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HCP

Ucelený výběr se 
letos objevil v testování 

želez pro různé 
výkonnostní úrovně. 
O překvapení znovu 
nebyla nouze, ovšem 
testující hráči hodně 
chválili a pozitivních 
hodnocení se dočkaly 

i hole, které se 
neprosadily na 

nejvyšší příčky. V letošní 
kolekci si znovu bez 

problémů vyberou hráči 
všech handicapů včetně 

úplných 
začátečníků.

52  GOLFPROFI.CZ

Železa
GolfProfi  Test 13

10–54

3,93

Vít!z
v kategorii

VZDÁLENOST
VZHLED

POCIT

10–54

4,06

���������������Ƥ�����ǣ�!eleza X Hot jsou 
vyrobena za pomoci technologie Feel Ma-
nagement, která poskytuje dynamick" 
a ostr" pocit p#i úderu a zárove$ zlep%uje 
hratelnost. Speed Frame Face optimalizu-
je úderovou plochu pro ú&inn'j%í p#enos 
energie, a tak maximalizuje délku úderu, 
rychlost mí&e a dovoluje odpou%t'ní p#i 
nep#esn' trefen"ch ranách. Hole jsou 
standardn' osazeny ocelov"m shaftem 
Speed Step 85 nebo grafi tov"m shaftem 
X Hot.

Tuto zna"ku 
hraje 

Ernie Els

��������
������������

��������
����������������

���������� �����Ƥ�����ǣ� !eleza X Hot Pro 
jsou vyrobena pomocí technologie Feel 
Management, která poskytuje dynamick" 
a ostr" pocit p#i úderu. Technologie J-Face 
Dynamics a V Grooves poskytují profe-
sionální v"kon, maximální vzdálenost 
a funk&nost. !eleza ocení p#edev%ím lep%í 
a zku%en'j%í hrá&i, osazena jsou standardn' 
ocelov"m shaftem Project 95.

�������â����«õ
Petr Skopov# (PRO)
„Do bagu bych ji necht'l kv(li designu, ale 
délky ran jsou excelentní.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Velmi slu%né hole, které odpou%t'jí o n'co 
mén' ne) konkurenti. Jinak jsou na slu%né 
úrovni.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„Vysoce kvalitní, dlouhé vzdálenosti, p#es-
ná, relativn' lehce ovladatelná i pro vy%%í 
HCP.“

Miloslav Bou"ek (����͙͙ǡ͘)
„Vynikající h(l, m'l jsem z ní nejlep%í po-
cit ze v%ech testovan"ch holí. Super design 
a stále pom'rn' velká míra odpou%t'ní.“

�������â����«õ
Luká$ Horák (PRO)
„Nejdel%í h(l, má v't%í hlavu.“

Martin Tuhá"ek (����͚͚ǡ͛)
„Druhá nejlep%í h(l.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Nejvíce odpou%tí, ale p#itom p#esná h(l 
pro za&ínající s velkou perspektivou.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„S touto holí je ka)dá rána dobrá. Pro vy%-
%í HCP nelze jinak ne) doporu&it.“

Robert Paul (����͟ǡ͜)
„Odpustí v%echno a ten zvuk a feeling 
z rány – skv'lé!“

Vít!z
v kategorii

P'ESNOST

Tuto zna"ku 
hraje 

Álvaro Quiro(
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������Ƥ�������͙͛. Železa

���������� �����Ƥ�����ǣ�!eleza jsou vhod-
ná pro hrá&e se st#edním a vy%%ím HCP. 
Technologie Metalwood face-weld con-
struction a E9 Face, které umo)$ují v't%í 
odpou%t'ní nep#esn"ch ran, maximalizují 
vzdálenost. Technologie AMP Cell p#ená%í 
váhu z hlavy a t'la hole, co) zlep%uje p#es-
nost. AMP Cell V-Skid Sole Design zlep%u-
je kontakt s mí&em a Vibration Dampening 
System tlumí vibrace.

