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CHECK POINT CHARLIE
ČESKÉHO PROFI-GOLFU
aneb Kde se učili naši učitelé

Krajina severozápadně od Bad Griesbachu – v popředí hřiště Uttlau, na obzoru hřiště Brunnwies, navržené B. Langerem.

Golfový resort v Bad Griesbachu pro PRO zosobňoval stejný „most“ mezi amatérským
a profesionálním golfem, jaký pro několik generací do r. 1989 představoval legendární
průchod Berlínskou zdí, oddělující světy Východu a Západu…
Správná odpověď na otázku,
ukrývající se v titulku, zní – Bad
Griesbach im Rottal. K jejímu
dešifrování netřeba být kryptoanalytikem, nýbrž pozorným čtenářem naší rubriky. V minulém
vydání ForGolfu jsme zmínili,
že právě s tímto městem, ležícím
kousek od Pasova – tři hodiny jízdy z Prahy po Strakonické –, jsou
úzce spojeny osudy našich prvních porevolučních profíků.

NEJVĚTŠÍ EVROPSKÝ
RESORT ZA HUMNY
Bavorské lázně Bad Griesbach
jsou nejluxusnějším vrcholem lá-

zeňského trojúhelníku, jenž spoluvytvářejí s Bad Birnbach a Bad
Füssing v okolí soutoku řek Inn
a Rott. Termální prameny zde
byly objeveny relativně nedávno

nějším rodákem však je Franz
Beckenbauer.
Legenda říká, že sem zajížděl hrát
tenis se svým přítelem – synem
průkopníka lázní, starosty A.

Bad Griesbach? Největší evropský
golfový resort s osmi osmnáctkami, dvěma
krátkými devítkami a monumentálním
driving-rangem.To vše tři hodiny z Prahy.
– na přelomu let 1972/73. Patronem města je sice Sv. Konrád
z Parzhamu, mnohem populár-

Hartla –, a protože jej nebavilo
s vynikajícím tenistou stále prohrávat, vnucoval mu myšlenku
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výstavby golfového hřiště, na kterém by soupeře hravě porážel, tak
dlouho, až se ujala... Výsledkem je
dnes největší evropský golfový resort s osmi osmnáctkami, dvěma
krátkými devítkami a monumentálním driving-rangem. Jedno
z novějších hřišť dokonce provozuje evropská PGA.

ZA EVROPOU
V TĚSNÉM ZÁVĚSU
To období, kdy se bavorský příběh našeho muže začal odvíjet,
se časově kryje s ustavením PGA
Czech (PGAC). V r. 1990 si ji
založili naši vrcholoví hráči, ve-

napsal Jaroslav C. Novák grafické přílohy archiv Petra Němce
jejich budoucího povolání. Týden po vzniku samostatného českého státu, 8. ledna 1993, vzniklo formálně i České národní
školicí centrum golfu – sídlící dílem v německém Bad Griesbachu
a dílem ve smíchovském Erpetu
Praha. Petr Němec byl zvolen
vice-presidentem PGAC a jmenován předsedou její vzdělávací
a zkušební komise. Organizační
základy tím sice byly položeny,
ale to největší penzum práce teprve muselo být vykonáno…
„Výuku jsme zahájili v zahraničí“,
pokračuje ve vzpomínkách P. Němec, „zejména z důvodů snazší
kontroly delegátů z PGAE. Asociace samozřejmě měla nejlepší
vůli nám pomáhat, ale – co si budeme namlouvat –, logicky bylo
jednodušší zajíždět na inspekce
do špičkového resortu 150 km
od Mnichova, mimochodem
dějiště Porsche European Open,
než do (tehdy) golfově zcela neznámé Prahy.“

GRIESBACH
PODLE NĚMCE
„Když jsem do Griesbachu
v květnu 1990 z Karlových
Varů přišel“, vzpomíná Petr
Němec, „stálo tam pouze jedno
hřiště jménem Sagmühle a tzv.
Golfodrom – ohromný kruhovitě
uspořádaný driving se čtrnácti
krytými objekty po 10 odpalištích
plus dalšími 200 venkovními
travnatými odpališti kolem dokola“, a pokračuje: „Klub tou dobou
zaměstnával 17 profíků pod vedením bývalého hráče European
Tour Johna O´Flynna. Během
následujících deseti let se jejich
počet rozrostl na úctyhodných
37! A bylo to věru mezinárodní
společenství – prim samozřejmě hráli britští golfisté, teprve
časem jsem se naučil bezpečně
rozlišovat mezi Angličany, Skoty
a Welšany… Přivedla mne tam
vlastně náhoda – známému
z Kützbühlu jsem slíbil, že se
tam místo něj zúčastním jedné
sportovní konference –, a vidíte,
domluvil jsem se s tamním
klubem a zůstal jsem tam coby
trenér jedenáct let – až do
r. 2001.“

