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A
ž příští týden poletí profe-
sionální golfistky do Čes-
ka na turnaj Ladies Euro-
pean Tour, nebude to

byznys třídou, nýbrž levnější, eko-
nomickou. Včetně Angličanky Lau-
ry Daviesové, která, ač si jako prv-
ní v historii vydělala na ferrari, též
nerozhazuje. Takový je ženský
golf.
Ve výročním žebříčku nejlépe

vydělávajících golfistů panuje léta
několik jistot. Zaprvé: vede Tiger
Woods – za rok 2012 si přišel na 64
milionů dolarů, z toho na 2 milio-
ny za turnajové odměny a 62milio-
nů za reklamní kontrakty. Zadru-
hé: v top 10 jsou i tři golfisté-dů-
chodci, kteří už roky nevydělávají
hrou, avšak hlavně designem hřišť
– Američané Jack Nicklaus (73) a
Arnold Palmer (83) a Jihoafričan
Gary Player (77) takto loni inkaso-
vali 39, respektive 29 a 16 milionů
dolarů. A do třetice neměnný fakt
– ženymají v top 50 sporadické za-
stoupení.
Loni tam skončily pouze tři a

všechny až v poslední desítce:
Yani Tsengová z Tchaj-wanu jako
číslo 46, již pět let nehrající Švédka
Annika Sörenstamová coby číslo
48 a s nimi Američanka Paula Crea-
merová, uzavírající padesátku. Jak
to vysvětlit?
Tsengová ještě jako světová jed-

nička sbírala peníze na výhrách

(celosvětově 3,5 milionu dolarů) a
od svých asijských sponzorů (2,2
milionu), exjednička Sörenstamo-
vá stále žije z reklamních kontrak-
tů na oblečení, vybavení nebo
auta (5,5 milionu) a Creamerová
byla úspěšná v turnajích (1 milion
na LPGA) a díky vzhledu přitažlivá
pro značky (4,5 milionu).

Hráčky si někdy i samy vaří
Tím to však víceméně končí. Stejně
jako v tenise nebo atletice nemo-
hou ani golfistky konkurovat svým
mužským protějškům, pokud jde o
příjmy. Většina členek dvou hlav-
ních světových sérií, americké
LPGA Tour a Ladies European
Tour, se v luxusu netopí. Peněz v
turnajích není tolik jako umužů a s
reklamními kontrakty se firmy také
nepřetrhnou. Hráčky často cestují
auty místo letadel, bydlí v hotelech
po dvou a někdy si i samy vaří, aby
ušetřily. Jako caddie neboli nosiči
holí mnohdy působí rodinní pří-
slušníci nebo přátelé.
„Pokud někdo jiný zaplatí byz-

nys třídu, fajn, ale pro mě to jsou
vyhozené peníze,“ říká právě Lau-
ra Daviesová, která za svou téměř
třicetiletou kariéru vyhrála 84 svě-
tových turnajů a vydělala přes 15
milionů dolarů na prize money.
Může se to sice zdát hodně, ale
v průměru zhruba půl milionu do-
larů na sezonu, navíc nezdaně-

ných a bez započtení veškerých ná-
kladů, nezavdává ani u tak úspěš-
né hráčky důvod rozhazovat.
„Záleží na tom, kde hrajete, ale

většinoumusíte při turnaji skončit
do top 10, abyste neprodělali,“ do-
dává letos padesátiletá Angličan-
ka, podle legend první golfistka,
která si vydělala na vůz Ferrari –
když však zjistila, že se jí do kufru
nevejde objemný bag s holemi, po-
řídila si raději prostornější BMW. A
zatímco jiní sportovci investují tře-
ba do akcií, ona koupila tři řadové
domy. V jednomžili její rodiče, dal-
ší dva obsadila sama.
Daviesovámožná trochu přehá-

ní, pokud jde o popis skromných
výdělků golfistek, ale v případě La-
dies European Tour opravdu jen
trochu. Zatímco turnaje na americ-
ké LPGAmají minimální dotaci 1,2

milionu dolarů, v Evropě jsou dota-
ce asi čtvrtinové. Nadcházející
Honma Pilsen Golf Masters, který
se bude hrát na Dýšině u Plzně od
9. srpna, patří s 250 000 eur k těm
lépe zaplaceným a také lépe obsa-
zeným. Ostatně, už potřetí přiletí
také Daviesová.
Vítězka odjede z Dýšiny bohatší

o 37 500 eur, umístění do top 10 ga-
rantuje zhruba 6 000 eur. Hrubé-
ho. Kdo neprojde ze dvou úvod-
ních kol do finále, hraje za nulu a
jasně prodělá. Jen hvězdám hradí
pořadatelé letenku a ubytování.
Do této kategorie patří bývalá svě-
tová jednička Ai Miyazatová z Ja-
ponska nebo Američanka Cheyen-
ne Woodsová, Tigerova neteř.
Ostatní golfistky si náklady, samo-
zřejmě včetně caddieho, platí
samy. Během turnaje se jen v klu-
bovně po celý den zdarma nají a
také mají zajištěnu dopravu mezi
hřištěm a hotelem.
Opět odbočka ke skromné Da-

