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1. Úvod 
 

V současném moderním světě je pozice cestovního ruchu neodmyslitelná. Mnozí lidé považují 

cestovní ruch za druh volnočasové aktivity, kterou využívají k odpočinku, cestování, 

poznávání a seberealizaci. Lze jej chápat jako opuštění všedních dnů, pracovních a rodinných 

starostí. Je také význačnou aktivitou, která umožňuje poznávání míst, přírodního a kulturního 

dědictví, zlepšuje chápání zvyklostí a způsobu myšlení jiných kultur. 

 

V bakalářské práci se zabývám tématem „Specifika golfové turistiky hráčů z východní 

Moravy“. V práci si chci potvrdit domněnku, že hráči jsou nuceni za golfem cestovat, jelikož 

nabídka golfových hřišť je ve Zlínském kraji nedostačující. Záleží pak na každém hráči, zda 

se rozhodne v dané oblasti přenocovat nebo se vrátí domů. Díky blízkosti hranic 

se Slovenskou republikou má hráč možnost cestovat i sem. Zvolila jsem si spádovou oblast 

s centrem ve Zlíně a porovnala jsem golfovou nabídku do vzdálenosti 100 km. 

 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala proto, že jsem se několikrát osobně účastnila 

amatérského golfového turnaje. Avšak ne jako hráčka, ale jako tzv. „caddy“, osoba, která 

se stará o hráčův bag, je mu na hřišti rádcem a pomocníkem. Golf mne zaujal i z toho důvodu, 

že je to sport, který si stále zachovává jistou míru elegance, stylu a gentlemanství. Golf není 

jenom hra, ale je to příjemně strávený den v krásném prostředí golfového hřiště, na čerstvém 

vzduchu s přáteli nebo se sebou samým 

 

V teoretické části se nejprve věnuji základním pojmům cestovního ruchu. Dále pak stručně 

charakterizuji řešené území, popíši výhody golfu, jeho historii, také golfové vybavení. 

Vysvětlím pravidla golfu, etiketu a požadavky, které jsou kladeny na zájemce o tento sport, 

v neposlední řadě charakterizuji základní druhy her. 

 

V praktické části se zaměřuji na možnosti golfového vyžití hráčů golfu ze Zlínského kraje, 

představím nejbližší hřiště. Kromě toho se také zaměřím na celou Českou republiku 

a v jednotlivých krajích uvedu některé atraktivity, které může golfista navštívit po hře. 

Zmíním i státy, které jsou České republice nejblíže – Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo 
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a Maďarsko, kde mohou účastníci golfové turistiky strávit i vícedenní pobyty. Součástí 

praktické části je návrh zájezdu na golfová hřiště do Čeladné a Ostravice. Program zájezdu je 

navržen nejen pro hráče, ale i jejich rodiny. 

 

Cílem mé práce je zhodnocení možností golfové turistiky pro hráče ze Zlínského regionu 

a celkové zhodnocení úrovně vyspělosti golfového zázemí České republiky a okolních států. 
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2. Cestovní ruch 
 

Po dlouhodobém nepřetržitém rozvoji cestovního ruchu se toto odvětví stalo jedním 

z nejvýznamnějších exportních odvětví. V současné době se podstatně podílí na tvorbě 

hrubého domácího produktu téměř všech ekonomik světa. Cestovní ruch hraje důležitou roli 

v zaměstnanosti, také pomáhá zvyšovat všeobecnou vzdělanost populace. Tento fenomén 

s sebou přináší budování infrastruktury, která slouží nejen návštěvníkům, ale i místnímu 

obyvatelstvu. Neméně důležitý je pro záchranu památek, jak uměleckých, tak historických. 

 

2.1 Typologie CR 
 

Cestovní ruch (dále jen CR) nelze vymezit jen v obecné rovině. V každodenní praxi se druhy 

a formy cestovního ruchu stále vyvíjejí a rozšiřují. Vyskytují se ve vzájemných kombinacích 

tak, aby docházelo k optimálnímu uspokojování požadavků účastníků cestovního ruchu 

a ke spokojenosti strany nabídky - podnikatelů. [3] 

 

2.1.1 Druhy CR 
 

Podle motivace účastníků CR můžeme mluvit o rekreačním, sportovním, dobrodružném, 

mysliveckém a rybářském, kulturním a náboženském (poutním), lázeňském a zdravotním, 

obchodním, kongresovém a stimulačním CR. V běžné praxi se druhy cestovního ruchu 

nenalézají v nesmíšené podobě, jsou ve vzájemných uskupeních, přičemž jeden z nich bývá 

hlavní. [3] 

 

Sportovní cestovní ruch je typický pobyt v příhodném přírodním prostředí. Při tomto CR jsou 

vykonávány nejrůznější sportovní aktivity, které zpravidla předpokládají jistou fyzickou 

zdatnost. Jedná se např. o pěší, horskou turistiku, vodáctví, také cykloturistiku nebo 

mototuristiku, ke které náleží kemping. Z hlediska ročního období jsou populární mnohé 

sportovní činnosti, v létě např. koupání a plavání v jezerech, přehradách, rybnících nebo 

na koupalištích, hry s míčem, tenis, golf. V zimním období sjezdové a běžecké lyžování, 

bruslení. Technicky náročným sportům se lze věnovat jako sportovní divák, pasivně. [3] 
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2.1.2 Formy CR 
 

Formy CR dovolují co nejlépe stanovit základ CR z hlediska požadavků a úmyslů jeho 

účastníků. Tímto poznáním je nabízený produkt lépe připraven cílové skupině zákazníků. 

 

Typologie forem CR využívá několik klasifikačních hledisek: 

1. Z geografického hlediska hovoříme o domácím, zahraničním a mezinárodním CR 

2. Podle počtů účastníků se dělí CR na individuální, skupinový, masový a ekologický 

3. Podle způsobu organizování na individuální a organizované cestování 

4. Podle věku účastníků CR hovoříme o CR dětí, mládežnickém, rodinném, seniorském 

5. Z hlediska délky účasti jde o CR výletní, krátkodobý, víkendový a dlouhodobý 

6. Podle převažujícího místa pobytu rozlišujeme městský, příměstský, venkovský, horský, 

vysokohorský a přímořský CR 

7. Podle ročního období je možné hovořit o sezonním, mimosezonním a celoročním CR 

8. Podle použitelného dopravního prostředku poznáváme motorizovaný, železniční, letecký 

a lodní CR 

9. Z hlediska dynamiky rozlišujeme pobytový (statický) a putovní (dynamický) CR 

10. Ze sociologického hlediska hovoříme o návštěvách příbuzných a známých, sociálním 

a etnickém CR  [3] 

 

Domácí CR – obyvatelé trvale žijící ve vlastním státě cestují v rámci této země a nepřekračují 

její hranice. Ve vyspělých zemích se domácí CR stal základním prvkem rozvoje zahraničního 

CR, ale naopak v rozvojových zemích je podstatou rozvoje CR zahraniční CR. [3] 

 

2.2 Tuzemští návštěvníci - rezidenti 
 

„Pojem tuzemský návštěvník znamená osobu s bydlištěm v dané zemi, která cestuje na místo 

ve vlastní zemi, tj. mimo místo své vlastní obvyklé prostředí, po dobu nepřesahující 

12 měsíců, přičemž hlavní účel návštěvy je jiný než výkon činnosti zpoplatňovaný v rámci 

navštíveného místa. Tuzemští návštěvníci zahrnují turisty (s přespáním) a výletníky (bez 

přespání). V prvním případě jde o návštěvníka, který stráví v místě návštěvy alespoň jednu 
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noc v hromadném ubytovacím zařízení nebo u soukromníka. V druhém případě jde 

o návštěvníka, který nepřespí v hromadném ubytovacím zařízení nebo u soukromníka ani 

jednu noc.“ PETRŮ (1999, str. 98) 

 

2.3 Volný čas 
 

„Podle Collina (1994) je volný čas „časem, kdy můžete dělat co chcete“. Tentýž autor definuje 

odvětví služeb pro využití volného času jako „firmy poskytují zboží a služby využívané lidmi 

během jejich volného času (dovolené, kina, divadla, zábavní parky atd.)“.“HORNER; 

SWARBROOKE (2003, str. 54) 

 

2.4 Ubytovací a stravovací služby 
 

„Collin definuje původní podstatné jméno „hospitality“ jako „dobrou péči o hosty“. Výraz je 

charakteristický pro americkou angličtinu, ale začíná se stále více používat i v Evropě, kde 

nahrazuje tradiční frázi „ubytování a stravování“. Snad proto, že má i kvalitativní dimenzi 

díky slovu „dobrou“, což mu v nynější éře obliby pojmu řízení jakosti dodává na atraktivitě. 

Tentýž autor popisuje ubytovací a stravovací průmysl jako „všechny společnosti zúčastněné 

v poskytování služeb hostům (hotely, hospody, restaurace a další rekreační nebo zábavné 

aktivity)“. Jde tedy hlavně o poskytování noclehu, jídla a nápojů a ne všichni zákazníci jsou 

turisté, ale jejich určitou část tvoří místní lidé, navštěvující své oblíbené bary nebo restaurace.“ 

HORNER; SWARBROOKE (2003, str. 54) 

 

2.5 Východní Morava 
 

Za východní Moravu je považován Zlínský kraj. Je to jeden ze 14 územních samosprávných 

krajů v České republice. Sousedí s krajem Jihomoravským, Olomouckým 

a Moravskoslezským. Společné hranice má se Slovenskem. 

 

Kraj je tvořen 4 oblastmi: Valašsko, Slovácko, Kroměřížsko a Zlínsko-Luhačovicko. 

Okresními městy jsou Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. 
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Podstatná část území je kopcovitá či hornatá. Pohořími východní Moravy jsou Beskydy, Bílé 

Karpaty, Javorníky a Chřiby, nachází se zde také úvaly - Hornomoravský a Dolnomoravský. 

Na západě a jihozápadě má kraj úrodné nížiny - Haná na Kroměřížsku a Slovácko 

na Uherskohradišťsku. Území kraje odvodňuje řeka Morava, okrajové části ze severu 

a severovýchodu pak řeka Odra. Zlínský kraj má také chráněné krajinné oblasti – CHKO 

Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. Na území kraje se také nachází množství přírodních rezervací 

a přírodních památek. [25] 

 
Obrázek 2.1 – Mapa Zlínského kraje 

 
Zdroj: (http://www.vychodni-morava.cz/subportal/25/) 
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3. Golf – sportovní aktivita moderní doby 
 

Golf je považován za celosvětový fenomén. V našich podmínkách převažuje názor, že je to 

sport pro snoby, který je pro většinu obyvatel nedosažitelný. Toto tvrzení přestává být 

postupně pravdou. Každoročně u nás přibývají stovky hráčů, a tím pádem i hřišť. Z toho 

důvodu začíná být golf dostupný i pro nižší třídu. Golf vyžaduje dostatečné množství volného 

času. 

 

Golf je hra, jejímž záměrem je dostat míček z místa a pojmenovaného odpaliště do místa B, 

který má formu jamky. Jaké množství úderů k tomu hráč bude potřebovat, záleží jen na něm. 

Právě v množství úderů se objevuje ohromná přitažlivost, půvab i dramatičnost této hry. [1] 

 

Golf jakožto sportovní aktivita má několik výhod: 

 

– Golf se naučí hrát prakticky každý – malé dítě i senior. 

– Tato hra nevyžaduje žádné určité fyzické dispozice. Hraje se v přírodě, na čerstvém 

vzduchu. 

– Je možné hrát celý rok. Dá se hrát na tzv. golfových stimulátorech. 

– Golf umožňuje i rodinnou hru, jako v málokterém sportu - mohou proti sobě hrát rodiče 

i jejich děti, bez jakýchkoliv výhod dospělých. 

– Golf je nekontaktní sport, každý hráč hraje svoji hru, při které používá svůj míč. 

– S golfem je spojeno také intenzivní cestování. Golfová hřiště jsou od sebe vzájemně 

odlišná, mají jedinečný vzhled, který golfisté chtějí poznávat. [1] 

 

3.1 Historie golfu 
 
3.1.1 Historie golfu ve světě 
 

V následující kapitole přiblížím vývoj této hry ve světě. Počátky golfu můžeme vystopovat 

ve Skotsku. 
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14. století  – podobná hra se hrála ve Skotsku, poblíž St. Andrews. 

15. století  – hra se po Skotsku velmi rozšířila. 

16. století  – golf získal pevné postavení na východním pobřeží Skotska a postupně se dostával 

dál. 

17. století  – objevily se první pokusy o organizaci hry. 

18. století  – začalo se s tvorbou všeobecně uznávaného seznamu pravidel. V roce 1744 vznikl 

v Edinburghu první golfový klub. S nárůstem volného času a peněžních 

prostředků zažíval golf obrovský rozmach. V Anglii se hrou zabývali především 

příslušníci středních a vyšších vrstev, byla to hra gentlemanů, a tak se také 

přenesla do USA. Zde byl první golfový klub založen v roce 1888. 

19. století  – výstavba velkého množství nových hřišť, na kterých hráli stále noví hráči. 

Rozvoj profesionálního golfu, který se týkal zatím jen mužů. Ženy začaly hrát 

na profesionální úrovni až po 2. světové válce. 

20. století  – k významným změnám došlo ve vývoji pravidel. Změnila se hůl, která byla dříve 

kována kováři. I míček prošel změnami, dříve byly kožené a vycpané spařeným 

peřím. 

21. století  – golf je nejdynamičtěji se rozvíjejícím sportem. Na celém světě hraje golf téměř 

70 milionů lidí, těm je k dispozici 34 tisíc golfových hřišť. [31] 

 

3.1.2 Historie golfu u nás 
 

V ČR se o golfu začalo mluvit koncem 19. století v souvislosti s rozvojem této hry v Evropě. 

