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Název 

Manažerský plán výstavby golfového areálu 

 

Anotace 

Diplomová práce se věnuje problematice výstavby golfových areálů. Popisuje podstatné 

fáze projektu, od vytipování vhodné lokality a výběru golfového architekta, přes 

přípravu stavebních plánů a realizaci výstavby, po provoz a údržbu areálu. Práce 

rozebírá také možnosti financování projektu, například za pomoci dotací. V závěru je 

vybraný postup aplikován na fiktivní výstavbu golfového areálu u hradů Točník a 

Žebrák. 

 

Cíl práce 

Vytvoření podkladů pro činnost manažera při záměru výstavby a provozu golfového 

areálu se zaměřením na nízkonákladová a municipální hřiště. 

 

Metody 

Rešerše, analýza dokumentů, osobní, telefonické a elektronické dotazování 

 

Klíčová slova 

Golf, golfový areál, výstavba golfového hřiště, manažerský plán, dotace 
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Title 

Manager plan of building a golf course 

 

Annotation 

The thesis is concerned with theme of building golf courses. It describes the crucial 

parts of the project including selection of suitable site, selection of golf course architect, 

preparation of building schemes, its realization, functioning and maintenance. The 

thesis deals with means of funding the project (such as grants) as well. Finally the 

chosen policy is applied on building a fictitious golf course in an area near castles 

Točník and Žebrák.  

 

Objective 

Create a background layout for manager‘s intend to build and operate a golf course, 

especially of municipal and low-cost type. 

 

Methods 

Background research, analysis of documents, personal, telephonic and electronic 

questioning 

 

Keywords 

Golf, golf course, building a golf course, manager plan, grant  
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1. ÚVOD 

     Česká golfová federace (ČGF) představila v roce 2009 koncepci rozvoje golfu 

v České republice pro období let 2009 – 2013. Vize této koncepce je založena na 

možném vnímání golfu jako atraktivní společenské hry, dostupné široké veřejnosti. 

Hlavním cílem je pro ČGF pokoření hranice sta tisíc registrovaných hráčů golfu do roku 

2013. V současné době je registrováno u střešní golfové asociace zhruba 45 000 

golfistů. Dle statistik ČSTV (Český svaz tělesné výchovy) to golf řadí na osmé místo 

mezi sporty, kterým se věnuje nejvíce lidí. Má to však jeden háček, tato statistika 

zahrnuje pouze sportovce, kteří jsou registrovaní  v některém z klubů potažmo u ČGF. I 

proto jsou sporty jako lyžování nebo cyklistika v pořadí až za golfem, přestože se jim 

bezesporu věnuje více lidí než golfu. Golf mezi ostatními nejpopulárnějšími sporty 

vyčnívá tím, že registrovaných členů je mnohonásobně více než neregistrovaných 

hráčů. Většina golfových areálů totiž umožňuje hru na hřišti pouze těm, kteří úspěšně 

vykonali zkoušku golfové způsobilosti, která dříve byla označována jako „Zelená 

karta“.  

     Často je golf srovnáván se sjezdovým lyžováním. Předně kvůli tomu, že se jedná o 

sport v přírodě a z technického hlediska jde o náročnou koordinaci pohybů celého těla, 

kvalitní provedení závisí v obou případech na drobných detailech. Také jde o sporty, 

které na rekreační úrovni lze provozovat téměř celý život. Lyžování bylo dříve sportem 

pro vyvolené a dnes je dostupné široké veřejnosti, tak proč by to nemohlo fungovat u 

golfu, zvláště když v západních zemích (USA, Velká Británie, Irsko, Skandinávie, atd.) 

je golf doslova lidovým sportem.  

      Pokud by měla být naplněna vize České golfové federace, a tento sport se měl stát 

dostupným každému, je potřeba budovat více areálů různé úrovně, které umožní hru na 

golfovém hřišti i neregistrovaným hráčům a zájemcům o tento sport. Jak takový areál 

vybudovat a jak přilákat lidi ke golfu je mimo jiné výzvou pro tuto diplomovou práci. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1. Cíl práce 

     Hlavní cíl této diplomové práce spočívá ve vytvoření podkladů pro realizaci 

projektu výstavby golfového areálu, který by měl být dostupný široké (i negolfové) 

veřejnosti. Důraz je kladen především na manažerskou činnost při realizaci daného 

projektu, osvědčené postupy při výstavbě golfových areálů, možnosti financování 

výstavby za pomoci dotací a nástin udržitelného fungování samotného areálu.  

     Golf je sportem dosti specifickým, proto je důležitou součástí práce i popis 

základních parametrů golfového areálu a podmínek, které musí splňovat lokalita 

zamýšlená pro výstavbu golfového resortu.  

     Výsledek této diplomové práce by měl být založen na prolínání obecných zásad a 

doporučení a praktických zkušeností při budování golfového areálu. Výstupy jsou pak 

aplikovány pro zjištění proveditelnosti výstavby a následné funkčnosti fiktivního 

golfového areálu umístěného do lokality kolem hradů Točník a Žebrák. 

 

2.2. Úkoly práce: 

Z výše stanovených cílů plynou následující úkoly: 

- vymezení důvodů podporujících vznik golfových areálů a jeho přínosu pro obec 

- uvedení důležitých prvků golfu a golfového hřiště 

- popis jednotlivých typů golfových center a jejich nároků na prostředí a finance 

- zmapování trendů ve výstavbě golfových resortů 

- stanovení posloupnosti kroků a jejich obsahu při stavbě golfového areálu 

- návrh možností financování výstavby s důrazem na využití dotací 

- rozbor fyzických vlastností lokality fiktivního hřiště – stavební možnosti, 

přírodní podmínky, vlastnictví pozemků, atd. 

- rozbor demografických vlastností lokality fiktivního hřiště – cílová skupina, 

vytíženost provozu, konkurence, atd.  

- návrh variant finančního krytí výstavby a provozu areálu 
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- vymezení přínosu golfového areálu pro vybranou lokalitu 

- vytvoření marketingového mixu pro daný projekt 

- odhad nákladů, příjmů a návratnosti investice 

- vypracování grafického návrhu realizace projektu 

 

     Plánování výstavby golfového centra a jeho úspěšný provoz se dotýká širokého 

spektra profesí (architekt, atd.), oborů (trávníkářství, atd.) a činností (zavlažování, atd.). 

Jedná se tedy o interdisciplinární problematiku s velmi specifickými podmínkami a 

nároky především na výběr vhodné lokality určené k realizaci daného projektu.  

     Ucelený projekt výstavby golfového areálu daleko přesahuje rámec diplomové 

práce, a to jak po stránce rozsahové, tak především ve smyslu odborném, protože určité 

kroky projektu musejí být zpracovány specialisty ze zainteresovaných oborů. Ze 

zmíněného důvodu je záměrem této práce věnovat se především sekcím, které jsou 

klíčové z hlediska manažerského rozhodování. U činností ostatních profesních oborů 

jsou naznačeny základní informace o konkrétním problému a varianty konečného 

řešení. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

     Obsah teoretických východisek je rozdělen do tří stěžejních kapitol. Úvodní část je 

zaměřena na golfovou problematiku. Práce nejprve uvádí základní informace o golfu, 

vyzdvihuje jeho pozitivní přínos pro společnost a přináší argumenty, proč se golfu 

věnovat. Stručně je popsán historický vývoj golfu a některá zajímavá fakta týkající se 

„zeleného sportu“. Největší prostor golfové teorie je věnován základním golfovým 

principům, charakteristice golfových hřišť a dalším důležitým golfovým pojmům.  

     Další část se zaměřuje na oblast managementu a marketingu. Nejprve popisuje 

základní manažerské postupy při plánování a organizování a jejich specifika týkající se 

sportovního prostředí. Marketingová část vymezuje nejčastěji užívané marketingové 

termíny a rozebírá jednotlivé nástroje marketingového mixu. 

     Závěrečná část teorie je věnována dotacím. Nejdříve je vysvětlen systém dotací. 

Dále jsou uvedeny základní informace o evropských dotacích a dotacích ze státního 

rozpočtu ČR. Závěr přináší návod na podání žádosti o dotaci a rozebírá její jednotlivé 

součásti. 

 

3.1. Golf a golfová hřiště 

     V České republice je evidováno více než čtyřicet pět tisíc aktivních golfistů a další 

stovky či tisíce vyznavačů tohoto sportu hrají bez oficiální registrace. I přes tento fakt je 

u nás golf stále považován za kuriózní druh zábavy určený omezené skupině lidí nebo 

dokonce jako sport pro snoby a zbohatlíky. Tato nelichotivá nálepka je tak trochu daní 

naší nedávné historie.  

     Golf je přitom jeden z celosvětově nejrozšířenějších sportů a v zemích jako je 

například Skotsko, Irsko, USA nebo Švédsko je naprostou samozřejmostí a patří mezi 

nejmasovější druhy zábavy. Výhodou v těchto zemích je především geografická i 

cenová dostupnost golfu. Nabídka golfových hřišť je zde totiž dostatečně diferencována 

svou kvalitou i výší tzv. green fee, neboli hracího poplatku. Zájemce o golf si tak může 

jednoduše vybrat, jako u každé jiné služby, jestli zvolí hru na luxusním, drahém a 

dokonale upraveném hřišti (v případě, že splňuje podmínky pro vstup do areálu tohoto 
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typu), nebo dá přednost golfové zábavě na přiměřeně upravené „louce“ a tomu 

odpovídající výši hracího poplatku.1  

     Podobné je to i s nabídkou golfového vybavení. Golfisté s vyšší výkonností si mohou 

pořídit kompletní sadu holí v řádech desetitisíců či statisíců korun, nebo využít služby 

zvané custom fitting, díky které si můžete vybrat hole na míru. Začátečníci si naopak 

bez problémů vystačí s polovičním setem ohraných holí, který je možné obstarat 

v dostatečné kvalitě za pár tisíc korun.  

     Na druhou stranu je nutné podotknout, že golf je v evropském i českém měřítku na  

vzestupu a jeho popularita strmě stoupá. Často je proto označován jako sport třetího 

tisíciletí.2 

 

3.1.1. Proč hrát golf? 

     Existuje řada důvodů, proč se golf stává celosvětově stále oblíbenější aktivitou. 

Základem golfu je totiž přirozený styl pohybu, čili chůze. Proto jde o optimální 

sportovní aktivitu při dnešním sedavém způsobu práce a celkovém životním stylu. Při 

golfu je rovnoměrně zatěžován celý tělesný aparát. Zároveň na rekreační úrovni nejsou 

kladeny vysoké nároky na jednorázové vysoké vypětí energie a namáhání 

netrénovaného organismu. I z tohoto důvodu je golf vhodný pro všechny věkové 

skupiny a je možné jej provozovat od raného dětství do vysokého věku, při zachování 

pohyblivosti jedince.3 

     Další výhodou je bezesporu to, že každý hráč hraje svým míčem a bojuje především 

sám se sebou a proti nástrahám a překážkám hřiště. Díky tzv. handicapovému systému 

je navíc možné, aby spolu férově hráli a soutěžili golfisté na různé věkové i výkonnostní 

úrovni. Odpadá tak problém, který vzniká například u tenisu, kdy může nepatrný rozdíl 

ve vyspělosti hráčů udělat hru nepříjemnou po oba aktéry4. Stejně tak golf není závislý 

na tom, aby se sešel určitý počet hráčů, jako třeba u fotbalu, protože golf si může člověk 

užívat i o samotě.   

                                                 
1 BĚLOHUBÝ, J.-PROCHÁZKA, L.-UHLÍK, P.Golf v kostce.Praha: Unigolf. 2004.s. 15 
2 BĚLOHUBÝ, J.-PROCHÁZKA, L.-UHLÍK, P.Golf v kostce.Praha: Unigolf. 2004.s. 13 
3SIMBARTL,J. a časopis Golf.Golf pro každého. Brno: CCB, spol. s. 2.  
4 BĚLOHUBÝ, J.-PROCHÁZKA, L.-UHLÍK, P.Golf v kostce.Praha: Unigolf. 2004.s. 15 
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     Golf je sportem bezkontaktním, tím pádem je možné ho provozovat i jako rodinný 

sport, který přináší zábavu všem generacím. Navíc během hry může probíhat volná 

komunikace ve skupince hráčů, a proto je golf vyhledávám i pro svůj společenský 

charakter. Golf tak nabízí skvělou alternativu pro setkávání přátel, a navíc na čerstvém 

vzduchu, se zelení široko daleko.  

     Nejen celý život ale i celý rok je možné se věnovat golfu. Pokud počasí dovolí, 

bývají hřiště otevřena i přes zimu, třeba jen s drobnými omezeními. V případě tuhých 

mrazů je pak možné využít tzv. golfových simulátorů, které nabízejí hru na světových 

golfových hřištích v  počítačové verzi. 

     Shrnutí hlavních výhod golfu je znázorněno v následujících bodech: 

Argumenty pro golf  

Zdroj:  ČGF. Stavíme golfová hřiště, část I. Praha. 2004.Str. 8. 

 Golf je prokazatelně jedním z nejzdravějších sportů pro člověka od útlého věku 

(cca 5 let) až do pokročilého stáří – je formou trávení volného času v přírodě, 

jeho základem je přirozený pohyb-chůze. 

 Golf stejnoměrně zaměstnává člověka tělesně i duševně. Napomáhá tak 

osobnostnímu rozvoji jednotlivce, vede jej k sebeovládání, čestnosti a dalším 

kladným vlastnostem. 

 Golfová hřiště zmenšují sociální rizika při vývoji mladé generace nabídkou 

individuálního sportovního vyžití – golf je sportem, který silně akcentuje 

v dobrém slova smyslu individualismus a soutěživost. 

 Golf je tak i jedním z prvků, které mohou snížit riziko kriminality a drogové 

závislosti. Proto vznikají například projekty typu „ Golf proti drogám“. 

 Golfové hřiště nabízí možnost aktivního odpočinku straší generaci, která mnoho 

podobných příležitostí zvláště v menších centrech dosud neměla. 

 Golfový pohyb je až na výjimky vhodný i pro osoby se zdravotními obtížemi či 

omezeními. 

 Není pravdou, že se jedná o drahý sport. Zvláště v případě, že se jedná o malé 

golfové centrum a že si v počátcích veškeré vybavení mohu půjčit, jsou náklady 

zanedbatelné 
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 Golf tím, že se převážně hraje „proti hřišti“ umožňuje hodnotnou společnou hru 

i hráčům naprosto nesrovnatelných herních kvalit – každý hraje svým vlastním 

míčem a navíc existuje systém vyrovnání (handicap). Je proto v hodný i jako 

rodinný sport.  

 

3.1.2. Náhled do historie5  

     Golf je starobylá hra patřící do rodiny sportů jako je hokej, baseball, kriket atd. Dané 

sporty mají společné, že se v rukou drží hůl nebo pálka a hlavní snahou je odpravit 

míček co nejdál, popřípadě na cíl. Jak je psáno v golfových pravidlech:„hra spočívá v 

hraní míčkem z odpaliště do jamky ranou nebo postupnými ranami v souladu s 

pravidly“. Hraje se tedy pomocí holí a míčku, kdy cílem je dopravit míček na co 

nejmenší počet ran do jamky.   

     Již staří Římané se trefovali holí do míčku, při hře která nesla jméno „paganica“. 

Někteří sportovní historikové ji právě proto považují za prazáklad dnešního golfu. Ve 

středověku se pak v evropských zemích vyvinuli další podobné hry. V Anglii se 

v polovině 14. století bouchalo zahnutou holí do míče z peří a říkalo se tomu 

„cambuca“. Ve Francii a Itálii se zase stala oblíbenou hrou „palle-maille“, ve které se 

pomocí  hole s paličkou proháněl dřevěný míček. Podobnou byla určitě i hra „chole“, 

pocházející z Belgie, jejíž cílem bylo trefovat kovovou holí ve tvaru lžíce míček 

z bukového dřeva. Holanďané této hře říkali „colf“ (hrané venku) nebo „kolf“ (hrané 

uvnitř), což se zdá být nejbližší pojmenovaní dnešnímu názvu „golf“.  

     Všechny tyto hry mířily míčkem na určitý cíl, chyběl zde však významný golfový 

prvek, a sice jamka. A právě proto je v současné době za pravlast golfu provažováno 

Skotsko. Na pastvinách skotského pobřeží, tzv. links, neboli místech mezi mořem a 

zemědělskou půdou, nebyla o jamky nouze. A tak díky všudypřítomným ovcím a 

králíkům, kteří spásali trávu tak nakrátko, že po ní bez problému každý trochu kulatý 

předmět běžel, nevědomky vznikalo první golfové hřiště. Pak už jen stačilo, aby si 

pasáček ovcí otočil svou hůlku a pokusil se nějaký ten oblázek z pobřeží odpálit na cíl, a 

třeba zapadl do důlku, který tu předtím vyhrabal králík. První písemný záznam o golfu 

pochází z druhé poloviny 15. století, kdy byly vydány ve Skotsku zákony zakazující 

tuto hru, protože prý odváděla pozornost při výcviku lukostřelců. 

                                                 
5 HALADA, A.Golf křížem krážem po česku. Havlíčkův Brod: Fragment. 2007. s 13 
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     V roce 2004 uplynulo sto let od pravidelného provozování golfu v českých zemích. 

První golfové míčky se sice objevily na Císařské louce v Praze již roku 1898, oficiální 

začátek golfového sportu u nás se však datuje do roku 1904. V tomto roce totiž vzniklo 

první golfové hřiště v Čechách, druhé v celé tehdejší rakousko-uherské monarchii. 