viesové: když na ni minule čekal
mercedes s řidičem, zdvořile od-
mítla s tím, že klidně pojede do ho-
telu jako ostatní hráčky autobu-
sem.
„Je velký rozdíl pracovat s golfis-

ty a s golfistkami,“ říká Robert
Klotz, šéf promotérské společnosti
Goram, která se podílela také na
mužském Czech Open. „Chlapy
obvykle zajímají jen prize money,
a aby udělali pro turnaj něco na-
víc, třeba dostat je na ukázkovou
lekci s dětmi, to už je potíž. Nao-
pak ženy jsou vstřícné, pokud jde
o akce spojené s turnajem. Udělají

autogramiádu, rády přijdou na
hráčskou party a na rozdíl od
mužů tam zůstávají i déle, než je
pro ně nezbytně nutné. Ženský
golf je v tomhle radost.“

Ferrari dostane jen ta nejlepší
Ne každá golfistka má výsledky
jako současná světová jednička In-
bee Parková z Jižní Koreje. Letos
vyhrála všechny tři turnaje Grand
Slamu a tento týden bude při Wo-
men’s British Open usilovat o bez-
precedentní čtvrtý velký titul
v řadě, což ještě nikdo nedokázal.
I proto nedávno převzala vůz Fer-
rari FF v hodnotě 300 000 dolarů
jako součást roční dohody s deale-
rem značky v Hongkongu.
Její předchůdkyně Yani Tsengo-

vá, ještě než přišel výkonnostní
propad, dostala jako pětinásobná
grandslamová vítězka dokonce na-
bídku 25milionů dolarů, aby vymě-
nila občanství Tchaj-wanu za
lukrativnější Čínu. Odmítla, což ji
dnes možná mrzí.
Bohatství v golfu je však spoje-

no jen se špičkou. Jakkoli talento-
vaná, nenašla Klára Spilková ani
ve své třetí sezoně na Ladies Euro-
pean Tour silného hlavního spon-
zora, který by pokryl roční náklady
odhadované na tři miliony korun.
Loni se vzdala svého profesionální-
ho caddieho a jako nosiče bagu an-
gažovala svou asistentku, která ji
povinně doprovázela na turnajích
vzhledem k tomu, že jí až dominu-
lého prosince nebylo osmnáct let.
Nebo Zuzana Kamasová – nej-

lepší slovenská hráčka a v roce

2011 první vítězka turnaje Ladies
European Tour z východní Evropy
– loni nezopakovala úspěch a za ce-
lou sezonu nevydělala ani 4 000
eur hrubého. Zminulosti žít nemů-
že a svou kariéru už opět dotuje,
stejně jako většina hráček mimo
nejvyšší patra žebříčků. Když do-
stanou otázku, co udělají s penězi
vydělanými na turnaji, obvykle od-
povědí: „Investuji je do dalších tur-
najů.“
Profesionální golf – zní to vzne-

šeně…Pod povrchem se však skrý-
vá dřina, a to nejen tréninková, ale
také ekonomická. Živit se hrou, ba
živit se dobře, to už je kumšt.

Čeněk Lorenc
autor je spolupracovníkem redakce

Výjimka Ai Miyazatové hradí
pořadatelé letenku a ubytování.
Jako jedné z mála. Foto: LET

K
dyž bylo začínající tenist-
ce Markétě Šubrtové 13
let, ošklivě se pomlátila
na kole. Rok proležela

v nemocnici, operovali jí záda. A
pak slyšela od lékařů smutnou
zprávu: Choď si pěšky, plav si,
zkus třeba i kolo, ale se závodním
sportem je konec.
„Nikdy jsem to nedokázala strá-

vit, jsem sportem posedlá. Teď
hlavně golfem, denně mi zabere
pět až osm hodin času,“ říká Šubr-
tová.
Stala se z ní bezkonkurenčně

nejlepší česká mid-amatérka, což
je kategorie ryzích amatérek nad
35 let. Přitom golfovou hůl vzala
poprvé do ruky teprve před sedmi
lety!
Šubrtová je tak výjimečný ta-

lent, že jí pořadatelé Pilsen Golf
Masters udělili volnou kartu. Za-
hraje si za pár dní v Dýšině u Plzně

jeden z turnajů Ladies European
Tour vedle předních světových
profesionálek, jakými jsou Melissa
Reidová, Ai Miyazatová, Laura Da-
viesová nebo nejlepší Češka Klára
Spilková.
Když se o volné kartě minulé

pondělí dozvěděla, nechtěla tomu
v telefonu věřit. „To bude nějaký
omyl,“ opakovala stále. „Proč bych
ji měla dostat právě já?“
Je taková, přespříliš skromná.

