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Existuje nejlepší golfové 
hřiště, resort, krajina? 
Jak to určit? Nemožný 
úkol. A přesto je v lidské 

přirozenosti touha najít a  vypích-
nout ty nejlepší a  něco se o  nich 
dozvědět. I my jsme se o to poku-
sili. Golfových hřišť a resortů jsou 
po  celém světě mraky. Ocenit je, 
poskládat do  nějakého žebříčku, 
je pro jednotlivce nemožný úkol. 
Přizvali jsme si proto velice silného 
pomocníka.
IAGTO, globálně působící orga-
nizace činná v  golfové turistice 
a  sdružující většinu předních svě-
tových golfových touroperátorů 
a agentur, si každoročně dává zále-
žet na tom, aby vyhledala, vybrala 
a trofejemi ověnčila ty resorty a re-
giony, které jsou úplně na špici, co 
se poskytnutého golfového zážitku 

týče. Pojďme se podívat, co hod-
notitelé vybrali pro rok 2017. 

BÝT NEJBOHATŠÍ 
NESTAČÍ
Protože ocenění má velký dopad 
na  golfovou veřejnost, potažmo 
na zvýšení návštěvnosti, je o tituly 
mezi golfovými subjekty docela 
velká pranice. Vybírá se vždycky 
z mnoha adeptů, hledají se takoví, 
kteří nabízejí nejlepší kombinaci 
kritérií od kvality hřišť, dostupnos-
ti, ubytování, relace cena/výkon, 
profesionality personálu, nabídky 
služeb, až po celkovou spokojenost 
samotných golfistů vyjádřenou je-
jich názory v anketách.
Jen tichounce si můžeme pomys-
let, že resorty mají o získání oceně-
ní až takový zájem, že do systému 
vyhodnocování mohou zasahovat 

TO NEJLEPŠÍ,  
co vás může (a nemusí) potkat

i jiné než objektivní vlivy: některé 
regiony pracují na  tom, aby byly 
vyhodnoceny, celá léta… 
Zvláštní místo zaujímá kategorie 
„neobjevená golfová destinace“, 
kde se před pár lety ocitlo i Česko 
či předloni Slovinsko a letos Koru-
tany: tam jde pokaždé o to, aby se 
o destinaci víc zajímali přední svě-
toví operátoři a potažmo hráči-tu-
risté z golfových velmocí, přičemž 
ve svém okolí už většinou objeve-
na dávno je. 
Letos byly kategorie hodnocení 
rozšířeny o významný díl – v něm 
jsou oceňovány ty resorty nebo 
regiony, jejichž činnost a  chování 
je v  nejlepším souladu s  přírodou 
a  okolím obecně. Anglicky se to 
jmenuje sustainability, rozšířeně 
přeloženo udržitelnost, respekto-
vání místní přírody a jejích zdrojů, 

Z ČEHO SE  
VYBÍRÁ?
IAGTO si svět rozparcelovala 
po svém, na pět co možná 
stejně významných oblastí: 
Severní Amerika, Latinská 
Amerika a Karibik, Evropa, 
Afrika + státy Perského zálivu 
+ Indický oceán, poslední je 
Asie s Australasií. Ocenění se 
ve všech kategoriích nazývá 
jednotně „Golf Destination of 
the Year“. Neobjevená desti-
nace je výjimkou - vybírá se 
jedna z celého světa.

zapadnutí do  krajiny bez jejího 
narušení nebo zatížení. Akcent 
na  tento úhel pohledu na  golf je 
velice příkladný. 

K tomuto článku se hodí najít si správnou chvíli: čtěte jej, až budete mít čas 
a chuť se zasnít, cestovat spolu s textem a jeho autorem po těch nej nej nej 

destinacích golfového světa. Případně si otevřete počítač, jeden obrázek vám  
toho o těch krásných destinacích nepoví zdaleka tolik, kolik je potřeba…

NEJLEPŠÍ RESORTY, REGIONY A OBLASTI  
GOLFOVÉHO SVĚTA 2017
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RŮŽE PRO ASII

