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Půvab ženského golfu
Ladies European Tour přijela do České republiky poprvé a zdá se, že se bude 
ráda a pravidelně vracet. Tři dny plné napětí, držení palců a úžasné podívané, 
dokonale připravený turnaj a krásné hřiště. A když ještě připočteme umístění 
Kláry Spilkové v Top 10, co víc si můžeme přát?

Prague golf Masters
na albatrossu: 

napsali Lenka Soukupová & Michael Jon nafotili Antonín Krčmář & Tristan Jones
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Laura Davies vysekává na odpališti řízek, šetří naše (jejich) lesy

A takhle vypadá týčko alá Laura Davies ve finální podobě

Pátek 9. 9., den První
Na startovní listině stálo 108 jmen.
Byla mezi nimi jména známá více 
i méně, mezi ta zvučná patřila ne-
pochybně Angličanka Laura Da-
vies, Švédka Linda Wessberg, Ital-
ka Diana Luna či Becky Bewerton 
z Walesu.
Startovní listinu na první dva dny 
sestavoval promotér turnaje Robert 
Klotz společně s výkonným ředite-
lem LET Andym Lottem a výsled-
kem byly divácky nesmírně atrak-
tivní flighty. S  legendární Laurou 
Davies startovaly Linda Wessberg 
a  Klára Spilková, k  Dianě Luně 
a  Becky Bewerton byla přiřazena 
Karolína Vlčková. A  nutno říci, že 
hvězdná společnost naše hráčky 
motivovala k výborné hře.
Od prvního dne byl k  vidění golf 
snů. Flight Davies – Wessberg –
Spilková předvedl skvělé výkony. 
Legendární Laura Davies, která do 
Prahy přiletěla den před turnajem, 
na hřiště na obhlídku vyslala svého 
caddyho, zatímco sama si raději 

prošla město a  odpočívala. Hřiště 
pak obešla s  celkovým výsledkem 
–2 a dojem, který její hra zanechala, 
byl velmi výrazný. Krátký úsporný 

nápřah, lehounký úder a  výsledek? 
Rána jako z  děla, přesně zacílená. 
Diváky také ohromilo její týčková-
ní. Klasické týčko použila snad jen 

při prvním odpalu prvního dne, 
dále pak pokračovala svým osobi-
tým stylem: na odpališti si vzala 
železo, jako krumpáčem jím vysek-

téma
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Většina Klářiných odpalů končila s přehledem na fairwayi

Půvab okolní krajiny podtrhuje krásu hřiště Albatross

la řízek, přes botu, aniž se sehnula, 
z  něj zformovala jakousi bábovku 
a  na tu posadila míček. Po odpalu 
pak prostor upravila tak, že k radosti 
greenkeepera nebylo nic k poznání.  
Samozřejmě že se to neobešlo bez 
otázek po skončení kola. Laura Da-
vies vysvětlila, že začala hrát tímto 
způsobem v roce 1990. Na prvním 
odpališti v  pátek zahrála z  týčka 

a  rána nebyla zcela podle jejích 
představ. Snaží se hrát míče mno-
hem silněji, proto si vysekává svůj 
pověstný řízek a hraje vlastně z ko-
pečku na zemi tak jako za starých 
golfových časů.
Linda Wessberg hrála velmi pohled-
ný, přesný a  spolehlivý golf a  s  vý-
sledkem –3 byla po prvním kole 
určitě spokojená.

Laura Davies 
(anglie)
- absolutní legenda
Plné jméno: laura Jane 
Davies
Výška: 1,78 m
47 let
Golf hraje od: 7 let
Silná zbraň: dlouhé drivy
Důležité úspěchy: 2x vítězka or-
der of Merit
45 vítězství na lPga
4x vítězka turnaje typu Major
stala se první ženou, která do-
kázala v jednom roce vyhrát na 
všech třech hlavních túrách. 
V roce 1990 byla členkou prvního 
evropského týmu pro solheim cup. 
V roce 1994 byla prvním golfistou 
v historii vůbec, který kdy vyhrál 
v jednom roce na pěti různých 
tour: na lPga, let, asijské, Ja-
ponské a australské. také se stala 
prvním evropským golfistou, který 
byl veden jako neoficiální světová 
jednička. laura Davies je jedinou 
hráčkou světa, která se jako člen-
ka týmu účastnila všech jedenácti 
solheim cupů. 
Nejlepší výsledek: 63 ran (dva-
krát)
Přijela do Česka těsně před svým 
startem na solheim cupu a turnaj 
brala jako přípravu na toto prestiž-
ní klání. Podle jejích slov v součas-
né době už netráví na drivingu tolik 
času, jako když začínala. Miluje 
fotbal (patří mezi donory fC liver-
pool), hraje tenis a dělá další spor-
ty, díky tomu má dobrou kondici 
a vyhnula se zranění.  golf hodlá 
hrát ještě dlouho.
Perlička: Každý rok organizuje 
výroční fotbalový zápas při příle-
žitosti turnaje evian Masters ve 
francii. tento zápas připomíná 
událost z roku 1996. Za svoji lásku 
k fotbalu byla tehdy dodatečně pe-
nalizována ladies european tour 
za sledování zápasu anglie–Špa-
nělsko (Me) na přenosné televizi 
během finálového kola evian Mas-
ters! turnaj i tak vyhrála…

