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Oslavy 400 let gOlfu

 Letos na  začátku září zažila rodina 
královských golfových klubů významnou 
událost. Royal Dornoch Golf Club ve Skot-
sku oslavoval 400 let od začátku hry golfu 
v tomto městě, což je oficiálně potvrzeno 
i  historickými dokumenty. Slavnostního 
obřadu ve  Skotsku, zemi nazývané ko-
lébkou golfu, se zúčastnili zástupci téměř 
všech královských golfových klubů z  ce-
lého světa. Poprvé v  historii se podařilo 

Zástupci Royal golf Clubu Mariánské lázně se zúčastnili oslav 400letého vý-
ročí golfu ve skotském Royal Dornoch golf Club.

tuto slavnostní akci zorganizovat s účastí  
57 královských klubů z 66. Zástupci těchto 
nejvýznamnějších golfových klubů světa 
se setkali a měli tu možnost zahrát si spo-
lečně golf. 
 Royal Golf Club Mariánské Lázně 
reprezentovali prezident Jiří Pos se svou 
ženou a  viceprezident Kirill Kozhukhov 
také v doprovodu své ženy. Program oslav  
400. výročí byl velmi pestrý. Každý den 

stva naprosto stejná. Jednou z  příčin je 
u  některých členů družstva malá tur-
najová vyhranost, protože z  pracovních 
nebo studijních důvodů turnaje nehrají. 
Důsledkem toho potom v kvalifikačních 
kolech nejsou schopni zahrát aspoň 
přibližně na  svůj hendikep, což je pod  
80 úderů. Jediným hráčem z  družstva, 
který ve všech pěti kvalifikačních kolech 

sOutěže DRužstev 2016
 Letošní soutěžní sezóna družstev 
pomalu končí a nadešel čas na její hod-
nocení. Jednoznačně největšího a  nej-
významnějšího úspěchu dosáhlo naše 
extraligové družstvo žen, které přesně 
po 10 letech zvítězilo a získalo pro náš 
klub opět mistrovský titul. Naše děvčata 
podávala po celou dobu soutěže vyrov-
nané výkony a v kvalifikačních turnajích 
se držela od samého začátku na prvním 
místě. Nutno podotknout, že tak tomu 
bylo i  v  minulých letech, kdy družstvo 
v  kvalifikační části končilo pravidelně 
na  1., nejhůře na 2. místě, ale potom 
vždy prohrálo v semifinále a pravidelně 
tak končilo na 3. nebo 4. místě. Díky to-
muto umístění bude naše družstvo žen 
ještě startovat od  29. září v  Bulharsku 
na  European Club Ladies Champion-
ship, kde mají právo účasti vítězné týmy 
z jednotlivých států.
 Našemu družstvu mužů se nepodaři-
lo navázat na loňský rok, kdy postoupilo 
do finále mezi 8 nejlepších týmů, ale ani se 

bohužel nedokázalo udržet v první desítce 
a z celkového 11. místa sestoupilo pro rok 
2017 do I. ligy. 
 Kladu si otázku, co je příčinou tako-
vého rozdílu ve výkonnosti obou našich 
extraligových družstev, když tréninkové 
i  materiální podmínky mají obě druž-

zahrál výsledek začínající sedmičkou, byl 
kapitán Olda Nechanický jr. Není mož-
né, aby hráči s hendikepy 1–4 hráli + 10 
a  více. Další příčinou je pomalý růst 
mladých hráčů, které zatím nebylo mož-
no zařadit do družstva tak, jako tomu je 
u děvčat. Na příští rok máme už 4 mladé 
hráče do 18 let, které do družstva zařa-
díme, a věřím, že se nám v krátké době 
podaří postoupit zpět do extraligy, kam 
náš klub zajisté patří. 
 V  mládežnických soutěžích družstev 
se do  finále podařilo postoupit pouze 
družstvu dívek do  18 let. Nakonec však 
dívky ve finálových zápasech nešťastně 
prohrály a po  loňském 2. místu skončily 
na  celkovém 7. místě. Ostatní družstva 
do 14 a do 16 let skončila v kvalifikačních 
turnajích a do finále nepostoupila.
 Významného úspěchu dosáhlo také 
družstvo seniorů, které po několika letech 
na mistrovství ČR družstev zvítězilo a zís-
kalo mistrovský titul. Naopak se nedaři-
lo našim seniorkám, které se umístily až 
na 7. místě. 