Začneme nejvzdálenějšími místy: 
za  nejlepší golfovou destinaci 
v  Asii a  Australasii byla vybrá-
na oblast kolem ekonomického 
centra severního Thajska, města 
Chiang Mai, nazývaného téměř 
oficiálně Růže severu. V  posled-
ních letech zde vyrostlo několik 
hřišť v krajině, kterou nelze než na-
zvat nádhernou. Kolem hřišť volně 
rostou spousty ovocných stromů 
a keřů, kvalita zelených ploch vyni-
kající, servis pověstný, stejně jako 
všude v  Thajsku. Půjčit si můžete 
hole, buginu, dokonce boty, kedíci 
jsou samozřejmostí. 
A  ty ceny… no, úplně nejlevněji 
tady není, ale za  osmnáctku dáte 
(v přepočtu) od 400 do 2000 ko-
run, to jde. V průměru je to nejmíň 
ze všech větších center thajského 
golfu (další jsou Pattaya a  Hua 
Hin). Nejvíc se platí na  deset let 
starém, v  horách ležícím hřišti 
Chiang Mai Highlands, který byl 
v roce 2007 vybrán jako třetí nej-
lepší nový resort Asie a  rok nato 
jako nejlepší, co se poměru cena/
výkon týče. Zajímavá kombinace, 
o něčem to svědčí. 
Čistý horský vzduch dýchají hrá-
či i na hřišti Chiang Mai Ithanon, 
opírajícím se o  nejvyšší thajskou 
horu stejného jména. Horské bys-
třiny zpestřují hru na dvanácti jam-
kách, kolem zase květiny a ovocné 
stromy… K  tomu všemu lákají 
golfisty skvělé a relativně laciné re-
staurace, noční trhy, masáže a noč-
ní život blízké metropole Chiang 
Mai vůbec.

DVAKRÁT OCENĚNÁ 
LAGUNA GOLF
To byla destinace, tedy větší oblast. 
Teď hřiště, ještě zůstaneme v Asii. 

Hned u  sousedů, ve  Vietnamu, 
bují golf pekelným tempem. Jed-
no ocenění získali Vietnamci už 
loni, letos padl pohled hodnotitelů 
na golfklub Laguna Golf Lăng Cô, 
ležící hodinu jízdy od  Danangu 
uprostřed většího komplexu stej-
ného jména, který nákladem 200 
milionů dolarů vybudovala silná, 
v  golfu se angažující společnost 
Banyan Tree Group. Nejlepší gol-
fkub světa! 
Parádní design Nicka Falda, jamky 
se usadily na pruhu písečných dun 
mezi horami a  mořem, v  údajně 
nejkrásnějším zálivu světa. Zami-
lovat se do  přírodní krásy se tady 
považuje téměř za  povinnost, 
k  tomu zase dobré cenové relace, 
servis a  kedíci, kteří vám přesně 
poradí, jak a kam hrát. Do mnoha 
jamek vložil Faldo dvě či víc rov-
nocenných možností řešení. Jed-
ním slovem, hřiště „must play“.
Společnost Laguna Golf vlastní 
ještě několik dalších hřišť v  okol-
ních státech a jedno z nich, thajské 
Laguna Golf Phuket, získalo oce-
nění za  sustainabilitu (udržitel-
nost) v  podkategorii Společenský 
přínos. Hřiště bylo vybudováno 
na  pozemcích bývalého cínového 
dolu a funguje na vysoce etických 
principech: vrací profit do  další-
ho rozvoje blízkého okolí, nejen 
do  golfu, funguje i  jako ochránce 
zdejšího geologického a  kulturní-
ho dědictví.  

LOS CABOS GOLF, 
DVACET MIL LUXUSU
Přesuňme se do Latinské Ameriky, 
přesněji do Mexika. Na špičce tisíc 
mil dlouhého poloostrova Baja 
Peninsula, na  samém konci světa, 
je dvojměstí San Juan del Cabo 
a Cabo San Lucas, spojené dvace-

ti mílemi luxusu – hotely, golfová 
hřiště. Kolem je úplně všechno, 
od moře, v němž se prohánějí vel-
ryby, přes tropické lesy po  poušť 
a hory. 
Tucet hřišť, jedno lepší než druhé, 
z  toho devět veřejných! Poslední 
přírůstek – El Cardinal, hřiště z díl-
ny Tigera Woodse! Další autoři – 
Nicklaus, Fazio, Norman, Trent 
Jones. Dva zástupci mezi 100 nej-
lepšími hřišti světa, 180 000 golfo-
vých rund ročně, 340 slunečných 
dní, hřiště položená do  dun mezi 
hory a  moře, a  co se krásy, varia-
bility a výzev týče, klasa sama pro 
sebe.

Američtí golfové turisté objevili 
Los Cabos dost pozdě. Napřed 
to bývalo Skotsko, pak Karibik, 
Havaj, ale teď jsou zde ve velkých 
počtech, obývají zdejší ne zrovna 
levné hotely a  točí rundu za  run-
dou. Ani zdejší golf není levný. 
Dvě nejlepší veřejná hřiště Me-
xika skoro 400 dolarů, Cabo del 
Sol dokonce 465, nejlevnější 190, 
k tomu ubytování od 150 do 840, 
to se kreditka prohne, ale je plno. 
Jsou zde i  vysoce ceněná privátní 
hřiště jako Diamante Dunes (Nr. 
1 v Mexiku) nebo Tigerův Cardo-
nal, ale když vás tam nepustí, nic se 
neděje, ta další jsou stejně krásná 
a kvalitní.

