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Prokop Sedlák 

Narozen 23.dubna 1943 v rodině, kde oba rodiče hráli golf. Otec byl zakládajícím členem 
Golfového klubu Líšnice a od roku 1942 do roku 1957 jeho primátorem (prezidentem). 
Prokop Sedlák začal golf zkoušet již v ranném dětství, takže ve věku 5 let byl již schopen 
úspěšně odpalovat míče. V roce 1950 navštívil se svými rodiči  krásné klánovické golfové 
hřiště, které si dodnes uchovává v paměti jako golfový skvost. V tomto roce bylo klánovické 
hřiště uzavřeno, aby o dva roky později bylo zcela zničeno. Stejně ve své paměti uchovává 
vzpomínku na několik osobních setkání s legendárním Hanno Tonderem. Jeho „druhým 
domovem“ se stalo hřiště a klubovna na Líšnici, kde prožil největší část svého dosavadního 
golfového života. Byl svědkem řady bojů o zachování golfu v letech padesátých a  
obnovitelského úsilí v letech  šedesátých.  Od roku 1966 je nepřetržitě členem výboru 
Golfového klubu Líšnice. Po založení Československého golfového svazu v roce 1968 byl 
zvolen do jeho výboru, kde působil pět let ve funkci jednatele. Jeho závodní činnost vrcholila 
začátkem sedmdesátých let, kdy v roce 1970 obsadil 12. místo na nově vedeném 
celostátním žebříčku, účastnil se jako reprezentant Prahy několika meziměstských utkání 
Praha, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a též jednoho přátelského utkání s Francií. Řadu let 
byl účastníkem celostátní ligy družstev za svůj domovský klub. Dvakrát byl mistrem GKL ve 
hře na rány. 

Když po listopadu 1989 se vedle celostátní golfové organizace vytvářely i národní svazy, byl 
zvolen do výboru nově založeného Českomoravského golfového svazu. V této funkci působil 
až do roku 1993. Po rozdělení Československé republiky v roce 1993 se národní svaz stal 
nástupnickou organizací po Československé golfové federaci na území České republiky. V 
tomto roce se Českomoravský golfový svaz přejmenoval na Českou golfovou federaci a 
Prokop Sedlák byl zvolen do jejího výboru ve funkci jednatele. V roce 1993 byl rovněž zvolen 
prezidentem Golfového klubu Líšnice a v této funkci působil do roku 1997. V roce 2001 byl  
zvolen na čtyřleté funkční období do funkce viceprezidenta ČGF. 

Začátkem devadesátých let začal Prokop Sedlák shromažďovat a utřiďovat  podklady z 
historie českého golfu. Tato práce vyústila v napsání studie o historii českého golfu, která 
vyšla v roce 2004 pod názvem Historie golfu v českých zemích a na Slovensku. V roce 2005 
byl uveden do Síně slávy českého golfu. 