dení představami o přímé cestě
na evropskou golfovou scénu.
Celkem brzy se na vlastní kůži
přesvědčili, že ani se svými nízkými handicapy na evropskou
špičku herně nestačí a že jejich
profesionální dráha bude muset
mít spíše formu „teaching--pro“
než „playing-pro“, ačkoli právě
o tom samozřejmě vždycky snili.
Takto se před nimi otevíral dosud
neznámý svět seminářů, školení
a zkoušek v cizích jazycích, jež
mohly až po několika letech vyústit v získání potřebné certifikace. Připomeňme, že Evropská
profesionální golfová asociace
(PGAE) byla teprve ve druhém
roce své existence a řada věcí –
včetně výukových standardů –, se
sjednocovala za pochodu. Logicky se přebíraly praktiky prvních
„fully recognized“ členů, jimiž se
staly Velká Británie, Francie, Německo a Švédsko.

ROK PO ŠVÝCARECH,
ROK PŘED RAKUŠANY
Prvními čtyřmi úspěšnými absolventy – golfovými profesionály,
se v r. 1996 stali Miloslav Bouška,
Jan Juhaniak, Miroslav Němec
a Jiří Seifert. Zkoušky na stupeň

Golfová hřiště v resortu Bad Griesbach

Petr Němec byl, spolu s Jiřím Zavázalem,
který začal působit v cizině ještě o rok
dříve, jediným ze zakládajících členů
s trenérskými, ale navíc i pedagogickými
zkušenostmi a vysokoškolskou
kvalifikací v daném oboru.
Cestou napodobování osvědčených vzorů se vydali i českoslovenští profíci v PGAC. Petr Němec byl, spolu s Jiřím Zavázalem,
který začal působit v cizině ještě
o rok dříve, jediným ze zakládajících členů s trenérskými, ale
navíc i pedagogickými zkušenostmi a vysokoškolskou kvalifikací v daném oboru. Logicky se
v souvisejících otázkách stal záhy
autoritou, určující další vývoj.
Již po roce zavedl pro všechny
členy PGAC povinná pravidelná soustředění v Bad Griesba-

chu – „seminářů“ pod vedením
tamního haed-pro O´Flynna –,
tedy systém, jenž byl Němcovi
samotnému důvěrně známý, ne
nepodobný tomu, který byl pro
všechny místní trenéry „pracovním rituálem“, opakujícím se každých 14 dní.

UČILO SE V NĚMECKU
Podle německého střihu se pomalu začala koncipovat představa
o formě i obsahu systematické
přípravy našich golfistů ke zkouškám, opravňujícím je k výkonu
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NELEHKÁ

cesta k titulu
V r. 1995 PGAE Čechům odsouhlasila kvalifikační vzdělávací
program v (původně německém)
pětiletém formátu: Tři roky studia na „golfového asistenta“ plus
dva roky na „golfového profesionála“. Tento program byl naším
Ministerstvem školství akreditován jako rekvalifikace na funkci
„trenéra golfu“. Výkonnostním
kritériem na stupeň „teaching-pro“ byly HCP 6/9 (muži/ženy),
na „playing-pro“ se požadovalo
0/2. Podmínkou byla plnoletost,
ukončené středoškolské vzdělání
a složení zkoušky v anglickém či
německém jazyce.

REVISITED

IDEÁL PRO

PODLE NĚMCE?
„Jako nejdůležitější jsem
vnímal, aby výchova profíků byla
komplexní. Především aby si doplnili vyšší vzdělání, vždyť někteří
z nich byli sotva vyučení, a aby
se naučili alespoň jeden světový
jazyk. Kromě herní výkonnosti,
o kterou samozřejmě jde vždycky
„až v první řadě“, jim bylo nutno
vštěpovat, že ideální klubový profesionál ani zdaleka nemůže být
pouze golfovým trenérem, ale
i znalcem pravidel, orientovaným
v otázkách výstavby a údržby
hřišť, organizaci turnajů, výběr
holí a tak dále.“
Učitel a žák – na rohožce P. Štrougal, z pozadí jej sledují Š. Slezák, F. Löbl a R. Chudoba

