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Anotace 

Na úvod mé bakalářské práce bych Vám ráda popsala sportovní cestovní ruch 

obecně a poté golfový cestovní ruch. Dále Vás seznámím s historií golfu, kdy a kde začal a 

co bylo jeho příčinou. Poté se budu věnovat prvním golfovým turnajům a jejich hvězdám a 

nezapomenu ani na současné největší turnaje světa. Budu se také zabývat současným 

stavem golfu u nás z hlediska příjezdového cestovního ruchu, kde zjistím, ze kterých zemí 

k nám zahraniční golfoví turisté přijíţdějí nejčastěji a jaká věková skupina hraje golf 

nejvíce. Na závěr mé práce se zaměřím na největší golfová hřiště v České republice, a také 

na několik nejdůleţitějších hřišť v Evropě. 

Klíčová slova: golfový cestovní ruch, golfová hřiště, golfové turnaje 

 

Summary 

 
First I would like to describe to you sport tourism at large and after that golf 

tourism. Then I describe golf history, when and where golf starts and why, what was the 

reason. After that I will be attend to first golf tournaments, first golf stars and also mention 

the most important tournaments on the present. I will be mention about position of golf on 

the present and what is incoming tourism in Czech Republic. I will find from which 

countries golf tourists come to Czech Republic and their age. In the end of the thesis I will 

be attend to largest golf courses in Czech Republic and aslo in Europe. 

 

Keywords: golf tourism, golf courses, golf tournaments 
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1 ÚVOD 

Lidé cestují od pradávných dob. Jako jedni z prvních cestovatelů byli poutníci. Tito 

lidé se vydávali především na různé náboţenské poutě, ale dopravovat se museli pouze 

pěšky, nebo na plavidlech po moři a oceánech, coţ trvalo velmi dlouho. Nebylo zvykem, 

aby lidé cestovali daleko od svých domovů. A byla to právě doprava a volný čas, co jim 

neumoţňovalo svobodný pohyb po světě. Cesty, které by v minulosti zabraly dlouhé dny či 

týdny, dnes usnadňuje automobilová, vlaková nebo autobusová doprava, cesty, které by 

trvaly měsíce či roky dnes zrychlí letecká doprava pouze na několik hodin. 

Cestovní ruch můţeme rozdělit na pobytový a poznávací. Někteří lidé dávají na 

dovolené přednost uţívání si nicnedělání a lenošení, kdy si můţou odpočinout od 

pracovního stresového prostředí a ruchu velkoměsta. Dávají přednost místům, kde se 

můţou odreagovat a být v klidném prostředí, například u moře nebo na horách, poslechem 

šumícího lesa či tekoucí řeky nebo někteří vyuţijí sluţeb zdravotníků v lázních na uvolnění 

celého těla a mysli, ţeny tam vyuţijí různých druhů koupelí a kosmetiky pro zkrášlení a 

zjemnění jejich pokoţky. 

Na druhé straně jsou lidé, kteří preferují poznávání nejrůznějších kultur, zajímá je 

historie nebo architektura známých historických míst, nebo jsou zde i milovníci sportu, 

kteří za svou oblíbenou činností jezdí také do zahraničí. Řada turistů dává přednost 

dobrodruţným dovoleným, jezdí se například potápět ke korálovým útesům, nebo dává 

přednost zimním radovánkám na horách, jako jsou Alpy, Tatry, apod. V současné době se 

ale jeden sport dostává čím dál více do popředí, stává se velmi populárním a na 

profesionální úrovni je také jedním z nejvíce výdělečných, a tím je golf. 

Svět golfu je velmi ţivý. Je pravidlem, ţe čím více se v dané zemi hraje golf, tím 

levnější je tam jeho vybavení. 

Golfovému sportu propadlo jiţ přes 60 milionů lidí na celém světě a je vystavěno 

celkem více neţ 35 000 golfových hřišť. Jak uţ jsem se zmínila na začátku, kdyţ lidé 

cestují na dovolené, jezdí tam proto, aby si odpočinuli především od městského ruchu, 

a tak, i kdyţ se civilizace čím dál více vzdaluje od ţivota spjatého s přírodou, tím častěji se 

do ní vrací, aby si odpočinula. To je taky důvod, proč lidé cestují za golfovým sportem. Je 

to sport, který se hraje v přírodě, hřiště jsou dlouhá, prostorná a klidná, některá hřiště jsou 
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v tak krásném prostředí, ţe vás hra vtáhne natolik, ţe se na své oblíbené hřiště a hlavně do 

přírody budete chtít vracet stále. Golf je totiţ sportem individuálním, takţe pokud si jde 

hráč zahrát sám, můţe se při něm velmi uvolnit a pročistit si hlavu od všedních starostí. 

A co je to golf? Golf je hra, jehoţ podstatou je dopravit míček z odpaliště do jamky 

za pomoci golfové hole. Kolik bude úderů, kterými hráč míček do jamky dopraví, je na 

něm. Jeden hráč můţe k dopravení míčku do jamky vzdálené např. 100 m potřebovat jen 

jeden úder, potom je jeho odpal označován jako „hole in one“, jiný hráč na to můţe 

potřebovat úderů několik. V takovéto situaci bude chtít ten druhý hráč na svůj výkon raději 

zapomenout, ale stejně se na hřiště opět vrátí, aby své skóre vylepšil a dostal se na takovou 

úroveň, jako hráč před ním. 

Golfové hřiště je krajina, kterou přetvořil člověk. Je to park, jehoţ zelená barva 

trávy a stromů s barvou okolní vody a stále se proměnlivým počasím tvoří překrásné 

scenérie. Pokud se po probuzení rozhodnete dát si golfovou rozcvičku a z greenu ještě 

nezmizela ranní rosa, můţete zřetelně vidět, jakou cestou směřoval váš míček do jamky, 

nebo kudy ji minul. 

Další výhoda je ta, ţe ke golfovému sportu není třeba ţádná velká fyzická kondice. 

Golf se naučí hrát kaţdý, kdo si pořídí pár holí, míčků, naučí se golfová pravidla a ví, jak 

se na hřišti chovat. Tento sport můţou provozovat všechny věkové kategorie, od nejmladší 

po nejstarší. 

Další výhodou golfu je to, ţe ho můţete hrát jak po celý rok, tak po celý ţivot. 

Některá hřiště bývají otevřená i v zimě, nebo můţete hrát na tzv. golfových simulátorech, 

coţ jsou počítačové verze světových golfových hřišť.  

Golf se stává významným celospolečenským fenoménem, ve kterém můţou dospělí 

„soupeřit“ se svými dětmi, aniţ by byli dospělí ve výhodě. Snad proto všechno se golf 

v České republice stává významnou sloţkou cestovního ruchu (Halada, 2007). 

 

 

 



Adriana Holubová: Golf a jeho význam pro cestovní ruch 
 

3 

Rok 2011 

2 GOLF JAKO SPORTOVNÍ DISCIPLÍNA 

2.1 Historie golfu 

Kde se vůbec golf vzal? Golfový sport má společné kořeny se sporty, jako jsou 

hokej, kriket, baseball, tenis, badminton, nebo ping-pong, tedy se sporty, při kterém hráči 

drţí v rukou tyč, či hůl jakéhokoliv tvaru a jejichţ účelem je, odpálit holí nějaký předmět 

oblého tvaru. 

Uţ staří Římané hráli takové hry a jedna z nich se nazývala paganica a právě tuto 

hru můţeme pokládat za jakýsi prazáklad golfu. Z paganicy se zřejmě zrodily i další hry, 

které se hrály ve středověké Evropě, například v Anglii, kde se Angličané ve 14. století 

bavili hrou cambuca. Podstatou cambucy bylo bouchnout zahnutou holí do míče z peří. 

V Belgii provozovali chole. Kovovou holí ve tvaru lţíce se udeřilo do koule z bukového 

dřeva. Francouzi a Italové hráli hru nazývanou palle-maille, při níţ se pouţíval dřevěný 

míček, na konci hole byla palička. Holanďané měli dva typy názvů pro svou hru. Záleţelo 

na tom, při jakých podmínkách se hrálo. Hra, která se hrála venku na zamrzlé ploše, se 

nazývala colf. Ale v případě, ţe tuto hru hráli pod střechou, nazývali ji kolf, neboli kolven 

(Halada, 2007). 