10–54

3,66

10–54

3,83

10–54

3,59

������
��͚͠͝������

���������� �����Ƥ�����ǣ�!eleza se vyzna-
&ují v"raznou vzdáleností ran a navíc 
odpustí i nep#esn' trefené rány. Zárove$ 
maximalizují rychlost mí&e a p#esnost p#i 
dopadu. Jedine&ná konstrukce vytvo#e-
ná pomocí technologie MAX COR zajistí 
vyvá)enou hru. Hole jsou standardn' 
osazeny ocelov"m shaftem Dynalite Gold 
XP: R300, S300 nebo grafi tov"m shaftem 
Fujikura Orochi: RL, R, SR, S.

�����
��ƫ����������

����������

���������� �����Ƥ�����ǣ� Golfová spole&-
nost Cobra má mnohaleté zku%enosti 
s technologií Baffl er Hybrid a její klí&ové 
vlastnosti pou)ila i u t'chto velice snad-
no hrateln"ch )elez, která vám p#iná%ejí 
maximální odpou%t'ní, vy%%í úhel letu 
mí&e po odpalu a dosahují v't%í vzdá-
lenosti. Technologie Vibration Manage-
ment System sni)uje vibrace a vytvá#í 
velice p#íjemn" zvuk p#i odpalu. Vhodné 
pro st#ední a vy%%í hcp.

Tuto zna"ku 
hraje 

Antonio Garrido

�������â����«õ
Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Vypadá hrozn', ale p#ekvapiv' dob#e 
létá. Hodn' odpou%tí.“

Martin Tuhá"ek (����͚͚ǡ͠)
„Hned, kdy) jsem si ji vzal, jsem &ekal, )e 
to s ní p(jde. A to se potvrdilo.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Krat%í, ale mí& jde krásn' vzh(ru, velmi 
dobrá pro za&átek.“

Martin *itek (����͛͜ǡ͘)
„Pro za&átek ideální nákup, za&áte&ník 
má pocit, )e má n'co v ruce. Hlava hole 
pom()e.“

Robert Paul (����͟ǡ͜)
„O%klivá jak noc, ale funguje.“

�������â����«õ
Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„V"born" pocit ze hry, hodn' odpustí.“

Miloslav Bou"ek (����͙͙ǡ͘)
„Velmi p#íjemná h(l, p#es ve%kerou 
snahu jsem nezahrál jinou ne) rovnou 
ránu.“

Robert Paul (����͟ǡ͜)
„A zase plasty! V"borná h(l, skv'l" po-
cit, ale ten lacin" vzhled…“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„Neforemn' vypadající, t')ká h(l. Po 
del%ím s)ití p'kn' rovné, ale krat%í rány.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Bude dobrou volbou i pro dobré hrá&e!“

�������â����«õ
Luká$ Horák (PRO)
„Brní i na grafi tu, ale odpustí, p'kn" 
vzhled, p#i zalo)ení budí d(v'ru.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Velmi v"razn' jin" zvuk ihned zaujme, 
ale p#ipou%tím, )e se n'komu nemusí lí-
bit.  Co do vzdálenosti v této skupin' nej-
del%í h(l.“

Martin *itek (����͛͜ǡ͘)
„Super. I p#i netrefeném st#edu hole od-
povídající délka.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„Pro hrá&e s vy%%ím HCP problematická 
h(l. Vy)aduje p#esné rány, minimáln' od-
pou%tí, délka spí%e podpr(m'rná.“

Tuto zna"ku 
hraje 

Lexi Thompson

Tuto zna"ku 
hraje 

Rickie Fowler

Vít!z
v kategorii

ODPOU+T,NÍ



Vít!z
v kategorii

KONTROLA
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���������� �����Ƥ�����ǣ� !eleza nabízejí 
zdokonalenou technologii, následkem 
toho je vy%%í trajektorie a vzdálenost se 
zachováním extrémního odpou%t'ní. 
Úderová plocha hole zaji%*uje solidní 
pocit a kontrolu nad údery. Rozmíst'ní 
hmotnosti umo)$uje del%í rány a v't%í 
p#esnost. Hole jsou ur&eny pro v%echny 
hrá&e r(zn"ch schopností, osazeny jsou 
ocelov"m shaftem CFS nebo grafi tov"m 
shaftem TFC 1891.