Samotná hra se u nás naplno rozmohla počátkem 20. století. 

 

19. století  – podle historických záznamů se v roce 1898 zkoušely první golfové odpaly 

na Císařské louce v Praze. 

20. století  – první hřiště bylo otevřeno v roce 1904 v Karlových Varech, o 2 roky později zde 

byl uspořádán první oficiální turnaj. V roce 1929 byla vydána první česká 

Pravidla golfu. V roce 1932 byl založen Golfový svaz ČSR, který je jedním 

ze zakladatelů Evropské Golfové Asociace. Po 2. světové válce došlo téměř 

k zániku golfových klubů a hřišť. Tehdejší vláda nepodporovala tzv. nemasový 
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sport. Na konci roku 1989 se u nás golf začíná znovu objevovat. Celosvětový 

rozmach golfu se tak nevyhýbá ani ČR. Jsou budována nová hřiště, zakládají 

se kluby a přibývají noví hráči. 

21. století  – pokračuje se ve výstavbě hřišť, o čemž svědčí i udělení titulu „Neobjevená 

golfová destinace“ pro rok 2007, který byl ČR udělen na veletrhu International 

Golf Travel v rámci 7. ročníku IAGTO Awards. Na získání co největšího počtu 

hráčů se zaměřuje kampaň České golfové federace (dále jen ČGF) „Hraj golf - 

změň život aneb 100 000 golfistů do roku 2013“. Jejím záměrem je zjednodušit 

dostupnost této hry všem, kterým existující uspořádání připadalo příliš složité či 

finančně náročné. [19], [31], [32] 

 

Následující graf ukazuje, že v České republice se nejvíce staví 9-ti jamková hřiště. Hřiště 

s nejnižším počtem jamek jsou nejméně finančně náročná. Poměrně velké zastoupení mají 

hřiště i s 18-ti jamkami. 27-mi a více jamkové resorty jsou v ČR spíše výjimkou. 
 

Graf 3.1 – Rozložení hřišť v ČR podle počtu jamek 

2% 5%

41%52%

36ti jamkové hřiště 27ti jamkové hřiště 18ti jamkové hřiště 9ti jamkové hřiště
 

Zdroj: (http://www.cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDArticle=297814843&IDMenu=74700507) 

 

Z níže uvedeného grafu jasně vyplývá stoupající tendence obliby tohoto sportu. Zatímco v roce 

1990 hrálo golf 2 000 registrovaných hráčů na 8 hřištích v celé ČR, v roce 2009 počet golfistů 

stoupl na hodnotu převyšující 46 000 a k dispozici je jim 82 hřišť. 
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Graf 3.2 – Vývoj počtu registrovaných hráčů v ČR a znormovaných golfových hřišť 
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Zdroj: (http://www.golfshow.cz/golf-v-ceske-republice/) 
 

3.2 Golfové vybavení 
 

Hlavní golfové vybavení se skládá z odlišných holí a několika míčků. K přepravě těchto 

nástrojů se používají tzv. golfové bagy. Zpravidla najdeme v golfovém bagu mimo golfových 

holí a míčků i další výbavu jako jsou golfové rukavice, deštník, týčka, vypichovátko, ručník 

a knihu pravidel. Velmi podstatná je kvalitní obuv, která dodává potřebnou stabilitu. Kvalitní 

golfová bota by měla být nepromokavá, pevná a pohodlná. [2] Podrobnější popis golfových 

doplňků je uveden v příloze č. 4 

 

Golfové hole 

 

Golfové hole jsou umístěny v tzv. bagu. Pravidla stanovují, že hráč si s sebou na turnaj může 

vzít maximálně 14 holí do bagu. Výběrem hole může golfista podstatně ovlivnit směr 

odpáleného míčku a styl, jakým se koulí. Hráč tedy nemusí obměňovat při jednotlivých 

úderech nápřah, ale může na základě umístění míčku a vzdálenosti do jamky zvolit přiměřené 

hole. V jednom golfovém setu jsou obvykle různá dřeva, železa a jeden patr. [2] Podrobnější 

popis druhů holí uvádím v příloze č. 2. 
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Golfový míček 

 

Na trhu najdeme nepřeberné množství různých druhů golfových míčků. Výrobci se neustále 

pokouší inovovanými materiály optimalizovat chování míčků za letu a jejich citlivost. 

Každému hráči vyhovuje jiný míček. Nejobvyklejší barvou golfových míčků je barva bílá. [2] 

Složení různých druhů golfových míčků je popsáno v tabulce, která je uvedena v příloze č. 3. 

 

Golfový bag 

 

Golfový bag se nevyužívá pouze k přepravě holí a míčků. Jsou v něm schovány i všechny 

golfové doplňky nepostradatelné pro každou hru – např. náhradní míčky, druhé rukavice, oděv 

do deštivého počasí, občerstvení. Golfové bagy můžeme na hřištích zahlédnout v různorodých 

provedeních. Odlišují materiálem, velikostí a průměrem, ale také počtem venkovních 

a skrytých přihrádek. [2] 

 

Golfové boty 

 

Hlavním úkolem bot je zajištění pevného a spolehlivého postoje v obtížném terénu. 

Mimořádná pozornost by se měla věnovat nepodkluzujícímu, vodě odolnému materiálu a silně 

konstruované podrážce. Jistý postoj dříve zajišťovaly hroty našroubované do podrážky. Téměř 

výhradně se dnes využívají tzv. soft-spikes z gumy nebo umělé hmoty. Z důvodu ochrany 

hřiště jsou dříve používané hřeby téměř zakázány. [2] 

 

Rukavice 

 

Rukavice chrání před oděrkami a pomáhají ke spolehlivějšímu držení hole, zvláště má-li hráč 

vlhké ruce. Nejčastěji se rukavice nosí jen na jedné ruce, na té, která má větší styk s holí. 

Hráč, který hraje na pravou stranu nosí rukavici na levé ruce a obráceně. Rukavice jsou 

prodávány kožené nebo z umělých materiálů, tzv. all weather (rukavice do každého počasí), 

jsou příhodnější hlavně do deště. Kůže je příjemnější a více prodyšná. [2] 
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3.3 Základní pravidla golfu a zásady bezpečné hry 
 

Zodpovědnost je vlastnost, kterou by měl mít každý golfista. Při této hře každý sám odpovídá 

za korektní záznamy dosaženého skóre. Golf se odlišuje od ostatních míčových sportů tím, že 

soudce není hře neustále přítomen. Každý hráč proto musí pravidla znát a musí je dodržovat. 

Pravidla jsou z hlediska velkého počtu různorodých herních situací na nejrůznějších hřištích 

velmi souhrnné. Každý hráč by proto měl mít u sebe v bagu knihu s aktuálními pravidly, aby 

si mohl objasnit sporné situace, které při hře vznikly. Pravidla jsou průběžně přepracovávána 

a uveřejňována každé čtyři roky. [2] 

 

Zásady: 

– Nikoho svým chováním ani hrou neohrožuj. 

– Nikoho při hře nezdržuj ani neruš. 

– Hraj podle pravidel anebo v duchu pravidel. 

– Nepodváděj a chovej se jako pravý gentleman. 

– Míč hraj, tak jak leží, z místa, kde ho najdeš. 

 

Základní pravidla hry: 

– Hra začíná na odpališti, které je označeno barevnými kolíky. 

– Území, po kterém se hráč s míčem pohybuje má své hranice (označeno bílými kolíky). 

– V poli je povoleno (kromě vodní překážky) prohlásit svůj míč za nehratelný, 

a pokračovat poblíž z jiného místa, ale s připočítáním jedné trestné rány. 

– V pískové překážce musí hráč míček hrát, jak leží. 

– Hra končí na jamkovišti – greenu, cílem je dopravit míček do jamky. Hráč musí 

opravovat důlky po dopadu míče. [31] 

 

3.4 Etiketa golfu 
 

Etiketa je jedna z nejdůležitějších částí pravidel golfu. Neodmyslitelnou zásadou je, že 

za všech podmínek je třeba být ohleduplný a věnovat dostatečnou pozornost všem 

jednotlivcům na hřišti. V golfu je kladen velký důraz na individuální odpovědnost každého 
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hráče – jednání v souladu s pravidly a ohled na ostatní hráče. Všichni golfisté by se měli 

za každé situace chovat ukázněně, v jednotě s dobrými způsoby chování, bez ohledu 

na soutěživost. Důležitým prvkem je sebeovládání. Golf má charakteristické normy chování. 

Jedná se o hru určenou zdvořilým lidem, kde je nejdůležitější řídit se vlastním rozumem a těmi 

nejzákladnějšími pravidly slušného chování. Pro hru je potřeba velké dávky koncentrace. 

Z tohoto důvodu je proti etiketě hovořit hlasitě a jakkoliv komentovat hru svou i ostatních 

hráčů. Při zahájení hry by měli všichni zúčastnění vypnout mobilní telefon, alespoň zvonění. 

Jeho používání je nezdvořilé a ve většině případů i zakázané. Ruší soustředění všem kolem. 

 

Velký důraz je kladen na oblečení. Zpočátku byl golf sportem gentlemanů, kde byl striktně 

dodržován předepsaný oděv. V dnešní době jsou pravidla mírnější, i když v některých 

turnajích je potřeba původní pravidla stále dodržovat. Z oděvu jsou úplně vyloučeny džíny, 

u žen minisukně a trička s tenkými ramínky. Za standardní oblečení je považováno tričko 

se stojáčkem či límečkem, plátěné kalhoty, i krátké. Ženy mohou zvolit i sukni, ale 

v odpovídající délce. Nepostradatelným doplňkem jsou golfové rukavice, sluneční brýle, 

kšiltovka. [7], [18] 

 

Zkouška golfové způsobilosti 

 

Pro vstup na kterékoliv hřiště v České republice je zapotřebí získat tzv. Zkoušku odborné 

způsobilosti dříve tzv. Zelenou kartu. Její získání není jednoduchou záležitostí. Každý golfový 

začátečník by si měl najít trenéra, který se mu bude věnovat a se kterým následně složí 

zkoušku. Samotná zkouška se skládá ze dvou částí: z teoretické, tj. z pravidel a etikety golfu 

a praktické části, tj. z golfové hry. Po složení zkoušky je hráči přiznán tzv. hendikep (dále jen 

HCP). Hráč se po získání zkoušky přihlásí do klubu, který mu bude zapisovat úpravu jeho 

klubového HCP. [1], [9] 

 

Osvědčení pro hru na hřišti 

 

Osvědčení pro hru na hřišti - je nový systém, který zavedla Česká golfová federace v lednu 

roku 2010. Má za cíl přivést ke golfu co nejširší veřejnost. Je zaměřena na tzv. zájemce o golf, 
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kteří si ještě nejsou jisti, zda chtějí do toho sportu investovat finance, čas a energii. Pro tyto 

začátečníky bude připraven krátký kurz, na jehož konci se stanou držiteli uvedeného 

Osvědčení. Držitelé budou moci hrát na golfových hřištích společně s hráči, jejichž HCP 

se blíží jednomístnému číslu. Zájemce musí absolvovat kurz, kde mu budou vysvětlena 

základní pravidla tak, aby zvládl hru na hřišti mezi ostatními golfisty. Po této přípravě 

se zájemce o golf nestane členem ČGF, ani nezíská HCP. Aby se stal z nováčka golfový hráč, 

je potřeba složit Zkoušku golfové způsobnosti tak jako dřív. [9], [32] 

 

3.5 Golfové kluby 
 

Téměř každý hráč, který získá Osvědčení pro hru na hřišti, se stává členem nějakého klubu 

a tím pádem je z něj i člen ČGF. Není to bezpodmínečně nutné, ale členství bývá výhodné. 

Přihlášení se do klubu má pro golfisty i společensko-sociální důvody, stávají se z nich 

příslušníci určitého společenství lidí vyznávající podobné hodnoty. Pokud se hráč stane 

členem klubu, odpadají mu náklady spojené se vstupem na hřiště. Většina golfových klubů 

poskytuje slevy – studentům, seniorům, v určité dny nebo hodiny, ale i tzv. reciproční slevy. 

Což je sleva, kterou mohou uplatnit členové určitého klubu v klubu spřáteleném. Většinou 

se jedná o 10-50 % slevu na jednu hru. Není-li hráč členem nějakého klubu, není mu veden 

HCP a účast na turnajích tak pozbývá smyslu. Ten, kdo nechce být členem žádného klubu, 

a přesto chce hrát turnaje a mít veden HCP, se může zaregistrovat v tzv. Centrální 

mimoklubové registraci (dále jen CMR). Jedná se o zvláštní „klub“, který řídí přímo ČGF. 

Platí se roční poplatek, který je nižší než u ostatních klubů, ovšem CMR nemá žádné hřiště. 

Členství v CMR je určeno především hráčům, kteří nechtějí utrácet za členství v klubech, hrají 

málo, nechtějí se vázat k jednomu klubu, nejsou si jisti, zda u golfu vydrží, neví, který klub si 

vybrat. Každý nový člen platí klubu, který si vybral tzv. vstupní poplatek, který mnohdy 

dosahuje až několika desítek tisíc Kč. Dále musí hráč zaplatit tzv. roční herní poplatek, který 

bývá ve většině klubů v rozpětí 8 – 30 tisíc Kč a opravňuje ho k neomezené hře na hřišti. [1] 
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3.6 Druhy golfových her 
 

Pravidla golfu se zmiňují o dvou hlavních druzích her: jamkové hře a hře na rány. Při jamkové 

hře soupeří dva hráči nebo dva týmy. Druhá varianta, hra na rány, je hra proti hřišti. Oba 

druhy her mají mnoho variant. [2] Výčet všech druhů her se stručným popisem je uveden 

v příloze č. 5. 

