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Váže í a nilí přálelé, čle ky a čle-
noýé Golíol,ého klubu Líšníce a,,,šich i
Přízniyci ašeho hříště,

dne 2l. lisíopadu leloš ího roka
upl|ne 90 lel od historické chýíle, kly
brl ý bytě Adolía Hoít leíslefa založen
náš klub Golfol,ý klub Líšníce.

Stal se tehdy druhým nejstaršín čes-

býn l(tuben aje dodnes jedinýn T České
republice,jehož činnosl nebyla za celou
dobu nikfupřerušena_ Golf se na našen
hřišti hlál i ý pýetěžbich dobách yóleč-

ných i v období komunislické íotalir).

Publikaee, články či lexty mapují-
cí hislolii našeho klubu se ýělšínou
zaněřuií na okolnosíi sowisejicí se
založenín klubu a pnní dekódu jeho
exístence. Zaýódějí nás do doby pl,ý
ní republih), založe í klubu a pnních
nezikluboyých klání, vyprálí o budo-
,,lání klubo,,,n1 a skvělých úspěších nej-
lepšího hráče tehdejší generace Hanno
Tondera. Mnohen méně už ýí e o his-
íorii našeho klubu ý lelech po|áleč-
ných, a období exislence klubu za ko-
runislické tolalít:,, a zejména o yýýoji

v porevolučních letech.

Chíělijsnle tedy ý rcce ašeho klubo-
ýé ha jubilea Připra|ií křátké ohlédnutí za
celou historií Goljaého klub Líšnice.

.]sem moc rdd, že čloyěk nejpoýola-
nější, jehož celý ž^,or je spjdl s naším
klubem, pafi Prokap Sedlák, pro nós
připraýil následující lext, kterýn nás
protede chronologiclq po jednolliyých
dekidách 901etol hístorií našeho klu-
bu, která bohužel byla nnohoklóí i bo-

Naše vponínka a poděkoýóní za
uplynuljch 9a let našeho klubu a gol-

íu na Líšnici patří nejenom těm, kteři
klub a hřišlě uýedli y ži,rot, dle yšem,

kteří přakícb, ve .,,šech generacich
a ýe ýšech hístoricbich elapách nuseli
bojoýaí zajejich zachoýóní a rczýoj.

Přeji Golfovému klubu Líšnice, aby
byl nadálejedním z pilířů českého gol-

_|u. Buďme hrdí na bohalou híslorii na-
šeho klubu a udržujnt nadále vájen-
nou přálelskou almoýéru, ať golíoýá
hra na Líšnici přfuáší natlále radost
a potěšení nón i dalíí|,l generacím.

A nyní se přenesme o 90 lel zpálky
do doby orců zakladarelů a připoneň-
ne sí afuoýéru 2ačá/ků golJll na Líšni-
ci i léta následliící.

DEVADESÁTILETÁ HlSTORIE
GoLFoVÉHo KLLBLl LiŠNlcE

Golfo\"ý klub Lišnice a jeho hřiště
posk},tuje již devadesát let nepřetržitě

radost z golfu, odpočinek od dennich
starostí a příIežitost k setkávání lidi a na-
vazování trvalých piátelství. Detailnějši
pohled nahistorii klubu však odhali i ob-
dobi, kdy zA existenci klubu bylo ťeba
boiovat a kdy existence klubu byla vlážně

ohrožena. Připomeňme tedy, co {iznam-
ného se v jednotlivých obdobích života
GKL událo_ i když tato exkurze dohisto-
rie klubu hude velmi strrrčná

pn ni des€tileti e\istence klubu
(l929 áž l938)

Toto obdobi lze charakterizovat.jako
šťastné obdobi rozvoje. Připomeňme
ve stručnosti, co mu předcházelo.

Začátek golfových aitivit vedoucích
k založeni budouciho GKL je časově

rym€zen rokem ] 923 , V tomto roce Ado]f
Hoffineister a jeho dva přátelé přivezli
z Anglie \ybaven i pro hn! kere tvoři I sta-

ti b€ s vě6ím počtem zinovních golfo-

\"_ich holí s hickoro\".foni shafry a několik
míčů, První pokusy mlaóých golfol^ých

nadšenců se konaly na loukách ve stran_

čicích u Próy. Zde všal pozemek pro bu-

doucí golfové hřiště k dispozici nebyl-

Začátkerrr podzimu 1928 objevil La_

dislav Haškovec poblíž obce Lišnice
u Prahy paswinu chamkterem piipomi
najici skotská linksová hřištč a podle

tehdejšich měřitek dostatečně velkou
pro golfové hiiště. Jednání se starostou

obce Líšnice bylo úspěšné a \yústilo
v dohodu o uzavřeni pachtovní smlouvy
na pozemek. Na ákladě toho byl dne

2 ] , listopadu 1928 v b}tě Adolfa Hoff_

meist€m založ§n Go]fo\"i klub Líšnice,
Klub založilo 12 č]enů a jeho pNním
prezidentem se sta] Karel vávra,

Zájezdy členů z Prahy na hřiště měIy
charakter organizovaných hromadných
výprav auty s tábořením na dekách pod

širým nebem. současně však probilla-
ly ivicedenni zájezdy s přespávánim

v obci Líšnice v hospodě U Křífi nebo

Pelr GolN,ald, prezidenl GKL

Karcl njýra a Prckop Sedlák (l930)



V píosinci l93] došlo k \ýznanDé
Událosli pro čcský a s]ovenský golf:
byl založen Collový svaz ČsR. S\az
Založily čt}řize šesli lehdy cxistuiícich
klubú. Byly to Golf Club Přaha (CCP)_
Collový klub Lišnice. Ringhofiěr Golf
Club Volešovice a Golf C]ub Piešl'an},,

Přcvážnč nč ecké khtby z Marián-
sk!ch LáZni a Karlových Varu do s\azu
nevsloupily,

Na podzim l932 se konalo na líšnic-
kém hřišti meziklubové uikáni ckl
CCP Pro 1u1o událost byl zapújčen
altán. Porážka CKL od favorizo!a
n.áho GCP ].5:10,5 bodu byla celkenr
přijatelná,

Líšnické hřištč nčlo v tu dobu de-

\ět křižLljicich se jalnek. Křižovánin
jamek se dosáhlo porněrně uspokoji-
\é celkové délky hřiště. kteÉ lr}Io jen
o álo kratší než devítijantkové hřiště

