
Vlevo Kubišta, autor prvého nápadu s golfem; uprostred Janoušek; vpravo Duchek, autor kroniky
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téma O ZALOŽENÍ GOLFU V PLZNI

O zalození golfu v PlzniCo to máte před sebou? unikátní dokument. když mi VáClaV naposílal listy plzeňské kroniky 

e-mailem, byl jsem VíC než jen nadšený. pro jejiCh historiCkou hodnotu, pro jejiCh lidskou 

stránku VěCi a pak taky – a to V neposlední řadě – autoroVým stylem VypráVění.

a když mi posléze Václav řekl, že by velmi uvítal, kdybychom prostřednictvím ForGolFu seznámili 

golfovou veřejnost s obsahem těchto listin, byl jsem nadšen trojnásob. a to nebylo ani třeba trhat  

vrzající prkna v podlaze, ani jsme nemuseli povolat pyrotechnika šťáhlavského. ostatně doktor  

hedvábný chyběl jak při vzniku, tak i při skenování dokumentu, takže se opravdu, ale opravdu není  

čemu divit. snad jen je třeba říct, že tím, že nebyl přítomen doktor hedvábný, nebylo možno vytvořit 

zvukový záznam na jeho oblíbený magnetofon sonet duo. ale ono vlastně nebylo co zaznamenávat.
kdo je VáClaV janoušek tak třeba server golf.cz píše: „s golfem začal v sedmdesátých letech minulého století, kdy spolu s několika 

dalšími nadšenci založil v plzni golfový oddíl. V roce 1987 byl zvolen do výboru Československého svazu 

golfu a komise klasického golfu, v roce 1991 do výboru Českomoravského golfového svazu. jeho činnost 

byla zaměřena převážně na celostátní handicapový systém. V roce 1995 byl spoluautorem požadavku na 

zřízení celostátní počítačové sítě s databází hráčů a handicapů. začátkem roku 1996 úspěšně absolvoval 

kurz rozhodčích v royal and ancient Golf Clubu st andrews. od té doby strávil jako rozhodčí na hřištích 

při soutěžích České golfové federace i klubových stovky a stovky hodin. jako rozhodčí s nejvyšší 

kvalifikací vedl množství kurzů pro rozhodčí golfu a pomohl vychovat jejich široký aktiv. napsal řadu 

článků o pravidlech golfu. Václav janoušek po dobu svého třicetiletého působení v českém golfu významně 

přispěl k rozvoji jeho odborné stránky a k dosažení jeho současné vysoké organizační úrovně.“

síň slávy české golfové federace, jíž je Václav obyvatelem, uvádí: „Václav janoušek je členem síně slávy 

českého golfu za dlouholetou organizační a vzdělávací činnost. s golfem začal v sedmdesátých letech 

minulého století, kdy spolu s několika dalšími nadšenci založil v plzni golfový oddíl. V roce 1987 byl 

zvolen do výboru Československého golfového svazu a komise klasického golfu, v roce 1991 do výboru 

Českomoravského golfového svazu. jeho činnost byla zaměřena převážně na celostátní handicapový 

systém. V roce 1995 byl spoluautorem požadavku na zřízení celostátní počítačové sítě s databází hráčů 

a jejich handicapů. začátkem roku 1996 úspěšně absolvoval mezinárodní kurz rozhodčích v royal & ancient 

v st andrews. od té doby strávil jako rozhodčí na hřištích při soutěžích České golfové federace nebo při 

klubových turnajích stovky a stovky hodin. jako rozhodčí s nejvyšší kvalifikací vedl množství kurzů 

a pomohl vychovat široký aktiv kvalitních rozhodčích. napsal řadu článků o pravidlech golfu.“jak to Vidíme my, kamarádihezky to uvádí ivan paggio: prototyp golfového gentlemana, mezinárodní rozhodčí, nejvyšší 

autorita v oblasti pravidel, obyvatel síně slávy České golfové federace. Václav janoušek je jednou 

z nejvýraznějších postav českého golfu. patří k našemu golfu jako sůl do slánky, krev do žil nebo květina 

do vázy.  nikdy se nikdo nemusel ptát, jestli na křížkový turnaj nebo mistrovství republiky přijede Vašek 

janoušek. Vždy bylo samozřejmé, že tam bude. Čtvrt století vedl handicapovou komisi, patnáct let komisi 

rozhodčích. V České republice je nejvyšším odborníkem na golfová pravidla. stal se obyvatelem síně slávy 

českého golfu. postavil se vedle postav, jakými jsou hanuš Goldscheider, luisa abrahams, míša Fuchs, milan 

moučka nebo prokop sedlák.

a jak to bylo V plzni?jak to uvádí devatenáct listů kroniky GC plzeň. lidé, čtěte!