 
Obrázek 3.1 – Základní typy her 

 
Zdroj: Hamster (2007) 

 

3.6.1 Hra na rány 
 

Při hře na rány se sčítají dohromady údery z každé hry jednotlivého hráče. Je nutností dohrát 

všechny jamky. Hráč, který vynechá jakoukoliv jamku, je diskvalifikován. Hru vyhrává hráč 

s nejmenším množstvím úderů. [2] 

 

3.6.2 Hra na jamky 
 

Jamkové hry se účastní dva hráči nebo dva týmy, kteří hrají proti sobě. Hra probíhá 

na jednotlivých jamkách. Který z hráčů dostane do jamky míček menším množstvím úderů, 

vítězí na jamce. Při shodném počtu úderů se jamka „dělí“. Jamková hra je u konce, jestliže 

hráč/tým vlastní větší počet vyhraných jamek, než kolik jich mají ještě zahrát do konce. 

Specifikem této hry je možnost „darovat“ soupeři další hru, jamku nebo ránu. Jamky proto 

nemusí být dohrány do úplného konce. [2] 

 

Základní typy her 

Hra na rány Hra na jamky 

Hra protipar Stableford Soutěž s praporky Hra s provázkem 
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3.6.3 Varianty her 
 

Hra ve třech 

 
Obrázek 3.2 – Hra ve třech 

 
Zdroj: Hamster (2007) 

 

Při hrách ve třech se rozlišují tzv. trojice a hra se třemi míčky. Ve variantě trojice se používá 

pouze jeden míček. Hra spočívá v tom, že jeden hráč hraje proti dvojici protihráčů. Při hře 

se třemi míčky hrají soupeři každý se svým míčkem. [2] 

 

Hra ve čtyřech 

 
Obrázek 3.3 – Hra ve čtyřech 

 
Zdroj: Hamster (2007) 

 

Existuje tzv. čtyřhra, při níž oba současně hrající golfisté tvoří tým a hrají jen s jedním 

míčkem, a tzv. hry se čtyřmi míčky, při nichž jednotliví hráči ze čtyř hrají se svým vlastním 

míčkem. Tato hra se může hrát jako hra na rány nebo jako jamková hra. [2] 
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3.7 Trénink 
 

Pojmem trénink je myšlen především nácvik korektního golfového švihu a techniky patování; 

i když neodmyslitelnou součástí tréninku je zvládnutí taktiky hry, psychologie atd. 

Dokonalým místem k tréninku je cvičná louka – driving range. Trénink, který umožní získání 

HCP lze absolvovat individuálně nebo ve skupině v rámci hromadných výukových hodin. 

Hlavní výhodou hromadných hodin je, že jsou levnější. Někteří začátečníci oceňují i možnost 

„schovat se“ v zástupu. Vedle obvyklých kurzů dvou až čtyř měsíčních jsou i kurzy 

krátkodobé, např. týdenní. Jejich výhodu lze spatřit v menší časové náročnosti a celkové 

intenzitě. Nevýhodou je to, že začátečník nemá dostatečné množství času na důkladné 

vyzkoušení. Intenzita tréninku je individuální záležitost, existují jedinci, kterým stačí měsíc 

tréninku a golf hrají na slušné úrovni. Doporučuje se trénovat 2-3 krát týdně. Golfový trénink 

pokaždé neprobíhá za přítomnosti trenéra. Trenér začátečníkovi na první lekci sdělí základní 

pokyny, co bude trénovat a dál jej nechává samotného, aby si to sám vyzkoušel. Systematický 

trénink je nezbytný pro zkvalitňování hry a snižování HCP. [1] 

 

Trénovat je možné i v indoorech. Vzhledem k tomu, že v České republice trvá golfová sezóna 

zpravidla od dubna do října, bývají tato zařízení plně obsazena zvláště mimo tyto měsíce. 

Hráči je využívají především pro zimní přípravu. V indoorech můžeme najít také golfové 

simulátory. Pro tuto činnost je určeno speciální odpaliště, kde jsou umístěna čidla, která 

snímají rychlost, úhel a směr hole a míčku. Hráč odpaluje míčky proti plátnu, na kterém je 

promítána aktuálně hraná jamka. Speciální počítač vypočítá na základě informací z čidel délku 

a trajektorii míče a promítne ji na plátno. Golfista si může vybrat z několika desítek 

nejznámějších hřišť, které chce hrát. 
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4. Golfová turistika 
4.1 Regionální golfová turistika 
 

Níže uvedená mapa znázorňuje golfová hřiště, která jsou „vzdušnou“ čarou vzdálena max. 

100 km od centra východní Moravy – města Zlína. Vzhledem ke své poloze jsou vhodná pro 

jednodenní golfovou turistiku. Jestliže se hráč rozhodne strávit hraním golfu pouze jeden den 

je nelogické, aby cestoval za hřištěm déle než 1,5 hodiny. Mezi důvody, proč si hráč chce 

zahrát pouze na jednom hřišti mohou patřit například rodinné a pracovní povinnosti, jiné 

volnočasové aktivity, finanční situace. Vybrala jsem 3 nejznámější hřiště ve spádové oblasti, 

kterým se budu věnovat podrobněji a ostatní hřiště zmíním jen okrajově. 

 
Obrázek 4.1 – Mapa vybraných hřišť ve spádové oblasti 

 
Zdroj: (http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl) 
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V následující tabulce porovnávám všechna hřiště ve spádové oblasti včetně nabídky, 

respektive dostupnosti doplňkových služeb. Označení křížkem uvádí přítomnost daného 

parametru v místě. 

 
Tabulka 4.1 – Dostupnost vybraných služeb na uvedených hřištích 

Název klubu 

 P
oč

et
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m
ek

 

 P
ar

 

 D
él

ka
 h
ři

št
ě 

 T
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nk
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a 
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ti 
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 G
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ík
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Proper Golf Resort Čeladná 36 72 6133 × × × × × × 
Austerlitz Golf Resort  18 72 5894 × × × × × × 
Park Golf Club Šilheřovice 18 72 5689 × × × × × × 
GC Automotodrom Brno 9 68 4868 × - - - × - 
GC Brno Kaskáda 27 72 6100 × × × × × × 
Sokrates Golf Kořenec 18 71 5538 × × × × - × 
Zámecký GK Kravaře 9 72 5192 × × × - - × 
Golf Resort Ostravice 18 72 5874 × × × × × × 
Beskydský GK Ropice 18 72 5398 × × × × × × 
GC Olomouc 18 72 5671 × × × - × × 
GC Radíkov 9 60 3442 × - - - - - 
GC Lázně Kostelec 9 60 3388 × × × × × × 
Derby GC Slušovice 9 62 3800 - - × - - - 
GC Ostrožská Nová Ves 9 72 5428 × - × - - - 
GK Rožnov pod Radhoštěm 9 70 4568 × - × - - × 
Spa Golf Club Piešťany 9 66 3956 × × × × - × 
Skalica Golf Resort 27 72 6046 × × - × - - 
Golf Park Rajec 18 71 6300 × × × × - × 
River golf club Žilina 9 - - × - - - - - 

 
Zdroj: (vlastní) 
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4.1.1  Nejoblíbenější hřiště 
 

4.1.1.1 Proper Golf Resort Čeladná 

 

V této malebné obci na severovýchodě Moravy se golf začal hrát v roce 2001. Slavnostního 

otevření první osmnáctky s názvem The Old Course se účastnil i španělský hráč Professional 

golf Association (dále jen PGA) Miguel Angel Jimenéz, který hřiště zároveň navrhoval. 

V roce 2004 přibyla další mistrovská osmnáctka The New Course. Hřiště svojí rozlohou 

140 ha patří k největším ve střední Evropě. K dispozici je tedy 36 jamek, jež jsou výzvou pro 

hráče. Tento golfový ráj je situovaný na úpatí Beskyd, kde panuje horské klima a je často 

deštivo. Golfisté zde najdou i rovinatý terén, řadu vodních a pískových překážek, zákoutí, 

remízky a dančí oboru. 

 

Hráči mají k dispozici klubovnu, stylovou restauraci, půjčovnu golfového vybavení (holí, 

ručních a motorových vozíků), halu na indoor. Resort nabízí také golfovou školu. K tréninku 

slouží rozsáhlý driving range s krytými odpališti, cvičný chipping a putting green. V roce 

2009 hostila právě Čeladná turnaj seriálu European professional golf Association (dále jen 

EPGA), kdy do ČR přijeli nejznámější evropští hráči golfu. Pro rok 2010 se zde opět plánuje 

turnaj na nejvyšší evropské úrovni. 

 

Okolí hřiště nabízí nepřeberné množství ubytovacích kapacit v různých cenových kategoriích, 

mezi nejnavštěvovanější patří Mountain Golf Hotelu 4*, který je součástí resortu. Nedaleko 

hřiště se nachází Hotel Prosper 4*, který nabízí luxusní ubytování s relaxačním centrem. Ceny 

za 18 jamek se liší podle hřiště – The Old Course, The New Course, zda se jedná o týden nebo 

víkend a mládeži do 18 let je poskytována sleva, nabízeno je také tzv. happy hours. 

 

Volný čas lze využít pěšími túrami po okolních vrcholech Beskyd, nejznámější je Lysá hora. 

V blízkosti se Čeladné se nachází horské středisko Pustevny, které je známé stavbami Dušana 

Jurkoviče nebo sochou pohanského boha Radegasta. Přímo s golfovým resortem sousedí 

Prosper Horse Ranch, který je zaměřen na rekreační jízdu na koních ve westernovém stylu. 
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Nedaleko hřiště najdeme Lázně Čeladná, kde jsou poskytovány nejrůznější služby v oblasti 

wellness. [12] 

 

4.1.1.2 Austerlitz Golf Resort 

 

Golfový areál leží na okraji městečka Slavkov u Brna v sousedství zámku a zámecké zahrady. 

Rozkládá se na ploše 120 ha, kde je hráčům k dispozici klasické 18jamkové hřiště. Hřiště je 

kopcovitého charakteru, v okolí jsou převážně pole a louky. Tento resort je také zajímavý 

přírodními překážkami a uměle vybudovanými jezírky. Díky rozměrům hřiště se zde dají hrát 

obtížné golfové turnaje i rekreační golf. Nedílnou součástí areálu jsou kvalitní tréninkové 

plochy. Široké veřejnosti je k dispozici 6-ti jamkové veřejné hřiště – zámecká akademie, která 

je součástí zámecké zahrady. Toto hřiště bylo otevřeno v roce 2003. Bylo projektováno 

rakouskou firmou Georga Erhardta, jenž je považován za jednoho z nejlepších golfových 

designerů v Evropě. 

 

V blízkosti hřiště se nachází již zmíněný Slavkovský zámek. Jeho zámecký park nabízí 

veřejné 6-ti jamkové hřiště, kde si mohou zahrát i hráči bez zelené karty. K dispozici je 

ubytování, restaurace, obchod s golfovými potřebami, půjčovna golfového vybavení a golfová 

škola. Cena za 18 jamkové hřiště se liší podle pracovního týdne nebo víkendu. Hráči mohou 

využít i tzv. happy hours, kdy ve vybraný den a hodinu je hra levnější. Studentům a mládeži 

do 18 je poskytována 50 % sleva. 

 

Mimo golfové aktivity je možné navštívit místní zámek, který nabízí několik prohlídkových 

tras. Historie města je spojena s Napoleonskými válkami, kdy se na návrších a údolí v okolí 

Slavkova udála Bitva tří císařů. Nejnavštěvovanějšími místy je vrch Žuráň a Mohyla míru. 

V blízkosti se nacházejí města Kyjov, Vyškov a Bučovice. [6] 

 

4.1.1.3 Park Golf Club Šilheřovice 

 

Šilheřovice se nacházejí 15 km od Ostravy, na dosah od polských hranic. 18-ti jamkové hřiště 

bylo vybudováno na ploše 98 ha českým inženýrem Janem Cieslarem v roce 1970. Jedná 
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se o jedno z nejstarších hřišť u nás. Celý golfový areál je situován v anglickém parku, kterému 

vévodí Rothsildův zámek. Zámecký park byl založen počátkem 19. století, je zajímavý 

především množstvím staletých stromů, které sem byly přivezeny z celého světa. Samotné 

hřiště se řadí spíše k těm techniky náročnějším, a to z důvodu velkého počtu vzrostlých 

stromů, které otestují připravenost hráče. 

 

Golfisté mohou využít klubovnu s restaurací, která je umístěna na břehu zámeckého jezera. 

K dispozici je driving ragne, putting a chipping green, také půjčovna golfového vybavení 

a obchod s golfovými potřebami. 

 

Ubytování nabízí Hotel Golf Šilheřovice a Golf hotel u Sv. Jana. Oba hotely se nachází v těsné 

blízkosti golfového hřiště. Přímo ve vesnici je možné ubytování v penzionu a restauraci 

Na náměstí. 

 

Ve volném čase je možné navštívit Černý les a Bažantici, která se nachází přímo v obci. 

V Ostravě pak najdeme velké množství turistických atraktivit, např. Hornické muzeum, doly, 

zoologická zahrada, Slezskoostravský hrad. Poplatek za 18-ti jamkové hřiště je rozdělen 

do kategorií 18-62 let, do 18 let a nad 63 let, studenti do 26. Rozdílná cena je v týdnu, 

o víkendu nebo ve večerní hře. [33] 

 

V tabulce jsou uvedeny ceny za green fee 18-ti jamkového hřiště výše popsaných resortů. 

