlivých periodik. Ty se ve snaze udržení se na 
časopiseckém trhu snaží maximalizovat své příjmy z reklamy a inzerce. 

190 V Československu byl autoritou, která dohlížela na vydávání periodického tisku, Federální úřad pro tisk a 
informace. 
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5 Golfové časopisy vycházející po roce 1990 

Golf po roce 1990 v České republice zažívá nevídaný rozvoj. Po téměř sto 

letech se také stává členem rodiny olympijských sportů. A proto postupně začíná o 

golfu vycházet několik golfových periodik. Prvním z nich je měsíčník Golf, který 

začíná vycházet v roce 1993191 a po dlouhou dobu je jediným periodikem píšícím o 

golfu na území České republiky. S přibývajícím počtem golfistů přibývají i golfové 

časopisy. Česká verze měsíčníku Golf Digest vychází od roku 2003 a kombinuje 

překladové články z americké verze původními českými materiály. Na jaře roku 

2007 vychází první číslo měsíčníků ForGolf, anglický název je poněkud paradoxní, 

neboť časopis se věnuje především české golfové scéně. Na podzim téhož roku se 

objevuje na trhu Golf&Style, který se snaží kombinovat golf a životní styl. Dalším 

golfovým periodikem je GolfPunk, který je českou mutací stejnojmenného 

britského časopisu spolu s ním ve stejném vydavatelství začíná vycházet i 

cestovatelský Golf Vacation. Resort media tak v roce 2009 rozšiřuje časopisecký trh 

o dva nové tituly, které vycházejí s dvouměsíční respektive čtvrtletní periodicitou. 

Posledním specifickým periodikem je již jedenáctý rok vydávaný časopis Green, 

věnovaný údržbě a péči o golfové hřiště192. 

 

5.1 Časopis Golf 

Časopis Golf je nejstarším golfovým periodikem na českém trhu, začíná 

vycházet již v roce 1993. Vydavatelem časopisu je společnost CCB, sídlící v Brně 

v Okružní ulici 19193. List je měsíčkem a vychází pravidelně na začátku měsíce. 

Náklad časopisu je v současnosti 12 000 výtisků. Distribuován je čtenářům 

především adresným způsobem, dále prostřednictvím golfových klubů a 

                                                   

191 Žádné z porevolučních golfových periodik nenavazuje na předválečná periodika. 

192 Není tak principiálně určen široké golfové veřejnosti, jde spíše o časopis profesní. 

193 Tím se časopis trochu liší od ostatních golfových periodik, které všechny mají sídlo v Praze.  
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hromadnou distribucí. Je zajímavé, že více než 30 procent výtisků končí v Praze194 a 

jejím bezprostředním okolí, stejné množství výtisků pak připadá na celou 

Moravu195. Z hlediska cílových skupin je 60 procent výtisků distribuováno jako 

individuální a klubové předplatné, 10 procent pak jako direkt mail, 10 procent tvoří 

prodej v proshopech a indoor centrech a zbytek časopisu se povětšinou rozdá na 

výstavách či se přenechá distribučním firmám. Z výše uvedeného je patrné, že 

časopis Golf se nevyskytuje v klasické distribuci PNS a není tak k dostání 

v novinových stáncích.  

Časopis vychází ve formátu A4, jednotlivé číslo stojí 95 Kč,- a roční 

předplatné pak 900,- Kč včetně poštovného. List je tištěn na kvalitním matném 

papíru. Rozsah jednotlivých čísel je od osmdesáti do sto dvaceti stran. 

Časopis pak sám sebe charakterizuje jako: "exkluzivní golfový měsíčník, 

s téměř 10 000 abonenty. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, 

původní reportáže, rozhovory profily osobnostní, testy vybavení a informace o 

novinkách. Pravidelně uveřejňuje seriály o cestování, pravidlech, tréninku a 

doplňkově přináší obecnější témata – auto moto, móda, současné trendy atp. Na 

základě kooperace s prestižním titulem Golf Mothly196 přetiskuje golfová akademie 

s předními světovými hráči a testy novinek“197 

Osu časopisu po celou dobu existence tvořily a dodnes tvoří články věnující 

se sportovní stránce golfu, pod tlakem konkurenčního boje se ale v posledních 

letech v časopisu objevuje mnohem více výukových materiálů a také testů 

jednotlivého vybavení. Jak již bylo uvedeno v předešlém textu, vydávání časopisů 

je poměrně ekonomicky náročné a vydavatelé jsou stále ve větší míře závislí na 

                                                   
194 Z toho je patrné, že většina golfistů se rekrutuje z Prahy a jejího bezprostředního okolí. 

195 Viz příloha – obrázek 20. 

196 Prestižní britský měsíčník o golfu. 

197 Časopis golf. Časopis golf [online]. [cit. 2012-01-04]. Dostupné z: http://www.casopisgolf.cz/o-
casopisu.html 
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příjmu z prodeje inzertních ploch v jednotlivých číslech, časopis Golf v tomto není 

žádnou výjimkou. Například páté číslo ročníku 2011 obsahovalo 40 

celostránkových reklam z celkového rozsahu časopisu 120 stran. Jelikož se 

předpokládá, že čtenáři časopisu Golf se řádí do vyšších příjmových sfér, tak 

v časopisu můžeme najít inzerci na různorodé avšak převážně dražší zboží či služby. 

Například na dvoustránkové reklamě inzerující ČSOB Private Banking, si lze přečíst 

slogan: "Dříve mne peníze svazovaly, teď jsem díky nim svobodný“198. Mezi další 

reklamy patří reklamy na luxusní auta (Mazda či BMW), na různorodé golfové 

vybavení, produkty golfových klubů, ale i na potravinářské či alkoholické produkty 

(kečup Heinz či karlovarská Becherovka). Zajímavé je, že mezi zadavatele reklamy 

patří i Ministerstvo dopravy, které upozorňuje o nebezpečí pití alkoholových 

nápojů po hře, "19. jamka199 může být posledním ve Tvém životě…Oslav své 

úspěchy na hřišti až po návratu domů, protože z ´veselého flightu´ se může během 

osudové vteřiny stát flight mrtvý!“200. 

V posledních letech je časopis tematický rozdělen do čtyř částí: události, 

instrukce a výbava, cesty a domácí hřiště a driving. Celý časopis je vždy uveden 

aktuálním několikastránkovým fotoeditorialem, například v sedmém čísle ročníku 

2011 je vyobrazena nová vycházející hvězda světového golfu Rory McIlroy, který 

v červenci toho roku vyhrál slavný US Open. Na dalších stranách se pravidelně 

objevují golfové komentáře Ondřeje Kašiny, který poměrně trefně glosuje aktuální 

golfové dění a to nejen na české, ale i na celosvětové úrovni. Nepravidelně se také 

objevují komentáře australského korespondenta časopisu Golf Paula Prendergasta, 

který komentuje dění na světové úrovni. 

