
Jakub Kučera, v současnosti patrně jeden z našich nejvýraznějších hráčů golfu, se narodil 12. 6. 1980 v Jablonci 
nad Nisou v těsné blízkosti Jizerských hor. Pochází ze silně sportovně založené rodiny, kde se všichni, počínaje již 
dědečkem, věnovali lyžování a dosáhli v něm značných úspěchů. Všichni byli členy reprezentace ČR a stali se také 
(kromě Jakuba) mistry republiky ve sjezdovém lyžování. 

V mládí provozoval nejrůznější sporty, jako je hokej, tenis, volejbal, cyklistika, plavání (zde se dokonce na mis-
trovství České republiky umístil na 2. příčce), několik let také boxoval. Ovšem již poměrně v útlém věku necelých 
deseti let ho oslovil sport u nás do té doby téměř neznámý – golf, kterému nakonec dal absolutní prioritu. 

Jakub Kučera hraje golf již více než 25 let. Je členem tuzemské profesionální asociace PGAC. Zúčastnil se mnoha 
golfových turnajů a soutěží doma i v zahraničí. Hrál například druhou nejvyšší evropskou ligu – Challenge Tour, 
posledních 11 let působí v EPD Tour (3. evropská liga). Dvakrát vyhrál PGAC Championship (což je mistrovství 
republiky profesionálů na rány). V roce 2009 rovněž vyhrál „milionový turnaj“ Repromeda Cup na Konopišti 
(nejdotovanější turnaj v Česku), a to dokonce rekordem hřiště 65. Celkově zahrál 5 rekordů na českých hřištích – 
například v pražském Motole, ve Slavkově a na Konopišti. Dvakrát také dosáhl „hole in one“– v Karlových Varech 
a v Holstebro Clubu v Dánsku. Dlouhá léta působil v reprezentačním týmu ČR, zúčastnil se různých mistrovství 
Evropy i světa. 

Jakub Kučera absolvoval střední ekonomickou školu, na kterou navázala studia na Fakultě tělesné výchov a sportu 
Univerzity Karlovy. Tato studia mu umožnila získat titul trenéra 2. třídy a nejvyšší odborné golfové vzdělání GP 1. 
Jen pro zajímavost – Jakub je jediným Čechem, který kdy úspěšně absolvoval ETPCH (mistrovství učitelů golfu) 
na Sardinii. 

V současné době žije Jakub se svou dlouholetou přítelkyní v Praze. Kromě sportu se věnuje některým svým dal-
ším koníčkům, jakými jsou například počítačová grafika, tvorba webových stránek, ale také studium čínštiny. 

A na závěr – jaké je Jakubovo golfové krédo?
Jak sám říká: „Zvládnout základy, základy a ještě jednou základy. Nemyslet si, že se golf dá naučit za 3 měsíce nebo 
3 roky – je to běh na dlouhou trať. Já sám jsem se prvních deset let v golfu jen plácal. Chce to zkrátka vydržet, ne-
vzdávat se a intenzivně trénovat. Golf je tvrdá dřina, ale i nádherný zážitek. Prostě to za to stojí!“ 
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