Z částek vyplývá, že víkendové ceny jsou nejvyšší. 

 
Tabulka 4.2 – Srovnání cen za 18-ti jamkové hřiště 

  Po - Čt Pá So, Ne, Svátky 
Čeladná - The New Course 890 Kč 1 590 Kč 1 950 Kč 
Čeladná - The Old Course 1 690 Kč 2 190 Kč 
Austerlitz Golf Resort 1 000 Kč 1 150 Kč 1 390 Kč 
Park Golf Club Šilheřovice 1 000 Kč 1 300 Kč 

 
Zdroj: (vlastní) [6], [12], [33] 
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4.1.2  Ostatní hřiště 
 

4.1.2.1 Brněnsko 

 

Golf Club Automotodrom Brno 

 

I když je golf považován za tichou hru, je toto hřiště situováno uvnitř areálu Masarykova 

okruhu v Brně – Žebětíně. Bylo otevřeno v roce 2002 a má 9 jamek. Rozkládá se na ploše 

20 ha. Hřiště je náročnější na fyzickou kondici hráče, jelikož je poměrně členité. Z mnoha míst 

golfového areálu je krásný výhled na trať s projíždějícími závodníky, neboť hřiště je otevřeno 

i za provozu dráhy. Jedinou výjimkou je Velká cena Česká republiky, kdy je celý areál 

uzavřen. Mohou zde hrát i hráči, kteří nevlastní Zelenou kartu, ale musí mít s sebou při hře 

doprovod, který má HCP. 

 

Součástí areálu jsou i tréninkové plochy jako driving range, putting a chipping green. Hráčům 

je k dispozici obchod s golfovým vybavením, půjčovna golfové výbavy a bar s občerstvením. 

[1] 

 

Golf Course Brno Kaskáda 

 

Golfový areál Kaskáda byl vybudován v blízkosti měst Kuřim a Jinačovice, 9 km od Brna. 

Reprezentativní areál disponuje 27-mi jamkovým hřištěm, které bylo vybudováno anglickou 

firmou Gaunt & Marnoch a 6 jamkovou akademií od téže společnosti. Tři na sobě nezávislá  

9-ti jamková hřiště, tak hráčům dovolují libovolnou kombinaci až 3 osmnáctek. Tato hřiště 

byla zprovozněna postupně v letech 2006-2007, nazývají se Dřevěné, Kamenné a Železné. 

Dřevěná devítka je spíše na rovině, ale na konci hřiště se stoupá. Kamenná devítka má strmější 

charakter. Poslední, Železná devítka se od ostatních liší tím, že ve svém okolí nemá les, je více 

otevřená. Na území hřiště byla vybudována umělá jezera, která dotváří vhodné spojení 

s okolní přírodou. Všechna tři 9-ti jamková hřiště jsou vhodná pro sportovní hru, méně pak 

pro začátečníky. 
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Součástí areálu je hotel Kaskáda a restaurace, z jejíž terasy je výhled na 9. jamku dřevěného 

hřiště. Najdeme zde také obchod s golfovým vybavením a půjčovnu golfových potřeb. 

K tréninku slouží driving range s krytými odpališti, puttovací a chipovací greeny a cvičné 

bunkry. Po náročném golfovém dnu lze využít služby nově vybudovaného wellness centa, 

které je součástí resortu. [11] 

 

Sokrates Golf Kořenec 

 

Cely areál byl vybudován na Drahanské vrchovině na ploše 60 ha v Přírodním parku 

Řehořkovo Kořenecko. Nedaleko vesnice Kořenec u Boskovic. Jde o středně těžké, 18-ti 

jamkové hřiště vhodné pro všechny hráče. Kořenec se může pochlubit klidnou polohou 

a zvláštním designem díky členitosti terénu. Nespornou výhodou je nadmořská výška celé 

oblasti – 700 m, která zajišťuje krásné výhledy do okolní průmyslově neporušené krajiny. 

Nevýhodou je pak ostrý vítr, který v této nadmořské výšce vane. Dominantou celého resortu je 

hotel, který je propojen se stylovou restaurací, klubovnou a krytou terasou. Hráči mohou 

využít driving range, putting a chipping green a cvičné bankry. Kolem hřiště vede velké 

množství turistických i cykloturistických tras. [1] 

 

4.1.2.2 Ostravsko 

 

Zámecký Golf Klub Kravaře 

 

Kravaře se nachází 25 km od Ostravy. Místní golfový klub vznikl v roce 1997. Jeho členové 

se snaží o rodinnou a přátelskou atmosféru, kdy golf je i zábava. 9-ti jamkové hřiště je součástí 

anglického parku se stoletými stromy a množstvím vodních ploch, které představují pro 

mnohé golfisty potíž. Celému areálu vévodí barokní zámek Kravaře ze 17. století. Hřiště není 

těžké, a tak hru na něm zvládnou i začátečníci. Klubovnu najdeme u parkoviště, kde je také 

putting green. Pro další trénink je zde připraven driving range a chipping green. [1] 
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Golf Resort Ostravice 

 

V samém centru Beskyd, na úpatí hory Žár v obci Ostravice bylo v roce 2008 otevřeno 18-ti 

jamkové hřiště. Snahou bylo postavit hřiště, které by bylo srovnatelné s nejkvalitnějšími hřišti 

v ostatních evropských zemích. A tak byl na výstavbu tohoto moderního resortu osloven 

světoznámý designér Chris Johnson, který postavil hřiště nejen v Evropě, ale i v Africe. 

Dokázal vhodně využít zdejší krajinu s převážně listnatými lesy a vodními toky. Úchvatné 

jsou pohledy na Lysou horu a horu Smrk. Resort uspokojí všechny kategorie hráčů i jejich 

doprovod. Hřiště je kompletně zavlažováno. 

 

Zázemí najdou hráči v klubovně s restaurací, z jejichž venkovních teras je výhled 

na tréninkové plochy i na část hřiště. Ubytování se nabízí ve 4* hotelu v těsné blízkosti hřiště. 

V další fázi se na rozloze 30 ha plánuje výstavba veřejného 9-ti jamkového hřiště, které bude 

uzpůsobeno začínajícím golfistům. K tréninku je určen krytý driving range, chipping a putting 

green, lze využít služeb profesionálních trenérů. [21] 

 

Beskydský golfový klub – Ropice 

 

Ropice leží několik kilometrů od polských hranic, mezi Třincem a Českým Těšínem. V květnu 

roku 2007 zde bylo otevřeno špičkové 18-ti jamkové hřiště, které je postaveno podle návrhů 

rakouského architekta Hanse Georga Erhardta. Ten příhodně zakomponoval jamky do zdejší 

krajiny plné luk, stromů a jezírek. Krásné výhledy na Beskydy nadchnou každého golfistu 

i jeho doprovod. Hřiště vyhovuje požadavkům rekreačního sportu a také je vhodné pro 

pořádání mistrovských turnajů. Své ambice prozrazuje klub plánem na výstavbu další 

devítky. Golfovým začátečníkům je určena 6-ti jamková akademie. K dispozici jsou 

samozřejmě cvičné plochy - chipping a putting green, driving range s krytými odpališti. 

Součástí nové klubovny je restaurace s venkovním posezením. V suterénu klubovny je 

v zimních měsících otevřen indoor golf. Tamtéž najdeme služby maséra, saunu a odpočívárnu. 

Nedílnou součástí klubovny je obchod s golfovým zbožím a půjčovna golfového vybavení. [1] 
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4.1.2.3 Olomoucko 

 

Golf Club Olomouc 

 

Hřiště je umístěno do podhůří Oderských vrchů do blízkosti Olomouce, mezi obce Véska 

a Pohořany. Ke golf klubu se přijíždí kolem kláštera na Svatém kopečku. 18-ti jamkové hřiště 

bylo znovu znormováno v roce 2007 a rozkládá se na ploše téměř 80 ha. Areál má množství 

písečných a vodních překážek. Hřiště je obtížné díky svému výškovému převýšení. První 

devítka je nazývána „vesnická“, téměř ze všech jamek jde vidět blízká obec Véska. Druhé 

devítce se říká „horská“, hřiště stoupá do kopců ke druhé ze jmenovaných obcí. Při dobré 

viditelnosti lze vidět Beskydy, Hostýnské vrchy, Hrubý Jeseník, oblast Hané a věže města 

Olomouce. 8. jamka (s ostrovním greenem) byla v roce 2008 zvolena 3. nejhezčí jamkou 

v České republice. Součástí areálu je veřejné 9-ti jamkové hřiště, kde golfovou hru mohou 

trénovat zájemci o získání HCP, ale i úplní nováčci. Akademie se nijak neodlišuje od 

znormovaných hřišť – vysečené greeny, pískové a vodní překážky, stromy. 

 

K tréninku slouží 300 m dlouhý driving range s krytými odpališti, putting a chipping green. 

V klubovně je k dispozici veškeré zázemí pro golfisty – restaurace s terasou, obchod 

s golfovými potřebami a služby trenérů. [1] 

 

Golf Club Radíkov 

 

Po nesnázích, které provázely hledání vhodného místa pro golfové hřiště na střední Moravě 

se jako nejlepší varianta ukázala obec Radíkov. Ta leží 8 km od města Hranice, na výběžku 

Oderských vrchů. Až v roce 2007 bylo otevřeno veřejné 9-ti jamkové hřiště. Klubovým cílem 

je rozšíření golfu, jakožto sportu pro všechny, bez větší finanční zátěže. Hřiště není nijak 

náročné jen mírně kopcovité, je nenásilně umístěno do okolní krajiny. Z některých jamek je 

za krásného počasí vidět do okolí – např. na Svatý Hostýn, Radhošť v Beskydách a na Lysou 

horu. Ideální podmínky v tomto regionu jsou pro cykloturistiku a turistiku, v okolí hřiště vede 

nespočetné množství tras. Trénink odpalů je možný na driving range. Zázemí zde představuje 

klubovna s letní terasou a půjčovnou golfových holí. [14] 
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4.1.2.4 Zlínsko 

 

Golf Club Lázně Kostelec 

 

Areál se nachází v těsné blízkosti krajského města Zlína a byl otevřen v roce 1999. Hráčům je 

k dispozici menší 9-ti jamkové hřiště, které je vtěsnáno do okolního kopcovitého terénu. Hned 

první odpaliště tesně sousedí s letní terasou místní restaurace a klubovny a hráč svou první 

ránu odpaluje z prudkého kopce do údolí. Odměnou za přesnou hru na green je nejen možnost 

útoku na birdie, ale hlavně potlesk a uznání většiny osazenstva terasy. 

 

Pro trénink je k dispozici 15 odpališť na driving rangy, nově vybudovaný putting a chipping 

green s písečným bunkerem, také indoor golf se 4 odpalištmi, cvičným bunkerem, chipping 

a putting greenem, který se nachází v prostorách golf klubu. V zimních měsících je velmi 

využívaný golfový simulátor, který je přístupný i celé negolfové veřejnosti. Součástí celého 

komplexu je hotel, restaurace, pizzerie, venkovní vyhřívaný bazén. Golfisté mohou vyzkoušet 

zdejší lázeňské služby, jelikož areál přímo sousedí s Lázněmi Kostelec. [1] 

 

Derby Golf Club Slušovice 

 

Golfové hřiště, které je od Zlína vzdáleno pouhých 15 km je vestavěno do dostihového 

okruhu, a tak je zde pouze doplňkem. Nemá žádné převýšení a překážkami jsou dostihové keře 

a dvě jezírka. Podoba dnešního 9-ti jamkového hřiště je z roku 2000, kdy bylo hřiště 

znormováno. Vzhledem k tomu, že golfový klub má pozemky pronajaté od místního 

dostihového klubu a sdílí je společně, jedná se nízkonákladové hřiště a s tím jsou spojené 

výhody i nevýhody. Mezi výhody patří bezesporu cena a možnost hrát na hříšti od posledního 

až do prvního sněhu (tzn. v době, kdy ostatní hřiště ještě odpočívají po zimní přestávce anebo 

už jsou dávno zazimované). Díky již zmíněnému nulovému převýšení je hřiště minimálně 

náročné na fyzickou kondici hráče, proto zde mohou hrát i senioři. Velkou nevýhodou je 

absence tréninkových ploch. Zázemí pro golfisty a sídlo klubu najdeme v pizzerii, která je 

součástí tribuny dostihového areálu. [1] 
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Golf Club Uh. Hradiště Jezera – Ostrožská Nová Ves 

 

Hřiště je situováno nedaleko Uh. Hradiště v obci Ostrožská Nová Ves. Za jasného počasí je 

možné v dálce spatřit vrcholky Bílých Karpat a Chřibů. Celý areál leží na rovině, je obklopen 

nesčetnými přírodními vodními překážkami, kde se také nejčastěji ztrácí míčky. „Jezera“ byla 

otevřena spolu s klubovnou v létě roku 2009. 

 

Součástí hřiště je driving range, putting a chipping green s cvičným bunkrem. V klubovně 

najdeme restauraci, půjčovnu golfových holí a ručních vozíků. Indoor s golfovým simutátorem 

patřící k tomuto klubu se umístěn nedaleko hřiště. [22] 

 

Valašský golfový klub - Rožnov pod Radhoštěm 

 

Otevření znormovaného 9-ti jamkového hřiště proběhlo v roce 2007. Hřiště se nachází 

na okraji Rožnova pod Radhoštěm, směrem ke slovenskému pohraničí. Téměř ze všech stran 

je obklopeno lesnatými horami, které patří do pohoří Beskyd nebo Vsetínských vrchů. 