„teaching-pro“ probíhaly v přítomnosti zahraničních profesionálů –, kromě hlavního školitele
O´Flynna se jich jako přísedící
účastnili také M. Knauss, S. Allan,
N. Smithers aj. Zkušební komisi
doplňovali dva již zmínění jediní Češi se zahraniční trenérskou
zkušeností - P. Němec a J. Zavázal. V r. 1997 se uskutečnila
oficiální „inspekční“ návštěva delegace PGAE v Praze. Nejlepším
důkazem, že dopadla dobře, byl
fakt následného uznání české verze Tréninkových a vzdělávacích
standardů za způsobilou.
Proces byl završen v r. 1999 prohlášením PGAC za „fully recognized“, čehož dosáhla jako v pořadí devátá ze všech evropských
profesionálních asociací – rok
po Švýcarech, Finech a Holanďanech, ale o rok před Rakušany
a Nory... Historický úkol byl splněn.

stavení Tréninkových a vzdělávacích standardů povýšením
do kategorie Master-Pro (velmi
zjednodušeně řečeno: „trené-

ra trenérů“). V r. 1998 pak zažil
opravdovou hvězdnou hodinu,
když mu byla udělena cena Five
Star European PGA Award – Golf

Professional of the Year. Ocitl se
tak rázem v souhvězdí nejrespektovanějších osobností evropské
golfové scény – po boku Italů A.

V NÓBL PROFI
SPOLEČNOSTI
Petru Němcovi se v souvislosti
s vynaloženou aktivitou v první
dekádě dostalo řady poct a uznání – ale, jak už bývá v Čechách
zvykem –, vzešla spíše z ciziny
než z domova. Audit Committee
PGAE ocenila jeho podíl na se-

Zpráva z německého tisku o turnaji na hřišti Brunnwies: ve flightu se zakladatelem resortu A. Hartlem
a presidentem PGAC T. Teissigem (1993)
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Prvními čtyřmi úspěšnými absolventy –
golfovými profesionály, se v r. 1996 stali
Miloslav Bouška, Jan Juhaniak,
Miroslav Němec a Jiří Seifert.
Casery a P. Manca, Švéda H. Reise a Angličana J. Stirlinga. O rok
dříve byl mezi laureáty Španěl S.
Ballesteros, o rok později Němec
B. Langer… Dovedete si vůbec
představit lepší společnost?
Na přelomu století došlo k podstatným změnám v evropském
– a v reakci na to i v českém profesionálním golfu. Konsolidovaná
PGAE vydala pokyn ke zjednodušení vzdělávacího cyklu z pětiletého na tříletý model, završený
výstupním certifikátem „plně
kvalifikovaného golfového profesionála“. Tomu musely být přizpůsobeny i vzdělávací osnovy
národních asociací. Prohlubující
se spolupráce PGAC s FTVS UK
Praha dostala novou formu vznikem Trenérské školy.
Bylo to oboustranně výhodné
– synergie spočívala v tom, že
fakulta poskytne profesionálním
golfistům možnost doplnit si potřebné „teoretické“ vzdělání –,
a naopak, že její posluchači získají
v golfových centrech „praktické“
dovednosti, vedoucí k získání
trenérského oprávnění II. třídy
(tzv. „licence B“). Centra vznikala a stěhovala se po celou první
dekádu postupně po většině pražských indoorů – nejprve do Erpe-

tu, později do Čechie a posléze
do Dejvic, praktická část a zkoušky se odehrávaly na motolském
hřišti Golf Clubu Praha.

UČITELÉ UČITELŮ
Zde náš příběh, popisující první
dvě desetiletí moderního českého golfového profesionalismu,
může skončit… Nešlo nám o historii PGAC jako instituce, která
má svá specifika a jejíž vývoj byl
navíc již na těchto stránkách několikrát popsán povolanějšími.
Náš zájem byl jiný – šlo nám o to
zjistit, kdo a za jakých okolností
„učil učitele“ golfu, které jako své
trenéry důvěrně známe z klubů,
drivingů a indoorů.
Ptali jsme se na to Petra Němce
– člověka, který se coby modus
operandi tohoto procesu osobně
aktivně účastnil a ovlivňoval jej.
Jeho profil přinášíme na jiném
místě tohoto tématu. Věříme, že
svým životním nadhledem, entusiasmem i celkově pozitivním
naladěním, které mu brání připomínat např. vztahové problémy
mezi amatéry a profesionály, nepochopení v některých klubech
či podobná dílčí protivenství, jež
jeho životní cestu nejednou zkřížily, zaujme i naše čtenáře...

