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Singapur znamená v sanskrtu  Lví město a tento malý ostrovní stát na jihu Malajského 

poloostrova si toto označení zaslouží. Možná více než lvem je tygrem a to finančním, protože  

patří spolu s Hongkongem a Tokiem ke třem hlavním finančním centrům v neuvěřitelně 

rychle se rozvíjející Asii, které se my Evropané,  začínáme pomalu koukat na záda.  Tento 

městský stát s více než pěti milióny obyvatel, je místem, které se již mnoho let prezentuje ve 

světových statistikách jako destinace s výjimečnou kvalitou života.  Patří mu třetí příčka ve 

světě v HDP na jednoho obyvatele. Přes obrovskou zalidněnost (7500 obyvatel/km2)  je 

pravděpodobně nejčistším městem na světě. Na každém kroku zde vnímáte dvě věci – čistotu 

a slušnost.  Žvýkat na veřejnosti nebo nedej bože odhodit žvýkačku na ulici se považuje stále 

za velký prohřešek a v minulosti bylo trestáno několika dny veřejných prací. Stejně tak se zde 

ulice nepřechází na červenou a nevidíte lidi se předbíhat ve frontách . Koneckonců nikde jsem 

tam neviděl ani ty fronty. Celá oblast je  urbanisticky nádherně řešená a přes malý prostor a 

velkou koncentraci obyvatel skýtá  spoustu příležitostí i na odpočinek a rekreaci. Vše se tam 

řeší velmi uvážlivě s velkým citem k přírodě a okolí. Průvodce nás ohromil sdělením, že zde 

se plánuje na padesát let dopředu. Jaký to kontrast k naší zemi a jejím politikům, kteří vidí 

maximálně k příštím volbám. Bez dlouhodobé vize a politického konsensu není žádný stát 

schopen řešit dlouhodobé projekty infrastrukturního a energetického rozvoje. To co stále 

neumíme my, zřejmě nečiní problém místním  lídrům. Reprezentují  nejvíce Číňany (tři  



 

čtvrtiny zdejší populace), Malajce a Indy a přes rozdílnosti národnostní a religiózní (55 % 

budhistů, 15%  muslimů a 12,5 % křesťanů)  se zjevně dokážou domluvit a prosadit to, co je 

dobré pro stát a pro lidi. Svůj podíl na tom mají i Britové, aspoň to dobré, co tady po nich 

zůstalo. Na rozdíl od Francouzů, po kterých v jejích bývalých koloniích na celém světě skoro 

nic pozitivního nezbylo ( snad s výjimkou francouzské Kanady  a pár ostrovů). Nejvíce je to 

vidět v západní Africe, kde po nich zůstaly  ty nejchudší  země světa. To Britové jsou jiná 

třída. Všude po nich zbyl fungující soudní systém, botanická zahrada, hlavní město nebo 

nejvyšší hora Victoria (Town nebo Peak) a to nejlepší – golfová hřiště. Také nadprůměrná 

úroveň kvality služeb, dodnes je to vidět nejen na Kypru, kde je stále několikatisícová britská 

vojenská základna a úroveň služeb nejen turistických vyšší než ve všech okolních zemích 

dohromady.  



 

Singapur založil v roce 1819 sir Raffles z Britské východoindické společnosti. V roce 1867 se 

stal britskou korunní kolonií s klíčovým významem pro celou asijsko - pacifickou oblast. Je 

střediskem obchodu  a druhým největším námořním přístavem světa.  Za druhé světové války 

se stal místem největší válečné katastrofy v britských dějinách (takto událost zhodnotil  

Winston Churchill). Mnohasettisícová britská armáda vedená generálem Percivalem 

překvapivě brzy a snadno v únoru 1942 podlehla početně mnohem slabší armádě císařského 

Japonska,  která překvapivě zaútočila na Singapur z neprostupné džungle z pevniny, zatímco 

Britové očekávali útok od moře a nebyli s to čelit japonské převaze v letectvu. Více než sto 

dvacet tisíc Britů padlo do zajetí, byli mezi nimi i Češi. I když se nakonec Britové po porážce 

Japonska do Singapuru vrátili, jejich vliv už slábl a jejich anabáze skončila vyhlášením 

nezávislosti ostrovního státu v roce 1965.  

