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1 ÚVOD 

V současném moderním světě je pozice cestovního ruchu téměř neodmyslitelná. Mnozí 

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. 

 

Bakalářskou práci na téma „Možnosti golfové turistiky v České republice“ jsem zvolila 

hned z několika důvodů. Prvotní myšlenkou, proč se věnovat této problematice, se mi stalo 

samotné vnímání veřejnosti a image tohoto sportu po celém světě. Golf je světovým  

fenoménem, na světě ho hrají miliony lidí, na světových tour PGA se utrácejí velké peníze 

a golfisté patří k jedněm z nejlépe placených sportovců světa. 

 

Dalším důvodem, který mě přiměl k bližšímu seznámení se s golfovou turistikou u nás, 

bylo zjištění, že za posledních 10 let v České republice nastal dramatický nárůst golfových 

hřišť a tím i nárůst počtu hráčů. V golfové turistice v České republice však máme stále 

velké rezervy, naši hráči často vyjíždějí za golfovou turistikou do zahraničí, především 

v zimním období.  

 

Třetím argumentem, který mě přesvědčil o správném zvolení tématu, se mi staly slova  

Petera Waltona, prezidenta IAGTO, který vidí budoucnost českého golfu pozitivně a  

nedávno řekl: „Golf v České republice dosahuje tak vyrovnaně vysoké kvality, že tato země 

má potenciál stát se jednou z nejúspěšnějších golfových destinací ve střední Evropě.“ [15]   

Česká republika je tedy předurčena k tomu, aby se stala přední evropskou golfovou  

destinací, musíme ovšem vytvořit její unikátní image jako golfové destinace a důsledně 

informovat širokou veřejnost a zajistit solidní, přesvědčivou reklamu. 

 

Tato práce je pokusem o komplexní analýzu možností golfové turistiky v České republice, 

včetně několika názorů a doporučení, která by mohla vést ke zdokonalení stávající situace 

a naplnění výše zmíněného předpokladu. Výstupy z provedené analýzy by měly sloužit 

golfovým areálům, kterých se výzkum týká, jako informační materiál a návod ke zlepšení 

této problematiky. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Součástí této kapitoly je charakteristika použitých metod k vypracování bakalářské práce, 

její struktura a stručný popis cílů jednotlivých částí. Podrobněji je zde také popsána metoda 

dotazníkového šetření, která byla využita. 

2.1 Metody 

Pro zpracování této práce bylo využito zejména metody analýza a studium písemných  

dokumentů, což je poměrně běžná technika při získávání informací. Je zde vyžadována 

určitá kvalifikovanost autora pro nalezení potřebné literatury či jiných zdrojů. Důležitá je 

zde verifikace, což je ověření informací a také aktualizace, abychom nepracovali 

s neaktuálními údaji. 

Mezi další použité metody výzkumu patří komparativní metoda. Tato metoda byla využita 

v kapitole „golfová hřiště v ČR“, kde je srovnáván počet golfových areálů v jednotlivých 

krajích ČR. Dále bylo komparativní metody využito při analýze golfových příležitostí 

v ČR, kde byly porovnávány jednotlivé regiony a stav golfové turistiky v každém z nich. 

Poslední použitá metoda se nazývá dotazníkové šetření, kterého bylo využito ve třetí části 

této práce, kde bylo nutné oslovit velké množství respondentů v krátkém časovém období. 

Je zde vyžadováno přesné formulování otázek, aby odpovědi byly jednoznačné. Výhodou  

i nevýhodou je anonymita účastníků výzkumu. Nevýhodou může být i to, že se autor  

dotazníku nedozví nic dalšího, než odpověď na dané otázky. Podrobněji je této metodě 

věnována kapitola 2.3. 

2.2 Struktura 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, které jsou více či méně stejně rozsáhlé. Úvodní 

část je věnována teoretickým východiskům, kde je popsán jednak cestovní ruch a jeho  

typologie, subjekt či objekt a jednak je zde poměrně podrobně popsána golfová historie  

ve světě i v České republice, pojetí golfu jako celosvětové zábavy, sportu i byznysu, jeho  

výhody a nevýhody a v neposlední řadě také samotná hra golfu a golfová etiketa. 

Druhá část této práce obsahuje analýzu golfových příležitostí v České republice, která je 

součástí rozsáhlé kapitoly s názvem Golfová turistika v ČR. Analýze předchází stručná 

charakteristika teritoria, tedy celého území České republiky.  Cílem analýzy je  

charakteristika jednotlivých hřišť v regionech soudržnosti NUTS II. Použité tabulky slouží 
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zároveň i jako přehled poskytovaných služeb v každém golfovém resortu a vypovídají  

o kvalitě golfové turistiky v regionu. Součástí kapitoly „Golfová turistika v ČR“ jsou také 

obecné informace o golfových příležitostech u nás či informace o tzv. public hřištích.  

Samostatnou kategorii pak tvoří současné perspektivy golfu, mezi které je zahrnut právě 

běžící projekt „Hraj golf, změň život“, méně rozšířený projekt pod názvem „Family  

Courses“ a popis systému a nabídky golfových turnajů v ČR. 

Třetí část charakterizuje vlastní dotazníkové šetření, pomocí kterého bylo dosaženo  

stanovených cílů, které byly předpokládány na základě předběžných hypotéz. Výsledky 

jsou následně okomentovány a obsahují potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz.  

Součástí výstupu jsou i vlastní názory, grafy a doporučení ke zlepšení současné situace. 

2.3 Dotazníkové šetření 

K vypracování praktické části bakalářské práce jsem použila metodu dotazníku.  

Dotazníkové šetření je považováno za nejčastější metodu pro zjištění údajů či informací. 

Dotazník je měrný prostředek, pomocí kterého se získávají názory a mínění druhých lidí. 

Jedná se o soubor záměrně cílených otázek na předem připraveném a předtištěném  

formuláři. Mezi klady této metody šetření se především řadí výhoda, že se dotazníkem 

získá velké množství informací od velkého počtu lidí za relativně krátkou dobu. Osoba, 

která vyplňuje dotazník, se nazývá respondent. 

Formy položek použitých v dotazníku: 

 uzavřené otázky – tento typ otázek nabízí několik možných variant odpovědí,  

ze kterých dotazovaný respondent vybere a zakroužkuje svoji odpověď. Pokud je  

nabídka ze dvou odpovědí jde o položku dichotomickou, pokud je naopak nabídka 

z více než dvou odpovědí jedná se o položku polynomickou. Mezi výhody  

uzavřených otázek patří jednoduché vyplnění odpovědi, nasměrování respondenta 

na to, co nás zajímá a také snadné zpracování odpovědí. 

 otevřené (volné) otázky – v tomto typu otázek se může dotazovaná osoba vyjádřit 

svými slovy podle vlastního uvážení. Otevřená otázka nenapovídá žádné řešení 

předem, ponechává volnost odpovědi, vlastního vyjádření respondenta. Výhodou 

zde je, že věrněji zachycují pohled respondenta na otázku, podněcují respondenta 

k hlubšímu zamyšlení nad tématem a umožňují získat odpověď, která tvůrce  

dotazníku nemusela vůbec napadnout. 
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2.4 Cíl práce 

Cílem této práce je poskytnout ucelený materiál o možnostech golfové turistiky  

v České republice, a to jak v teoretické rovině, tak především z praktického hlediska. Práce  

popisuje jednotlivé výhody a nevýhody golfových příležitostí v regionech ČR. Součástí 

výstupů jsou grafy, tabulky, vlastní názor na současnou situaci a návrhy na zlepšení dané  

problematiky. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Cestovní ruch 

V dnešní době se stává cestovní ruch nejen neodmyslitelnou součástí životního stylu a  

potřeb lidí, ale také je stále významnějším a nepostradatelnějším jevem české ekonomiky. 

Je mnohostranným odvětvím národního hospodářství, které přináší naší společnosti 

v mnoha směrech značnou přidanou hodnotu. Jeho přínosy jako významného  

ekonomického odvětví se projevují v makroekonomických peněžních a měnových  

vztazích, v ekonomice mnoha podnikatelských odvětví spjatých s turismem i ve vytváření 

nových pracovních míst, a to i v problémových regionech z hlediska zaměstnanosti.  

Cestovní ruch vytváří příležitosti bez velkých investic. [8] 

Po politických a ekonomických změnách v roce 1989 zaznamenal cestovní ruch v České 

republice progresivní změny a stal se významnou součástí české ekonomiky.  

Česká republika se stala vyhledávaným cílem turistů z celého světa a je díky  

propracovanému systému značení husté sítě propojených turistických stezek a cest  

ideálním místem pro atraktivní turistiku. Zároveň různorodost kulturních a  

architektonických atraktivit či památek zapsaných na seznamu UNESCO vytváří vysoký 

potenciál pro městkou a poznávací turistiku, pro pobyty v lázních či u vodních ploch. 

Kombinace těchto faktorů pak dává naší republice předpoklady stát se atraktivní  

navštěvovanou turistickou destinací. Česká republika je výrazně příjezdovou zemí  

cestovního ruchu, což znamená, že příjezdy vysoce převyšují výjezdy našich občanů. [6] 

V dřívějších dobách docházelo k cestování nejčastěji z důvodu obchodních, vojenských, 

poznávacích i prestižních. V současnosti je cestovní ruch orientován do oblasti  

volnočasových aktivit, poznávání a rekreace. Jeho vývoj bývá obvykle rozdělován  

do následujících čtyř etap: 

 

1. etapa: Prvopočátky: 480 př.n.l. – 16. století, 

2. etapa: Začátky moderního cestovního ruchu: 17. století – 19. století, 

3. etapa: Novodobý: po 1. sv. válce – do roku 1948 a období 1949-1989, 

4. etapa: Současné období: po roce 1990. [8] 
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Podle Světové organizace cestovního ruchu (WTO) zní definice cestovního ruchu takto: 

Cestovní ruch (angl. tourism) je činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou 

dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání  

výdělečné činnosti v navštíveném místě. [2] 

3.1.1 Subjekt a objekt cestovního ruchu 

Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy, a to subjekt 

cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. [8] 

 

Subjekt cestovního ruchu 

Subjekt cestovního ruchu reprezentuje účastník cestovního ruchu. Z ekonomického  

hlediska je jím každý, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků cestovního ruchu 

v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve volném čase.  

Je nositelem poptávky a spotřebitelem produktu cestovního ruchu.  

Subjektem cestovního ruchu je: 

- Stálý obyvatel (rezident) v domácím ruchu je osoba, která žije alespoň šest po sobě 

následujících měsíců v jiném místě před příchodem do jiného místa na kratší dobu 

než šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu je to osoba, která žije v zemi  

alespoň jeden rok před příchodem do jiné země na kratší dobu než jeden rok.  

- Návštěvník (visitor) je osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na jiné 

místo v zemi svého trvalého bydliště na kratší dobu než šest měsíců. V zahraničním 

cestovním ruchu cestuje do jiné země na dobu nepřesahující jeden rok s tím, že 

hlavní účel cesty je v obou případech jiný než výkon výdělečné činnosti.  

- Turista (tourist) je osoba, která v domácím, resp. zahraničním cestovním ruchu  

splňuje kritéria návštěvníka. Účast turisty na cestovním ruchu je spojena 

s minimálně jedním přenocováním.  

- Výletník (excursionist) je návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 hodin 

s tím, že přenocuje v navštíveném místě. [5] 
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Objekt cestovního ruchu 

Objektem cestovního ruchu je všechno, co se může stát cílem změny místa pobytu  

účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Objekt cestovního 

ruchu je tak nositelem nabídky. 

Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Subjekt cestovního ruchu  

cestuje do cílového místa jen tehdy, když existuje vhodný ekvivalent na uspokojování jeho 

potřeb. Jeho součástí jsou služby a zboží vyráběné podniky a institucemi cestovního ruchu 

v cílovém místě. 

Cílové místo představuje středisko cestovního ruchu, region nebo stát jako cestovní 

cíl, které se v odborné literatuře nazývá destinace cestovního ruchu. Často se používá  

zkrácený termín destinace. [5] 

3.1.2 Typologie cestovního ruchu 

Cestovní ruch se v každodenní praxi projevuje v různých druzích a formách, které se  

neustále vyvíjejí a obohacují v závislosti na poptávce účastníků cestovního ruchu a  

technicko-technologických možnostech nabídky. 