\ Motole, syslóm křižování se nčkoli-
krát nčnil. v roce ]94l se však ustá]i]

a hrál se pak bez včtšich Znrčn až do

osmdesáť]"ch 1et,

Dne l0, čcív a 1933 byla na líšnic-
Lénr hřiiti oíevřená tluhovná kteíá

se stela \}hledávanýn společenskjn]
rnístem, Byla vybavena i pro přespál,á,

ní. 1akže umožnila i Vícedenni pobr§,,

Dosla\\'"ú khlbaýna ( l933)

Čt}řleté obdobi od roku 1935 do
roku 19j8 se považLúe za Zlalý \,čk
předválečného českos]ovenského gol-
fu, Po třech letech izolace přistoupi-
ly do Golíbvého svazu ČSn ittuby
z Mariánských Lázní a Karlových
varů, Tim ziskal svaz další tři hřiš,
tč pro poiádáni soutěží. z toho dvě
o§mnactllamko!á, UoIlo\} s\áz ( )K
se na podzirn ]9]7 stal spoluzakla,
datelem Evropské Polfbvé asociace.

V čel'venci ] 938 bylo dáno do provozu
nové kIánovické hřištč,

V předválečném období byl nejlep

šim československým hráčem líšllický
HaDno Tonder Kronrč řady VitčzsNí na

růZných tunraiích se stal i dvakrát nte,

zinálodnim lnislrem republik}.

Politické události roku l9]8 \šak
Znamena]y tragický obrat. Po odtrženi
pohraničnich úZcní Ztraiil českos]o-
lensk;i golf 1ři ZápadočcSká golib\á
hřiště a dla kluby, Zlaý včk českoslo.
vcnSkého golfu skončil,

,ii]']

Toto období l7e charakterizor at.iak,l

olrdobi \álečného přcživání a po\ ál.č,
né úler 1,

Po tragických událostech pldzi,
lnu ]9]8 následovaly udá]oslj jei,
tč tíagičlčjši. l4. bře7na 19]s d.il.
k rozpadu okleštčné dr!hó r!,pub]ik\

odlrženinr slovenska a náS]edtlliciho

dJle. ]5, března, k obsazeni Zb]tku re-

pLlblik], čmeckou annádou Den n3Ň
b} I okupan§, rytvořeIl Proteklorál Ce-

ch) a \lorava, Nastalo tčžké ..bdrbi,
kt€ré di\ oce zamichalo osUd\ iad] č.i
klch golfistů,

Ži\ol \šak šel dá1 a \ pnrri p.]r\]-
nč roku ]9j9 přináše1 Zatílrr ]eila rrr-

]o\é denni stároýi a radosli. \ |ri.l
l], čenence l9]9 oslavil CKL drk.n-
čeni studn\. Konečně přestalo ne|.h.-
dlné do\ážení vod_v z vesnice a ckl
nrčl s\ új \ odní Zdíoj,

Za \álk), 7cela ustalo ježděni aUl\

na Líšnici, VčtšiDou se jezdilo \ ]akenl

přcs Klíncc či Bojov. ale i přcs \zdá
lenčjši Všenory, Mladší členo\é.iczdili
z Prahy na kolech, Pob}ty v lihi.ke
klubovně se prodlužovaly- Dloudenni
přes víkend byly velmi časté. přib\l}
však i poby§ víccdcnni.

Dne ]0, Iistopadu l940 se úmíinl
barona Ringhoňěra uprá7dnila lilnkce
předsedy Českomoravského gollir\ého
sva7u, Na X. valné hronadě sva7u dne

4, května l94l b}l norjm předsedou

sva7u 7Yolen stá\ajici plezident CKL
JUDr, LudVik Vančk. ivlisiopředsedou

byl Zvolcn další č]en CKL Dr, Zdenčk
Klan,

Dne 27, k\,ětna 194] b)l úspčšně
proveden atentát na ZastUpujicího říš-
ského protcktora pío Čcch} a Mora
\u Reinharda He},díiche a okanžitč
b},1o vyhlášeno stanné prá\o, Jako
odplata Začal!, popra\} českjch lidi,
Mezi prvnimi byl popra\.en prezident
CKL a přcdscda Čcskomoravského
golfového svazu JUDr, Ludvik Va-
něk, Pló všechn] člen} CKL to b]l
strašnÝ šok,

,: j,-i lI I -rlik l 193:1

PáIken] 3, čer\ence ]9,12 bylo ukon
a:no ltanné plá\o. ale golfové aktivity
ie .1|rllo\ il} až koncem srpna, Líšnice
dá]e il|ružila jako útočiště, PrvDí zá-
1.2d\ lra hiiště \ roce ]9,{3 Začaly.iiž
),tnc.n] Linol,a, Jczdilo sc hodnč. lidé se
t z:ienně posiltltali.

Bahelrr pndzjnltl a zjnl\ 191] ie \}-
!k!:,r ir. aKL Pn ni \ clka n.bezpečí.
Zira!l l]il ,,J i!lni.h i.tb.]islu, ab}

b\la ukilla.-j]3 r|lL.\3n: :rnJlužo\a-
ná naie|l1ni in]].,l\3 n] :..Z.|l1ek hři,
šlč F!nb3]l!i. !: i..ilž ::.':.,\ila]ši část
\. siicdL) !.llr\.l]. ::i i:: \ \:]lad]i pro

nLriť 1..Iba],]\3 :]::!ia .l-J:l,:N] o té1o

nLr\é sirua.r |\lr 7:;]:;:.: \ nedě-

li ]8. lčdlra lq:] : i..-::..\J]o i po

\ á]ce.



V nedčIi 13, května 1945 zap]a,
vily Líšnici jednotky Rudé armády.
Obsadily i klubovnu GKl. Do obce
a jejího okoli přišlo přes ó000 vo.jáků
a l600 koní, ve středu 23, května ]945
uspořádali vojáci na golfovém hřišti
vojenskou přehlídku, 6 června ]945
vojsko Líšnici opustilo.