�������â����«õ
Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Hezk" design, jinak nic extra.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Pohodová h(l.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Odpou%t'jící h(l, je jedno, kde se trefí, 
v%echny rány jsou krásn' vysoké a rela-
tivn' dlouhé. T')%í hlava dob#e vede.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„Ve vzorku h(#e ovladatelná h(l, pod-
pr(m'rná vzdálenost i p#esnost, málo 
odpou%tí.“

Miloslav Bou"ek (����͙͙ǡ͘)
„Klasick" Ping – v"borná, kvalitní h(l.“

����������
���������������

���������� �����Ƥ�����ǣ� Tato nová )eleza 
jsou vyvinuta pro hrá&e, kte#í hledají od-
pou%t'ní a maximální v"kon. Toho bylo 
docíleno zm'nou konstrukce a hlavn' ní)e 
umíst'n"m t')i%t'm. Spodní &ást hlavy 
díky svému klenutí hladce prochází tra-
vou a umo)$uje dokonal" kontakt s mí-
&em. Ultra lehk" shaft podporuje rychlej%í 
%vih pro v't%í vzdálenost. Proto tato )eleza 
dosahují vy%%ích, rovn'j%ích a del%ích ran.

�������â����«õ
Ji%í Maglen (PRO)
„V't%í váha hlavy hole, ale i p#esto tole-
rantní p#i kontaktu s mí&em.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„+ed" metal hlavy hole vytvá#í p#íjemn" 
pocit p#i zalo)ení, dobrá volba!“

Robert Paul (����͟ǡ͜)
„!ádn" zázrak, ale funguje dob#e.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„+pi&ková h(l pro vy%%í HCP. Dob#e 
kontrolovatelné ovládání, p#esné a dlou-
hé rány. P'kn" design.“

Miloslav Bou"ek (����͙͙ǡ͘) 
„Hezké matné zpracování hlavy hole, 
velké mno)ství materiálu.“

10–54 10–5410–54

͛ǡ͟͜3,643,34
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Tuto zna"ku 
hraje 

Bubba Watson
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���������� �����Ƥ�����ǣ Tato nová )eleza 
umo)ní díky technologii High Speed Ca-
vity Back design del%í a rovn'j%í rány díky 
rozlo)ení váhy. NexCore design líce hole 
a tenká spodní &ást beze sváru produkuje 
vy%%í rychlost mí&e. Nové X3X drá)ky jsou 
blí) u sebe a umo)$ují maximální kontrolu 
letu mí&e a konzistentnost ran.

�������â����«õ
Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Zatím nejhor%í pocit, nebyl jsem schopen 
zahrát rovnou ránu.“

Martin *itek (����͛͜ǡ͘)
„Zlatá st#ední cesta.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Velmi zda#ilá h(l s velkou dávkou od-
pou%t'ní a dobrou délkou. Pouze zvuk 
nebyl mému uchu lahodící.“

Robert Paul (����͟ǡ͜)
„Ten plast v hlav' vypadá d'siv'!“

Miloslav Bou"ek (����͙͙ǡ͘)
„Podp(rm'rné zpracování, h(l p(sobí 
velmi nedod'lan"m a lacin"m dojmem.“

Tuto zna"ku 
hraje 

Simon Dyson

Tuto zna"ku 
hraje 

Stephen Gallacher



Vít!z
v kategorii
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�������â����«õ
Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Hezk" design, ale moc jsme se neskama-
rádili.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„H(l s v't%í hlavou, která dob#e vede 
a hodn' odpustí. TM si potrpí na speciali-
tu typu &ervená pomocná %ipka na kr&ku 
hole, co) není úpln' m(j %álek kávy. Dob-
rá délka, ov%em zvuk nic moc.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„Velice dobrá h(l pro vy%%í HCP. Krásn' 
modeluje dlouhé rány, v"born' odpou%tí. 
Krásn" jednoduch" vzhled.“

���������� �����Ƥ�����ǣ�!eleza mají zlep-
%enou konstrukci hlavy, která nabízí více 
odpou%t'ní, perfektní pocit a vylep%en" 
vzhled. Ur&ena jsou pro st#edn' pokro&i-
lé hrá&e golfu. Mezi hlavní vylep%ení AP1 
#ady 712 pat#í v't%í odpou%t'ní bez ztráty 
kontroly. Tolerují nep#esn' trefené rány, 
p#esto)e vzhledem vypadají sportovn'ji 
ne) jejich p#edch(dci.