Bombou dne ale byla zcela nepo-
chybně Klára Spilková. Musím se 
přiznat, že jsem se chtěla pár jamek 
jen podívat a pak jít za dalšími hráč-
kami. Nešlo to. Její hra byla napro-
sto strhující. Fakta hovoří za sebe: 
100 % greenů v  regulaci, 6 jedno-
puttů – dlouhých, ani v  jednom 
případě nešlo o  easy birdie, jeden 
jediný tříputt v  situaci, kdy míček 
na osmičce dopadl na kraj greenu 
a od jamky jej dělil úplně celý green 
s terénní vlnou. Výsledek –5 jí vyne-
sl samostatné druhé místo a ztrátu 
jediné rány na vítězku. 
První místo patřilo Malene Jorgen-
sen, která k  jednomu bogey a  čty-
řem birdie přidala na skórovací 4. 
jamce navíc eagle.

A jak dopadly první den ostatní 
české hráčky?
Nastoupilo jich kromě Kláry celkem 
devět a výsledky pěti z nich byly na-
dějné. Velmi dobře si vedla Barbora 
Baková, která skončila v paru hřiště. 
Skvělý výkon se dařil také Karolíně 
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Vlčkové, která až do 17. jamky hrá-
la také even par. Bohužel ji zastavila 
těžká osmnáctka, kde její druhá rána 
místo na greenu skončila ve vodě. 
Škoda. Výsledkem bylo tedy +2 stej-
ně jako u  Marie Luňáčkové, která 
však až do 16. jamky šla také skvěle 
v paru hřiště. Petra Kvídová přines-

LinDa
Wessberg 
(Švédsko)
31 let
Kromě golfu ji baví řada dalších 
sportů, miluje fotbal, hokej, 
baví ji nakupování sportovních 
potřeb a oblečení. Vystudovala 
státní univerzitu v oklahomě 
obor obchod a ekonomie.
odehrála 116 let turnajů, tři 
vítězství
Nejlepší výsledek: 63 ran

la výsledek +4. Za zmínku stojí, že 
všechny jmenované hráčky, které 
nezklamaly, jsou amatérky.

Sobota 10. 9.:
den druhý
Druhý den startovaly flighty ve stej-
ném složení a  každý už věděl, kde 

najde svou favoritku. Nejvíce pozor-
nosti diváků ale samozřejmě opět 
přitahoval ten s Laurou Davies,  Lin-
dou Wessberg a Klárou Spilkovou.
Právě proto byl zrod nejúžasnějšího 
výsledku turnaje poněkud stranou 
pozornosti. Postarala se o  něj Jade 
Schaeffer, Francouzka pocházející 

s  ostrova Réunion. Na své skóre-
kartě podepisovala výsledek s  8 
birdie (2x zahrála tři v řadě), 1 eagle 
(na 12) a  1 bogey, tedy celkem 64 
ran! Na světě byl nový rekord Alba-
trossu a katapultování jejího jména 
z děleného osmého místa na první – 
s odstupem 4 ran od druhého místa. 

JaDe
schaeffer 
(francie)
25 let
Má ráda hudbu, filmy, sporty 
a ráda se baví. V zimě podstou-
pila operaci zápěstí a dlouho jí 
nevycházelo puttování, podle 
výsledku se zdá, že se to v Čes-
ku obrátilo na správnou cestu.
sehrála zatím 80 turnajů, toto 
je její druhá výhra.
Nejlepší výsledek: 64 (alba-
tross)

Zuzce Kamasové ze Slovenska jsme také drželi palce

Klára na nebezpečné 18. jamce

téma
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V sobotu také padlo hole in one, které si zapsala 
na jamce č. 3 Francouzka Julie Greciet.
Klára hrála opět skvělou, vyrovnanou partii. Na 
rozdíl od pátku se jí už tolik nedařilo v puttová-
ní, přesněji řečeno u řady krásných puttů, které 
skončily těsně vedle nebo na hraně jamky, pro-
stě chybělo štěstí. Kromě 4 birdie zapsala i dvě 
bogey a výsledkem bylo 70 ran, které jí ovšem 
zajistily dělené druhé místo a do nedělního fi-
nále pozici v posledním flightu.

