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Rekord amatéra na jedno kolo v Trump International Golf Club v Palm Beach 
nedrží nějaký nadupaný mladík, nýbrž jeho sedmdesátiletý majitel – Donald 
Trump. Ten rekord má hodnotu 66 ran, Donald ho zahrál ze zlatých odpališť,  
z nich je délka hřiště 6300 metrů. Jeho handicap je 2,8. Teď bude mít na golf 
každopádně o dost méně času. Tak se podívejme na to, co má po čistě golfové 
stránce za sebou...
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I když se na nedávnou prezident-
skou volbu podíváme jen pris-
matem golfu, těžko dokážeme 
uvěřit faktu, že muž, který pro-

hlásil svůj úspěch na klubovém mist-
rovství za kvalifikaci pro to, aby se stal 
prezidetem, ten džob získal!
Z posledních  18 amerických prezi-
dentů jich hrálo pravidelně golf pat-
náct. Rekordman Obama odehrál za 

své vlády přes 300 kol. Faktem, který 
možná Trumpova protikandidátka 
Hillary podcenila, je, že za posledních 
šest dekád nikdy žádný negolfista 
neporazil kandidáta, který golf hrál. 
A Donald Trump je golfistou celoži-
votním. 

VÍTĚZE MILUJÍ VŠICHNI
Trump je jistě kontroverzní figura. 

DONALD TRUMP

V golfu jsme mohli jeho působení  
a jeho rostoucí impérium sledovat už 
dlouhá léta před vstupem do politi-
ky. Působil jako velkohubý, nicméně 
zajímavý miliardář, který své peníze 
vkládá do golfu. Výborně. Pak vyhlásil  
(v úplném začátku se to zdálo jako 
úlet), že chce kandidovat na preziden-
ta. Cestou dokázal svými výroky ura-
zit kdekoho, znepřátelit si Mexičany, 

muslimy, málem všechny ženy a další 
skupiny, i golfové tůry začaly své tur-
naje překládat z jeho hřišť jinam, ale 
stále stoupal. A teď vyhrál. A vítěze mi-
lují všichni. Co bude dál? Co přinese 
Donald – prezident, - golfu?
Ale o tom nechceme přemítat, je ještě 
brzy, a Donald, novou rolí jen malič-
ko přibrzděná neřízená střela, nám 
toho o svých golfových plánech moc 
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napsal Ivo Doušek foto archiv

neprozradí. Tento článek se věnuje 
jeho golfovému impériu, za cenu 
ohromných nákladů budované sou-
stavě zatím osmnácti „nejlepších gol-
fových resortů světa“, jak mnohokrát 
prohlásil.

1999 WEST PALM BEACH 
- ZROZENÍ IMPÉRIA
Prvním resortem, který Donald 
Trump vybudoval, je floridské West 
Palm Beach. V roce 1985 zde koupil 
tradiční letní sídlo mnoha americ-
kých prezidentů Mar-a-Lago, deset 
let jej zveleboval, pak z něj udělal klub, 
menší část v něm vyhradil své rodi-
ně. Poté přikoupil vedle ležící hřiště  
a s pomocí svého dvorního architek-
ta Jima Fazia (a spousty peněz) z něj 
udělal nejlepších 27 jamek Floridy 
– tak je hřiště hodnoceno v žebříč-

cích. Je také jedno z nejdražších… 
Osmnácté odpaliště je dvacet metrů 
nad mořem, nejvýš zvednuté odpali-
ště celé placaté Floridy. Už i zde jsou 
přítomny obří vodopády – poznávací 
znamení Trumpových resortů.
Ačkoli hřiště i klub je privátní, Trump 
šel od počátku proti v té době na Flo-
ridě ještě fungující diskriminaci čer-
nochů a židů – ti neměli do většiny 
místních klubů přistup. Probojoval – 
a dnes už segregace na hřištích Flori-
dy (i díky němu) podstatně ustoupila. 
Osm let se zde hrál LPGA Champi-
onship.

2002 WESTCHESTER
Pak, o tři roky později, otevřel Trump 
své druhé hřiště. Leží v Briarcliff Ma-
nor v okrsku Westchester, jen třicet 
minut od mrakodrapů Manhattanu. 