Oldřich Nechanický, Head Pro

se oslava konala na  různých golfových 
hřištích poblíž města Dornoch. Prvním 
bodem programu byla vždy hra se zástup-
ci různých golfových klubů, následoval 
koktejlový podvečer a nakonec gala večer. 
Česká delegace přivezla hostitelskému 
klubu jako dárek vázu z českého křišťálu. 
Váza váží 20 kg, byla vyrobena na indivi-
duální zakázku v nižborské sklárně Rückl 
Crystal a.s. a je zdobena obrázkem golfové 
klubovny, logem klubu a  pozdravy pro 
Royal Dornoch Golf Club.  
 Zástupci ostatních golfových klubů 
velmi ocenili účast reprezentantů z Ma-
riánských Lázní. Podle prezidenta Jiří-
ho Pose tato událost umožnila navázat 
nové kontakty a  prezentovat RGCML 
na  nejvyšší úrovni. Všichni účastníci 
akce byli pozváni do Mariánských lázní 
na tradiční mezinárodní turnaj věnova-
ný založení RGCML, který se bude ko-
nat 2. září 2017. 
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Péče O tRávník Zasažený tRavníMi ChORObaMi
 O  green se starám už přes 20 let, ale 
takovou sezónu, jako je ta roku 2016, ne-
pamatuji. Letos jsme tu měli snad všech-
no – čarodějné kruhy, hnědé skvrny, plís-
ňovitost, antraknózu i pythium. Je běžné, 
že se v  sezóně musíte potýkat s  travními 
chorobami, ale obvykle jich nebývá tolik. 
Počasí letošní sezóny se neslo v duchu stří-
dání různých extrémů, takže se vytvořily 
příznivé podmínky pro všechny tyto ne-
moci. Po chemickém postřiku jsme proto 
museli sáhnout častěji, než jak tomu bývá 
v  běžné sezóně. Chemické prostředky se 
snažíme používat v preventivních dávkách 
(preventivní dávky jsou nižší než běžně 
doporučované dávky) ještě před tím, než 
choroba propukne a projeví se na  listech 
nebo kořenech travní rostliny. Náš postup 
je takový, že až s desetidenním předstihem 
sledujeme předpověď počasí a  snažíme 
se odhadnout, jaké choroby mají největší 
šanci na to, aby se vyskytly během dané-
ho období extrémního počasí. Následně 
si zjistíme, jaké chemické prostředky je ze 
zákona možné pro konkrétní onemocně-
ní použít – při tom se vždy řídím svými 
zkušenostmi s  tím, co skutečně funguje, 
a co ne. Existují prostředky, které je možné 
na  vybrané oblasti použít jenom dvakrát 
za  sezónu. Při příliš časté aplikaci také 
některé postřiky přestanou účinkovat, 
protože choroba se vůči nim stane imun-
ní. Je tedy potřeba volit pečlivě. Pečovat 
o trávník napadený chorobami je každým 
rokem těžší a těžší, protože národní vlády 
a EU určité prostředky zakazují a  legisla-
tivně snižují povolené množství fungicidů. 

Doufali jsme, že v  návaznosti na  zákaz 
chemikálií přiteče větší objem financí 
do výzkumu, aby se podařilo objevit nové 
prostředky, které by nám při péči o trávník 
pomohly. To se ale bohužel nestalo. K ur-
čitému rozvoji však došlo v oblasti využití 
kompostového čaje. Kompostový čaj je 
skutečně čaj vyrobený z kompostu – tedy 
z  odpadního materiálu ze zahrady nebo 
golfového hřiště, staré posekané trávy, listí 
a podobně. Kompost lze použít v jakékoli 
fázi rozkladu. Většina kompostu je po pár 
měsících nebo letech skladování černá 
a  dosti nevábně zapáchá. Je to proto, že 
se v anaerobním prostředí s nedostatkem 
světla množí špatné bakterie, které zápach 
způsobují. Abychom získali kompostový 
čaj, umístíme kompost do  velkého sudu 
a  naplníme jej vodou. K  sudu připojíme  
2 vodní čerpadla (postačí ponorná čerpa-
dla pro akvária), díky kterým může voda 
dobře cirkulovat a směs kompostu a vody 
se provzdušní. Do  směsi se také přidává 
melasa, která se nechá několik dní cirku-
lovat. Během této doby se v kompostu za-
čnou množit dobré bakterie, zatímco špat-
né bakterie jsou zahubeny. Jakmile směs 
přestane zapáchat, máme hotovo. Nyní 
můžeme vodu vypustit a potřebné množ-
ství kompostového čaje nalít do postřiko-
vače. Kompost, který zůstane na dně sudu, 
lze vrátit na hromadu kompostu a později 
znovu použít. Kompostový čaj nastříkaný 
na trávník se chová jako hnojivo a fungicid 
v jednom. Pokud jej použijete spolu s další 
péčí, můžete počítat s menším množstvím 
hnojiva či fungicidu, než jaké vaše golfové 
hřiště běžně vyžaduje.