Golfové hřiště bylo postaveno v Karlových Varech a provozováno předně pro lázeňské 

vyžití zahraničních hostů, na jejichž popud bylo také zřízeno. Z podobného důvodu bylo 

o rok později postaveno i druhé české golfové hřiště v Mariánských Lázních, které 

otvíral sám anglický král Edward VII.6 

 

3.1.3. Princip golfu, charakteristika hřišť a obecné golfové pojmy7 

     Jedna golfová hra se obvykle hraje na 18 jamek, začíná tedy na odpališti první jamky 

a končí na jamkovišti (tzv. greenu) osmnácté jamky. Profesionální turnaje se většinou 

hrají na čtyři kola, kdy do závěrečných dvou kol, po tzv. cutu [katu], postupují jen ti 

nejlepší. Rekreační hráči se obvykle věnují golfu ve dvou rovinách. Jednak využívají 

služeb areálu s cvičnou loukou (tzv. driving range), kde každý individuálně trénuje 

jednotlivé aspekty hry a čas od času hrají přátelské či soutěžní kolečko nejčastěji na 

devět či osmnáct jamek na hřišti.  

     Golf byl odjakživa považován za sport gentlemanů. Klade totiž vysoké nároky na 

morálku a občas, zvláště u horších hráčů, značně prověří paměť. Na golfu se rychle 

projeví povaha a charakter hráče, a to nejde jen o samotné prožívání hry. Dodržování 

pravidel a počítání ran závisí totiž především na vlastní odpovědnosti a svědomí. 

Většinou se hraje golf ve skupinkách, tzv. flightech [flajtech] po dvou až čtyřech lidech, 

proto je více než pravděpodobné, že i když si případné porušování pravidel nebo 

dokonce záměrné podvádění obhájíte sami před sebou, před ostatními se téměř jistě 

shodíte.  

     Velmi specifický je golf i po jazykové stránce. Golfová terminologie pochází 

z angličtiny a řada výrazů ani nemá český ekvivalent, a u těch pojmů, které ho mají se 

stejně většinou téměř nepoužívá. Nejdůležitější základní golfové termíny jsou 

následující: 

 

                                                 
6 SEDLÁK, P.Historie golfu v českých zemích a na Slovensku.Praha: Svojtka & Co. 2004. s. 7  
7 SIMBARTL, J. a časopis Golf.Golf pro každého. Brno: CCB, spol. s. 3 
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Hřiště 

     Golfové hřiště má nejčastěji 18 jamek. Existuje také velký počet devítijamkových 

hřišť, která se pak při soutěžích hrají dvoukolově. Výjimkou však dnes nejsou ani areály 

nabízející 27 (3 x 9) jamek nebo 36 (2 x 18) jamek. Hraje se podle obecných golfových 

pravidel a k tomu má většina hřišť doplňující, tzv. místní pravidla. Průměrná délka 

osmnáctijamkového golfového hřiště je 5 – 6 kilometrů, ale hráč většinou za kolo ujde 

až dvojnásobek. To je dáno především přechody mezi jednotlivými jamkami a u 

mnohých také hledáním míčků. 

 

Jamka  

     Základním prvkem hřiště je golfová jamka. Tento termín je označením jak pro 

samotný otvor, do kterého je nutné dopravit míček, tak pro celý prostor od odpaliště po 

jamkovitě (green), neboli jednu minihru z osmnácti, které dohromady tvoří golfové 

kolo. Jamka začíná odpalištěm, pokračuje dráhou (fairwayí) a končí na greenu, kde se 

dohrává míček do jamky. Otvor je označen očíslovaným praporkem na tyči, aby byla 

hráčům zjednodušena orientace na hřišti. Někdy se totiž stává, že z jednoho odpaliště 

má člověk výhled na dva i tři greeny současně. Celková délka jamky se pohybuje od cca 

90 do 550 metrů. Délkou a profilem jamky  je dán i tzv. par jamky (viz níže). 

Par jamky (hřiště) 

     Par jamky by se dal přeneseně chápat jako norma jamky, říkající na kolik úderů by 

měla být konkrétní jamka dokončena. Rozlišují se přitom tři možné hodnoty paru – tři, 

čtyři nebo pět ran. Když se tedy například řekne, že jamka číslo osm má par čtyři, je tím 

míněno, že by měla být zahrána v ideálním případě na čtyři údery. Nejlépe způsobem, 

že první ránu odpálíte z odpaliště na fairway, druhou z fairwaye na green a třetí a 

čtvrtou ránou byste měli dohrát míček do jamky pomocí hole zvané patr (angl. putter), 

která je určena pro hru na jamkovišti. Úder patrem je nazýván pat (putt).  

     Součet parů na všech jamkách dává dohromady par hřiště. Vzhledem k faktu, že je 

obvykle na hřišti stejný počet parů tři a pět (většinou 3-5) a nejčastěji se hraje jamka par 

čtyři, zůstává tak průměrná hodnota paru čtyři rány na jamku. To při osmnácti jamkách 

dává celkový par hřiště 72. Par 72 je celosvětově nejrozšířenější na golfových hřištích. 

Často však může být o jednu až tři rány nižší. Když pak v televizi zahlédneme celkový 

výsledek hry golfových profesionálů, často se objevují záporná čísla. To znamená, že 
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při výsledku např. -4 hráč ušetřil oproti normě hřiště celkem čtyři rány za kolo. Záporné 

výsledky si dotyční hráči připisují nejčastěji na jamkách par 5 díky svým dlouhým a 

přesným úderům. Výkonnost amatérů se však hodnotí především podle handicapu (viz 

níže). 

Odpaliště  

     Odpaliště je místem, odkud začíná hra na každé jamce. Golfová pravidla definují 

odpaliště jako pravoúhlou plochu o délce dvou holí, jejíž přední a boční okraj určují 

vnější obrysy dvou kamenů (značek). Profesionálové, amatéři, ženy a děti hrají většinou 

z odlišných odpališť. Bílými kameny je označována odpalovací plocha pro výkonnostní 

hráče případně profesionály. Tyto kameny jsou také umístěny nejdále od příslušného 

greenu. Žluté značky jsou určeny amatérům mužům a jsou posunuty většinou o něco 

blíže k jamce. Ženy profesionálky obvykle hrají z modrých odpališť a poslední 

skupinou jsou ženy amatérky a děti, pro které jsou určena červená odpaliště. Ta bývají 

také umístěna neblíže k jamce. Na některých hřištích je možné narazit rovněž na černá, 

tzv. šampiónská odpaliště, ze kterých hrají profesionální golfisté. 

     Odpaliště je také jediným místem, kde si může hráč postavit míček na vyvýšené 

místo. Nejčastěji se k tomuto účelu využívá dřevěný či plastový kolíček (podložka)  

zvaný týčko (tee), které se zapichuje do země a na něj se staví golfový míček. 

Fairway (dráha) 

     Fairwayí je nazývána krátce střižená travnatá plocha mezi odpalištěm a greenem. 

Často začíná však třeba až cca 100 metrů od odpaliště a vede až ke greenu. Fairway 

odměňuje ty, kteří jsou schopni hrát přesně. Míček se z ní relativně snadno zasahuje a 

hlavně je na ní až na výjimky dobře viditelný.  

     Pokud člověk nezasáhne fairway, často končí na ploše, které se říká rough [raf]. 

Rough má trávu o poznání výše střiženou, často i dost hustou, což činí čisté zasažení 

míče složitějším. Pás trávy tvořící přechod mezi fairwayí a roughem se nazývá 

semirough [semiraf]. 

Green (jamkovitě)  

    Greenu se říká občas slangově stadión. Označení je to příznačné, protože právě tady 

se většinou rozhoduje o výsledku na hrané jamce. To samozřejmě za předpokladu, že 

jste si skóre nepokazili již dříve. Na greenu by měl být nejkratší, nejhustší a 
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nejkvalitnější travnatý povrch. Po uválcovaní totiž umožňuje míčku, aby se bez větších 

zádrhelů kutálel až do jamky. Proto se také na greenu hraje speciální holí zvanou patr 

(putter). 

     Aby nebyla hra na greenu tak jednoduchá, často bývá povrch zvlněn, naklopen nebo 

dokonce rozdělen na několik úrovní. Hráč tak musí trochu počítat s fyzikou a pokusit se 

odhadnout správnou dráhu míčku, aby se mu dokutálel až do jamky. Této činnosti se 

říká „čtení greenu“. Green je velmi citlivý povrch, proto se na něm musí hráči chovat 

tak, aby ho neponičili, a zároveň opravovat důlky vznikající po dopadu míčku na green. 

Okraj greenu, přechod mezi greenem a fairwayí či greenem a roughem se nazývá 

foregreen [fórgrýn]. Průměrná velikost greenu je cca 400-500 m² 

Překážky 

     Pokud by byl každý tak zdatným golfistou, že by hrál každou jamku po linii 

odpaliště – fairway – green, nebylo by třeba budovat žádné překážky a možná by to 

byla i trochu nuda. Naštěstí ne každý hraje jako Tiger Woods, a tak si překážky své 

využití na hřišti určitě najdou. Nejčastějšími uměle vytvořenými překážkami bývají 

pískové překážky, tzv. bunkery (bankry) a také vodní překážky.  

     Bunkery jsou většinou prohlubně vytvořené úpravou terénu, ve kterých byla tráva a 

půda nahrazena pískem. Občas jsou však k vidění i prohlubně bez písku, které jsou 

nazývány travnatým bunkerem. Bunkery bývají nejčastěji umístěné kolem greenu, aby 

vytvořily psychický tlak na hráče. Výjimkou ale nebývají ani tzv. fairwayové bunkery, 

které lemují plochu fairwaye . 

     Vodní překážky rozlišujeme na příčné a podélné. Příčné bývají označeny žlutými 

kolíky, zatímco podélná voda červenými kolíky. To, že se tento druh formálně nazývá 

vodní překážkou ještě neznamená, že se vždy jedná o skutečnou vodu. Často tak může 

být označena i vyschlá strouha nebo pás křoví či lesa. Pokud se však hráčův míček 

ocitne v takto označené překážce, postupuje se vždy podle stejných pravidel, ať je 

v překážce voda nebo není.  

     Kromě výše popsaných umělých překážek, které jsou definovány v golfových 

pravidlech, je třeba počítat i s přírodními záludnostmi každé jamky. Okolní příroda je 

totiž nedílnou součástí hry. A tak se často stane, že hráč bude nucen trefovat mezeru 

mezi vzrostlými stromy nebo přepálit keřík či bludný balvan. 
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Závady 

     Zatímco překážky jsou vystavěny záměrně, aby trochu ztížily hráči cestu na green, 

závady představují nechtěné obtíže. Některé závady je možné beztrestně odstranit či 

míček beztrestně spustit mimo dosah závady, aby mu při hře nebo švihu nepřekážely. 

Rozlišují se pohyblivé a nepohyblivé závady. Nepohyblivou závadou může být cesta, 

lavička apod., pohyblivou například hrábě. Detaily o závadách, volných přírodních 

předmětech a dalších golfových pojmech a konkrétní postupy při situaci, kdy míčku 

překáží nějaký předmět, jsou popsány v Pravidlech golfu, které každé čtyři roky vydává 

Česká golfová federace. 

Handicap (HCP) 

     Většina golfistů potřebuje k zahrání jamky větší počet ran než předepisuje její 

norma. Podle toho o kolik více ran nad par jamky (hřiště) hráč dlouhodobě hraje, je dán 

i jeho handicap, určující golfovou vyspělost. Termín handicap nejspíše vznikl z důvodu, 

že vyjadřuje hráčův handicap vůči hřišti. Zjednodušeně by se dalo říci, že jak vysoký 

má hráč handicap, tolik ran navíc nad normu hřiště si může dovolit. Nejvyšší možný 

golfový handicap má hodnotu 54 (dříve tzv. Zelená karta), což dává hráči možnost hrát 

na každé jamce tři rány nad par, aby potvrdil svoji dosavadní golfovou úroveň. 

V případě, že zahraje v součtu všech jamek lépe, posune se jeho handicap na nižší 

úroveň a při příští soutěžní hře už bude mít na několika nejlehčích jamkách k dobru jen 

dvě rány nad par. Golfisté s hcp 0, dlouhodobě hrající pod normu hřiště, dosahují možná 

trochu překvapivě plusových, kladných handicapů.  

     Aby začínající golfista vůbec mohl začít snižovat svůj handicap, musí nejprve složit 

zkoušku golfové způsobilosti. Zkouška se skládá z testu golfových pravidel a praktické 

golfové zkoušky ve hře na devět jamek, která má nastaveny podmínky úspěšného 

zvládnutí hry právě na úroveň hcp 54. Poté je nutná ještě registrace hráče u České 

golfové federace. Ta mu udělí registrační číslo, se kterým se může hráč hlásit do turnajů 

i hrát tzv. soutěžní kola. Handicap se totiž upravuje jen při soutěžní hře a nikoliv při 

každém tréninkovém kolečku.  

     Handicapy 1-18 mají však i jednotlivé jamky na hřišti. Handicap u jamky by měl 

částečně odpovídat obtížnosti konkrétní jamky vůči ostatním jamkám na hřišti. Jamka 

s handicapem jedna bývá považována za nejobtížnější, hcp 18 naopak označuje nejlehčí 

jamku na hřišti. Obtížnost jamky je však dost subjektivní pojem. Hlavním faktorem tzv. 
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tabulky přidělování handicapových ran je rovnoměrnost. Nemělo by docházet zejména 

ke kumulaci nízkých indexů, zrovna tak je dobré, aby se střídaly pary a charaktery 

jamek na nichž hráč může získat body navíc. Přehlednější vysvětlení počítání výsledků 

je popsáno v následujícím odstavci.  

Počítání výsledků      

     Jamkové handicapy ale také upřesňují výpočet hráčského handicapu. Například hráč 

s handicapem 16 má na jamkách s hcp 1-16 jednu ránu nad par k dobru, zatímco na 

jamkách s hcp 17 a 18 už musí hrát podle normy hřiště, aby na těchto jamkách obdržel 

počet bodů příslušný k jeho výkonnostní úrovni. Analogicky hráč s hcp 23 má možnost 

hrát na jamkách hcp 1-5 dvě rány nad par a na zbylých jamkách má povolenu pouze už 

jednu ránu nad normu jamky. Na první pohled se může zdát počítání výsledků jako 

složitý matematický rébus, ale v zásadě jde jen o pochopení principu. Se snižujícím se 

handicapem hráčů a zvyšující se hcp hodnotou jamek ubývá i příslušný počet ran 

povolených nad par jamky. Komplikace dále vzniká při převádění přesného handicapu 

na hrací, který je určen na základě další charakteristiky konkrétního hřiště. Ale to už 

jsou složité detailní výpočty.  

Základní typy úderů 

     Laikovi by se mohlo zdát, že golfový švih vypadá při každém úderu stejně a záleží 

tak jen na správné volbě hole. Opak je ale pravdou. Některé rány totiž nejsou vůbec 

založeny na švihu. Každý hráč by si měl po jisté době vybudovat odhad na svoje rány, 

kam jakou holí je schopen dopálit. Často však je třeba výběr hole přizpůsobit síle a 

směru větru, profilu a rychlosti terénu. 

 Drive (odpal) – úvodní rána na jamce, snahou je vytvořit rovnou dostatečně 

dlouhou umístěnou ránu 

 Příhra – jedná se o ránu, kterou se chceme dostat na green, případně do výhodné 

pozice u greenu 

 Chip (čip), Pitch (pič), Lob – tyto typy ran mohou být považovány za příhru, 

případně snahu o překonání nějaké překážky na hřišti, liší se délkou a trajektorií 

 Putt (pat) – finální úder(y) prováděné na greenu, provádí se speciální holí 

(patrem) s cílem, aby se míček po uválcované trávě dokutálel do jamky   
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 Záchranná rána – rána z překážky nebo jinak nevýhodné pozice na hřišti s cílem 

vrátit se na fairway případně ke greenu s minimální ztrátou.         

 

Obrázek č. 1: Model golfové jamky 

Zdroj: GAUDLOVÁ, Daniela. Klíč k českým golfovým hřištím 4. Praha: a.ga.ma, 2003.Str. 8  

 

 

 

3.2. Management, marketing a sport 

     Oblast sportu už se dávno netýká jen radosti z pohybu a coubertinova hesla „Citius, 

Altius, Fortius“ (rychleji, výše, silněji). Sport se stal fenoménem a také významným 

obchodním artiklem. Vlivem globalizace se stává i sportovní trh přeplněný, a proto je 

nutná profesionalizace obchodování a řízení organizačních aktivit na poli sportovním. 

To přináší prostor pro vznik nových studijních oborů specializovaných na sportovní 

management, jako je například Management tělesné výchovy a sportu na Fakultě 
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tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Dnešní doba klade vysoké nároky 

na kvalitu řídících funkcí ve sportovním průmyslu. Profese sportovního manažera 

propojuje sport s problematikou ekonomickou, legislativně právní a marketingovou. 

     Sport je atraktivní jako prostředek státní reprezentace a budování zdravého 

nacionalismu. Stát by proto měl mít silný zájem na vytvoření široké sportovní základny 

a přispívat k růstu ekonomického a sociálního vlivu sportu. Další předností sportu je 

jeho význam pro rozvíjení technologií. Spousta vynálezů, které dnes patří do 

každodenního života, má svůj původ ve sportovním využití. Jedná se například o 

textilní materiály, léky, informační technologie, apod. 

 

3.2.1. Sektory ve sportu8 

     Sportovní průmysl je možné definovat jako množinu tří vzájemně provázaných 

sektorů. Prvním je státní (veřejný) sektor, druhým je neziskový sektor a třetím komerční 

nebo profesionální sektor. Všechny sektory jsou na sobě závislé a vzájemně se 

ovlivňují.  