U všech těchto výše uvedených středověkých her máme k jejich provozování 

nezbytné pomůcky, jako je míček a hůl, přičemţ se míček odpálí holí co moţná nejdále. 

Ale abychom míček odpálili holí z místa A do místa B, ve kterém míček zůstane, chybí 

nám tady jeden podstatný golfový prvek – jamka. 

Kdyby měl obyčejný člověk, nehrající golf přijít na to, co bylo příčinou vzniku 

golfové jamky, proč a jak vznikla, byl by to pro něj těţký oříšek. Na otázku „proč“ by se 

odpovědět dalo. Dopravit do ní míček na nejmenší počet pokusů. Je ale třeba poloţit si 

také otázku „jak“ jamka vznikla. Většina lidí ve všem hledá sloţitost, mechanismus, 

člověkem něco vytvořené. Ale takového golfového laika by snad ani ve snu nenapadlo, ţe 

předchůdce dnešní jamky vytvořilo zvíře. Na skotských pastvinách tzv. „links“, coţ jsou 

místa mezi mořem a zemědělskou půdou blíţe do vnitrozemí, nejprve ovce a králíci spásali 

trávu, která potom byla natolik krátká, ţe po ní míček (dříve jen nějaký kulatý předmět) 

klouzal velmi dobře. Potom zvířata na těchto pastvinách vytvořila také první překáţky – 

bankry, a to takovým způsobem, kdyţ se chtěla schovat před velkým větrem, tak lehala 

stále na to samé místo tak dlouho, dokud neproleţela trávu aţ na její pískový podklad a 
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vytvořila tak prohlubeň. Pastevci si prohlubní vytvořených zvířaty začali všímat a potom 

uţ stačilo jen to, aby si při jejich dlouhé chvíli vzali do rukou svou dřevěnou hůl, nějaký 

oblázek z pobřeţí a zkusili jej odpálit do díry, kterou na pastvině vyhrabal například králík. 

A zrodil se golf (Halada, 2007). 

První zmínky o golfu pochází z r. 1457. Skotský parlament hru zakázal, protoţe 

odváděla pozornost vojáků od výcviku. Další záznamy pochází z počátku 16. století, a to 

ze skotského St. Adrews. 

Ale aţ v 18. století se začínají projevovat první snahy o organizování hry a vznikají 

první golfová pravidla. V roce 1744 byl zaloţen první golfový klub, a to v Leithu u 

Edinburghu, kde také vznikají první psaná pravidla. O 20 let později, v roce 1764, se 

v pravidlech sníţil počet běţně pouţívaných 22 jamek na dnešních stálých 18.  

19. století znamená pro golfový svět technickou revoluci ve změně materiálu 

golfového míčku, a tím i změnu jeho odolnosti a trvanlivosti. Dřívější méně trvanlivý 

koţený „péřák“ nahradil gutaperčový míček. Na přelomu 19. a 20. století se opět mění 

materiál míčku s pryžovým jádrem a objevují se i profesionálové, kteří se ţiví hraním 

golfu na golfových soutěţích a také jeho výukou. Jsou to především skotští profesionálové, 

kteří učí nové zájemce o tento nový sportovní hit. 

Objevují se první hvězdy golfového sportu. V Evropě nastává obrovský rozmach 

golfu. Vzniká zde na 1 000 hřišť. Rozvíjí se ţeleznice a s ní se golf rozšiřuje do celé Velké 

Británie. Jeho kouzlu podlehly i zaoceánské oblasti, jako USA, Indie, Jižní Afrika, 

Austrálie a také blízká Francie. Roku 1860 vzniká první tzv. otevřené mistrovství - 

British Open (Halada, 2007). 

Další revolucí ve 20. letech 20. století byla změna koncových částí holí, zavedly 

se ocelové násady, tzv. šafty. V této době se zrodil turnajový systém her. 

V Augustě v Georgii, se roku 1934 konal turnaj nazývaný Masters. Hvězdou 

tohoto turnaje byl golfista Bobby Jones, který byl také zakladatelem tohoto turnaje a 

zvítězil i v jiných turnajích, jako: 

 British Open,  

 Britisch Amateur,  

 US Open, 
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 US Amateur. 

Velký vliv na rozmach golfu do celého světa měla také televize. Nejenţe přitáhla 

další diváky, ale kromě hvězdy Bobbyho Jonese, dala zrodu i dalším idolům, jako byli 

Arnold Parmer, Jack Nicklaus a Gary Player. 

Golfové hvězdy – Parmer, Nicklaus a Gary Player, vytvořili z golfu velký 

byznys.  

Rok 1926 dal vzniku dalšímu velkému turnaji - Ryder Cupu. V tomto roce 

zorganizoval majitel obchodu s obilím Samuel Ryder mezistátní duel mezi Angličany a 

Američany. Na kaţdé straně bojovali dva golfisté. Vítěz se tehdy mohl radovat s výhry 

pěti liber. V dalším ročníku se počet hráčů zvýšil a čtyři na kaţdé straně a vítěz získal 

trofej v podobě poháru s golfistou na vrcholu, který se stal symbolem vítězství. Počínaje 

tímto rokem se kontinenty pravidelně střídají v pořadatelství a turnaj se koná každé dva 

roky. 

V roce 1930 vznikla v USA Profesionální golfová asociace (PGA), pořádající 

PGA Tour a aţ v roce 1972 byla touto asociací zaloţena PGA European Tour (EPGA), 

jejíţ turnaje byly pořádány především ve Velké Británii a Irsku.  

V americké PGA se prosadili evropští hráči jako Němec Bernhard Langer a Španěl 

Severiano Ballesteros. Díky těmto evropským hráčům začala být PGA oblíbená také 

v Evropě. 

PGA European Tour se sídlem v anglickém Wentworth Club ve Virginia Water 

v kraji Surrey, je organizace, která pořádá tři nejvýznamnější profesionální turnaje 

v Evropě: 

 European Tour,  

 European Seniors Tour, 

 Challenge Tour.  

European Tour je druhým největším okruhem hned po americké PGA a zároveň 

hlavním okruhem v Evropě. První velké turnaje EPGA, se konaly v Anglii, postupně se 

začaly rozšiřovat i do jiných koutů Evropy. Po druhé světové válce, se finanční výhry 

výrazně zvýšily. Turnaje byly ale stále pořádány jednotlivými kluby, či jejich promotéry 

(organizátory) zvlášť.  
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Vznik túry Profesionální golfové asociace má dlouhou historii. Kolébkou golfu, 

jak jiţ bylo uvedeno, je Skotsko, ve které se objevili první profesionálové. Úplně prvními 

profesionály, kteří také začali pořádat větší turnaje, byli výrobci golfových holí a 

greenkeepeři (osoby, které se starají o kvalitu trávy na golfovém hřišti), a ti také golf 

vyučovali. Pro vzrůstající počet zájemců o tento sport, následně vznikl The Open 

Championship, coţ byl turnaj, kterého se zúčastnilo více hráčů. Turnaj se poprvé konal 

roku 1860. Počet turnajů se zvyšoval, stejně tak jako výherní částky. Stále ale výhra nebyla 

tak vysoká, aby se golfem mohli hráči ţivit. 

Rok 1982 se konalo aţ 27 turnajů a o dva roky později se evropská túra (EPGA) 

stala nezávislou na Profesionální golfové federaci.  

V roce 1989 poprvé EPGA zavítala aţ do Asie, a to do města Dubai a v roce 1990 

se počet turnajů zvýšil na 38 za rok a sezona trvala jiţ od února do listopadu. První 

mezinárodní golfový turnaj u nás se uskutečnil v roce 1994 pod názvem Czech Open, 

který ale ještě nebyl pořádán Profesionální golfovou asociací (Halada, 2007). 