Zajímavostí areálu je bývalý vodní mlýn a systém jezírek s vodotryskem. Část hřiště je 

na úplné rovině, zatímco druhý úsek je mírně do kopce. I díky tomuto zvládnou hru v Rožnově 

všichni golfisté. K dispozici je driving range, putting a chipping green. Zázemí pro hráče 

obstarává klubovna s restaurací a letní krytou terasou. [35] 

 

4.1.2.5 Trnava a okolí 

 

Spa Golf Club Piešťany 

 

Piešťany leží v západní části Slovenska, na řece Váh. Nachází se zde jedno z nejstarších hřišť 

na Slovensku. Bylo vybudováno v letech 1913 – 1914 na Lázeňském ostrově. Po začátku 

1. světové války hřiště pustlo, jelikož se o něj nikdo nestaral. O golfovém hřišti v Piešťanech 

se zmiňuje i anglický časopis Golf Illustrated, kdy 17. 7. 1914 píše o tamním hřišti jako 

o nekrásnějším v Evropě. Roku 1918 bylo hřiště opraveno, a tak se na něm mohly opět pořád 

turnaje světového významu. V té době to bylo jediné golfové hřiště na Slovensku. Po roce 
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1948 Piešťany o hřiště přišly, pomalu se začalo obnovovat až kolem roku 1989. Slavnostní 

otevření současného 9-ti jamkového hřiště proběhlo v roce 2004, 90 let od vzniku prvního 

hřiště. 

 

Přímo v areálu se nachází klubovna s kavárnou, ubytování, obchod s golfovým vybavením. 

K dispozici jsou trenéři, kteří pro výuku využívají místní golfovou akademii, v zimě lze 

trénovat v indoor centru. Samozřejmě i zde je driving range, putting a chipping green. Díky 

těsné blízkosti lázní mohou hráči ihned po hře doplnit energii při wellness službách. [30] 

 

Skalica Golf Resort 

 

Kdysi královské město Skalica leží na hranicích s Moravou. Hřiště o rozloze 120 ha bylo 

projektováno předním evropským architektem Georgem Erhardtem. Je budováno v těsné 

blízkosti vinohradů a vinných sklípků. Výstavba resortu je rozdělena na etapy, kdy prvních 

9 jamek, driving range a klubovna s restaurací byly otevřeny v roce 2008. Zbylé jamky by 

měly být dokončeny v roce 2010, spolu s nimi také 9-ti jamková golfová akademie pro 

začátečníky. Kompletní 18-ti jamkové hřiště bude celé zavlažované s řadou přírodních 

překážek a bude se řadit k těm středně těžkým. [20] 

 

4.1.2.6 Žilina a okolí 

 

Golf Park Rajec 

 

Tento golfový areál byl otevřen v roce 2007 a se nachází mezi městy Povážská Bystrica 

a Žilina, 5 km od města Rajec. Ze všech odpališť je krásný výhled na pohoří Malé Fatry. 

Na první pohled se 9-ti jamkové hřiště nezdá náročné, ale poměrně strmé kopce a množství 

vodních překážek jsou pro hráče výzvou. V současné době se v resortu na ploše téměř 70 ha 

staví další, již 18-ti jamkové mistrovské hřiště. Po jeho dostavbě se ze stávající 9-ky stane 

hřiště veřejné. Přibude také nová prostornější klubovna a wellness hotel. K tréninku slouží 

dnes již vybudovaný putting a chipping green. 
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V okolí hřiště najdeme množství turistických a cykloturistických značených tras. Nedaleko 

se nachází lázně Rajecké Teplice, kde je poskytováno velké množství lázeňských služeb 

a procedúr. [17] 

 

River golf club Žilina 

 

Žilina je čtvrté největší město Slovenska. V letech 1997-1998 zde bylo vybudováno vodní dílo 

Žilina. Přímo u jeho břehů je situované tréninkové golfové centrum, kde je od roku 

2009 v provozu driving range. Na jaře letošního roku má být otevřena golfová akademie 

s 9 jamkami. Jedná se o lehčí až středně těžké hřiště určené především pro rekreační hráče 

a golfové zájemce. Aktivní hráči zde mohou trénovat na zlepšení svého HCP. Okolí hřiště je 

vhodné i pro jiné volnočasové aktivity – jízdu na kole, na kolečkových bruslích, plážový 

volejbal. [28] 

 

4.2 Vícedenní golfová turistika 
 

Hráči za golfem cestují zpravidla na více dní. Mnoho turnajů je organizováno přes celý 

víkend, a tak by bylo cestování zpět domů vyčerpávající a zbytečné. Ve většině resortů je 

možnost ubytování buď přímo na hřišti, nebo v jeho těsné blízkosti. Výhodou této formy 

turistiky je možnost poznání lokality. Hráč může hrou golfu strávit jen část své dovolené 

a zbylé dny se věnovat např. turistice, koupání v termálních pramenech, poznávání kraje, 

pamětihodností a atraktivit, které se nacházejí v okolí. Vícedenní golf je finančně zajímavý 

zejména pro majitele hotelových zařízení, která se nacházejí v dosahu golfového hřiště. 

Golfový hráč je většinou movitější, a proto vyžaduje ve většině případů i kvalitnější služby. 

 

V této kapitole se zabývám vzdálenějšími golfovými areály. Vyjmenuji hřiště v jednotlivých 

krajích a uvedu některé atraktivity, které se nacházejí v daném kraji a které mohou hráči 

navštívit při cestě za golfem. Dále se zaměřím na státy, se kterými ČR přímo sousedí nebo 

na ty, které patří do regionu střední Evropy. V dané zemi popíši vývoj tohoto sportu a zmíním 

se o celkové golfové vyspělosti. Státy z bývalého socialistického bloku rozdělím do skupin 

podle regionů a hřiště stručně popíši. Vzhledem k velkému počtu golfových hřišť v Rakousku 
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uvedu pouze počty a velikosti resortů v jednotlivých spolkových zemích. Díky tomu, že 

se v Německu nachází velké množství hřišť, popíši jen dvě nejznámější. 

 

Níže uvedená tabulka znázorňuje rozšířenost toho sportu v popisovaných zemích podle počtu 

hřišť a členské základny. 

 
Tabulka 4.3 – Počet hřišť a hráčů ve vybraných státech 

Stát Počet hřišť Počet hráčů 

Česko 82 46 331 
Slovensko 12 6 000 
Maďarsko 10 2 509 
Polsko 24 2 750 
Rakousko 151 104 475 
Německo 700 599 328 

 
Zdroj: (http://www.ega-golf.ch/050000/050300.asp) 

 

4.2.1 Česká republika 
 

Česká republika je rozdělena na 14 krajů. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, jsou kraje, kde 

není problém najít golfové hřiště v blízkosti téměř každého velkého města. Takovým místem 

je Středočeský kraj, kde většinu návštěvníků golfových resortů tvoří obyvatelé či lidé pracující 

v hlavním městě. Druhou zajímavou oblastí je kraj Karlovarský, díky lázeňství a zejména 

bohaté zahraniční klientele. Opakem je Vysočina a kraj Olomoucký, které patří z hlediska 

turismu k těm méně zajímavým. Z přehledu je patrné, že ve Zlínském kraji se nachází 4 hřiště 

a to pouze 9-ti jamková, více jamková hřiště zde stále chybí. Hráči, tak musí za větším hřištěm 

cestovat. Atraktivity a hřiště, které se nacházejí v jednotlivých krajích jsou uvedeny v příloze 

č. 6. 
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Tabulka 4.4 – Počet a rozdělení hřišť podle jamek v jednotlivých krajích 

Kraj 27+ 18 9 Celkem 

Jihočeský 0 5 2 7 
Jihomoravský 1 2 1 4 
Karlovarský 0 6 4 10 
Královehradecký 1 1 4 6 
Liberecký 0 3 4 7 
Moravskoslezský 1 3 2 6 
Olomoucký 0 1 1 2 
Pardubický 0 1 3 4 
Plzeňský 1 2 1 4 
Praha 0 1 3 4 
Středočeský 2 8 5 15 
Ústecký 0 1 6 7 
Vysočina 0 1 1 2 
Zlínský 0 0 4 4 

 
Zdroj: (http://www.cgf.cz/Courses.aspx?CodeCountry=CZE&IDRegion=21157493&Type=OUT) 

 

4.2.2 Slovenská republika 
 

Podle mého názoru má Slovensko pro rozvoj golfové turistiky stejné předpoklady jako ČR. 

Vývoj tohoto sportu zde byl však jiný. Na Slovensku vznikaly nejdříve mistrovská hřiště 

a poté až menší veřejná. Ještě před 1. světovou válku existovaly v tehdejším Československu – 

na území Slovenska 2 golfová hřiště – ve Velké Lomnici a v Piešťanech. Dlouhá léta hřiště 

nepřibývala. Až v roce 1995 bylo vybudováno první 9-ti jamkové hřiště v Bernolákově 

nedaleko Bratislavy. Další, 1. mistrovské hřiště, bylo postaveno až za 7 let na Tálech 

v Nízkých Tatrách. V současné době jsou na Slovenku 4 mistrovská hřiště a několik menších 

9-ti jamkových. Golf v této zemi kopíroval její ekonomický vývoj, a proto se rozvíjel velmi 

pomalu. Dlouhá léta, byl problém najít ochotné investory pro stavbu resortů. Toto se však 

v poslední době i v souvislosti s dynamickým růstem slovenské ekonomiky podařilo změnit. 

V příloze č. 7 jsou hřiště rozdělena do krajů a stručně popsána. 
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4.2.3 Maďarsko 
 

Do Maďarska jako do bývalé socialistické země, se golf rozšiřoval velmi pozvolna. Rozvíjet 

se mohl začít až po roce 1989. I přes aktuální popularitu toho sportu je členská základna 

poměrně malá. Golfová hřiště se nejčastěji staví v blízkosti hlavního města Budapešti, kde je 

největší poptávka po tomto sportu, nedaleko rakouských hranic, kde jsou resorty hojně 

využívány rakouskými hráči. Také jsou soustředěny do turistických oblastí, např. kolem 

Balatonu a lázeňských měst. [24] Příloha č. 8 uvádí stručný popis golfových hřišť Maďarka 

podle oblastí. 

 

4.2.4 Polsko 
 

Postoj polské veřejnosti ke golfu byl negativní. Stejně jako v ostatních postkomunistických 

zemích i v Polsku byl golf považován za exluzivní sport pro bohaté lidi. I nadále nepatří k těm 

oblíbeným, či velmi rozšířeným. Pro představu, v Polsku je 2 500 registrovaných hráčů 

na 38 milionu obyvatel. Investoři do golfových resortů zůstávají spíše u plánů a vizí – 

důvodem je malý zájem hráčů o tento sport. Golfová hřiště jsou roztroušena po celé zemi. 

Nejzajímavějšími regiony s golfovými hřišti jsou Mazurská jezera, oblast kolem Baltského 

moře, okolí Varšavy a Krakova. [26] Stručný popis golfových hřišť je uveden v příloze č. 9. 

 

4.2.5 Rakousko 
 
První golfový klub v Rakousku byl založen v roce 1901, do roku 1930 přibylo jen dalších 

5. Po 2. světové válce se stavba hřišť zastavila, jelikož se země soustředila na obnovu 

ekonomiky. Za začátek golfového rozmachu můžeme považovat 90. léta, kdy přibylo 

neuvěřitelných 40 hřišť. Absolutní golfový boom přišel až po roce 1990, kdy v průměru 

na každý rok připadá 5 nových hřišť. Celkový počet hřišť se prozatím zastavil až 

na ohromném čísle 151 v roce 2010, z toho jsou 2/3 18-ti a více jamková. Provoz golfového 

hřiště v dnešní době je díky mnohaletým zkušenostem postaven na profesionálním přístupu 

a odpovídajících službách. 
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Největší počet areálů i hráčů najdeme v okolí Vídně, což je logické vzhledem k tomu, že 

v blízkosti velkých měst jsou golfisté bohatší. Hřiště jsou také často budována v oblastech 

rakouských Alp s krásnými panoramaty a možnostmi využití pěší turistiky. Hřiště se staví 

i v blízkosti lázeňských měst, nejčastěji se jedná o oblast Burgenland. Golfová hřiště najdeme 

také v malých vesnicích, které jsou využívány zejména místními obyvateli. Golf je 

v Rakousku populární u všech věkových kategorií, tím se Rakušané odlišují od českých 

seniorů, kteří svůj volný čas rozhodně netráví na golfových hřištích. Tabulka v příloze 

č. 10 uvádí počty jamek, která jsou na hřištích v jednotlivých spolkových zemích Rakouska. 

 

Golf and Sports Club Fontana 

 

Popis resortu Fontana jsem si vybrala záměrně, neboť se jedná o nejkrásnější rakouské golfové 

hřiště. Nachází se na okraji Vídně. Konkurovat může i legendárním evropským hřištím jako 

jsou St. Andrew a Valderrama. Na tomto 18-ti jamkovém mistrovském hřišti se každý rok 

hraje elitní soutěž PGA European Tour, kde proti sobě stojí nejlepší golfisté Evropy. Hřiště je 

postaveno v americkém stylu podle návrhů Dougha Carricka a Hanse Erhardta. Resort nabízí 

nejvyšší kvalitu pro strávení volného času – lázně, fitness centrum, jezero ke koupání, 

stylovou restauraci. [10] 

 

4.2.6 Německo 
 

Vývoj německého golfu byl podobný jako v sousedním Rakousku. První golfový klub byl 

zřízen v roce 1907. 1. světová válka přerušila vývoj tohoto sportu až do roku 1932. Do začátku 

2. světové války přibylo jen nepatrné množství klubů. Obrovský nárůst výstavby hřišť proběhl 

v 90. letech, počet stoupnul téměř o 70 %. Již v počátcích byl golf v Německu otevřený, 

přístupný všem, kteří o něj projevili zájem. Nepřevládal zde názor, že jde o výjimečný sport 

určený jen majetným lidem. V současné době se Německá golfová asociace zaměřuje 

na získávání nových členů z řad děti a juniorů, jelikož tato skupina je nejméně zastoupena. 