JeŠtě niKDy nebyl žáDný ČesKý hráČ 
taK VysoKo na leaDerboarDu eVroP-
sKé Profesionální soutěže! 

Klářin výsledek byl ale vynikající i ve srov-
nání s Jade Schaeffer: tato zkušená pětadva-
cetiletá hráčka hrála své nejlepší kolo v os-
mileté kariéře na LET, zatímco šestnáctiletá 
Klára, nejmladší hráčka v historii LET, hrála 
svůj devátý profesionální turnaj v  životě. 
A její radost z výsledku byla zasloužená.
Ostatním českým hráčkám to nevyšlo. Žádné 
se nepodařilo stáhnout rány a vejít se do cutu.

Přesto si myslím, že výkon Barbory Bakové, 
Karolíny Vlčkové, Marie Luňáčkové a Petry 
Kvídové zaslouží ocenění a že je příslibem 
do příštího roku.

neděle:
den třetí, finálový
Neděle byla ve znamení ostrých útoků na jam-
ky, které se v celé řadě případů vyplácely.  Cel-
kem 21 hráček z 58 startujících zahrálo pod par 
hřiště a celkové pořadí se pěkně promíchalo. 

Jade Schaeffer zahrála „pouze“ 70 ran, 
ovšem opět zapsala do skóre-karty eagle. 
Vítězství potvrdila dvouranovým odstu-
pem od druhého místa, kam se výsledkem 
65 ran vystřelila Francouzka Julie Greciet. 
Na samostatném třetím místě skončila 
pak krásným a  stabilním výkonem Linda 
Wessberg.
Hrozen diváků byl samozřejmě zaměřen 
na poslední flight s  Klárou a  Jade. Klára 
hrála opět dobře, ale prvního birdie se do-
čkala až na sedmé jamce, ačkoli příležitostí 
měla předtím několik. Jako by opět chybě-
lo štěstí! Na desítce a  dvanáctce pak při-
dala další dvě a všechno vypadalo skvěle. 
Jenže ke konci turnaje se bohužel přidala 
únava, stres a nedostatek zkušeností. Dru-
há rána na 17. jamce šla za green a čtvrtá 
rána se zastavila snad na hraně jamky. Prv-
ní bogey se pak podepsalo na odpalu na 
poslední jamce, míček dopadl do travna-
tého břehu vodní překážky a Klára musela 
hrát záchrannou ránu. I  tady pak zahrála 
bogey, což společně se skvělou hrou řady 

zkušenějších soupeřek znamenalo propad 
na deváté místo. 
Myslím, že emotivní slzy, které Kláře po do-
hrání vyhrkly, měli v očích i mnozí diváci.

Na tom, jak dobře celý turnaj probíhal, 
a  na nadšených reakcích všech hráček 
má obrovskou zásluhu Golf Resort Alba-
tross. Jak řekla Klára, ještě nikdy v rámci 
LET nehrála na tak skvěle připraveném 
hřišti. Není pochyby o  tom, že ženský 

Diváci byli skvělí - ukáznění a hru si užívali

122

RUBRIKa

cena zahrnuje: 
zpáteční letenku z Vídně včetně 
tax, 7 nocí v hotelu s polopenzí ve 
dvoulůžkovém pokoji, 3x green fee 
(1x Ligthouse Golf, 1x Black Sea 
Rama, 1x Thracian Cliffs), volné 
využití Spa, 1 hodina golfové lekce 
s anglickým profesionálem, zpáteční 
transfery z letiště, pojištění

Varna
Cena 22.990 Kč/os.

Lighthouse hotel *****

platnost nabídky:
do 30.11. počet míst omezen

Golf Planet s.r.o. - cestovní kancelář
Dělnická 213/12 (Rosmarin Business Center)

170 00 Praha 7 (7.patro)
Tel./fax: +420 222 966 212
Hotline: +420 774 436 911

info@golfplanet.cz, www.golfplanet.cz 
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Diana Luna 
(itálie)
39 let
Má dcerku elenu, baví ji mimo 
jiné cestování, fitness a čtení.
odehrála 132 turnajů, pět 
vítězství
Nejlepší výsledek: 65 ran 
(povedlo se jí to už šestkrát)

Albatrossu pořádat. Jak tedy 
hodnotíte průběh LET, co se vám 
líbilo či nelíbilo? 