10–5410–54

3,343,59

����������
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���������������Ƥ�����ǣ�!eleza jsou vylep-
%ena technologií Speed Pocket, díky této 
drobnosti, která podporuje radikální zv"-
%ení rychlosti a vzdálenost, budou rány 
mnohem del%í. Tyto hole jsou souhrnem 
v"borného pocitu p#i úderu a délky, po 
které amaté#i tou)í. Technologie Speed 
Pocket m'ní tyto hole na jediné #e%ení pro 
v't%í vzdálenost.

��������
��͙�͙͚͟������

�������â����«õ
Petr Skopov# (PRO)
„V't%í hlava, malá kontrola sm'ru, hodn' 
odpou%tí p#i tvarování ran.“

Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Potvrdila, co jsem m'l vyzkou%ené. Vy-
nikající!“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Slu%ná h(l spí%e pro st#ední HCP. Titleis-
tem &lov'k nem()e ud'lat chybu, ov%em 
#ekl bych, )e se v dané kategorii dají na-
lézt zajímav'j%í kousky.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„Velice dobrá h(l i pro vy%%í HCP. Vy-
)aduje v%ak p#esné rány, pak se odm'ní 
nadpr(m'rnou délkou.“

Tuto zna"ku 
hraje 

Dustin Johnson

Tuto zna"ku 
hraje 

Adam Scott
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HCP

Letos se potvrdil 
trend, že hole pro 

nižší handicapy 
dokážou často 
zkrotit i zcela 

průměrní hráči. 
Není divu, že někteří 

testeři se nestačili divit, 
s jakými železy se 

dobře trefují do míče. 
Výběr se znovu

 rozšířil, výrobci se 
hodně snažili, kvalita 

se projevila.   
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0–15

4,14

���������� �����Ƥ�����ǣ� !eleza X Forged 
jsou vyrobena pomocí technologie Triple 
Net Forging, zaji%*ují p#esnost a maximální 
kontrolu mí&e. Jsou ur&ena pro velmi pokro-
&ilé hrá&e. Drá)ky holí byly zmen%eny a je-
jich po&et byl nav"%en, &ím) se docílilo v't%í 
kontroly p#i úderu. Hole jsou standardn' 
osazeny ocelov"m shaftem Project X-PXI.

0–15

͜ǡ͚͡

���������� �����Ƥ�����ǣ� !eleza Legacy 
Black jsou vyrobena z kované nerezové 
oceli na základ' návrhu Rogera Clevelan-
da. Technologie Triple Net Forged Tour 
zaji%*uje lep%í kontrolu nad spinem díky 
v't%ímu po&tu zmen%en"ch drá)ek. Zá-
rove$ zlep%ují hratelnost mí&e a odpou%tí 
nep#esn' trefené rány. Hlava hole je vy-
pln'na gumovou infuzí, která dola,uje 
dopad mí&e.

Tuto zna"ku 
hraje 

Jim Furyk

Tuto zna"ku 
hraje 

J. B. Holmes

�������â����«õ
Petr Skopov# (PRO)
„Na úderové plo%e hole je p#íli% mnoho 
drá)ek, opticky nep#íjemné.“

Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Vynikající!! Dr)í sm'r, odpustí, v"borná 
odezva.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Velmi p#íjemné hole s dobrou délkou. 
Jedny z nejlep%ích v testu bez slabin.“

Miloslav Bou"ek (����͙͙ǡ͘)
„Super p#íjemn" grip.“

�������â����«õ
Luká$ Horák (PRO)
„P'kn" vzhled a na )iletku velká míra to-
lerance.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Nádhera! Dlouhá a p#esná rána.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Nádherná h(l! Pocitov' perfektní s dáv-
kou odpou%t'ní, krásn"m zvukem a p'k-
nou délkou. A& jsem s holemi Callaway 
nem'l tu &est, tohle je láska na první %vih-
nutí.“

Miloslav Bou"ek (�����͙͙ǡ͘)
„Nejlep%í z holí pro nízké HCP. Stále to-
ti) je%t' má ur&itou míru odpou%t'ní i p#i 
ne stoprocentním trefení rány. Vynikající 
zvuk.“

��������
�������������������
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Vít!z
v kategorii

P'ESNOST
VZHLED

POCIT

Vít!z
v kategorii

VZDÁLENOST
KONTROLA

ZVUK
POCIT
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������Ƥ�������͙͛. Železa

���������������Ƥ�����ǣ�Tyto hole jsou ur-
&eny pro zlep%ení herní v"konnosti. Jsou 
navr)eny pro lep%í, p#esn'j%í a konzis-
tentn'j%í hru pomocí Triple-Cut-Sole-De-
sign. Impact Technology zase poskytuje 
hrá&(m lep%í pocit p#i úderu a dopadu. 
Hole jsou standardn' osazeny ocelov"m 
shaftem Dynalite Gold XP: R300, S300 
nebo grafi tov"m shaftem Fujikura Oro-
chi: RL, R, SR, S.