Poválečné líšnické hřiště byIo zhyz-
děno fotbalo\aimi brankami ajeho bu-
doucnost byla s ohledem na přednost
fotbalistu nejistá, Fotbalové hřiště sK
Líšnice bylo slavnostně otevřeno dne
5, srpna 1945, Když se náhodou nehrál
fotbal, mohl s§ hrát i golt O vikendech
se však fotbal hrál téměř vždy,

Fotbalisté ovládali střed hřištč téměř
celý rok 1946. Potom na základě doho-
dy získali pozemekjiný, za kt€ti nájem
plati]a obec, Po bezvýsledném čekáni
naodstranění branek a laviček byla čle-
ny GKI v sobotu 3, května l947 přove-
denajejich likvidac€.

Přiše1 únorov,i puč. Již 27, února
l948 předsednictvo tzv, Ústř€dniho
akčního výboru Národni fronty diřek-
rivně rozhodlo, že jedinou tělovýchov-
nou organizací bude Sokol a že do této
organizace rnusí přejít všechny tělo\.ý_
chovné, sportovni a turistické svazy,
spolky a kluby,

Nastaly čistky provádčné tzv. akč,
ními výbory. GCP byl Zrušen jeho
VčleDěním do menšího Českého 8ol-
fového klubu (ČGK), kteqi tak ovládl
k]ánovické hřiště. Následnč se ČGK
stal sokolem jinonického závodu Jana
Švermy. Aby mohJ GKI pokřačovat v€
své existenci, musel se formálně včle_
nit do Sokola Lišnic€ a stal se tak sou-
částí sjednocené tělo,\i/chovy,

Toto včlenění však mělo své neblahé
dopady- otevřel se totiž staronoyý pro-
blém s fotba|isty, Předseda Místního
národního výbořu (MNV) Hrachovec
začal realizovat první pokus o likvidaci
,,společnosti doktorŮ" návrhem, aby se

celý líšnický Sokol sousfiedil na jed-
nom místě, ato na golfovém hřišti, Zde
by se převžně hrálfotbal, klubovna by
se využiJa iako sklad cvičebniho nářadí

a převlékáma pro fotbalisty a když by
bylo náhodou volno. provozoval by se
i golf.

Začala slož;t^ záchranná jednání.
Nakonec místní hospodář pan Rákos-
ník propachtoval kopané svůj pozemek
u Ř;tty a crr- se zavázal mu hradit
nájem, dokud bude kopaná §,víjet
svoji činnost. První Hrachovcův pokus
o 1ikvidaci GKL byl zažehnán.

Třeti desctiletí €xi§tence k|ubtl
(l9{9 až l958)

Toto desetileti lze považovat za nej-
nebezpečnějši pro existenci golfu.jako
sportu v poúnorovém Československu.

V roce l949 a v prvni polovině roku
1950 existoval golfv rámci jednotné tě-
Iovýchovné organizace Sokol a nic n€-
nasvědčovalo. že by tomu tak nemohlo
b]it stále. NoDrm řidícíll orgánem bylo
Ústředi golfu sokola, Toto ústředi or-
ganizovalo soutěž družst€v i celostátni
mistřovstvi,

V červenci 1950 se kona]o v Mari,
ánských Láznich mistrovstvi republiky.
Toto mistřovstvi vyhrál opět Hanno
Tonder a dosáh1 tak svého devátého
mistíovského titu]u,

přišel však blesk z čistého nebe, l(e
konci sezóny ]950 byla zakázána hra
na klánovickém golfovém hřišti a byla
zabrána klubovna. Její zábor byl tak

rychlý, že si čIenové klubu ani nesta-
či]i odnést svoje věci a museli se.jich
dodatečnč domáhat. přesto se někteři
golfisté domnívali, že tento zákaz není
definitivní, a pokusiIi se o změnu.

Na podzim roku ]950 byl zatčen
Hanno Tonder a v procesu konaném
23, května ]951 by] odsouzen sátním
soudem k 3,5 roku vězení za napomá-
hání své švagrové k útěku z republiky,
Hanno Tondeř si odpykáva] trest v tltbo-
ře u Jáchynova,,na uranu".

, Dne 27. května 1952 předsednicNo
UV Sokola zmařilo pokus golfistu oob,
noveni činnosti golfového hřiště v Klá-
novicích, svým usnesením současně

vyřadilo golfze sportů a zruši]o dosud
existujíci Ústředí golfu sokola.

Dne 1]. července 1952 bylo GKL
ozrtámeno, Že h]avní místnost klubov-
ny GKLje na základě výměru okres-
niho národniho výboru Praha,jih
určena ke skládce asi 2 va8onů obili,
Předseda MNV Hrachovec dokonce
žádal vyklizení celé klubovny, tedy
více, než uvádčl výměr, Klubovna
byla vyklizena pod dohledem přísluš-
níků SNB.

Začala další složitá záchranná.jed-
nání, Nakonec byly piíslUšné orgány
oNV přesvčdčeny o nebezpečí po-
žáru a výměr byl 23, července 1952
odvolán. Tim by] zažehnán i druhý
Hrachovcúv pokus o likvidaci GKL.

Nyní bylo jasné, že GKL není so-
kolem Lišíice nijak chráněn, a styky
s touto organizací Zcela ustaly. GKl
dál žil svým životem, jezdilo se na ví
k§ndý přes den se hrál goli večer se
sedělo u společného stolu a hrály se

společenské hry.

V květnu 1953 se na ákladě amne-
stie víátil z Jáchymova Haíno Tondet
Neuběhly však ani dva roky a přišla
zpráva, která oťásla všemi golfisty,
21, února 1955 si Hanno Tonder sáhl
na život. skončil se tak život mimořád_
ného člověka i go16sty.

Hahho Tander (]953)



Památku Hanno Tondera §i čl€no\,é
GKLzačaliv roce ] 956 připomina!tur,
najem Memoriál Dr Hanno Tondera.
byt' v tomto obdobi se mohly odehrát
pouz€ čtyři ročníky, Na tíadici tumaje
pak cKL navázal v devadesátjch le,
tech a od té doby se lumáj každoročně
koná dodnes.

Y září 1956 po několika letech re-
lalivniho klidu dostal GkI nečekanou
výpovčd'ze hřiště, a to k 3]. březnu
1957, výpovčď dala klubu rada MNV
z důvodu, že bylo rozhodnuto ojiném
a definitivním využití pozemku hřiště.