Členská základna v Německu dosáhla velkolepého čísla, téměř 600 000 golfistů. V reakci 

na velký počet hráčů jsou stavěna golfová hřiště různých obtížností, tak aby uspokojila hráče 

všech schopností. Nelze popsat oblasti, kde se resorty a hřiště budují nejčastěji, jelikož jsou 
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roztroušeny po celé po zemi, nejenom v atraktivních turistických oblastech nebo v okolí 

velkých měst. [16] 

 

Golf Clubs München Eichenried 

 

Mistrovské 27-mi jamkové hřiště rozkládající se na ploše 135 ha má velmi výhodnou polohu 

pro zahraniční hráče. Leží pouze 11 km od letiště v Mnichově. Chloubou resortu jsou dlouhé 

rovné greeny, staré vzrostlé stromy a velké množství vodních překážek. Designérem hřiště, 

na kterém se jako na jediném v Německu koná turnaj prestižní EPGA byl Kurt Roßknecht. 

[13] 

 

Golf Club St. Leon-Rot 

 

Tomuto hřišti byl již 7x udělen titul nejkrásnější hřiště Německa. Jedná se o dvě mistrovská 

18-ti jamková hřiště, každé navržena jiným designérem. První devítka od Angličana Dave 

Thomase připomíná skotská hřiště. Několikrát zde hrál i Tiger Woods. Pod druhou devítkou je 

podepsán Hannes Schreiner. Podařilo se mu skloubit krásnou přírodu s hřištěm na špičkové 

úrovni. Devátá jamka tohoto hřiště byla v roce 2000 vybrána mezi 500 nejhezčích z celého 

světa. [15] 
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5. Tématický golfový zájezd 
 

Za špičkovým golfem do Čeladné a Ostravice 

 

Tento zájezd nabízí hru na dvou nejzajímavějších hřištích severovýchodní Moravy. Je 

sestaven na základě požadavku golfových hráčů z Uh. Hradiště, definovaný jako forfaitový. 

Nabídka se týká aktivních hráčů a jejich rodinného doprovodu. Kalkulace je zpracována pro  

4-člennou a 3-člennou rodinu s dětmi ve věku 6 -12 let a partnerskou dvojici. 

 

Termín: prodloužený víkend v květnu nebo červnu 

 

Délka: 4 dny (3 noci) 

 

Ubytování: 2-4lůžkové apartmány ve 4* Mountain Golf hotelu v Čeladné 

 

Stravování: kombinované – snídaně v ceně ubytování, ostatní na vlastní náklady 

 

Doprava: vlastní 

 

Cena obsahuje: ubytování včetně snídaně, degustaci vína včetně občerstvení, 3x green fee 

(The Old Course, The New Course, Ostravice), projížďku na koni v doprovodu trenéra, vstup 

do horského lanového parku Tarzánie – Ráztoka, cestu lanovkou na Pustevny a zpět, vstup 

do wellness centra Lara, vstup do Dřevěného městečka a Valašské dědiny ve Valašském 

muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

 

Cena neobsahuje: dopravu, stravování během dne 
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Tabulka 5.1 – Programová nabídka 

Den   Muži Ženy, děti 

1. Večer Příjezd ve večerních hodinách, ubytování, degustace vína ve stylové 
restauraci s výhledem na golfové hřiště, pro děti zajištěno hlídání 

Ráno Snídaně 

Dopoledne Hodinová projížďka na koních 
s trenérem v Prosper Horse Ranch 

Odpoledne 

Golf New Course 
Přjezd do Ráztoky - absolvování 

horského lanového parku Tarzánie 

2. 

Večer Volný program 

Ráno Snídaně 

Dopoledne 
Výlet lanovkou z Ráztoky 

na Pustevny, prohlídka 
Jurkovičových staveb 

Odpoledne 

Golf Old Course 
Pokračování dopoledního programu 
- pěšky k soše Radegasta, lanovkou 

zpět dolů 

3. 

Večer Společný večer v Lara Wellness v Čeladné 

Ráno Snídaně, uvolnění pokojů 

Dopoledne 
Prohlídka Dřevěného městečka 
ve Valašském muzeu v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm 

Odpoledne 

Golf Ostravice 
Pokračování dopoledního programu 

- prohlídka Valašské dědiny 

4. 

Večer Odjezd domů 
 

Zdroj: (vlastní) 
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Tabulka 5.2 – Kalkulace ceny za 4-člennou rodinu 

Položka Průběžná 
kalkulace  

Cena 
dohromady 

Ubytování  3 x 2 890,-
(apartmá/noc)  8 670,-  

Degustace vína 2 x 250,-  500,-  

Green fee (The New Course) 1 590,- *  1 272,-  

Green fee (The Old Course) 2 190,- *  1 752,-  

Green fee (Ostravice)  1 500,-  1 500,-  

Horse Ranch 3 x 550,- *  1 320,-  

Tarzánie 1 x 300,- 2 x 150,-  600,-  

Lanovka na Pustevny (tam i zpět) 1 x 90,- 2 x 45,-  180,-  

Lara Wellness 2 x 100,- 2 x 60,-  220,-  

Dřevěné městečko 1 x 60,- 2 x 30,-  120,-  

Valašská dědina 1 x 100,- 2 x 50,-  200,-  

*sleva 20% na golfová hřiště v Čeladné a na hodinovou projížďku v Prosper Horse 
Ranch pro hosty ubytované v Mountain Golf Hotelu 

16 344,- 
 

Zdroj: (vlastní) [23], [27], [34], [36] 
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Tabulka 5.3 – Kalkulace ceny za 3-člennou rodinu 

Položka Průběžná 
kalkulace  

Cena 
dohromady 

Ubytování  
3 x 1490,- 

(pokoj/noc) 
přistýlka zdarma 

 4 470,-  

Degustace vína 2 x 250,-  500,-  

Green fee (The New Course) 1 590,- *  1 272,-  

Green fee (The Old Course) 2 190,- *  1 752,-  

Green fee (Ostravice)  1 500,-  1 500,-  

Horse Ranch 2 x 550,- *  880,-  

Tarzánie 1 x 300,- 1 x 150,-  450,-  

Lanovka na Pustevny (tam i zpět) 1 x 90,- 1 x 45,-  135,-  

Lara Wellness 2 x 100,- 1 x 60,-  160,-  

Dřevěné městečko 1 x 60,- 1 x 30,-  90,-  

Valašská dědina 1 x 100,- 1 x 50,-  200,-  

*sleva 20% na golfová hřiště v Čeladné a na hodinovou projížďku v Prosper Horse 
Ranch pro hosty ubytované v Mountain Golf Hotelu 

11 409,- 
 

Zdroj: (vlastní) [23], [27], [34], [36] 
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Tabulka 5.4 – Kalkulace ceny za partnerskou dvojici 

Položka Cena 
za jednotlivce 

Cena 
dohromady 

Ubytování 3 x 1490,-
(pokoj/noc) 4 470,- 

Degustace vína 2 x 250,- 500,- 

Green fee (The New Course) 1 590,- * 1 272,- 

Green fee (The Old Course) 2 190,- * 1 752,- 

Green fee (Ostravice) 1 500,- 1 500,- 

Horse Ranch 1 x 550,- * 440,- 

Tarzánie 1 x 300,- 300,- 

Lanovka na Pustevny (tam i zpět) 1 x 90,- 90,- 

Lara Wellness 2 x 100,- 200,- 

Dřevěné městečko 1 x 60,- 60,- 

Valašská dědina 1 x 100,- 100,- 

*sleva 20% na golfová hřiště v Čeladné a na hodinovou projížďku v Prosper Horse 
Ranch pro hosty ubytované v Mountain Golf Hotelu 

10 684,- 
 

Zdroj: (vlastní) [23], [27], [34], [36] 



 47 

Informace o navštívených místech 

 

Mountain Golf Hotel – 4* hotel v alpském stylu, umístěn v krásné přírodě s výhledem 

na Beskydy. Hostům je k dispozici ubytování ve 27 moderně zařízených apartmánech. [12] 

 

The Old Course, The New Course Čeladná – největší golfový resort ve střední Evropě. 

Designován je špičkovým golfovým hráčem Miguelem Angelem Jimenézem. Hra na těchto 

mistrovských hřištích je pro každého nezapomenutelným zážitkem. [12] 

 

Golf Resort Ostravice – jeden z nejnovějších a zároveň nejkrásnějších golfových resortů 

v ČR. I pod tímto hřištěm je podepsán zahraniční hráč - Chris Johnson. Součástí resortu je 

stylová klubovna s restaurací. [21] 

 

Prosper Horse Ranch – stáje, kryté haly, výběh a další zařízení se nachází v blízkosti 

golfového resortu. Ranč se specializuje na rekreační jízdu ve westernovém stylu. [12] 

 

Tarzánie – záludné lanové centrum, zavěšené ve výšce 4-12 m. Zdolat ho může každý – jsou 

připraveny trasy s různou obtížností. Nachází se v obci Trojanovice. [34] 

 

Pustevny – nejznámější místo Beskyd. Najdeme zde Jurkovičovy stavby – Maměnku 

a Libušín. Opodál je umístěn vyhlídkový altán Cyrilka a socha pohanského boha Radegasta. 

na vrcholu stojí kaple Sv. Cyrila a Metoděje. [27] 

 

Lara Wellness – relaxační centrum je součástí areálu Lázní Čeladná. Hosté mohou využít 

bazén s protiproudem, saunu a parní lázeň. za příplatek jsou poskytovány různé masáže. [23] 

 

Dřevěné městečko, Valašská dědina - oba areály jsou součástí Valašského muzea v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm. Dřevěné městečko je nejstarším a nejnavštěvovanějším místem 

skanzenu. Valašská dědina je svou rozlohou zase největší mezi zdejšími prohlídkovými 

prostory. Můžeme zde vidět, jak se dříve žilo v Beskydech. [36] 
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6. Závěr 
 

Po celém světě každoročně za golfem cestují miliony hráčů. Golfová turistika ročně generuje 

přes 17 miliard amerických dolarů. Lídrem mezi golfovými destinacemi zemí střední 

a východní Evropy je Česká republika. Dokazuje to i získaný titul „Neobjevená golfová 

destinace“. Agentura CzechTourism se po tomto ocenění zaměřila svou kampaň na získávání 

zahraničních turistů. Turista, jenž cestuje do země kvůli golfu je náročnější, než ostatní 

návštěvníci. Stráví v zemi více času, zajímá se o památky, utratí více peněz, zároveň očekává 

odpovídající služby, lokalitu doporučí svým přátelům, popř. se znovu vrátí. 

 

Na propagaci golfu mezi širokou veřejnost – tedy potencionální tuzemské návštěvníky 

golfových hřišť je zaměřena kampaň České golfové federace. Ta má za cíl přilákat ke golfu co 

největší počet hráčů. Platí, čím více hráčů se golfu věnuje, tím více je golf dostupnější. Jednak 

finančně, ale i počtem nových hřišť. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení golfové turistiky hráčů východní Moravy, 

možnosti jejich vyžití a nabídka golfové turistiky ve spádové oblasti do 100 km. Situace 

na Zlínsku není pro provozování tohoto sportu příznivá. Na území kraje se nacházejí pouze 

čtyři 9-ti jamková hřiště. Vzhledem k tomu, že se golf stává velmi populární, Zlínský kraj 

nenabízí dostatečné možnosti pro golfovou hru. Pokud golfista chce hrát celých 18 jamek musí 

na 9-ti jamkovém hřišti hrát ty samé jamky dvakrát. Pro hráče, kteří s golfem teprve začínají 

se může zdát nabídka 4 golfových hřišt dostačující, avšak s tím, jak se hráčova herní úroveň 

zvyšuje, hráč začíná mít potřebu testovat své dovednosti na velkých mistrovských hřištích. 

Poměrně lepší stav v počtu a velikosti golfových areálů je v okolních krajích. Jsou zde hřiště, 

která patří k nejkrásnějším v České republice a poskytováním služeb se mohou rovnat těm 

zahraničním. Pokud si tedy hráč chce hru opravdu vychutnat, musí za kvalitním hřištěm 

cestovat minimálně jednu hodinu automobilem. 

 

Každý golfista chce alespoň jednou za život vyzkoušet hru na světoznámém hřišti. Vzhledem 

k poloze ČR se nabízí několik variant. Zvláště v posledních letech začaly na Slovensku 

vyrůstat špičkové golfové resorty na nejvyšší světové úrovni. Příkladem zde může být resort 
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Senica, kterou designuje jeden z nejznámějších hráčů a golfová legenda Jack Nicklaus. Už 

jenom jeho jméno přiláká na toto hřiště spousty zahraničních golfistů. Existují hráči, kteří 

cestují po světě a vyhledávají právě tyto typy exkluzivních hřišť - postavené nejslavnějšími 

golfisty. Oblastí, kam hráči velmi často míří, jsou hřiště v blízkosti hor. Spojení golfu 

s vysokohorskou turistikou je ideální. 

 

U našich severních sousedů je golf poměrně málo rozšířen a většina hřišť v Polsku je tak 

na nižší úrovni než u nás. Maďarsko buduje golfové resorty, které zaměřuje i na hráčův 

doprovod. Hřiště se tak staví v lázeňských oblastech. Zejména při hranicích s Rakouskem, kde 

jsou využívány nejen domácími hráči. Úplně jinou kapitolou jsou státy s dlouholetou golfovou 

historií, jako je Rakousko a Německo. Úroveň golfových hřišť v těchto státech je mnohem 

vyšší než u nás. 