0–15

͛ǡ͙͟

0–15

3,99

0–15

͛ǡ͟͟
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���������� �����Ƥ�����ǣ� Dokonal" design 
hole kombinující nejlep%í materiály pro 
stavbu kovan"ch holí. Vhodn" model pro 
hrá&e s ni)%ím handicapem. Lehká wolfra-
mová vlo)ka v hlav' hole poskytuje lep%í 
kontrolu nad mí&em a Muscle design za-
ji%*uje ú)asn" pocit z úderu. Kované hlavy 
z &isté oceli zaji%*ují maximální cit. Upra-
vené U drá)ky zase umo)$ují dokonal" 
spin a kontrolu.

���������� �����Ƥ�����ǣ� !eleza Mizuno 
MP-64 byla vytvo#ena p#edev%ím pro 
profesionální hrá&e. Technologie Grain 
Flow Forging zaji%*uje pevn" a konzis-
tentní pocit p#i úderu. Zárove$ maxima-
lizují vzdálenost a odpou%tí nep#esn' tre-
fené rány. Impact Technology poskytuje 
hrá&(m lep%í pocit p#i úderu a dopadu. 
Hole jsou standardn' osazeny ocelov"m 
shaftem Dynamic Gold R300 nebo S300.

������
��Ǧ͝͡������

�������â����«õ
Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Vy)aduje p#esn" úder, jinak je dráha hod-
n' plochá.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„P#i p#esném trefení nádherná trajektorie 
i vzdálenost.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Spolu s Callaway X Forged nejlep%í ve své 
t#íd'. P#íjemn" pocit z ka)dé rány. Krásn" 
zvuk. Perfektní.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„Pro hrá&e s vy%%ím HCP h(#e ovladatelná 
h(l. Vzdálenostn' podpr(m'rná s dobrou 
p#esností ran. Vzhledem ale p#íli% nezau-
jme.“

�������â����«õ
Luká$ Horák (PRO)
„Sportovní h(l s dostate&nou tolerancí.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Pohodová, vyda#en" shaft Fujikura.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Nejdel%í h(l ze v%ech, hezky vede 
a hodn' odpou%tí, jediné minus je zvuk, 
kter" se mi nelíbil.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͙)
„Pr(m'rná délka, h(#e ovladatelná, 
podpr(m'rná p#esnost, rozhodn' pro 
ni)%í HCP. Celkov' podpr(m'r.“

�������â����«õ
Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Elegantní, jednoduch" design, chce tro-
chu citu pro hru.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Dlouhá a p#esná.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Krásné hole s pocitov' t')%í hlavou, kte-
rá dob#e vede a relativn' dost odpustí. 
Jedny z nejlep%ích ve své kategorii.“

Vasil Polan (����͙͡ǡ͠)
„Jedna z nejp#ijateln'j%ích holí, alespo$ 
pro m'.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͙)
„H(l obtí)n' ovladatelná pro hrá&e s vy%-
%ím HCP, ale s velmi dobrou vzdáleností 
i p#esností.“

Tuto zna"ku 
hraje 

Diana Luna

Tuto zna"ku 
hraje 

Chris Wood

Tuto zna"ku 
hraje 

Stacy Lewis
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����
���������������������

Ping
�����������

���������� �����Ƥ�����ǣ�Set slo)en" ze t#í 
typ( hlav pro ideální pokrytí v%ech situa- 
cí hry.  !eleza mají technologii Pocket 
Cavity pro v't%í toleranci u dlouh"ch ran 
a Split Cavity pro jist'j%í kontrolu i tva-
rovatelnost ran ze st#edních vzdáleností. 
V't%í mno)ství nov"ch drá)ek odpovída-
jících pravidl(m USGA a R&A, které jsou 
hlub%í a blí)e u sebe, zaji%*uje kontrolu 
a konzistenci ran.