     Stát obvykle podporuje neziskový sektor jako formu sportovního rozvoje a výchovy 

talentů. Neziskový sektor na druhou stranu vytváří sportovní programy a stará se o 

trénink sportovců a vzdělávání trenérů, sportovních funkcionářů a dalších činovníků. 

     Zapojení veřejného sektoru v komerčním prostředí lze spatřit například ve formě 

financování výstavby kvalitních sportovišť a stadiónů, sloužících k tréninku 

profesionálních sportovců.   

    Neziskový sektor je základnou komerčního prostředí díky produkci sportovních 

talentů, vzdělaných trenérů a dalších schopných funkcionářů pro profesionální sport. 

Profesionální sport na oplátku vytváří atraktivní sportovní trh a přináší zprostředkovaně 

finanční prostředky neziskovým organizacím ve formě výchovného nebo z vysílacích 

práv. Díky profesionálnímu sportu roste celkové popularita sportovního odvětví a 

rozšiřuje se tak členská základna sportovních klubů na bázi neziskových organizací. 

 

 

                                                 
8 HOYE, R., et al. Sport management: Principles and Applications.Oxford, UK:Elsevier Ltd.2009. s. 9 
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3.2.2. Sport jako obchodní artikl9 

     Sport, stejně jako vše ostatní, prochází určitým vývojem. Russell Hoye a kolektiv 

autorů definují čtyři fáze přechodu sportu na obchodní artikl.  

    Původně šlo na prvním místě o rekreační aktivitu, finance nehrály téměř žádnou 

roli, konkurence byla vnímána pouze ve sportovním významu a řízení sportovních 

spolků fungovalo na bázi dobrovolníků. 

     Postupem času se do sportu dostala komerce, která s sebou přinesla důraz na 

promyšlené financování sportovní činnosti a kvalitní nabídku placených služeb. S 

komercionalizací sportu se sportovní prostředí, s širokou členskou základnou, stalo 

atraktivním pro sponzoring a reklamu. Kromě sportovního se začíná silně prosazovat 

také ekonomické hledisko. 

     Třetí fází je byrokratizace sportovního sektoru. Skromné sportovní kluby se 

transformují na vysoce organizované struktury. Roste význam administrativy, plánování 

a počet specializovaných (manažerských) funkcí. Jednotlivé pozice mají definované 

úkoly a pravomoci a společně tvoří efektivně fungující systém. Vedení organizace se 

výrazně odděluje od ostatních složek a členů klubu. V této fázi se mění orientace 

managementu z rekreační činnosti na obchodní. 

     Poslední fází je korporatizace, kdy velký význam je přikládán značce (branding)  

produktu. Významný podíl na příjmech má sponzorství, televizní práva, prodej 

značkových produktů, apod. V této fázi se sportovci stávají zaměstnanci, členové a 

fanoušci zákazníky a sponzoři obchodními partnery. Sport je vnímán především jako 

obchodní produkt. Nezkoumají se jen sportovní úspěchy, ale předně také obchodní 

výsledky. Může také dojít na vznik kolektivních smluv, platových stropů, apod.   

     I přes tento vývoj je většina sportovních subjektů na úrovni malých klubů, jejichž 

činnost je závislá na podpoře členů, dobrovolných funkcionářů, místních obchodních 

společností a veřejném sektoru. 

 

 

 

                                                 
9 HOYE, R., et al. Sport management: Principles and Applications.Oxford, UK:Elsevier Ltd.2009. s. 204 
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3.2.3. Strategické plánování, strategický management 

     Práce sportovního manažera vyžaduje řešení řady složitých a postupných kroků 

v dlouhodobém horizontu. Úspěch sportovní organizace závisí na efektivním 

strategickém rozhodování. Strategické plánování se zabývá osvědčenými postupy pro 

dlouhodobé provozování činnosti a analyzuje postavení organizace v konkurenčním 

prostředí. Jedná se o proces stanovení cílů a  prostředků, které mají pomoci k jejich 

dosažení. Obecný postup strategického plánování je následující: 

 Analýza výchozího stavu 

 Rozbor silných a slabých stránek podnikatelského záměru 

 Rozbor konkurenční pozice 

 Stanovení soustavy postupných cílů 

 Stanovení celkové podnikatelské strategie  

 Adaptace, implementace a hodnocení 

  

     Všechny tyto postupné kroky je třeba brát jako komplexní celek sloužící k realizaci 

konkrétního podnikatelského záměru. Je třeba sledovat zpětnou vazbu jednotlivých 

kroků, protože podcenění či dokonce vynechání některé fáze by mohlo narušit celkovou 

strategii a zvýšit i rizikovost projektu.  

     Přípravná fáze strategického plánování vychází z rozboru současné situace. Ten je 

totiž klíčový pro výběr prostředků a cest  k dosažení cíle. Analýza současné situace 

zkoumá mimo jiné vnitřní kapacity organizace a podmínky vnějšího prostředí.  Základní 

myšlenkou je skrze strategické plánování dosáhnout v budoucnu cílů, které pomohou k 

efektivnímu vývoji projektu či organizace. Podstatnou částí strategického plánování je i 

analýza budoucího prostředí a formulace potenciálních rizik. 

     Na základě analýzy výchozího stavu je možné dále zhodnotit své možnosti. Ty se 

samozřejmě odvíjejí od vlastních předností a nedostatků v porovnání s konkurenčním 

prostředím. K vyjasnění pozice v konkurenčním prostředí se využívá například 

Porterova analýza pěti sil (viz metodologie). Rozbor současných možností umožňuje 

stanovení několika dalších postupných cílů. Z nich je možné zaměřit se na jeden i více 

cílů, což poukazuje na charakteristický prvek strategického plánování, a sice stanovení 
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variant. Stěžejní cíl (cíle) činnosti je pak základním kamenem pro stanovení celkové 

strategie.  

      Závěrečná fáze hodnotí strategický plán pomocí různých kontrolních měření a 

doporučuje postup implementace zvolené strategie. Podmínkou využití strategického 

plánování ve sportovní sféře je efektivně fungující management. Tyto postupy vyžadují 

promyšlený koordinovaný přístup a určení adekvátních jednotlivých kroků. 

 

Přínos strategického plánování pro sportovní organizace10 

Strategické plánování usnadňuje sportovním organizacím následující procesy: 

a) rozhodování o právní formě sportovní organizace  

tzn.. způsob založení sportovní a tělovýchovné organizace Nejčastěji se jedná o 

varianty založení sportovního klubu na bázi občanského sdružení  (dle zákona č. 

83/1990 Sb. o sdružování osob) nebo obchodní společnosti (nejčastěji společnosti 

s ručením omezeným nebo akciové společnosti). Volba právní formy by neměla být 

podceňována, protože se promítne i ve fungování klubu, především v daňové a 

finanční sféře, přeneseně i v tvorbě klubových cílů a nástrojů k dosažení cílů. 

b) výběr hlavních cílových skupin 

tzn. zaměření se na konkrétní skupiny osob, které jsou mimo jiné prostředkem 

k dosažení cílů sportovní organizace. Jedná se o sportovce (potenciální 

reprezentanty klubu), klubové zákazníky, sponzory, atd. 

c) definice krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů  

tzn. určení hierarchie jednotlivých cílů sportovního klubu či organizace v oblasti 

sportovní, ekonomické a sociální v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém 

časovém horizontu. 

d) určení prostředků a cest vedoucích k dosažení cíle  

tzn. volbu vhodných nástrojů a opatření pomáhající k realizaci cílů. Zvolené nástroje 

se musí zabývat cenovou politikou, komunikační strategií a dalšími oblastmi, které 

budou podporovat finanční záměry sportovní organizace. 

 

                                                 
10 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing  Company. 2000. s. 31 
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Obsah strategického plánu11 

1. Úvod 

     - charakteristika vývoje sportovní organizace za posledních deset let, důvody pro 

tvorbu strategického plánu, autor, časový rozsah plánu, atd. 

2. Cíle organizace 

-   budoucí funkce organizace + strategické cíle 

3. Profil organizace 

       - činnosti vedoucí k budování určitého profilu sportovní organizace, která splňuje 

požadavky vedení organizace i cílových skupin 

4. Strategie naplňování cílů 

        - rozpracování dlouhodobých cílů na několik krátkodobých a určení pořadí plnění 

jednotlivých cílů 

5. Struktura organizace a personální obsazení 

        - určení podílu jednotlivých pracovníků na plnění cílů, rozdělení pravomocí a 

úkolů jednotlivým orgánům a složkám organizace, určení způsobů tvorby a 

přijetí strategického plánu, atd. 

6. Financování strategického plánu 

        - rozbor konkrétních akčních plánů a způsobů jejich financování 

      

     Zásadní roli hraje management sportovní organizace při realizaci strategického 

plánu. Nemůže se od něj distancovat, jinak nemůže být plán naplněn. Management by 

měl formulovat zadání, kontrolovat postup a nést odpovědnost za výsledky. V opačném 

případě se může stát strategický plán bezcenným. 

 

Cíle sportovního klubu12 

      Podle obsahu lze cíle sportovního klubu rozdělit na 3 základní skupiny. V každé 

z níže uvedených skupin je navíc potřeba brát ohled na časovou náročnost konkrétních 

                                                 
11 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing  Company. 2000.s..38 
12 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing  Company. 2000.s..27 
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úkolů a cílů. Z hlediska času se rozlišují cíle dlouhodobé (nad 3 roky), střednědobé (do 

3 let) a krátkodobé (roční). 

 

1. Sportovní cíle     

     Tento typ cílů se vztahuje k plnění plánu sportovních aktivit organizace. Za 

dlouhodobý cíl může být například považována obecná podpora zdraví, pohybu a 

soutěživosti nebo také seberealizace jedince. Střednědobým sportovním cílem pak může 

být zlepšení kvality tréninku, odstranění nedostatků na sportovištích, podpora 

výkonnostního sportu, talentů, apod. Krátkodobé operativní cíle zahrnují třeba 

vzdělávání trenérů a cvičitelů, motivace sportovců, vyhledávání talentů, atd. 

2. Ekonomické cíle 

    Ekonomické cíle jsou založeny na hospodářském plánu sportovního klubu. 

Dlouhodobě je určitě žádoucí zdravá ekonomika a úspěšné vedení klubu. Střednědobý 

cíl může obsahovat vytvoření nové image klubu, zlepšení metod řízení, apod. 

Krátkodobým ekonomickým cílem je například posílení reklamy, tvorba úsporných 

opatření, přidělovaní finančních prostředků jednotlivým úsekům, atd. 

3. Sociální cíle 

     Tyto cíle by měly být namířeny ve prospěch veřejnosti a stávajících členů. 

Dlouhodobý přínos spočívá například v podporování příslušnosti ke sportovnímu klubu 

a spokojenost jeho členů. Střednědobé cíle by se měly týkat hledání nových 

společenských forem, povzbuzování atmosféry v klubu, atd. Krátkodobé sociální cíle 

mohou obsahovat odstraňování egoismu, dotazování členů, kvalitu mezilidských 

vztahů, atd. 

 

3.2.4. Organizování 

     Čím více se prolíná tržní ekonomika do sportu, tím více roste důležitost organizování 

a organizačních struktur ve sportovním sektoru. Nejčastějším problémem 

v organizacích bývá zdvojené i ztrojené vykonávání některých funkcí (v horizontální i 

vertikální rovině) nebo naopak absence určitých funkcí. Pozornost propracovanému 

organizování věnují ve sportu především obchodní společnosti, protože pro ně je 

prosperita a naplňování sociálních a sportovních cílů rozhodující. U občanských 
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sdružení je často vyvíjen tlak ze strany sponzorů na precizní realizaci finančních toků a 

jejich evidenci. Může se také vyskytovat apel od sponzorů na přetvoření občanského 

sdružení na obchodní společnost, právě kvůli důrazu na prosperitu, dělbu práce a 

finanční zainteresovanost pracovníků.   

Identifikace a klasifikace organizovaných činností 

     Organizace ve sportovních klubech se většinou rozděluje do následujících úseků 

činností a funkcí: ředitel (generální manažer), sekretář, sportovní oddělení, marketing, 

provozní a ekonomický úsek.  

     Úkolem hlavního manažera je vedení organizace, tvorba strategických plánů, 

komunikace s nadřazenými orgány, koordinace jednotlivých složek organizace, atd.  

     Sekretariát administrativně spojuje všechny organizační složky a členy klubu. Hlavní 

činností je zajištění informovanosti jednotlivých složek o chodu organizace, vyřizování 

korespondence a administrativy, atd. 

     Sportovní úsek se stará o činnost jednotlivých družstev, zajišťuje trenéry a 

koordinuje fungování realizačního týmu, uzavírá smlouvy se sportovci, atd.          

     Marketingová činnost spočívá v realizaci reklamních činností, publikaci 

propagačních materiálů, jednání se sponzory, zajištění podnikatelských aktivit, atd.  

     Provozní jednotka nebo technický úsek se zabývá údržbou a rozvojem sportovišť, 

zajišťuje technické služby, atd. 

     Ekonomický úsek zpracovává účetní závěrky, finanční plány, rozpočty, vede 

pokladnu a platební styk, vyvíjí investiční činnost, atd.    

Organizační struktura 

     Organizační struktura je důležitým prvkem v managementu organizace. Určuje totiž 

nejlepší možné pozice jednotlivých přestavitelů a zaměstnanců ve struktuře podniku, tak 

aby jako celek mohli efektivně plnit své úkoly ve prospěch organizace.  

     Existuje samozřejmě celá řada vzorů organizačních struktur, které jsou vhodné pro 

různé typy organizací. Organizační struktura musí respektovat zvláštní podmínky 

prostředí a odvětví, nelze ji sestavit podle jedné optimální šablony.  

      Klíčovým cílem pro tvorbu organizační struktury je její funkčnost. Nejlepší je co 

nejjednodušší organizační struktura, která je stoprocentně funkční. Při tvorbě struktury 
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je třeba zvážit míru delegace pravomocí a odpovědnosti (centralizované, 

decentralizované), členitost, velikost a činnost organizace, časové trvání, atd. Úseky 

činností popsané výše mohou být dále děleny na jednotlivá oddělení.  

     U sportovních klubů je časté dělení sportovního úseku podle jednotlivých oddílů, 

kdy na prvním místě jsou zájmy „A“ družstva. Ekonomický úsek může být tvořen 

například mzdovou účtárnou, pokladnou, oddělením finančního plánu, atd., provozní  

úsek se může dělit na oddělení údržby technické základny, sportovních ploch, atd. 

Klíčové role v organizační struktuře neziskových sportovních klubů představují 

předseda (president) sdružení, sekretář, pokladník a provozní manažer. Dalšími členy 

pak mohou být trenéři a realizační tým, sportovní týmy, marketingové oddělení a další.  

Pravomoc, odpovědnost a koordinace 

     Rozdělení pravomocí a odpovědnosti jednotlivých organizačních složek se liší 

případ od případu. Opět záleží na řadě faktorů, které kopírují problematické otázky 

uvedené při tvorbě organizační struktury. Kompetence jednotlivých složek bývá 

popsána ve Stanovách organizace a upravována podle konkrétních podmínek vrcholným 

orgánem sportovního klubu. Rozhodující je však vytvoření kompaktního celku, jehož 

jednotlivé složky a úseky budou schopny efektivně komunikovat a spolupracovat při 

plnění společných cílů sportovní organizace. 

 

3.2.5. Marketing 

     Tržní hospodářství dnes ovlivňuje veškeré oblasti a činnosti našeho života, sportovní 

aktivity nejsou výjimkou. Sport se pozvolna začleňuje mezi odvětví, která se významně 

podílejí na tvorbě národního bohatství. Kvalita nabízených sportovních produktů se 

odvíjí od úspěšnosti získávání finančních prostředků. Úspěšné či neúspěšné vedení 

sportovní organizace proto stále více závisí na vlastní marketingové činnosti. Vzniká 

tak potřeba zaměřit se na identifikaci a analýzu konkurence, vytvářet cenové strategie, 

sledovat chování a potřeby spotřebitelů a zajistit jejich systematickou informovanost 

formou propagace. A právě tím vším se zabývá marketing.  
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     Marketingový proces „se skládá z rozboru marketingových příležitostí, průzkumu a 

výběru cílových trhů, z navrhování marketingových strategií, plánování 

marketingových programů a organizace realizace a kontroly marketingového úsilí.“13 

     Marketingové prostředí je místem, které přináší příležitosti i potenciální ohrožení. 

Setkávají se zde všichni účastníci a síly, výsledkem jejichž střetu je působení na 

schopnosti organizace efektivně realizovat své záměry na cílovém trhu. Rozlišuje se 

makroprostředí a mikroprostředí firmy. Mikroprostředí je tvořeno bezprostředním 

okolím organizace, účastníky, kteří ovlivňují obslužnost trhů firmou. Jedná se o 

dodavatele, zákazníky, konkurenty a veřejnost. Makroprostředí je ovlivňováno skupinou 

šesti hlavních sil (vlivů). Demografické prostředí poukazuje na obecná fakta týkající se 

lidstva – např. stárnutí obyvatelstva, populační exploze, převaha ženského pohlaví, růst 

vzdělanosti, apod. Ekonomické vlivy představují např. výši příjmů, zadluženost, měnící 

se strukturu spotřeby, atd. Přírodní okolnosti zahrnují nedostatek určitých surovin, 

náklady na energii, znečištění, atd. Technologické prostředí představuje rychlý vývoj 

technologií, vysoké výdaje na vědu a výzkum, inovační příležitosti, atd. Politické síly 

ovlivňují legislativní změny v obchodování, prosazování veřejných zájmů, atd. Kulturní 

prostředí zahrnuje druhy náboženství, kulturní rozdíly, společenské preference, atd.  