 



 
 

Singapur je krásné město a stojí za zastávku. Je dobré jeho návštěvu, na základní poznání 

města stačí dva až tři  dny, realizovat i jako stop over do navazujících destinací – při cestě do 

Indonésie, Austrálie apod. Je zde řada krásných golfových hřišť  a pokud si chcete jednou 

zahrát, tak se vše i s prohlídkou města dá stihnout za tři dny. Některá z hřišť jsou privátní, tam  

se normálně nedostanete,  jedině když vás pozve člen klubu. 

Když se vydáte na prohlídku města, tak určitě nevynechejte překrásnou botanickou zahradu a  

čínskou čtvrť.  Velmi zajímavá je Little India a krásné zahrady Gardens by the Bay 

s úchvatným fantasy nočním představením. Dominantou centra je nadčasový hotel Marina 

Bay Sands. Tvoří ho tři samostatné pilíře, které jsou nahoře překryté plochou nekonečného 

bazénu se skleněnou boční stěnou. Turisté mají do hotelu volný vstup,  je zde řada restaurací i 

nákupní centrum. Do bazénu vás nepustí, ale když si úplně nahoře v baru dáte drink a nepijete 

moc rychle, často uvidíte u bazénu některou ze světových celebrit. Kamarádi takhle spatřili 

Jenifer Lopez. V posledních několika letech je tento hotel pravidelným hostitelem nejlepších 

tenistek světa při  turnaji Masters.  Kousek vlevo u hotelu blízko velkého nákupního centra 

probíhá každý večer po setmění velká hudební videoshow za trysku fontán,  zcela srovnatelná 

s tím, co můžete vidět například  v Dubaji u Burj Chalífa. Celá oblast Marina Bay se spoustou 

barů a restaurací je velmi příjemným a romantickým místem pro setkávání s přáteli a hlavně 

večer za tmy má okouzlující atmosféru. 



 

V Singapuru najdete více než dvacet golfových hřišť.  Od těch public jako Marina Bay (fee ve 

všední den od 130 SGD , 1 SGD = cca 16 Kč) až po ty dražší. Nejlepší otevřené dvě 

osmnáctky jsou na ostrově Sentosa (Serapong a New Tanjong se společným club housem a 

výbornou restaurací) , který je spojen kabelovou lanovkou s centrem . Ostrov je oázou pohody 

a odpočinku se spoustou atrakcí  včetně hezkého aquaparku.  Serapong  je po modernizaci 

v roce 2007 považován za jedno z nejlepších hřišť v Asii (dle Golf Digest 2018 je na 79.místě 

na světě z TOP World 100). Obě hřiště jsou mírně vlnitá u moře a blízké laguny se spoustou 

pískových překážek. Nabízí krásné měnící se výhledy, oceán se před vašima očima střídá 

s mrakodrapy a centrem u Marina Bay. Fee je na obou hřištích stejné, 220 SGD ve všední den 

a jinak 300 SGD. New Tanjong je podobné hřiště, které prošlo renovací  v roce 2016 a vstup 

je zde exkluzivně jen pro hotelové hosty. 

Další dvě pěkné, všem hráčům otevřené, osmnáctky jsou poblíž centra v Raffles Country 

Clubu (Lake s fee 220/300 SGD a Palm s fee 190/280 SGD). 

Je zde dále několik privátních krásných hřišť,  jsou ale uzavřená jen pro klubové členy a jejich 

hosty. Patří mezi ně Singapore Island Country Club a Laguna National (World Classic a 

Masters). Zejména World Classic , který je mistrovským dílem Andyho Dye, je považován za 

nejtěžší hřiště nejen v Singapuru, ale pravděpodobně v celé Asii. 

Singapur leží na rovníku, má tropické počasí s celoročním průměrem teplot kolem třiceti 

stupňů Celsia. Je zde nadprůměrná vlhkost a nejlepším obdobím pro návštěvu jsou letní 

měsíce červen až srpen. Naopak nejvíce srážek zde bývá od listopadu do ledna. Je to nádherné 

místo a pokud vás tam život zavane, nebudete litovat, když se zde chvíli zdržíte. 

 

 



 

Užitečné odkazy: 

Nejlepší golfová hřiště v Singapuru : https://www.golfasian.com/golf-courses/singapore-golf-

courses/ a https://www.where2golf.com/singapore/top-golf-courses.asp 
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