
 

Ladies European Tour znovu v České republice 
 

Do České republiky se vrací po třech letech golfový turnaj druhé nejvyšší dámské 
světové tour Ladies European Tour. Tipsport Czech Ladies Open bude společnou 
akcí Ladies European Tour a nižšího okruhu LET Access Series s dotací 120.000 
eur (tři miliony korun). Hrát se bude od 23. do 25. srpna v Golf Resortu 
Karlštejn, kam se světový a evropský golf vrací po 22 letech, kdy se v roce 1997 
hrála mužská PGA European Tour. 

Jednání s vlastníkem Tour – LET Ltd. trvala prakticky rok a půl, než se podařilo 
sladit podmínky, parametry turnaje. Dohodu se podařilo uzavřít po vzoru turnaje, 
který se hraje ve Francii od loňského roku „Jabra Open“, s označením „dual 
ranking“, kdy turnaj je veden jak v sérii Ladies European Tour, tak v Let Access 
sérii. 

„Vedení LET si přálo mít v České republice především nový turnaj Ladies 
European Tour, protože jeden turnaj LETAS zde již pořádá Česká golfová 
federace. Když jsem ale objevil možnost uspořádat kombinovaný turnaj po vzoru 
Jabra Open, tak jsem začal jednat o jeho uspořádání,“ vysvětlil na dnešním 
setkání s novináři promotér Luboš Koželuh, jak se vyvíjela jednání o návratu 
nejvyšší evropské série na česká hřiště. 

Turnaje Tipsport Czech Ladies Open se zúčastní celkem 138 hráček z celého 
světa. Účastnit se bude nejlepších 50 hráček podle kvality hrací karty pro rok 
2019 z LET, nejlepších 50 hráček z LETAS, 20-28 hráček s promotérskou 
pozvánkou nebo z výměnného meziturnajového programu, a samozřejmě také až 
18 českých hráček, profesionálek i amatérek. Fanouškům golfu se představí 
například Leona Maguire, Lydia Hall nebo Hannah Burke. 

„Jsme moc rádi, že je Ladies European Tour zpět v Česku, a ještě k tomu v Golf 
Resortu Karlštejn, který bezpochyby patří mezi nejkrásnější a nejkvalitnější 
golfová střediska v Evropě. Vážíme si skvělého přístupu akcionářů a vedení hřiště 
v čele s panem Grossmannem“, řekl Luboš Koželuh a vyslovil přání pořádat tento 
turnaj u nás dlouhodobě. 

 

 

 

 



 

 

 

Karlštejnští návrat velké profesionální akce vítají, ženský špičkový profesionální 
turnaj se zde dokonce ještě nikdy nehrál. „Naše hřiště ve pro podobné sportovní 
akce velmi vhodné, jeho podoba se po dvaadvaceti letech od turnaje PGA Tour 
velmi změnila – hřiště vyzrálo. Je nachystáno přivítat špičkové evropské hráčky a 
pro nás je výzva, věnujeme přípravě velké úsilí a věříme, že turnaj se k nám 
bude vracet opakovaně,“ prohlásil ředitel resortu Mirko Grossmann. 

 O tom, které české hráčky budou v soutěži startovat, se ještě povedou jednání. 
„O přidělení karet budeme v příštích dnech jednat s ČGF, která aktuálně řeší 
nominaci na mistrovství Evropy týmů všech věkových skupin. Samozřejmě pokud 
by jí to kalendář dovolil, má u nás dveře otevřené Klára Spilková, které moc 
držíme palce při jejích amerických startech. Určitě start nezvládne kvůli svému 
americkému programu Karolína Vlčková,“ uvedl Koželuh na adresu dvou 
nejlepších českých hráček. 

Samotnému turnaji bude předcházet intenzivní zvací kampaň. Ta odstartuje již 
začátkem června a postupně se objeví v televizním vysílání ČT Sport, 
v rozhlasovém vysílání, v denním tisku i odborných golfových magazínech. 
Informace o turnaji a celé Ladies European Tour můžete průběžně sledovat 
na online golfových portálech a na sociálních sítích. 

A samozřejmě také na našem webu www.czechladiesopen.cz a sociálních 
sítích Facebook a Instagram. 

 

Seznam přihlášených hráček Ladies European Tour 
Seznam přihlášených hráček LET Access Series 

  



 

 

 

Promotérem nového turnaje je Luboš Koželuh, jenž celou svou manažerskou 
kariéru spojil s profesionálním sportem. V golfovém prostředí se pohybuje 20 let, 
mj. jeho produkční společnost Premier Sports CZ uspořádala přes 150 
komerčních golfových turnajů. Golf hrají obě jeho dcery, starší Eva je 
profesionálkou, dnes již i golfovou trenérkou, jejím největším golfovým 
úspěchem je uhraný cut na LETAS v Belgii. Mimo jiné dělala např. caddie Kláře 
Spilkové na olympiádě v Rio de Janeiro. Tereza Koželuhová patří mezi nadějné 
mladé české amatérky. V roce 2018 byla členkou českého týmu do 18 let, který 
uhrál historické 4. místo na ME týmů. Zajímavostí je, že obě dcery vyhrály 
mistrovství světa v moderní sportovní kombinaci ve SKI&GOLFu. 

 

 

 

 
Kontaktní osoba pro více informací: 
Vendula Mirošovská: mirosovska@premiersports.cz  

 

Web turnaje: czechladiesopen.cz 
Web hřiště: Golf Resort Karlštejn 
Web Ladies European Tour: LET 
Web Ladies European Access Series: LETAS 
Fb: Tipsport Czech Ladies Open 
Instagram: Czech Ladies Open 2019 

 

 


