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Karolína Vlčková a Sára Kousková se probojovaly do finálového kola turnaje Tipsport Golf 

Masters, který hostil od 17. do 19. června Golf Park Plzeň – Dýšina. Karolína Vlčková 

obsadila se skóre mínus čtyři skvělé dvaadvacáté místo, Sára Kousková skončila s jedním 

úderem nad par čtyřiapadesátá, a strčila tak do kapsy spoustu hráček evropské špičky.  

 

Turnaj Ladies European Tour, který uzavřel olympijskou kvalifikaci, měl hvězdné obsazení. Do 

Plzně přijely evropská jednička Beth Allen, golfová legenda Trish Johnson nebo obhájkyně 

loňského titulu Hannah Burke. Šestý ročník turnaje si nenechalo ujít devět hráček, které jsou 

aktuálně mezi patnácti nejlepšími golfistkami evropského žebříčku. Už jen to, že dvě české 

amatérky prošly na tomto turnaji cutem, je obrovský úspěch. 

Naší nejlepší golfistkou byla Karolína Vlčková, která zapisovala do skórkarty 72, 68 a 69 

úderů, a jako jediná česká hráčka tak dokázala pokořit par hřiště. 

Karolína Vlčková si celkovým výsledkem mínus čtyři zajistila dvaadvacáté místo. „Mojí 

nejsilnější zbraní byla trpělivost. Dokázala jsem si počkat na šanci, a když přišla, využila jsem 

ji. Nedařilo se mi na greenech, takže jsem věděla, že musím jít po tyči, abych mohla skórovat. 

To mě samozřejmě dostalo pod tlak, ale zároveň mě to donutilo bojovat,“ prozradila Karolína 

Vlčková. 

Čtyřiapadesáté místo vybojovala se skóre plus jedna teprve šestnáctiletá Sára Kousková, 

když zahrála 72, 71 a 71 ran. „Hrála jsem si svou hru a na hřišti jsem se cítila dobře. Hodně mi 

pomohl můj caddie, se kterým jsme vytvořili bezva tým. Turnaj měl báječnou atmosféru, 

chtěla bych moc poděkovat divákům za nezapomenutelný zážitek,“ uvedla Sára Kousková. 

České hráčky se na velmi silně obsazeném turnaji Tipsport Golf Masters rozhodně neztratily. 

„Dvě české amatérky prošly cutem a některé další zůstaly těsně za jeho hranicí. Naše 

golfistky ukázaly, že patří do širší evropské špičky a jsou konkurenceschopné, což je do 

budoucna velký příslib,“ uzavřel generální sekretář České golfové federace Martin Bek. 