Donald jej koupil o šest let dřív, Jim 
Fazio mu dal nový, parádní kabát. 
Klub je soukromý, vstupní poplatek 
je 200 tisíc dolarů a další poplatky 
úměrné. Když byl Barack Obama  
v roce 2014 ve Westchesteru, žádný 
z místních privátních klubů nechtěl 
uzavřít hřiště, aby si prezident mohl 
zahrát. Trump tehdy prohlásil, že když 
se Obama do měsíce vzdá úřadu, 
dá mu doživotní právo hry na všech 
svých hřištích.

2004 BEDMINSTER
Bedminster patří ke skvostům Trum-
povy kolekce, je hodnocen jako třetí 
nejlepší, hned po obou skotských 
hřištích. Je to nové hřiště, 40 minut 
od Manhattanu  - Tom Fazio (rodina 
s Jimem Faziem) vyprojektoval 36 ja-
mek prvotřídního golfu, Old Course 

parkové, New Course otevřenější. Je 
uváděno ve stech nejlepších hřištích 
světa. V příštím roce se tady bude 
hrát ženské US Open: když se těsně 
před Trumpovým zvolením reportéři 
Sports Illustrated zeptali 19 předních 
golfistek, jestli jim nevadí hra na hřišti 
člověka, který se několikrát nelichoti-
vě vyjádřil o ženách, ani jedna neměla 
námitek… 
Znáte některého z členů? To je vý-
hoda. Vstupní poplatek je 350 000 
dolarů, ale pokud tam někoho znáte  
a zaručí se za vás, stovku vám sleví. Pro 
zajímavost, nejdražší v oblasti New 
Yorku je resort Sebonack na Long 
Islandu, tam už se vstupní poplatek 
vyšplhal na milion.

2005 LOS ANGELES
Trump National Golf Club Los Ange-

POVOLÁNÍ: PREZIDENT, POSLÁNÍ: GOLFISTA



xx

N E J  N E J  N E J

les je velice pěkné moderní hřiště na 
poloostrově Palos Verdes, půlhodin-
ku od centra Los Angeles. Pro Ameri-
čany, zvyklé stále někam dojíždět, co 
by kamenem dohodil. Panoramatické 
výhledy na Pacifik, extravagantní hrát-
ky s vodou včetně velikého vodopádu 
za prvním a u sedmnáctého greenu, 
architekt Pete Dye. Resort zabírá dvě 
a půl míle pobřeží, je v oblasti jediné, 
které se přímo dotýká oceánu.
Klub se původně jmenoval Ocean 
Trails. Těsně před otevřením v roce 
1999 postihlo oblast zemětřesení, na 
osmnáctce se objevila tři sta metrů 
dlouhá trhlina a větší část jamky sjela 
o patnáct metrů níž nebo přímo do 
vln. Trump zachránil hřiště od ban-
krotu v roce 2002, koupil ho za 27 

milionů dolarů. Mnohem víc než celé 
hřiště pak stála Donalda ta osmnáctá 
jamka: velká rekonstrukce přišla na 
64 milionů, jamka je suverénně nej-
dražší na celém západním pobřeží. 
Celkové investice do resortu už  do-
sáhly astronomických 264 milionů. 
Když toto víte, nezdá se vám green fee 
280 dolarů nijak přemrštěné: a může-
te si zde zahrát, hřiště je veřejné!
I když jste tam nikdy nebyli, mohou 
se vám některé jamky zdát povědomé. 
Není to déja-vu: natáčejí se zde velké 
televizní show, jedna za druhou. 

2008 COLTS NECK
Kousek jižně od New Yorku, ještě ve 
stejnojmenném státě, se podařilo na-
jít kus přírody, neobklopený ze všech 

stran zástavbou, kterou je jinak míst-
ní krajina hustě pokryta. Jerry Pate, 
šampion US Open, vyprojektoval 
náročné hřiště linksového charakteru, 

a když ho Trump koupil, redesigno-
val ho Tom Fazio II (s mnoha zásahy 
samotného Donalda) ve výtečné mo-
derní hřiště.
Klub se pyšní dobře vymyšlenou 
devatenáctou jamkou. Green tohoto 
tříparu leží na malém ostrově upro-
střed jezera, těsně pod okny klubovny  
a venkovní terasou. Tady se za velké 
pozornosti už skončivších hráčů bo-
juje o oběd a jiné sázky.