A tak se hledalo záchranné řešení.
které se našlo v hromadném vstupu
GKL do přažské tělovýchovné iednoty
slavoj PZo. Přesfup byl nabídnut Všem

členům GKL a všichni tuto nabídku
přijali. Stali se tak členy golfového od-
dilu TJ Slavoj PZO_ MNV již na výpo-
Včdi netlval-

čtr,íé d€setiletí €xi§tencc klubu
(l959 až l968)

Po dřamatických událostech padesá-

tých let by]o čtvrté desetil€tí existence
GkL ve znameni nového oživování
golfu v Československu jako uznaného
sportu a z\yšujicí se existenční jistoty
pod křídIy silné pražské tělovýchovné
jednoty,

Tou silnou pražskou tčlolýchovnou
jednotoujiž nebyl slavoj PZo , ale Sla_
voj Praha, do kterého s€ začátkem še-
desáqich let slavoj PZo včleni1, Spolu
s tímto včleněním přešla na Slavoj Pra-
ha i nová nájemni smlouva na pozemek
golfového hřiště, kterou Slavoj PZo
ieště stačiI s MNV Lišnice uzavřit.

V šedesátých l€tech se začala hřát
golfová liga a oddíl golfu slavoje v ní
měl svoje zastoupeni. Golf stále bojo-
val o oficiáIní uznáni a svoji činnost
přizpůsobil poměrum, ktere v té době
vládly v tělovýchově. L;ga představo-

vala soupeření kolektivů, a tojiž znčlo
uším tělovýchovných funkcion.iiů lépe
než soupeřeni jednotlivců, Nejvýraz-
ně.jší hráčskou osobnosti klubu - byť
na Lišnici nejezdila hrát a v roce 1970

z klubu rl,stoup;la - byla v tomto obdo
bi Ludmila Kř€nková, která v baí\,ách
slavoje vybojoVala sedln mistrovských
titulů.

od roku ]9ó2 řidila československý
golf tzv. Řídicí komise golfu, oťgán.
který si vywořili sami golfisté a kteď
nebyl součásti Československého sva_

zu tčlesné výchovy (ČsTV)_ ČSTV
byl timto činem zaskočen a Zpn,u ne_

věděl, jak se k tomu postavit. TepNe
v roce ]966 byl 8olf opčt přijat mez;
spoíty a byla ďízena sekce golfu při
úv čsrv

Slavoj Praha sice vzal oddil golfu
pod svá křidla, a]e současně se snažil
futo situaci pío sebe využit, Proto za,
hájil v roce 1962 jednáni s Minister
stvem zahraničnich věci s nabídkou
Da využívání ieho sportovnich zařizeni
členy pražského diplomatického sboru.
Nejedna]o se jen o golfové hřiště. ale
i o tenisové areály a další zařízení.

V té doběještě na Líšnicijezdili hrá,
či ze starši gamitury kteři mčli s\ é ne-

ťadostné životní zkušenosti a nechtčli
se na hřišti s dip]omaty §týkat. prolože
jin bylojasné, že to bude pod bedli\ jm
dozor€m StB, Proto bylo stanoYeno. že
diplomaté budou na golfovém hřišti
hrát pouze v úteď a Ve čtvíek. zatimco
víkendy budou pouze pro české hráče,
Tak tomu zpočátku skutečně b) 1o,

Během šedesátích let se změnil do-
savadní přířodni r|íz hřiště, GKL 5i do
té doby komě drobných úprav odpa
lišt' a greenů nedělal starosti s údžbou
hřiště, Tmva byla nízká diky tonru_ že
byla spásána dob},tkem, takže se střiha_

Iy pouze gřeeny. Po rozpadu líšnického
JZD a zřízení státního statku všakjiž líš_

nickápaswina nebyla r,yužívána k pase_

ní anasta]problém s rustem tíavy, RučDi

8reenová sekaČka užnestačila. Bylo ďe_

ba zakoupjt qikonnějši stroje a zřidit
funkcj správce hřiště,

A tak byl v roce 1967 přijat přvni
greenkeeper K dispozici měl sekačku
značky Rasant, kterou sekal fairwaye,
a sekačku Achiles, kterou sekal gree-

ny, Bohužel zkušenost s ním a s řadou

jeho následovníků byla velmi špatná,
a tak se greenkeepeři rychle střidali,
Nakonec situaci zachránil pan Václav
Šperl, kte4í byl nejen dobďm green-

k€epeíem, ale i kvaiitllím opravářem
techniky-

Za posledních .híuba 50lel se hřišlě
ittně .uěhila pohled na prcslor dneš-

nich jamek č. l a 9 ý rcce 1 9ó7,..

Nastalo Pražské jaro, Dlouho při-
pravovaná První celoslitni konference
gollu se konala dne 2, března 1968,

To.již bylo Pržskéjaro v plném píou-
du a věci se vyvíjely velmi pozitivně,
L\ažovalo se i o obnově klánovického
hřiště. Pak se ale vše vyvinulojinak.

Piité d€s€til€tí exi§tence klubu
(l969 až 19?8)

Příkro! norma]izace padl ina golf,

Pieslo \šak to pro československý golf
neb\ lo obdobi úplné stagnace, ale po_

snrpného rozšiřování organizačni i člen_

5ké základn}, GKl v rámci Slavoje
o\šem čelil rzrustajícimu vlivu silné
a státem podporované Sprá\y služeb di-
plomatickému sboru na Iíšnické hřiště.
V tomto období také byla zahájeDa př€,

sta\ ba hřištč na nekřižujici se systém,

DĎe 19. dubna ]9ó9 byla ukoočena
činnost Sekce golfu Úv ČsTv u tytru-
ložen Českoslor ensl§ golfový svaz.

ú padabný pahledý rcce 20l8.



Na Lišnici v té době došlo k elektrifi-
kaci klubovny a k rozšíř€ní teřasy před

klubovnou. V srpnu ]970 byla dokon_
čena příjezdová cesta od silnice kehřišti,

V sobotu 27, března ]97l navštivil
Líšnici známý golfový architekt Fťank
Pennink. Do Prahy přijel, aby se vy-
jádřil k prvnímu projektu budoucího
nového motolského hřištč. V zápise do
koniky o Lišnici napsál. že ie to uni-
kátni hřiště v křásném prostředí.