 Kompostový čaj je starou zahradnic-
kou technikou. V  oblasti golfu se však 
začal prosazovat teprve během posledních 
pár let, kdy se objevila potřeba alternativy 
k  chemickým prostředkům. Přijde doba, 
kdy budou zakázány všechny fungicidy 
a pesticidy a golfová hřiště jako je to naše 
budou bez investic do  nové trávníkové 
péče bojovat o  přežití. Co tedy máme 
dělat? Můžeme pokračovat v  celkovém 
ozdravování našich greenů, díky čemuž 
budou méně náchylné k  travním choro-
bám. Důvodem, proč jsme se v této sezóně 
potýkali s  tolika nemocemi, jsou vyso-
ká travní plsť a černá vrstva, které dosud 
na některých greenech máme. Když jsou 
greeny v  tomto stavu, vytvoří se ideální 
podmínky pro onemocnění, a  ve  chvíli, 

new yORk heRalD CuP tOuRnaMent 1932

 V  té době je golfové hřiště v  ročence 
„Marienbader Kurliste 1932“ prezento-
váno jen velmi stručně, ale hosté se z  ní 
dozvěděli vše podstatné. Kde se nachází, 
že z kolonády do klubovny, která je nejen 
pro členy, ale i pro hosty, dojdou za 30 mi-
nut, že pro informace a ohlášení mají kon-
taktovat sekretáře klubu F. Howorku, že 
na hřišti působí anglický profesionál Artur 
Lees a že pro další informace se mají obrá-
tit na pány Dr. Maxe Porgese (Nordstern), 
hoteliéra Th. Hammerschmieda (hotel 
Weimar) a  hoteliéra Heinricha Grimma 
(Grand hotel Ott) na telefonu č. 2267. 
 V ročence je dokonce velmi obsáh-
lý jmenovitý seznam lázeňských hostů,  

Píše se rok 1932 a Mariánské lázně vítají jako každý rok své lázeňské hosty. v tomto roce jich opět trochu 
ubylo, i zde je cítit začátek světové krize, bylo jich jen něco přes 23 tisíc, méně než v roce 1929, kdy jich bylo 
okolo 41 tisíc. ale i tak město žije lázeňským životem. v této době mají Mariánské lázně 7 355 obyvatel, 
z toho je 6 340 němců. národnostní složení hostů tomu odpovídá. Domácích je pouze 12 %, 63 % hostů je 
z německa a Rakouska, 9 % z Polska, 3 % ze zámoří a zbytek jsou hosté z ostatních států evropy. 

v nemž lze dohledat, že se jistá Mrs. Anne 
Morgan s  pokojskou a  šoférem ubytova-
li dne 11. 8. 1932 v  hotelu Stern (dnešní 
Hvězda). Co o  této dámě víme? Byla to 
americká filantropka narozená v roce 1873 
v  rodině bohatého newyorského bankéře. 
Byla velmi vzdělaná a část svého života pro-
žila ve Francii, kde financovala a organizo-
vala pomoc pro civilisty i vojáky postižené  
1. světovou válkou. Za  tuto záslužnou 
činnost byla právě v roce 1932 jako první 
americká žena jmenována čestným ve- 
litelem Francouzské legie. V roce 1939 se 
do Francie opět vrátila a znovu pomáhala 
v době 2. světové války. A  to je jen malá 
část jejího velmi činorodého života. 