     Marketingová strategie je nástrojem managementu k dosažení ekonomických a 

marketingových cílů na určeném trhu. Jedná se o kompozici marketingových nákladů, 

marketingového mixu a rozvržení alokace. Marketingový rozpočet je obvykle tvořen 

procentem z  tržby. Analogicky se zkoumá konkurence a její poměr rozpočtů vůči 

tržbám.  

     Marketingový plán je považován za hlavní nástroj pro usměrňování a koordinování 

marketingového úsilí.14 Měl by obsahovat situační analýzu, marketingové záměry, cíle, 

strategie, opatření a kontrolní nástroje. Důležitým momentem je rozdělení rozpočtu 

mezi jednotlivé nástroje marketingového mixu. 

      Marketingový mix bývá důležitou součástí marketingového plánu. Obvykle je 

tvořen tzv. 4P – product (produkt), place (místo, distribuce), price (cena), promotion 

(propagace) 

 

                                                 
13 KOTLER, P. Marketing management: analýza, plánování, realizace kontrola. Praha: Victoria 
Publishing. 3. vydání. 1997. s. 68 
14 KOTLER, P. Marketing management (10. rozšířené vydání). Praha:Grada Publishing. 2001. s. 78 
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 Produkt 

     Produkt je v centru marketingového mixu. Jedná se o „hmotný i nehmotný statek, 

jenž je předmětem zájmu určité skupiny osob či organizací, produktem je tedy výrobek, 

služba, myšlenka, volební program, atd.“15 Pojem produkt má v marketingu širší 

význam než v běžném životě. Označuje celkovou nabídku zákazníkovi i další 

symbolické znaky jako prestiž výrobce, značku, kulturu prodeje, atd.  

     Sportovní produkt má spoustu podob, zahrnuje sportovní služby, zboží, myšlenky, 

osoby a místa. Marketingová strategie se často výrazně liší podle typu produktu i v užití 

ostatních nástrojů – ceny, propagace, distribuce.  

 Cena 

     Cena vyjadřuje peněžní hodnotu, za kterou se produkt prodává. Obsahuje i slevy, 

platební podmínky, náhrady nebo možnosti úvěru. Zároveň má výrazný vliv na chování 

a rozhodování zákazníků. Při tvorbě ceny se sportovní organizace řídí finančními 

kalkulacemi (u služeb a výrobků), v jiných případech je třeba přihlédnout k představám 

poptávající strany (u transferu hráčů). Tvorba ceny vychází z informací o výrobních 

nákladech, vývoji poptávky, cen konkurence a jedinečných vlastností nabízeného 

produktu. Cena je jediným nástrojem marketingového mixu, který je zdrojem příjmů. 

Určování výchozí prodejní ceny je složitým procesem, který musí vycházet z výrobní 

ceny a kvality produktu. 

Metody cenové tvorby     

      Existuje několik ověřených metod, podle kterých se tvoří ceny. Následující odstavec 

uvádí některé příklady cenové tvorby. 

     Cena stanovená přirážkou vychází z nákladové ceny, ke které se přičte stanovená 

průměrná míra zisku v procentech. Nákladovým typem ceny je i metoda stanovení ceny 

s ohledem na požadovanou návratnost investic, která určí takovou cenu, jaká jí zaručí 

stanovenou procentuální míru návratnosti. Stále více praktikovanou metodou je 

stanovení ceny pomocí vyjádření vnímané hodnoty. Ta upřednostňuje hodnotu 

vnímanou zákazníkem místo jednicových nákladů. Častou metodou je následování 

ceny konkurence. Tato metoda se využívá, pokud nabízené výrobky se příliš neliší od 

                                                 
15 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada.1992. s. 36 
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konkurenčních. Při této variantě se vychází z cen vedoucího konkurenta, která se 

upravuje podle rozdílné poptávkové situace, nákladů a kapacit.  

 Distribuce 

     Distribucí se rozumí cesty nebo také kanály, které se podílí na zpřístupňování 

produktů zákazníkovi. Kotler rozlišuje dva základní způsoby distribuce produktů – 

přímý prodej a zprostředkovaný prodej. Prodejce se musí zabývat, kromě volby cesty k 

zákazníkovi, také náklady na jednotlivé kanály. 

     Fenoménem dnešní doby je nakupování přes internet nebo využití jiných pohodlných 

způsobů (katalogu, direct mailu, teleshopingu, apod.) S klesajícím objemem volného 

času se dá očekávat stále růst „internetového“ nakupování. Dá se však očekávat, že u 

zboží dennodenní potřeby, bude stále preferován nákup v kamenných obchodech. 

Nevýhodou hmotných produktů je, že vyžadují místo pro skladování a fyzickou cestu 

k zákazníkovi. Produkt v nehmotné podobě (služba) se zase nedá předem ochutnat nebo 

ohmatat, musí se prožít, případně lze spoléhat na zkušenosti ostatních zákazníků. 

 Propagace 

Účelem propagace je dostat informace o produktu k zákazníkovi a přesvědčit ho o jeho 

koupi. Komunikačními nástroji propagace jsou: reklama, publicita, osobní prodej a 

opatření na podporu prodeje. 

     Reklamu definuje Kotler následujícím způsobem - „Reklama je jakákoliv placená 

forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb konkrétním 

investorem.“16 Za nejefektivnější způsob reklamy považuje úzce zamřenou inzerci ve 

specializovaných časopisech.Typy reklamních medií jsou televize, rozhlas, noviny, 

časopisy, venkovní reklama. V dnešní době samozřejmě i internet. U jednotlivých typů 

se posuzuje frekvence, dosah a účinek. Ve sportu jsou jako reklamní média užívány také 

dresy, výstroj, mantinely, nářadí a náčiní a výsledkové tabule. 

     Publicita bývá v dnešní době nahrazována public relations (PR). Dříve šlo jen o 

zajištění redakčního prostoru (narozdíl od placeného prostoru) v médiích. PR má širší 

záběr činností. Snaží se o budování určité image organizace i produktu, ovlivňuje 

rozhodování specifických cílových skupin, vytváří zájem o určitý typ produktů, atd. Ve 

                                                 
16 KOTLER, P. Marketing management (10. rozšířené vydání). Praha:Grada Publishing. 2001. s. 569 
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sportu může být publicita tvořena například pomocí rozhovorů se sportovci a trenéry, 

kteří vystupují jako znalci a svědci kvality určených produktů, atd. 

     Osobní prodej ve své podstatě přináší velké náklady (např. školení prodejců) ale i 

úspěšnost prodeje. Obchodní zástupci se soustřeďují na shromažďování informací, 

oslovování zákazníků, komunikaci, prodej, servis, atd. „Fyzický“ prodej bývá také 

nahrazován písemnými nebo telefonickými nabídkami, což snižuje firemní náklady. Ve 

sportu může osobní prodej probíhat i formou nabídky V.I.P. servisu sponzorům určenou 

osobou nebo osobní nabídkou služeb od manažera sportovního centra, atd.  

     Opatření na podporu prodeje zahrnuje „soubor různých motivačních nástrojů 

převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo 

větších nákupů určitých produktů zákazníky nebo obchodníky.“17 Podpora prodeje je 

zaměřena buď na obchodní partnery (trade promotion) nebo samotné zákazníky 

(customer promotion). Nástroji stimulující obchodní partnery ke spolupráci a podpoře 

produktů jsou speciální bonifikace, slevy, vzorky a dárky, atd. Zákazníci jsou ke 

zvýšenému objemu nákupu stimulováni pomocí soutěží, věrnostních karet, multi-balení 

a cenových zvýhodnění, vyzkoušení produktů, zábavních akcí atd. 

Obrázek č. 2: Schéma marketingového mixu 

Zdroj: KOTLER, P. Marketing management (10. rozšířené vydání). 2001. s. 32. 

 

 

      

                                                 
17 KOTLER, P. Marketing management (10. rozšířené vydání). Praha:Grada Publishing. 2001. s. 590 
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3.2.6. Financování 18 

     Pro každou organizaci je podstatné efektivní využití finančních prostředků. Proto je 

důležitá znalost principů finančního managementu. Součástí finančního plánování je 

tvorba důležitých zpráv a dokumentů, vypovídajících o finanční situaci. Mezi 

nejdůležitější patří výkaz zisků a ztrát, účetní rozvaha a cash-flow.  

     Zdroje financování a nákladů se rozlišují podle účelu, na který jsou poskytovány. Na 

jedné straně figurují provozní neinvestiční prostředky a na druhé prostředky na 

budování sportovní infrastruktury. 

Investiční prostředky: granty a dotace různých zdrojů a úrovní veřejného sektoru, 

krátkodobé a dlouhodobé půjčky, prodej podílu organizace, zadržené příjmy, rezervy, 

atd. 

Provozní příjmy: členské příspěvky, poplatky za hru/službu, sportovně-společenské 

akce, prodej zboží, gastronomické služby , pronájem majetku, vysílací práva, granty, 

dotace, atd.   

 Náklady: mzdy, zaměstnanecké výhody, dividendy, technická údržba, marketingové a 

administrativní výdaje, energie, amortizace, atd. 

Rozpočtování 

     Rozpočet je klíčovou složkou managementu financí. Poskytuje přehledné informace 

o finančním zdraví organizace a poukazuje na velikost podílu jednotlivých položek na 

příjmech a výdajích. Při sestavování rozpočtu je nutné mít zajištěné finanční prostředky 

pro jednotlivé činnosti a položky výdajů. Rozpočet slouží jako základní podklad při 

tvorbě strategického plánu. 

 

3.2.7. Provoz sportovních zařízení 

     Úspěch výstavby a provozu sportovních areálů závisí na různých faktorech. Před 

samotnou realizací je proto nutné vytvořit studii proveditelnosti a funkčnosti projektu. 

Jednou z položek takovéto studie může být akční rádius sportovního zařízení.  

 

 
                                                 
18 HOYE, R., et al. Sport management: Principles and Applications.Oxford, UK:Elsevier Ltd.2009. s. 204 
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Akční rádius19 

 Počet obyvatel a hustota osídlení – určuje potenciální poptávku 

 Preference poptávky – zkoumá tradici sportu v oblasti 

 Charakteristika zástavby a urbanistického řešení – vhodnost a atraktivita lokality 

 Dostupnost zařízení - optimální dostupnost areálu do 15 min hromadnou dopravou 

 Spádovost a konkurence – vzdálenost konkurenčních areálů, volba rozsahu areálu 

     Většina veřejných zařízení bývá ve schodku z důvodu neefektivního hospodaření. 

Mnoho takových areálů funguje na principu služby veřejnosti, nemá proto téměř žádné 

příjmy a žije víceméně ze státních finančních prostředků. To vytváří tlak na zvyšování 

příjmů veřejných rozpočtů a podněcuje nárůst globálního schodku a zadluženosti. Na 

vině je také rychlý růst podobných komerčních zařízení a rostoucí tempo výdajů. 

     Strategicky výhodné jsou sportovní areály s celoročním provozem. Na efektivitě 

provozu se podepisuje počet provozních hodin, počet a typ nejčastějších návštěvníků. 

Provozní doba je důležitá z hlediska jednicových nákladů. Čím delší je doba provozu, 

tím nižší váhu mají fixní náklady, protože jsou rozpočteny mezi větší počet hodin. 

Problematickou je velmi pružná poptávka po sportovních aktivitách, protože sport je 

zbytnou potřebou. Silný vliv tak může mít cena, dostupnost, doba provozu, apod.  

     U sportovních areálů se vypočítávají náklady na disponibilní hodinu z disponibilní 

roční kapacity. U venkovních areálů se průměrná roční délka provozu odhaduje na 1100 

hodin (počet provozních hodin/den krát počet provozních dní). U krytých zařízení pak 

až 3300 hodin za rok.20 

      

3.3. Dotace 

      Dotaci lze formulovat jako „peněžní prostředky státního rozpočtu, finančních aktiv, 

nebo Národního fondu, poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený 

účel.“21 Dalšími formami dotací mohou být bezúplatná plnění z prostředků Evropského 

společenství, granty a veřejné prostředky cizího státu. Dotace v České republice spadají 

                                                 
19 NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu.Praha:ISV nakladatelství. 2000. s. 137 
20 NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu.Praha:ISV nakladatelství. 2000. s. 149 
21 NOVOTNÍKOVÁ, H. Dotační receptář, Lexik Nexis CZ, s.r.o.2005.  
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pod zákon č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), poslední novela č. 127/2005 Sb. a dále 

zákon č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (poslední novela 

zák. č. 635/2004 Sb.) 

     Další možností je využití tzv. návratné finanční výpomoci, která je financována ze 

stejných zdrojů jako dotace. Jedná se o bezúročné návratné prostředky určené fyzickým 

či právnickým osobám ke stanovenému účelu. 

     Národní fond sdružuje peněžní prostředky poskytnuté z Evropského společenství na 

realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, kromě projektů pro rozvoj 

venkova   

 

3.3.1. Systém dotací 

     Dotace je možné podle původu finančních prostředků rozdělit na 2 základní 

kategorie. Na jedné straně figurují programy české vlády, které jsou spravovány 

ministerstvy nebo pověřenými agenturami. Těchto programů je však v současnosti 

poměrně málo a zdroje jsou většinou využívány ke kofinancování podpory z EU. Na 

druhé straně existují nejčastěji zmiňované programy EU, které jsou vyhlašované a 

spravované národně. Dalším typem dotací jsou programy EU vyhlašované a spravované 

nadnárodně „v Bruselu“. Jde však o speciální programy, zaměřené především na 

partnerství firem, regionů, institucí, apod. České firmy je získávají poměrně obtížně, 

jedná se o složitý systém, kde jsou úspěšné většinou jen velké firmy. Posledním typem 

mohou být bilaterální programy, založené na spolupráci jednotlivých vlád a podporující 

vzájemný obchod a kulturní výměny. 

 

3.3.2. Evropské dotace 

     Jedním ze stěžejních témat EU je regionální politika, konkrétně politika hospodářské 

a sociální soudržnosti (HSS). EU usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský 

rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je snižování rozdílů mezi 

jednotlivými zeměmi a zvyšovaní homogenity Společenství. Hlavní položky a cíle 

politiky soudržnosti pro období 2007-13 jsou: 

 36



- Konvergence (podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých  

oblastech) 

- Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (podpora ekonomických 

změn v průmyslových, městských a venkovských oblastech) 

- Evropská územní spolupráce (podpora harmonického a vyváženého rozvoje 

EU) 

 

     Hlavní nástroj realizace evropské politiky soudržnosti představují fondy EU. Jejich 

prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a 

sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Politika HSS je v období 2007-

2013 naplňována prostřednictvím dvou Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti:  

Strukturální fondy:     

- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - investiční projekty, např. výstavba 

silnic a železnic, rekonstrukce kulturních památek, rozvoj a obnova sportovních 

areálů využitelných pro cestovní ruch, využívání obnovitelných zdrojů energie, 

podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, atd. 

- Evropský sociální fond (ESF) – neinvestiční projekty – např. zaměstnanost, boj 

proti diskriminaci, sociální začleňování, podpora rovnosti, vzdělání, atd. 

Fond soudržnosti (Kohezní fond): 

-státy s HDP nižším než 90% průměru EU(12 nejnovějších členů+Řecko a Portugalsko) 

- např. ochrana životního prostředí, budování evropské dopravní sítě, obnovitelné zdroje 

energie, atd.   

 

Operační programy 

     Každá země EU musí sestavit Národní rozvojový plán, který definuje strategii 

rozvoje dané země pro období 2007-2013 a určuje pravidla rozdělování dotací 

v konkrétní zemi. Důležitým dokumentem je rovněž Národní strategický referenční 

rámec, který spojuje evropské a národní programové priority a především tvoří podklad 

pro jednotlivé operační programy. Operační programy realizují samotné čerpání 

finančních prostředků z EU. Pro období let 2007-2013 má ČR k dispozici 26,7 mld  
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euro ve 26 operačních programech (7 regionálních, 9 pro evropské územní spolupráce, 

2 pro Hlavní město Praha a 8 tématických). 

NUTS II 

     Tento systém začleňuje zaostávající regiony, jejichž hrubý produkt na hlavu je menší 

než 75% průměru Evropské unie. Finanční zdroje na NUTS II pocházejí ze 

strukturálních fondů. Česká republika je rozdělena na sedm regionů NUTS II, které 

pokrývají celé území ČR kromě Prahy. U evropských dotací se z celkových výdajů 

projektu vypočítává % maximální míra dotace. Ta je dána regionální mapou intenzity 

veřejné podpory a pro všechny regiony NUTS II (vyjma Jihozápadu) je pro 

programovací období 2007-2013 v rozmezí 60 % malý podnik, 50 % střední podnik a 

40 % velký podnik. 

NACE kódy 

     Každý dotační program má vymezenu skupinu možných žadatelů. Jednotlivé 

skupiny se liší tzv. NACE kódy. NACE-CZ vychází z jednotné klasifikace 

ekonomických činností v rámci EU. Klasifikace ekonomických činností rozlišuje 

jednotky (např. podniky) podle druhu ekonomické činnosti (nikoliv podle výrobků a 

služeb). Cílem je vytvořit skupinu jednotek, které jsou si co nejvíce podobné svojí 

činností, aby bylo možné shromažďovat příbuzná statistická data. NACE kód je možné 

zjistit v systému ARES (administrativní registr ekonomických subjektů). Ten umožňuje 

vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v ČR. Zobrazuje údaje z 

jednotlivých registrů státní správy, ze kterých čerpá data. Ekonomické subjekty, které 

neuvádějí IČ, nemusí být zobrazené, protože je nelze identifikovat. 

