
Spojené arabské emiráty – jak si zahrát golf za třetinu ceny? 
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O SAE a zejména o Dubaji se toho napsalo tolik, že se dá těžko přijít s něčím novým. 

Když vidíte tu spoustu mrakodrapů, perfektní infastrukturu, nákupní centra, různá turistická lákadla, 

spoustu zeleně a čistotu neslučitelnou se vším co běžně vidíte v ostatním arabském světě, nechce se 

vám věřit tomu, že tady před čtyřiceti lety byla jen malá rybářská vesnička. Každý rok tady zavítá 

mnoho miliónů turistů z Evropy, Asie a ostatních bohatších částí našeho světa.  Je pravdou, že Araby 

tady moc pracovat neuvidíte. Je to na několika miliónech Indů, Pákistánců, Filipínců a dalších národů 

(s velmi omezenými právy v této zemi), kteří se tady umí postarat skoro o všechno, v poslední době 

se starají dokonce i o to, co je většině Arabů skoro posvátné a to je chov velbloudů a péče o ně. Ale 

jsou tady i  odborníci z celého světa, znám  špičkového  ortopeda z Prahy, kteří tady tráví jedenáct 

měsíců v roce a doma na něj stojí pacienti ve frontě rok dopředu. Jen při pasové kontrole na letišti 

musíte projít přes mladé arabské muže na přepážkách, kteří se tváří velmi přísně až pohrdavě, když 

vidí ty hordy zejména Evropanů, kteří sem přijíždějí utrácet svoje peníze. Co mají chudáci Evropané 

dělat?  V zimě je to pro ně nejkratší turistický cíl s teplým mořem, letadlem se zde dostanete za 

necelých šest hodin. Kamkoliv jinam to máte o několik hodin déle. To za nějaký ten méně laskavý 

pohled stojí. Má to i další výhody, je zde tolik atrakcí a možností zábavy a vyžití pro malé děti, že 

znám rodiny, které sem přijedou a opustí hotel až jen cestou zpátky na letiště. Vidíte zde krásná 

nákupní centra se spoustou zboží a musíte hlídat karetní limity u svých partnerek. V dnešním 

globalizovaném světě už to pro Čecha není takové lákadlo jako před třiceti lety, podobný i když přece 

jen trochu užší sortiment zboží a značek dnes najdete i v Brně.  Bavilo mě to při první návštěvě před 



lety, dnes už se bez toho docela obejdu. Je  tady řada Nej. Asi nejvíce nejvyšší budova světa  Burj 

Chalífa. Nejvýše vás zde pustí asi do 526 metrů a když trochu fouká, je zde nahoře rozptyl asi tři 

metry a opravdu je to cítit. Za návštěvu stojí každodenní  představení u zdejší fontány v Dubaj Mall, 

v minulosti trvalo až patnáct minut a bylo doprovázeno překrásnou klasickou hudbou a nejrůznějšími 

vodními a světelnými efekty. 

 

 

Nevím jestli už i zde začínají šetřit, ale při mé poslední návštěvě v květnu letošního roku, trvalo 

představení, které sledovalo tisíce lidí, jen asi pět minut a bylo rámováno ne klasikou ale nějakou 

arabskou lidovkou. Bylo to docela zklamání.  Tato předvedená verze nesahala singapurské fontáně 

ani po kolena. My Češi máme rádi zimní sporty a jednou z největších atrakcí je zdejší krytá lyžařská 

sjezdovka. Ekonomicky a energeticky je to sice naprostý nesmysl, ale mluví o tom celý svět. 

Představte si pět set metrů lyžování z mírného kopce v hale, když venku je třeba plus čtyřicet stupňů. 

Ceny jsou docela příznivé, lepší než v rakouském Schladmingu. Bývalo to něco přes třicet euro za den. 

Za tuto cenu si půjčíte kompletní lyžařskou výstroj  a můžete jezdit celý den. Kdo by si ji koneckonců 

kupoval, na písku se s ní jezdí špatně a jiná sjezdovka tady není. Jen kluziště. Já si tam rád někdy 

zajdu, ale trochu jinak. Je tam malá kavárna s obrovským proskleným oknem a u šálku dobré kávy se 

na to docela dobře kouká. A  člověku není takové vedro. 

Upřímně řečeno, nebýt golfista, tak by mi asi jedna návštěva v této zemi stačila. Přece jenom jsem se 

nenarodil v poušti a k některým věcem jsem si nevytvořil bližší vztah. 