                                                   
198 N. N. ČSOB Private Banking. Golf. 2011. 19., 5., s. 2 - 3 

199 Za 19. jamku je považovaná klubovna každého hřiště respektive její restaurační zařízení (klasické golfové 
hřiště má 18 jamek). 

200N. N. Hole in one… Golf. 2011. 19., 5., s. 47 
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V každém čísle se pak objevuje rozhovor s významnou českou či zahraniční 

golfovou osobností. Vzhledem k tomu, že počet českých golfistů hrajících na 

nejvyšší úrovni je poměrně malý, tak se rozhovor s některými z nich za dobu 

existence časopisu objevil již několikrát. V posledních letech, může čtenář v Golfu 

najít i vynikající golfisty a golfistky ze Slovenska, příkladem může být i první 

slovenská vítězka turnaje LET201 Zuzana Kamasová. Na tomto rozhovoru je 

zajímavé, že zatímco otázky redaktora jsou pokládány i uveřejňovány v češtině tak 

odpovědi slovenské hráčky si čtenář může přečíst ve slovenštině.  

V rubrice události se čtenáři dostává informací z českých i světových hřišť, 

dále se objevují zajímavostí z české PGA. Další část časopisu je věnována instrukcím 

a výbavě, zde se čtenáři například dozvídají jaký je správný postoj, který zaručí 

správný úder míče: "ve vrcholné fázi nápřahu musíte váhu přednést na pravou 

stranu, takže přestavuje nataženou pružinu, která se při vedení hole do míče vrací 

do původní pozice. Abyste tomu napomohli, míč si umístěte na úroveň levé paty, 

levé rameno by mělo být výš než pravé a přibližně 60 % hmotnosti spočívá na 

pravé části těla“202. Podle iniciál GM, které jsou umístěny v pravém dolním rohu, 

čtenář může poznat, že tento výukový materiál je převzat z britského časopisu Golf 

Monthly. Celý výukový materiál je vhodně doplněn mnoho fotografiemi. 

Dále se v části instrukce objevuje pravidelná rubrika Příhry Breta Brassiera, 

která začíná v dubnovém čísle ročníku 2011 a trvá dodnes. Bret Brassier působí 

jako Head Pro v Prosper Golf Resortu Čeládná, jeho rady se týkají především 

psychologie hry. Dalším seriálem objevujícím se pravidelně v časopise je rubrika 

Golfová fyzika Ondřeje Trupla. Stejně tak lze v každém čísle najít seriál 

kompenzační cvičení. 

                                                   
201 Ladies European Tour. 

202 McDowell, G.: Do středu foveje. Golf. 2011. 19., 7., s. 31 - 35 
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V části časopisu věnovaném výbavě jsou čtenářům představovány novinky, 

ať již jde o hole, golfové vozíky či oblečení a obuv. V mnoha případech jsou články 

psány za účelem propagace daného zboží, tyto články bývají povětšinou v rohu 

označeny malými tiskacími písmeny PR, ovšem není tomu tak ve sto procentech 

případů. V Golfu se například objevují články o neurčitém oblečení do deště a 

následně čtenář na protější straně „náhodně“ najde celostránkovou reklamu ta 

toto oblečení od renomované značky. 

V další části časopisu jsou čtenářům představovány různorodé golfové 

destinace. V každém čísle je seznámen se třemi destinacemi zahraniční a třemi 

českými. Například v pátém čísle ročníku 2011 je představeno slavné španělské 

hřiště Valderama, o němž autor Ivo Doušek říká: "S Valderamou je to podobné jako 

s Everestem: všichni o něm slyšeli, málokdo na něm byl /…./ První dojem je 

neobyčejný klid, prostá neokázalá stavba klubovny. Zaparkujete, nikde ani živáček, 

liduprázdné náměstíčko s kulatými stromy. Až pak se otevře pohled na hřiště. 

Spousta korkovníků, v nichž se ztrácejí úzké ferveje“203. Dále autor popisuje 

jednotlivé jamky tohoto privátního hřiště, kde si člověk může zahrát pouze za 

podmínek, že ho pozve některý z členů klubu a ještě musí zaplatit poplatek za hru 

ve výši 300 Euro.  Australské hřiště Lakelands Golf Club pak popisuje již zmiňovaný 

korespondent Golfu Paul Prendergast. Posledním představovaným hřištěm je 

rakouské hřiště u Kitzbuhlu, hned za článkem je reklama na výhodný balíček právě 

na tomto hřišti. 

Poslední sekce část je nazývaná jako driving, do této části jsou řazeny 

články, které se jinam nevešly a například s golfem souvisí pouze okrajově. Objevují 

se zde například tipy na výlety, kulturní pozvánky, zprávy z komerčních turnajů či 

kulinářské expedice po jihočeských a rakouských hřištích. 

                                                   

203 Doušek, I. Ve světě Valderamy. Golf. 2011. 19., 5., s. 58 - 62 
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Obecně lze časopis Golf hodnotit jako jedno ze dvou nejkvalitnějších 

periodik píšících o golfu na českém časopiseckém trhu. Periodikum čerpá 

z dlouholeté tradice, neboť letos oslaví dvacáté výročí svého vycházení. V průběhu 

let se mírně změnila struktura časopisu, lze to bezpochyby připsat i tvrdému 

konkurenčnímu boji. Časopis je nyní v jiné situaci než byl například na konci 90. let, 

kdy měl prakticky monopolní postavení.  

 

5.2 Golf Digest C&S 

Česká verze časopisu Golf Digest začíná vycházet v roce 2003. Vydavatel 

společnost ATEMI s.r.o. je členem Unie vydavatelů a tištěný a prodaný náklad je 

kontrolován prostřednictvím ABC204, Průměrný tištěný náklad je 11 tisíc výtisků a 

průměrný prodaný náklad se pohybuje mezi 5 a 6 tisíci205. Tím se liší Golf Digest od 

časopisu Golf, který si svůj náklad prostřednictvím ABC kontrolovat nenechává. 

Časopis je určen jak pro český tak i pro slovenský trh, v Čechách stojí 99 Kč a 

na Slovensku pak 4, 95 Eur, celoroční předplatné je pak za 840 Kč. Periodikum je 

měsíčníkem a vychází tak 12 čísel ročně. Šéfredaktorem časopisu je Petr Kolář206. 

List si také najímá externí překladatelské agentury Presto a Elsyst Engineering a to 

z důvodu, že přebírá část obsahu z jiných jazykových mutací, především pak 

z amerického originálu. 