NEJTĚŽŠÍ JE SI V USA 
VYBRAT
Severní Amerika. Tady byl vý-
běr těžký, skvělých destinací mají 
Američané na rozdávání. Letos to 
padlo na  Severovýchodní Flori-
du: 196 km atlantického pobřeží, 
lemovaného těmi nejkrásnějšími 
hřišti. Pět pobřežních regionů 
(Amelia Island, Jacksonville a The 
Beaches, Clay County, Palm Coast 
a  Flagler Beaches, a  konečně St. 

NEJ NEJ NEJ 
PODLE IAGTO

•  Nejlepší golfová destinace 
v Asii a Australasii: 
Thajsko, okolí města Chiang 
Mai, Růže severu

•  Nejlepší golfový kub 
světa: Vietnam, Laguna Golf 
Lăng Cô

•  Golfová destinace 
Latinské Ameriky 
a Karibiku: Los Cabos golf, 
Mexiko

•  Golfová destinace Severní 
Ameriky: Severovýchodní 
Florida

•  Nejlepším 
severoamerickým 
resortem se stal Barefoot 
na umělém ostrově Myrtle 
Beach

•  Nejlepší golfová destinace 
v Africe: jihoafrická oblast 
Western Cape

•  Neobjevená evropská 
destinace: rakouské 
Korutany

•  Evropská destinace roku: 
španělská Andalusie (titul 
také v roce 2009)

•  Evropský resort roku: 
řecký golf klub Costa 
Navarino.

SUSTAINABILITY  
(pohled na krajinu)

•  Laguna Golf Phuket, 
Thajsko (vybudováno 
na místě cínového dolu)

•  Hilton Head, USA (tři 
nejvyšší ekologická ocenění 
GEO Certified má v Americe 
jen 10 resortů)

•  Great Rift Valley Lodge 
& Golf Resort, Keňa (péče 
o okolní krajinu)

•   Machrihanish Dunes, 
Skotsko (orchideje a vzácné 
můry na hřišti)
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PÁR ČÍSEL  
K ANDALUSII,  
evropské destinaci roku

víc než 100 hřišť od moře 

až k horám, 480 tisíc 

golfových turistů v posledním 

roce, statistici spočetli, že 

golfová klientela je asi 2x 
„lepší“ než ostatní, golfisté 

zůstávají v regionu průměrně 

11,4 dne a utrácejí 

průměrně 129,68 euro 
denně, denní výdaj stoupl loni 

o 25 euro

Augustine s  Ponte Vedra Beach), 
každý nabízí trochu něco jiného, 
ale všechny luxusní podnebí, tradi-
ci golfu, servis, kvalitu hřišť, dosta-
tek ubytování. Nejtěžší je vybrat si. 
Nejznámější hřiště oblasti je určitě 
TPC Sawgrass, kde se vždycky 
v květnu hraje The Players champi-
onship. Jistě si vzpomenete na pro-
slulou sedmnáctku, ostrovní jam-
ku, která spořádá asi nejvíc míčků 
na  světě. Svůj domov tady našla 
i proslulá World Hall of Fame, Svě-
tová hala slávy golfu.
Hilton Head je dalším rájem ne-
jen pro americké hráče. Ostrov 
plný nádherných pláží, jehož nej-
známějším hřištěm je určitě Har-
bour Town Golf Links, domov 
turnaje RBC Heritage. Loni byl 
vybrán za  nejlepší golfovou desti-
naci Ameriky, letos dostal ocenění 
za sustainability. Z patnácti zdej-
ších resortů zapojených do  snahy 
o  co nejčistší praktiky při údržbě 
a  provozování hřišť, školení pra-
covníků atd., dosáhly už tři na nej-
vyšší golfové ekologické ocenění 
GEO Certified®, to má v celé Ame-
rice jen deset resortů!
Nejlepším severoamerickým 
resortem se stal Barefoot na umě-
lém ostrově Myrtle Beach. Dost 
rozsáhlé území oddělili od  pevni-
ny už v roce 1936 – propojili moř-
ské zálivy a existující vodní plochy 
kanálem Intracoastal Waterway. 
U  něj leží čtyři hřiště Barefootu, 
jedno lepší než druhé: designovali 
je špičkoví borci - Greg Norman, 
Davis Love III, Tom Fazio a  Pete 
Dye. Zajímavostí je, že všechna 
hřiště otevřeli zároveň, na přelomu 
tisíciletí. Celý resort vybudovala 
a vlastní developerská firma B&C.