 

Mezi největší turnaje světa patří: 

Tab. 1:  Přehled největších turnajů světa (Oficiální program PGA, 2009) 

Název turnaje Země 

Alfred Dunhill Championship Jiţní Afrika 

South African Open Championship Jiţní Afrika 

Africa Open Jiţní Afrika 

Joburg Open Jiţní Afrika 

Abu Dhabi Golf Championship Spojené arabské emiráty 

Commercialbank Qatar Marters 

presented by Dolphin Energy 

Qatar 

Omega Dubai Desert Classic Spojené arabské emiráty 

Avantha Masters Indie 

WGC – Accenture Match Play USA 



Adriana Holubová: Golf a jeho význam pro cestovní ruch 
 

7 

Rok 2011 

Championship 

Maybank Malaysiam Open Malaysia 

WGC – CA Championship USA 

Trophée Hassan II Morocco 

Open de Andalusia de Golf Španělsko 

Masters Tournament USA 

Madeira Islands Open BPI – 

Portugal 

Portugalsko 

Volvo China Open Čína 

Ballantine´s Championship Korejská republika 

Open de Espaῆa Španělsko 

BMW Italien Open Itálie 

Iberdrola Open Cala Millor 

Mallorca 

Španělsko 

BMW PGA Championship Anglie 

Madrid Masters Španělsko 

The Celtic Manor Wales Open Wales 

Estoril Open de Portugal Portugalsko 

US Open Championship USA 

SAINT-OMER OPEN presented 

by Neuflize OBC 

Francie 

BMW International Open Německo 

Alstom Open de France Francie 

The Barclays Scottish Open Skotsko 

The 139th Open Championship Skotsko 

Nordea Scandinavian Masters Švédsko 

3 Irish Open Irsko 
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WGC – Bridgestone Invitational USA 

US PGA Championship USA 

Czech Open Česká republika 

Johnie Walker Championship at 

Greneagles 

Skotsko 

Omega European Masters Švýcarsko 

KLM Open Nizozemsko 

Austrian Golf Open Rakousko 

Vivendi Cup Francie 

The Ryder Cup Wales 

Alfred Dunhill Links 

Championship 

Skotsko 

Portugal Masters Portugalsko 

CASTELLÓ MASTERS Costa 

Azahar 

Španělsko 

Andalucia Masters Španělsko 

WGC – HSBC Champions Čína 

Barclays Singapore Open Singapore 

UBS Hong Kong Open Hong Kong 

Dubai World Championship Spojené Arabské Emiráty 
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2.1 Současný stav golfu ve světě 

Česká centrála cestovního ruchu provedla v listopadu roku 2008 dotazníkové 

šetření, které se týkalo příjezdového golfového cestovního ruchu do ČR. Své dotazníky 

rozdělila na dva typy – individuální dotazníky a dotazníky pro hřiště. Po vyhodnocení 

výsledků se zjistily tato fakta: 

a. Věkové rozložení návštěvníků 

 

Graf 1: Věkové rozložení návštěvníků 

 

1) Z hlediska individuálních dotazníků se zjistilo: 

a) Česká centrála cestovního ruchu zjistila, ţe nejdůleţitější věkovou skupinou 

pro český golfový cestovní ruch jsou návštěvníci starší 40 let, kteří tvoří 65% 

golfových návštěvníků, přičemţ největší zastoupení mají lidé pracující 

v oblasti středního a vyššího firemního managementu, 

b) dále se prokázalo, ţe muţi mají v tomto sportu mnohem výraznější zastoupení 

neţ ţeny – 74% tvoří muži, 19% tvoří ženy, zbývající procenta respondentů 

neuvedla bliţší údaje. 

c) návštěvníků, jejichţ primární aktivitou je pouze hraní golfu, je 90% a ti, 

kteří se zabývají i jinými aktivitami, které jsou označovány za doplňkové 

(wellness centra, ostatní sporty, turistika), tvoří pouhých 5%, zbývající 

procenta respondentů neuvedla bliţší údaje. 

Méně než 31
2%

31-40
6%

41-50 
16%

51-60
28%

61-70
21%

71 a více
3%

Neuvedeno
24%

Méně než 31 31-40 41-50 51-60

61-70 71 a více Neuvedeno
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d) stejnoměrný počet tvoří návštěvníci, kteří vyuţívají obě moţnosti, jak český 

golfový svět navštívit, a to jak individuálně, tak přes cestovní kancelář, či 

agenturu (49% a 49%), zbývající procenta respondentů neuvedla bliţší údaje. 

e) turisté, kteří za golfem do ČR jezdí na dobu 3-5 dnů, tvoří 51% z počtu 

návštěvníků a turistů pobývajících na našem území déle než pět dní je 37%, 

zbývající procenta respondentů neuvedla bliţší údaje. 

f) téměř všichni golfoví turisté, hráli na více neţ jednom českém golfovém hřišti, 

přičemţ polovina z nich si zahrála i na třech hřištích a na více než třech 

hřištích hrálo 49% návštěvníků, zbývající procenta respondentů neuvedla 

bliţší údaje. 

g) podstatnou roli, kolik turistů ze zahraničí přijíţdí za golfem do České 

republiky, hraje doporučení osob, které mají s golfovým cestovním ruchem do 

naší země pozitivní zkušenosti a také pozitivní zkušenosti s Českou republikou 

samotnou, 

h) 77% respondentů vyjádřilo velkou spokojenost s úrovní pobytu. Středně 

spokojených bylo 21%, zbývající procenta respondentů neuvedla bliţší údaje 

(Internet 1). 
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2) Dle dotazníků pro hřiště bylo zjištěno: 

 

a. Zastoupení národnosti 

 

 

 
Graf 2: Zastoupení národnosti (dle dotazníku k r. 2008) 

 

Z tohoto grafu je moţno vidět, ţe největší zastoupení golfových turistů u nás mají 

Slováci, Němci, Rakušané, dále obyvatelé Beneluxu a Švýcarska. V menší míře do 

České republiky zavítají turisté z jiţní Evropy, jako z Francie, Itálie, Španělska, z 8% 

jsou zde zastoupeni obyvatelé Dánska a Skandinávie a nejmenší počet zájemců o česká 

golfová hřiště mají Američané, především turisté z USA a Kanady, coţ je pochopitelné 

z důvodů jejich vysokého počtu normovaných golfových hřišť, díky pořádání 

profesionálních mezinárodních turnajů (Internet 1). 

 

 

 

 

 

Slovensko
19%

Německo
18%

Rakousko
12%

Benelux, 
Švýcarsko

9%

Francie, Itálie, 
Španělsko

8%

Dánsko, 
Skandinávie

8%

Spojené 
království a 

Irsko
6%

USA, Kanada
4%

Slovensko Německo Rakousko

Benelux, Švýcarsko Francie, Itálie, Španělsko Dánsko, Skandinávie

Spojené království a Irsko USA, Kanada
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b. Výdaje za ostatní služby v procentech 

 

 
Graf 3: Výdaje za ostatní služby v % (dle dotazníku k r. 2008) 

 

Při zjišťování útraty zahraničních hráčů v českých golfových resortech se zjistilo, 

ţe nejvíce hráči utratí za zelené karty (greenfee), dalo by se říct vstupenku na vyuţívání 

celého hřiště. Těchto turistů je 44%. Zhruba stejné peníze utratí za ubytování (21%) a 

stravování (18%). K zapůjčení výbavy utratí uţ méně – 11%, coţ dokazuje, ţe převáţná 

většina má svou golfovou výbavu. To se také shoduje s útratou v Proshopu (6%), kde si 

mohou turisté zakoupit golfové potřeby, ale kromě toho také nějaké pozornosti s golfovou 

tématikou (Internet 1). 
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Ubytování
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Zapůjčení 
výbavy
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6%

Restaurace, 
občerstvení
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2.2 Golf v České republice 

2.2.1 Historie golfu v ČR 

V České republice nemá golf tak dlouhou tradici jako v anglicky mluvících zemích, 

přesto zde existuje více neţ sto let. První golfové hřiště u nás zaloţil v roce 1904 pánský 

šermířský klub v Karlových Varech, jehoţ hosté vyţadovali kromě lázeňského 

odpočinkového pobytu také nějakou sportovní aktivitu. Toto hřiště jiţ bohuţel neexistuje. 

Ve stejné době vznikalo také hřiště v katastru Mariánských Lázní, které zaloţil král 

Edward VII. v roce 1905 a hraje se zde dodnes. Hřiště v Mariánských Lázních bylo 

z původních devíti jamek rozšířeno na osmnáctijamkové.  

První hřiště u Karlových Varů sice zaniklo, ale bylo zde vybudováno nové, a to na 

přelomu 20. a 30. let 20. století u obce Olšová Vrata. Na tomto hřišti můţeme hrát rovněţ 

i dnes. 