Momentka ze „semináře“ – zleva: H. Psota, J. Kunšta, O. Nechanický, J. Juhaniak,
P. Nič, L. Kainer, T. Kubernát, J. Seifert (v zákrytu), M. Janda (zády) a J. Kubernát

Zkušební komisaři (delegáti PGAE) – zleva: Martin Westphal, Manfred Knauss,
Jiří Zavázal, Filipe Barbé a Petr Němec (1995)

Po ceremoniálu s dalším z laureátů výroční ceny PGAE Professionals
of the Year 1998 – Johnem Stirlingem z Anglie
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REVISITED

Mgr.

PETR NĚMEC
(1951, Mariánské Lázně)

K 66. narozeninám, které P. N.
oslaví dne 21. dubna, mu za redakci
4G přejeme „Play well“!

První moderní česky psaná

bělo a živil by se jako trenér lyžařů…
Život jej však nasměroval do bavorského
Bad Griesbachu, čímž bylo o jeho další
kariéře golfového trenéra definitivně rozhodnuto. Ač to nebylo jednoduché, dosáhl uznání své kvalifikace (trenéra I. třídy),
získal residenční i pracovní povolení –
a na příštích 11 let se zařadil po bok místních profesionálů i do německé PGA.

P

o maturitě studoval od r. 1971
na FTVS UK v Praze. Diplomovou práci na téma „Význam
golfu v tělesné výchově“ obhájil v r. 1977, o deset let později ji pak vydalo nakladatelství Olympia jako první
novodobou českou golfovou publikaci
vůbec. V r. 1995 na své alma mater úspěšně obhájil magisterskou práci a získal akademický titul.
Mateřský mariánskolázeňský golfový oddíl reprezentoval již jako junior, v letech
1967-71 byl členem národního týmu
v utkáních proti Rakousku, Francii a Velké Británii. Titul mistra republiky získal
s TJ Slávia UK Praha na soutěžích družstev třikrát: na amatérských šampionátech 1973, 1975 a 1979.
Až do konce 80. let pracoval jako středoškolský profesor v Karlových Varech.
K jeho sportovním láskám patřilo, kromě
golfu, především lyžování – moc nechy-

Za práci pro PGAC, která jej v 90. letech
pohltila, obdržel
v r. 1988 „Výroční
cenu
Ev ropské
PGA“, o níž
píšeme jinde v textu.
Na domácí
scéně byl již
dříve Českou
golfovou federací oceněn jmenováním do funkce šéftrenéra národní
amatérské reprezentace.
Od začátku nového milénia řídí Trenérskou školu při FTVS UK Praha. Po ukončení svého angažmá v Bad Griesbach
sloužil jako Head-Pro v německém GC
Gahlenz-Chemnitz a v GC Chemnitz e.V. Wasserschloß Klaffenbach, jako
Master-Pro působil v Golf Clubu Praha. Kromě jiného zpracoval Metodický
manuál pro golfová tréninková centra
mládeže (TCM), stal se garantem výuky
golfu na FTVŠ UK Bratislava a členem
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pia v r.1988
metodika golfu - vydala Olym
(za 3,50 Kčs)

Unie profesionálních trenérů při Českém
Olympijském Výboru…
V r. 2000 založil a od té doby řídí vlastní Five Star Golf Academy. Své trenérské
podnikání neustále rozvíjí – jeho škola
má základnu v podbabském GC Dejvice
a od r. 2015 i pobočku v karlovarském
Golf & Spa Resortu Cihelny, kde je
od loňska vice-presidentem klubu.
Za svůj největší pedagogický
úspěch poslední doby –
a příslib pro budoucnost našeho golfu,
považuje
Jakuba
Bareše, s nímž spolupracuje již deset
let. „Jakub má za sebou první rok studia
v Iowě na středozápadě USA. Za své
úspěchy v nováčkovské
sezoně byl nominován
do All American týmu pro ty
nejlepší ze všech divizí univerzitního golfu. Při krátkém návratu do Česka
o sobě dal vědět, když na Cihelnách ovládl domácí jamkovku…“, představuje jej.
Rok 2016 se pro P. Němce stal významným ještě z jednoho hlediska – jako jeden
ze dvou čestných výjimek získal od PGA
Germany licenci provozovat a řídit její
„PGA Golfschule“ exteritoriálně, tj.
mimo německé území. Nad střediskem
v Cihelnách tak mohla zavlát nová vlaječka a logo…