 

3.3.3. Dotace ze státního rozpočtu 

     Ze státního rozpočtu se poskytují dotace do rozpočtů nižších úrovní (kraje, obce) 

nejčastěji jde o nenávratné dotace. Ty mohou mít formu běžné nebo kapitálové dotace 

návratné finanční výpomoci. Poskytovatelem dotací ze státního rozpočtu může být 

ústřední orgán, úřad práce, Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR či jiná zákonem 

určená organizační složka státu. Samozřejmě je třeba rozlišit dotace veřejným institucím 

a soukromému sektoru. 
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Náležitosti smluv 

Typické smlouvy o dotacích a návratných finančních výpomocích z prostředků státního 

rozpočtu obsahují: 

- identifikační údaje poskytovatele a příjemce 

  (právní forma, název (jméno), sídlo, IČ (rodné číslo), předmět činnosti žadatele, 

kontakt, atd.) 

- účel poskytované dotace ( nekomplikovaný název výstižně formulující cíl projektu) 

- výše poskytované dotace   

- termíny poskytnutí finančních prostředků, případně splátky 

- způsob poskytnutí finančních prostředků  

        (převodem na účet či zřízením čerpacího výdajového účtu) 

- den nabytí účinnosti dotace a den ukončení čerpání poskytnutých prostředků 

- termín vyúčtování dotace a vrácení nepoužitých prostředků 

- upozornění, za jakých podmínek dochází k porušení rozpočtové kázně 

- potvrzení souhlasu se zveřejněním údajů příjemce, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace 

 

3.3.4. Žádost o dotaci  

     Pro získání dotace je třeba sestavit žádost včetně všech potřebných příloh. Náročnost 

se pak liší podle druhu dotačního titulu. Projektová žádost se skládá z tzv. formuláře 

žádosti, podnikatelského záměru, finančních plánů a povinných a nepovinných příloh. 

Před podáním žádosti o dotaci je třeba mít ucelenou představu o zamýšleném projektu, 

znát technické, finanční, časové a další požadavky a srovnat je s aktuální kapacitou a 

možnostmi, kterými žadatel disponuje. Projekt by měl vycházet z aktuálních potřeb a 

analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Samozřejmostí je také jasná definice cílů, 

orientovaná na slabé stránky podniku či prostředí. Dotační programy či výzvy mají 

většinou určený interval pro registraci a podání kompletní žádosti, proto je důležité 

správné načasování. Není zrovna jednoduché identifikovat vhodné dotační programy a 
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výzvy, kterým by zamýšlený záměr odpovídal. Proto dnes existuje řada poradenských 

firem, nabízející komplexní služby týkající se žádostí o dotaci.   

     Klíčovým problémem je otázka financování projektu, protože většina dotací bývá 

vyplacena „ex post“, čili až po samotné realizaci. Žádost tedy musí obsahovat i důkaz o 

schopnosti financovat projekt v plné výši včetně DPH. Je tedy třeba přesně vědět, na co 

budou případné prostředky použity a mít vypracovaný rozpočet projektu. Po splnění 

všech výše uvedených podmínek je možné samotnou žádost podat. 

     Způsob podání žádosti závisí na povaze operačního programu. Některé jsou 

rozděleny do dvou kroků, registrační a následně plná žádost, a přílohy jsou podávány 

elektronicky. U jiných programů je vyžadována pouze žádost v elektronické podobě, 

ostatní přílohy pak v papírové podobě.  

Sestavení žádosti o dotaci a její prvky 

     Stručné představení projektu je stěžejní částí každé žádosti. Je tedy potřeba uvést 

základní parametry projektu, důvody pro realizaci zamýšleného projektu, stanovit cíle 

projektu, které by měly korespondovat s cílem příslušného operačního programu a popis 

realizace záměru, včetně termínu zahájení a ukončení projektu dle harmonogramu. 

Nemělo by se také zapomínat priority projektu a jeho přínos. Důležité je i jaké oblasti 

(podoblasti) podpory se týká.  

     V hlavní příloze by měl být samotný podnikatelský záměr, případně studie jeho 

proveditelnosti. Struktura osnovy se může do lišit podle činnosti, která je předmětem 

projektu, a zdali jde o projekt generující příjmy či o neziskový charakter. Mezi společné 

body patří např. identifikační údaje žadatele, popis projektu, SWOT analýza, budoucí 

udržitelnost projektu, atd. Významný vliv na schválení má kvalita zpracování. 

Doporučuje se držet osnovy a mít dostatečně propracovanou koncepci projektu. 

     Nedílnou součásti žádosti o dotaci jsou také finanční plány projektu, případně 

podniku. Ekonomické a finanční hodnocení vychází z běžných metod hodnocení 

investičních a neinvestičních projektů. Účelem je vypočítat možnost a pravděpodobnost 

úspěšné realizace projektu. Výpočet vychází z očekávaných toků hotovosti, doby 

návratnosti a očekávané míry výnosnosti. 

     K žádosti o dotaci se přidávají přílohy (povinné a nepovinné). Povinné většinou 

prokazují právní subjektivitu žadatele, obsahují podklady pro posouzení finančního 

zdraví (daňové přiznání, účetní výkazy, účetní závěrky, apod.), doklady o 
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majetkoprávních vztazích k nemovitostem, tykajících se realizace projektu (list 

vlastnictví, katastrální mapa, nájemní smlouva, apod.), čestná prohlášení, uzemní 

rozhodnutí, stavební povolení apod. Nepovinné přílohy mohou ovlivnit hodnocení a 

bodování projektu. Obsahují různé certifikáty, marketingové analýzy, soulady se 

strategickými rozvojovými dokumenty měst a obcí, apod. Příprava některých příloh 

(např. stavební povolení) může být časově náročná, důležité je proto mít vše 

s předstihem vyřízeno, aby byly přílohy odevzdány včas a nebyl tím celý projekt 

ohrožen. 

     Všechny žádosti, které splňují podmínky pro přidělení konkrétní dotace, jsou  

hodnoceny podle předem stanovených hodnotících a bodovacích kritérií. S žadateli 

nejlepších projektů, které prošly schvalovacím procesem, je podepsána smlouva o 

financování projektu. V této smlouvě nechybí detailní popis práv a povinností žadatele, 

ale i poskytovatele dotace. Poté má žadatel jistotu, že mu bude dotace vyplacena (za 

předpokladu realizace projektu a dodržení všech podmínek).  

     Po dokončení projektu předkládá úspěšný žadatel tzv. závěrečnou zprávu a žádost o 

platbu. Tato zpráva je založena na hodnocení dosažení plánovaných výsledků. Často je 

nutné také zpracovávat monitoring projektu, jeho udržitelnost, výstupy a dodržování 

podmínek dotační smlouvy po stanovenou dobu (nejčastěji 3-5 let). Majetek pořízený 

z dotace nesmí být obvykle po určitou dobu prodán. Nesplnění závazných ukazatelů 

projektu může v krajním případě vyvolat i požadavek poskytovatele na vrácení dotace 

nebo její části. 

     Žádat o podporu z fondů EU je možné na základě výzev, které bývají zpravidla 

uveřejněné na internetových stránkách poskytovatele dotace resp. implementační 

agentury (ministerstev), popřípadě v médiích. Projekty mohou předkládat obce, kraje, 

ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, 

školy, výzkumná centra a další. 
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4. METODOLOGIE 

4.1. Užité obecné metody výzkumu 

4.1.1. Rešerše22 

     Většina písemně zpracovaných prací - vědeckých, absolventských i dalších, se 

neobejde bez procesu, kterému se říká rešerše (v obecném smyslu slova). Tento pojem 

však má dva významy. Na jedné straně se jedná o proces vyhledávání informací o určité 

problematice dle zadaného rešeršního dotazu a požadavku. Na druhé straně rešerší 

rozumíme i výsledný soupis vyhledaných informací.  

     Rešerše je vytvořena sepsáním subjektivně nejdůležitějších bodů a myšlenek textu, 

který se týká zadaného tématu. S rozvojem internetu jsou stále dostupnější počítačové 

databáze a povaha rešeršování se tak změnila. V dnešní době si zadavatel může udělat 

rešerši poměrně snadno sám. 

     Písemnou rešerší v původním smyslu je dokument, který obsahuje seznam 

relevantních pramenů ke konkrétnímu dotazu nebo souhrn faktografických informací. 

Dokument rešerše má i předepsanou strukturu - titulní list, přehledovou část a seznam 

záznamů.  

     Obecně lze rešerši rozdělit na dva typy: retrospektivní, která se týká jednorázového 

vyhledávání v určeném uplynulém období, a průběžnou, která se zaměřuje na 

pravidelné vyhledávání novinek určitého oboru nebo tématu.  

     Metoda rešerše byla v této diplomové práci využita při hledání a rozboru 

relevantních pramenů týkajících se výstavby golfového areálu a financování projektů 

pomocí dotací. Konkrétně se jedná o dokumenty golfového architekta Billa Amicka, 

ASGCA (American Society of Golf Course Architects), EIGCA (European Institute of 

Golf Course Architects), Státní správy ČR, Strukturálních fondů EU, a dalších. 

 

 

 

                                                 
22KUČEROVÁ, H. Pokyny pro zpracování rešerše. (online). 2006. Dostupné na 
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/zpracovani_reserse_pokyny.html      
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4.1.2. Analýza dokumentů23 

     „Rozmanitost dokumentů otevírá přístup k informacím, které by se jiným způsobem 

těžko získaly“24. Další výhodou dokumentů například oproti rozhovorům, pozorování 

apod. je to, že nejsou vystaveny působení zdrojů chyb nebo zkreslení. Subjektivní je 

výběr dokumentů, ale nikoliv obsažené informace v dokumentu. Jedná se o nereaktivní 

způsob sběru dat. Analýza dokumentů je vhodná pro větší výzkumné projekty. 

Vzhledem k nereaktivnosti se hodí jako doplňující metoda zkoumající platnost poznatků 

získaných jinou cestou. 

Proces zpracování dokumentů: 

1. Definice výzkumné otázky 

2. Definice relevantních dokumentů 

3. Pramenná kritika (externí a interní posouzení dokumentů) 

4. Interpretace dokumentů, hledání odpovědi a vypracování zprávy 

     

 Hodnota dokumentů se posuzuje podle: 

- typ dokumentu (úřední listiny jsou cennější než novinové články)  

- vnější znaky (ozdobné písmo, ilustrace, atd.) 

- vnitřní znaky (obsah, výpovědní hodnota dokumentu) 

- intencionalita (vědecký přínos) 

- blízkost k předmětu zkoumání (časová, prostorová, sociální) 

- původ (odkud pochází, jak se dochoval)        

     Metoda zkoumání dokumentů byla využita při práci s listinnými a elektronickými 

prameny, souvisejících s výstavbou golfového areálu. Všechny prameny jsou uvedené v 

seznamu použité literatury.  

 

4.1.3. Kvalitativní dotazování25 

Krajní formy dotazování představují dotazníky s pevnou strukturou a uzavřenými 

otázkami a volné neformální rozhovory (vyprávění) bez předem stanovené struktury. 

                                                 
23 HENDL, J.Kvalitativní výzkum-základní teorie, metody a aplikace,2. výdání.Praha:Portál,2008.s.130 
24 tamtéž 
25 HENDL, J.Kvalitativní výzkum-základní teorie, metody a aplikace,2. vydání.Praha:Portál,2008. s.164 
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Kompromisem může být polostrukturované dotazování, které má definovaný účel, 

osnovu a pružný proces získávání informací. 

     Sběr dat by měl způsobit, že teoretické poznatky tazatele se překryjí s možnostmi a 

zkušenostmi respondenta. Vedení kvalitativního rozhovoru vyžaduje určité schopnosti – 

citlivost, koncentraci, porozumění, atd. Je nutné zvážit délku rozhovoru, obsah, formu a 

pořadí otázek. Otázky by v kvalitativním rozhovoru měly být otevřené, citlivé, jasné a 

neutrální. Je třeba se vyvarovat sugestivních otázek. Důležité je také neuchýlit se k 

pokládání směsi otázek (několik otázek najednou v jedné větě). 

     Sondáž (probing) se využívá k prohloubení odpovědí v určitém směru. Při tom je ale 

podstatné udržet efektivitu rozhovoru. Existují následující tipy pro vedení efektivního 

rozhovoru: 

- důkladná příprava, nácvik rozhovoru, stanovení účelu rozhovoru 

- jasný způsob formulace otázek, vždy klást jen jednu otázku 

- využití sondážních otázek 

- naslouchání a projev zájmu o odpovědi tazatele 

- zachování neutrálního postoje k obsahu odpovědí 

- kontrola  kvality a úplnosti poznámek a jejich kompletace po skončení rozhovoru 

 

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

     Skládá se z řady pečlivě formulovaných otázek, možnost sondování je menší než u 

jiných typů rozhovorů. Účelem je minimalizace vlivu tazatele na kvalitu rozhovoru. 

Výhodou je snadná analýza dat z rozhovoru díky struktuře otázek. Nevýhodou může být 

přísné zaměření interview na dané téma a nerespektování konkrétní situace.  

Rozhovor pomocí návodu 

     Rozhovor s návodem využívá seznamu otázek a témat, které je nutné během 

interview probrat. Tento typ rozhovoru umožňuje efektivně využít čas určený 

k interview, udržuje zaměření na zvolené téma, ale zároveň dovoluje respondentovi 

uplatnit své zkušenosti a perspektivy. Podobným typem je problémově zaměřený 

rozhovor. Před rozhovorem se uvede určitý problém a v průběhu rozhovoru se k němu 

tazatel neustále vrací. 
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Neformální rozhovor   

     Neformální interview je založeno na spontánním generovaní otázek v závislosti na  

interakci během rozhovoru. Tento typ rozhovoru zohledňuje individuální rozdíly u 

respondentů i v situacích. Problém může být v menší časové efektivitě, protože 

k získání potřebných informací je občas potřeba více setkání. Neformální rozhovor tak 

klade větší nároky na schopnosti tazatele jak pro vedení rozhovoru, tak analýzu 

získaných dat. 

Narativní rozhovor 

     Využití narativního rozhovoru přichází v úvahu, pokud není možné získat data 

prostřednictvím systému otázka – odpověď. Respondent při rozhovoru není omezován 

strukturovanými otázkami, ale naopak je povzbuzován k volnému vyprávění. Využívá 

se především při biografickém výzkumu. Respondent je neustále stimulován a tazatel si 

po ukončení vyprávění vyjasňuje některé rozpory a obsah vyprávění.  

 

     Kombinace výše uvedených typů kvalitativního dotazování byla využita především 

při interview s golfovými staviteli a architekty, panem Pavlem Hepnarem a Ing. Jiřím 

Veldenem. Tyto metody byly velmi přínosné jako prostředek získávání specifických 

relevantních informací z oblasti výstavby a provozu golfových hřišť. 

 

4.2. Marketingové metody 

     Součástí marketingového plánu kromě marketingového mixu a dalších potřebných 

položek je i situační analýza. Situační analýza má za úkol popsat současnou vnější i 

vnitřní situaci, slabé a silné stránky, problémy a příležitosti projektu či organizace a 

výhled do budoucna. Situační analýza využívá následující metody: 

 

4.2.1. SWOT analýza 

     SWOT analýza je jednou z nejpoužívanějších metod, která umožňuje podniku 

vyhodnotit jeho současnou pozici. Výsledkem SWOT analýzy je rozbor a přehled 

silných a slabých stránek vnitřního prostředí, budoucích příležitostí a hrozeb vnějšího 

prostředí. Slabinou této metody je převážně subjektivní hodnocení všech čtyř oblastí. 
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Proto je často doporučováno zpracování analýzy nezávislým subjektem. Stejně jako u 

výše uvedené metody je třeba myslet na dynamický vývoj všech faktorů a neustále 

aktualizovat výsledné poznatky.    

 S = strength (silné stránky) 

     Tato část analýzy zachycuje unikátní, odlišné produkty, postupy, know-how, 

konkurenční výhodu, exkluzivní informace, kontakty, atd., které má podnik k dispozici. 

Snahou podniku je maximalizace těchto prvků. 

 W = weakness (slabé stránky) 

     Mezi slabiny podniků lze řadit malou diferenciaci nabídky oproti konkurenci, nízkou 

kvalitu, vysoké náklady produktů, omezené distribuční kanály, slabou značku a 

reputaci, neodpovídající marketingové strategie, atd. Úkolem je minimalizace vlivu 

těchto prvků. 

 O = opportunities (příležitosti) 

     Obecně lze charakterizovat následující příležitosti: vstup na nové trhy, oslovení 

nového segmentu zákazníků, využití nových distribučních kanálů a technologií, vývoj 

nových produktů, odstranění obchodních bariér, spolupráce s jinou firmou, atd. Stejně 

jako u silných stránek je záměrem maximalizovat nové příležitosti a odlišit se od 

konkurence. 

 T = threats (hrozby) 

     Hrozbu pro podnik může představovat vstup nového konkurenta na trh, cenové 

strategie a války, tržní bariéry, regulace trhu, nová technologie v rukou konkurence, atd.  

Hrozbám se nelze vyhýbat, je nutné je předvídat a umět na negativní změny reagovat. 

          SWOT analýza je v diplomové práci aplikována na výstavbu fiktivního golfového 

areálu v Žebráku. 

 

4.2.2. Porterova analýza konkurence 

     Vhodným doplněním SWOT analýzy je rozbor konkurenčního prostředí. Pro podnik 

je přínosné znát charakteristiku konkurentů, jejich strategie, cíle, přednosti i nedostatky. 

Podíl jednotlivých subjektů na trhu se vyvíjí a zvýšená obliba jednoho producenta se dle 

Kotlera zákonitě promítne ve vývoji podílů na trhu a rentability jednotlivých 
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konkurentů. Název této analýzy nese jméno po harvardském studentovi Michaelu 

Porterovi, který vypracoval model pěti sil (a pěti skupin ohrožení), znázorňující 

přitažlivost určitého segmentu trhu v závislosti  na konkurenčním prostředí. 