Ve čtvrtek 9. března l972 došlo
k významné událost;, Mezi TJ Slavoj
Praha a MNV Líšnice byla podepsá-
na nová nájemní smlouva na pozemek
hřiště č.213lt na dobu 30 let_ tedy do
roku 2002, Zdálo se, že tato snlouva
Zajišt'uje existenci klubU do da]eké
budoucnosti,

Dne ]8, října l97] byl v konspira-
tivním utajeni před čIeny golfového
oddíIu dán Slavojem Praha písemný
souhlas správě sIužeb diplomatickému
sboru (SSDS) s VÝstavbou montované
chaty Montana v areálu golfového hři-
ště, V návaznosti na to byla Ve čtvrtek
30. listopadu ]972 podepsána mezi
MNV Lišnice, SSDS a TJ Slavoj Pra
ha dohoda, kterou se TJ s]avoi Praha
vzdává nájmu části pozemku č 2]3/l
o výměře 15ó0 m] ve prospčch SSDS_
opět v utajeni-

Dne 7. února ]973 zaslal TJ Slavoj
Praha Da Státní statek Zbras]av dopis
se žádosti o přenechání pozemků sou-
sedicích na severní straně s pozemkem
č,213ll k využití pro gollové hřiště.
Souhlas byl dán 6, března ]97], a tak
moh]a vzniknout dlouhá fairway, na
které leží dnešní jamka č. 5, Tim byl
dán základ k celkové přestavbě na
nekřižující se herní systém,

Začala velká práce na zušlechťováni
novčZiskaných pozemků, které byly plDé

kamení, a byla zahájena }"ýstavba několi-
ka no\,"ich g€enů a no$ich odpališt'.

Dne 29, ledna ]975 byla podepsára
mezi TJ Slavoj Píaha a SSDS .,smlou-
va o spoluužívání hřiště", opět v utajeni
před golfiSty. To, že členové gollového

oddílu o tčchto věcech nebyli předem
informováni, bylo dáno o€anizačni
stíuklurou Slavoje, o těchto věcech roz_

hodoval hlavní \.ýbor jednoty, kde měl
golfový oddíl Zastoupení svojí tehdejší
předsedkyní, shodou okolností jeji man,
že1 a rovnčž člen golfového oddilu byl
předsedou celé jedno§. A dalši shodou
okolnosti oba zmínění byli současně pra
covníky SSDS. Proto vše šlo tái hladce.

Konc€m březDa ]976 probčhlana hři_
šti \"isadba slřomků objednaných u Vý-
zkumného ústavu ]esnilro hospodáiství
a myslivosti na Jilovišti. Bylo dodáno
23 ks douglasky zelené, 13 ks břízy
a 6 ks modřinu, Do této doby bylo hiiště
viceménč bez stromů mimo jiné vzhle_
dem ke křižujicímu se systému jamek.
stromy z této pnní vlDy Výsadby najde-
me dodnes mezijamkami č, ] a 4.

V úterý 2l, září ]97ó si SSDS slav,
nostnč otevřela dip]omatickou kIubov
nu, samozřejmě se tato slavnost čIenů
golfového oddilu Deťkala. Jedinýni
přítomnými čleD} oddilu golfu byli již
zmíněni manželé,

D iplanali&á klllbof na člf ř i dekády po
sýěn aleý]'eni /)a l7)

V tu dobu skončil pan Václav Šperl
jako správce hřiště, V srpnu 1911 zača-
la SSDS sta\ ět asfaltované parkoviště,

Šcsté de§elileli ť\istence klubu (l9?9
až l9ljíl )

Toto deseliletí je charakterizováno
změnou herního s},stému hřiště, ale
i konspirativní připravou SSDS na pře-
Vzeti golfového hiiště a konečnou bit-
vot] o ně.

V roce l979 b},1a dokoDčena přestav-
ba hřiště na nekřižujici se systém drah.
Ten se začal hrát od pátku 9. května

]980. Na plochu hřiště se zatim veš-
lo pouze sedm jamek, dVě jamky se

musely hrát dvakrát, a to jamka č,5
(která odpovídala dnešní iamce č,9)
ajamka č. 6 (klerá vedla zhruba stejDě
jako dnešnijamka č, 7, ale byla kratší).
Do Začátku 80. let spadá také začátek
větši Výstavby bankru, která probíhala
i v 90, letech a Výrazně změnila tvái
hřiště, První bankry které doplnily do
té dobyjediiý bankr z roku l935, byly
v té době vykopány najamce č. ] vlevo
a vpravo před greenem.

Současnč se zabydloval Diploma-
tický areál, od srpna ]979 byl využí-
ván nolí bazén, v roce ]980 byly dány
do provozu dva nové tenisové kuí]y
a V roce l98] byla otevřena Koliba,

Od roku l985 ačala SSDS usilovat
o získání golfového hřiště. Připravila
náVrh třístranné dohody mezi MNV
v Líšnici, SSDS a TJ slavo.j Praha,
která by dávala ssDS zásadní pravo_
moci přj přovozování hřištč, současně
začali pracovnici SSDS konzultovat
u píáVníka ČSTV možnost vypovčdčl
slavoji Praha platDou nájemní snlouvu
uzavřenou v roce ]972, PíávDik ČSTv
možnost vypovězení vyIoučil,

Během roku ]986 nastala Ve slavoji
nová situace, $/tvořila se si]ná opozice
proti dlouholetému předsedovi Ivanu
Vávrovi, Tato opozice bez ohledu na
Vávruv kategorický nesouhlas prosa-
dila rozhodnulí hlavniho qiboru, že 5e

zv,jši roční poplatek SSDS za spoluvyu-
žíváni líšnického hřiště z dosavadních
]5 tis. Kčs na 60 tis, Kčs, Vávra však
dopis s touto zmčnou odmitl podepsat.
v důsledku této situace byla ]1, kvěr
na ]987 svolána mimořádná schůz€
výboru, kde byla Ivanu Vávrovi rryslo-
vena nedůvěra a vávra se své funkce
vzdal, DÚvodem k vyslovení nedůvěry
bylo např, že Vávra vedl přimájednáni
s MNV Líšnice a s SSDS bez vědomí
a souhlasu hlavního \"iboru TJ,

Nyní nastala mezi SSDS a TJ Slavoj
Praha bitva o hiiště, Z popudu SSDS
zas]al 26, června 1987 MNV Lišni-
ce slavoji Praha t/pověd'z nájemní
sm]ouv}: a to ke dni l, července ]988.