Časopis má velikost necelé strany A4, rozsah časopisu je 98 stran. Obálka 

časopisu je neměnná od roku 2004. V prvním roce vydávání na ni byla vyobrazena 

                                                   
204 Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku zajišťuje v České republice ověřování 
nákladu tisku. V České republice ověřování nákladu tisku probíhá od března 1993, kdy tuto službu začala 
organizačně a metodicky zajišťovat Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování 
nákladu tisku v plném rozsahu sdružení právnických osob ABC ČR, které je neziskovou organizací s 
tripartitním zastoupením vydavatelů (Unie vydavatelů), reklamních agentur (Asociace komunikačních 
agentur - AKA) a inzerentů (České sdružení pro značkové výrobky - ČSZV). 

205 ABC. [online]. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-systemu/seznam-
vydavatelu/atemi-s-r-o/golfdigest-c-s/ 

206 Dříve funkci šéfredaktora zastával poměrně známý golfový publicista Čeněk Lorenc. 
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pouze dvě velká tiskací písmena GD a až pod nimi bylo napsáno Oficiální česká 

verze Golf Digest. Od poloviny roku 2004 se pak obálka časopisu mění, objevuje se 

velký titulek Golf Digest v horní části strany. Na titulní straně české verze se z 95 

procent objevuje stejná fotografie jako u americké verze, za celou dobu vydávání 

tomu bylo jinak pouze ve třech případech. Jednou se na titulní straně objevuje 

český rodák s německým pasem Alexandr Čejka (8/09), poté Jessica Korda207 spolu 

se Zuzanou Mašínovou208 (8/08) a poslední případem je obálka z března 2008 na 

které se objevuje skupina českých golfových profesionálek. Titulní strana časopisu 

také do jisté míry diskriminuje ženy, protože kromě dvou zmíněných případů se na 

titulní straně vždy objevuje fotografie muže. 

Obsahová struktura časopisu Golf Digest je velmi podobná jako u časopisu 

Golf. Oproti Golfu má tento časopis výhodu snadného přístupu k exkluzivním 

výukovým materiálům, ale také atraktivním rozhovorům či rozborům světového 

golfu. Tyto převzaté články tvoří přibližně polovinu obsahu každého čísla. 

Pravidelně se v časopisu objevují tyto rubriky: lekce, digest aneb výběr, features, 

vybavení, jak na to a junioři. V některých číslech se ještě kromě zmíněných objevují 

rubriky cestovaní, tipy a trenéři či osobnosti. 

V Golf Digestu C&S se v porovnání s jinými golfovými periodiky neobjevuje 

tolik skrytých píárových materiálů. Samozřejmě i zde se objevuje poměrně velké 

množství reklamy, protože jak již bylo uvedeno v předešlém textu, pro česká 

golfová periodika je příjem z inzerce podstatnější než příjem ze samotného prodeje 

časopisů. V Golf Digest se reklama nachází přibližně na třetině z jeho devadesáti 

osmi stran. Mezi hlavní zadavatele reklamy v listu patří: velké bankovní domy, 

automobilky, výrobci golfového vybavení, developeři, golfové resorty či cestovní 

kanceláře. Zdaleka nejvíce inzerce si zadávají výrobci aut, například v čísle 5/2011 

můžeme najít reklamu na Volvo, Mazdu, Lamborgini, Mitsubishi, BMW a Audi.  

                                                   
207 Dcera českého tenisty Petra Kordy, která se již ve velmi mladém věku dokázala prosadit ve světě golfu. 

208 Česká golfistka, která se jako první kvalifikovala na LET. 
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Na začátku časopisu je podobně jako u časopisu Golf fotoeditorial, který je 

v tomto případě nazván jako fotomoment, další část časopisu je věnovaná lekcím 

golfu, které jsou uváděny prostřednictvím předních hráčů PGA, kteří jsou hrajícími 

redaktory Golf Digest. Většinou je podrobně rozebrán švih jednotlivého hráče a 

čtenářům jsou pomocí 24 fotografií ukázány jeho jednotlivé detaily. V každém čísle 

od ročníku 6/2008 pak následuje lekce Hanka Haneyho (bývalý trenér Tigera 

Woodse). Například v čísle 4/2011 radí čtenářům jak proměňovat důležité putty: 

"Jediný způsob, jak využít dobré techniky je schopnost umět číst přesně green a 

správně zamířit putter“209. V jiných číslech se objevují rady od dalšího známého 

trenéra Davida Leadbettra.  

V části Digest se čtenář může seznámit s aktuálními zprávami především 

z českého golfového prostředí. V článku Zpráva o golfu od Antonína Ebra je 

uváděno, že: "Golf v Česku je už více vnímán jako sport a méně jako hra pro snoby. 

Vyplývá to z exkluzivního průzkumu veřejného mínění, který si nechala zadat Česká 

golfová federace“210. Dále jsou uveřejňovány novinky ze světa profesionálního 

golfu – rubrika profi bag, tak i ze světa golfu amatérského – rubrika vytaženo 

z bagu. V měsících golfové sezony (květen – září) list informuje především o 

turnajích typu Mistrovství republiky jednotlivců a to jak na jamky, tak i na rány. 

Dále také o významných turnajích, na které vyráží český reprezentační výběr. 

Reportážní články jsou vždy doplněny mnoha fotografiemi. 

Vzhledem k tomu, že časopis Golf Digest každoročně vypisuje anketu o 

hřiště roku respektive jamku roku, tak jsou čtenářům jednotlivá hřiště dopodrobna 

popisována jako seriál na pokračování v jednotlivých číslech. Čtenáři jsou pak 

vyzýváni, aby pro své oblíbené hřiště hlasovali prostřednictví webových stránek 

časopisu. Každoročně je pak anketa na stránkách časopisu vyhodnocena a čtenáři 

                                                   
209 Haney, H. Jak proměňovat důležité putty. Golf Digest C&S. 2011. 4., s. 22 

210 Ebr A. Zpráva o golfu. Golf Digest C&S. 2011. 4., s. 27 
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se tak mohou dozvědět, kde mají nejlepší hřiště211, nejlepší služby, nejlepší 

restauraci či nejlepší proshop. 

V ročníku 2011 se na stránkách listu objevuje seriál na pokračování, který 

představuje významné osobnosti světového golfu a to velmi detailně. Například 

sportovní životopis Tigera Woodse je zde popsán na osmi stranách, dokonce se 

čtenář může seznámit, s tím jak Tiger Woods vypadal ve věku tří let. Tento seriál je 

převzat z amerického originálu časopisu a český čtenář ho v mnoha případech 

může hodnotit jako poměrně nezajímavý až nudný. 

