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OSMNÁCTKA V HRUBÉ BORŠI 
ZRAJE JAKO VÍNO
Green Resort Hrubá Borša vyrostl jen 

sedm kilometrů od Sence, v kraji Podu-

najské nížiny, v terénu s pískovým pod-

ložím. Kromě mistrovské osmnáctky, jež 

v dubnu slaví čtvrté výročí od otevření, 

disponuje devítijamkovým veřejným hřiš-

těm a dalšími tréninkovými plochami.

Hřiště je podle zahraničních vzorů zasa-

zeno doprostřed rezidenční zóny. Do-

budováno bylo zároveň s prvními domy, 

kterých posléze začalo přibývat. Dnes 

resort nabízí dokonalou přehlídku sou-

časné architektury slovenských rodinných 

domů a jde o jeden z nejúspěšnějších re-

zidenčních projektů na Slovensku.

Prezidentem golfového klubu je Jozef 

Munka. Jeho synovi architektu Martinu 

Munkovi patří zásluhy na rozvoji gol-

fové části – je spolu s Davidem Záleským 

podepsaný pod designem mistrovské 

osmnáctky i devítijamkového veřejného 

hřiště s parem 28. Výsledkem jejich sou-

činnosti je přehledné hřiště s čitelnými 

a viditelnými překážkami, umístěnými 

přesně ve strategických místech. Užije si 

zde hráč každé úrovně.

První, čeho si při hře všimnete, jsou pří-

jemně široké, krásně tvarované ferveje, 

dopadové zóny mají někdy šířku až 

70 metrů, takže si tu bez stresu zahrají 

i méně zkušení golfi sté.

Kouzlo osmnáctce dodává lužní les s ko-

šatými listnatými stromy, do nějž je za-

integrováno osm jamek, některé celé, 

jiné zčásti. Vybrat si můžete ze sady 

Golfová hřiště 
BRATISLAVSKÉ OBLASTI1
Během čtyř pokračování přinášíme přehledné informace o golfových hřištích širší bra-
tislavské oblasti. První část přibližuje hřiště hrubá Borša a Sedin. Obě nová, moderní, 
nacházející se východně od Bratislavy, pod dálnicí vedoucí z Bratislavy na Galantu. 
Další díly zahrnou resorty Penati, Skalica, Welten-Báč, Bernolákovo a Malacky.

Text: Ivo Doušek, foto: archiv golfových hřišť

Hrubá Borša servíruje příjemný golfový zážitek, nicméně na hřišti narazíte na řadu strategicky rozmístěných překážek.
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pěti odpališť: z těch nejdelších, černých, 

hřiště měří 6 653 metrů, to už se za-

potí i velmi zkušení a dobří hráči. Par má 

hodnoti 72.

Dalším charakteristickým rysem hřiště 

je, že ferveje i greeny jsou osety stej-

ným špičkovým druhem trávy (psineček 

– bent grass), tak jako na většině velkých 

hřišť ve světě včetně PGA. Barevný kon-

trast k dokonale sečeným fervejím vytvá-

řejí bankry s bílým pískem, kterých napo-

čítáme požehnaně. Na čtyřech jamkách 

(3, 4, 15 a 17) narazíte i na velké písečné 

plochy zvané waste area, některé bankry 

se natáhly až do jezírek s krásně modrou 

čistou vodou, takže vypadají jako pláže.

O úspěchu resortu přesvědčivě hovoří 

počet členů klubu, který loni přesáhl ti-

sícovku. Roli v tom jistě hraje i cenová 

politika, kterou zvolili. I když hřiště patří 

svou kvalitou do špičky nejen doma, ale 

i v blízkém zahraničí, ceny se snaží dr-

žet na přijatelné úrovni. Členové oceňují 

i možnost reciproční hry na četných hřiš-

tích Slovenska i Čech.

SEDIN – ZÁŽITEK PŘESAHUJÍCÍ 
18 JAMEK
Exkluzivní prostor pro golfovou hru při-

nesl minulý rok jeden z nováčků mezi 

slovenskými golfovými resorty – Sedin 

Golf Resort. Mistrovské osmnáctijamkové 

hřiště, obklopené lužními lesy Malého 

Dunaje, je od Bratislavy vzdáleno nece-

lých 40 kilometrů.