Slavoj si nechal vypracovat reakci
od JUDr Jana Vrabce. k!er}- v závěru
s!ého vyjádření, zaslaného 6, červen-
ce l987 MNV Líšnice, píše:,.Vaše Vý_

pověď nerná právní důvod, a proto TJ
Slavoj Píaha na Di nereflektuje, Trvá na
dalším užívání pozemku dohodnuqim
způsobeín do roku 2002".

ssDs přešla do rozhodujícího útoku
a šla za s\.ým cílem ziskat úplnou kon
trolu nad líšnickým hřištěm. Podporu
měla v MNv Lišnice, Slavoj mělna své
stranč zatim orgány ČSTV které však
neměly žádnou velkou moc, Za této
situace bylo na úte4i 24. května ]988
svoláno do sekretaíiátu Slavoje v Týn-
ské ulici jednání mezi SSDS a Slavo_
jem, Na tomto jednání Zástupce ssDs
sdělil. že Federální nrinisterstvo zahra
ničních věci poždalo 19, května ]988
Krajský národní výbor o převod pozem,
ku č.213ll do operativní sprá\ry SSDS,
Dodal, že žádostbyla Zaslána po projed-
nání na Uiadu předsedniclva vlády,

ve skutečnosli však zásadni rozhod
nutí o převodtr pozemku na SSDS le-
že]o na MNV Líšnice, Rada MNV se

24, června ]988 usnesla, že pozemek
převede do správy sSDs, A tak když
l8, srpna 1988 Krajská státní arbitráž
v praz€ rozhodla ve věci určení ne-
platnosti Výpovědi sm]ouvy o uživá-
ní pozemku od MNV Lišnice ze dne
26. čer,tv 1987. již o původní výpo-
včď vůbec nešlo. ByIa totiž již dříve
zvolenajiná cesta,

3l. srpna 1988 byla podepsána
předsedou MNV a ředitelem SSDS
hospodářská smlouva o př€Vodu prá-
va hospodařeni s pozemkem č, 2)3/1
z MNV Lišnice na SSDS, Převod 5e

uskulečnil k ]. záři ]988,

Pro GKL, působicí jako oddí1 golfu
při TJ Slavo.j Píaha, nasta]o nové, slo-
žité obdobi. kteřé trvalo téměř l0 let

sedmó dcsetiieti e\is(enct, I(lubU
(l989 až l998}

Na začátku tohoto deseti]eti došlo
k zásadní Zmčně politického zŤize-
ní a pádu totality_ Politická síla SSDS

Zmizela_ Nastalo období velkých nadě-
ji, Přesto však V tomto období nečekala
klub lehká cesta, spiše naopak. Avšak
konec dobrý, všechDo dóbré-

SSDS v roce l988 dosáhla své,
ho a celý pozemek č. 2l3ll přešel do
správy SSDS, Nyni rlusel golfový
oddil bojovat o možnost dále na svém
hřišti působit. Dne 1.1edna ]989 byla
uzavřena hospodářská smlouva mezi
ssDS a TJ Slavoj Pťaha (TJS) o spo-
lupráci při využívání gotfového hřiště.
V dané situaci byla smIouva maximen
možného a dávala golfovému oddilu
TJ Slavoj Praha naději na da]ši e\isten_
ci na hřišti. které on i.icho předchůdci
vybudovali. o to, aby na hřišti mohli
hrát iostatni go16sté nečlenoté TJS
musel golfový oddi1 TJS uípullrč bojo-
vat, protože nikdo neznal budoucnoý.
byla smlouva uzaviena na 30 let. tj, do
]]- prosince 2018. Správcem golfoté
ho hřišlč byl pracovník SSDs. kleíého
jrnenovala sSDs.

V listopadu l989 nastala zásadni
změna poIitického prostiedí a pád to_

tality, Ziejnč změna poměru \edla
k tomu. že MNV Líšnice přistoupil na
uzavření smlouvy o převodu poze]nku
č, 2l2l] z MNV Líšnice do majetku
ČSTV a správy TJ slavoj Praha. \a
tomto pozemku byly umístěn] buňk\
Slavoje (dnes je zde technické ceDtrum
pro strojový park), K pře\odu doš]o
2, března l990, KIDb 7iskál ná l iini,]i
svŮj pnlli pozemek,

v tčlovýchově nastalo obdobi deli_
mitací. DDe ]0, března 1990 proběh]

nrimořádný sjezd české organizace
ČsTY kteni rozhodl o ustaveni delimi,
tační a majetkové komise, Na základě
rozhodnuti této komise přešlo na řadu
tčlovýchovných jednot vlastnické prá-

vo k řadě nemovitoslí, Dne ]6. k\ěi
na 1990 přešlo z ČsTV na TJ sla\oj
Praha v]astnické právo ke klubovně Da

golfovém hřišti Líšnice a k pozeIlku
č.212/3.

Pozemek hřištč byl nadáIe ve sprá-
vě SSDS, Diplomatické zařizeni na
Líšnici však již přestalo být místem
nenápadného sousťeďováni západních

diplomatu Za účeleln ielich 5ledováni,
a proto bylo tolo zařÍZení píonajato pro
bčžný restaurační pro\ oz. a to i s hřiš,
tčm, A tak v roce l99] pronájala SSDS
provoz D-klubu společnosii V+D
8roup, s,ro, r.\a základě léto skutečnos-
ti byla uzaviena Do\á trojdohoda mezi
SSDS, V+D group a TJ S ]a\ oj Praha za
účelem zájištěni pro\ozu a dalšího roz,
voje golfového hřištč a celého sportov,
ně-rekreačního areálu SsDS \ Lišnici
tak, aby spotlovni pro\oz areálu neu_

trpčl a nrohl se dále íoZ\ íjel, PodIe této
dohody TJ Slaroj Praha zajiš1'ovala na
vlastní náklady a \ lastlrimi pracovniky
údržbu a úprav} golfo\ého hřištč tak,
aby vyhovova1o spono!nč_technic-
kýrl požadavkůrn na proroz goIlových
hřišť, To byto nrimořádné důležité,
Podp;sem télo dohodr ]. dubrra 1992
se hřištč de facto opět \rátilo golfové-
mu oddilu. bez ohledu na vlástnické
\ Ztahv k pozemku.

Konečně mohl golfo\í oddíI opčt
udržovat a Zlepšovat hřiště. které vybu_
doval, Do funkce greenkeepera Se Vráti1

po Vice Dež třech ]elech opět Jiři Vozka.