 Jestli tato dáma hrála golf, můžeme 
jen hádat. Ale každoročně se nedaleko 
New Yorku v  Sterling Farms Women´s 
Golf Clubu hraje „Ann Morgan Senior 
Championship“, takže pravděpodobně  
měla ke  golfu blízko. V  Mariánských 
Lázních se chvilku zdržela, tak doufejme, 
že si na našem hřišti i zahrála. 
 Proč nás tato dáma tak zajímá? 
Protože klubu byl nabídnut k  odkou-
pení stříbrný pohár s  vyrytým tex-
tem: „NEW YORK HERALD CUP 
GOLF TOURNAMENT; UNDER 
THE PATRONAGE MISS ANNE 
MORGAN“. Pohár byl hlavní ce-
nou v  turnaji, který se konal v  sobotu  
13. srpna 1932. 
 Ještě jeden turnaj časopisu New York 
Herald se konal v  Československu a  to 
v  roce 1928 v Piešťanech. O  tomto tur-
naji je možno dohledat mnohem více, 
než o  tom mariánskolázeňském, napří-
klad to, že na startovní listině byli hráči  
14 národností. Myslím, že v  Marián-
ských Lázních to bylo podobné, díky 
lázeňské klientele. Pokusíme se ještě do-
hledat další informace.

 A důvod, proč se chci s vámi o  tyto 
historické podrobnosti podělit, je ten, že 
předsednictvo klubu odsouhlasilo jeho 
koupi, a tak je vystaven ve vitríně v klu-
bovně. Málokterý golfový klub se může 
pochlubit takovou historií jako ten náš 
a tento stříbrný pohár je jen malým stříp-
kem z ní. 

Stanislava Málková

Zdroj: Wikipedie, bakalářská práce K. Mo-
chanové – Historie Golf Klubu Praha, Porta 
Fontium – Bavorsko-česká síť digitálních his-
torických pramenů, webové stránky Sterling 
Farms Women´s Golf Club, Marienbader 
Kurliste 1932, Hamelika – shrnutí historie 
Mar. Lázní

kdy přijde vhodné počasí, choroba udeří. 
Klíčem k  tomu, abychom nahradili špat-
ný vzduch dobrým čerstvým vzduchem 
a z půdního profilu odstranili travní plsť, 
je pravidelné provzdušňování. To dokáže 
zabránit tomu, aby prostředí, v  němž se 
chorobám tolik daří, vůbec vzniklo. 
 Nebyli jsme to jen my, kdo se v této se-
zóně potýkal s vážnými problémy. Mnoho 
jiných golfových hřišť bylo zasaženo ještě 
daleko hůře. V  Plzni například museli 
golfové hřiště na  2 týdny zavřít, protože 
greeny tu zničila antraknóza. Ze své zku-
šenosti mohu říct, že lepší než všechny 
zásahy je prevence. Pokud se vám díky 
preventivní péči podaří zabránit vzniku 
nemoci, je to obvykle levnější a  účinněj-
ší, než se zbavovat choroby, která se již 
uchytila a  je viditelná. V  takovém stádiu 
je škoda už způsobena a  probíhá již ně-
kolikátý den chorobného cyklu. Abyste 
přesto mohli dosáhnout úspěchu, musíte 
své golfové hřiště dobře znát a vědět, jak 
reaguje na konkrétní cykly počasí. Pokud 
je počasí extrémní, chodím greeny kont-
rolovat i dvakrát denně a pozorně sleduji 
předpověď počasí, abychom mohli udělat 
vše, co je v našich silách. Pokud na green 
nikdo nedohlédne, některé choroby jej 
mohou celý zničit během 24 až 48 hodin.
Škůdci a  nemoci vždycky budou pro 
všechny, kdo se starají o trávník ve všech 
sportovních odvětvích, velkým téma-
tem. Jediné, co můžeme dělat, je posta-
rat se o  to, aby byl půdní profil co nej-
zdravější, což zabrání chorobám zaútočit 
v plné síle, a doufat, že se najdou inves-
tice, jež umožní další výzkum v  oblasti 
chemických a  organických prostředků 
proti travním chorobám. 

Stuart Burridge