V MÍŘE SVĚTOVÉ 
NEVÍDANÉ

Nejlepší golfovou destinací v Af-
rice je jihoafrická oblast Western 
Cape. Fantastický výběr parád-
ních hřišť, z  nichž nejznámější je 
Stellenbosch GC, vynikající vína 
(mimochodem Stellenbosch se 
jmenuje i historické vinařství hned 
v  sousedství), Stolová hora, Kap-
ské Město přímo v centru regionu. 
Pro návštěvníka – golfistu, směsice 
golfu, kultury, vína a  kulinářství, 
nádherné krajiny zvoucí na  safari 
– volbě IAGTO není co vytknout.
A skok do Keni – kousek od Nai-
robi, na  úpatí horského řetězce 
Eburru, leží Great Rift Valley 
Lodge & Golf Resort. Opět 
pohádková krajina, dohlédneš 
na  vulkány, na  většině fotek ze 
hřiště se procházejí zebry, impaly 
či antilopy. Resort dostal ocenění 
za  sustainability – zaměstnanci 
resortu se aktivně zapojili do  re-
staurování původních podmínek 
v  prostoru hřiště i  stovek hektarů 
krajiny okolo v  míře celosvětově 
nevídané.

EVROPA
Dalším resortem oceněným 
za  sustainability je skotský Ma-
chrihanish Dunes. Leží na západ-
ním pobřeží země v krajině bohaté 
na zvláštní druhy květin rostlinstva 
a živočichů, a na hřišti i v nejbliž-
ším okolí se o  zachování tohoto 
křehkého ekosystému resort peč-
livě stará. 
Tady najdete jinou úpravu roughů 
než jinde – právě v  roughu zde 
rostou vzácné orchideje a  žijí zde 
druhy můr, na  které se přijíždějí 
dívat znalci z celého britského sou-
ostroví. Ze 105 hektarů, na  nichž 
hřiště leží, byly během výstavby 
podstatněji modifikovány pouhé 

tři – v podstatě jen greeny a odpa-
liště, a to bez použití těžkých strojů 
a anorganických materiálů.
A  to už jsme se octli v  Evropě. 
Možná se zasmějete, ale za neob-
jevenou destinaci byly vyhlášeny 
na  golfová hřiště bohaté jihora-
kouské Korutany. Češi k  většině 
těchto klubů vzhlížejí jako k  tra-
diční baště golfu, pro svět to ale má 
být objev, jinými slovy oblast se 
snaží být propagována i dál než jen 
u nejbližších sousedů. 

Hřiště kolem Klagenfurtu a  Bad 
Kleinkirchheimu jsou našinci na-
vštěvována, a  taková výprava se 
tradičně nesoustřeďuje jen na golf: 
nádherná, veliká, v létě velmi teplá 
jezera, vynikající kuchyně a  neu-
tuchající, nepředstíraná  rakouská 
pohostinnost hrají velkou roli. 

DVĚ EVROPSKÉ BOMBY

Dvě evropské bomby, těžké kalib-
ry, na závěr. Evropskou destinací 
roku se stala, podržte se, Andalu-
sie. Ta by mohla ten titul dostávat 
pokaždé, ale dostala ho teprv po-
druhé, poprvé to bylo v roce 2009. 
V  ohromné konkurenci Andalusie 
nikdo nemůže spát na  vavřínech. 
Několikaletá krize, kdy měla po-
lovina resortů na kahánku, je pryč, 
a  teď se všichni předhánějí v  péči 
o hřiště i hráče. Určitou výjimkou, 
která si jede po  svém, je věhlasná 
Valderrama, jediné hřiště konti-
nentální Evropy, kde se hrál Ryder 

Cup: soukromé hřiště, kam vás 
pustí jen v krátkém intervalu v po-
ledne, a vyberou od vás 350 euro, 
za buginu dalších šedesát… 

UŽ JSTE BYLI 
V NAVARINU?

Na  úplný konec jsme si nechali 
evropský resort roku: stal se jím 
řecký golfklub Costa Navarino. 
Langerův Dunes Course a  Bay 
Course Roberta Trenta Juniora, je-
den lepší než druhý. Olivové háje, 
nádherná příroda jednoho z  nej-
méně civilizací zasaženého kousku 
Středomoří, přestože místo bylo 
lidmi užíváno už víc než 4500 let. 
Celoroční golf, dobrá dostupnost, 
hodí se ke  golfu spojenému s  po-
bytem ve  dvou hotelech resortu, 
poněvadž jinak je okolí dost chudé 
na  ubytovací možnosti. Samotné 
green fee není vzhledem ke kvalitě 
a  kráse hřišť nijak vysoké – 110, 
resp. 120 euro.
Každý rok se zdá, že nej nej resorty 
a destinace už určitě byly vybrány. 
Co asi přijde napřesrok?
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