Ale i poctivá ke všemu, co v životě
dělá. Chytil ji golf a pilně ho trénu-
je pod vedením zkušeného Jana Ju-
haniaka v Praze-Motole. „Přišla ke
mně s handicapemhodně nad dva-
cet a chtěla naučit patovat. Brzy se
vrhla do tréninku naplno, je cílevě-
domá,“ tvrdí Juhaniak.
Ke golfu se dostala shodou okol-

ností před sedmi lety. Šubrtovou
umluvily její dcery, aby s nimi šla
na módní přehlídku. Náhodně se

tam seznámila se zpěvákemDanie-
lem Landou a jeho manželkou Mi-
riam. Pozvali ji na golf, tak šla.
„V Hodkovičkách na čtvrté jam-

ce mi Miriam půjčila hůl a povídá:

Zkus to! Já odpálila míček, letěl 40
nebo 50 metrů.“
Poměsíci si koupila hole, uděla-

la si kartu. Prodala svou kavárnu
pod Pražským hradem a začala in-

vestovat čas i peníze do golfu. Ko-
lik ji stojí, nechce ani vyčíslovat.
Trenér, vybavení, turnaje... Zpět
nevydělá ani korunu, je amatérka.
Návratnost vidí jinou. „Golf hra-

ju pro radost a pomáhá mi dostat
se ze zdravotních problémů. Když
denně ujdu po hřišti osm kilomet-
rů, nabírám kondici a cítím se líp.
Snažím se hrát na co nejmíň ran,
abych nepřetěžovala záda.“
Nerada vypráví, čím si prošla.

„Bavme se o golfu,“ prosí. Jenže
s tím to souvisí. Má vyhřezlou plo-
týnku, proleželaměsíce v téměř ne-
hybném stavu, zvládla operace,
vpichy, denně cvičí a rehabilituje.
Se zády se dostala z nejhoršího, ale
k ideálu ještě kus chybí.
„Co zavazování bot, tradiční pro-

blém plotýnkářů?“ ptám se. Šubr-
tová se usměje, ruce spustí do
předklonu, ale konečky prstů kon-
čí jen pár centimetrů pod koleny.

Ve své kategorii mid-amatérek
je českou mistryní v lecčems – na
rány, na jamky... „Při květnovém
mezinárodnímmistrovství republi-
ky v midu v Sokolově jí z auta
ukradli hole,“ prozrazuje trenér Ju-
haniak. „Volalami v noci, že končí,
že nemá s čím hrát. Tak povídám:
Zůstaň, půjčím ti svoje.“
S nimi vyhrála a nechala si je

dodnes. Bude s nimi hrát i v Dýši-
ně na svém životním turnaji. Jak se
na něj chystá? „Jakmile jsem vědě-
la o volné kartě, dala jsem si tři dny
volna – šla jsem k vodě, na masáže
a tak. Abych byla na turnaj co nej-
víc natěšená.“
Soupeřky budou hrát o 250 000

eur, ona o nic. „I kdybych nějaké
peníze vyhrála, nemám na ně ná-
rok. Jsem amatérka. Jak vám
říkám, já dělám golf pro radost
a pro svoje zdraví.“

Jan Švéd

FAKTA

Kolik vydělávají ženy
Ladies European Tour 2012
1. Cigandová (Šp.) 251 289
2. Massonová (Něm.) 241 831
3. Fengová (Čína) 202 147
90. SPILKOVÁ 22 306
145. Kamasová (SR) 3 846
částky jsou v eurech

US LPGA 2012
1. Parková (Kor.) 2 287 080
2. Na Yeon Choi (Kor.) 1 981 834
3. Lewisová (USA) 1 872 409
25. Galová (Něm.) 575 263
41. Kordová (USA) 339 320
částky jsou v dolarech
Poznámka: Galová i Kordová jsou
českého původu.

Je to vášeň Nejlepší české amatérce Markétě Šubrtové golf přináší
radost a pomáhá jí dostat se ze zdravotních problémů. Foto: Zdeněk Sluka

Vydělává nejvíc Současná světová jednička Inbee Parková z Jižní
Koreje. Letos vyhrála všechny tři turnaje Grand Slamu. I proto nedávno
převzala vůz Ferrari v hodnotě 300 000 dolarů. Foto: Getty

Luxusní výdělky? Kdeže,
golfistky musí počítat

Rozpočet v Dýšině? 250 000 eur Melissa Reidová (vlevo) bude za pár dní v Plzni obhajovat loňský titul na turnaji Ladies European Tour, Laura
Daviesová (vpravo), skromná golfová legenda, bude hrát také. Foto: Ladies European Tour

Profesionální golf, to zní vznešeně a lákavě. Ale jen
v případě špičky, a především té mužské. Ženy
většinu výdělku zase musí investovat – do golfu.

Žádný sport! řekli jí lékaři. A dneska je z ní golfová jednička