���������� �����Ƥ�����ǣ !eleza Ping Anser 
jsou ur&ena hrá&(m s ni)%ím a) st#edním 
HCP. P#edností t'chto )elez jsou &isté a so-
fi stikované linie, které utvá#ejí nádhern" 
vzhled. Zárove$ umo)$ují v't%í odpou%t'ní 
nep#esn"ch ran a stabilitu. !eleza poskytují 
p#esnost úderu a optimalizují letovou drá-
hu mí&e. Jsou osazena grafi tov"m shaftem 
TFC 8001 nebo ocelov"m shaftem Project X.

Ping
�͚͘������

���������� �����Ƥ�����ǣ� Nová stabiliza&ní 
vlo)ka a u)%í úderová plocha zaru&ují lep%í 
pocit p#i úderu a lep%í kontrolu vzdálenosti. 
Speciáln' upraven" tvar hlavy hole p#iná%í 
lep%í kontakt s mí&em, pomáhá lépe kontro-
lovat rány a pracovat s nimi. !eleza jsou kon-
struována progresivn': dlouhá )eleza mají 
nejv't%í hlavy a offset pro maximální odpou-
%t'ní, st#ední )eleza mají st#ední velikost hla-
vy a offset pro odpou%t'ní spolu s mo)ností 
tvarovat rány, krátká )eleza mají nejmen%í 
hlavy a mal" offset pro maximální kontrolu 
a tvarovatelnost ran.

0–15 0–150–15

3,963,633,69

Železa
GolfProfi  Test 13

�������â����«õ
Petr Skopov# (PRO)
„Doporu&il bych hrá&(m tvarujícím 
rány.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Náro&ná h(l jen pro dobré hrá&e.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„P#i pohledu shora krásná h(l. Sám mám 
Nike )iletky, a mo)ná proto mi sedí. Je 
v%ak t#eba ji dob#e trefi t.“

Robert Paul (����͟ǡ͜)
„Skv'lá zp'tná vazba do rukou, kom-
paktní pocit z celé hole.“

Miloslav Bou"ek (����͙͙ǡ͘)
„Nejlep%í z testovan"ch holí Nike.“

�������â����«õ
Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„P#íjemná, zvládá i hor%í trefy.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Je sice nejkrat%í co do vzdálenosti, ale 
ú)asn' p#esná!“

Martin *itek (����͛͜ǡ͘)
„Pro za&áte&níka nedoporu&uji, bylo by to 
trápení.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Hole, které m' p#íjemn' p#ekvapily. 
Celkov' jsou na velmi vysoké úrovni 
a v )ádné kategorii nemají slabinu.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„Velice dob#e kontrolovatelná h(l. Krat%í, 
ale p#esné rány, vzhled m' v%ak neoslo-
vil.“

�������â����«õ
Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Velmi snadno jde mí&ek do vzduchu, p#í-
jemn" pocit ze hry.“

Luká$ Horák (PRO)
„Mí&e létají vysoko, h(l na pohled hodn' 
odpou%tí.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Dle mého posouzení ze skupiny holí pro 
ni)%í HCP nejvíce odpou%t'jící )elezo.“

Miloslav Kr"má% (����͛͟ǡ͘)
„Solidní h(l s dobrou kontrolou, krat%í 
rány. Po s)ití vhodná i pro vy%%í HCP.“

Tuto zna"ku 
hraje 

Tiger Woods

Tuto zna"ku 
hraje 

Bubba Watson

Tuto zna"ku 
hraje 

Louis Oosthuizen
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Železa
GolfProfi  Test 13

���������� �����Ƥ�����ǣ� Titleist AP2 712 
)eleza mají zlep%enou konstrukci hlavy, 
nabízejí lep%í hratelnost a perfektní pocit 
kovan"ch )elez. Ur&ená jsou pro st#edn' 
pokro&ilé a) pokro&ilé hrá&e, vyzna&ují 
se moderní technologií a klasick"m de-
signem. Jde o )iletky, které zaji%*ují v't%í 
odpou%t'ní bez ztráty mo)ností tvarovat 
rány. Kombinují tradi&ní tvar hlavy s lep-
%ím rozlo)ením hmotnosti.