Golfové kluby: Golf v českých zemích se začal rozvíjet aţ ve 20. letech 20. století, 

kde roku 1926 vznikl první golfový klub na našem území, Golf Club Praha, spolu 

s hřištěm v Motole na tehdejším vojenském cvičišti. Další golfový klub, který je stále 

funkční, vzniklo v Mníšku pod Brdy, u vesnice Líšnice, jejíţ klub byl zaloţen v roce 1928 

jako druhý v Česku. Členové tohoto klubu byli například Jan Masaryk (syn prvního 

československého prezidenta) nebo Adolf Hoffmeister (český spisovatel, publicista, 

dramatik, malíř, cestovatel, karikaturista). Hřiště je funkční dodnes. Třetím českým hřištěm 

bylo hřiště ve Volešovicích u Štiřína, jehoţ vlastník byl průmyslník František Ringhoffer 

IV. (syn F. Ringhoffera III. – firma Ringhoffer – Tatra, kde se nejprve vyráběla 

pivovarnická a cukrovarnická zařízení, později vagony a tramvaje). 

Ve 30. letech začínají být golfová hřiště na západu Čech velmi oblíbená. Existuje 

jiţ také Golfový svaz ČSR zaloţený v roce 1931, do kterého vstupují také Golf Club 

Brno s hřištěm ve Svratce a Golf Club Třemšín. Vzniká další praţské hřiště 

v Klánovicích u Prahy, které se stává jedním z nejnavštěvovanějších českých hřišť.  

Rok 1937 dal vzniknout Evropské golfové asociaci (EGA), jejímiţ zakladateli 

bylo kromě zahraničních, také několik českých hráčů (Halada, 2007). 

Válečné období mělo za následek útlum golfu v českých zemích. Největší úpadek 

nastal po roce 1948, kdy byl golf povaţován za burţoazní sport.  
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Golfový svět znovu oţil aţ v 60. letech. Budovala se hřiště v Poděbradech a 

Šilheřovicích na severní Moravě. Český golfový svaz byl přijat za člena Evropské golfové 

asociace. Golfisté se snaţili udrţet jiţ vydobytých pozic v ţebříčku světových golfistů, ale 

v roce 1989 mělo Česko pouze něco málo přes 1 000 zástupců v tomto sportu a také počet 

hřišť byl omezen na tři osmnáctijamkové (Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Šilheřovice) a 

pět devítijamkových (Líšnice, Motol, Svratka, Poděbrady, Semily). 

V polovině 90. let se podařilo českému golfu přivést na naše hřiště prestiţní túry 

EPGA a konala se zde také veletrţní Golf Show. Přesto všechno měly české golfové kluby 

pouze pár tisíc registrovaných členů. Aţ v následujících letech zaznamenal český golf 

podstatný nárůst hráčů (Halada, 2007; Oficiální program EPGA, 2010). 

I kdyţ se golf v Česku začíná po roce 2000 rozvíjet a pronikat do širší společnosti, 

stále o něm mnoho lidí neví a mnoho lidí ho také povaţuje za sport bohatých, do kterého se 

musí vynaloţit velké finanční prostředky. Přitom je golf velice elegantním a „fair play“ 

sportem, kterému ovšem v česku chybí výrazné osobnosti, které by přitáhli další zájemce o 

tento sport, ať uţ mezi diváky nebo přímo na hřiště. 

Cílem českého golfu je dosáhnout většího počtu normovaných hřišť a také 

profesionálních golfistů, kterých by přibývalo kaţdým rokem o několik tisíc, coţ je 

vzhledem k růstu počtu obyvatel reálné. Česká republika se počtem hřišť, klubů a hráčů 

sice nevyrovná Skotsku, ale v tomto směru se řadí k nejrychleji se rozvíjejícím zemím 

(Halada, 2007). 

2.2.2 Současný stav golfového sportu v ČR 

Jak jsem jiţ uvedla, před rokem 1989 tvořili čeští golfisté jen malý spolek s pouhou 

tisícovkou členů. Dnes se jejich počet mnohonásobně zvýšil a vznikla tak společnost, která 

o sobě dává vědět ve světovém ţebříčku golfistů. O tuto společnost profesionálních 

českých hráčů se stará Česká golfová federace (ČGF), která nejen sdruţuje české kluby, 

ale stará se o národní reprezentaci, podporuje dětské talenty a především všeobecný rozvoj 

golfu v České republice. Vedle ČGF existují také organizace, jako například Česká 

profesionální golfová asociace, Český svaz greenkeperů nebo Česká seniorská golfová 

asociace. 
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Golfovou společnost v České republice, ale také na celém světě vytváří především 

samotní hráči. Informace o tom, odkud se hráči berou a jací jsou, lze zjistit ze statistik 

ČGF, kde můţeme zjistit například to, ţe českému golfistovi je v průměru 38 let. Nejvíce 

je hráčů ve věku 31 – 40 let, nejméně registrovaných je dětí a mládeţe do 20 let. Hrají také 

lidé ve věku nad 75 let.  

Počet členů: k 30. 6. 2009 se zjistilo, ţe se u nás registruje jiţ 44 012 hráčů. 

Z toho je 30 098 muţů a 13 914 ţen, stále více se zvyšuje také počet dětí. 

Počet hřišť: změnil se také počet hřišť. Největší nárůst hřišť nastal v letech 2001 a 

2004, kdy přibylo aţ 22 hřišť. V ostatních letech také jejich nárůst není zanedbatelný a 

přibývají čtyři až šest hřišť ročně. 

 

Graf 4: Stav členské základny a hřišť k 30.6.2009 (Internet 2) 

 

Výkonnost: jestliţe porovnáváme výkonnost neboli handicap (HCP) českých 

golfistů. S výjimkou profesionálů, bylo zjištěno, ţe průměrný amatérský golfista má 

HCP 37,18. Není to zrovna nízké číslo, ale je to dáno tím, ţe český golf zaznamenává 

nárůst aţ v posledních letech a nějakou dobu potrvá, neţ se hráči dostanou na rozumný 

handicap. 
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Ze statistik provedených ČGF se zjistily počty hráčů a jejich handicapy: 

Tab.2:  Počty hráčů a jejich handicap k 30.6.2009 (Internet 3) 

Kategorie HCP Počet golfistů 

0 - 9,9 1 297 

10 - 18 4 316 

18,1 - 28 7 646 

28,1 - 36 8 050 

37 - 54 20 284 

 

Při hraní golfu se setkáte s lidmi z různých sfér. Čím dál víc roste na hřišti počet 

malých dětí a juniorů. Velmi populárním se stal dětský golfový program. Česká hřiště 

vycházejí vstříc nejmladším hráčům, většinou se jedná o děti do 15 let, které dostávají 

velké slevy na vstupy a někde dokonce neplatí vůbec nic. (Halada, 2007) 

2.3 Nejvýznamnější golfová centra v České republice 

Česká republika má mnoho mistrovských golfových hřišť, na kterých se hraje 

mnoho významných turnajů. Ale šestatřiceti jamková hřiště jsou zde jen dvě, a to 

v Prosper Golf Resortu na Čeladné a na Konopišti u hlavního města Prahy. Dalším 

významným hřištěm u nás je Karlštejn, ovšem to má uţ jen sedmadvacet jamek. 
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2.3.1 Konopiště 

 

Mapa 1: Poloha golfového hřiště Konopiště (Internet 4) 

 

Golfový rezort Konopiště je největší golfový areál v České republice. Toto hřiště se 

nachází 40 km jiţně od Prahy. Celý golfový rezort Konopiště vznikl ve spolupráci 

s Evropskou asociací profesionálních golfistů. 

V rezortu se nachází dvě mistrovská osmnáctijamková hřiště, která se nazývají 

„Radecký Course“ s parem 72 a novější „D´Este Course“, rovněţ s parem 72. Kromě 

těchto dvou osmnáctijamkových hřišť rezort nabízí také třetí devítijamkové hriště pod 

názvem „Public Course“ s parem 30. 

Radecký Course je osmnáctijamkové hřiště s parem 72 a jeho délka je 6484 m. Na 

jeho vzniku se podílel také John Burns, komisař evropské PGA. Hřiště s rozlehlými greeny 

je zasazeno do mírně zvlněné krajiny, místy s lesním porostem, jsou zde četné bunkery a 

vodní překáţky. Jméno Radecký je odvozeno od jednoho z původních vlastníků panství. 