Byl jsem potěšen a  nadšen tím, 
v  jakých superlativech hráčky 
a  představitelé LET o  turnaji ho-
vořili. Myslím, že český golf v pod-
vědomí těchto lidí udělal velký 
skok kupředu. A  protože v  golfu 
jako nejdůležitější nástroj rekla-
my funguje „mouth propaganda“, 
tak věřím, že příští rok bude ještě 
úspěšnější. 

Rozhodl jste se příští rok turnaj 
uspořádat znovu, hovoří se už 
o  červnovém termínu. Znamená 
to, že jsme na začátku tradice, 
kdy LET bude mít Albatross pra-
videlně ve svém kalendáři?
Uvidíme, zatím to tak vypa-
dá, a  pokud nenastanou nějaké 
nepředvídané okolnosti, je to 
i  velmi pravděpodobné. S  pro-
motérem a  organizátorem akce, 
společností Goram, máme po-
depsanou opční smlouvu na dva 

Jamka č. 16 patří k těm nejkrásnějším, ale také nejtěžším na Albatrossu

další roky. O využití opce na tyto 
další dva roky rozhodneme do 
konce tohoto roku.

Co si myslíte o počtu diváků, spl-
nila návštěvnost vaše očekávání? 
Co je možné podle vašeho názo-
ru udělat příští rok pro to, aby 
turnaj přitáhl více lidí?
Myslím, že počet diváků odpoví-
dal malému zájmu televizí a  tiš-
těných médií, diváků přišlo dost, 
ale ne tolik, kolik jsem si předsta-
voval. Byla to přece jen evropská 
golfová událost týdne. Na druhé 
straně mne potěšilo, že přišli divá-
ci, kteří golfu rozumějí a umějí se 
na golfu chovat. Co jsem opravdu 
nepochopil, byl malý zájem pro-
fesionálních trenérů, hráčů a frek-
ventantů golfových akademií. 
Například Tomáš Slavíček, který 
vede velkou golfovou akademii na 
Zbraslavi, nemohl pochopit, proč 
se tak málo z  jeho žáků přišlo na 
profesionály podívat. Kde jinde by 
měli něco odkoukat či se něčemu 
přiučit když ne golfu, tak alespoň 

tomu, jak se profesionálové cho-
vají nejen na hřišti,  ale také k hřiš-
ti?! Pak by je alespoň nenapadlo 
neopravit po sobě pitchmark nebo 
nevrátit divot.  
A co udělat pro to, aby diváků při-
šlo ještě  více? Naše golfová aso-
ciace spolu s  promotéry mají teď 
hodně času na to, aby se pokusili 
o  lepší propagaci tohoto turnaje. 
Je to  v zájmu  rozvoje golfu u nás.

Byl jste spokojen s  tím, jak byla 
tato vrcholná událost prezento-
vána médii?
Absolutně ne. To bylo katastro-
fální fiasko hlavně tištěných mé-
dií, televize byly jenom o  málo 
lepší. S  překvapením jsem zjistil, 
že pro sportovní redakce někte-
rých  tzv. seriózních médií je za-
jímavější psát o tom, kdo na U.S. 
Open ukradl dva laptopy než 
o tom, jaký turnaj, s jakými hráč-
kami a atmosférou se u nás hraje. 

Co byste chtěli pro příští rok 
změnit či vylepšit?

golf Albatrossu sluší. Požáda-
la jsem proto prezidenta Golf 
Clubu Albatross Jiřího Šimáně 
o zhodnocení.

Dlouho jste uvažoval nad tím, 
zda vůbec podobný turnaj na 

téma
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beWerton 

(Wales)
29 let
Má ráda řadu sportů, hudbu 
a vaření
odehrála 140 turnajů, tři 
vítězství
Nejlepší výsledek: 63 ran