 

Pokud se vrátíme zpět ke golfistům z regionu východní Moravy, vzhledem ke své poloze 

se tak Rakousko jeví jako nejlepší varianta pro víkendový golf. Nejzajímavější jsou oblasti 

Dolní Rakousy, Burgenland a okolí Vídně. Další možností je spojení rakouského Burgelandu 

s maďarským pohraničím – oblasti s termálními lázněmi, příroda vhodná k turistice nebo 

k nordic walkingu, známá maďarská kuchyně. 

 

Závěrem konstatuji, že se mi podařilo odborně posoudit možnosti využití golfu v rámci 

východní Moravy, okolních krajů i zahraničí s návrhem cílené nabídky pobytu hráčů a jejich 

rodinných příslušníků v rámci strávení prodlouženého víkendu v nejlépe hodnocených 

golfových lokalitách – Čeladné a Ostravici. Tuto oblast jsem si vybrala záměrně, jelikož jsem 

ji několikrát osobně navštívila. Nejen uvedený hotel, ale také blízké okolí velmi dobře znám.  

 

Cíl práce považuji za splněný. 
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Příloha 1:  Slovník golfových výrazů 

 

Bag – vak na hole 

Birdie /berdy/ – jedna rána pod par jamky 

Bunkr /bankr/ – písečná překážka 

Caddy /kedy/ – člověk, který nosí hráči bag a pomáhá mu při hře 

Driving range /drajvin raendž/ – cvičná louka, tréninková travnatá plocha oddělená od hřiště 

Driver /drajvr/ – dřevo číslo 1, hůl určená pro první ránu 

Dřevo (wood) – hůl pro dlouhé údery 

Fairway /ferjvej/ – krátce posečená hrací dráha mezi odpalištěm a greenem 

Flight /flajt/ – skupina maximálně čtyř hráčů, kteří chodí po hřišti společně 

Fee /fí/ – poplatek za vstup na hřiště (green fee) 

Green /grín/ jamkoviště – místo, kde je umístěna jamka, místo s nejlepší trávou na hřišti 

Hendikep (handicap) – vyjádřen číslem, výkonnost, kolik ran hráč uhraje průměrně nad par 

hřiště 

Chip /čip/ – krátký, plochý přibližovací úder 

Jamka (hole) – díra vyvrtaná na greenu, kam je třeba zahrát míč 

Klubový hendikep – hendikep v rozsahu -54 až -37 pro hráče, kteří složili zkoušku 

způsobilosti hry na hřišti, ale ještě nemají hendikep 

Lob wedge /vedž/ – hůl s velkým sklonem určená pro krátké přihrávky v okolí greenu 

Loft – úder sklonu úderové plochy 

Markovátko (ballmarker) – pro označování míčku na greenu 

Místní pravidla – zvláštní pravidla platící pouze pro dané hřiště 

Odpaliště – krátce posečený trávník na začátku každé jamky 

Par – norma počtu ran pro jamku či hřiště - počet úderů, který by měl zahrát špičkový hráč 

Pat – úder, při němž se míček pouze kutálí 

Patr – hůl, jíž se míček po úderu kutálí, neletí 

Pitch /pič/ – vysoký úder s krátkým doběhem 

Pitching green – cvičný green, určený k tréninku krátkých vysokých přihrávek 

Pitching wedge /pičink vedž/ – hůl používaná pro hraní přihrávek tj. vysokých krátkých ran 

Putting green /pating/ – cvičný green, používá se k nácviku patů 



 

Rough /rout/ – označení vysoké, neposekané trávy podél fairwaye 

Sand wedge – hůl určená pro hru z bankru, také ke kratším přihrávkám 

Skórkarta (score card) – kartička, kam si hráč zapisuje své výsledky či výsledky jiného hráče 

Spin – rotace 

Stableford /stejblford/ – systém, při kterém je hráč bodově hodnocen za výsledky 

na jednotlivých jamkách podle svého hendikepu a hendikepu jamek 

Týčko (tee) – stopka (dřevěná či umělohmotná), na kterou se pokládá míč při prvním odpalu 

na jamce 

Vodní překážka (water hazard) – přirozený nebo uměle založený vodní tok nebo rybníček 

na golfovém hřišti 

Vypichovátko (divot tool) – slouží k opravě greenu po dopadu míče 

Wedge /vedž/ – krátká hůl s velkým loftem 

Železo (iron) – nejběžnější hůl, jejíž hlava je vyrobena z oceli či železa [8] 



 

Příloha 2: Druhy holí 

 

Dřeva 

Hole se tak nazývají proto, že v minulosti bývaly hlavy těchto holí produkovány pouze 

ze dřeva. Tím, že mají větší, oválnější hlavu a delší násadu se liší od ostatních holí. Dřeva jsou 

očíslována. Driver nebo také dřevo 1 – je hůl s nejdelší násadou a nejmenším sklonem úderové 

plochy – loftem. Využívá se zásadně pro první odpal. Se vzestupnými čísly se krátí délka 

násady a sklon úderové plochy hlavy hole se rozšiřuje. V setu často nacházejí i hole 

s číselným označením 3 a 5. Amatérští hráči pravidelně používají i hole s čísly 7 a 9. 

 

Železa 

Na rozdíl od dřevěných holí mají železné hole placaté hlavy. Také železa se číslují. V prodeji 

jsou železa 1 – 9. Železa 1 a 2 jsou účelná pro dlouhé údery a používají je jen velmi dobří 

hráči. Železa 3 – 5 najdeme prakticky v každé sadě. Železa 6 – 9 jsou využívána pro kratší 

a střední údery. K železům náleží i tzv. wedge. Je to krátké železo, které se používá zpravidla 

pro přibližovací údery z menších vzdáleností od jamky. Hole pitching wedge (PW) a sand 

wedge (SW) jsou nepostradatelné v každém setu. 

 

Hůl zvaná patr (putter) 

Patr disponuje svislou úderovou plochu. Využívá se zejména v případech, kdy je potřeba, aby 

se míček jen kutálel. Většinou to bývá, když je již míček na greenu. [2] 



 

Příloha 3: Popis a vlastnosti jednotlivých golfových míčků 

 

Označení Dvouplášťový 
míček 

Tříplášťový 
míček 

Čtyřplášťový 
míček 

Multiplayer 

Popis Jádro je 
z gumového 
materiálu 
polybutadienu, 
slupka většinou 
ze surlynu. 

Jádro je plněno 
tekutinou 
(sirupovou 
směsí). Je 
omotáno velmi 
tenkým vláknem 
z gumy. Vrstvy 
jsou většinou 
ze surlynu nebo 
umělé blaty. 

Mezi vrstvou 
z gumových 
vláken a slupkou 
je tlumící vrstva. 

Velké pevné 
jádro sestává 
z polybutadienu 
nebo různých 
druhů gumy. 
Kolem něj 
najdeme vrstvu 
z tvrdého plastu, 
nad ní je guma.  

Vlastnosti Odolnost,dlouhý 
dolet, více 
běží,menší spin 
než tříplášťový 
míček. 

Oproti 
dvouplášťovému 
míčku: je měkčí, 
proto méně 
odolný,je nutné 
jej precizně 
trefit, dodává 
lepší pocit,větší 
spin. 

Oproti 
tříplášťovému 
míčku je méně 
odolný vůči 
špatným 
zásahům, aniž 
by ztrácel 
citlivost. 

Podle kombinace 
vrstev jsou jeho 
vlastnosti různé. 

 
Zdroj: Hamster (2007, str. 47) 



 

Příloha 4: Golfové doplňky 

 

Týčka (tee) jsou vyráběny ze dřeva nebo umělé hmoty. Kolíčky, které se zapíchnou do greenu 

před odpalem a na něj se umístí míček. Jejich výška ulehčuje odpal. 

 

Markovátko (ballmarker) zpravidla v podobě malého knoflíku. Dříve se používaly mince. 

Označuje se jím pozice míčku na greenu. 

 

Vypichovátko je drobná „vidlička“, která se používá k opravám otisků, které nechává míček 

Po dopadu z výšky na green. 

 

Ručník nejčastěji se používá k očištění holí a míčků. [2] 



 

Příloha 5: Popis druhů her 

 

Hra proti par 

Golfista hraje každou jamku proti par. Z důvodu úspory času nemusí být jamka dohrána. 

Míček se může zvednout, jakmile již nemá šanci na bodový zisk. Vítězí hráč s největším 

množstvím bodů nebo s nejnižším počtem záporných bodů. 

 

Stableford 

Tento typ hry je pojmenován podle svého zakladatele, anglického doktora Franka Stableforda. 

Již od roku 1986 je Stablerfordové hodnocení součástí pravidel golfu. Vítězem se stává hráč 

s největším počtem Stablerfordových bodů. 

 

Soutěž s praporky 

Jednotliví hráči dostanou určitý počet úderů. Například to může být celkový par či celkový par 

plus herní hendikep hráče. Jestliže hráč dosáhne určeného počtu ran, umístí praporek, který má 

u sebe na místo, na němž se míček, se kterým zahrál naposled nachází. Tuto pozici zapíše 

do své skórkarty. 

 

Hra s provázkem 

Při této variantě hry každý hráč obdrží kousek provázku, jehož délka odpovídá hendikepu, 

s nímž účastník soutěž hraje. Zpravidla odpovídá jednotlivému úderu hendikepu jeden metr 

provázku. 

 

Trojice 

Tohoto typu hry se účastní hráči ve dvojici, kteří hrají proti jednotlivci. Soupeři hrají společně 

výhradně jedním míčkem. Hra se může hrát na jamky i na rány. 

 

Hra se třemi míčky a bodovým hodnocením 

Při této hře se na všech jamkách hraje o šest bodů. 

 



 

Jamková hra se třemi míčky 

Při této hře vystupuje jednotlivec ve dvou vzájemně samostatných jamkových hrách proti 

dvěma dalším protihráčům. 

 

Klasická čtyřhra (foursome) 

Tým je složený ze dvou hráčů, kteří hrají s jedním míčkem. Spoluhráči se střídají při úderech. 

 

Čtyřhra s výběrovým drivem (greensome) 

Tato hra je varianta klasické čtyřhry, při níž spoluhráči z jednoho týmu odpalují každý svůj 

míček na jednotlivých jamkách. Až po odehrání obou se rozhodují, s jakým míčkem budou 

dále pokračovat. 

 

Chapmanova čtyřhra 

Spoluhráči z jednoho týmu hrají všechny jamky jako při variantě s výběrovým drivem. Poté 

hraje každý účastník jednou míček svého týmového kolegy. Partneři se rozhodují až po třetí 

ráně, se kterým míčkem budou pokračovat ve hře. 

 

Hra se čtyřmi míčky (bestball) 

Jedná se o týmovou hru, při níž každý hráč používá svůj míček Počítá se nejlepší dosažené 

skóre v družstvu. 

 

Agregát se čtyřmi míčky 

Při této hře hraje každý účastník svým míčkem. Výsledky spoluhráčů se sčítají dohromady. 

 

Texas scramble 

Tak jako v předchozích hrách i v této hraje tým vytvořený maximálně ze čtyř hráčů. Nejdříve 

odpálí všichni zúčastnění a poté si tým určí míček, který ležel na nejlepším místě. Ostatní 

míčky se posbírají a hra pokračuje z místa, na kterém byl vybraný míček. [2]



 

Příloha 6:  Tabulka krajů s názvy hřišť a jinými atraktivitami 

 

Kraj Golfová hřiště Jiné aktraktivity 
Jihočeský kraj Bechyně, Čertovo Břemeno, 

Český Krumlov, Hluboká, 
Mnich, Písek – Kestřany 

Holašovice – UNESCO, Český 
Krumlov – UNESCO, Jindřichův 
Hradec, Lipno, Třeboň, Orlická 
přehrada, NP Šumava, rybník 
Rožmberk, Zvíkov, Orlík 

Jihomoravský kraj Austerlitz,Brno - 
Automotodrom, Brno - 
Kaskáda, Kořenec 

Lednicko-Valtický areál – 
UNESCO, Villa Tugendhat – 
UNESCO, Moravský kras, NP 
Podyjí, CHKO Pálava, Vinařské 
stezky a sklepy, Dolní Věstonice, 
Špilberk 

Karlovarský kraj Cihelny,Františkovy Lázně – 
Hazlov, Háje, Karlovy Vary, 
Kynžvart, Luby, Mariánské 
Lázně, Racing Karlovy Vary, 
Sokolov, Teplá 

Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 
Františkovy Lázně, Kynžvart, 
Jáchymov, Loket 

Královehradecký kraj Hrádek, Mladé Buky, 
Myštěves, na Vrších, Nová 
Amerika, Prosečné 

Opočno, Kuks, Kost, Ratibořice, 
pevnost Josefov, Dobrošov, 
Prachovské skály, Teplicko-
Adršpašské skály 

Liberecký kraj Grabštejn, Harrachov, Ještěd, 
Liberec, Malevil, Semily, 
Ypsilon Golf Resort 

Kokořín, Bezděz, CHKO Český 
ráj, KRNAP, NP České Švýcarsko, 
Máchovo jezero, Ještěd 

Moravskoslezský kraj Čeladná, Kravaře, Ostravice, 
Ropice, Šilheřovice 

Hukvaldy, Hornické muzeum 
OKD, Přehradní nádrž Šance, 
Muzeum Tatra Kopřivnice, Lysá 
hora, Karlova Studánka 

Olomoucký kraj Olomouc, Radíkov Sloup Nejsvětější Trojice-Olomouc 
– UNESCO, Zámek Velké Losiny, 
Ruční papírna a muzeum papíru, 
vodní elektrárna Dlouhé Stráně, 
CHKO Jeseníky 