Rubrika cestování není přítomna v každém čísle, ale ve valné většině se s ní 

čtenáři mohou setkat. V časopise jsou představovány rezorty z typicky golfových 

zemí, ale i z těch méně známých mezi které patří bezpochyby Bulharsko: "Golf 

v Bulharsku je v začátcích. Hřiště spočítáte na prstech obou rukou, registrovaných 

golfistů je v řádech tisíců. Přesto však stojí za to sem vyrazit za golfem, Pokud totiž 

zamíříte do golfových resortů nedaleko Varny, určitě si přijdete na své“212. 

V téměř každém čísle najdeme rozhovor s českou osobností, která má něco 

společné s golfem, vzhledem k tomu, že těchto osobností není v České republice 

zase tolik tak některé z nich poskytli Golf Digest rozhovor již vícekrát. Za poslední 

rok se čtenáři mohli dozvědět novinky ze života Lukáše Tintěry, Kateřiny Růžičkové, 

Oldřicha Nechanického, ale i ze života Petra Korbela či Jiřího Welshe213. Golf Digest 

se snaží i o jisté inovace a proto například v listopadovém čísle 2011 přináší troj 

rozhovor s golfovým klanem Nechanických z Mariánských Lázní. Všichni členové 

této rozvětvené rodiny hrají golf, jeden ze sourozenců se stal profesionálním 

trenérem a manažerem mariánskolázeňského hřiště, druhý je správcem drivingu 

                                                   
211 V anketě hlasuje přibližně 3500 lidí a například, ocenění za nejlepší hřiště roku 2010 získala Ostravice. 

212 Kolář P. Výzva Garyho Playera. Golf Digest C&S. 2011. 4., s. 75 -81 

213 Jedná se profesionální hráče stolního tenisu a basketbalu, kteří však jako hobby hrají i golf. 
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tamtéž a sestra je v seniorské reprezentaci ČR. Všechny jejich děti taktéž hrají golf 

a dvě z nich dokonce na profesionální úrovni. 

Celkově lze Golf Digest hodnotit jako kvalitní golfové periodikum, které je 

zpracováno na poměrně dobré novinářské úrovni. V současné době se jedná asi o 

čtenářský nejatraktivnější golfový časopis, jenž v mnohém předčí již zmiňovaný 

časopis Golf. 

 

5.3 Časopis ForGolf 

Časopis ForGolf lze považovat za třetí nejvýznamnější golfové periodikum 

na českém časopiseckém trhu. Časopis začíná vycházet v polovině roku 2007, 

vydavatelem je společnost Media Drive s.r.o., která sídlí na pražském Pankráci. 

V současnosti není ještě náklad časopisu ověřován v systému ABC, ale v tiráži se 

uvádí, že do tohoto systému, již byla podána přihláška214. Uváděný náklad je 

11 500 výtisků, s tím že časopis je distribuován prostřednictvím PNS, GRAND PRINC 

a.s., Mediaprint &Kapa Pressegrosso spol. s.r.o., klubů, pro-shopů, hotelů a 

restaurací. Vzhledem k tomu, že časopis stále není ověřován prostřednictvím ABC, 

je těžké odhadnout, kolik výtisků se skutečně prodá a kolik se jich rozdá (například 

jako ceny v turnajích či jako bonus ke členství v golfovém klubu atd.) Spolu s Golf 

Digest jsou jedinými golfovými periodiky, která jsou k dostání v klasické PNS 

distribuci. 

Časopis je měsíčníkem, jeho cena je 89 Kč a cena ročního předplatného 

pak je 999 Kč. List má ze všech vycházejících golfových periodik největší rozsah a to 

až 170 stran, ovšem podíl reklamy v periodiku je také největší. Časopis je tištěn ve 

formátu A4 na kvalitním papíru, pouze rubrika s názvem Stalo se je jakoby 

                                                   

214 Tato informace se objevuje v listu již od čísla 7/2011 a doposud nebyl časopis zahrnut do měření. 
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v časopisu vložena, má o něco menší rozměr a je vytištěna na znatelně horším 

papíře.  

Samotný anglický název časopisu ForGolf je poněkud zavádějící, neboť list 

má za cíl, na rozdíl od dvou dříve zmiňovaných časopisů, věnovat se především 

české golfové scéně. Časopis sám sebe charakterizuje na svých webových 

stránkách takto: "ForGolf je časopis o golfu a životním stylu okolo greenů. Přináší 

vám každý měsíc více než 152 stran článků, rad, informací a fotografií. Časopis je 

určen pro každého, koho golf baví a hraje jej hlavně pro zábavu. Připravujeme jej 

na míru českému prostředí a jeho náplň vychází vstříc zájmům neustále rostoucí 

golfové veřejnosti. Dozvíte se něco o hřištích i o dění na české golfové scéně z 

pohledu mužů, žen, dětí a seniorů, amatérů i profesionálů, i z pohledu 

greenkeeperů či golfových architektů“215. 

Jak již bylo uvedeno, v listě se nachází procentuálně více reklamy, než 

tomu bylo v předešlých periodikách. Opět se objevuje inzerce na automobily, 

elektroniku, alkohol či na bankovní domy. Určitou výjimkou je přítomnost velkého 

množství inzerce na jednotlivé golfové resorty. Oproti jiným komoditám 

inzerovaných v tomto časopise, se jedná prakticky o 100 procentní barter 

motivovaný zájmem časopisu (vydavatele) o zapůjčení hřišť na jimi pořádanou 

celorepublikovou a celosezónní golfovou turnajovou sérii216. Jako příklad nepříliš 

seriozní žurnalistiky, se jeví nadměrný počet článků o akcích, firmách a jejich 

představitelích, se kterými je periodikum obchodně spojeno. Je vysoce 

pravděpodobné, že za normálních okolností by tyto články takový prostor 

nedostaly. Příkladem může být celostránková reklama společnosti ČSA, inzerující 

lety do Abú Dhabi, ve stejném čísle se pak objevuje, v rubrice cestování 

několikastránková prezentace právě tohoto města. 

                                                   

215 N. N. ForGolf: ForGolf – časopis o životě nejen na greenech. [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: 
http://www.forgolf.cz/o-casopisu-forgolf/3022-golf-jsou-sachy-v-prirode.html. 