Obrázek č. 3: Analýza konkurenčních sil (Pět sil určujících přitažlivost trhu) 

Zdroj: KOTLER, P. Marketing management (10. rozšířené vydání). Grada. 2001. s. 220 

 
     Rozbor konkurence s přispěním Porterovy metody je využit při analýze konkurence 

pro fiktivní golfový areál v Žebráku 
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5. VÝSTAVBA GOLFOVÉHO AREÁLU 

5.1. Faktory podporující vznik golfových hřišť 

5.1.1. Proč stavět golfová hřiště - přínos golfových hřišť pro obec26 

     Existuje mnoho objektivních důvodů podporujících vznik municipálních golfových 

hřišť. Stavba golfového hřiště je vhodnou variantou pro neekonomicky využívané či  

nevyužité přírodní plochy různé kvality i rozlohy. Golfové hřiště má pozitivní vliv na 

půdu díky snižování erozního rizika. V poslední době se stavba golfového areálu 

využívá i pro rekultivace bývalých skládek nebo jinak ekologicky poškozeného území.  

     Provoz golfového hřiště má rovněž silný sociální účinek. Golf je hrou společenskou. 

Golfový trénink i hra samotná je sportovně relaxační činností, při které může probíhat 

běžná komunikace a vzniká tak prostor pro sdružování přátel a navazování nových 

vztahů. Vznik golfového klubu je ideálním nástrojem pro vytváření společenských 

aktivit. Golfové hřiště může být provozováno i v menších městech či obcích, protože 

golfová hra nevyžaduje hromadné sdružování osob. Golf zkrátka představuje nezávislou 

a současně společnou formu trávení volného času.  

     Golfové hřiště má několik podob a nejsou nutné vždy extrémně vysoké náklady, 

které by přesahovaly finanční možnosti obcí. Areály mohou mít různé finanční i územní 

nároky. Ne každý areál musí být hned stavěn jako „pětihvězdičkové“ osmnáctijamkové 

hřiště. Existují i jiné varianty jako např. cvičná louka (driving range), golfová akademie, 

apod.  

     Budování golfového areálu vytváří možnost zapojení místních podnikatelů a firem, 

pro které může být získání zakázky zajímavé jak z hlediska ekonomického, tak 

z hlediska získání nové položky do svého portfolia. Pozitivem výstavby a provozu 

golfového areálu je také vznik nových pracovních míst, podpora sektoru služeb a 

druhotně i navýšení hodnoty okolních nemovitostí. Přínos golfového areálu spočívá i ve 

vzniku nového sportovního odvětví v regionu a možnosti spolupráce se školami, 

pořádání sportovních soutěží, provozování golfové akademie, apod. V neposlední řadě 

golfový areál zvyšuje turistickou a obchodní atraktivitu lokality, ve které leží. Samotné 

správné provozování golfového zařízení může nepochybně posilovat ekonomiku obce.     

 
                                                 
26 ČGF.Stavíme golfová hřiště I.Praha.2004. s. 9 

 48



5.1.2. Golf pro každého aneb cesta k veřejně přístupnému golfu 

     Přestože to tak nevypadá, není představa golfu dostupného všem věkovým i 

sociálním skupinám utopická. Není totiž pravda, že je golf nedostupný obyčejným 

lidem. Pro umlčení těchto negativních hlasů je však zapotřebí budovat strukturu hřišť 

různé kvality, aby měl každý možnost hrát v prostředí, které odpovídá jeho herní 

úrovni. Tento postup se osvědčil nejen na britských ostrovech a v USA, ale i v řadě 

dalších evropských zemí.  

     Rozvoj golfu za podpory obcí se prosadil už po první světové válce především 

v anglosaských zemích. V 80. letech byl nastartován ve Švédsku proces popularizace 

golfu a dnes jsou Švédové jednou z golfových velmocí. Odtud také pochází golfové 

osvědčení o dovednostech a znalostech golfu (tzv. „zelená karta“), opravňující hráče ke 

vstupu na hřiště. V USA se díky finanční dostupnosti stal golf doslova lidovým 

sportem, stejně jako u nás třeba cyklistika nebo fotbal. Nadace Golf Foundation ve 

Velké Británii osloví každoročně prostřednictvím škol i jinými způsoby tisíce dětí 

s nabídkou praktického seznámení s golfem. V České republice má téměř každá větší 

vesnice své fotbalové družstvo a pravidelně pořádá nábory dětí. I ve Velké Británii je 

fotbal sportem číslo jedna, a přesto více než třetina evropských golfistů je z Britských 

ostrovů. Česká republika má v oblasti golfu stále velký potenciál.  

     Potenciál v růstu golfové základny si uvědomuje i Česká golfová federace (ČGF). 

Proto v rámci projektu „Hraj golf - změň život“, který má za úkol popularizaci golfu 

v ČR, připravila nový plán, jehož cílem je do roku 2013 překročit hranici sta tisíc 

registrovaných golfistů. To by znamenalo, že téměř každý stý Čech by byl 

registrovaným golfistou.  Základními motivy projektu jsou:  

- větší možnost vychovat budoucí golfové olympioniky (pozn. Golf je od roku 

2016 na  programu olympijských her) při široké golfové základně 

- navázání na loňské (2009) nejlepší sportovní výsledky od zrodu golfu v ČR 

- podpora turistického ruchu prostřednictvím široké nabídky hřišť 

- podpora ekonomické stability stávajících hřišť a jejich rozvoj při výrazném 

nárůstu členské základny 

- atd. 
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Podstatou projektu ČGF je nabídka tzv. startovních balíčků zájemcům o golf, které 

obsahují možnost za symbolickou částku absolvovat tréninkové lekce s profesionálními 

trenéry na vybraném hřišti a následně možnost složení zkoušky golfové způsobilosti. To 

je však jen první krok. K funkčnosti daného projektu je potřeba aktivní spolupráce ze 

strany golfových hřišť a klubů. Ty by musely totiž slevit ze stávajících finančních 

požadavků, ať už na tréninkové lekce, golfové zkoušky nebo následné členství v klubu. 

A to není tak úplně jistá věc. 

 

5.2. Golfové areály – charakteristika jednotlivých zařízení27  

     Pro výstavbu golfových hřišť neexistuje žádná konkrétní šablona. Zrovna tak není 

ustanoven žádný předpis, který by určoval, jak má který typ golfového zařízení vypadat. 

Možnosti a omezení při výstavbě golfových areálů tak závisí jen na finančních 

prostředcích investora a prostorových a kvalitativních specifikách vybrané lokality. 

Následující část nejprve charakterizuje nejčastější typy golfových areálů, které jsou k 

vidění  v České republice. Poté v sekci trendy a tipy jsou popsány na české poměry 

netradiční typy hřišť, které však ve vyspělém golfovém světě běžně fungují. 

 

5.2.1. Driving range (cvičná louka) 

     Základním elementem golfu je odpalování míčků. Aby byli golfisté schopni čistě 

trefovat míčky, je třeba trénovat golfový švih. K tomu dokonale poslouží základní 

golfové zařízení zvané driving range (DR). Ten může být buď součástí většího 

golfového areálu, nebo může být provozován i samostatně, zvláště v hustě obydlených 

oblastech. Jedná se o poměrně jednoduchou, finančně i prostorově nenáročnou stavbu, 

kterou by si mohla dovolit prakticky každá obec.  

     Na provoz areálu driving range postačí nenáročná rovinatá i lehce zvlněná travnatá 

plocha. Hra ze svahu či do svahu není vhodná, protože výrazně zkresluje délku ran. 

Cvičná louka totiž neklade tak vysoké nároky na kvalitu travního porostu jako samotné 

hřiště. Intenzivnější údržbu vyžadují jen odpalovací plochy, protože ty jsou nejvíce 

zatěžovány. Kvalitní driving range mají odpalovací plochy zavlažované. Přírodní 

travnatá odpaliště jsou také často přístupná až od určité hráčské úrovně a pro ostatní 

                                                 
27 ČGF.Stavíme golfová hřiště I.Praha.2004. s. 12 
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golfisty jsou většinou určeny umělé rohože. Tyto gumové podložky mívají nejčastěji 

tvar čtverce nebo šestiúhelníku a nahrazují travnatý podklad. Rohože bývají různé 

kvality, ale i ty nejkvalitnější jsou levnějším řešením než zakládaná travnatá odpaliště. 

Na druhou stranu vlastnosti hry z trávy nenahradí stoprocentně.   

     Stavba driving range vyžaduje minimální celkovou plochu o rozloze 2,5-3,5 hektaru 

(bez zázemí a parkovacích ploch). Plocha cvičné louky by měla být dlouhá alespoň 250-

330 metrů, protože i takové rány jsou k vidění u schopných golfistů. Stejně tak je 

potřeba dostatečná šíře louky (60-100 m), aby na ní mohl odpalovat větší počet lidí 

stojících vedle sebe a zároveň zadržela i vychýlené rány do stran. Minimální 

bezpečnostní prostor pro jedno odpaliště je cca 3 x 3 metry. V zalidněných oblastech 

jsou k vidění po stranách driving range i vysoké ochranné sítě. Ideální jsou odpaliště 

umístěná do mírného oblouku, aby průměrné rány směřovaly doprostřed dopadové 

plochy. 

     Na dopadové ploše bývají rozmístěné vzdálenostní tabule, aby hráči věděli, jak 

dlouhé rány vůbec odpalují. Často je na ploše i několik praporkových tyčí, aby mohli 

golfisté otestovat přesnost svých ran. Dopadové plochy bývají sečené na výšku 

viditelnosti golfového míčku.  

     Sběr míčků může probíhat pomocí jednoúčelového speciálně upraveného stroje pro 

sběr golfových míčků, který však má poměrně vysoké pořizovací náklady. Druhou, 

nejčastější variantou na českých hřištích, je upravený automobil, který má v přední části 

upevněný sběrač míčů. Tento automobil však musí být chráněn proti úderu míčkem, 

protože většinou probíhá sběr za plného provozu. Poslední variantou je ruční sběr, který 

ovšem omezuje provoz areálu. Využívá se především pro dosbírání míčků ze špatně 

dostupných míst nebo při případném zimním provozu DR, kdy je dopadová plocha 

pokryta sněhem (ledem). 

     Výdej míčků většinou probíhá prostřednictvím výdejního automatu, kdy po vložení 

žetonu nebo příslušné mince naplní košík nastaveným počtem míčků. U méně 

vytížených DR funguje ruční vydávání míčů do plastových kbelíků. 

     Určité zázemí by mělo být samozřejmostí i nejjednodušší cvičné louky. Dnes si 

nelze představit sportovní  zařízení, které by nezahrnovalo alespoň primitivní sociální 

zařízení a třeba automat na pití.  
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     V současné době jsou k vidění na DR krytá, dvoupatrová, osvětlená i vyhřívaná 

odpaliště, která umožňují celoroční provoz i za nepříznivého počasí. Velmi vytížené DR 

areály mívají postavená odpaliště na obou koncích dopadové plochy, takže odpálené 

míčky létají proti sobě. Předpokladem této varianty je samozřejmě dostatečná délka 

dopadové plochy pro zachování bezpečnosti a větší prostorové i finanční možnosti.   

          Při stavbě DR je třeba brát ohled i na orientaci světových stran. Golfové areály 

bývají samozřejmě různě vytěžovány vzhledem k pracovní době. Největší nápor lidí 

probíhá v odpoledních hodinách, proto je dobré, aby v tuto dobu hráčům nesvítilo 

slunce do očí. Orientace DR na západ se nedoporučuje, protože zvláště pozdně 

odpolední nízké slunce je v tomto ohledu velmi nepříjemné. 

     Z důvodu bezpečnosti i ochrany majetku je důležité vytýčení či oplocení hranice 

areálu, opatřené oznámením o zákazu vstupu. Golfový míček, i když je označen dvěma 

pruhy (běžné označení drivingových míčů), je stále pro spoustu lidí cenným suvenýrem, 

a tak snadno dojde ke snaze zcizení golfových míčků a vzniku materiální škody. Hlavní 

je ale bezpečnostní hledisko, protože zásah míčem může mít smrtelné následky.  

Obrázek č. 4: Model driving range  

Zdroj: ČGF.Stavíme golfová hřiště, část I. Praha. 2004. Str.13 
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5.2.2. Driving range + chipping & putting green 

     Většina kvalitních areálů driving range nabízí kromě nácviku dlouhé hry také 

tréninkové plochy pro pilování krátké hry. K tomu slouží tzv. chipping green a putting 

green (pozn.: názvy jsou odvozeny od typu ran „chip“ a „putt“, které jsou popsány 

v teoretické části). Návštěva tohoto typu cvičné louky je ideální variantou pro ty, kteří 

se chtějí s golfem seznámit, i pro ty, kteří si chtějí jednu až dvě hodiny trénovat různé 

herní situace. Lepší areál obvykle nabízí také služby profesionálního trenéra nebo 

golfového cvičitele.  

     Takto rozšířený driving range vyžaduje minimálně další 1-2 hektary volné plochy. 

Projekt, výstavba i údržba jsou složitější než už obyčejných DR, a proto je nutná 

spolupráce s odborníkem (golfový architekt, greenkeeper).  

     Areál by měl nabízet rozsáhlejší odpalovací plochy a dostatečný prostor kolem 

čipovacích greenů (nejčastěji jsou dva). Jen tak je možný bezpečný trénink přihrávek ze 

vzdálenosti cca 20 – 70 metrů. Vhodný je rovněž různě modelovaný terén a pískové 

překážky (bunkery), které simulují hru z různých pozic na hřišti. Ne vždy se totiž hraje 

jen z rovné nebo dokonale upravené travnaté plochy. 

     Putting green má obvykle velikost 1,5 až 2 běžných greenů, které jsou k vidění na 

hřišti. V tréninkovém areálu bývají často dva patovací greeny, aby byl umožněn nácvik 

patování většímu počtu hráčů. Kvalita greenů může být odlišná. Dá se předpokládat, že 

nejkvalitnější bývají v areálech, které jsou provozovány současně s golfovým hřištěm. 

Nemusí to být ale pravidlem, rozhodující je, zda-li jsou greeny kvalitně založeny, 

udržovány a zavlažovány. Rozdíl od běžného greenu na hřišti spočívá v množství 

jamek. Na putting greenu je totiž navrtáno mnohem více jamek (cca 8 a více), záleží na 

velikosti tréninkového greenu. Povrch by měl být opět v některých místech zvlněn či 

naklopen, aby nabízel všechny možné typy greenů z běžného hřiště. 

     Rozšířený driving range by měl nepochybně nabízet kvalitnější zázemí a služby. 

Kromě automatu na vydávání míčků je žádoucí zajistit zapůjčení golfových holí, 

případně prodej základních potřeb (golfové rukavice, apod.). Běžným vybavením 

golfových areálů je také nádoba s kartáči a vodou, určená k mytí golfových holí. 

Většina sportovních zařízení v současné době nabízí také základní občerstvení a 

odpočinkovou zónu (prostor pro sezení). Přestože se v golfovém tréninku nejedná o 
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extrémně namáhavou činnost, stále je to sportovní areál, a tak určitě není od věci ani 

zvážení vybudování šaten a sprch.  

     Většina hráčů se kvůli nemalým rozměrům golfového bagu a horší přístupnosti 

některých areálů dopravuje na golf autem, proto je zapotřebí počítat s dostatečnými 

parkovacími kapacitami. Parkovací plochy by samozřejmě měly být umístěné na 

bezpečném místě, aby nebyly v ohrožení zásahu golfovým míčkem. Zrovna tak by měly 

být na dobře viditelném místě, protože často dochází k vykrádání aut u golfových areálů 

v domněnce, že všichni golfisté mají nadprůměrný příjem.  

     

  5.2.3. Hřiště – akademie 

      Spojení slov golfová akademie má samozřejmě více významů. Na jedné straně může 

jít o výukový golfový program, zaměřený na výchovu golfistů, kterým je například 

Akademie Alexe Čejky v pražské Zbraslavi. Na druhé straně rozumíme golfovou 

akademií i druh tréninkového areálu, který nabízí hru na zkrácených jamkách.  

     Tento typ areálu umožňuje základní formu komplexní golfové hry. Nelze zde 

pořádat oficiální soutěže, ale umožňuje zažívat podobné situace jako u „velkého“ golfu. 

Hra totiž začíná na odpališti a končí na jamkovišti. V průběhu hry se zrovna tak mohou 

objevovat i všechny typy překážek, jako například voda, bunker, apod.       

     Zásadní rozdíl však spočívá v délce a množství jamek. Zatímco u klasického hřiště 

bývají nejkratší jamky dlouhé kolem cca 90 metrů, golfová akademie obvykle nabízí 

jamky dlouhé cca 30 – 80 metrů. Počet jamek se nejčastěji pohybuje od tří do devíti.     

     Kvalita golfových akademií může být velice rozdílná. Plocha akademie bývá 

většinou středně náročná na údržbu. Ke stavbě je však potřeba odborný projekt. 

Akademie vyžaduje minimálně 1-3 ha volné plochy. Stejně jako celá akademie i greeny 

jsou oproti běžným greenům dosti zmenšené a většinou jednoduše tvarované. Přesto 

jsou greeny na akademii nejnáročnějším místem na údržbu. Odpaliště a fairwaye často 

bývají udržované jednoduchým způsobem. V nouzi bývají na odpalištích také umělé 

rohože, protože zvláště při hře začátečníků se odpaliště velmi rychle poničí. Proto je při 

stavbě dobré myslet i na budoucí údržbu. Čas od času je potřeba odpaliště či greeny 

rozsáhleji opravovat, a proto by pro zachování provozu měla být fairway koncipována 

tak, aby v nouzi mohla její část být využita i jako green a odpaliště zároveň. Zvláště 
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začínající golfisté totiž nepotřebují ke své hře dokonale upravený a uválcovaný green. 