Druhy cestovního ruchu 

Druhy cestovního ruchu berou v úvahu motivaci účastníků, tj. účel, pro který cestují a  

pobývají přechodně na cizím místě. Z hlediska motivace účasti na cestovním ruchu se  

jedná o rekreační, sportovní, dobrodružný, myslivecký a rybářský, kulturní a náboženský 

(poutní), lázeňský a zdravotní, obchodní, kongresový a stimulační cestovní ruch. 

V běžném životě se vyskytují ve vzájemné kombinaci, přičemž jeden druh bývá  

dominantní. 

Pro sportovní cestovní ruch je charakteristický pobyt ve vhodném přírodním prostředí, 

avšak s aktivním vykonáváním různých sportovních činností, které předpokládají určitou 

fyzickou kondici. Jde např. o pěší, horskou nebo vodní turistiku, cykloturistiku nebo  

mototuristiku. S ohledem na roční období jsou oblíbené mnohé sportovní aktivity. V létě 

např. koupání a plavání ve volné přírodě nebo na koupalištích, míčové hry, tenis,  

pro náročnější golf. V zimě patří k oblibě lyžování, sáňkování, bruslení a v posledních  

letech snowboarding. Pohybové a sportovní aktivity mimo zvyšování fyzické zdatnosti 

působí i na rozvíjení morálních a volných vlastností člověka, jako je např. vytrvalost,  



Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 14 

 

houževnatost, odvaha, kolektivnost. Technicky náročným druhům sportu se věnují  

účastníci cestovního ruchu převážně v pasivní podobně, a to jako sportovní diváci. [2] 

Formy cestovního ruchu 

Formy cestovního ruchu umožňují blíže určit podstatu cestovního ruchu z hlediska potřeb a 

cílů jeho účastníků. Toto poznání dovoluje lépe připravit produkt a nabízet ho na trhu  

cílové skupině účastníků cestovního ruchu. [5] 

- z geografického hlediska: domácí, zahraniční a mezinárodní cestovní ruch, 

- podle počtu účastníků: individuální, skupinový, masový a ekologický, 

- podle způsobu organizování: individuální a organizovaný, 

- podle věku účastníků: dětský, mládežnický, rodinný a seniorský, 

- z hlediska délky účasti: výletní, krátkodobý, víkendový a dlouhodobý, 

- podle převažujícího místa pobytu: městský příměstský, venkovský, horský,  

vysokohorský a přímořský, 

- podle ročního období: sezónní, mimosezónní a celoroční, 

- podle použitého dopravního prostředku: motorizovaný, železniční, letecký a lodní, 

- z hlediska dynamiky: pobytový (statický) a putovní (dynamický), 

- ze sociologického hlediska: návštěvy příbuzných a známých, sociální a etnický. 
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3.2 Golf 

Jestli nějaký sport zažil v Česku opravdový boom, byl to právě golf. Nejde přitom  

o žádnou novinku, nejstarší golfová hřiště na území České republiky byla založena už  

na počátku 20. století. [1] 

Golf je hra, jejímž cílem je dopravit míček z bodu A nazývaného odpaliště do bodu B,  

který má podobu jamky. Jak prosté. Nutno ovšem dodat, že míček je potřeba do jamky 

dopravit tak, že ho udeříte golfovou holí. Kolik úderů k tomu budete potřebovat, to už  

záleží na vás. A právě v počtu úderů se skrývá obrovská přitažlivost, kouzlo a dramatičnost 

této hry. Golf je hra, která přináší jak okamžiky naprostého nadšení a uspokojení, tak  

chvíle, kdy se sami sebe ptáte, jestli má vůbec smysl hrát dál. Ale 99,9% hráčů i  

po takových nepříjemných momentech golf neopustí. V tom je jeho síla: zase vás k sobě 

přitáhne. [3] 

V průběhu let se stal nejen průmyslem, v němž figurují miliardové částky, ale také  

sportem, dostupným většímu počtu lidí než kdykoli v minulosti. Navzdory tomu, že vábí 

velké sponzorování různých organizací, a přes svou komercionalizaci a reklamu dokázal si 

golf zachovat své tradice a ducha, čímž je jedinečný. Golf se stává závislostí, snad  

zdravější než jiné, ale takovou, které je těžké se vzdát. [1] 

3.2.1 Historie golfu 

S holí se do míčku trefovali již staří Římané, jejich hra se jmenovala paganica a někteří 

sportovní historikové ji pokládají za prazáklad golfu. V Anglii se v polovině 14. století 

hrála cambuca, kde se do míče z peří bouchalo zahnutou holí. Ve Francii a v Itálii se  

provozovala palle-maille, míček byl dřevěný a hůl měla na konci paličku. Belgičané  

provozovali chole, do koule z bukového dřeva se udeřilo kovovou holí ve tvaru lžíce.  

Holanďané tuto hru přenesli na zamrzlé kanály a nazvali ji colf. I když se v těchto hrách 

stejně jako v golfu odpálil míček, který měl zasáhnout vzdálenou metu, chyběl tu  

podstatný golfový prvek, a to jamka. 

Skotské záznamy o golfu jsou nejstarší na světě, ten první pochází z roku 1457. V polovině 

18. století se objevily snahy po sjednocení pravidel a organizovanosti hry. První golfový 

klub byl založen roku 1744 v Leithu u Edinburghu, členové klubu také vytvořili první  

psaná pravidla hry. V roce 1764 byla v St. Andrews snížena norma hřiště z 22 na dodnes 

trvajících 18 jamek. [27] 
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19. století:   

- rozšíření golfu z východního pobřeží Skotska do celé Velké Británie a celého světa, 

-  výstavba velkého množství golfových hřišť, 

- amatérský sport. 

 

20. století:   

- nový druh míčku s pryžovým jádrem, 

- profesionálové, kteří se hraním golfu a jeho vyučováním živili, 

- obrovský rozmach v USA, kde vzniká přes 1000 hřišť, 

- zavedení nových ocelových násad holí, 

- turnajový systém her, golfový král Američan Bobby Jones, 

- roku 1934 první turnaj v Augustě v Georgii: Masters. [27] 

 

3.2.2 Historie golfu v České republice 

Z historických záznamů vyplývá, že již v roce 1898 zkoušeli první golfové odpaly  

nadšenci v Praze na Císařské louce. Ale golf zapustil kořeny v naší zemi o šest let později, 

když bylo v roce 1904 otevřeno první golfové hřiště v Karlových Varech. Nacházelo se  

v Gejzír parku a mělo devět jamek. O rok později v roce 1905 došlo k velice významné 

události v Mariánských Lázních. Bylo zde otevřeno golfové hřiště na počest anglického 

krále Edwarda VII., který v té době jezdil do lázní a miloval golf. Že se jednalo o událost 

světového významu dokládá i fakt, že v roce 1909 píše o mariánskolázeňském hřišti  

časopis Golf Illustrated. O rok později byl uspořádán první oficiální turnaj v českých  

zemích právě v Karlových Varech. [4] 

V roce 1932 byl založen Golfový svaz ČSR, který je jedním ze zakladatelů, z některých 

pramenů původcem myšlenky, založit Evropskou Golfovou Asociaci, známou  

pod zkratkou EGA, která do dnešních dnů zastřešuje všechny golfové asociace v Evropě. 

Na konci roku 1989 dochází ke vzkříšení golfu v Československu. Několik klubů a hřišť 

láká stále více zájemců a celosvětový golfový boom se tak nevyhýbá ani naši zemi.  

Dochází k zakládání nových klubů a výstavbě hřišť mimo části republiky spojené  

s lázeňstvím, které objevují golf. Dokladem toho je přibližně 55 203 registrovaných  

golfistů a 140 golfových klubů v České golfové federaci a z původních osmi hřišť v roce 
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1990 se dnes Česká republika může pochlubit již 185 golfovými oázami.
1
 Do tohoto počtu 

je zahrnuto i 89 indoorových hřišť. [4] 

Nejstarším dodnes působícím klubem je Golf Club Praha v Motole. Jeho založení se datuje 

rokem 1926, o dva roky později byl založen Golfový klub Líšnice nedaleko Prahy a o další 

dva roky později se otevírá golfové hřiště ve Svratce. Mezitím došlo k prvnímu českému 

vydání Pravidel golfu (1929). [20] 

3.2.3 Golf jako celosvětová zábava, sport i byznys 

Golf dnes hraje na celé planetě přes 70 milionů lidí, a to na více než 35 000 hřištích  

rozesetých po všech kontinentech. Čím více se současná západní civilizace vzdaluje  

od života spjatého s přírodou, tím více se do přírody chceme vracet kvůli odpočinku. I to je 

příčinou, proč je golf v mnoha zemích čím dál tím populárnější. Nejpopulárnější je golf 

v zemích tzv. anglosaského světa. Za jeho Mekku je považováno Skotsko, kde jde téměř  

o národní sport. Na 5 milionů obyvatel tu připadá více než 600 hřišť. Golf je samozřejmě 

populární i v ostatních částech Velké Británie, dále v Irsku, Austrálii či na Novém Zélandě. 

Skutečně masovou popularitu má v USA – Spojené státy jsou z hlediska sportovního,  

komerčního i mediálního současným světovým lídrem. Golf tu hraje na 30 milionů lidí, 

tedy více než každý desátý občan, a je tu přes 16 000 hřišť. Golf se ovšem hraje ve velké 

míře například i v Japonsku, Jihoafrické republice, obrovský nárůst zaznamenal 

v posledních třiceti letech v celé západní Evropě, a to i v tak chladných zemích jako je 

Švédsko (500 hřišť na 9 milionů obyvatel). [3] 

Zisky neplynou jen z poplatků za hru, ale především z prodeje golfového náčiní, doplňků a 

oblečení. Vrcholoví golfoví hráči jsou také atraktivním obchodním artiklem. Tiger Woods 

je s ročními příjmy téměř 100 milionů dolarů nejvíce vydělávajícím sportovcem světa, 

přičemž výhry z turnajů činí v této částce jen menšinu. Hlavní část plyne z reklamních 

smluv, především s výrobci golfového vybavení a oblečení. Firmy se snaží všemi možnými 

cestami přesvědčit miliony rekreačních hráčů, že právě s jejich vybavením se jejich hra 

zkvalitní. 

Kdysi býval golf záležitostí jen bohatých a nejbohatších, dnes jde v mnoha zemích  

o všeobecně dostupný a finančně nijak náročný sport. Je ale pravdou, že například ani 

                                                 

 

1
 Uvedené počty registrovaných golfistů, klubů a hřišť jsou aktuální k 31. 12. 2011. 
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v USA není golf tak levný a rozšířený jako třeba basketbal. V České republice má golf 

zatím pověst dražšího sportu. Ve skutečnosti ale není jeho finanční náročnost vyšší  

než u sjezdového lyžování. Počáteční investice do náčiní a nutných prvních lekcí 

s trenérem se pohybuje okolo 20 000 korun dohromady; sada levných holí stojí u nás cca 

10 000 Kč. Je pravdou, že golf asi nebude, v českých podmínkách, nikdy levným sportem, 

jako je třeba fotbal. Je to dáno tím, že golfové hřiště vyžaduje velké investice a velké  

náklady na provoz a údržbu. Golf lze ale provozovat za relativně malé peníze, pokud víte, 

kde výhodně nakupovat a kde levně hrát. [3] 

 

Potenciálními klienty golfu mohou být: 

- golfista mezi 30-60 lety, člen golfového klubu, nadšený čtenář golfových časopisů 

a webových stránek s golfovou tematikou, má význam zejména pro domácí  

cestovní ruch, 

- golfista-turista - cestuje za účelem hraní golfu, 

- golfista-objevitel - hledá něco jiného, než mu nabízejí španělská a portugalská  

hřiště. [15] 

 

3.2.4 Výhody golfu 

Golf jakožto sportovní aktivita má několik výhod. Tou první je, že se hraje v přírodě.  

Zelená barva trávy ve spojení se stromy či okolní vodou a pokaždé jiným počasím  

vytvářejí nádherné scenérie. 