216 Série turnajů, která se hraje pod názvem ForGolf tour. 
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Obsahová struktura časopisu zůstává v průběhu let stejná. Samotný obsah 

je představen na dvoustraně pomocí několika fotografií a krátkých popisků. První 

rubrikou je Aktualita, reflektující aktuální události ze světa českého golfu. V čísle 

8/2001 je aktualita věnována tomu, kdo a za jakých podmínek získá divokou kartu 

na turnaj profesionální série na Čeladné. "Pro českou golfovou federaci připadnou 

na letošní ročník Czech Open čtyři karty. Jedna bude pro národního mistra juniorů, 

druhá pro národního mistra dorostenců, třetí pro národního mistra na rány a 

poslední dostane nejlépe postavený český reprezentant na žebříčku ČGF“217.  

V další části se objevuje několikastránková reportáž z PGA, například v čísle 

 8/2011 se čtenář může dočíst o pátém turnaji série Pilsner Urquell Czech PGA 

Tour, který se odehrál v Benátkách v Golf resortu Paradise, zde zažil premiérové 

vítězství Vladimír Velenský.218 

Dále se v časopisu objevuje rubrika na pokračování s názvem Golf revisited 

(5/2011 – 12/2011), zde se autoři Prokop Sedlák a Jaroslav Novák zabývají 

pozapomenutými golfovými osobnostmi a osudy jednotlivých hřišť. Mezi 

nejzajímavější příspěvky patřilo představení osobnosti barona Ringhoffera (8/2011) 

či Dr. Josefa Charváta (5/2011), kteří se velkou měrou zasloužili o prvorepublikový 

golf. Celá rubrika je vhodně doplněna dosud nepublikovanými kvalitními 

fotografiemi. 

Pravidelnou rubrikou publikovanou na stranách časopisu je také Hřiště 4 G, 

kde jsou čtenářům představovaná česká a moravská hřiště. Každé hřiště je detailně 

popsáno, hráčům jsou prezentovány jednotlivé jamky. Autoři se nesoustředí pouze 

na samotné hřiště, ale také na zázemí hřišť. Popisují vybavenost klubovny, popř. 

úroveň restaurace. 

                                                   

217 N. N.  Divoké karty na Čeladnou se rozdávají. ForGolf. 2011., 5., 8., s. 10 

218 Just H. Velenský: Zpomal, relaxuj a vyhraj - . ForGolf. 2011., 5., 8., s. 19 – 24 
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Každé číslo pak má své speciální téma, jednou je to například Golf a 

výtvarné umění či Hendigolf. V Golfu a výtvarném umění jsou čtenářům 

představováni jednotliví golfoví výtvarnicí, kterých je poměrně hodně. Jedním 

z nich je i Slovák žijící v Praze Mišo Duha, který se do golfových obrazů snaží 

zakomponovat jistou dávku humoru. Dále je představen sklář Jan Schovánek, který 

vytváří golfové sochy a mimo jiné vytvořil i trofej pro golfistu roku. Zajímavé je 

téma srpnového čísla, kde se řeší problematika golfu hendikepovaných: 

"Pravděpodobně největší letošní sportovní událost českého hendikepovaného 

golfu se odehrála 21. – 22. května 2011 v golfovém resortu Darovanský dvůr /…./ 

mnoho lidí si neuvědomuje, že golf je nejen velice férový sport, protože se vedle 

sebe, zcela rovnocenně, mohou postavit zdraví i hendikepovaní hráči. Je to sport, 

který nabízí aktivní trávení času i lidem po úrazu, kteří se třeba do ostřejších sportů 

bojí pustit.“219. 

Pravidelnou rubrikou je také Legenda či Rozhovor, ve kterém je v každém 

čísle představena osobnost českého showbyznysu, která má něco společného 

s golfem. Čtenáři se například mohou seznámit, s tím jak hraje golf Mirek Vladyka 

nebo Petr Rezek.  

Součástí časopisu je také již zmiňovaná rubrika Stalo se, která má výsadní 

postavení v každém čísle časopisu. Tato rubrika je do časopisu vložena, protože 

rozměr jejich stránek je o něco menší a také kvalita papíru je poznatelně horší. 

V této rubrice se čtenář může detailně seznámit s výsledky různorodých turnajů. Je 

překvapivé, že se ve stejné rubrice objevují jak zprávy z turnajů typu mistrovství 

republiky, tak i z  turnajů ryze komerčních jako je například Czech business golf 

tour. Četné popisy komerčních turnajů narušují čtivost listu a pro většinu čtenářů 

jsou naprosto nezajímavé. 

                                                   

 219 Jon M. Hendigolf. ForGolf. 2011., 5., 8., s. 47 - 53 
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Závěrečná část časopisu je věnována rubrikám Vybavení, Golfová móda a 

Cestování. Společným jmenovatelem těchto článku je rozmlžená hranice mezi 

objektivním informováním a PR. Při čtení mnoha článků v těchto rubrikách, má 

čtenář pocit, že nečte běžný časopis, ale jakousi reklamní či propagační brožuru. U 

některých článků jsou jako autoři uvedeni prodejci jednotlivého zboží a to i 

v případech, že článek není označen jako inzerce220 či PR. 

 

5.4 Golf & Style 

Časopis Golf&Style se na českém trhu objevuje v listopadu 2007. 

Vydavatelem listu je společnost KRM For You, a.s. Periodicita časopisu je měsíční, 

pouze pro měsíce leden a únor vychází jedno číslo. Celkem tedy vychází 11 čísel 

ročně. Základním rozsahem časopisu je 112 stran. Udávaný náklad časopisu je 

14 500 výtisků, s tím že 4 500 tisíce kusů je udáno prostřednictvím předplatného. 

Toto číslo je obtížné ověřit, neboť Golf&Style není zahrnut v oficiálním měření ABC. 

Vysoké číslo udávaného nákladu je překvapující, neboť periodikum zdaleka 

nedosahuje kvalit jako například časopisy Golf či Golf Digest, které mají náklady 

řádově o několik tisíc výtisků nižší. Cena jednoho čísla časopisu je 72 Kč, roční 

předplatné stojí 700 Kč. Časopis má velikost A4 a je tištěn na kvalitním lesklém 

křídovém papíře. 

Dle vydavatelské společnosti KRM For You, a.s., jsou cílovou skupinou 

časopisu "muži golfisté, jejichž věk se pohybuje mezi 30 – 60 lety, svými příjmy se 

řadí do střední, ale spíše vyšší příjmové skupiny. Z toho vyplývá jejich profesní 

zařazení. Většina pracuje na manažerských a řídících pozicích, popř. jako soukromí 

                                                   

220 N. N. Prodejci. Buďte delší, buďte rovnější!. ForGolf. 2011., 5., 8., s. 82 -86 
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podnikatelé z větších a středních měst. Nejen díky lifestylové části patří mezi 

čtenáře také ženy, a to nejen golfistky“221. 