Pardubický kraj Kunětická hora, Pardubice – 
Lázně Bohdaneč, Svobodné 
Hamry, Ústí nad Orlicí 

Zámecký areál-Litomyšl – 
UNESCO, hřebčín-Kladruby nad 
Labem 

Plzeňský kraj Alfrédov, Darovanský dvůr, 
Golf Park Plzeň Dýšina, 
Hořehledy 

Rotunda Sv. Petra a Pavla 
ve Starém Plzenci, Synagoga 
v Plzni, Pivovarské muzeum, 
Konstantinovy lázně 



 

Praha Hodkovičky, Hostivař, 
Klánovice, Praha – Motol, 
Zbraslav 

Praha-historické jádro – UNESCO, 
Národní muzeum, Staroměstská 
radnice, Orloj, Karlův most, 
Obecní dům, Prašná brána 

Středočeský kraj Albatross, Benátky, Beroun, 
Béřovice, Botanika, Karlštejn, 
Konopiště, Líšnice, Mladá 
Boleslav, Molitorov, 
Mstěnice, Podbořánky, 
Poděbrady, Stará Boleslav, 
Štiřín 

Kutná hora – UNESCO, Karlštejn, 
Křivoklát, Konopiště, Mladá 
Boleslav, Poděbrady 

Ústecký kraj Barbora, Janov, Kotlina, 
Libouchec, Most, Teplice – 
Cínovec, Terasy – Ústí nad 
Labem 

Pernštejn, Labské pískovce, České 
středohoří, Klínovec, Česká 
Kamenice, Litoměřice 

Vysočina Svratka, Telč Historické centrum Telče – 
UNESCO, poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře 
u Žďáru nad Sázavou – UNESCO, 
Židovské město a bazilika sv. 
Prokopa v Třebíči – UNESCO 

Zlínský kraj Jezera – Ostrožská Nová Ves, 
Rožnov pod Radhoštěm, 
Slušovice, Zlín 

Arcibiskupský zámek a Květná 
zahrada v Kroměříži – UNESCO, 
skanzen Rožnov pod Radhoštěm, 
Velehrad, Luhačovice, Hostýn 

 
Zdroj: (vlastní), [9] 



 

Příloha 7: Popis golfových hřišť na Slovensku 

 

Bratislavský kraj – Bernolákovo Black River, White Eurovalley Golf Park, Golf Club 

Lozorno 

 

Bernolákovo patří k nejstarším hřištím na Slovensku. Nyní je z hřiště mistrovská 18 a je 

nejtěžší a nejnáročnější v Evropě. Spolu s White Eurovalley Golf Park tvoří resort Black & 

White. Celkem tak hráčům nabízí 55 odpališť. V golf parku najdeme zde 18-ti jamkové 

mistrovské hřiště a golfovou akademii s 9-ti jamkami. Hřiště bylo otevřeno v létě roku 

2009 a v současné době probíhá dobudování celého resortu. K dispozici bude golfový klub, 

hotelový komplex s wellness centrem a aquapark. Lozorno je nově znormované 9-ti jamkové 

hřiště vhodné i pro začátečníky. Nachází se nedaleko Bratislavy stejně jako dvě předchozí. 

 

Banskobystrický kraj – Grey Bear Golf Club Tále, Golf & Country Club Hron-Tri Duby 

 

Golfové hřiště Grey Bear je druhým nejstarším hřištěm na Slovenku, první, které mělo 

znormovanou mistrovskou osmáctku. Areál si vybudoval dobré jméno i v zahraničí, a tak se 

na něm konají četné mezinárodní mistrovské turnaje. V nedalekých Brezinkách se v tomto 

roce otvírá 27-jamkový golfový resort. Tále by se měly spojit cyklistickou a běžkařskou tratí 

s blízkou vesnicí Krpáčovo. Hráči tak budou moci v Nízkých Tatrách strávit s golfem a jinými 

sportovními aktivitami více dní. Investuje se také do zázemí – nový 4* wellness hotel by měl 

vyrůst právě v Krpáčově. Hřiště Tri Duby se nachází v blízkosti letiště Sliač, u řeky Hron. 

V roce 2008 bylo postaveno 9-ti jamkové hřiště, v další etapě bude vybudována druhá 9-ka. 

 

Košický kraj – Golfový klub Alpinka Košice 

 

V této části Slovenska jediné hřiště, jelikož se jedná o vzdálenou a méně zajímavou oblast. 

Velkou výhodou hlavně pro místní obyvatele je poloha hřiště – jen 5 km z Košic. Jedná 

se o náročnější 9-ti jamkové hřiště, znormované v roce 2006. 

 



 

Prešovský kraj – Black Stork golfový areál Velká Lomnica 

 

Největší hřiště na Slovensku s 27 jamkami a 3 jamkovou akademií se nachází pod Vysokými 

Tatrami. Během sezóny se na hřišti uskuteční kolem 100 turnajů různých úrovní, což svědčí 

o jeho dobrém jménu i v zahraničí. Z hřiště je krásný výhled na vrcholy Tater. Součástí hřiště 

je klubovna s restaurací a 4* hotel, kde jsou poskytovány wellness služby. V těsné blízkosti 

resortu byl nalezen termální pramen. V současné době se jedná o využití tohoto pramene 

a vybudování 6* hotelu. 

 

Trnavský kraj – Spa Golf Club Piešťany, Golf Club Skalica, Welten Golf Resort – Báč 

 

Welten je jeden z nejnovějších golfových resortů, leží nedaleko Bratislavy. Dominantou 18-ti 

jamkového mistrovského hřiště je starobylý hrad. Hřiště je poměrně náročné, vyžaduje od 

hráčů jistou zkušenost. Zajímavostí je driving range, z něhož lze odpalovat na obě strany. 

 

Zbývající dva kluby jsem zhodnotila v kapitole Jednodenní turistika. 

 

Žilinský kraj – Golf Park Rajec, River Golf Club Žilina 

 

Oba kluby jsem zhodnotila v kapitole Jednodenní turistika. 

 

Ostatní – Mercedes-Benz Golf Resort Dunakiliti 

 

Jedná se o resort, který je součástí SKGA, ale již se nachází 5 km za Slovensko-Maďarskou 

hranicií v městečku Dunakiliti pouhých 30 km od Bratislavy. Hřiště je 9-ti jamkové, 

rozprostírající se kolem barokního zámečku, není nikterak náročné. [29] 



 

Příloha 8:  Popis golfových hřišť v Maďarsku 

 

Oblast kolem Balatonu 

 

European Lakes Golf & Country Club – klub najdeme na jihu Balatonu v přírodní rezervaci. 

18-ti jamkové hřiště není nijak ohrazeno, a tak lze brzy ráno spatřit volně pobíhající zvěř. 

 

Royal Balaton Golf & Yacht Club – 18-ti jamkový resort najdeme v těsné blízkosti Balatonu, 

obklopený vinicemi, lesy a přírodními jezery. Je vhodný pro pořádání mistrovských turnajů. 

 

Oblast kolem Budapešti 

 

Budapest Highland Golf Club – nachází se v Budapešti, na pravém břehu Dunaje a má 

9 jamek. 

 

Magyar Golf Club – 18-ti jamkové hřiště leží v blízkosti Budapešti 

 

Old Lake Golf Club – toto 18-ti jamkové hřiště se nachází v parku plném jezer, nedaleko 

Tatabánye u města Tata. 

 

Pannonia Golf & Country Club – je považováno za jedno z nejkrásnějších hřišť v Maďarsku, 

postaveno na místě bývalé rezidence Habsburků. Příjezd ke klubovně lemuje alej s 200let 

starými stromy. Resort je 18-ti jamkový. 

 

Pólus Palace Golf and Country Club – hřiště je situováno do přírodní rezervace, nedaleko 

hlavního města Budapešti a disponuje 18-ti jamkami. 

 

Ostatní 

 

Birdland Golf & Country Club – hřiště leží v těsné blízkosti lázeňského komplexu Bük Fürdö. 

Nejstarší hřiště v Maďarsku, jedno z nejlepších v Evropě, samozřejmě 18-ti jamkové. 



 

Boya Eagles Golf & Country Club – v areálu je vybudováno 18-ti jamkové hřiště a nachází 

se nedaleko rumunských hranic, u města Debrecen. 

 

Sonnengolf G.C. – areál leží těsně za rakouskými hranicemi. Má 9 jamek a je vhodný spíše 

pro rekreační golfisty. [24] 



 

Příloha 9:  Popis golfových hřišť v Polsku 

 

Oblast kolem města Gdaňsk 

 

Gdańsk Golf & Country Club – hřiště je situováno 26 km od Gdaňsku, u malé vesnice 

Postołowo a má 18 jamek. Jedná se o jedno z nejnáročnějších hřišť v Evropě. 

 

Sierra Golf Club – 18-ti jamkové hřiště se nachází u města Wejherowo, v krásné kopcovité 

krajině plné přírodních jezer. 

 

Oblast kolem města Krakov 

 

Kraków Valley Golf & Country Club – resort s 18-ti jamkami najdeme v malé vesnici mezi 

městy Krakov a Katovice. Hřiště bylo nominováno na jedno z nejkrásnějších v Evropě díky 

krásné přírodě. 

 

First Golf Club Pszczyna – toto 9-ti jamkové hřiště se nachází mezi Katovicemi a Krakovem. 

Hřiště sousedí s bizoní ohradou a historickým parkem. V celém areálu je množství přírodních 

vodních ploch. 

 

Royal Kraków Golf & Country Club – jedno z nejkrásnějších hřišť v Polsku, i když jen 9-ti 

jamkové. Nachází se v parku, který kdysi patřil Jagelloncům. Je vzdáleno 20 km od Krakova. 

 

Oblast kolem města Varšava 

 

First Warsaw Golf & Country Club – nachází se v údolí řeky Wisly, v areálu je mnoho 

přírodních jezer a starých stromů. Hřiště je 18-ti jamkové. 

 

Toya Golf & Country Club – areál s 18-ti jamkovým hřištěm je umístěn pouze 9 km od 

Vratislavi, patří k nejoblíbenějším v Polsku. V roce 2008 byla místní klubovna zvolena 

za nejkrásnější v zemi. 



 

 

Pierwszy Lubelski Klub Golfowy – u města Lublin, je určeno spíše zájemcům o golf. 

 

Oblast kolem města Vratislav 

 

First Wroclaw Golf Club – jedno z mála hřišť, které se nachází tak blízko města, je vzdáleno 

jen 15 min z centra Vratislavi. Jedná se o 18-ti jamkové hřiště umístěné v parku. 

 

Rycerski Klub Golfowy Krobielowice – hřiště je situováno v blízkosti hlavního města Dolního 

Slezska – Vratislavi. 9-ti jamkové hřiště je obklopeno mnoha stoletými duby.  

 

Śląski Klub Golfowy  – 9-ti jamkové hřiště se nachází 15 km od Vratislavi, v blízkosti 

sportovního a zábavního areálu. 

 

Oblast kolem města Baltského moře 

 

Amber Baltic Golf Club – klub byl založen již v roce 1993. Nachází se v národním parku 

Woliński, na pobřeží Baltu a má 18 jamek. 

 

Binowo Park Golf Club – tento 18-ti jamkový areál najdeme 20 km od Štětína. Hřiště má 

četné vodní překážky a krásné výhledy do okolí. Je vhodné jak pro začínající hráče, tak 

pokročilé. 

 

Golf & Relax Łukęcinie – 9-ti jamkové hřiště je umístěno na rovinatém terénu, a tak je vhodné 

pro začátečníky a zájemce o golf. 

 

Ostatní oblasti 

 

Mazury Golf & Country Club – přírodní i umělé překážky činí toto 9-ti jamkové hřiště 

zajímavé, ale spíše obtížné. 

 



 

Talki Golf SA – hřiště najdeme na severovýchodě Polska. Je obklopeno jezery a lesy. 

 

Rosa Private Golf Club – nachází se 14 km od Čenstochové. Jde o největší investici 

do golfového hřiště v Polsku. V resortu najdeme 14 ha vodních ploch a různých fontán. 

 

TatFort Golf Club – nachází se u města Toruň. Jde o 9-ti jamkové hřiště, ale není vhodné pro 

začínající golfisty. 

 

Golf Klub Wityng – 18- ti jamkové hřiště se nachází v blízkosti kláštera, je citlivě umístěno 

do okolní přírody. 

 

Golf Palace – toto 9-ti jamkové hřiště najdeme v centru Polska, 20 km od města Lodž. 

 

Bachalski Sport Park – areál je vzdálen 15 min. jízdy autem od Poznaně. 9-ti jamkové hřiště je 

vhodné spíše pro začínající hráče. 

 

Klub Golfowy Villa Mon Repos – hřiště se nachází se v anglickém parku z 19. století. 

 

Kujawy Golf Club – 9-ti jamkové hřiště u města Supraśl je obklopeno loukami a lesy. 

 

Golf Club Obrowiec – 9-ti jamkové hřiště se nachází ve měste Obrowiec v Dolním Slezsku. 
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Příloha 10:  Rozdělení hřišť dle jamek v jednotlivých spolkových zemích Rakouska 

 

Počet jamek Spolková země 36+ 27 18 9 
Burgenland 1 1 1 0 
Korutany 0 2 8 4 
Horní Rakousy 3 6 17 14 
Dolní Rakousy 0 2 18 7 
Salzbursko 1 3 8 3 
Štýrsko 0 2 14 9 
Tyrolsko 0 4 6 8 
Vorarlbersko 0 0 4 2 
Vídeň 0 0 1 2 

 
Zdroj: (http://www.golf.at/clubs/index.asp) 