Další výhodou je, že golf se naučí hrát praktický každý. Ke golfu nejsou potřeba žádné 

zvláštní fyzické dispozice. Na hřištích potkáte malé děti i seniory, narazíte na sportovně 

vycvičené jedince i lidi poněkud tělnaté. Golf může provozovat ten, kdo se naučí základům 

hry, koupí si pár holí a míčků, ovládá pravidla a ví, jak se chovat na hřišti. Účelem golfu 

není hrát excelentně, jako fenomenální Tiger Woods. I když každý chce asi hrát dobře, 

smyslem hry je odcházet z hřiště s pocitem pozitivně stráveného času. 

Tento sport se dá hrát nejen celý život, ale také celý rok. I v zimě bývají některá česká  

hřiště otevřena, navíc se dá hrát na tzv. golfových simulátorech, tedy počítačových verzích 

světových hřišť. Důležitým fenoménem je i rodinná hra, kdy hrají dospělí se svými dětmi. 
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Jen v málokterém sportu mohou děti i jejich rodiče vzájemně „soupeřit“ bez toho, že  

dospělí jsou automaticky ve výhodě. Golf to umožňuje. 

Je to sport, který můžeme provozovat v jakémkoli věku a téměř za jakéhokoli počasí.  

Udržuje nás tělesně i duševně fit a čerstvý vzduch a pěkné okolí nám pomáhají, abychom 

rychle zapomněli na každodenní stres. [4] 

3.2.5 Nevýhody golfu 

Kromě výše uvedených výhod má golf jako takový samozřejmě i několik málo nevýhod. 

Tou první je vysoká spotřeba vody, chemikálií a energie na udržování golfových hřišť, dále 

budování hřišť v environmentálně senzitivních oblastech (národních parcích a dalších  

cenných lokalitách), přestavba rozsáhlých ploch původní krajiny na umělý svět golfových 

hřišť. Nevhodná péče o hřiště způsobuje zasolení půdy, vyčerpání vodních zdrojů nebo 

jejich znečištění pesticidy. Radikální zásahy do krajiny a používání nevhodných druhů trav 

vedou k zásahům do potravního řetězce zvířat. 

Z tohoto důvodu existují snahy o „ozelenění“ golfového odvětví, jež spočívají  

v minimalizaci zásahů do krajiny, zmenšení ploch vyžadujících stálou péči včetně  

samotných greenů na minimum, ve výběru vhodných druhů trav a rostlin obecně  

na plochách mimo samotné greeny, jež mohou sloužit jako přirozená potrava zvěře, 

v budování mokřadů a dalších přirozených biotopů, budování retenčních nádrží pro záchyt 

znečištěných vod, používání vyspělých technik pro závlahu atd. [9] 

3.2.6 Hra 

Golf je úderový sport. Cílem této hry je dopravit míček po různých hracích dráhách 

z pevně určeného bodu (odpaliště) přes různé překážky co nejmenším počtem úderů  

do jamky. Jako u každého sportovního odvětví je nutné i zde dodržovat určitá pravidla.  

Soustava golfových pravidel je velice rozsáhlá. 

Při turnajích se hraje na osmnáct drah. Dráhám se obecně říká jamky. Většina golfových 

hřišť má osmnáct jamek. Na menších hřištích bývá často pouze devět jamek a turnaje se 

proto hrají na dvě kola. Některá golfová hřiště disponují navíc krátkými hřišti, kde se  

začátečníci seznamují s golfem. Cvičná hřiště jim na menším prostoru nabízejí další tré-

ninkové možnosti. [4] 

Hra začíná na odpališti. Je označeno červenými (odpaliště pro ženy a děti) nebo žlutými 

značkami (pro muže). Pole, po kterém se s míčem pohybujete, má své hranice. Obvykle 
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jsou označeny bílými kolíky. Za nimi se již nesmí hrát. Musíte se vrátit na místo,  

odkud jste hráli naposled, než jste se dostali do autu. Hra končí na jamkovišti - greenu, 

cílem je dopravit míček do jamky. Na green nepatří vozíky ani bagy.  

Překážky ve hře 

V poli je možné (kromě ve vodní překážce) prohlásit svůj míč za nehratelný - např. když 

zavazí strom, míček je v keři, v hustém křoví nebo v nějaké terénní nerovnosti. Míč lze 

zvednout, spustit poblíž na jiné místo, ale musí se připočítat jedna trestná rána. 

V pískové překážce je nutno míček hrát, jak leží, nelze jej z písku vytáhnout ven, a to ani  

s trestnou ránou. 

Vodní překážky jsou značeny žlutými nebo červenými kolíky. Zde je s připočítáním jedné 

trestné rány povoleno z vodní překážky míč vytáhnout a spustit mimo překážku. Ale i zde 

se může - bez trestné rány - hrát míč tak jak leží přímo z vodní překážky. [21] 

3.2.7 Golfová etiketa 

Nedílnou součástí golfu je i etiketa a za naprostou samozřejmost se považuje ohleduplnost. 

Žádný hráč by se na hřišti neměl chovat příliš hlučně, jakkoli rozptylovat své spoluhráče a 

jeho hra by měla být pouze taková, aby nenarušovala hru soupeřů. Toto platí o hře  

na odpalištích, v poli i na greenech. 

Mnohem důležitější, než hrát golf dobře, je být příjemným společníkem a dodržovat  

nepsaná pravidla, tj. golfovou etiketu. Mezi ta nejzákladnější patří: při hře nekřičet,  

neběhat, neházet výstrojí, nikoho neohrožovat, nezdržovat hru, neprovádět cvičné švihy  

na odpališti, uhrabávat písek v překážkách, atd. [7] 

Ke golfové etiketě patří také přiměřený oděv - golfové oblečení je vždy výrazem  

individuality golfisty. Páni i dámy v tričku s rukávy a límečkem (dámy mohou mít tričko  

s límečkem bez rukávů), dlouhé kalhoty nebo šortky ke kolenům, dámy mohou nosit sukni.  

Nepřípustné jsou modré džínsy. 
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4 ČESKÁ REPUBLIKA 

Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Rozkládá se přibližně mezi 

48° a 51° severní šířky a 12° a 19° východní délky. Sousedí na západě s Německem,  

na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem.  

Samostatná Česká republika vznikla 1. ledna 1993 rozdělením původního Československa. 

Rozkládá se na území tří historických zemí – Čech, Moravy a části Slezska.  

Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů. Jejím hlavním městem je Praha, která 

má více jak jeden milión obyvatel. [18] 

Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území našeho státu 

zřízeny regiony soudržnosti, které se skládají z jednoho či více českých krajů. Evropská 

kohezní politika je totiž směřována především do územních celků s počtem obyvatel  

pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protože české kraje těchto počtů  

obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony soudržnosti Severozápad,  

Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava 

vedené regionálními radami regionů soudržnosti. Toto členění na regiony soudržnosti,  

kterým se říká v souladu s evropskou terminologií také NUTS II, pokrývá celou ČR mimo 

hlavní město. [17] 

Obrázek 4.1 – Mapa 14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti (NUTS II) 

 

Zdroj: (http://www.ipodnikatel.cz/images/stories/Mapa_NUTS_II_a_NUTS_III.jpg) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#nuts
http://www.google.cz/imgres?q=mapa+nuts+ii&um=1&hl=cs&sa=N&rlz=1C1MOWC_enCZ383CZ383&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=Tdrq7_EvOGtvcM:&imgrefurl=http://www.ipodnikatel.cz/Dotace-EU/dotace-odkud-pochazeji-a-jak-se-k-nim-dostat.html&docid=ouXgB7eUDE74OM&imgurl=http://www.ipodnikatel.cz/images/stories/Mapa_NUTS_II_a_NUTS_III.jpg&w=600&h=343&ei=IxEkT_rwPIqLhQf-kJziCg&zoom=1&iact=hc&vpx=179&vpy=176&dur=137&hovh=170&hovw=297&tx=126&ty=71&sig=115845143215094506034&page=1&tbnh=122&tbnw=214&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0


Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 22 

 

Rozloha státu je 78 866 km², což ji řadí na 113. místo na světě. Aktuální počet obyvatel  

k 30. 9. 2010 je 10 526 685. Hustota zalidnění je mírně nadprůměrná, přibližně 

133 obyvatel/km². 

Státním zřízením ČR je parlamentní republika. Hlavou státu je prezident Václav Klaus  

(od r. 2003). Oficiálním platidlem v ČR je česká koruna (CZK) a úředním jazykem je  

čeština.  

Česká republika je členem mnoha mezinárodních organizací. Jako drtivá většina států je 

členem Organizace spojených národů (OSN). Je též členem hospodářský významné  

Evropské unie (EU) a vojensky významné Severoatlantické aliance (NATO). Z dalších  

organizací je to např. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) či  

Visegrádská skupina. [18] 

Významné oblasti cestovního ruchu v České republice: 

 Praha - historické památky, kulturní a sportovní akce 

 Střední Čechy - hrady a zámky, vodní nádrže, blízkost Prahy 

 Karlovarsko - lázně, kulturní památky, filmový festival 

 Šumava a Český les - zimní střediska, turistika 

 Jižní Čechy - historické památky, vodní turistika 

 Český ráj - hrady a zámky, přírodní památky 

 Krkonoše - zimní střediska, turistika 

 Královéhradecko - hrady a zámky 

 Jesenicko - zimní střediska, turistika, lázně 

 Beskydsko - zimní střediska, turistika 

 Jižní Morava - víno, tradice 

 Brněnsko - historické památky, jeskyně 
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5 GOLFOVÁ TURISTIKA V ČESKÉ REPUBLICE 

Golfová turistika patří mezi oblíbené formy cestovního ruchu v celém světě a slibně se 

rozvíjí i v našich podmínkách. „Boom“ výstavby golfových hřišť v ČR nadále trvá, 

v poslední době se investoři soustředí zejména na vysokou úroveň hřišť a jejich zázemí, 

včetně ubytovacích kapacit a wellness programů. Řada hřišť je navržena současnými  

mezinárodními experty a atraktivita celého resortu pro naše i zahraniční návštěvníky je tak 

velmi vysoká.  

Česká republika však není jedinou zemí, která kandiduje na získání statutu významné 

golfové destinace pro turisty. Desítky zemí investují do rozvoje a podpory golfové  

turistiky. Udržení konkurenceschopnosti tak stále více záleží nejen na investicích  

do golfových hřišť a přilehlých hotelů, ale především na kvalifikaci našich odborníků  

ve všech sférách rozvoje cestovního ruchu a golfu obecně.  

 

Výhody České republiky jako golfové destinace:  

- rozvinutá a stále se rozvíjející golfová infrastruktura, 

- unikátní kombinace přírodních krás, historických památek a kvalitních hřišť  

vytvořených podle designu předních architektů golfových hřišť či golfových hráčů 

(Gary Player, Miguel A. Jiménez, John Burns), 

- vynikající mezinárodní dopravní dostupnost všemi prostředky (letadlo, auto, vlak, 

autobus), 

- příjemné tempo hry, 

- příhodné klima pro hru, 

- pohostinnost, 

- kvalitní služby, 

- výborný poměr cena – „výkon“ – golfoví turisté zde za své peníze získají kvalitní 

služby. [15] 

Česká republika je považována za mimořádně bezpečnou destinaci. 
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5.1 Golfová hřiště v České republice 

V Česku existují hřiště nejrůznějších typů, s odlišnou kvalitou i cenami, která nabízejí  

pokaždé jiný hráčský zážitek. Každé hřiště je v něčem jiném specifické a může se pochlu-

bit jinými přednostmi. I když jsou některé hřiště stará již desítky let, většina jich je nových, 

rostla od poloviny 90. let. To je specifikum, které česká hřiště odlišuje od hřišť v zemích, 

kde se golf rozvíjí kontinuálně už několik desítek nebo dokonce i stovek let. [3]  

 

Česká republika se co do počtu golfových hřišť na celkovou rozlohu země má čím chlubit. 