Jak vyplývá ze samotného názvu časopisu, jeho obsah kombinuje životní styl 

a golf. Golfu je věnována přibližně jedna polovina časopisu, v druhé části se čtenáři 

mohou seznámit s rubrikami ze světa módy, cestovaní či automobilismu. Golfová 

část nepřináší čtenářům mnoho nového, jednotlivé rubriky jsou velmi podobné 

jako u ostatních golfových periodik. Čtenáři si v rubrice Neuniklo nám mohou 

přečíst novinky jak z českého tak i světového golfu. Dále podobně jako u časopisu 

ForGolf následuje téma čísla, například v říjnovém čísle 2001 se Ondřej Prokop 

zabývá tím, zda caddy je víc než nosič holí: “Caddy nebo caddie anebo mile 

počeštěle kedík. Pro špičkové hráče jedna z nejbližších osob, opora a rádce na 

hřišti, společník mimo hřiště“222. Nechybí ani rubrika Jak hrát, kde jsou hráčům 

dávány tipy jak hrát jednotlivá hřiště. 

Problémem Golf&Style je přítomnost PR a skryté reklamy v téměř každém 

druhém materiálu. I přesto, že časopis má přes 100 stran, čtenář ho pročte velmi 

rychle, neboť například články o komerčních turnajích amatérských hráčů 

nezajímají nikoho jiného než zúčastněné. V Golf&Style se velmi často objevuje i tzv. 

rozhovor s osobností223, přičemž dotyčný reprezentuje právě tu firmu, se kterou 

má tiskovina nějakou dohodu, byznys. Bývá to většinou ředitel či vysoký manažer 

dané firmy, který mimo jiné také hraje golf. Rozhovor pak má velmi očekávaný 

průběh, spolehlivě se tu vyskytují otázky na téma, proč začal s golfem či jak často 

trénuje. Většina těchto rozhovorů pak vyzní jako velmi nudné a nic neříkající. Je 

                                                   
221 N. N. GS magazin: Technické parametry, distribuce. [online]. [cit. 2012-01-07]. Dostupné z 
http://www.gsmagazin.cz/images/stories/Download/mediakit_2012.pdf 

222 Prokop O. Caddy víc než nosič holí. Golf&Style.2011. 5. s. 18 - 22 

223 Podobná rubrika se objevuje i v časopise ForGolf akorát pod názvem Business a plní podobnou úlohu. 
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zřetelné, že sám redaktor by si tuto osobnost nevybral, ale obchodní zájem 

vydavatele je v tomto případě přednější.224 

Jednou z mála rubrik, kterou se Golf&Style odlišuje od ostatních golfových 

periodik je Zdraví, kde jsou od čísla 3/2010 představovány cviky pro golfisty, aby je 

nebolela záda. Článek je vždy doplněn několika ilustračními fotografiemi. 

V časopise Golf&Style je také v porovnání s ostatními periodiky věnován větší 

prostor dětskému a juniorskému golfu a to v rubrikách Junior a Talent. 

 

5.5 GolfPunk 

GolfPunk v České republice začíná vycházet v roce 2009. Časopis vydává 

ResortMedia s.r.o. Periodikum vychází s dvouměsíční periodicitou a jeho náklad je 

ověřován prostřednictvím ABC, je pozoruhodné, že oficiální udávaný tištěný náklad 

je 8 100 výtisků a počet prodaných výtisků je jen 469 kusů225. Jedno číslo časopisu 

stojí 99 Kč a má 130 stran. Prvním šéfredaktorem časopisu byl Jaromír Bosák, který 

stál v jeho čele necelé dva roky. V současnosti časopis vede Tomáš Houdek. 

GolfPunk je českou mutací anglického časopisu, který vznikl roku 2004. 

Původně ho založilo několik fotbalistů a milovníků golfů, kromě české, existuje 

například i švédská či francouzská jazyková mutace časopisu. Podle Bosákových 

slov je "časopis zaměřen na ty, kteří mají rádi ne úplně tradiční pohled na golf a vše 

okolo něj“226. Časopis se věnuje jak špičkovému golfu, tak i tomu amatérskému a 

mnohému dalšímu. "Hlavním krédem je být zajímavý, nenudit a přinášet hodně 

osobní, chcete-li subjektivní pohled na věc,“ říká Bosák. "V podstatě budeme psát 

                                                   
224 HALADA, Andrej. Píárová chřipka českých médií [online]. [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: 
http://www.navzduchu.cz/golf/novinky-zeleneny-baul/g-237-piarova-chripka-ceskych-medii/ 

225 ABC. ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku [online]. http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-
systemu/seznam-vydavatelu/resort-media-s-r-o/golfpunk/. [cit. 2012-01-07]. 

226 Bosák J. Editorial. GolfPunk.2009. 1. 1. s. 4 



93 

o čemkoli, co nás napadne a co se nám bude líbit. Důležitý je nadhled a lehký duch 

punku.“227 

I přes svůj lehce provokativní název je GolfPunk poměrně standardní 

golfovou tiskovinou. Jednotlivá čísla obsahují velký počet převzatých článků 

z britského originálu, jen přibližně 20 procent materiálu je vytvářeno v české 

redakci. Značná část materiálu také nepatří do sféry golfu, ale spíše do oblasti 

lifestylu. V této části se objevuje velké množství PR článků, ať již je to z oblasti, 

módy či cestování. Specifickou rubrikou, která se objevuje v každém čísle a kterou 

se tento časopis významně odlišuje od zbylých golfových periodik je rubrika Bunker 

Babes, v níž se modelky ukazují v plavkách a v rukou drží golfové hole. GolfPunk se 

také více věnuje lehce extravagantním osobnostem, jako je například Ian 

Poulter228.  

Grafická podoba časopisu je vydařená, fotografie často zabírají plochu celé 

strany. Inzertní materiály se prolínají celým časopisem a více než 30 z celkových 

130 stran je reklamě věnováno. GolfPunk působí svěžejším dojmem než jeho přímý 

konkurent Golf&Style, jeho snahou je pobavit čtenáře a zároveň bude předat 

nějakou relevantní informaci. Podobně jako Golf Digest má časopis výhodu ve 

snadném přístupu ke kvalitním materiálům ze zahraničí, může tedy přebírat články 

o známých osobnostech či turnajích doplněných o kvalitní fotografie.229 

 

                                                   
227 Bosák J. Editorial. GolfPunk.2009. 1. 1. s. 4 

228 Britský golfista, který je známý svým velmi extravagantním stylem oblékání. 

229 HALADA, Andrej. Přižehlení golfoví pankáči. Na vzduchu [online]. [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: 
http://www.navzduchu.cz/golf/novinky-zeleneny-baul/202-prizehleni-golfovi-pankaci 
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5.6 Golf Vacations 

Magazín Golf Vacation vychází od roku 2008, s periodicitou vycházení 

čtyřikrát do roka. Jeho náklad 11 600 kusů230, dle měření ABC se však v říjnu 2011 

prodalo pouhých 6 kusů231. Periodikum vydává stejný vydavatel jako GolfPunk, 

společnost Resort Media s.r.o. V čele časopisu stojí známý sportovní komentátor 

Jaromír Bosák. 