 

Ale golf je zde parádní. 

Chápete, že vybudovat v poušti tolik zelených prvotřídních a skvěle udržovaných hřišť nebylo 

jednoduché. Ale dát i více než dvě sta dolarů za jednu hru, vám přece jenom připadá dost. Zvlášť, 

když to znáte i jinde ve světě a dokážete srovnávat. 



Ale hřiště jako Emirates  ( Majlis fee 317 EUR o víkendu a 287 EUR ve všední den a Faldo (169 a 201), 

Montgomerie (171 a 214, Dubai Creek (223 a 254), Trump International (226 a 253) , Els (171 a 248) i 

další patří k nejlepším na světě a hostí řadu významných PGA  soutěží. Podobně i Saadiyat (165 a 

221)  a Yas Links (165 a 223) v sousedícím Abu Dhabí. Přidal bych  k nim i trochu podhodnocenou Al 

Hamru (asi sto kilometrů severně v Ras Al Khaimah), která je navíc zdaleka nejlevnější (118 a 139).  

Ale i ty ostatní hřiště stojí za návštěvu. I při vysokých cenách je drtivá většina zdejších hřišť hodně 

obsazená. A kdo nemá rezervovaný hrací čas pro víkend 1-2 týdny dopředu nemá šanci se na hřiště 

dostat vůbec. Ještě před několika lety lety zde byly asi dva hotely, které nabízely pro své hosty 

unlimited golf, ale v současnosti už je nevidím a většina hostů musí hrát za plné ceny, pouze pokud 

hřiště vlastní hotel, nabídne svým klientům o málo lepší cenu fee. 

Pokud jedete se skupinou anebo si chcete zahrát určité hřiště v určitý den, nemáte jinou možnost než 

si udělat rezervaci delší dobu dopředu. 

 

Ale jeden tip bych přesto měl. 

Podmínkou je, že jste nejvíce  čtyři a přijedete maximálně na týden. Sám jsem to letos v květnu 

poprvé vyzkoušel a byl jsem překvapen, jak to funguje. Zahrál jsem si pár her až za čtvrtinovou cenu. 

A myslím, že o tom málokdo ví. Kdysi mi o tom vyprávěl jeden finský pilot, který si golfem krátil na Al 

Badia (býval zde unlimited golf u hotelu Dubai Festival City) čas do odletu a s nímž jsem si náhodně a 

dobře zahrál. 

Existuje golfový server www.teeoff.com , kde si můžete s výraznou slevou zahrát na řadě světových 

hřišť. Najdete tam hlavně hřiště z USA, Kanady, Velké Británie a některých dalších zemí. Mimo jiné 

Spojených arabských emirátů anebo Turecka. Turecko je zde pro našince naprosto nezajímavé (od 

http://www.teeoff.com/


cestovek dostáváme v balíčcích nesrovnatelné podmínky)  a jezdit do Panamy na dvě rundy je 

nesmysl. Ostatní většinou okrajové destinace jsem příliš nezkoumal, ale SAE to je jiné kafe !  

 

Můžete si zde objednat a zaplatit kartou přes internet hru na řadě zdejších hřišť. Ale maximálně 7-10 

dnů a nikdy ne více předem!  Nabídne vám to za výrazně nižší cenu (často i méně než 30 % původního 

fee) 1-4 místa ve flajtech ve vybraných časech na určitých hřištích. Kromě Emirates jsem tam objevil 

všechny nejlepší, ale ne každý den. Zahrál jsem si Montgomerie za 59 USD i s buggy včetně 

neomezeného počtu míčů na driving range. Ceny se mění i pro daná hřiště a daný den a čas. Ale 

dostanete například Arabian ranches za 49 USD, Al Hamra za 63 USD, ELS za 76 USD, Saadiyat za 81 

USD, Abu Dhabi golf za 55 USD nebo Dubai Creek za 59 USD. Pokud se nechcete jenom válet na pláži, 

tak je to výborná příležitost. A za týden ušetříte tolik, že můžete jet za ušetřené peníze na stejnou 

dobu do Turecka. Při ceně zdejších taxíků není problém za golfem cestovat i desítky kilometrů. 
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Další užitečný odkaz na golf v SAE: https://www.top100golfcourses.com/golf-courses/middle-

east/united-arab-emirates 
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