V současnosti
2
 se na území ČR nachází celkem 185 golfových hřišť zahrnujících 96 hřišť 

outdoorových a 89 hřišť indoorových. Hráčům jsou k dispozici golfová hřiště lišící se  

počtem jamek. Největší zastoupení mají v ČR 9-ti jamková hřiště, kterých je 45. Druhým 

nejrozšířenějším typem s celkovým počtem 41 hřišť, jsou 18-ti jamková hřiště. Dále jsou 

k dispozici dvě 36-ti jamková, čtyři 27-jamková a čtyři 6-ti jamková golfová hřiště.  

Golfovým fanouškům je tak v tomto sportu nabízeno široké pole využití. [16]  

 

Devítijamková hřiště jsou českým standardem, i když mnohé z nich se už rozšířily nebo 

rozšiřují na osmnáct jamek. Poplatky za hru se na 9-ti jamkovém hřišti pohybují o víkendu 

v rozmezí od 300 Kč do 1000 Kč za dvě kola. Ve všední dny je cena téměř o polovinu niž-

ší. Osmnáctijamková hřiště patří z hlediska poplatků za hru prakticky všechna do vyšší  

cenové kategorie. Tato hřiště, popřípadě celé resorty s 27 i více jamkami, už mnohdy patří 

k evropskému standardu. Většinu takových hřišť navrhují profesionální designérské firmy, 

sportovní kvalita bývá vysoká, konají se tu nejvyšší soutěže. 

 

Česká republika, jak již bylo zmíněno, se dělí na 14 krajů. Některé kraje se pyšní velkým 

počtem golfových hřišť, která jsou dostupná v blízkosti téměř každého velkého města.  

Typickým příkladem je Středočeský kraj, kde většinu návštěvníků golfových resortů tvoří 

obyvatelé hlavního města či turisté, kterých se zde shlukuje velké množství. Další  

zajímavou oblastí je kraj Karlovarský, díky lázeňství a bohaté zahraniční klientele.  

Dostatek hřišť je i v oblasti Liberecka. Opakem je kraj Vysočina a Olomoucký kraj, které  

                                                 

 

2
Uvedené počty registrovaných golfistů, klubů a hřišť jsou aktuální k 31. 12. 2011. 
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nenabízí tak širokou škálu příležitostí pro golfové nadšence. Konkrétní počty  

outdoorových golfových hřišť v jednotlivých krajích lze vidět v níže uvedeném grafu.  

 

Zdroj: (vlastní) 

5.1.1 Public hřiště v České republice 

Fenomén veřejných hřišť se u nás rychle rozšířil. Řada resortů vedle mistrovského hřiště 

vybudovala i cvičnou akademii, tzv. pitch&putt, jiné postavily plnohodnotné hřiště.  

Většina normovaných hřišť je přístupná pouze hráčům s handicapem - tedy těm, kteří  

složili zkoušku golfové způsobilosti. Aby se ale s hrou mohli seznámit i začátečníci,  

existují pro ně veřejná hřiště, tzv. public, kam je umožněn přístup každému hráči. Cílem 

těchto hřišť je seznámit naprostého začátečníka s golfem a umožnit mu  

vyzkoušet si hru na hřišti. Na rozdíl od driving range, kde se naučí správný golfový švih, si 

na public hřišti vyzkouší golf v praxi a osvojí si pravidla golfu, etiku a umění pohybu  

po hřišti. 

Podmínkou vstupu na veřejné hřiště je na některých z nich získání potvrzení od resortu, že 

jste se seznámili alespoň se základy golfové hry. Takové potvrzení lze obvykle získat  

po jedné hodině s trenérem a rozhodně není vyžadováno všude. Dále je potřeba mít  

zaplacené vlastní green fee a dodržovat místní pravidla a bezpečnost při hře. Nemělo by se 

zapomínat na etiketu, která se týká golfového oblečení stejně jako chování hráčů. 

V současné době je v České republice k dispozici budoucím hráčům golfu 38 veřejných 

hřišť. [32]   
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5.2 Analýza golfových příležitostí 

Následující analýza golfových příležitostí je rozdělena pro větší přehlednost a ucelenost 

dle členění regionů soudržnosti NUTS II. V jednotlivých regionech jsou charakterizovány 

možnosti golfové turistiky a úroveň poskytovaných služeb (název hřiště, do jakého kraje 

golfové hřiště spadá, počet jamek, zda je k dispozici ubytování přímo v golfovém areálu, 

zda se hráčům nabízí restaurace a jaký je green fee, tj. poplatek za vstup na hřiště). 

Charakteristika jednotlivých hřišť je znázorněna v přehledné tabulce, která je vždy  

u každého regionu soudržnosti a slouží zároveň i jako přehled poskytovaných služeb 

v každém golfovém resortu a vypovídá o kvalitě golfové turistiky v regionu. 

Co se týká poskytovaných služeb v golfových areálech, téměř každé hřiště poskytuje  

restauraci. Některá menší hřiště sice disponují jen barem s lehkým občerstvením, ale větší 

hřiště nabízejí restaurace a často i ubytovací možnosti přímo v golfových areálech. Dále je 

k dispozici hráčům klubovna, půjčovna golfového vybavení, pro shop, vyskytují se  

i wellness centra a téměř samozřejmostí je parkoviště. Na základě této analýzy je  

pod tabulkou krátce charakterizováno vybrané golfové hřiště, které nabízí nejkvalitnější a 

nejširší možnosti golfu v daném regionu nebo je něčím výjimečné.  
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5.2.1 Praha 

Praha jako samostatný region soudržnosti nabízí 5 golfových hřišť. Obyvatelé hlavního 

města mají tedy poměrně široké možnosti golfové turistiky, avšak z celkové analýzy je 

jasně vidět, že vysoké procento golfových resortů je umísťováno nikoliv v rušném centru, 

ale v těsné blízkosti Prahy či na jejím okraji, kde nacházejí hráči vyhledávaný klid, čistější 

ovzduší a vhodné přírodní podmínky. I přes to patří, podle jednoho z mnoha průzkumů, 

hlavní město Praha mezi TOP 5 evropských golfových destinací. Golfová hřiště v Praze 

využívá i velké procento cizinců. 

Tabulka 5.1 – Analýza golfových hřišť - Praha 

Hřiště Kraj 
Počet 

jamek 
Ubytování Restaurace 

Green fee 

(v Kč) 

Černý Most Praha 18 Green box Black Bridge ano od 444,-- 

Hodkovičky Praha 9 ne ano od 300,-- 

Hostivař Praha 9 ne ano od 150,-- 

Praha Motol Praha 9 ne ano od 360,-- 

Zbraslav Praha 18 ne ano od 390,-- 

Zdroj: (vlastní) 

Golf resort Černý Most 

Jedná se o poměrně nový golfový resort, který byl vybudován v březnu roku 2010.  

Mistrovské 18-ti jamkové hřiště mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi splňuje 

standardy PGA a nabízí moderní zázemí, driving range, 12 krytých vyhřívaných odpališť, 

dalších 14 odpališť z podložky v dalším podlaží a 12 (alternativně 26) odpališť  

z travnatého odpaliště, 2 putting greeny, chipping area. Navíc tréninkové plochy jsou 

osvětleny. K dispozici jsou šatny, restaurace s příjemným nerušeným posezením na terase 

restaurace či v atriu budovy. Dále nabízí prodej golfových potřeb a 2 simulátory. Nabídku 

doplňuje i flotila bugin, které si lze ke hře půjčit. 

V areálu stojí 20 bungalovů a 2 vily greenbox s možností dlouhodobého i krátkodobého 

pronájmu, služby pro návštěvníky jsou na vysoké úrovni, včetně možnost ručního mytí 

auta. Ceny ubytování se pohybují od 2800 Kč/2 osoby/noc. Součástí areálu je stylová  

restaurace s širokým výběrem golfových specialit. [14], [19]   
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5.2.2 Střední Čechy 

Do tohoto regionu soudržnosti spadá pouze Středočeský kraj, který naprosto vyniká mezi 

ostatními kraji. Může se pochlubit 20 golfovými hřišti, z nichž převažují 18-ti jamková. 

Vysoký počet golfových destinací v kraji souvisí se zájmem zřizovatelů lokalizovat svá 

golfová hřiště v těsné blízkosti centra, tedy hlavního města, kde se shlukuje nejvyšší  

procento obyvatel a zahraničních turistů. Střední Čechy díky své poloze, přírodním  

podmínkám a kulturním a historickým památkám, které vytváří příležitosti pro výstavbu  

golfových areálů, přímo vybízí umístit golfový areál právě sem.  

Tabulka 5.2 – Analýza golfových hřišť – Střední Čechy 

Hřiště Kraj Počet jamek Ubytování Restaurace 
Green fee 

(v Kč) 

Albatross Středočeský 18 ne ano od 1000,-- 

Benátky Středočeský 18 ne ano od 250,-- 

Beroun Středočeský 18 Beroun Golf Resort ano od 375,-- 

Beřovice Středočeský 18 ne ano od 450,-- 

Botanika Středočeský 9 Hotel Botanika ano od 200,-- 

CasaSerena Středočeský 18 ne ne privátní 

Karlštejn Středočeský 27 Karlštejn Golf Resort ano od 1200,-- 

Konopiště Středočeský 36 Zámecký hotel  ano od 600,-- 

Líšnice Středočeský 9 ne ano od 300,-- 

Mladá Boleslav Středočeský 18 ne ano od 300,-- 

Molitorov Středočeský 18 ne ne od 350,-- 

Mstětice Středočeský 18 ne ano od 525,-- 

Podbořánky Středočeský 9 ne ne od 150,-- 

Poděbrady Středočeský 18 Golf Club Poděbrady ano od 300,-- 

Slapy Středočeský 18 ne ano od 300,-- 

Srbsko Středočeský 9 Golfový klub Ráj ano od 200,-- 

Stará Boleslav Středočeský 9 ne ne od 380,-- 

Štiřín Středočeský 9 Zámek Štiřín ano od 400,-- 

Trhový Štěpánov Středočeský 9 ne ne od 280,-- 

Zlonín Středočeský 9 ne ano od 100,-- 

Zdroj: (vlastní) 
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Golfový resort Albatross 

Tento golfový resort se nachází v obci Vysoký Újezd a díky své poloze je výborně  

dostupný nejen z centra hlavního města, ale i z mezinárodního letiště Ruzyně. Byl  

vybudován v dubnu roku 2010. Albatross se může pochlubit titulem Golfový areál roku 

2011. Toto ocenění získalo hřiště na základě ankety golfistů, která probíhala od 1. 6.  

do 31. 10. 2011. Celkem bylo napočítáno 6830 platných hodnocení od golfistů, ze kterých 

vzešla TOP 10 golfových areálů, viz. Příloha č. 2. Pro návštěvníky je připraveno 18-ti  

jamkové hřiště nejvyššího evropského standardu, tréninkové centrum, moderní klubovna, 

konferenční prostory a v neposlední řadě restaurace Kogo. [11], [28]   

 

Golfové hřiště Casa Serena 

Toto golfové hřiště je čistě privátní a jako takové, je pro běžného golfistu nedostupné.  

Otevírá se pouze pozvaným hostům či návštěvníkům některého z prestižních turnajů, jež se 

tam konají. Do provozu bylo dáno v létě roku 2008, a to prostřednictvím turnaje seniorské 

evropské golfové túry. Jde opravdu o výjimečný areál, jeden z nejlepších a také  

nejpohlednějších v Česku. Osmnáctijamkové hřiště Casa Serena se nachází v obci Roztěž  

u Kutné hory. Jeho investorem a majitelem je nadnárodní společnost Foxconn, zabývající 

se výrobou součástek pro výpočetní techniku. I když není pravděpodobné, že by na tomto 

hřišti mohli čeští golfisté hrát, může si kdokoliv hřiště zblízka prohlédnout. Lze doporučit  

i výlet na kole s návštěvou Kutné hory. [29]   

 

Obrázek 5.1 – Golfový resort Albatross 

 

Zdroj: (http://www.albatross.cz/cs/golfove-hriste) 

http://www.albatross.cz/cs/golfove-hriste
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5.2.3 Jihozápad 

Do regionu Jihozápad spadá Jihočeský i Plzeňský kraj. Jižní Čechy jsou jednou  

z největších a nejoblíbenějších turistických oblastí ČR. Rozmanitá krajina má mnoho tváří. 