Novější hřiště D´Este má rovněţ osmnáct jamek s parem 72. Hřiště je spojováno 

s arcivévodou Ferdinandem d´Este, následníkem rakousko-uherského trůnu. 

Nejmenší devítijamkové hřiště golfového rezortu Konopiště Public Course, je 

ideální pro začínající golfisty, nebo ty, kteří si chtějí golf teprve vyzkoušet. Na hřišti 

rovněţ nechybí bunkery nebo vodní překáţky. 

Hřiště jsou obklopena lesem, je zde mnoho bunkerů i početné vodní překáţky. 

Charakteristickým znakem toho hřiště jsou zejména velké, modelované greeny. 
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Skvostem rezortu je krásný zrekonstruovaný zámek. Součástí zámku je klubovna, 

recepce, restaurace, pro shop, který nabízí široký výběr vybavení a golfových pomůcek, 

jak pro začínající i zkušené hráče. Pro ty, kdo své golfové vybavení ještě nevlastní, zde 

k dispozici půjčovna, kde si můţou hráči vypůjčit kompletní golfové vybavení, hole, 

vozíky, jsou zde i šatní skříňky a boxy k uloţení holí, dále také buggy (vozítka) s GPS 

navigací. 

Důleţitou součástí rezortu je i Zámecký hotel. Je moţné se v něm ubytovat 

v luxusních pokojích. V zámku jsou také ideální prostory pro konference a společenské 

akce (Sluka, 2010). 

 

Obr. 1: Golfový resort Konopiště (Internet 5) 

 

 

Obr. 2: Ostrovní jamka golfového resortu Konopiště (Internet 5) 
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2.3.2 Čeladná 

 

Mapa 2: Čeladná (Internet 6) 

 

Jedno z nejkrásnějších golfových prostředí v České republice, a taky jedno 

z nejrychleji se rozvíjejících a v současné době nejatraktivnějších díky pořádání PGA 

European tour od roku 2009, se nachází v malebné vesničce mezi beskydskými kopci 

v obci Čeladná.  

 

Obr. 3: Prosper Golf Resort (Internet 7) 
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Nemalou zásluhu na tom, ţe zájem o toto místo je čím dál větší má to, ţe tato 

vesnice leţí jen 30 km od Ostravy a cesta trvá necelou půl hodinu, takţe lidé to do práce 

nemají příliš daleko a také díky rozvíjejícímu se místnímu fenoménu, golfu.  

V roce 2001 zde byl otevřen golfový areál Prosper Golf Club na rozloze 

110 hektarů s 27 jamkami, který zahrnuje: 

 krytý driving range (odpaliště),  

 indoor centrum (prostor umístěný pod střechou, zahrnuje tréninková i 

herní zařízení – sportovní centra s krytými odpalištěmi a greeny a 

golfovými simulátory), 

 westernový jezdecký areál Prosper Horse Ranch, který nabízí největší 

krytou halu v republice o rozměrech 30 krát 60 metrů a stáje pro 47 koní. 

Majitelem a zakladatelem golfového areálu s klubem Prosper Golf Club Čeladná, 

Prosper Hors Ranch a také hotelu Prosper na náměstí, je podnikatel Stanislav Pros 

(Golf Vacations, 2009). 

Pan Pros hledal inspiraci na stavbu hřiště ve Španělsku a Portugalsku, kde se 

seznámil se španělskou golfovou hvězdou Miguel Ángel Jiménezem. Jiménez se stal 

designérem tohoto hřiště. Všechny vrcholy, vyvýšeniny jsou přirozené, coţ je největší 

předností hřiště.  

Prosper Golf Club Čeladná tvoří dvě hřiště – Old (staré) a New (nové). Obě hřiště 

mají osmnáct jamek, tudíţ celkový počet jamek tohoto hřiště je třicetšest.  

Podle názvu je jasné, ţe jako první bylo zprovozněno staré hřiště – Old Course. 

Bylo zaloţeno v roce 2001 se zaloţením samotného klubu. Jeho délka činí 6 525 metrů a 

par má 72 (mapa viz příloha). 

New Course se otevřelo o tři roky později. Jeho délka činí 6 504 metry s parem 

stejným jako u Old – 72 (mapa viz příloha). Pro nové hřiště jsou charakteristické dlouhé a 

široké fairwaye, které lemují vysoké vzrostlé stromy, a rozsáhlé greeny (trávník kolem 

jamky).  

Na všech jamkách jsou vybudovány bunkery (písková překáţka na hřišti) a někde 

se hráči musí „poprat“ s vodními překáţkami. Rekord tohoto hřiště s 69 údery má jeho 

designér a hráč M. Á. Jiménez. 
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Součástí golfového areálu je tréninkový driving range (odpaliště), který je 240 m 

dlouhý. Má 24 tréninkových odpališť a putting green (patování). Kdo si chce zahrát golf a 

není vybaven holemi ani míčky, můţe si vše na recepci za menší poplatek vypůjčit. 

Součástí komplexu, kde se nachází recepce, je kromě půjčovny holí také klubovna a 

zimní hala s počítačovými simulátory.  

Kulturní ţivot v areálu klubu je taktéţ bohatý. Nachází se zde restaurace, která 

postupně přechází z vnitřního, krytého prostoru do letního posezení na terase. Hosté se 

můţou ubytovat v blízkém Mountain Golf Hotelu, který je postaven v alpském stylu 

nedaleko resortu (Oficiální program EPGA, 2010; Golf Vacations, 2009). 

V roce 2008 se do Čeladné vrátila po několika letech Evropská túra, pod názvem 

Moravia Silesia Open PGA European tour presented by ALO Diamonds. Kdyţ se zde 

hřiště začalo v roce 2001 stavět, stavělo se s cílem, ţe na něm jednou bude hrát evropská 

elita a bude tady zastávka právě European Tour. 

To, ţe se právě v Čeladné bude konat první ročník PGA European Tour nebylo 

hned tak jasné. Mezi kandidáty bylo například i hřiště Karlštejn. Ale díky prostoru, který 

Čeladná nabízí, Karlštejn neuspěl. Karlštejn má jen polovinu z toho, co se pro turnaj 

takového rozměru poţaduje. V Prosper Golf Resortu se vytvořilo největší tiskové středisko 

v dějinách evropské túry, je zde dostatečný prostor na parkoviště, aby se mohla uspořádat 

dle nutnosti, jako televizní přenosové vozy, záchranářská vozidla (sanitky, hasičské 

vozy), V.I.P. parkoviště, veřejná parkoviště nebo parkoviště pro zaměstnance. Kromě 

parkovišť je důleţité mít prostor na to, kam umístit zóny, kde se hosté můţou občerstvit a 

odpočinout si, nebo zakoupit suvenýry z turnaje či golfové potřeby. Tyto zóny se nazývají 

Public Village a V.I.P. Village. Dále je třeba vytvořit klubovnu pro hráče, novináře a 

rozhodčí (Golf Vacations, 2009). 
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Obr. 4: Stavění stanů Public Village na PGA European Tour (Foto autor) 

 

 

Obr. 5: Stavění VIP Village na PGA European Tour (Foto autor) 
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Jiţ je potvrzeno, ţe v tomto roce, v srpnu 2011 se v Prosper Golf Resortu uskuteční 

jiţ třetí ročník PGA European Tour. Turnaj se uskuteční na nově vzniklém hřišti, tzv. 

Middle Course, které je kombinací druhých devítek hřišť New a Old Course. Na Middle 

Course se měla EPGA odehrát jiţ loňský rok, ale díky rekonstrukci jedné jamky, se musel 

plán hrát na tomto hřišti odloţit aţ na rok letošní (Internet 8). 

Novinkou golfového sportu je, ţe Česká republika jedná o uskutečnění slavného 

Ryder Cupu v roce 2015, a to právě v Čeladné. Ryder Cup je nejvýnosnější sportovní 

akcí pro stát, ve kterém se pořádá. Dalšími takovými akcemi jsou potom jen olympiáda a 

mistrovství světa ve fotbale. Za tímto turnajem ale není jen jedna osoba, promotér, ale 

sama vláda dané země. 