2009 WASHINGTON D.C.
Trump National Golf Club Wa-
shington, D.C. se  původně jmenoval 
Lowes Island Club, ale Trump má ve 
zvyku své akvizice přejmenovávat. 
Tentokrát koupil celý resort se dvě-
ma hřišti za 13 milionů. Poté byl opět 
povolán Tom Fazio, který tvář obou 
osmnáctek výrazně změnil. To, které 
se jmenuje Championship Course, 
se vine po břehu poklidné řeky  Poto-
mac, která o kousek dál protéká Wa-
shingtonem, a je skoro 7000 metrů 
dlouhé. Renovace a úpravy zabraly 
několik let, protože zahrnovaly, jako 
na všech ostatních Donaldových 
hřištích, mimo jiné i výstavbu velko-
rysé klubovny. Hotovo bylo až v roce 
2015.

2010 HUDSON VALLEY  
A PHILADELPHIA
V tom roce se Donald Trump roz-
máchl – přibyly mu hned dva resor-
ty: Hudson Valley a Philadelphia. 
Předpokládané náklady se u obou 
pohybují u 45 milionů, mají z nich být 
nezapomenutelné kluby. Ta prohláše-
ní jsou trochu velkohubá, ale při těch 
investicích….
Hudson Valley je privátní klub po-
blíž řeky Hudson, jen třicet mil proti 
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proudu od centra New Yorku, jehož 
širší okolí zasahuje skoro až k němu. 
Z Manhattanu kousek, navíc dobré 
spojení. To jsou ceněné atributy. Hři-
ště bylo zbudováno na pozemcích bý-
valé býčí farmy, má překrásné lesnaté 
okolí. Soukromí si zde členové cení 
vysoko – kdo chce mezi ně, musí dát 
200 000 dolarů vstupního poplatku. 
Philadelphiu, přesněji řečeno Trump 
National Golf Club Philadelphia, de-
signoval opět Tom Fazio. Poloprivátní 
hřiště,  jen o málo kratší než Hudson 
Valley, co by kamenem dohodil od 
slavného Pine Valley, náročné. Spous-
ta bunkerů a pískových ploch, uměle 
na uzdě udržované křoviny a krásné 
pinie, které  oddělují jednotlivé jamky 
od sebe. 
Usadilo se na nejvyšším bodě celého 
státu New Jersey, na místě bývalé-
ho skiresortu. Jen co tehdy vešlo ve 
známost, že Trump tehdy desetileté 
hřiště přebírá (bylo to na Štědrý den), 
během dvou týdnů přibylo klubu 101 
nových členů. Donaldovo jméno je  
v golfu zárukou kvality, investic a ino-
vací.

2011 ABERDEEN
Trumpova maminka pocházela z ma-
lého skotského ostrůvku a Donald po 
ní zdědil ke skotské divočině důvěrný 
vztah. Proto se už dvakrát zamiloval 
do představy, že zde postaví něco, co 
tady, v pravlasti golfu, ještě nebylo k vi-
dění. A jsou z toho dva projekty, které 
odborníci řadí na první místa magná-
tovy golfové sbírky.
Většině lidí oba Trumpovy skotské  
výboje splývají.  Trump International 
GC Scotland Aberdeen byl první 
dokončený evropský projekt, ale  
v té době už se několik let vlekly spory 
kolem Turnburry. K těm se dostane-
me. Aberdeen  - to jsou masivní duny, 
hluboké bunkery, vítr a vlny Severní-
ho moře, klasika se dvěma devítijam-
kovými okruhy a výhledy na oceán. 
Investice 30 milionů liber, 95 zaměst-
nanců včetně luxusního hotýlku s 19 
lůžky, který Donald koupil už o pět 
let dříve. Společnost se snaží získat 
povolení na stavbu velkorysé „vesnič-
ky“ s 850 domy a 1900 apartmány za 
obřích 850 milionů liber.
Trump je velký bojovník, zde do-
nedávna vedl zuřivou bitvu se švéd-
skou energetickou firmou Vattenfall 

i se skotskými úřady za zákaz stavby 
pole větrných elektráren v moři 
nedaleko svého resortu. Záměr na-
zval veřejným vandalismem, založil 
protivětrníkové hnutí a mocně ho 
podporoval. Nechtěl snížit hodnotu 
svého projektu tím, že mu turbíny 
zkazí výhled. Skotské státní orgány  
v tomto momentě vyhrávají; zajímavé 
je, že mu zároveň vyčítají přibrzdění 
tempa investic. 