Nerozlučná dvojice, Klára Spilková a Aneta Zárubová

a tleskají mi, moc mi to pomáhá. 
Samozřejmě, když hraju ránu, ne-
vnímám vůbec nic, ale pak slyším 
ten potlesk a je to moc fajn. 
■ Laura Davies o Kláře: Je před 
ní ještě hodně práce. Když jsem 
ji teď viděla hrát, myslím si, že 
potenciál světové jedničky tam 
je.
■ Jade Schaeffer (při závěrečné 
řeči, kdy děkovala promotéro-
vi, greenkeeperovi apod.): Dě-
kuji za velmi dobré jídlo, chutnalo 
mi –  a já ráda jím (smích)...
■ Moderátor po skončení tur-
naje o Kláře: Myslím si, že Klá-
ra Spilková byla blízko svému 
prvnímu triumfu na nejvyšší 
evropské sérii a  připravila nám 
nezapomenutelné chvíle. Kláro, 
děkujeme!
■ Klára při vyhlášení: Jestli 
mám říct jen pár slovíček, jsem ze 
všeho nejvíc ráda, že jste všichni 
přišli, to je pro Česko, pro naši 
malou zemi to nejlepší. Jsem 
ráda, že to golfu hodně pomůže 

a že jsem vám ukázala, že to pros-
tě jde zahrát. 

ladieS euroPean tour
Série turnajů pro profesionální 
golfistky byla založena v roce 1979. 
Základnu má v Anglii. Jako mnoho 
dalších sportovních organizací ve 
Velké Británii i LET je společnost 
s  ručením omezeným s  pevnou 
strukturou, která umožňuje zabý-
vat se spíš vyplácením peněz svým 
členkám v  podobě Prize Money 
než vytvářením profitu pro inves-
tory. Série je řízena představen-
stvem složeným z  ředitelů a  hráč-
ským výborem. Většina hráček je 
evropských, největší kontingent 
neevropských hráček pak vytváří 
Austrálie.
Představenstvo je zodpovědné za 
všechny finanční otázky, dlouho-
dobé plánování, stanovování gene-
rální politiky a vedení managemen-
tu tour. Hráčský výbor pak má za 
úkol hájit práva hráček, prezentuje 
jejich názory a podněty a reprezen-

tuje všechny členky jak jako kolek-
tiv, tak i jednotlivě.
LPGA, americká série pro golfist-
ky, byla založena v  roce 1950, ev-
ropská asociace – Women‘s Profes-
sional Golf Association (WPGA) 
byla založena jako součást Pro-
fessional Golfers‘ Association of 
Great Britain and Ireland mnohem 
později, v  roce 1978. Tour násle-
dovala hned v nadcházejícím roce. 
V roce 1988 členky série rozhodly 
o  oddělení a  vznikla společnost 
Women Professional Golfers‘ Eu-
ropean Tour Limited. Tato nová 
organizace se přestěhovala z Belfry 
do Tytherington Clubu v Cheshi-
ru. O deset let později, v roce 1998, 
tour změnila své jméno na Euro-
pean Ladies‘ Professional Golf 
Association Limited a  od června 
2000 ji známe pod současným 
jménem, Ladies European Tour Li-
mited. V roce 2008 tour přemístila 
své kanceláře do Buckinghamshire 
Golf Clubu, který leží v těsné blíz-
kosti Londýna.
Tour v  roce 2010 zahrnovala 25 
turnajů započítávaných do Order 
of Merit, v roce 2009 jich bylo 23, 
v roce 2008 však 28. Letošní kalen-
dář čítá 26 turnajů. Dva nejlépe do-
tované turnaje jsou po celou dobu 
Evian Masters a the Women‘s Bri-
tish Open, které jsou dotovány 
i  LPGA Tour a  nabízejí dotace ve 
výši 2,2 millionu a 1,7 millionu eur. 

Ta akce byla tak dobře připravena, 
že mě teď upřímně řečeno ani nic 
nenapadá. Ale o  tom, že to může 
být ještě lepší, vůbec nepochybu-
ji. Třeba na hřišti chceme udělat 
několik docela zásadních úprav 
směřujících k ještě větší atraktivitě 
hřiště na jedné straně a jeho lepší 
hratelnosti a  zvýšení obtížnosti 
na straně druhé. Ty poslední dva 
cíle se navzájem nevylučují, neboť 
další zvýšení obtížnosti hřiště  by 
se mělo týkat jen profesionálních 
hráčů nebo skutečně velmi dob-
rých hráčů.

Co také zaznělo:
■ Klára Spilková (o Lauře Da-
vies): S  takovou legendou ne-
hraji každý den. Koukala jsem 
se na ni, ale ona je tak strašně 
rychlá, že ránu skoro nemůžete 
postřehnout. Udělá si tam ten 
svůj „bobek“ na odpališti a  pro-
stě zahraje.
■ Klára o  hře před publikem: 
Jsem ráda, když přijde hodně lidí 
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