Je to jedna z ekologicky nejčistších oblastí republiky. Půvabná selská lidová architektura 

se zde snoubí s historickými památkami a tradicí. Tato oblast má již dlouhodobě rekreační 

charakter. 12 hřišť, které nabízí tyto kraje golfovým nadšencům, se dá považovat  

za průměrné možnosti v porovnání s ostatními regiony soudržnosti v ČR. Golfová turistika 

se zde rozvíjí poměrně vysokým tempem a do budoucna lze očekávat další nové golfové 

destinace. 

Tabulka 5.3 – Analýza golfových hřišť – Jihozápad 

Hřiště Kraj 
Počet 

 jamek 
Ubytování Restaurace 

Green 

fee  

(v Kč) 

Alfrédov Plzeňský 18 Hotel Alfrédov ano od 325,-- 

Bechyně Jihočeský 9 Penzion Golf ano od 250,-- 

Ćertovo Břemeno Jihočeský 18 ne ano od 350,-- 

Český Krumlov Jihočeský 18 Village hotel Svachův Dvůr ano od 490,-- 

Darovanský Dvůr Plzeňský 27 Resort Darovanský Dvůr ano od 400,-- 

Větřní Jihočeský 6 Hotel Golf ano od 200,-- 

Plzeň – Dýšina Plzeňský  18 Golf Hotel Plzeň ano od 600,-- 

Hluboká Jihočeský 18 ne ano od 250,-- 

Hořehledy Plzeňský 9 Golf Resort Hořehledy ano od 150,-- 

Mnich Jihočeský 18 Obora Golf Village ano od 500,-- 

Nová Bystřice Jihočeský 9 Obora Golf Village ano od 300,-- 

Písek-Kestřany Jihočeský 18 ne ano od 300,-- 

Zdroj: (vlastní) 

Golfresort Monachus – Mnich 

Hřiště Mnich tvoří společně s devítijamkovým hřištěm Nová Bystřice Golf Resort  

Monachus. Toto golfové hřiště patří k nejvyhledávanějším hřištím v České republice a  

za rok 2011 bylo vyhlášeno jako nejlepší hřiště mezi golfisty. Návrh hřiště pochází z dílny 

rakouských architektů Gűnthera a Gerolda Hauserových. Hřiště je dokonale přizpůsobené 

místní krajině, která je pro své poměrně chladné a drsné klima nazývána Českou Kanadou. 

Hráči zcela jistě ocení i klubovou restauraci a luxusní ubytování, které mohu využít 

i k trvalému bydlení. [3], [30]   
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5.2.4 Severozápad 

Nejzápadnější turistický region ČR, rozprostírající se na hranicích s Bavorskem a Saskem, 

proslul především lázeňstvím. Karlovarský kraj se stává rájem golfistů. V současné době  

mohou příznivci tohoto sportu využít 10 golfových areálů. Golf tak alespoň v tomto kraji pře-

stává být sportem „vyvolených“. Druhým krajem patřícím do tohoto regionu je kraj Ústecký. 

Dříve dlouho opomíjený kraj zažívá v poslední době všestranný rozvoj turistiky, k němuž  

rozhodující měrou přispělo otevření nových hraničních přechodů a turistických přeshraničních 

stezek. V posledních letech se také hojně využívá k výstavbě nových golfových areálů  

atraktivní lokality kolem Krušných hor. 

Tabulka 5.4 – Analýza golfových hřišť - Severozápad  

Hřiště Kraj 
Počet  

jamek 
Ubytování Restaurace 

Green 

fee  

(v Kč) 

Barbora Ústecký 9 ne ne od 350,-- 

Bitozeves Ústecký 9 ne ne od 300,-- 

Cihelny Karlovarský 18 Art-hotel Royal Golf  ano od 950,-- 

Františkovy Lázně Karlovarský 18 ne ano od 350,-- 

Háje Karlovarský 9 ne ne od 400,-- 

Janov Ústecký 9 Janov ano od 400,-- 

Karlovy Vary Karlovarský 18 Apartmá Hole in one ano od 600,-- 

Kotlina Ústecký 9 ne ano od 385,-- 

Kynžvart Karlovarský 18 Hotel Metternich ano od 510,-- 

Libouchec Ústecký 9 ne ne od 180,-- 

Luby Karlovarský 9 ne ano od 200,-- 

Mariánské Lázně Karlovarský 18 Golf Hotel Morris ano od 200,-- 

Most Ústecký 9 ne ne od 400,-- 

Racing Karlovy Vary Karlovarský 18 Hotel U Šimla ano od 350,-- 

Sokolov Karlovarský 18 ne ano od 275,-- 

Teplá Karlovarský 9 ne ano od 200,-- 

Teplice - Cínovec Ústecký 9 Krušnohorský Dvůr ano od 400,-- 

Ústí nad Labem Ústecký 18 ne ano od 600,-- 

Zdroj: (vlastní) 
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Astoria Golf Club Cihelny 

Toto mistrovské 18-ti jamkové hřiště se řadí mezi nejkvalitnější golfové areály České  

republiky. Jeho projektantem byla světoznámá Gary Player Design Company, která  

vytvořila hřiště tzv. skotského typu. Nachází se v malebném údolí říčky Teplá, v chráněné 

krajinné oblasti Slavkovský les a právě voda tu hraje stěžejní roli. K zajímavostem patří i 

železniční trať, která prochází středem areálu.  

Hřiště v Cihelnách bylo dějištěm řady špičkových turnajů. Mezi ně patří např. PGA Czech 

Golf Tour 2004, Audi Invitational nebo O2 Business Golf Tour. Zároveň však nabízí ty 

nejlepší podmínky i pro rekreační hráče, a dokonce úplní začátečníci zcela jistě ocení jeden 

z největších tréninkových areálů v Evropě. 

Golfoví nadšenci a široká veřejnost mohou posilnit své žaludky v nové elegantní restauraci 

přímo v prostorách golfového klubu a pro ty, kteří se zde rozhodnou strávit vícedenní  

pobyt, je zajištěno ubytování ve stylovém hotelu Royal Golf. [3], [12]   

 

Golf Resort Karlovy Vary 

Golf Resort Karlovy Vary je jedním z nejstarších areálů nejen v Čechách, ale i ve střední 

Evropě. Hřiště bylo založeno již ve třicátých letech 20. století a po roce 1989 prošlo  

úpravami, díky kterým dnes patří k absolutní české špičce. Tento areál je umístěný 

v překrásném prostředí Krušných hor, 5 km od centra Karlových Varů. Pořádají se zde 

významné evropské turnaje a jednou do měsíce se tu konají i klubová klání. [31] 

Po turnaji nebo tréninku si mohou golfisté dopřát odpočinek v relaxačním centru Pupp 

relax centrum  - pára, whirpool a masáže. Pro hráče se zaplaceným green fee je vstup 

zdarma, pro ostatní je vstup zpoplatněný částkou 100 Kč. Kdo má zájem strávit noc přímo 

v resortu, je mu poskytována jedinečná možnost ubytování v luxusním apartmá „Hole  

in one“ s výhledem na golfové hřiště, ovšem je potřeba vzít na vědomí, že jedna noc stojí 

6500 Kč včetně snídaně. [34]    

Raritou golfového areálu je výskyt ohroženého živočicha sysla obecného, který je  

považován za maskota hřiště.  
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5.2.5 Severovýchod 

Tento turistický region se nachází na hranicích Čech a Moravy a zasahuje do tří správních 

jednotek - části Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Na severu sousedí 

s Polskem a díky své poloze je dobře dostupný i ze všech ostatních států sousedících s ČR. 

V regionu, který tvoří 3 kraje, je nabídka golfových příležitosti poměrné vysoká.  

Největším lákadlem je golfový resort Nová Amerika, které je blíže popsáno níže. 

Tabulka 5.1–Analýza golfových hřišť - Severovýchod 

Hřiště Kraj 
Počet 

jamek 
Ubytování Restaurace 

Green 

fee 

 (v Kč) 

Grabštejn Liberecký 9 ne ano od 350,-- 

Harrachov Liberecký 9 ne ano od 400,-- 

Hradec Králové Královéhradecký 6 ne ano od 250,-- 

Hrádek Královéhradecký 9 ne ne od 300,-- 

Ještěd Liberecký 9 Golf Club Ještěd ano od 250,-- 

Kunětická Hora Pardubický 18 Hotel Kunětická Hora ano od 400,-- 

Liberec Liberecký 18 ne ano od 300,-- 

Malevil Liberecký 18 Resort Malevil ano od 400,-- 

Mladé Buky Královéhradecký 18 Grund Resort ano od 500,-- 

Myštěves Královéhradecký 18 Myštěveský zámeček ano od 200,-- 

Na Vrších Královéhradecký 9 ne ano od 150,-- 

Nová Amerika Královéhradecký 27 Hotel Nová Amerika ano od 450,-- 

Osyčina Pardubický 9 ne ne od 350,-- 

Lázně Bohdaneč Pardubický 9 ne ne od 250,-- 

Prosečné Královéhradecký 9 Penzion Golf  ano od 300,-- 

Semily Liberecký 9 ne ne od 150,-- 

Svobodné Hamry Pardubický 9 ne ano od 150,-- 

Ústí nad Orlicí Pardubický 9 ne ne od 250,-- 

Ypsilon Liberec Liberecký 18 ne ano od 375,-- 

Zdroj: (vlastní) 
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Golf Club Harrachov 

Jedná se o jedno z nejvýše položených hřišť v Čechách (730 m n.m.) zasazené do krásné 

přírody západních Krkonoš. Poloha hřiště v horském středisku umožňuje spojit golf  

s rodinnou dovolenou a zkusit i další aktivity, např. horská kola, tenis či horskou turistiku. 

Předností hřiště je omezená průchodnost hráčů, maximální počet skupin na hřišti je 7, což 

zajistí každému hráči dostatek soukromí a klidu pro svou hru. Díky sklonu hřiště se zde dá 

v zimě jezdit na lyžích, podél jamek č. 1 a č. 4 vedou malé kotvové vleky. [23]   

Golf Club Harrachov je jediným hřištěm v Krkonoších s nainstalovanými odpališti  

pro nejmenší golfisty v rámci projektu „Family Courses“, děti se tak stávají rovnocennými 

partnery svých rodičů (podrobnější informace o projektu v kapitole 6). [24]  

  

Nová Amerika Golf Resort 

Nová Amerika je golfovým centrem východních Čech a svým počtem jamek, 27  

mistrovských a 18 jamek veřejného hřiště, patří k největším v republice. Areál disponuje 

třemi samostatnými devítijamkovými hřišti – Bohemian Garden, Woodland a Maple Hills. 

Jednotlivá hřiště se od sebe liší délkou, kde Woodland má délku 6490 metrů a je nejdelším 

českým hřištěm, a také jedním z nejtěžších. Krásu 45 jamek, stejně tak jako půvab okolní 

přírody, nelze poznat za jediný den, proto Nová Amerika nabízí stylově zařízený hotel 

s několika restauracemi a vyhlášenou kuchyní. [3], [35] 

Od roku 2011 může nabídnout tento resort jedinečný tréninkový areál Aqua Golf v Hradci 

Králové. Jedná se o největší vodní driving range v celé Evropě. Odpaluje se netradičně  

do jezera, na jehož hladině se vznášejí bóje a umělé plovoucí target greeny. [13]   

Obrázek 5.2 – Aqua Golf Hradec Králové 

 

Zdroj: (http://www.novagolf.cz/aquagolf.php?page=4) 

http://www.novagolf.cz/aquagolf.php?page=4
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5.2.6 Jihovýchod 

Region soudržnosti Jihovýchod tvoří kraj Vysočina a kraj Jihomoravský. Celkovým  

počtem sedmi hřišť v regionu se neřadí tyto kraje ke špičce republiky. Především kraj  

Vysočina je golfově chudým krajem, který nabízí jen 2 golfová hřiště. Golfoví nadšenci si 

ale zde přijdou na své: Jihomoravský kraj nabízí špičkové 27-jamkové hřiště, které stoupá 

na oblibě. Golfová turistika zde není zatím natolik rozvinutá a populární jako v jiných  

krajích, především v Čechách. 