Časopis Golf Vacations je podobně jako GolfPunk mutací britského originálu a 

valná většina jeho obsahu je tedy převzatá. Na svých webových stránkách o sobě 

časopis tvrdí, že je časopisem: "o životě s golfem a cestování s ním nebo, chcete-li 

o golfových prázdninách na Zemi. Golf Vacations přináší vše o hře i ze zákulisí, 

provádí čtenáře po zeměkouli a ukazuje golfová hřiště nová i známá, každé s jeho 

jedinečným charakterem, záludnostmi a esencí. Ale víc než to, my věříme v 

potěšení ze způsobu života, který obohatí hráče golfu - cestovatele. V tomto duchu 

přinášíme vše pro ty, jejichž životním stylem je ‚lehký swing‘, to nejlepší z 

motorismu, luxusního zboží nebo pochoutek pro labužníky“232. 

Název časopisu avizuje jeho zaměření, čtenářům je v každém čísle 

představeno několik golfových destinací, dále je uvedeno i mnoho tipů na golfové 

dovolené. Stejně jako u jiných golfových periodik je zde zřetelná vydavatelská 

závislost na inzerci. Téměř na každé třetí straně časopisu najde čtenář reklamu na 

určité zboží, společným jmenovatelem je, že se jedná většinou o zboží vyšší cenové 

hladiny. Například jsou inzerovány hodinky Audemars Piguet, pravé šampaňské Les 

Vignes de Pierre či luxusní automobil Jaguar. Některé články v periodiku také 

překračují tenkou hranici mezi redakčním informačním článkem a PR prezentací. 

                                                   

230 Na webových stránkách časopisu je uvedeno, že časopis má 3 500 tisíce předplatitelů. 

231 ABC. ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku [online] http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-
systemu/seznam-vydavatelu/resort-media-s-r-o/golf-vacations/ [cit. 2012-01-07]. 

232 Golf Vacation. O magazínu golf vacation [online]. [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: 
http://www.golfvacations.cz/?q=content/o-magazinu-golf-vacations 
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Úvod každého čísla tvoří editorial šéfredaktora, kde je vždy představeno 

následující číslo. Další rubrikou je Komentář, jenž je však přejatý z britské verze a 

redaktor Tony Smart se snaží glosovat aktuální golfové dění, což vzhledem k faktu, 

že magazín je čtvrtletníkem, je poměrně náročné. Další rubrikou je část s názvem 

Událost, kde redaktoři české verze poukazují na určitou golfovou událost, která 

stojí za zaznamenání. V posledním čísle časopisu (4/2011) je například představen 

britský golfový trenér Clive Trucker, který od loňské sezóny nově působí v Black 

Bridge resortu na pražském Černém Mostě. 

Další část časopisu s názvem Vybrané resorty tvoří samé jádro časopisu, zde 

jsou představovány jednotlivé rezorty z celého světa. V čísle 4/2011 se čtenář 

může seznámit s hřištěm v Abú Dhabí, či mnohými hřišti v Austrálii. Dále v listu 

nechybí rubrika Rozhovor či Turnajové střípky, což je jedna z mála rubrik, která je 

psána českou redakcí Golf Vacation. Převážně zde se objevují zprávy z komerčních 

turnajů, jako je například Česká spořitelna premier tour 2011. Články lze považovat 

za PR prezentace jednotlivých firem sponzorujících uvedené turnaje. Samotný 

závěr časopisů tvoří přiznané komerční prezentace jednotlivých firem z mnoha 

oblastí. Příkladem může být dvoustránková inzerce kliniky Canadian Medical Care. 

 

5.7 Časopis Green 

Časopis Green je jediné profesně zaměřené periodikum, věnující se golfu, 

vycházející v češtině. Jak je patrné z názvu, tak periodikum je věnováno údržbě a 

péči o golfové hřiště. Dle stránek Českého svazu greenkeeperů je časopis Green: 

hlavní tištěnou publikací Českého svazu greenkeeperů, vychází čtvrtletně, 

v rozsahu 68 plnobarevných stran, s nákladem 1200 ks. Je distribuován všem 
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členům, na vysoké školy a do všech golfových klubů u nás. Uveřejňuje odborné 

informace, překlady článků, je reklamním prostorem patronů ČSG a inzerentů“233. 

Šéfredaktorem listu Luboš Procházka. Časopis je rozdělen do několika 

rubrik, které ve valné většině případů přinášejí zprávy z českého prostředí. Na 

prvních stranách časopisu se čtenář může dočíst zprávy z prostředí Českého svazu 

greenkeeperů a to v rubrice Info ČSG. V další části periodika se nachází Rozhovor, 

který je ve většině případů veden s některým ze členů ČSG, například v posledním 

čísle 4/2011 je zpovídanou Zdeňka Hekelová, jenž působí na pozici head 

greenkeeper v GC Olomouc.  

V listu dále následují vyloženě odborné rubriky Renovace, Závlaha, 

Mechanizace, Trávníky či Stavební koutek. Kromě zmíněného čtenář v listu může 

najít zmínky o konaných seminářích či konferencích. V listu se také samozřejmě 

objevuje inzerce, ovšem oproti výše zmiňovaným golfovým periodikům je to 

reklama jasně cílená. Objevují se zde především výrobky, které jsou potřebné při 

údržbě hřišť, jako jsou sekačky, traktůrky, závlahové systémy či travní směsi. 

Časopis Green lze hodnotit jako velmi kvalitně zpracované periodikum. 

Golfová profese greenkeepera je jedinou, která má profesně zaměřený časopis 

vycházející v českém jazyce. Ostatní zájemci o profesně zaměřená periodika 

z oblasti golfu (golfová architektura, výstavba hřišť, provoz hřišť, golfové vybavení) 

si musí vystačit pouze se zahraničními časopisy.  