0–150–15

͛ǡ͛͛͟ǡ͘͟

��������
��͚�͙͚͟������

�������â����«õ
Luká$ Horák (PRO)
„Klasika, moderní design a tolerance.“

Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„Trochu citliv'j%í h(l, p#íli% neodpou%tí.“

Ji%í &lupn# (����͙͚ǡ͙)
„Ú)asná, dlouhá, p#esná.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„P#íjemná h(l s v't%í hlavou, ne) má na-
p#íklad Nike, tak)e m()e navodit jist'j%í 
pocit. P#esná h(l s dávkou odpou%t'ní.“

Robert Paul (����͟ǡ͜)
„Bejvávalo dob#e… Ostatní hole, zejmé-
na Callaway a Nike, z mého pohledu 
Titleist p#eválcovaly. Bohu)el, sám toti) 
mám Titleist v bagu…“

�������â����«õ
Luká$ Horák (PRO)
„Nejtolerantn'j%í z této kategorie holí.“

Pavel Vá)a (����͚͠ǡ͝)
„!ádné nad%ení, ani zatracení. Normální 
poctivá h(l.“

Jan Strohner (����͙͝ǡ͞)
„Dobré hole s men%í mírou odpou%t'ní. 
Jinak po v%ech stránkách slu%ná h(l.“

Milo$ Kr"má% (����͛͟ǡ͙)
„P#íjemná h(l pro ni)%í HCP. P#esné rány 
s dobrou délkou, hor%í na ovládání.“

Miloslav Bou"ek (����͙͙ǡ͘)
„Velmi p#íjemná h(l, dobr" pocit p#i tre-
fení mí&e.“

���������������Ƥ�����ǣ�!eleza jsou vylep-
%ena technologií Speed Pocket – díky této 
drobnosti, která podporuje radikální zv"-
%ení rychlosti a vzdálenost, budou va%e 
rány mnohem del%í. !eleza jsou ur&ena 
pro ni)%í a) st#ední handicap, umo)$ují 
tvarování ran se zachováním tolerance 
p#i nep#esn' trefen"ch mí&ích. Frézova-
né drá)ky zde podporují vysokou rotaci 
mí&e. Standardn' jsou dodávána na shaf-
tech KBS Tour.

�����������
�������������

����������

Tuto zna"ku 
hraje 

Edoardo Molinari

Tuto zna"ku 
hraje 

Nick Watney 

Vít!z
v kategorii

ZVUK
FOR EVERY PLAYER.

PRECISION.
MORE DISTANCE.

PERFORMANCE IS

Learn more at titleist.co.uk

Performance drives all of us at Titleist. And now we’ve made the best performing golf 
balls even better. The 2013 Pro V1® is our softest Pro V1 yet. Golfers will also benefit from the 
Pro V1’s longer distance due to its lower driver and long game spin. And the 2013 Pro V1x™ delivers 
even more distance and consistent ball flight. It’s our most advanced Pro V1x ever. Both new 
golf balls maintain their outstanding Drop-and-Stop™ greenside control and benefit from an 
improved Urethane Elastomer™ cover system that provides significantly better durability to 
retain the out-of-the-box appearance longer. Performance is the new Pro V1 and Pro V1x. 
The best choices for all golfers looking to shoot lower scores. Visit titleist.co.uk to learn more.
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Železa
GolfProfi Test 13
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GolfProfi Test 13 . Železa pro střední a vyšší HCP

���4�������ǣ
����õ�³������������ǣ�������������āÀ�������±�«���
V pomyslné hitparád' holí pro leto%ní rok letos posbírali v"vojá#i od Callaway v%echny zlaté medaile. Po totálním ovládnutí „divize“ driver( 
vystoupali z lo$ského pr(m'ru také v obou kategoriích )elez a nutno uznat, )e zcela po právu. Testované hole v bagu nem'ly %anci vychlad-
nout, %ly z ruky do ruky a slova o brzkém nákupu padala s velkou dávkou p#esv'd&ení z r(zn"ch stran drivingu.