Účelem akademie je posloužit začínajícím golfistům k tomu, aby poznali, o čem je 

samotná hra, nebo pro trénink zkušených hráčů, když zrovna nemají dostatek času pro 

hru na „velkém“ hřišti. 

     Podstatnou stránkou golfových areálů jsou bezpečnostní opatření. Kromě kvality 

greenů, odpališť a fairwayí je podstatné také jejich rozmístění. Přestože u golfové 

akademie jsou k vidění především kratší jamky a rány nedosahují takové délky a 

energie, měly by mít jamky jasně vyznačené dráhy a být dostatečně od sebe vzdálené a 

oddělené, aby se předešlo nehodám a zároveň měli hráči na jednotlivých jamkách 

trochu soukromí. Samozřejmě vzhledem k menší velikosti akademie jsou nároky na 

volné bezpečnostní prostory menší než u klasických hřišť. 

Pitch & Putt  

     Termín golfová akademie může někdy splývat s označením „pitch & putt“ nebo také 

„public“, případně mohou být jamky akademie součástí krátkého hřiště par 3. Název 

areálu  pitch & putt vychází z typů ran, což naznačuje, že jde o krátké jamky, na kterých 

se trénují především přihrávky na green a následné patovaní do jamky. 

Public      

Označení public má více významů. Především se jedná o hřiště, na která je povolen 

vstup i bez golfového osvědčení, takže tato hřiště obvykle nabízejí ukázku 

plnohodnotné hry začínajícím hráčům. Publicem mohou být devítijamková i 

osmnáctijamková hřiště různé délky. Obvykle však mívají nižší kvalitu, provozní 

náklady i hrací poplatky než běžná (tzv. znormovaná) hřiště. Public hřiště mívají 

jednodušší konstrukci, méně překážek, nižší obtížnost a umožňují rychlejší hru (pokud 

nejsou přelidněná). Nejsou na pohled tak krásná jako důkladně udržovaná mistrovská 

hřiště, ale účel bohatě splní, zvláště pro zájemce o golf, začátečníky i pro hodnotný 

golfový trénink. A právě hřišť této kvalitativní úrovně je v Česku stále poměrně málo. 
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Obrázek č. 5: Model hřiště - akademie  

Zdroj: ČGF.Stavíme golfová hřiště, část I. Praha. 2004. Str. 15 

 

 

5.2.4. Krátké hřiště PAR 3 

     Krátká hřiště typu par 3 patří v České republice zatím mezi méně rozšířená. 

Nejčastěji bývají součástí větších golfových areálů, které kromě tohoto hřiště nabízejí 

hru na minimálně jednom dalším „plnokrevném“ osmnáctijamkovém hřišti.  

     Pro výstavbu je vhodné mít k dispozici minimálně 10 ha volné plochy. Opět záleží 

na konkrétních podmínkách dané lokality, někdy je třeba i 15 ha a více. Tento typ hřiště 

vyžaduje středně náročné plochy na údržbu a nutný je odborný projekt. Hřiště by mělo 

mít 6 – 9 jamek,  jednotlivé jamky potom délku v rozmezí 50-150 metrů. Někdy může 

být vložen mezi jamky i krátký par 4. Podobné hřiště s kratšími jamkami je nazýváno 

pitch & putt nebo akademie.  

     Krátké hřiště par 3 by mělo sloužit především začátečníkům, dětem, příležitostním 

hráčům, seniorům, ženám, rodinám a handicapovaným hráčům, pro které jsou klasická 

hřiště příliš dlouhá. Užitečné může být i pro krátké firemní turnaje a jiné soutěže jako 

forma praktického tréninku pro výkonnostní hráče nebo zkrátka pro všechny, kdo si 

chtějí užít golf a neztratit mnoho času. Jamky by měly být koncipovány tak, aby 

umožnily hráčům využít všechny typy holí kromě driveru. 
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     Kvalita tohoto areálu může být buď na úrovni klasického hřiště. A to především 

v rozsáhlých areálech, kde PAR 3 je pouze doplňkovým hřištěm, ale zároveň je 

udržováno stejným kvalitním technických vybavením jako zbytek resortu. Druhou 

variantou jsou hřiště přírodního typu, která vznikají na již existujících travnatých 

plochách, pokud je jejich kvalita uspokojivá. Volba kvality povrchu greenů, odpališť a 

fairwayí  má rozhodující vliv na celkové náklady na výstavbu a provoz těchto hřišť. 

     Otázkou také zůstává, zda-li u takovýchto areálů vybudovat driving range. 

Z golfového hlediska je odpověď jednoznačně kladná. Kombinace tréninku na cvičné 

louce s hrou na krátkém hřišti je ideální variantou komplexního golfového tréninku, 

který nezabere příliš mnoho času. Vyžaduje to však další nároky na plochu i zvýšení 

finančních nákladů. Na druhé straně to přináší i širší nabídku služeb a další příjmy 

z provozu driving range.  

     Hřišť typu par 3 je v ČR opravdu málo, a tak jejich výstavba má velký potenciál. 

Například v golfovém ráji na Floridě v USA, tvoří podle National Golf Foundation 

různé typy krátkých hřišť zhruba 20% všech floridských golfových resortů. V celých 

USA potom asi 11% všech golfových hřišť.   

 

5.2.5. Standardní golfové hřiště - devítijamkové hřiště 

     Devítijamková a menší netradiční hřiště tvoří nadpoloviční většinu všech oficiálních 

(znormovaných) golfových hřišť v České republice. Nutno ovšem dodat, že počet 

devítijamkových a osmnáctijamkových areálů je aktuálně téměř na stejné úrovni. Podle 

České golfové federace (ČGF) byl k 31. prosinci 2009 poměr těchto dvou tradičních 

typů golfových hřišť  82 : 80 ve prospěch menších areálů. Dá se však očekávat, že 

devítijamková hřiště porostou stále rychleji než areály s osmnácti a více jamkami. 

     Pro devět regulérních jamek je potřeba plocha alespoň 20 – 40 ha. Obvyklý par 

devíti jamek bývá 36 (tzn. nejčastěji kombinace pěti jamek par 4, dvou jamek par 3 a 

dvou jamek par 5). Průměrná délka devítijamkového hřiště je 2,5 - 3 km (bez přechodů 

mezi jamkami). Obvykle se však devítka hraje na dvě kola. Na standardních 

znormovaných devítijamkových hřištích je možné pořádat oficiální soutěže ČGF.  

     Kvalitní hřiště by už měla mít vybudován drenážní a zavlažovací systém. Jamkoviště 

a odpaliště musí být kvalitně založeny a udržovány, protože jdou nejintenzivněji 
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zatěžovány. U fairwayí záleží na finančních možnostech investora a kvalitě originálního 

travnatého povrchu. Jednotlivé jamky musí odpovídat předepsaným rozmezím délky 

podle paru a určité technické náročnosti. Jamky by měly být také strategicky rozložené 

a obsahovat technické překážky ve formě bunkerů, vody, apod.        

     Mnoho nových hřišť je stavěno kvůli nemalým finančním nákladům nejprve jako 

„devítka“, přestože se od začátku počítá s výstavbou kompletní „osmnáctky“. 

Devítijamková hřiště převládají i v hustě osídlených oblastech, pochopitelně kvůli 

menším nárokům na volný prostor. Jako důkaz je možné srovnat počet devítek a 

osmnáctek na území Prahy. Osmnáctijamkové hřiště zde leží pouze jediné – ve 

Zbraslavi, zatímco devítek můžeme napočítat hned několik. 

     Někteří golfisté nepovažují devítijamkové areály za plnohodnotná golfová hřiště. 

Rozhodující je však kvalita údržby a služeb. Technologický postup u výstavby 

oficiálních devítek a osmnáctek je totiž stejný.  

     Výhodou devítky oproti osmnáctce jsou například nižší náklady na stavby i údržbu 

hřiště. Navíc každá jamka na devítce mívá občas dva greeny, dvě pozice odpaliště nebo 

dvě odlišně navrtané pozice jamky na jednom greenu, rozlišené barvou praporku, aby se 

hra na osmnáct jamek nehrála na dvě totožná kola. Dalším plusem mohou být nižší 

hrací poplatky a menší časová náročnost na hru. Součástí kvalitních devítijamkových 

hřišť bývá většinou i rozšířený driving range a rozsáhlejší zázemí služeb. 

 

5.2.6. Standardní golfové hřiště – osmnáctijamkové hřiště  

     Jedna běžná golfová hra se hraje na osmnáct jamek. I z tohoto důvodu má většina 

standardních golfových hřišť právě osmnáct jamek. Osmnáctka je maximalistickou 

základní verzí golfového hřiště. Jedná se o finančně, časově i prostorově náročnou 

stavbu.  

     Výstavba tohoto typu vyžaduje odborný projekt a spolupráci s řadou profesí. Údržba 

kvalitního hřiště zaměstná rovněž celou řadu odborníků. Profesi, která se zabývá 

pečováním o travnaté plochy, se říká greenkeeper. Tento člověk má obvykle vysoké 

pravomoci, protože u špičkově vybavených golfových areálů spočívá rozhodující rozdíl 

právě v kvalitě hracích ploch.  
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     Výstavba osmnácti jamek potřebuje prostor optimálně cca 70 ha. Celková délka 

hřiště bývá kolem 6 km (bez přechodů mezi jamkami). Najdou se však i takové areály, 

které nabízejí i dvě osmnáctky plus akademii a další tréninkové plochy. U těch je 

spotřeba prostoru samozřejmě o mnoho vyšší.  

     Oblíbenou variantou je také areál se třemi devítkami, protože hráči si zde mohou 

kombinovat jednotlivé devítky podle chuti a vždy je možné využít třetí devítku 

například pro komerční turnaje, trénink výkonnostních hráčů, apod. Samozřejmostí 

těchto velkých areálů je plně vybavený driving range a případně i další tréninkové 

plochy. Základním cílem je oslovit všechny skupiny hráčů. Zájemci o golf mohou 

zkusit hru na akademii nebo publicu i využít služeb DR, golfisté s menším časovým 

prostorem si zahrají jen jednu devítku a cílevědomí hráči mohou využít služeb trenéra 

na DR a následně si zahrát osmnáct jamek v kombinaci, která jim bude zrovna 

vyhovovat. 

    Otázka finanční náročnosti výstavby minimálně osmnáctijamkového areálu je 

srovnatelná se stavbou domu. Záleží na velikosti objektu, materiálech i vhodnosti 

lokality. U stavby hřišť to začíná u typu půdy, ekologických omezeních, velikosti 

vodního zdroje a stavu inženýrských sítí. Následují náklady na vyřízení potřebných 

stavebních povolení a dodržení vyhlášek, zaměřovaní a vytyčení jednotlivých prvků 

hřiště, přesun různého množství zeminy, instalaci zavlažovacího systému, konstrukci 

greenů, odpališť, bunkerů a dalších překážek, zatravnění, atd. V neposlední řadě výše 

nákladů závisí na volbě golfového architekta – projekční kanceláře, stavební a 

dodavatelské firmy. Dodatečné náklady zahrnují například marketingovou studii. Podle 

golfového trenéra a stavitele Pavla Hepnara se cena v devadesátých letech pohybovala 

zhruba v poměru 1 jamka / 1 milion Kč. V té době ovšem nebyly využívány veškeré 

technologie a kvalitní materiály, které mají firmy k dispozici dnes. Aktuálně se cena za 

devítku pohybuje v širokém rozmezí cca 10 – 40 milionů Kč. Tyto náklady však 

zahrnují „pouze“ stavbu golfového hřiště bez zázemí a služeb. Pro rozvoj golfu v České 

republice je však žádoucí i vznik nízkorozpočtových areálů.   

     Doba výstavby osmnáctijamkového hřiště se také značně liší. A to především podle 

dostupnosti finančních zdrojů a průtahů při vyřizování všech nutných formalit 

spojených s dodržením úředních předpisů a postupů. Uvádí se, že samotná stavba hřiště 

průměrně trvá 1-2 roky, plus další 2 roky je třeba počítat na vyřízení všech potřebných 

povolení. 
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 Obrázek č. 6: Model komplexního golfového areálu  

Zdroj: ČGF.Stavíme golfová hřiště, část I. Praha. 2004. Str. 11 

  

 

5.2.7. Indoor golf – „česká specialita“ 

     Zajímavou alternativou golfového zařízení je indoor golf centrum. Tento typ 

golfového vyžití se uchytil zejména v České republice. Indoor golf je areál umožňující 

hru v uzavřeném prostoru. Hojně proto bývá využíván především v zimních měsících, 

ale najdou se i tací, kteří neodmítnou golf pod střechou, i když už jsou vhodné 

podmínky pro hru venku. 

     Indoor nabízí většinou dvoupatrové odpaliště, ze kterého se pálí do cca třicet metrů 

vzdálené sítě.  

     Kromě gumových podložek na odpalování je možné využít také golfových 

simulátorů. Toto zařízení nabízí počítačové verze mnoha světových hřišť. Hráč si 

nejprve vybere, jaké hřiště si chce zahrát. Na plátně se mu potom zobrazují virtuální 

obrázky jednotlivých jamek. Poté co golfista odpálí míč do plátna, počítač zanalyzuje 

úder a zobrazí let míčku a jeho dopad na plátně. Pak se obraz přenese opět k místu, kam 
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míček dopadl a celý proces se opakuje až k dokončení jamky. Hraje se klasickými 

holemi i míčkem. Pro simulaci různého povrchu na hřišti (bunker, rough) slouží 

speciální bílá a  zelená rohožka, která má odlišný povrch než zbytek odpalovací plochy 

u simulátoru. Na golfových simulátorech je možné hrát i soutěžní kola, ne však na 

úpravu hráčova handicapu.  

     Golfové indoory ale nabízejí i další golfové aktivity jako například putting green 

nebo speciálně modelovanou překážkovou dráhu pro trénink přihrávek. Samozřejmostí 

těchto golfových center jsou služby profesionálního trenéra, občerstvení a další zázemí. 

Často bývají indoory spojeny i s nabídkou dalších sportů (tenis, squash, atd.) 

 

5.2.8. Netradiční areály – trendy, tipy a zajímavosti ve výstavbě28 

    Výrobci golfových holí a míčků neustále vyvíjejí nové technologie pro usnadnění hry 

a prodloužení ran. To však vytváří tlak i na golfová hřiště, která se musí stavět o 

poznání delší a komplikovanější, než tomu bývalo v minulosti.  

     V České republice zatím není k vidění mnoho různých variant golfových areálů. 

Většina investorů se snaží postavit co možná nejkvalitnější, nejdelší, nejdražší nebo 

největší golfové hřiště a to buď devítijamkové (nejčastěji s parem 36) nebo 

osmnáctijamkové (nejčastěji s parem 72). Pár odlišných typů hřišť je sice možné v ČR 

najít, ale je jich velmi poskrovnu.       

     Golfoví architekti přitom nabízejí stále více alternativ při výstavbě hřišť. Golfové 

hřiště není jako fotbalové nebo baseballové hřiště. Nikde není psáno, kolik musí mít 

jamek a jak dlouhých. Dnes už se nestaví pouze klasické osmnáctky, devítky nebo 

driving range v otevřené přírodě. 

 Komplex apartmánů s golfovým hřištěm 

     I v České republice je možné takový komplex spatřit. Existují různé způsoby, jak 

tento typ projektu vybudovat. První možností je kompletní vybudování bytového 

komplexu i s golfovým hřištěm, což však může být nadmíru nákladné.  

     Druhá možnost nabízí propojení bytové výstavby s již existujícím golfovým areálem. 

Při rostoucím počtu hřišť je nutný rostoucí počet golfistů. Pokud tento růst není v 

                                                 
28 AMICK, B.Articles about golf courses.(online). Dostupné na http://amickgca.com/golf-course-
articles.htm 
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některých oblastech proporcionální, mohou se méně oblíbené areály dostat do velkých 

finančních potíží. Jestliže jsou tato hřiště snadno dopravně dostupná, nabízí se varianta 

odprodání určité plochy pozemků developerům bytových domů. Jamky se zkrátí nebo 

upraví na jiný typ golfového areálu, na zbytku mohou být vybudovány apartmány. 

Zkrácené golfové hřiště může mít různou podobu (např.: devítka, Par 3, pitch & putt, 

akademie, kombinace parů 3 a 4, atd.).  

     Kratší hřiště může být výhodné z hlediska úspory hracího času (vzhledem 

k omezenému množství volného času produktivních lidí) i menší fyzickou náročností 

(vhodné pro rodiny, atd.). Společný provoz pak může být přínosný jak pro oživené 

hřiště, tak pro majitele bytového komplexu. Pokud jsou jamky původně poskládány ve 

tvaru hada, je možné obětovat jamky uprostřed a vytvořit tak atraktivní výhled z oken 

jednotlivých apartmánů.  

     Problém tohoto projektu může spočívat například v neochotě příslušných úřadů pro 

změnu územního plánu, která by byla nutná pro stavbu bytových jednotek. Dalším 

zádrhelem může být nízká hrací vytíženost hřiště, zvláště v případě, pokud je provoz 

hřiště omezen ve prospěch nájemníků apartmánů. 

 Golf na letišti 

     Zajímavým spojením dvou zcela odlišných oblastí je i výstavba golfového hřiště na 

letišti. Ve světě již pár takových fungujících projektů existuje. Golf na letišti může 

poměrně snadno profitovat a je to i dobrý marketingový prvek pro obě strany.  