Nová s;tuace na golfovém hřišti Líš-
nice se velmi záhy promiila do jeho
údížby a kvality. Proto klub poádal
Československou gollovou federaci
o znormováni svého hiiště, kterému
b) ]a od ],řijna l992 přiznánanoíma 64,

Zatinco situace hřištč se v pruběhu
roku ]992 pro klub výrazně zlepšila,
\ pozadi se.již chystaly nečekané pro_

blélŤr}, obec Lišllice, která v íoce l988
pt)zenrek hřiště převedla na ssDS, za,
žrll)\ala SSDS o na\rácení pozemku
č, :l] ] zpět obci, Po od\olá|i proti
zamitar énlLr roznldku soudu pr\niho
slupna zlskala .rb.. pozenek hiiště
rozsu.ik3D'] '"r3j:kéht s.ludLr r Praze
dne l], dlbrri ,99:, Prárnrm dúlodem
\ráceni p.z. k:] b\la prckáZaná ne-
plalnon h.!Prťáa.ké 5mlou!\,_ kterou
5e pře\od \ :r.e 988 uskutečnil, od
sanrého p.a!i\u

oddíl go]!u T_lS 5e ted},považoval
za píá\oplanehi náienrce pozemku
č,:13,1 podle nájemni smlouvy uza
vřené \ roce l9-] na 30 let, tedy do



roku 2002. Bohuž€l v nových pod_

minkách byla tato smlouva no{ým
vlastníkem prohlášena za překonanou
a zaniklou.

Protože oddí1 8o]fu věřil, že se za,
stupitelswem obce Líšnice dojde
k dohodě, odkoupil od SSDS (nyní
Diplomatického servisu) strojové !y-
baveni na údržbu hřiště včetně trakto-
ru, By]o to V zásadě rl,bavení, ktere
po Ťrátč hřiště odprodal slavoj SSDS.
Klub rovněž zakoupi] veškeřé vyba-
\ení přo údžbu golfového hřiště od
\'-D Group. V+D Croupjako nájemce
D-klubu skončil a D-klub byl pronajat
p. Františku Kozlovi.

Nastalo složité jednání o novaci
smlouvy z roku 1972, které však ne-
vedlo k cíIi.

V únoru ]995 zveřejnilo zastupitel_
stvo obce Líšnice záměr pronajmout
pozemek č, 2i3l] pod golfo\.,ým hři-
štěm komukoliv ve veřejné soutěži,
Klub samozřejmě prot€stoval.

Dne ll. září 1995 Ziskal klub poze,
mek č. 2]1 odkoupeíim od vlastníka
p. Nováka, ktený jej ziskal v restituci,
Konečně jsme měli na Líšnici vlastní
půdu pro rozšířeni hřiště (na tomto po,
zemku se dnes nacházi green č.3 a prv,
ní polovinajamky č.4),

NastaIa další zásadni právní změna,
Golfový oddíl TJ Slavoj Praha se po
vzájemné dohodě s mateřskou jednotou
l5, prosince l995 osamostatnil a sta] se

od ]. ledna 1996 občanským sdruže-
nim Golfový klub Líšnice,

Dne 5, únořa 1996 obec Líšnice pro-
najala pozemek hřiště ná.jemci D-klubu
p. Františku Kozlovi a nastalo období
sloŽi§rch jednání o zabezpečení provo_
zu hřiště, GKl stile obhajoval svoji ná-
jemni smlouvu z roku l972, a to i soudni
cestou. přičemž nikdo nezpochybňoval,
že golfové hňště GKL lybudoval.

Nakonec došlo k mimosoudnímu

ryřešení vlek]ého sporu. Byla uzavře-
na dohoda o převodu nájemní smloury
k pozemku hiiště z p, Kozla na GKL,

a to k ]. lednu ]998. Tato smlouva od_

startovala proces velkého zvelebování
golíoveno nIlsíc.

v roce 1998 by] zahájen přovoz na
jamkách č_ 3 a 4, čímž se hřiště stalo
deVítijamkovým.

osmé desetileíí e\ist€nce klubu
(r999 až 2008)

Toto období lze chaíakterizovat jako
období n€jvětšího zvelebeni go]fového
hřiště ajeho Zázemi, Současnč V tom-
to období získal GKL \"ýznamnou část
pozemku pod hřištěrn,

V březnu 1999 byly zahájeny výko-
pové práce na zaýlažovacím zaíizenÍ-
Jako součást zavlažovacího systému
bylo \.ybudován o j ezírko u gřeenu č. 9.
Dne 23. dubna 1999 byly poprvé vy-
zkoušeny závlahy odpališť a greenů,
Nastala nová etapa rozvoje hřiště.

od 1, dubna l999 začal GKL pro_
vozovat driving íange spolu s Golfo-
vým centrem Erpet. V červnu 1999
bylo získáno stavebni povoleni na
křytá odpaliště na driving range. od
], ledna 2002 se stal GKL jediným
provozovatelem drjvingu.

stále se rozšiřujíci strojow park na
údřžbu hřiště vyžadova] Wbudování

t€chnického centra pro jeho uskladně-
ní, Toto technické centřum bylo vysta-
věno v roce 2000. V řijnu 2000 byla
zaháiena \Ýstavba kanalizac€,

V ]etech 2001 a 2002 proběhla první
přestavba odpališť, při níž byla odpali_
ště ohraničena dřevěnou palisádou.

V březnu 2002 by]a dokončena pře-
stavba klubovny. Byla rozšiřena spo-
leČenská mistnost, vystavěna rccepce
a vybudováno dosud chyběiící sociálni
zařízeni. Na podzim 2002 byl vystavěn
vedle klubovny rozsáhlý altán.