2012 CHARLOTTE
Trump National Golf Club Charlotte 
designoval Greg Norman, a shodou 
okolností vede po březích jezera Nor-
man; jezero leží ve státě New England. 
Čtrnáct jamek kolem vody nebo pří-
mo přes ni, dlouhé hřiště, parkové, ve-
lice kultivované. Klubovnu obklopili 
věrnou napodobeninou staré místní 
vesničky z kamenů.

2012 JUPITER
Trump National Golf Club in Jupiter, 
floridské hřiště designované Jackem 
Nicklausem, má zajímavou historii, 
týkající se událostí kolem přebírání 
resortu Donaldem Trumpem. Od-
cházejícím členům původního klubu 
býval „před Trumpem” vracen jejich 
vklad, i když ne hned, ale až se prodala 
nová členství.  S novým majitelem na-
stala situace, že lidé, čekající na zpětné 
vyplacení svého podílu, už nemohli 
hrát, ale měli platit, a také někteří pla-
tili, povinné roční náklady. Ty jsou 
citelné – 6000 dolarů roční green fee 
a 1800 jako minimální povinná kon-
zumace jídel a nápojů. Někteří až tři 
roky! 65 naštvaných členů to dalo  
k soudu, který probíhá v tuto dobu.

DORAL 2013
Trump National Doral je další exklu-
zivita Donaldova portfolia. Na jeho 
čtyřech hřištích se odehrávají celé 
řady profesionálních turnajů. Asi jste 
slyšeli o nejtěžším z nich, The Blue 
Monster, modrém monstru. Ten-
to dlouholetý domov turnaje PGA 
World Golf Championship-Cadillac 
Championship prodělal redesign  
z pera samotného Donalda a Gila 
Hanse, známého jako designéra 
olympijského hřiště v Riu. Nová dél-
ka téměř sedm tisíc metrů. Další tři 
hřiště nejsou o moc lehčí, jmenují se 
Gold, Silver a Red.
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Tour se na Doralu hraje už od šede-
sátých let. V roce 2013 uzavřela PGA 
Tour s Doralem novou desetiletou 
smlouvu. Ale letos PGA Tour ozná-
mila přesun turnaje WG Champion-
ship z Doralu do Mexico City, stal se 
z něj WGC-Mexico Championship. 
Určitě to bylo v souvislosti s předvo-
lební kampaní, v níž Trump pourážel 
kdekoho a namíchl i golfové funkci-
onáře, nejen americké. To ještě málo-
kdo tušil, kolika Američanům mluvil 
Donald z duše. Druhým důvodem ale 
bylo, že dlouholetý titulní sponzor, 
firma Cadillac, se už dřív rozhodla, že 
příští rok už turnaj podporovat nebu-
de. Mexiko přispěchalo se sedmile-
tým kontraktem s koncernem Group 
Salinas, který se primárně zabývá tele-
komunikacemi.
Doral je nejdražším Trumpovým 
hřištěm, a nejdražším široko daleko.  
V hlavní sezoně dáte za fee 450 dola-

rů, k tomu 25 za povinného forecad-
dyho, 20 dolarů je doporučené spro-
pitné pro něj, za případného pěšího 
caddyho dáte 125 + 20 dýško.

2014 DOONBERG, IRSKO
Doonberg označili patrolující vojáci 
ze skotské pobřežní stráže za ideální 
místo pro golf už v roce 1892. Ale 
trošku to počkalo… přesně řečeno 
110 let.
Trump International Golf Links Ire-
land se vine mezi dunami na pobřeží 

Atlantského oceánu. Jeho tvůrce 
Greg Norman vyznává styl „co nej-
méně zásahů to terénu“ – dvanáct fai-
rwayí a čtrnáct greenů nevyžadovalo 
žádné zemní práce! Přesto se hřiště, 
otevřené v roce 2002, rychle ocitlo 
mezi sto nejlepšími hřišti světa. Na 
šestnácti z osmnácti jamek se vaše 
oko může pokochat pohledem na 
oceán – nekochejte se ale příliš dlou-
ho, neměli byste hrát déle než čtyři  
a půl hodiny. Donald pořídil resort za 
20,5 milionu dolarů.