Tabulka 5.1 – Analýza golfových hřišť - Jihovýchod  

Hřiště Kraj 
Počet 

jamek 
Ubytování Restaurace 

Green fee 

(v Kč) 

Austerlitz Jihomoravský 18 Golf Hotel Austerlitz ano od 400,-- 

Brno Automotodrom Jihomoravský 9 ne ne od 200,-- 

Brno Kaskáda Jihomoravský 27 Hotel Kaskáda ano od 950,-- 

Kořenec Jihomoravský 18 Hotel Pythagor ano od 700,-- 

Svratka Vysočina 9 Hotel Svratka ano od 200,-- 

Těšetice Jihomoravský 9 ne ne od 300,-- 

Telč Vysočina 18 Hotel Šiškův Mlýn ano od 600,-- 

 

Golfový areál Kaskáda – Brno 

Toto golfové hřiště se nachází v překrásné kopcovité krajině 9 km od Brna. Bylo navrženo 

britským architektem Jonathanem Gauntem. Hřiště s 27 mistrovskými jamkami je  

rozděleno na tři samostatné části (Dřevěná, Kamenná a Železná devítka). Golfový areál je 

doplněn o restauraci, hotel Kaskáda****, pro shop a parkoviště. Může se také pochlubit 

kongresovým sálem a wellness centrem. Charakteristickým prvkem je dokonalé skloubení 

hracích ploch s okolní přírodou a velké množství uměle vybudovaných jezer (13 jezer 

s více než 2 ha vodní plochy). [22]   

 

 

Zdroj: (vlastní) 
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5.2.7 Střední Morava 

Region Střední Morava je geograficky velmi zajímavý. Východní hranici Zlínského kraje 

tvoří například atraktivní oblast Bílé Karpaty a spolu s Olomouckým krajem, který nabízí 

velké množství památek zapsaných na seznamu UNESCO, vytváří tento region pro turisty 

bohaté možnosti. Golfová turistika zde ovšem nenabízí široké využití. V porovnání 

s ostatními regiony má v tomto ohledu Střední Morava co dohánět. Ve Zlínském kraji se 

nachází 6 golfových hřišť, a to pouze 9-ti jamková, více jamková hřiště zde stále chybí. 

Hráči tak musí za většími golfovými hřišti cestovat. Kraj Olomoucký nabízí sice jen 2  

golfové areály, zato ale nabízí v Dolanech u Olomouce 18-ti jamkové hřiště. 

Tabulka 5.1 – Analýza golfových hřišť – Střední Morava 

Hřiště Kraj 
Počet 

jamek 
Ubytování Restaurace 

Green 

fee 

 (v Kč) 

Búřov Zlínský 6 Horská chata Búřov ano od 100,-- 

Kostelec u Zlína Zlínský 9 Hotel Lázně ano od 500,-- 

Olomouc - Dolany Olomoucký 18 ne ano od 490,-- 

Ostrožská Nová Ves Zlínský 9 ne ne od 350,-- 

Radíkov Olomoucký 9 ne ne od 250,-- 

Rožnov pod Radhoštěm Zlínský 9 ne ne od 300,-- 

Slušovice Zlínský 9 ne ano od 200,-- 

Velké Karlovice-Horal Zlínský 9 Hotel Horal ano od 300,-- 

Zdroj: (vlastní) 

Golf Club Olomouc 

Tento golfový resort se nachází dvanáct kilometrů od Olomouce, a to v lokalitě Dolany -

Véska. Hřiště je 18-ti jamkové, ale vznikalo postupně. První devítka je „vesnická“, skoro 

ze všech míst na hřišti je vidět obec Véska, která je kousek od hřiště a dotváří jeho charak-

ter. Druhá část hřiště je „horská“, jamky stoupají směrem vzhůru, až k obci Pohořany,  

odkud je nádherný výhled. Panorama zabírá obzor více než 180 stupňů, od Beskyd a  

Hostýnských vrchů přes Radíkov, celou Hanou, Drahanskou vrchovinu, věže Olomouce až 

po Nízký Jeseník. Novinkou na hřišti roku 2012 bude klubovna, která se má otevírat v létě. 

[25]   
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5.2.8 Moravskoslezsko 

Jak už samotný název regionu soudržnosti naznačuje, do tohoto regionu spadá kraj  

Moravskoslezský. Golfová turistika se zde rozvíjí postupně. Především kolem jádra  

regionu, města Ostravy, bojují golfoví nadšenci s nepříliš vhodnými ekologickými  

podmínkami. Naopak okolí Beskydských vrchů se jeví jako poměrně atraktivní prostředí. 

V regionu Moravskoslezsko se nachází 7 golfových areálů. Popularitu tohoto kraje udržuje 

především jedinečná destinace – sportovně-rekreační areál Prosper Golf Resort Čeladná. 

Tabulka 5.3 – Analýza golfových hřišť - Moravskoslezsko 

Hřiště Kraj 
Počet 

jamek 
Ubytování Restaurace 

Green fee 

(v Kč) 

Čeladná Moravskoslezský 36 Mountain Golf Hotel ano od 1200,-- 

Hukvaldy Moravskoslezský 6 ne ano od 250,-- 

Kravaře Moravskoslezský 18 ne ano od 400,-- 

Ostrava Moravskoslezský 9 ne ne od 150,-- 

Ostravice Moravskoslezský 18 Green Inn Hotel Beskydy ano od 700,-- 

Ropice Moravskoslezský 18 Penzion Mlýn Ropice ano od 250,-- 

Šilheřovice Moravskoslezský 18 Hotel Golf Šilheřovice ano od 400,-- 

Zdroj: (vlastní) 

Prosper Golf Resort Čeladná 

Sportovně-rekreační areál Prosper Golf Resort Čeladná se nachází na rozloze 140 hektarů 

v malebné obci Čeladná na severovýchodě České republiky v samotném srdci beskydských 

kopců. Součástí největšího středoevropského resortu jsou dvě mistrovská osmnáctijamková 

hřiště s klubovnou, bohatým zázemím pro golfisty a stylovou restaurací Golf. Moderní 

jízdárna Prosper Horse Ranch a Mountain Golf Hotel**** v alpském stylu, které jsou  

nedílnou součástí celého komplexu služeb, dotvářejí příjemnou atmosféru v nedotčeném 

podhorském prostředí Beskyd. Po právu tedy toto golfové hřiště náleží k PGA European 

Tour, nejvyšší golfové soutěži v Evropě, jíž je hrdým hostitelem a patří tak nesporně  

ke golfovým evropským špičkám. [3], [36]   

http://www.europeantour.com/
http://www.europeantour.com/
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6 SOUČASNÉ PERSPEKTIVY GOLFU V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Golf se v ČR neustále rozvíjí a hráči mají čím dál tím více možností. Nejvíce podporovaná 

iniciativa České golfové federace je v současnosti dlouho připravovaný celorepublikový 

projekt „Hraj golf, změň život“. Kromě toho existuje také projekt pod názvem „Family 

Courses“, který není ovšem tak známý. Další možností, kterou stále častěji a s větší  

oblibou využívají hráči golfu, jsou každoroční turnaje pořádané jak ze strany klubů, tak i 

firem. 

6.1 Projekt „Hraj golf, změň život“ 

Projekt „Hraj golf, změň život“ realizovaný ČGF byl oficiálně zahájen v polovině května 

2010. Záštitu převzaly Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Český olympijský výbor a Royal&Ancient. Jedním z hlavních motivů bylo 

znovuzařazení golfu mezi olympijské sporty. Český golf musí masivně rozšířit svou  

hráčskou základnu hlavně o děti a mládež, chce-li pomýšlet na olympijský úspěch. Dalším 

motivem je zpřístupnit golf všem a konečně strhnout z golfu nálepku „sportu jen  

pro bohaté“. Tento čtyřletý projekt je největší soukromou investicí do jednoho sportu v ČR 

od roku 1989. Podle propočtů se totiž Česká golfová federace a majitelé resortů a hřišť 

zapojených do projektu budou během příštích čtyř let na jeho realizaci podílet částkou  

v řádu stovek miliónů korun. 

Fyzickým osobám, které zatím nejsou registrovanými golfisty, umožní cenově velmi  

přístupnou výuku golfu prostřednictvím tzv. startovního balíčku. Startovní balíček  

v hodnotě zhruba 6500 korun zájemce pořídí za pouhých 299 korun (děti a mládež do 15 

let navíc s 50% slevou). Získá tím tři 50-minutové tréninkové lekce s golfovým trenérem, 

neomezené množství tréninkových míčů k těmto lekcím, zapůjčení golfových holí a  

později i možnost získat za poplatek 200 korun tzv. Osvědčení pro hru na hřišti. [33]   

Jediné co musí zájemce udělat, je nahlásit včas dotyčnému klubu, že má o akci zájem,  

vyplnit dotazník a počkat, až mu klub přidělí čas a kouče.  

Do programu se zapojilo 46 klubů, viz. Příloha č. 1.  Převážně jde o menší kluby a hřiště, 

ale ze špičkových hřišť se zapojily Cihelny, Nová Amerika a Zbraslav. Organizátoři se hájí 

tím, že začátečníci patří na menší a lehčí hřiště. 
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6.2 Projekt „Family Courses“ 

Projekt „Family Courses“ nebo-li rodinná hřiště se objevil roku 2009 i u nás. Tento projekt 

pochází z USA. Hlavním cílem projektu je poskytnout příjemnější hru pro děti a začínající 

hráče. Umožňuje hrát celé rodině společně, dětem a začínajícím hráčům i v preferovaných 

dnech, aniž by byla narušena průchodnost hřiště. Vychází vstříc dětem a rodinám s dětmi 

nad rámec obvyklého standardu a umožňuje jim cítit se vedle svých rodičů jako  

rovnocenný golfový hráč. Rodina tak může soutěžit navzájem a maximálně zvýšit zájem 

dětí o golf prostřednictvím férového soutěžení. Do projektu mohou být zařazeny ta hřiště, 

která mají přední odpaliště. U nás je to např. Golf Club Harrachov nebo hřiště Nová  

Amerika. [37] 

6.3 Golfové turnaje v České republice 

Turnajů se u nás během každé sezóny koná několik tisíc. Na každém hřišti jich bývá ročně 

několik desítek, někdy i přes stovku. Nejjednodušší formou je turnaj pravidelně pořádaný 

klubem, tzv. „hendikepový den“, který slouží k tomu, aby si hráči snižovali hendikepy.  

Hendikepové číslo je vyjádřením herní úrovně hráče. Tyto turnaje jsou většinou bez cen, 

přihlásit se může kdokoli. Přihlašování se provádí přes server ČGF. Dalšími turnaji bývají 

klubové s cenami. Velmi rozšířenou formou jsou turnaje firemní, kdy si firma či společnost 

pronajme hřiště a uspořádá turnaj. Existují také turnajové série (Tour), které čítají více 

turnajů za sezonu a každý se hraje na jiném hřišti. [3] 

Turnajová hra se v Česku stala velice populární, v ostatních zemích golfisté zdaleka tak 

aktivní nejsou. Statistiky říkají, že alespoň jeden turnaj ročně odehraje minimálně sedm 

českých golfistů z deseti.  

V roce 2010 se konala v České republice světová golfová událost, uskutečnil se tady turnaj 

Golf Czech Open, prostřednictvím kterého se mohli hráči kvalifikovat na prestižní Ryder 

Cup. Po dvanácti letech se tato vrcholná sportovní událost vrátila na naše území, konkrétně 

do Prosper Golf Resortu v Čeladné. Od roku 2010 se zde tento prestižní turnaj koná  

každoročně. [26] 
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7 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

7.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Zkoumaný vzorek 110 respondentů byl složen z náhodně vybraných golfistů, a to 

v Prosper Golf Resort Čeladná (dále jen „Čeladná“) a v Golf Clubu Olomouc (dále jen 

„Dolany“). Jednalo se o jednotlivce vykonávající rozmanité spektrum profesí a různé 

úrovně vzdělanosti se společnou zálibou ve hraní golfu. Dotazníky jsem rozdávala osobně 

nebo za spolupráce pracovníků jednotlivých golfových klubů, kteří v mém zastoupení tuto  

činnost vykonali.  