Takové turnaje, kterými jsou například PGA European Tour a zmíněný Ryder 

Cup, jsou vysílány televizními přenosy do 12 zemí světa, coţ je také obrovské mnoţství 

domácností. Je to moţnost zviditelnění České republiky z hlediska cestovního ruchu a 

zvýšení incomingu do naší republiky, který je pro stát přínosem (Internet 9). 
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Loga turnajů: 

 

Obr. 6: Logo PGA Tour (Internet 10) 

 

 

 

 

Obr. 7: Logo PGA European Tour (Internet 11) 

 

 

 

 

Obr. 8: Logo turnaje Ryder Cup (Internet 12) 
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2.3.3 Karlštejn 

 

Mapa 3: Karlštejn (Internet 13) 

 

Golfový resort Karlštejn se nachází se v katastrálním území Budňany u města 

Karlštejn, okres Beroun. Má sedmadvacet jamek a jeho délka celkem činí 9 622 m. Spolu 

se středověkým hradem leţí hřiště asi 30 km jihozápadně od Prahy, uprostřed Chráněné 

krajinné oblasti Český kras (mapa viz příloha) (Internet 14). 

K propojení Karlštejna s golfem došlo v roce 1993, kdy bylo slavnostně otevřeno 

prvních osmnáct jamek. Jeho designéry jsou kanadští architekti Les Furber a Jim Eremk, 

kteří jiţ vybudovali téměř 70 golfových hřišť. Hřiště je vybudováno i pro nejnáročnější 

hráče. Členitost terénu, přírodní rokle, dvě jezera a řada pískových překáţek tvoří velmi 

atraktivní prostředí (Sluka, 2010).  

Další devítka byla dokončena v roce 2008. I tohoto projektu se ujala jiţ zmíněná 

dvojice architektů. 

Karlštejn patří k turnajově nejvytíţenějším hřištím v Česku. Konají se zde desítky 

firemních turnajů ročně.  

Díky středověkému hradu a blízké Praze je golfový klub Karlštejn jedním 

z nejprestiţnějších golfových klubů. Na hřišti se nachází velké mnoţství bankrů a 

specifické jsou neobyčejně rychlé greeny. Stromů a vodních překáţek je tu méně. Hřiště 

patří mezi nejlépe řešená, je velmi obtíţené a patřím také k nejdraţším hřištím u nás. 

(Halada, 2007). 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%A1tejn
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K vybavení resortu patří: 

 driving range, 

 putting green, 

 pro shop, 

 půjčovna holí, 

 půjčovna vozíků, 

 restaurace, 

 ubytování, 

 vyjíţďky na koních, 

 caddies, 

 bazén,  

 sauna, 

 posilovna, 

 parkoviště (Internet 15) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Golfový resort Karlštejn (Internet 16) 
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3 GOLF A JEHO VÝZNAM PRO CESTOVNÍ RUCH 

3.1 Česká repubika 

3.1.1 Konopiště 

V okolí hřiště je spousta dalších moţností k různým aktivitám, například vyhlídkové 

lety, koupání, vyjíţďky na koních či turistické zajímavosti, jako například: 

 Zámek Konopiště – nachází se nedaleko hřiště. Zámek pochází ze 14. století. 

Vyhlášené jsou také skleníky v tzv. Růţové zahradě. 

 Zámek Jemeniště – nachází se přibliţně 12 km od rezortu. Leţí uprostřed 

rozsáhlého anglického parku. 

 Město Benešov – město je vzdáleno pár kilometrů od golfového hřiště, které 

bylo vystavěno kolem roku 1246. K návštěvě je vhodné zmínit kostel 

Nanebevzetí Panny Marie. 

Golfový resort Konopiště se nachází nedaleko hlavního města Prahy, kde je moţné 

navštívit také různé památky a mnoho krásných míst a odpočinout si tak od hraní golfu: 

a) Betlémská kaple – kaple, ve které kázal Mistr Jan Hus, se nachází ve Starém 

Městě a pochází z roku 1391. 

b) Chrám sv. Mikuláše – nachází se na Malé Straně a je povaţován za jednu 

z nejkrásnějších barokních staveb v Evropě. Jeho součástí je vyhlídková věţ 

s ochozem ve výšce 65 m. 

c) Karlův most – je to nejstarší dochovaný praţský most. Spojuje Staré město a 

Malou Stranu. Jeho základní kámen poloţil samotný Karel IV. roku 1357. 

Doplňují jej tři věţe, větší a menší Malostranská věž na Malé Straně a 

Staroměstská věž na druhé straně mostu. 

d) Katedrála sv. Víta – její základní kámen poloţil roku 1344 král Karel IV., a to 

při příleţitosti povýšení praţského biskupství na arcibiskupství. Stavba byla 

zaloţena roku 1344. 

e) Národní muzeum – novorenesanční budova muzea byla postavena v letech 1885 – 

1890. 

f) Národní divadlo – vzniklo na základě veřejné sbírky v letech 1868-1881. 

Poprvé bylo otevřeno 11. 6. 1881. Za dva měsíce po otevření, byla budova 

zničena poţárem a divadlo bylo opět obnoveno koncem roku 1883. 
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g) Obecní dům – nechal jej vystavit roku 1380 vystavit Václav IV., a to na místě 

Náměstí republiky vedle Prašné brány. Uvnitř se nachází Smetanova síň 

pouţívaná jako koncertní sál s kapacitou 1 200 míst a v přízemí je také několik 

restaurací a kaváren. 

h) Orloj – Staroměstský orloj byl sestrojen roku 1410. Skládá se ze čtyř částí, 

kterými je hlavní stroj, zvonící stroj, stroj bicí a kalendářní stroj. Neukazuje jen 

přesný čas, ale také postavení některých souhvězdí na obloze. Jeho součástí je 

pohyblivé procesí dvanácti apoštolů. 

i) Petřín – Petřínská rozhledna je jednou z praţských dominant, a to od roku 

1891. Sahá do výšky přes 60 m a má 299 schodů. 

j) Pražský hrad – odedávna byl sídlem českých panovníků, nyní v něm sídlí 

prezident republiky. Byl zaloţen v 9. století. Jeho součástí je také Katedrála sv. 

Víta, mnoho udržovaných zahrad a Hradčanské náměstí se zámeckými 

schody. Hradní areál střeţí ze všech stran hradní stráţ. 

k) Trojský zámek – pochází ze 17. století, je postavený v barokním stylu. 

V blízkosti zámku se nachází pražská zoologická zahrada, botanická zahrada 

a tropický skleník Fata Morgana. 

l) Staroměstské náměstí – nejstarší praţské náměstí, které v desátém století 

fungovalo jako významné trţiště. Nachází se zde řada historických domů a 

Staroměstská radnice s orlojem. 

m) Václavské náměstí – jeho původní název byl Koňský trh. Nový název mu dal 

roku 1848 Karel Havlíček Borovský. Neţ o náměstí jako takové se jedná spíše 

o 60 m široký a 682 m dlouhý bulvár rozkládající se před budovou Národního 

muzea. Jeho dominantou je socha sv. Václava, z roku 1913. 

n) Valdštejnský palác – v současnosti je sídlem Senátu Parlamentu České 

republiky. Tato barokní budovat sídlí na Malé Straně. U paláce se nachází i 

Valdštejnská jízdárna a zahrada. Byl vystavěn v letech 1623 – 1630. 

o) Vyšehrad – do roku 1140 byl sídlem českých panovníků. Je zde řada 

historických objektů. Nejvýznamnějším objektem je chrám sv. Petra a Pavla a 

rotunda sv. Martina. Jeho součástí je také hřbitov, na kterém jsou pochovány 

významné osobnosti české kultury. 
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p) Loreta – návrhářem tohoto místa byl italský architekt Giovanni Orsim a její 

výstavba začala v roce 1626. Loreta se nachází na Loretánském náměstí 

v blízkosti Praţského hradu (Internet 17). 

3.1.2 Čeladná 

Hosté zde mají kromě golfu také mnoho dalších kulturních zařízení a zábavy, které 

se v okolí nacházejí: 

a) Prosper Ranch Čeladná - westernová jízdárna přímo v golfovém areálu 

nabízí jezdecké výcviky pro začátečníky i pokročilé. Délka výcviku je 60 min, 

vţdy pod vedením cvičitele. Pro začátečníky je zde 30 min výcvik na lonţi. Pro 

nejmenší děti je k dispozici jízda na klidném poníku. 

b) Lara Wellness: 

Toto relaxační a regenerační centrum je součástí areálu Lázní Čeladná, kam 

patří také Beskydské rehabilitační centrum. Nachází se na rozhraní obcí 

Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem. 

c) Beskydské rehabilitační centrum (BRC): 

Díky mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni 

rehabilitační péče je toto centrum vyhledávaným zdravotnickým zařízením. 