P#itom soupe#i rozhodn' nepropadli. -ekal by snad n'kdo, )e napohled nep#íli% sexy hole Cobra Bafler vyhrají jednu z kategorií (odpou%t'-
ní)? No tak dob#e - byla to spí%e v"jimka. V't%inu zlat"ch medailí toti) posbírala )eleza od Callaway. A to i p#esto, )e teste#i &asto dodávali, )e 
nap#íklad Titleist AP1 &i AP2 pat#í rovn') vysoko, ale… Letos prost' kraloval n'kdo jin". A pro ty ostatní platí: tak zase za rok. 
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GolfProfi Test 13 . Železa pro nižší a střední HCP
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Železa
GolfProfi Test 13

�aA���
���
P.sobnost: Ropice Golf Resort
Kvalifikace: GP 
Narozen: 14. 8. 1974
Golfové za"átky: 1988
&len PGA: 2004
Úsp!chy:
1. a 2. místo – Mezinárodní mistrovství 
Slovenska
1. a 2. místo – Akademické mistrovství -R
ú&ast na MS v JAR
titul Trenér roku 2004 – Golf Digest
3. místo PGA Match Play 2005

Vít'zství v jednotliv"ch disciplínách si sice pod'lila pouze )eleza od Callaway, ale podle mého ne-
musí b"t pocity zájemc( o novou v"bavu stejn' jednozna&né. U n'kter"ch holí se toti) ukázalo, )e 
kdyby byly osazené odli%n"mi shafty, pak by se mo)ná po#adí promíchalo. Ale celkové v"sledky 
m' zase tak moc nep#ekvapily, nebo* reakce b'hem testování mnohé nazna&ovaly. Mn' se u vít'ze 
nelíbilo pouze p#íli% husté drá)kování, na druhou stranu zvuk a pocit z rány byly velmi dobré.

Ale na%el bych i dal%í v"borné aspiranty na nejvy%%í p#í&ky. Hned v záv'su jsou Mizuna M-64, 
zdatn' si vedly jako v)dy hole Titleist, co) platí jak o AP2, tak i AP1, které byly za#azeny do druhé 
kategorie. Ov%em u v%ech model( jednozna&n' platí, a u )elez pro sportovn'j%í hrá&e obzvlá%*: je 
t#eba dát d(raz na vyzkou%ení r(zn"ch typ( shaft( p#i fittingu.
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���������͚͠͝������� � � � 4,1 3,8 3,7 3,7 3,7 4,1 3,7 3,83
��������������������������� � � � 4,0 4,0 3,5 3,5 3,6 3,9 3,7 ͛ǡ͟͜
��������������������� � � � 3,6 3,7 3,8 4,0 3,6 3,2 3,7 3,66
�����
͚͝������� � � � 3,9 3,3 3,7 3,7 3,8 3,6 3,5 3,64
��������ƪ��������� � � � 3,8 3,7 4,0 4,4 3,1 2,8 3,3 3,59
�������̸��������������� � �  3,5 3,3 3,5 3,3 3,3 3,1 3,4 3,34

Shrnutí trenéra
Železa pro střední a vyšší HCP

����e������
P.sobnost: Club Brno – Kaskáda
Kvalifikace: GP HEAD-PRO
Narozen:  9. 10. 1982
Golfové za&átky: 1987 (od roku 2005 se 
v'nuje fittingu)
-len PGA: 2005

Vít'zství )elez Callaway X Hot ur&it' nep#ekvapilo m' ani nikoho, kdo u) m'l mo)nost vzít nové 
hole do ruky. Podle mého soudu jsou srovnatelné s Titleist AP1, ale vít'z je naprost" nová&ek 
a není divu, )e mu teste#i dali p#ednost. Tento rok budou u Callaway sklízet zaslou)ené plody 
své práce, na v"voji zjevn' hodn' zapracovali. AP1 nep#ekvapily, naho#e se dr)í u) del%í &as a své 
zastánce si v)dy najdou. Rozhodn' nezapadla ani novinka od dal%í sv'tové zna&ky TaylorMade 
RocketBladez.

Raritou leto%ního hodnocení se ur&it' stanou )eleza Cobra Bafler, která sice vyhrála odpou%t'ní, 
ale velk"m hitem pravd'podobn' nebudou. Hrá&i stále toti) hledají balanc mezi v"konem holí 
a designem, kter" v tomto p#ípad' atraktivní rozhodn' není. Ostatn' nízk" pr(m'r (2,8) v katego-
rii „vzhled“ to jen potvrzuje.

Shrnutí trenéra
Železa pro nižší a střední HCP
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