Golf v Thajsku
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Mirek Stehlík, PGA Professional

Thajské království, Thajsko nebo chcete-li Siam. Hlavním městem je Bangkok, thajsky zkráceně
nazývaný Krung Thep Maha Nakhon. Mimochodem je to město s nejdelším oficiálním názvem na
světě a ten zní : Krung Thep Maha Nakhon Amorn Rattanakosindra Mahindrayutthaya Mahadilokpop
Noparattana Radchhani Burirom Udom Rachnivet Mahastan Amorn Pimarn Avatarn Satit Sakututtiya
Vishnukarm Prasit. Přeloženo do češtiny : „Město andělů, velké město, věčné a nádherné sídlo
hinduistického boha Indry, vznešené město, kde je uloženo devět skvostných drahokamů (diamant,
rubín, smaragd, žlutý safír, granát, modrý safír, měsíční kámen, zirkon, kočičí oko), královské město s
mnoha velkolepými paláci a stavbami, věčné město, kde sídlí bohové a má svůj domov hinduistický
bůh Krišna, město stvořené bohem Višnou.”
Velice rád navštěvuji tuto zemi, protože se v ní cítím opravdu svobodně a bezpečně. V této zemi není
nic problém. Samozřejmě, že se na věci dívám z pohledu turisty. Vše je cenově velmi dostupné a
vstřícnost Thajců je opravdu velká. Bohužel i zde postupem času (a jezdím do Thajska již bezmála 10
let), turistických ruch a především návštěvníci z Ruska a zemí bývalého Sovětského Svazu, trochu
vstřícnost a nízké ceny pokazili svými penězi. Proto se vyhýbám „nejvyhledávanějším“ destinacím
jako je Pukhet nebo Pattaya…
Zahrát si golf v Thajsku je alespoň pro mě zážitek. Přiznávám, že nejhezčí hřiště, které jsem v životě
hrál (a mimochodem za moji 30ti letou golfovou kariéru jich bylo hodně), je Santiburi Course na

ostrově Koh Samui. Koh Samui je největší thajský ostrov. Golfové hřiště je zde sice jen jedno, ale
opravdu stojí za to!!! Bylo tam ještě sice jedno devítijamkové hřiště, ale myslím si, že již ani
nefunguje. Vy, kteří znáte hřiště Adamstal, tak si ho představte na tropickém ostrově a trochu
obrázek si uděláte.

Další velice zajímavou destinací je Hua Hin. Naleznete ji asi 250 km jihozápadně od Bangkoku. Opět
výborná symbióza golfu a moře. Hua Hin není tak turisticky vyhledávaný a jedná se spíše o letní
dovolenkovou destinaci Thajců a naleznete zde i letní sídlo Thajského krále (zemřel cca před 2 roky a
Thajsko doposud nového neuvedlo v úřad). Je naprosto zapovězeno mluvit a vést úvahy o nástupci
krále na veřejnosti!!! A věřte, že pro většinu Thajců je královská rodina druhou instancí, ke které
většina Thajců vzlíží s obdivem a nesmírnou úctou. Tou první je pak náboženství – Budhismus.
Opravdu nechtěl bych zažít na vlastní kůži obvinění z hanobení krále a jeho rodiny. Ve všech
turistických průvodcích se dočtete upozornění na tuto skutečnost. To nejsou výhružky…., to je jen
upozornění, že Thajci mají ke svému králi a své zemi a náboženství velkou úctu a respekt…. tyto 2
slova už bohužel pro velkou část Evropanů a Američanů a jiných národů už nic neznamenají a
nechápou jejich pravý význam a uvedení do praxe.
Ale zpět k Hua Hinu. Tady bych jednoznačně doporučil navštívit hřiště Black Mountain (hrála se zde i
European Tour) a Banyan Tree.

Zároveň krásný golf si zahrajete i na hřišti, které patří thajské armádě : Seapine golf club

Možná se Vám poštěstí jako mně, vidět flight 7 hráčů!!! Jak mi sdělila moje caddy (v Thajsku
povinný), byli to generálové a každý z nich si k sobě mnohdy bere i 2 caddy!! Takže si asi dokážete
představit jak ten „flight“ vypadal. Jinak v Thajsku a vlastně ve velké části Asie je naprosto běžné, že
o víkendech jsou flighty o 5ti hráčích. Ale nebojte, s caddies hra v 5ti hráčích trvá maximálně 4
hodiny!!!! Ach ten slow play v našich zemích….
Ještě na závěr tohoto drobného povídání pár snad užitečných rad.
Nemusíte jezdit s CK!!! Vše v klidu objednáte na internetu, letenky a ubytování. Doprava v Thajsku
pak stojí opravdu zanedbatelné částky. Kupříkladu z Bangkoku na Hua Hin (cca 200 km) Vás taxík
doveze asi za 2.000 Bahtu (cca 1.300 Czk).
Ceny green fee včetně caddies a buggy jsou mezi 2.800 – 4.000 Bahtu. Jen pozor, caddy dostává od
Vás spropitné. Jeho výše zaleží na Vás, ale tento tip by neměl být méně než to, co jste za caddyho
zaplatili na recepci. Minimum 300 – 500 Bahtu. Uvědomme si, že tato částka je celodenním výdělkem
pro caddyho, zpravidla to jsou ženy a jsou velmi vycvičené a můžete jim plně důvěřovat, když Vám
poradí směr nebo dráhu puttu.
Napadá mě ještě jedna golfová destinace v Thajsku. Asi hodinu letu na sever z Bangkoku je oblast
Chiang Mai. Zde není moře, ale řada nádherných golfových hřišť, které jsou vyhledávané mimo jiné i
proto, že zde není takové teplo a teplota je příznivá někde kolem 25 stupnu.
Nejlepší bude, pokud zajedete a uvidíte
Užitečný odkaz:
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