7.2 Metody práce 

Obecné informace o použité metodě dotazníkového šetření jsou popsány v kapitole  

„Metodika zpracování“ v úvodu bakalářské práce včetně forem použitých položek. 

Sestavení dotazníku předcházelo stanovení cílů a hypotéz. Dotazník (Příloha č. 3), který 

jsem k šetření sestavila a použila, je složen z 11 položek. Položky jsem volila dle  

stanovených cílů a hypotéz, které jsem prostřednictvím dotazníku ověřovala. Úvodní část 

dotazníku obsahuje oslovení respondentů, představení výzkumníka a nastínění  

problematiky, které se dotazník věnuje. Informuji zde také, že veškeré poskytnuté  

informace jsou zcela anonymní. Poté následují jednotlivé otázky dotazníku, které jsou  

nezávisle proměnné (pohlaví a věk) a závisle proměnné, týkající se vlastního obsahu.  

Součástí dotazníku je také poděkování respondentům za spolupráci a čas, které  

při vyplňování dotazníku věnovali. 

7.3 Organizace šetření 

Samotnému šetření předcházelo sestavení otázek do dotazníku. Tento dotazník jsem  

představila vedoucímu mé práce. Po vzájemné domluvě prošel dotazník ještě drobnými 

úpravami a následovala realizace pilotní studie. V rámci pilotní studie jsem rozdala 10  

dotazníků v okruhu svých příbuzných a přátel. Na základě pilotní studie byly provedeny 

ještě poslední úpravy v dotazníku, nejčastěji to byly přesnější formulace některých otázek. 

Po schválení konečné verze dotazníku vedoucím práce jsem připravila dotazníky  

pro cílovou skupinu a začala je rozdávat. Rozdávání dotazníků, po předběžné domluvě, 

zajišťovali zaměstnanci jednotlivých golfových klubů. Vzhledem k tomu, že si respondenti 

dotazníky nenosili domů a vyplňovali je při volné chvíle u recepce, nenastal problém 
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s návratnosti dotazníků. Bylo rozdáno 110 dotazníků, v každém klubu 55 a jejich  

návratnost byla 100%. Výzkumné šetření probíhalo po dobu dvou týdnů, a to první dva 

týdny v dubnu 2012, kdy se golfová hřiště otevírala po zimě.  

7.4 Zpracování získaných dat 

Všechny dotazníky, které jsem získala zpět, byly zcela vyplněny, což jsem zjistila při jejich 

třídění. Pomocí jednoduchých matematických operací jsem získaná data znázornila 

u každé položky zvlášť, jak v číselných tabulkách, tak i v podobě grafů. Pro sestavení  

tabulek a grafů byly využity softwarové programy Microsoft Word a Microsoft Excel. 

7.5 Cíle a hypotézy 

1. Zjistit míru spokojenosti golfových hráčů s nabídkou golfových příležitostí klubů v ČR. 

2. Zjistit zájem hráčů o golfové turnaje v ČR. 

3. Zjistit povědomí veřejnosti o projektu „Hraj golf, změň život“. 

 

Hypotéza 1 

Domnívám se, že míra spokojenosti golfových hráčů bude dostačující, tzn. více jak 75% 

kladných odpovědí u všech položek ověřujících tuto hypotézu. 

Této hypotéze odpovídá otázka v dotazníku: 1, 2, 3, 4, 5 

 

Hypotéza 2 

Domnívám se, že pro více jak 50% golfových hráčů je nabídka turnajů v ČR dostačující. 

Této hypotéze odpovídají otázky: 6, 7, 8 

 

Hypotéza 3 

Domnívám se, že více jak 50% respondentů zná právě probíhající projekt „Hraj golf, změň 

život“. 

Této hypotéze odpovídají otázky: 9, 10, 11 
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7.6 Výsledky výzkumného šetření 

Otázka č. 1: 

Myslíte si, že je golfová turistika v ČR dostatečně rozšířená? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

ANO 39 35% 16 23 

NE 71 65% 39 32 

celkem 110 100% 55 55 

                                     Tabulka 7.1 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích 
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    Graf 7.1 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %           Graf 7.2 - Odpovědi respondentů v Dolanech v % 

 

Na základě získaných odpovědí můžeme konstatovat, že většina respondentů si myslí, že 

golfová turistika v České republice není dostatečně rozšířená. Jak bylo zjištěno, důvodem 

je především porovnání s příležitostmi v zahraničí, kam řada hráčů za golfem cestuje. Ve 

srovnání s golfovými příležitostmi v zahraničí, například v Rakousku či Švýcarsku, zde 

chybí více 18ti-jamkových hřišť. V České republice se rozvíjí především trend menších 

akademií, z čehož pramení vznik více odpališť, což je snaha i České golfové federace. 
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Otázka č. 2: 

Jste spokojeni s celkovou úrovní služeb nabízených v golfových klubech? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

ANO 56 51% 45 11 

NE 44 49% 10 34 

celkem 110 100% 55 55 

                  Tabulka 7.2 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích  
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    Graf 7.3 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %            Graf 7.4 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %            

 

U této položky můžeme vidět různé výsledky v obou resortech. Respondenti, kteří  

využívají hlavně hřiště v Čeladné, odpověděli většinou kladně z toho důvodu, že jim je  

v areálu k dispozici vysoká kvalita služeb, dvě 18ti-jamková hřiště a možnost zahrát si  

na oficiálním hřišti série PGA Tour. Hráči byla oceněna také výborná restaurace v areálu 

Čeladná. 

Opačnou situaci můžeme pozorovat v Dolanech, kde odpovědělo více jak 60% hráčů  

negativně. Podle zjištěných informací za to může zejména horší stav hřiště nebo také, 

oproti jiným resortům, vysoká cena za půjčení golfového vozíku. Nicméně během tří  

měsíců se zde má vybudovat nová klubovna pro hráče, která by mohla alespoň částečně 

zvýšit kvalitu služeb. Chybí zde také kvalitní restaurace, kterou by mnozí golfisté jistě 

ocenili. 
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Otázka č. 3: 

Je podle Vašeho názoru ve Vašem okolí dostatečný počet golfových hřišť? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

ANO 33 30% 27 6 

NE 77 70% 28 49 

celkem 110 100% 55 55 

                    Tabulka 7.3 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích  
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    Graf 7.5 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %           Graf 7.6 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %            

 

Moravskoslezský kraj, kam patří Golf Resort Čeladná, nabízí ještě tři 18ti-jamková hřiště a 

tak jsou zde poměrně široké možnosti pro hráče, pokud nechtějí navštívit 36ti-jamkovou 

Čeladnou. Celkem se v kraji nachází 7 golfových hřišť, což je podle odpovědí respondentů 

dostačující. 

Respondenti, kteří odpovídali na tuto otázku v Dolanech, měli naprosto jasno. Převážná 

většina účastníků odpověděla negativně. Myslí si tedy, že v jejich okolí není dostatečný 

počet golfových hřišť. V Olomouckém kraji má bohužel hřiště v Dolanech prakticky  

monopolní postavení, a tak si může určovat „pravidla hry“ včetně cen. Druhé hřiště 

v tomto kraji, Radíkov, prakticky nemá šanci se svou nabídkou devíti jamek konkurovat. 
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Otázka č. 4: 

Jsou podle Vás schopny nejlepší české golfové resorty konkurovat těm světovým, co se 

kvality týče, a přilákat tak i zahraniční hráče? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

ANO 31 28% 17 14 

NE 79 72% 38 41 

celkem 110 100% 55 55 

                  Tabulka 7.4 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích 
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    Graf 7.7 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %            Graf 7.8 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %            

 

Téměř tři čtvrtiny respondentů si myslí, že ani ty nejlepší české golfové resorty nedokážou 

konkurovat těm světovým. Jako nejčastější příčiny tohoto názoru můžeme označit nižší 

ceny v zahraničí, vyšší kvalita hřišť, většinou jsou ve větších resortech k dispozici dvě  

18-ti jamková hřiště, samozřejmostí je restaurace v areálu, celková vyšší kvalita služeb a 

často má hráč v ceně již zdarma golfový vozík, což řada golfistů ocení. 
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Otázka č. 5: 

Co Vám chybí v nabídce golfových klubů, jaké služby byste přivítali? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v 

% 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

nižší ceny 41 37% 37 4 

moderní zázemí 19 17% 0 19 

trenérství 23 21% 0 23 

ubytování 27 25% 18 9 

celkem 110 100% 55 55 

                  Tabulka 7.5 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích  
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  Graf 7.9 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %            Graf 7.10 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %    

 

U této položky se respondenti mohli vyjádřit svévolně, co by rádi přivítali či vylepšili 

v golfových areálech v ČR. Mezi nejčastější odpovědi můžeme v Čeladné zařadit touhu  

po pestřejší a kvalitnější nabídce ubytování v těsné blízkosti resortu, která zde chybí. Často 

také hráči vyjadřovali touhu po nižších cenách, které se objevují v nabídce golfového  

resortu a právě vysoké ceny brání mnoha návštěvníkům zavítat do Čeladné častěji. 

Vzhledem k tomu, že hřiště v Dolanech nedosahuje úrovně Čeladné, zdejší respondenti 

odpovídající na tuto otázku, již mohli najít více alternativ na vylepšení situace. Hráčům 

zde chybí zejména lepší modernější zázemí, tréninkové plochy, stejně jako v Čeladné také 

ubytování a v neposlední řadě nabídka trenérů, kterých by mohli hráči častěji využít.  
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Otázka č. 6: 

Je podle Vás dostatečná nabídka golfových turnajů v ČR pro hráče jakékoliv úrovně? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

ANO 97 88% 51 46 

NE 13 12% 4 9 

celkem 110 100% 55 55 

                  Tabulka 7.6 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích  
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   Graf 7.11 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %          Graf 7.12 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %             

 

Šestá položka v dotazníkovém šetření přinesla poměrně jasný výsledek. Až 90%  

respondentů na obou hřištích označilo odpověď, kterou dávají najevo svou spokojenost 

s nabídkou golfových turnajů v ČR. Nabídka je podle většiny dotázaných dostatečná  

pro hráče jakékoliv úrovně. Nejčastějším typem hry pro amatéry je tzv. Stableford. Jde  

o bodování zahraného výsledku na každé jamce podle počtu odehraných ran podle tzv.  

Stableford bodů. Výjimkou jsou tzv. Single handicapy, to znamená hra na rány. Jedinou 

připomínkou u této položky je snad pouze to, že většina turnajů se odehrává v Čechách. 

Morava či Slezsko mají tedy v tomto ohledu co dohánět. 