  

                                                   

233 CZGREEN.COM: Archiv čísel časopisu Green. Český svaz greenkeeperů. [online]. [cit. 2012-01-07]. 
Dostupné z: http://www.czgreen.com/casopis-green 
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Závěr 

Výzkumným záměrem mé diplomové práce bylo zmapování golfového 

periodického tisku vycházejícího na českém území od vzniku republiky až do 

dnešních dní. Jednotlivá periodika byla podrobena případové studii za použití 

komparativní metody. V první části práce, bylo pro pochopení dané problematiky 

nezbytné seznámit čtenáře s historií golfu na českém území. Další kapitola byla 

věnována prvorepublikovým periodikům, jež ukázala poměrně vysokou 

časopiseckou úroveň. A to i přes skutečnost, že doba jejich vydávání, kromě 

časopisu Sportovní Revue, nebyla příliš dlouhá. Jako nejvýznamnější nakladatelství 

té doby se ukázalo Mezinárodní golfové nakladatelství, v jehož čele stál Ferdinand 

Profeld. Nejdůležitějším redaktorem pak byl Dr. Josef Charvát, který se ve velké 

míře zasloužil o popularizaci golfu v tehdejším Československu. 

Doba poválečná golfovým časopisům respektive golfu vůbec nepřála. Ještě 

v závěru čtyřicátých let, po dobu dvou let vychází měsíčník Míčové sporty, kde má 

golf malé zastoupení. Po ukončení vycházení tohoto časopisu, po dlouhou dobu 

čtyřiceti let nevychází žádné golfové periodikum. Díky managementu Golf clubu 

Praha, který mi poskytl jinak nedostupné materiály, se však podařilo, v  práci 

zdokumentovat Zpravodaj Československého golfového svazu. Ten vycházel pouze 

jako interní materiál a to s nepravidelnou periodicitou. Spolu s ním je v práci 

zanalyzován i Zpravodaj Golf clubu Praha. Ani jeden z uvedených zpravodajů nebyl 

veden v evidenci Federálního či Českého úřadu pro tisk a informace. 

Doba porevoluční, zvláště pak počátek 21. století s sebou přinesl skokový 

rozvoj golfu. Spolu s přibývajícím počtem hráčům, dochází i k prudkému nárůstu 

počtu golfových periodik vycházejících na našem území. Je však velmi překvapivé, 

že na celkový počet golfistů (50 000), připadá šest časopisů s průměrným nákladem 

přes 10 000 výtisků. Z uvedeného důvodu byla do práce začleněna i kapitola 

zabývající se ekonomikou vydávání periodik. Prioritou by pro vydavatele mělo být, 

získat co největší počet čtenářů pro svůj časopis. Ovšem u golfových periodik je 
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situace poněkud odlišná, pro většinu golfových časopisů u nás, není vůbec 

podstatný příjem z prodeje, ale je pro ně životně důležité, aby měly zajištěný 

dostatek inzerce. Golfová periodika jsou inzerenty vnímaná jako zajímavá inzertní 

plocha, neboť se předpokládá, že hráči golfu respektive čtenáři těchto časopisů, 

patří k solventnějším vrstvám obyvatel a mohou si tedy dovolit kupovat i luxusnější 

zboží. 

Ovšem závislost vydavatelů na zadané inzerci, se projevuje i na kvalitě 

novinářského zpracování jednotlivých článků. Ekonomické pozadí mnohdy nutí 

vydavatele uvádět články o produktech či činnostech těch, kteří si v časopise 

zaplatí reklamu. 

Dalším problém je, že český golf se sice vyvíjí poměrně rychle, ale pořád se 

zde toho neděje tolik, aby bylo každý měsíc o čem psát. A tak se stává, že se 

opakují rozhovory se stále stejnými osobnostmi a často se objevují i interview 

s nezajímavými lidmi. Když si čtenář koupí dva různé golfové časopisy ve stejném 

období, tak se v nich velmi často dočte podobné informace a může spatřit i stejné 

fotky. 

Otázkou do budoucna zůstává, zda se na tak malém trhu, jakým je Česká 

republika, může uživit šest golfových časopisů. Osobně se domnívám, že nikoliv. I 

dle měření ABC, je jasné, že prodejnost jednotlivých časopisů je poměrně nízká. 

Počet předplatných, je také uměle zvedán tím, že předplatné časopisů v některých 

klubech získávají členové jako bonus k ročním členským poplatkům. 

Předpokládám, že do budoucna na českém trhu zůstanou maximálně tři golfové 

časopisy, pravděpodobně jedním z nich bude Golf Digest C&S, který vhodně 

kombinuje domácí dění se zahraničním a také s výukovou sféru. Časopisy Golf a 

ForGolf mají šanci přežít do příštích let pouze za předpokladu, že se jim podaří 

vhodně restrukturalizovat svůj obsah a získat do budoucích let oporu inzertních 

partnerů.  
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Summary 

Research aim of my thesis was to map all golf periodicals which had been 

published since the establishment of Czechoslovakia until today. Individual 

journals were subject of a case study using the comparative method. In the first 

part of this work the history of golf in Czech territory was introduced. Another 

chapter was devoted to First republic periodicals. As the most important and 

longest time running was consider Sportovní Revue which was published in 

Mezinárodní golfové nakladatelství. Dr. Josef Charvát was one of the most 

important persons in this era; he was a great journalist but largely credited with 

popularizing golf in former Czechoslovakia. 

Postwar golf magazines were together with golf in complicated situation. 

There was only one official magazine called Míčové sporty which was published in 

this time. But its history lasted only for two years. After its end there emerged a 

gap of forty years without an official golf journal. Thanks to the Golf Club Praha 

management, which provided me with materials otherwise unavailable, I was able 

to analyze Zpravodaj of Czechoslovak Golf Association and also Zpravodaj of Golf 

Club Prague.  

Post-revolutionary time, especially early 21st century brought great golf 

development. Along with increasing number of players, there is also a sharp 

increase in the number of golf periodicals in the Czech Republic. It is surprising that 

for total number of golfers (50 000) we do have six journals with an average 

printouts of over 10 000 copies. For this reason, the thesis includes a chapter 

dealing with the economy in the publication of periodicals. A priority for publishers 

should therefore be to get as many readers of its magazine as possible. But in case 

of golf periodicals, the situation is different, to most golf magazines in our country 

the income from magazines sale is not substantial. For them the income from 

advertising is much more important. 
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But dependence on advertising is reflected in the quality of journalistic 

articles. The economic situation forces publishers to write about products which 

are advertised. Another problem of these magazines is that they quite often 

repeat the same personalities and similar stuff. 

Another question is whether such a small market such as the Czech Republic 

is, can feed six golf magazines. Personally, I think that it is not possible. As 

measured by the ABC, it is clear that the marketability of journals is relatively low. I 

suppose that in the future three golf magazines will remain on the Czech market. It 

will probably be Golf Digest C&S, which conveniently combines domestic and 

foreign affairs with an educational sphere. Golf and ForGolf have a chance to 

survive in future years only if they manage to appropriately restructure their 

content and gain advertising partners for future years.. 
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