Můţete zde najít nádvoří, bazén, park, polárium, rozhlednu. 

Součástí BRC je také polarium. 

Polarium – Beskydské rehabilitační centrum bylo prvním místem v České 

republice, které začalo vyuţívat blahodárného působení celotělové chladové 

terapie, tzv. kryoterapie. Jde o léčebnou a regenerační metodu, která vyuţívá 

k terapii extrémně nízkých teplot, a to -110°C  aţ -160°C. Pro terapii byla 

vybudována speciální kryokomora. 

d) Pustevny (14 km od Čeladné): 

Pustevny (1018 m n. m.) jsou významným turistickým střediskem, ve kterém 

dominují lidové dřevěné stavby, postaveny významným slovenským 

architektem Dušanem Jurkovičem. 

Nejvyšším vrcholem je Radhošť (1 129 m) a na jeho vrcholku se nachází 

sousoší a kaple sv. Cyrila a Metoděje. 
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e) Rožnov pod Radhoštěm (21 km od Čeladné): 

Roţnov pod Radhoštěm se nachází v údolí Roţnovské Bečvy, na úpatí 

Vsetínských vrchů na východě České republiky. Vznikl ve 13. století. 

Městečko je známé především svým skanzenem Valašské muzeum v přírodě 

(Korbelářová, Peter, et al., 2001). 

f) Valašské muzeum v přírodě (21 km od Čeladné): 

Moravský skanzen nacházející se v Roţnově pod Radhoštěm. Je druhým 

nejstarším muzeem v přírodě v Evropě (první je Polabské národopisné 

muzeum v Přerově nad Labem). Bylo zaloţeno v roce 1925 bratry Aloisem a 

Bohumírem Jaroňkovými. Celý rok zde probíhají akce, které poukazují na 

folklor, lidové zvyky a tradiční řemesla. 

Skanzen má několik částí: 

 Dřevěné městečko – nejstarší část muzea, pro veřejnost bylo otevřeno 

roku 1925. Byly do něj převezeny domy z roţnovského náměstí. 

 Mlýnská dolina – zde jsou shromáţděny funkční technické stavby 

(valcha, mlýn, pila, hamr, lisovna oleje). Převáţná většina exponátů je 

poháněna vodou. Mlýnská dolina je nejmladší částí muzea, která byla pro 

veřejnost otevřena v roce 1982. 

 Valašská dědina – je nejrozsáhlejší částí skanzenu, ve které se nachází 

více neţ 70 staveb. Jsou zde hospodářská stavení, salaše, stáje, kovárna a 

větrný mlýn. Stavby představují typické osídlení Valašska. Součástí 

dědiny je také chov valašského plemene ovcí. 

K muzeu patří i dvě secesní ubytovny Libušín a Maměnka na Pustevnách 

(Korbelářová, Peter, et al., 2001). 

g) Štramberk (23 km od Čeladné) – nachází se na severovýchodě Moravy a na 

konci 19. Století se stal nejnavštěvovanějším místem republiky. Štramberská 

trúba je součástí původního štramberského hradu, která dnes slouţí jako 

rozhledna. 

h) Hukvaldy (22 km od Čeladné) – leţí v okrese Frýdek-Místek. Na vrchu nad 

obcí stojí Hrad Hukvaldy, který je jedním z nejmohutnějších hradů na 

Moravě. První zmínky o hradu pochází jiţ z roku 1234.  
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S tímto místem je velmi spjat hudební skladatel Leoš Janáček, který se zde 

narodil roku 3. 7. 1854 (Felix, 1913). 

3.1.3 Karlštejn 

Také okolí karlštejnského golfového hřiště je velmi pestré a má co návštěvníkům 

nabídnout. Stejně jako z golfového hřiště na Konopišti je moţno navštívit hlavní město 

Prahu s jejími četnými památkami, nebo navštívit pozoruhodnosti v nejbliţším okolí 

Karlštejna, jako například: 

a) Národní přírodní rezervace Karlštejn – tato NPR byla vyhlášena roku 1955. 

Hlavním důvodem ochrany byla nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázka přírody 

Českého krasu. 

b) Budňanská skála – zajímavý geologický odkryv zvrásněných vrstev vápenců a 

břidlic s výskytem zkamenělin. 

c) Dub sedmi bratří – památný strom, bud letní o stáří cca 350 let. 

d) Mořina – velké opuštěné vápencové lomy propojené navzájem podzemními 

šachtami. 

e) Svatý Jan pod Skalou – ves s klášterem a poutním místem u jeskyně 

legendárního poustevníka Sv. Ivana se nachází asi 5 km západně od Karlštejna 

(Internet 18). 

3.2 Zahraniční 

Nejen český golfový trh, ale také golfový trh ve zbytku Evropy zaznamenává 

obrovský nárůst golfistů. Poptávka po tomto sportu narůstá kaţdým rokem v průměru o pět 

procent. V průběhu 30 let se počet registrovaných golfistů více než ztrojnásobil a také se 

dvojnásobně zvýšila i nabídka golfových hřišť. Poptávka po hraní golfu kaţdým rokem 

roste v průměru o 5 %. 

Mezi země s kvalitními hřišti a sluţbami v oblasti golfového cestovního ruchu patří: 

 Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

 Švédsko,  

 Dánsko, 

 Norsko, 
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 Německo, 

 Francie, 

 Finsko, 

 Rakousko. 

K absolutním lídrům v růstu celkové účasti (dle statistik celosvětové sítě poradenských 

společností KPMG Golf Participation in Europe 2010) však patří: 

 Německo, 

 Nizozemsko, 

 Španělsko (Internet 19). 

 

3.2.1 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Hlavní město: Londýn 

Rozloha: 234 610 km
2
 

Počet obyvatel: 62 041 000 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát, nacházející se 

u severozápadního pobřeţí Evropy. Zahrnuje ostrov Velkou Británii (Anglie, Skotsko, Wales) 

a severovýchodní část ostrova Irsko. 

Velká Británie je kolébkou mnohých sportů, jako je fotbal nebo jezdectví (které zde 

bylo označeno za sport), ale také golfu, který vznikl konkrétně ve Skotsku. Z hlediska počtu 

registrovaných golfistů je absolutní špičkou. Skotsko má necelých 6 % registrovaných 

hráčů a patří mezi země s nejvyšším počtem golfových hřišť. Díky své krásné přírodě je pro 

golfový sport tato země jako stvořená.  

Golf se zde hrál uţ v roce 1650 a hrálo se na 12 místech. Sídlí zde nejstarší golfový 

klub Royal Ancient Golf Club založený roku 1754 v St. Andrews. 

Hraje se zde nejen Scottish Open Golf, ale také mnoho dalších větších i lokálních 

turnajů profesionálů i amatérů (Internet 20). 

Zajímavosti: K vidění je zde také mnoho přírodních a kulturních památek, jako 

například Stonehenge, Tower Bridge, Big Ben a další. 
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Obr. 10: Royal Ancient Golf Club (Internet 21) 

3.2.2 Švédsko 

Hlavní město: Stockholm 

Rozloha: 449 964 km
2
 

Počet obyvatel: 9 316 000 

Švédsko je stát severní Evropy, oplývající nádhernou krajinou. V počtu 

registrovaných golfistů se řadí na druhé místo.  

Díky levným poplatkům, ale také díky moţnosti pobytu v krásném prostředí plném 

klidu a relaxace, je golf ve Švédsku velice rozšířený a hraje ho zhruba 5,5 % populace. 

V zemi se nachází 500 golfových hřišť. Se svými mistrovskými golfovými hřišti a vysokou 

kvalitou poskytovaných sluţeb patří mezi nejlepší golfové destinace. 

Švédsko má velmi rozmanitou krajinu. Rozmanitá jsou i jednotlivá hřiště, která se 

rozprostírají jak na pobřeţí, tak ve vnitrozemí, některá hřiště se nachází aţ za polárním 

kruhem. 

