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Seychelské ostrovy  leží v Indickém oceánu těsně pod rovníkem a jsou jedním z posledních přírodních 

rájů na naší planetě.  Nejsou typickou golfovou destinací  a to už jenom z toho důvodu, že je zde 

pouze jediné osmnáctijamkové golfové hřiště.  Je ale tak krásné a výjimečné a natolik vás okouzlí, že 

vám zde žádné další hřiště nechybí a toužíte ho hrát pořád dokola. 

Velká většina z více než devadesáti tisíc zdejších obyvatel  jsou míšenci – potomci  francouzských 

kolonistů a afrických otroků. Žijí na třech největších ostrovech – největší je Mahé s hlavním městem 

Victoria a dále Praslin a La Digue . Hlavním dědictvím vlády Francouzů je skutečnost, že 87 % obyvatel  

jsou římští katolíci a zbytek anglikáni a ostatní křesťané.  V tom se výrazně liší od většiny ostatních 

sousedících zemí a ostrovů, kde převažují muslimové a hinduisté. Po pádu Napoleona získali ostrovy 

Britové, kteří je spravovali až  do vyhlášení nezávislosti v roce 1976 a ustanovení presidentské 

republiky.  Historie se promítla i do současných tří úředních jazyků – kreolštiny,  angličtiny a 

francoužštiny. 

 



 

Místní vláda praktikuje velmi rozumnou politiku a své přírodní bohatství  si chrání. Ačkoliv zde ročně 

přijede zhruba sto padesát tisíc turistů a toto odvětví je hlavním zdrojem do státní pokladny, reguluje 

počty návštěvníků i  hotelovou výstavbu.  Druhým hlavním zdrojem obživy je rybolov. Chybí jakákoliv 

průmyslová výroba, téměř veškeré zboží se dováží  a to se promítá do nadprůměrných cen. 

Návštěvníky láká křišťálově čisté moře, bělostné pláže s hebkým pískem , exotické rostliny  i zvířena – 

zejména obrovské želvy a exotické ptactvo. Dojem umocňují nádherné granitové skály,  které jsou 

vidět  v moři,  na plážích i v palmových hájích. Zdejší  převážně  maximálně jednopatrové resorty  jsou 

budovány ze dřeva a přírodních materiálů a dokonale  splývají s okolím. 

Golfové hřiště Lemuria se nachází na malebném ostrově Praslin, na který se dostanete z letiště na 

hlavním ostrově Mahé  lodí asi za hodinu nebo letecky  dvacetimístnou  vrtulovou trochu hlučnější 

Dakotou za necelých 20 minut . 

Najdete zde i největší přírodní zajímavost celého ostrova – Vallé de Mai (Májové údolí) s unikátním 

palmovým  pralesem. Tvoří ho asi 7000 obřích palem Coco de Mer dosahujících výšky více než třicet 

metrů a s listy většími než deset metrů. Tyto stromy plodí   gigantické ořechy připomínající svým 

tvarem ženský klín.  Palmy se dožívají až 400 let, největší kokosové ořechy mají průměr 50 cm a váží 

až 42 kg. Tyto největší plody na světě mají semena vážící až 18 kg, která jsou chráněna zákonem , 

úzkostlivě evidována a opatřena registrační  známkou. Aby se tady tyto samičí rostliny nenudily , vždy 

se vedle nich vyskytují  samčí palmy s plody ve tvaru mužského přirození.  Místní průvodce je vždy 

připraven návštěvníky pobavit různými historkami o jejich soužití. 

 



 

 

Na Praslinu se nachází  architektonicky velmi zdařilá vila, která slouží  jako letní sídlo presidenta.  

Našinci připadá toto  upřesňující  označení  průvodce jako nadbytečné, protože je evidentní,  že je 

tady léto celý rok. Zajímavou atrakcí hned u vily jsou zdejší  obří želvy s váhou přesahující 250 kg.  

Pamatuji si,  když jsme na Seychelách byli poprvé před dvaceti let, tak si na jejich krunýře vyskákala 

skupinka  mladších italských turistů a snažila se zorganizovat něco, co připomínalo mistrovství jižní 

Kalábrie v paralelním slalomu. Docela se tehdy vyřádili a želvy zůstaly docela klidné. Zkoušet to ale 

nedoporučuji. 

Jediná seychelská  golfová mistrovská osmnáctka patří hotelu Constance Lémuria  a hoteloví  hosté ji 

mohou hrát zadarmo. Ostatní návštěvníci platí  120 EUR. 

Luxusní hotel byl otevřen již v roce 1999 a před několika lety prošel rekonstrukcí.  Hřiště bylo 

otevřeno v roce 2000, měří 5580 metrů a má PAR 70. Jeho nádherný design pochází z dílny architekta 

Rodneyho Wrighta a golfového šampióna Marca Antoine Farryho.  

Je rovněž nositelem prestižního ocenění  Indian Oceans´Leading Golf Resort od World Travel  Awards. 

Celý golfový komplex - hotel i s ním sousedící hřiště – se nachází hned u moře a je citlivě začleněn do 

okolní neskutečné přírody.  Součástí hotelového areálu jsou 3 nejkrásnější  seychelské  pláže včetně 

Anse Georgette, kterou Conde Nast Traveller vyhlásil jako nejkrásnější  na celém světě. 