2014 TURNBERRY
Nejjasnější diamant, jasná jednička. 
Tím Donald ještě vyšperkoval své už 
tak velice bohaté impérium. Trump 
Turnberry je domovem dvou osm-
náctek a jedné devítky. Známější  
z obou osmnáctek je Ailsa, všich-
ni máme v paměti maják na deváté 
jamce, ten je značkou celého resortu. 
Hřiště se jmenuje podle markýzy  
z ostrova Ailsa, která dala v roce 1902 
popud k vybudování prvního hřiště. 
Během obou válek zde byla letecká 
základna, ale od té doby už se hraje 
jen golf. Nákupní cena? Někde nad 40 
miliony liber.
Nebyl by to Trump, aby se jeho pře-
vzetí hřiště v roce 2014 obešlo bez 
potíží. Jeho osoba ani činy jeho firmy 
nebyly moc oblíbeny. Teď se to mož-
ná otupí, kdo by chtěl pokoušet muže, 
který má v pracovně atomový kufřík – 
ale místní lidé nechtěli prodat pozem-

Turnberry patří do skupiny těch,  
kde se cyklicky hrává The Open. Na řadu  
mělo znovu přijít v roce 2020, ale pánům  

ze St Andrews se nelíbily Donaldovy 
výroky o muslimech, a tak hřišti  

pořadatelství uzmuli.
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ky, kudy měla vést silnice k luxusnímu 
resortu, vlnu protestů pozdvihla i ma-
ličkost, když buldozer překopl vodní 
potrubí k domku dvaadevadesátileté 
paní a ta byla den na suchu, Donal-
dovi vyčítali, že nezaměstnal tolik lidí, 
kolik sliboval (přitom teď jich v resor-
tu pracuje 337 a resort utratil desítky 
milionů u místních dodavatelů).
Ale ani resort se nedal, udělal třeba 
ostudu místní obyvatelce, která si při 
procházce „odskočila“ na kraj Do-
naldova pozemku: hned ji ochranka 
vyfotila a kdovíkde všude prezento-
vala její pozadí jako příklad narušení 
veřejné mravnosti.
Hřiště patří do skupiny těch, kde se 
cyklicky hrává The Open. Na řadu 
mělo znovu přijít v roce 2020, ale pá-
nům ze St Andrews se nelíbily Donal-
dovy výroky o muslimech, a tak hřišti 
pořadatelství uzmuli. Jestlipak vydrží 
ve svém odmítavém postoji?

2015 FERRY POINT
Jeden z Donaldových nejzáslužněj-
ších činů. Představte si veřejné smeti-
ště značných rozměrů, ale s výhledem 
na blízkou siluetu Manhattanu, v těs-
né blízkosti tradičně chudinské čtvrti 
Bronx. Přesně z tohohle udělal prvo-
třídní resort! Signature hřiště Jacka 
Nicklause, umělecké dílo, dotýkající 
se i newyorské řeky East River. Jedi-
né hřiště v New York City, schopné 
uspořádat turnaj nejvyšších kvalit. 
První osmnáctka, postavená v New 
York City od roku 1963! Stavba trvala 
roky, cena se vyšplhala na 269 milionů 
dolarů, Trump se zapojil v roce 2011, 
když se zdálo, že se resort nepodaří 
dotáhnout do finále. Až dvanáct me-
trů vysoké duny, málo stromů, linkso-
vý styl, úžasná kulisa. 
Koncem roku 2013 se zde sešli 
Trump a Nicklaus s newyorským 
starostou Bloombergem a ten nešetřil 
nadšenými slovy. Další rok hřiště do-
zrálo a začátkem roku 2015 se začalo 
hrát. Hřiště je veřejné!

2017 DUBAI
Trump International Golf Club Du-
bai měl být otevřen už v roce 2016, ale 
nakonec se bude otvírat o rok později. 
Dílo architekta Gila Hanseho má pře-
sáhnout všechno, co v této části světa 
bylo na golfu vytvořeno. Necháme se 
překvapit – Donald si libuje ve velko-

ústých prohlášeních, ale je za ním řada 
mistrovských děl.

2018  DUBAI II  
A INDONÉZIE
Druhé dubajské hřiště projektuje 

pro Donalda Trumpa kancelář Ti-
gera Woodse!  Tigerovy zkušenosti 
a Trumpovy standardy kvality by 
měly přinést na golfovou mapu další 
výjimečné dílo. Tak jako okolo hřiště 
Dubai I by měl kolem tohoto hřiště 

vyrůst resort s obytným komplexem.
O indonéském projektu toho není 
moc známo. Trump se zde spojil  
s Ernie Elsem: pro toho je resort Lido 
prvním dílem v Indonézii, pro Trum-
pa v celé Asii. 