Napsali: Václav Janoušek a Michael JonVšechny fotografie jsou z archivu Václava Janouška a dalších plzeňských golfistů

Soutěž Mistři jamek 1977 – vítěz první jamky Janoušek
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Zahájení sezony 1977 - soutěž o nejdelší drive;

pozdější vítěz Forejt čtvrtý zleva nebo páty zprava
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Mariánské
 Lázně 197

9; v pozad
í p. Nechanický
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Sekání JCL traktorem Zetor 25 se zavěšenou sekací 

lištou; zakoupeno oddíl
em golfu; tři členové o

ddílu složili 

řidičské zkoušky

‚První přebor oddílu GC Plzeň (Start VD Plzeň) 25.9.1977 v ML; 

k vidění jsou legendární golfové vozíky zn. OK, vyrobené  

v závodě Ozubená kola ZVIL Plzeň (závody V. I. Lenina)

INZERCE



Soutěž Driver 1978

Legendární správce hřiště v KV p. Roubicek;
v pozadí vlevo Janouškovo auto zn. Škoda MB 1100 se 

zahrádkou; vozilo max. 5 gol f istů s bagy a golfové vozíky

Ustavující schůze oddílu golfu TJ Start Plzeň

27. června 1977 v salonku hotelu Škoda 
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Karlovy Vary, po tvrdé zimní přípravě
drive nové sezony 1978 
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Luční golf v Plzni, soutěžMistři jamek 1979
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Dovolená - s
oustředění v

 Silherovicíc
h 1979

INZERCE



Přebor oddílu ve h
ře na rány KV 1979
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ZÁVER
Doba určitě přála golfu asi tak stejně jako americké hymně a baseballu. Svým způsobem to byl dost 

statečný přístup k rozvoji sportu, který neměl na růžích ustláno, ať použijeme jakékoli klišé. Václave, 

jaké to tedy tehdy vlastně bylo? To bylo tak: Na počátku sedmdesátých let jsem asi prožíval nejhorší období ze svého jinak velice 

spokojeného a šťastného života. Jako celý život jsem se držel svých oblíbených sportů a dělal,  

co mě baví. Ale zuřila normalizace a to mě deptalo. Jako záchrana se objevil golf a Cimrman.  

Tak jsem to přežil a dokonce se dočkal změny.
Ty jsi neprovozoval jenom golf, respektive spíš to byly jiné sporty…
 Odmalička mě táhl kopací míč. Ale celoživotní nadváha mi bránila, abych si troufl hrát fotbal závodně, 

i když jsem na tréninky chodil a míč mě poslouchal. Školní lékař mi poradil blízký oddíl vzpírání, tak 

jsem se na to vrhl. Přitom jsme denně provozovali spoustu dalších sportů – fotbálek, nohejbal, atletiku, 

tenis (law i stolní), cyklistiku, badminton, ale i šachy. Hlavně byl v oblibě nohejbal, který jsem tak přinesl 

a prosadil mezi vzpěrači, i když se to nejdříve trenérovi nelíbilo. Nakonec mu také propadl a byl pokoj. 

Nejdříve jsme jezdili na chatové a osadní turnaje, aby byl nakonec založen oddíl nohejbalu a hráli jsme jej 

závodně. Pak přišel ještě golf.

Kde se zlomil golfista hráč v golfistu funkcionáře? To bylo hned. Jako ve vzpírání a nohejbalu, i v golfu jsem se okamžitě chopil zakládání a organizování, 

protože jsem to chtěl provozovat a dlouhodobě si to užívat. Raději jsem nespoléhal, že to snad udělá 

někdo jiný nebo dokonce jinak, než jsem si to představoval. A hlavně aby byla dobrá parta. V této snaze mi 

„naštěstí“ nikdo nebránil, takže mě to k těmto sportům uvázalo na celý život. Ve všech těchto sportech jsem 

se stal nejdříve rozhodčím a postupně i předsedou oddílu.
A poslední otázka: Jaký je tvůj vztah k Járovi Cimrmanovi?
 Je to také můj oblíbený sport. Vlezlo mi to do hlavy a já jsem prakticky začal žít s těmito postavami jako 

se svými živými přáteli. Jejich názory a hlášky používám i při své řeči a asi se toho již nezbavím. Takže 

když narazím náhodou na neobeznámené okolí, koukají na mě poněkud divně. Ale těch je dnes  bohudík stále 

méně.

Moc děkujeme, děkujeme za to, že se můžeme podělit o kus historie českého golfu, o trochu příjemného 

humoru a taky za to, že jsme tímto rozhovorem mohli být součástí GC Plzeň jakožto první mediální partner. 

Hezkou hru!