Hřiště není  příliš dlouhé, ale je hodně technické  s množstvím palem,  mangrovníků, granitových 

skalisek a další vegetace. Často užší  ferveje  nutí hráče přemýšlet  o něco déle  při volbě co 

nejsprávnější hole.  Na účastníky číhá velké množství  vodních překážek.  Je zde několik tříparovek, 

kde pálíte přes vodu nebo na ostrovní grín.  

Hřiště je velmi dobře udržované,  odpaliště a ferveje jsou v perfektním stavu.  Gríny jsou průměrné, 

hráli jsme několikrát opakovaně a jednou, když neproběhla  údržba , tak jim malý brouček, jehož 

jméno jsem zapomněl , na grínech vytvořil spoustu maličkých nerovností  z hlíny, které 

znesnadňovaly patování. 



Prvních dvanáct jamek je rovinatých , ale každá je jiná a  zajímavá. Jakákoliv nepřesnost je okamžitě 

potrestána. Skutečný adrenalin vás čeká na posledních 6 jamkách,  kdy hrajete stylem nahoru a dolů. 

Začíná to odpalem na třináctce.  Z vyvýšeného odpaliště se musíte dostat přes malé údolí s vodou 

vpravo a palmovým hájem vlevo, kde na vás čeká hra do strmého kopce. Ještě se nestačíte vydýchat  

a na čtrnáctce se vám otevřou překrásné výhledy několika směry na blízký oceán a velmi vysoko 

umístěné odpaliště vám dá možnost se pořádně napřáhnout k dlouhému odpalu.  Musíte překonat 

delší fervej opět do prudkého kopce a snažit se trefit vysoko umístěný grín.  Když dohrajete tuto 

jamku, jste již téměř na vrcholku kopce a kocháte se překrásnými výhledy na hřiště, oceán i žulové 

skály.  Napravo  viditelný helioport vám naznačí, že se blíží  vrchol zdejší  hry – nejkrásnější  jamka – 

úchvatná patnáctka, kdy hrajete z téměř stometrového kopce na malý grín hluboko pod vámi, který 

je chráněn různými překážkami.  Pár desítek metrů nalevo od grínu vidíte palmový háj  a za ním se 

skrývá oceán a  pláž Anse Georgette.  O této jamce mi už před lety vykládal můj přítel, cestovatel 

Jirka Kolbaba, který sám golf pravidelně nehraje. Byl kdysi  součástí prominentní delegace, kterou 

hostil zdejší  hotel. Vyvezli ho helikoptérou na tuto jamku a nechali ho pálit na  grín a on ho dokonce 

trefil .  Tento zážitek mu už nikdy nevymizí z paměti. Další jamka vás vyžene do protějšího kopce a 

z vysoko položených odpališť  se musíte přesnou ranou dostat  přes docela úzký průsek mezi stromy 

na dole položenou fervej. Dohráváte zase do kopce na grín, který vidíte jen zčásti. Předposlední   

sedmnáctka  je třípar, kdy hrajete z několik desítek metrů vyvýšeného odpaliště přes malou rokli na 

grín lemovaný hradbou z granitových  kamenů a chráněný těžkým bunkrem. A pak už na vás čeká jen 

závěrečná osmnáctka .  Když se podíváte kolem, chce se vám zastavit a to nejen na chvíli. Uděláte si 

pauzu a vychutnáte si neskutečné výhledy na blízký oceán, krásnou tentokrát širší fervej  s vodou 

vpravo a grínem, který  leží dále napravo a téměř nevidíte. To co ale vidíte na odpališti před sebou je 

nekonečná hradba palmové vegetace hodně dole před vámi , kterou musíte překonat, aby  váš míček 

snad dopadl na fervej. Seberete poslední zbytky sil a odvahy (řeknete si  „věř svému švihu“) a jdete 

do toho. Jak to dopadlo z odpaliště neuvidíte, to se poštěstí pouze těm, kteří  umí dát tři sta metrů. 

Takže, pokud ránu vyloženě nezkazíte, uvidíte výsledek až  po několika stech metrech krkolomné 

cesty bujnou vegetací dolů z kopce. Pak už to chce jen 2 dobré dlouhé rány, jednu přes vzdálenou 

vodu  a jste na grínu.  Pokusíte  se pokud možno o nejvýše dva paty a spěcháte se odměnit do golfové 

restaurace DIVA oroseným místním pivem.  Nevěřícně sedíte, odpočíváte a znovu si v mysli 

promítáte, co jste viděli.  A už se nemůžete dočkat, až si zahrajete zítra znovu. 

Hotel i hřiště Constance Lemuria je součástí mezinárodního řetězce luxusních hotelů Constance. 

Vlastní mimo jiné hotely Princ Maurice a Constance Belle Mare Plage na Mauriciu a další hotely na 

Maledivách, Zanzibaru a na Madagaskaru. 

Jsou známé vynikající gastronomií, nevídanou nabídkou skvělých vín  a bezkonkurenčním  hotelovým 

servisem. Velmi přátelský personál se snaží splnit každé vaše přání, ještě než ho vyslovíte. 

Užitečné odkazy: 

 

Hotel : https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/seychelles/lemuria/ 

Mapa hřiště: https://www.constancehotels.com/en/true-experiences/golf/lemuria/ 

https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/seychelles/lemuria/
https://www.constancehotels.com/en/true-experiences/golf/lemuria/


 

 



 



 



 



 



 

 

 

 