Existovaly však stále se vlekoucí
problémy. Největšim problémem bylo,
že GKL n€měl u hiiště vlastni paíkovi-
ště. stávajicí parkoviště paďilo Dip]o
matickému servisu a disponoval s nim
nájemce D_Klubu. o formě a úhradě za
využívání parkoviště bylo třeba se sále
dohadovat, Návštěvníci hřiště byli nu-
ceni za pařkování platit,

Začala rcaljzace drlhé etapy výstav-
by zavlžovacího systému hřištč, Dne
23. kvěma 2005 by]y zahájeny práce
na výstavbě druhého jezírka a studny.
Napouštění jezírka z nové studny bylo
zahájeDo 7, čeívna 2005.

v návaznosti na \.ýstavbu jezírka
a studny vyjádřila obec Líšnice souhlas
s územnim rozhodnutím, nikajícím se
plánovaných závlah fairwayí. V pro-
sinci 2005 nabylo stavebni povolení na
tuto výstavbu pnávní moci, Rea]izace
byla provedena během řoku 2006.

shodouokolnosti byl v té době v obci
Líšnice budován obecní vodovod. vý-
stavba obecniho vodovodu se dostaia
do finančních problémú a vzniklo ne,
bezpeči, že státem posk},tnuté finanční

Pryní sekáníjahk} č. 1 (1997)
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prostř€dky budou nuset být vráceDy,

To by obec přivedlo do velkých obtí,
ží, Za této situace se v listopadu 2006

obrátil představitel obce na GKL se žá-

dostí o pomoc. Nakonec se řešení našlo
v odprodeji části pozernku pod hřištěm
golfovému klubu za částku, která byla
pro dostavbu vodovodu dostatečná,

odprodaná parcela představova]a cca
50 % proDajatého pozenku, Kupni
smlouva byla podepsána v dubnu 2007,

V roce 2008 byla zahájena pře-

stávba odpališť, klerá zejména spo-

čívala v nahrazení dřevěných palisád
kamennou podezdívkou, Dokončena
byla v srpnu 2009.

Dťl áli' deseti|cti cxi§l.nce [i'ubu
(2009 tú 2{ll8}

Deválé deseliletí existence klubu lze
charaiterizovat jalro obdobi, ve kte-

rém klub dále zkvali6oval své hřiště

a dlouhodobě zabezpečil svoji existen-

ci, Zejména byl vyřešen vlcklý problém

chybějicího vlastního parkovištč u lťištč,

Soukromý nájemce D-klubu skon-

či] a GKL zažádal o pronájem tohoto

zařízcní, v únoru 2010 byla uzavřena
nájemni smlouva na zařízení Diploma,
tického servisu s vyloučenim Koliby,
Nyni bylo konečnč paíkovištč u hřištč
ve správě klubu. Současně GKL zahájil
jednání o realizaci privatizačniho pro-

iektu na D-klub, kteď by] předložen iiž
v devadesátých letech.

Dne ]5. záři 20]0 vláda schválila
prodej lnajetku Diplomatického servi-
su na Líšnici Golfovénu klubu Líšni-
ce, Po dlouhých a složir)-ch iednáních
s bankou došlo 5, srpna 20] l k podpisu
úvěrové snlouvy. Následně byla po-

depsána kupní smlouva a provedeno

protokolárni převzelí majetku. K tomu

doš1o až koncem záií 20l1.

V dubnu 20l2 bylo hřiště obehnáno
eleklřickýln ohradníkem kombinova-
Dým s dřevčnou ohradou proti divočá-
kům. V prVDí poloviič řoku 20]3 byla
provedena ílprava drivingu zlepšenirl
vizualizace hry vybudováním nových
cilů a insta]ovány informační cedulk)
se vzdálenos1m i .jednotlivých cíIů,

Bčhem zimy a jara 2014 probihal}

práce na noúch dámských odpalištich
najankách č. 1, 4 a 8, Všechna tři dám-

skáodpalištč byla zpíovoznčna v čen nu

2014, Rozšiřeno bylo pánské odpalištč

č,5. Mezi odpalištěm č, 8 a gřeenem

č, 5 byl illstalován altánek a byla dokoD-

čena velká oprava přístupové ces§ od
parkovištč,

V Sou]adu s nájemní smlou\ou na

pozemek části hřiště patřicí obci Lišni-
ce b),lo tieba připravit dodatek aktua]i-
zujicí nájenní vztah, Jednáni píobihalo
od čenna do lislopadu 2015. kd) b}l
dodatek oběma stranami podepsán,

Dodatek prodloužil nájem pozemku až

do konce roku 20'15, Pxlkop Sedlák

9. če :".,,,, : 1.1] ll

TURNA] TEXAS :lii...lLitsLi (8:30-14:00)

Vložené soutěže o hodnotné ceny

(Nearesttothe pin, Longest drive ženy/muži)

oN DŘEJ HAVELKA A ]EH o J\4ELaDY t\4Al(aii5 (14:3o-18:oo)

DoPROVoDN,i, PRoa í]1ll,,] (1 1:oo-,] 8:oo)

. Historie golfu . Golfová akademie pro každého, i pro děti od 3 let "

Demo den, fitting . Módní poradenství Ma9ic Helena " Kosmetické
poraden§tví Mary Kay. stánek Pařtylite , Pro děti maloVání na

obličej, dět5ké hry a dílny, Tombola o hodnotné ceny

V čeNenci 20]6 b},l zkolaudován

a uveden do provozu dalši stud|ičnivrt,
ato najamceč, 7.Nový ví unložnil klU-

bu vícezavIažovat hřiště Zejnréna V hor-

kých letnich měsicich, kd} dosavadni

kapacita závlah nebyla dostatečná,

Během roku 2017 byla podepsána

náiemni smlouva na ]0 let s Dovým

vlastníkem pozemku 209/]. na kterém

se nacháZÍ část hřišiě, Tento pozemek,

kte|i měl GKL ploDajatý od Pozemko
vého fondu. se v ránci restitucí vrátil
Řimskokatol jcké farnosti Mnišek pod

Brdy, a bylo proto třcba uzavřit nájem-
ní smlouvu novou,

Snažilijsme se ukíZat něco Z devade,

sátileté historie CKL, Zejnfia udá]osti.

kterc byly bud' dŘmatické_ nebo naopak

velmi radostné. V českých poměrcch je
devadcsátileta existence jednoho k]ubu na
jednom hřišti unikátem, ket1 nemáobdo-

bu, po devade§iti leiech íná GkL vclmi
pěkné hřiště z věiši části na svéln pozem-

ku a ke zb]i.r'ajici časti pozemku hňště ná
dobď adlouhodobý nájemni vzta}, 

^. 

při,

tom byla nčkolikrit exisience GKL vážnč
ohrožeDa a mohlo se stáL že by na golf
na Líšnici vzpomínalijiž jeD hodllč slaří
pamětníci. Za to, že k tomu nedošlo, bud'-

ne vděčni osudu i těm, keří z^z^chaliní
CKL úspčšnč boiovali.

odpališlč č, 1 k|átce Před rekonst],ukci..

d Pn rek,n\lrulLl l2a09)