Je velice barvité a nabízí hned několik 

podob golfu. Lesnatou část, tvořenou 

desítky let starým stromovým poros-

tem, střídá linksová část, která společně 

s vodními plochami nabízí dokonalé 

možnosti golfového vyžití i pro nej-

náročnější hráče. Sytě zelené ferveje 

 vytvářejí spolu s vysokými stromy a prů-

zračnými jezírky překrásná zákoutí.

Celý resort je koncipován tak, aby sply-

nul s okolní krajinou. Respektuje území, 

vyznačující se výskytem vzácných bi-

otopů, a zachovává si unikátní charak-

ter. Hřiště se rozprostírá na ploše více 

než sta hektarů, je dosti dlouhé, rela-

tivně obtížné, ale velice férové, je vy-

bodováno s ohledem na hráče a v sou-

ladu se současnými trendy výstavby 

golfových hřišť.

Nabízí pět různých setů odpališť i šes-

tou sadu pro děti. Při vhodně zvoleném 

odpališti si přijdou na svoje všichni, od 

profesionálů až po rekreační golfisty 

i ty, kdo krásu golfu teprve objevují.

Na několika jamkách vstupuje do hry 

voda, někdy dosti výrazně. Asi nejzají-

mavější a zároveň nejkrásnější je „téměř 

ostrovní“ dvanáctka s vodou před gree-

nem, vlevo od něj a za ním.

Resort si potrpí i na kvalitu nabízených 

služeb. Restaurace je vynikající, což ne-

hlásají jen zástupci resortu, ale golfi sté, 

kteří o hřišti i službách přinášejí velice 

pozitivní zprávy. Trenérské služby zde 

poskytuje David Poulton HEAD PRO/Mas-

ter – PGA. Pracuje jako golfový trenér 

už 27 let a během své kariéry působil 

na mnoha hřištích v Anglii, Španělsku 

či Dánsku.

Cílem resortu je spojovat lidi s různými 

zájmy, z různých oblastí. To umožňuje 

kromě jiného i samostatný Party house 

s kapacitou 120 lidí. U skvělých míst-

ních specialit se tady často setkávají 

lidé z různých oblastí byznysu, ať už na 

příjemném obědě nebo v rámci team-

buildingů, odborných seminářů a školení. 

Sedin nepochybně stojí za návštěvu. 

UŽITEČNÉ INFORMACE
GREEN RESORT HRUBÁ BORŠA
Adresa: Golfový klub Hrubá Borša, Borša 35, 925 23 

Hrubá Borša, Slovensko

Tel.:+421 902 602 737

Web: www.golfborsa.sk

Email: recepcia@golfborsa.sk

Počet jamek: 18 | Par: 72

Délka (m): 6 653 (černá) | 6 206 (bílá) | 

5 685 (žlutá) | 5 252 (modrá) | 4 559 (červená)

Green fee 9/18 jamek: 32 €/45 € (po–čt) | 

37 €/55 € (pá–ne), senioři sleva 20 %

Green fee – Akademie (9 jamek, par 28): 
8 € (po–čt) | 9 € (pá–ne)

GOLF RESORT SEDIN
Adresa: Sedin Golf Resort, Nové Osady 110, 925 22 

Veľké Úľany, Slovensko

Tel.:+421 313 700 307

Web: www.golfsedin.sk

Email: info@golfsedin.sk

Počet jamek: 18 | Par: 73

Délka (m): 6 492 (černá) | 6 356 (bílá) | 

5 962 (žlutá) | 5 612 (modrá) | 5 183 (červená)

Green fee: 49 € (po–čt) | 65 € (pá–ne)

První, čeho si při hře všimnete, jsou příjemně 
široké, krásně tvarované ferveje, dopadové zóny 
mají někdy šířku až 70 metrů, takže si tu bez 
stresu zahrají i méně zkušení golfisté.

Sedin nabízí hned několik podob včetně lesních pasáží.