 

 



Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 48 

 

Otázka č. 7: 

Využíváte či využil/a jste někdy možnost zahrát si na některém z golfových turnajů? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

ANO 86 78% 47 39 

NE 24 22% 8 16 

celkem 110 100% 55 55 

                                    Tabulka 7.7 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích  
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   Graf 7.13 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %          Graf 7.14 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %             

 

Z vyhodnocených výsledků lze pozorovat, že téměř 8 z 10 hráčů využívá či alespoň jednou 

již využilo možnost zahrát si na některém z golfových turnajů. Tento výsledek vypovídá  

o vysoké soutěživosti golfistů a o poměrně velikém zájmu o tyto turnaje. Každý hráč má 

touhu porovnat své kvality s ostatními, poměřit navzájem své umění a šikovnost, a třeba se 

také přiučit dalších cenných schopností či alespoň získat zajímavé informace od ostatních 

hráčů. Podle očekávání odpovědělo kladně o 15% více respondentů v Čeladné, kde se  

pořádají turnaje častěji, pravidelněji a jezdí sem ve velkém počtu i zahraniční hosté. Avšak  

i menší hřiště v Dolanech vykazuje poměrně vysoké procento kladných odpovědí. Zde jsou 

hlavní klientelou většinou hráči z Olomouckého kraje.  
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Otázka č. 8: 

Který typ turnaje je pro Vás nejoblíbenější? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

Stableford 64 58% 39 25 

Texas 

scramble 
21 19% 7 14 

„na rány“ 25 23% 9 16 

celkem 110 100% 55 55 

                   Tabulka 7.8 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích 
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    Graf 7.15 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %         Graf 7.16 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %             

 

Otevřený typ otázky nabídl hráčům vyjádřit se k tomu, jaký typ turnajů preferují, který je 

jejich nejoblíbenější. Na obou lokalitách analýza ukázala podobné výstupy. Necelých 60% 

golfistů hraje nejraději typ turnaje zvaný Stableford, který je již krátce popsán u položky  

č. 6. Zhruba jedna třetina dotázaných odpověděla, že si nejraději zahrají hru v párech, tudíž 

Texas Scramble. Texas Scramble je dle mého názoru společensky nejatraktivnější typ  

turnaje, kdy se spojí zábava, sport a příjemné přátelské prostředí v jednom. Jen 1 z 10  

hráčů v průměru označil za svoji nejoblíbenější turnaj tzv. hru na rány, kdy si hráči budují 

svůj vlastní handicap a tato hra je více individuální. 
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Otázka č. 9: 

Slyšeli jste někdy o projektu „Hraj golf, změň život“? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

ANO 92 84 44 48 

NE 18 16 11 7 

celkem 110 100% 55 55 

                  Tabulka 7.9 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích  
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   Graf 7.17 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %         Graf 7.18 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %             

 

V průměru označilo kladnou odpověď více jak 80% respondentů. Podobné procentuální 

vyjádření bylo očekáváno, protože kde jinde by se měli golfisté dozvědět o největším  

současném projektu ČGF než ve svých oblíbených golfových centrech. Je nutno však říci, 

že tento projekt je určen spíše pro hráče amatéry, respektive pro začínající golfisty,  

případně pro lidi, kteří tuto hru stále neokusili a váhají, zda si dopřát poprvé v životě  

například víkend v golfovém prostředí, zda vůbec chtějí nasát atmosféru golfu apod. 
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Otázka č. 10: 

Pokud ano, kde jste se o projektu dozvěděli? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

hřiště 28 26% 12 16 

internet 22 20% 8 14 

noviny 7 6% 3 4 

televize 53 48% 32 21 

celkem 110 100% 55 55 

                 Tabulka 7.10 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích  
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   Graf 7.19 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %         Graf 7.20 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %             

 

Další volná otázka v dotazníku měla za cíl zjistit, kde se respondenti dozvěděli  

o probíhajícím projektu „Hraj golf, změň život“. Téměř polovina účastníků odpověděla, že 

nejvíce informací jim daly spoty v televizi. Tyto reklamní spoty běží na televizních  

stanicích především před velkými turnaji v České republice, aby přilákaly co nejvíce  

nových hráčů na golfová hřiště. Druhou nejčastější odpovědí se staly informace poskytnuté 

v klubech či resortech, kde můžeme najít spousty reklamních materiálů, letáků nebo  

plakátů. Tímto způsobem se o projektu dozvěděla více jak jedna čtvrtina dotázaných. Mezi 

další časté odpovědi patří internet a noviny. 
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Otázka č. 11: 

Zaujal Vás tento projekt? 

Nabídka 
Počet 

respondentů 

Počet 

respondentů v % 

Golfová hřiště 

Čeladná Dolany 

ANO 44 40% 18 26 

NE 66 60% 37 29 

celkem 110 100% 55 55 

                  Tabulka 7.11 - Odpovědi respondentů ve dvou vybraných hřištích  

 

Čeladná

33%

67%

ANO

NE

    

Dolany

47%

53%

ANO

NE

 

   Graf 7.21 - Odpovědi respondentů v Čeladné v %          Graf 7.22 - Odpovědi respondentů v Dolanech v %             

 

Jak již bylo něco málo naznačeno v předešlých otázkách, tento projekt je zaměřen spíše  

na potencionální hráče, kteří váhají, zda začít s golfem. „Hraj golf, změň život“ si klade  

za cíl přilákat co nejvíce nových hráčů na česká golfová hřiště. Dotazníkové šetření  

ukázalo, že mírně nadpoloviční většinu respondentů projekt nezaujal, konkrétně v průměru 

60%. Dle mého názoru je tento negativní výsledek jednoznačně způsoben právě tím, že 

projekt není zaměřen na hráče, kteří se golfu nějakou dobu věnují a jsou ve většině členové 

některého z klubů, tudíž nejsou ani cílovou skupinou projektu. A jelikož dotazníkové  

šetření probíhalo ve 2 klubech, kde se pohybují převážně členové, výsledek je  

podle očekávání. 
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8 DISKUZE 

Na základě získaných dat a zpracovaných výsledků jsem vyhodnotila mnou stanovené cíle. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit míru spokojenosti golfistů s nabídkou golfových 

příležitostí klubů v České republice, zjistit zájem hráčů o golfové turnaje u nás a také zjistit 

míru povědomí veřejnosti o projektu „Hraj golf, změň život“. Skrytým cílem pak bylo 

vzbudit zájem o další informace u respondentů. 

Cíl č. 1 - Zjistit míru spokojenosti hráčů s nabídkou golfových příležitostí klubů v ČR 

Hypotéza 1 

Domnívám se, že míra spokojenosti golfových hráčů bude dostačující, tzn. více jak 75% 

kladných odpovědí u všech položek ověřujících tuto hypotézu. 

Diskuze k hypotéze 1: 

Po zpracování dat ve vyplněných dotaznících vyplynulo, že míra spokojenosti golfistů se 

současnou nabídkou golfových klubů je poměrně nízká, nedostačující. Po zanalyzování 

všech odpovědí v otázkách týkajících spokojenosti zákazníků se ukázalo, že průměrná  

nespokojenost činí 64%. Znamená to, že míra spokojenosti klientů s podmínkami v České 

republice je pouze 36%, což ukazuje, že v průměru spokojeni nejsou ani 4 respondenti 

z 10.  

Do analýzy tohoto cíle nebyla zahrnuta pouze položka týkající se přímo spokojenosti  

hráčů, u které byly poměrně vyrovnané odpovědi, ale patří sem také otázka dostatečné  

rozšířenosti golfové turistiky v ČR, na kterou odpovědělo 65% hráčů negativně, otázka 

týkající se dostatečného počtu golfových hřišť, na kterou odpovědělo 70% respondentů 

taktéž negativně a obdobné procentuální vyjádření bylo zjištěno v souvislosti 

s neschopností českých golfových areálů konkurovat zahraničním světovým resortům. Pátá 

položka dotazníku nám dala odpověď, co schází hráčům v České republice a nejčastější 

odpovědí se stala touha po nižších cenách a dostupnějším ubytováním.  

Na základě tohoto vyhodnocení se nepotvrdila hypotéza 1, že míra spokojenosti golfistů 

bude dostačující, tzn. více jak 75% správných odpovědí. 
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Cíl č. 2 - Zjistit zájem hráčů o golfové turnaje v ČR 

Hypotéza 2 

Domnívám se, že pro více jak 50% golfových hráčů je nabídka turnajů v ČR dostačující. 

Diskuze k hypotéze č. 2: 

Výstupy z dotazníkového šetření prokázaly, že naprostá většina golfových hráčů si ráda 

zahraje na některém z turnajů pořádaných v České republice. Celková úroveň využívání 

turnajů je v průměru 83%, což značí vysoké procento oblíbenosti a soutěživosti mezi hráči. 

Až 88% označilo nabídku turnajů v ČR za dostatečnou, a to je pro mě potěšující zjištění. 

Vysoké procentuální vyjádření potvrdila také další položka týkající se tohoto cíle.  

Konkrétně 78% dotázaných odpovědělo, že se již někdy v minulosti zúčastnilo některého 

z turnajů. Co se týče oblíbenosti jednotlivých typů turnajů mezi hráči, vyhodnoceny byly 

tři nejčastější odpovědi. Nejoblíbenější turnaj, který má nejradši téměř 60% účastníků  

dotazníku, je tzv. Stableford.  

Podle získaných dat a po jejich analýze lze tedy konstatovat, že se potvrdila hypotéza 2, 

tedy že pro více jak 50% golfových hráčů je nabídka golfových turnajů v ČR dostačující. 

 

Cíl č. 3 - Zjistit povědomí veřejnosti o projektu „Hraj golf, změň život“ 

Hypotéza 3 

Domnívám se, že více jak 50% respondentů zná současný projekt „Hraj golf, změň život“. 

Diskuze k hypotéze č. 3: 

Poslední tři položky dotazníku byly zaměřeny na právě probíhající projekt ČGF s názvem 

„Hraj golf, změň život“. V rámci tohoto cíle nebyla analyzována pouze míra povědomí 

veřejnosti o projektu, ale bylo také zjištěno, odkud se o projektu lidé dozvěděli a zda je 

zaujal. Potvrdilo se, že více jak 80% dotázaných zná projekt „Hraj golf, změň život“.  

Podobný výsledek se dal očekávat. Nejvíce respondentů projekt zná z reklamních spotů 

z televize a z reklamních materiálů v golfových klubech. Protože je zaměřen primárně  

na potencionální nové hráče, kteří by chtěli zkusit golf, bylo vyhodnoceno, že projekt  

hráče, tedy členy klubu, příliš nezaujal.  

Na základě vyhodnocení získaných dat se potvrdila hypotéza 3, tedy více jak 50% hráčů 

zná současný projekt „Hraj golf, změň život“. 
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ZÁVĚR 

Smyslem této bakalářské práce bylo dosažení několika cílů. Teoretická část měla za úkol 

přiblížit problematiku golfové turistiky v České republice, seznámit se se základními  

informacemi o tomto sportu a představit klíčové přednosti a možnosti golfu. Praktická část 

této práce byla zpracována tak, aby po jejím přečtení byly známy odpovědi na další cíle, 

které se věnují problematice rozvoje golfové turistiky na území České republiky v praxi. 

Byla provedena analýza golfových příležitostí v jednotlivých regionech soudržnosti NUTS 

2. Pomocí dotazníkového šetření a následné analýzy získaných dat jsem získala výstupy,  

které prokazují úroveň (ne)spokojenosti golfových hráčů se současným stavem nabídky 

služeb v golfových areálech, dále zda hráči využívají širokou nabídku turnajů v ČR a zda 

jsou dostatečně seznámeni s právě probíhajícím projektem České golfové federace „Hraj 

golf, změň život“. Posledním a zároveň neméně důležitým cílem tohoto výzkumu byla 

komparace všech těchto dílčích cílů v golfových areálech Čeladná a Dolany. 

Skrytým cílem praktické části této práce bylo prozkoumání rezerv potenciálu golfové  

turistiky v České republice. Po hlubší analýze se domnívám, že Česká republika jako  

golfová destinace nabízí poměrně dostatečné množství golfových hřišť pro uspokojení  

zahraničních turistů, avšak ceny a dostupné služby stále nekorespondují s požadovanou  

a doporučenou úrovní. Golfové areály, které mají své marketingové oddělení, jsou více 

ziskové a více se orientují na získání zahraniční klientely. Avšak právě z výše zmíněných 

důvodů zahraniční návštěvníci často raději zvolí jinou golfově rozvinutou zemi, což je 

škoda. Prostor pro zvýšení golfové turistiky u nás vidím ve zkvalitnění nejen golfových 

služeb, ale i v propojení s přidanou hodnotou, jako je například lázeňství, pivovarnictví, 

vinařství nebo kulturní památky.  

Ekonomický pokles zasáhl také golf stejně jako ostatní odvětví současného života. Golf 

jako hra se musí přizpůsobit současným trendům a společenským změnám a zaměřit se,  

dle mého názoru, na růst a možná víc než na růst i na pouhé zachování, trvání. A to 

v dnešní době není snadné, ale je to nutné. Jednoduše je zapotřebí upravovat dosavadní 

hřiště a nová stavět s cílem umožnit hru co největšímu počtu nových hráčů. Tento trend 

zahrnuje v první řadě děti. Jestliže má golf jako hra nadále růst, je naprosto nezbytné,  

aby byl široce dosažitelný a cenově dostupný pro co největší počet nových hráčů.  

Proto je nutné a důležité, aby vznikaly malé akademie a podobná zařízení, která pomohou 

růstu nových hráčů. 
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