Zajímavosti: Švédsko nabízí mnoho krásných míst k vidění. Jedním z nich je 

například část země nazývána Laponsko, které je přírodním a kulturním dědictvím a 95 % 

této oblasti je národním parkem či rezervací. Další zajímavostí je například město Tanum, 

které leţí nedaleko norských hranic a na zdejších skalách se nachází 350 vyobrazení 

každodenního života lidí doby bronzové (před 4 000 lety) (Internet 22). 
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3.2.3 Dánsko 

Hlavní město: Kodaň 

Rozloha: 43 094 km
2
 

Počet obyvatel: 5 447 084 

Dánsko leţí v severní Evropě. Spolu s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří Dánské 

království. 

Dánsko je třetí zemí s nejvyšším počtem registrovaných hráčů. Z počtu téměř 5,5 mil. 

obyvatel hrají golf necelé 3 %. Počet hřišť v této zemi je také velmi vysoký, Dánsko má 200 

hřišť. 

 

Zajímavosti: V této zemi se nachází například Muzeum Elvise Presleyho, Muzeum 

automobilů, královský zámek Fredensborg Slot a mnoho dalších (Internet 23). 

3.2.4 Německo 

Hlavní město: Berlín 

Rozloha: 357 021 km
2
 

Počet obyvatel: přes 82 000 000 

Německo (oficiálním názvem Spolková republika Německo) je středoevropský stát a 

je členským státem Evropské unie. 

Sport má v této zemi vysokou společenskou prestiţ. V roce 2006 bylo přibliţně 27,5 

milionu obyvatel členy 91 000 sportovních klubů. 

Nejoblíbenějším sportem Německa je fotbal, který má 6 milionů členů. Ale pro stálé 

více lidí to začíná být také golf. Existuje zde více než 680 klubů a golfových společností a 

počet hřišť vzrostl na 700. Polovina všech registrovaných golfistů je ve věku do 49 let a 40 

% všech golfistů zde tvoří ţeny. Asi 8 % všech německých registrovaných golfistů je mladší 

18 let.  

Podle výzkumu trhu Německého golfového spolku (DGV) se v roce 2007 zjistilo, ţe 

hlavní motivací o zájem hrát golf je rekreace a odpočinek ve volné přírodě. 

Ti účastníci golfového cestovního ruchu, kteří si chtějí golf na německých hřištích 

pouze vyzkoušet, mohou vyuţít vstupních a testovacích kurzů (Internet 24). 

http://www.nemecko.travel/pdf/TT15_CZ.pdf
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Zajímavosti: Mezi nejznámější německá místa, která stojí za to v této zemi navštívit, 

patří mimo jiné například Braniborská brána v Berlíně, ostrovy Bodamského jezera Mainau 

a Reichenau či Zwinger v Drážďanech (barokní umělecké dílo, místo přepychových 

slavností). 

3.2.5 Nizozemsko 

Hlavní město: Amsterdam 

Rozloha: 41 526 km
2
 

Počet obyvatel: 16 850 000 

Nizozemsko (neboli Holandsko) leţí v severozápadní Evropě. 

Tato země se řadí do špičky světového golfu v růstu počtu registrovaných 

hráčů, hrají zde 2 % populace. 

Novinkou Nizozemí a také pro celý golfový svět je, ţe za několik let se bude 

země chlubit prvním krytým golfovým hřištěm ve tvaru listu (foto viz příloha). 

Hřiště vyroste ve středu Nizozemska, nedaleko města Amersfoort. Bude prosklené a 

jeho plocha bude zaujímat 140 000 m
2
. Jeho součástí bude golf fitness centrum, 

golfové simulátory, dětské tréninkové zázemí, čtyřhvězdičkový hotel s 200 lůžky, 

wellness centrum, bazén, obchody, restaurace, bar a další prostory pro zdejší 

pohodlý pobyt. 

Snahou zakladatelů krytého golfového hřiště je poskytnout luxusní zázemí pro 

hraní golfu po celý rok a také zde přivést evropskou túru PGA (Internet 25). 

Zajímavosti: Mezi zajímavá místa Nizozemska určitě patří hlavní město 

Amsterdam, dochované větrné mlýny (zejména v západní a jihozhápadní části 

Holadska) a další. 

http://www.designmagazin.cz/architektura/2054-kryte-golfove-hriste-vyroste-z-listu-v-nizozemsku.html


Adriana Holubová: Golf a jeho význam pro cestovní ruch 
 

36 

Rok 2011 

 

Obr. 11: Kryté golfové hřiště v Nizozemsku (Internet 25) 

3.2.6 Španělsko 

Hlavní město: Madrid 

Rozloha: 504 782 km2 

Počet obyvatel: 46 063 600 

Španělsko je zemí jiţní Evropy. Teploty se zde pohybují od 18 do 30°C, coţ je 

výborné pro pobyt venku a především také pro hraní golfu.  

Jak uţ bylo zmíněno výše, posledních 30 letech se růst golfu v celé Evropě více neţ 

ztrojnásobil. Ve Španělsku se počet registrovaných hráčů zvýšil o 187 000 (tj. o 124 %). 

Španělsko nabízí mnoho golfových hřišť, které se rozprostírají v jeho destinacích na 

pevnině i na ostrovech. 

 

Obr.11: Golfové hřiště na Grand Canarii (Internet 26) 
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Zajímavosti: Španělsko má také mnoho atraktivit, z nichţ nejznámější je 

například Sagrada Familia, v Madridu Královský palác či Národní opera a další 

(Internet 27). 
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4 ZÁVĚR 

Téma Golf a jeho význam pro cestovní ruch, jsem si vybrala proto, ţe mám ke golfu 

blízký vztah, jak při organizování turnajů, tak proto, ţe ţiji v oblasti, kde se tento sport 

provozuje a v posledních letech se zde pořádá mezinárodní turnaj PGA European Tour. 

V mé bakalářské práci se nachází informace o třech největších hřištích v České 

republice a pro rozšíření informací o golfových hřištích jsem vybrala také několik 

nejvyhlášenějších hřišť ze zahraničí. Pro zajímavost jsem také uvedla, ţe Nizozemsko se 

chystá na stavbu prvního krytého golfového hřiště. 

Přehled o těchto hřištích můţe slouţit nejen jako nabídka cestovních kanceláří pro 

zájemce o golfový cestovní ruch, kteří se chtějí podívat na ta nejlepší golfová hřiště u nás, ale 

také v zahraničí. U hřišť jsem uvedla, ţe je moţno, z hlediska cestovního ruchu, podívat se 

také na různá zajímavá místa v dané oblasti. 

Co se týče golfu v České republice, tak z údajů, které jsem uvedla, jde vidět, ţe Česká 

republika zaţívá golfový boom. Přibývá více a více hřišť a s němi také více registrovaných 

hráčů.  

Myslím si, ţe Česká republika má mnoho krásných míst a z hlediska golfového 

turismu má opravdu co nabídnout. 
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VYSVĚTLIVKY 

 

Fairwaye (část hřiště s nízko střiţenou trávou, které by se hráči měli drţet při své optimální 

cestě k jamce, obvykle se jedná o travnatý pruh o šířce 30 – 50 m vedoucí od týčka k jamce – 

týčko = malý plastový nebo dřevěný kolíček, na který se umisťuje míček při prvním odpalu, 

tzv. drive) 

Handicap (HCP) = počet výkonnosti hráče určený k tomu, aby společně mohli hrát golfisté 

různých úrovní. Jeho výše záleţí na herních výsledcích hráče – čím niţší HCP, tím lepší hráč. 

Základní je 54, můţe jít i do minusových hodnot 

Par = číslo označující počet úderů optimálně potřebných k dosaţení jamky. Jamky mívají par 

3, 4 nebo 5, výjimečně 2 nebo 6. Par se pouţívá i ve spojení s hřištěm jako hodnota 

označující, na jaký počet ran je hřiště normováno. Obvyklý par hřiště je 72 

Putt = speciální úder na greenu k dopravení míče do jamky – patování, při kterém by míček 

neměl ztratit kontakt s povrchem, provádí se zvláštní holí – putterem 
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Příloha č. 2: Mapa golfového hřiště D´Este Course – Golfový resort Konopiště 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3: Mapa golfového hřiště Public Course – Golfový resort Konopiště 

 



 

 

 

Příloha č. 4: Mapa golfového hřiště Old Course – Prosper Golf Resort Čeladná 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 5: Mapa golfového hřiště New Course – Prosper Golf Resort Čeladná 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 6: Mapa golfového hřiště Karlštejn 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7: Interiér krytého golfového hřiště v Nizozemsku 

 

 

 