     Proč je spojení  golfu a letiště výhodné? Většina letišť má obrovské nevyužívané 

travnaté plochy. Ty jsou zapotřebí pro výstavbu golfového areálu. Pronajímáním části 

těchto ploch pro provoz golfového hřiště na nich může letiště poměrně vydělat. Přínos 

golfu pro letiště může být i nepřímý. Okolním volným plochám totiž přidá na 

atraktivitě. Firmy budou mít větší motivaci sídlit na těchto plochách, ať už kvůli 

pěknému výhledu na golfové hřiště, nebo protože budou moci svým partnerům a 

zaměstnancům nabídnout také hru na golfovém hřišti.  

     Tím pádem je poloha u letiště výhodná i pro provozovatele golfového areálu. Na 

letišti působí obvykle velké množství firem, které mohou být jejich zákazníky. Navíc 

mezi golfisty je mnoho podnikatelů cestujících po celém světě a i ti jistě uvítají možnost 

zahrát si při dlouhých cestách golfové kolečko. Dalším pozitivem areálu na letišti je 

ušetření nákladů na hledání, výkup a úpravu plochy pro golfové hřiště. Zájem na 
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výstavbě golfového areálu na letišti mohou mít také hotely a konferenční centra. Letiště 

jsou zkrátka atraktivní lokalitou pro všechna odvětví, i pro golf. 

 Golfové hřiště „Cayman“ 

     Název tohoto hřiště je odvozen od speciálního míčku vynalezeného na Kajmanských 

ostrovech. Takzvané kajmanské hřiště má totiž zhruba o polovinu kratší jamky než 

běžné golfové hřiště. Aby mohly být zachovány klasické tří, čtyř a pětiparové jamky, 

bylo nutné vyvinout i míček s kratším doletem.  

     Kajmanský míček ocení především začátečníci, kteří mají problém dostat běžný 

míček do vzduchu. Kromě hry v silném větru a kratšího doletu má však většinu 

vlastností golfového míčku. Hru s tímto míčem si mohou užít i zkušení golfisté, i když 

přináší trochu jiné pocity než běžný míček. Podle světových hráčů, kteří ho testovali, 

však hra s kajmanským míčkem nemůže rozladit hráčům golfový švih.  

     Hlavní výhodou těchto hřišť jsou nižší nároky na volné prostory a s tím související 

nižší finanční náklady na výstavbu i provoz. Jamky také mohou být situované blíže u 

sebe, protože míček má krátký dolet a není nebezpečný. Zároveň je ale zachován 

srovnatelný počet úderů na jedno kolo jako na klasickém hřišti. Hráč tak má jasnou 

představu o výsledku hry.   

 Hřiště – 9 fairwayí + 18 greenů 

     Nedostatek volné plochy pro výstavbu osmnáctijamkového hřiště ještě neznamená, 

že budoucí areál nemůže osmnáct jamek mít. Možné řešení se nabízí konstrukcí jamky 

s jednou fairwayí v kombinaci se dvěma greeny. Potom se hraje každé kolo ze stejných 

odpališť, přičemž se míří pokaždé na jiný green. Jamky se společnou fairwayí mají 

stejný par. Cílem zdvojených greenů je především úspora místa. Vhodným příkladem 

v České republice je menší hřiště v Karlových Varech, umístěné uvnitř okruhu na 

dostihovém závodišti. Příkladné využití prostoru je možné vidět také na golfovém hřišti 

v Brně, kde je umístěn golfový areál uvnitř automotodromu. Výhodou zdvojených 

greenů je možnost zachování provozu areálu i při současné opravě některých greenů. 

     Vylepšenou možností využití jedné fairwaye pro dvě jamky je i varianta, kdy jamky 

par 3 vždy sdílí fairway s jamkami par 4 nebo par 5. V praxi to může vypadat 

následovně: jamka 1 - par 3 má společnou fairway s jamkou 2 - par 4, jamka 3 - par 3 

má společnou fairway s jamkou 4 – par 5. Hráč odehraje z odpaliště ránu na green 1, 

poté odpálí ze stejného místa drive na fairway 2, následuje dohrávka na greenu 1, a pak 
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pokračuje hra na fairwayi druhé jamky. A tak to jde dál. Nevýhodou může být čekání 

mezi jednotlivými flighty (skupinky hráčů), ale to je otázka organizace. Druhou 

alternativou této varianty je klasické párování jamek 1 – 10, 2 – 11, atd, tak jako u 

malého karlovarského hřiště. Tato varianta však vyžaduje už o něco větší prostor a delší 

přechody mezi jamkami.   

 Kompaktní hřiště 

     Nikde není psáno, že golfové hřiště musí být osmnáctijamkové nebo devítijamkové a 

mít par 72, respektive 36. Problémem většiny „šablonových“ hřišť je to, že jsou stavěna 

podle hry golfistů vyšší výkonnosti. Začátečníci přitom mají často velké problémy, aby 

délkou a kvalitou svých ran zahráli green v regulaci (tzn. být první ranou na greenu u 

jamek par 3, respektive druhou ranou na greenu u paru 4).  

     Obecným zájmem golfu je přivést k této hře co nejvíce lidí. A právě nižší kvalita hry 

u začátečníků je často odradí od dalších golfových zážitků. Každý průměrný golfista rád 

občas zahraje par nebo bogey (1 rána nad par), zatímco začátečník musí být většinou 

rád za triple-bogey ( 3 rány nad par). Kompaktní hřiště by mělo být kompromisem, 

který vyhovuje začátečníkům i zkušeným golfistům.  

     První možností je detailněji se zaměřit na rozmístění jednotlivých typů odpališť. 

Česká hřiště nejčastěji rozlišují odpaliště pro muže a ženy, případně profesionály. 

Maximálně je k vidění pět různých odpališť na jedné jamce. Podle výzkumu Billa 

Amicka (americký golfový architekt), který se zaměřil na sledování průměrné délky 

drivů jednotlivých hráčů, by však bylo možné rozlišovat odpaliště pro ještě více 

výkonnostních skupin golfistů – například podle jejich handicapu, věku a pohlaví. Bill 

Amick definoval osm skupin. Výsledkem by bylo, že hráči různé výkonnosti by na 

jedné jamce použili zhruba podobnou kombinaci holí, aby se dostali na green. Otázkou 

ovšem je, jestli by to něčemu prospělo. Při hře na body (stableford) systém zohledňuje 

výkonnost i pohlaví. Přestože každý zahraje jiný počet ran, mohou dosáhnout stejného 

počtu bodů, a tím i celkového výsledku. Navíc se nedá očekávat, že by došlo ke 

zkrácení hřišť a ušetření přírodní plochy. 

 

 

Obrázek č. 7: Návrh kompaktního hřiště s 6 úrovněmi odpališť 
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Zdroj: AMICK, B. Articles about golf courses: A friendly compact golf course.(online), dostupné na 

http://www.amickgca.com/friendly-golf-courses.htm 

 

     Hlavním záměrem různých typů kompaktních hřišť má být úspora hracího času, 

plochy, poplatků a samozřejmě celkových nákladů na výstavbu a údržbu areálu. Další 

možností je hřiště, které by mělo například 12 jamek a kombinovalo jamky par 3 a par 

4. Zkušenější hráči by tak měli možnost stále minimálně šestkrát za kolo použít driver a 

navíc greeny by byly menší a fairwaye užší, což by vytvářelo větší tlak na přesnost hry. 

Větší množství jamek par 3 zvyšuje možnost na častější zahrání hole in one (jamka 

zahraná na 1 úder). Také by se zvýšilo soustředění na hru, když by se rozhodovalo o 

výsledku pouze na dvanácti jamkách místo klasických osmnácti. A kdo by chtěl hrát 

přeci jen více jamek, mohl by obejít 2 kola nebo 1 a půl kola.      

     Variantou nízkorozpočtového hřiště může být rovněž areál, který bude pokryt 

víceméně povrchem typu fairwayí. Není třeba mít výškově odlišené kategorie odpališť a 

speciálně upravovanou plochu roughu. Na greeny postačí kvalitní přírodní travnatý 

povrch, případně mohou být jamkoviště řešena formou umělých greenů. Pro ztížení hry 

a podpoření strategie hry je možné vytvořit umělé překážky např. z kamenů, dřeva, 

apod. a nahradit tak na údržbu i výstavbu náročnější písčité a vodní překážky. 

 65



     Ve výstavbě golfových hřišť se zkrátka představivosti meze nekladou. Netradiční 

hřiště může přinést nový rozměr golfu, podpořit tak jeho popularitu a zpřístupnit ho 

širším vrstvám obyvatelstva. 

Obrázek č. 8: Návrh „skórkarty“ pro kompaktní hřiště 

Zdroj: AMICK, B. Articles about golf courses: Affordable golf courses. Online, dostupné na 
http://www.amickgca.com/affordable-golf-courses.htm (upraveno autorem) 

ILUSTRATIVNÍ SKÓRKARTA KOMPAKTNÍHO HŘIŠTĚ 

Délky jsou uvedeny v yardech, v závorce v metrech 

Jamka č.   Par            A                   B                    C               typ použitých holí 

      1           3        104 (95)           93 (85)           73 (67)             pitching wedge 

      2           4        403 (369)       362 (331)       282 (258)          driver + železo č. 7 

      3           3        186 (170)       168 (154)       130 (119)                  železo č. 4  

      4          4        470 (430)       423 (387)       329 (301)             driver + dřevo č. 5 

     5           3        141 (129)       127 (116)         99 (91)                      železo č. 8 

     6           4        425 (389)       383 (350)       298 (272)             driver + železo č. 5 

     7           3        231 (211)       208 (190)       162 (148)                     dřevo č. 3 

     8           4        328 (300)       295 (270)       229 (209)             driver + sand wedge 

     9           3        209 (191)       188 (172)       146 (134)             železo č. 2/dřevo č. 7 

    10          4        380 (347)       342 (313)       266 (243)             driver + železo č. 9  

    11          3        164 (150)       147 (134)       115 (105)                   železo č. 6 

    12          4        448 (410)       403 (369)       313 (286)             driver + železo č.3 

 celkem    42    3,489 (3191)  3,139 (2871)  2,442 (2233)  

  

Výhody krátkých hřišť (dle Billa Amicka) 

Pro hráče: 

 Podpora hry začátečníků a hráčů s kratšími ranami 

 Větší šance na lepší výsledek (nižší skóre) = posílení sebevědomí 

 Nižší poplatky za hru - vhodné pro rodiny, studenty, seniory, atd. 
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 Menší časová náročnost hry = častější hra 

 Menší fyzická náročnost 

 Větší šance na par, hole in one, apod. 

Pro investory a provozovatele 

 Menší potřeba volného prostoru, vodního zdroje, atd. = nižší náklady 

 Oslovení širší cílové skupiny 

 Menší hřiště = volný prostor pro další zázemí 

 Nižší provozní náklady 

 Menší časová náročnost = větší návštěvnost na den 

 

5.3. Proces výstavby golfového areálu29 

     Výstavba golfového areálu je velmi dynamickým procesem, který řeší širokou škálu 

úkolů. První golfová hřiště, která vznikala na skotském pobřeží, měla situaci 

s výstavbou jednodušší, neboť byla stavěna v místech, kde tomu příroda sama chtěla, a 

sice na tzv. „linksland“.  Tato krajina se vyznačovala zvlněnou plochou a častými 

písečnými dunami. Svou roli hrál také vítr, protože tyto plochy byly takřka bez stromů. 

Zato ale měly dokonalou odvodňovací schopnost, protože se skládaly z písčité půdy, 

která podporovala růst kvalitní trávy. Dodnes se tak zachoval výraz „links“, který 

označuje modelovaná hřiště na rozlehlých odkrytých plochách s minimálním 

množstvím stromů. V té době (před několika staletími) neexistovaly standardy, které by 

musely být splněny, jamky byly modelované i odvodňované přírodou a když už se na 

modelaci podílel člověk, šlo jen o sladění detailů s přírodou.  

     Když se pak golf přesunul i do vnitrozemí, bylo třeba golfové podmínky vytvářet 

uměle. Výstavba probíhala velmi primitivním způsobem za pomoci lidské síly a 

dobytka, který za sebou tahal jednoduché zemědělské nástroje. Tehdejší golfový 

architekt pracoval především na citlivém zaměřování jednotlivých prvků hřiště, tak aby 

                                                 
29 ASGCA. Steps to build a golf course.(online).Dostupné na 
http://www.asgca.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D104%26Ite
mid%3D105 
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hřiště příliš nevyčnívalo v okolním přírodním prostředí a byly ušetřeny náklady při 

výstavbě. Hlavní roli stále hrálo přírodní prostředí a jeho reliéf. V pozdějších dobách ale 

byly přírodní podmínky často potlačovány poptávkou po golfu. Hřiště tak vznikala i 

v místech, která k tomu nebyla úplně vhodná.  

     Dnešní doba si však žádá kompromis mezi ekonomickými, demografickými a 

ekologickými faktory. Přírodní prostředí tak opět hraje důležitou roli. Při výstavbě 

dnešních areálů je proto zásadní, aby hřiště bylo citlivě zakomponováno do stávající 

přírody. Využití moderních technologií však umožňuje, aby hřiště vznikala i ve 

složitých podmínkách, která nemusí být z hlediska výstavby úplně ideální. Nekvalitní 

půda, nevhodné zdroje vody a tvar krajiny už nemusí být překážkou pro vznik 

golfového hřiště, pokud je podpořen poptávkou po golfu a dostatečnými finančními 

možnostmi investora.   

     Úspěšná výstavba golfového areálu, spojení ekologických, demografických a 

ekonomických faktorů a dodržení zákonem stanovených standardů, vyžaduje složitou 

koordinaci souvisejících činností a precizní plnění stanovených úkolů. Projekt 

golfového hřiště je dlouhodobý proces a skládá se z několika fází, které zahrnují i zcela 

odlišné činnosti. 

5.3.1. Vize 

     Každý projekt začíná určitou vizí. Tato vize by měla kromě výsledku myslet i na 

postupné kroky, které povedou k úspěšné realizaci projektu. Zamýšlený areál by měl 

být projektován tak, aby byl přínosem pro golfovou hru a oblast, ve které se nachází. 

Typ areálu by neměl být volen pouze podle velikosti volné plochy, ale také podle 

golfové úrovně a struktury areálů v daném regionu. Cílem golfu musí být postupný 

rozvoj jednotlivých regionů. Nelze mít v jedné oblasti pouze cvičné louky a jinde zase 

pouze špičkové osmnácti- a více jamkové areály. 

5.3.2. Vlastnictví pozemků30  

     Základem golfového hřiště je pozemek. Ještě než je možné začít uvažovat o výstavbě 

golfového areálu, je nutné znát informace o pozemcích, které jsou z hlediska golfového 

stavitelství atraktivní. Brzdou ve výstavbě českých hřišť vznikajících v  90. letech 20. 

                                                 
30 ČGF. Stavíme golfová hřiště, část I. Praha. 2004. Str. 27 
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století byl často problém v podobě neukončených restitučních kauz. Řadu projektů tak 

provázely během výstavby velké potíže a některé z nich se neuskutečnily vůbec.  

     Způsobu vlastnictví nebo užití pozemků je nutné věnovat zvýšenou pozornost. 

V České republice jsou pozemky členěny do malých celků a často tak může i menší 

území mít větší počet majitelů. Před stavbou je proto důležité znát vlastnické vztahy na 

vybraném území. V případě výkupu nebo výměny jednotlivých pozemků je vhodné 

nezveřejňovat záměr výstavby golfového areálu až do scelení pozemků. Některý 

z majitelů by totiž jinak mohl chtít blokovat vznik golfového hřiště nebo by došlo na 

spekulace s pozemky, což by mohlo realizaci projektu výrazně zdržet, prodražit, ale i 

úplně znemožnit.  

     Kompletní vlastnictví nebo pronájem pozemků jsou základní cestou k získání volné 

plochy pro golf. Ideální variantou je samozřejmě vlastnictví všech pozemků, na kterých 

se areál rozkládá. Ne vždy však je tato varianta možná. Dobrou alternativou je také 

dlouhodobý pronájem pozemků buď od obce a dalších veřejných institucí nebo od 

soukromého vlastníka potažmo vlastníků. V tomto případě je však důležité správné 

právní ošetření dohody mezi provozovatelem areálu a vlastníkem pozemku. Nejčastěji 

se jedná o pronájem na dobu několika desítek let. V dohodě musí být zakotven způsob 

vyrovnání po vypršení smlouvy, způsob zhodnocení pozemku při zúčtování, případně 

opce na odkup pozemků po určité době. Někdy se také neúčtují poplatky z pronájmu 

během výstavby areálu, nebo je nastaven pozvolný růst výše poplatků, od minimálních 

hodnot při budování areálu, po finální úroveň poplatků při uvedení do provozu.   

5.3.3. První fáze: Studie proveditelnosti (feasibility study) 

     Součástí studie proveditelnosti je vytipování vhodných lokalit, rozbor vlastností 

těchto lokalit a konečné rozhodnutí a volba nejvhodnějšího místa pro výstavbu 

golfového areálu. Studie proveditelnosti by měla přinést odpověď na zásadní otázku 

celého projektu – Je možné v daných podmínkách realizovat výstavbu golfového 

areálu? Získat odpověď ale není vůbec jednoduché. Je potřeba sestavit tým odborníků, 

kteří prověří možnost realizace projektu analýzou tří klíčových faktorů. Těmi jsou 

ekonomické, demografické a přírodní podmínky.  

Ekonomické podmínky 

     Veškeré možnosti se dnes odvíjejí především od finančních zdrojů. Golfový areál je 

finančně velmi náročnou stavbou, a proto je potřeba se důkladně zaměřit na rozpočet 
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výstavby, provoz areálu a návratnost investic. Z tohoto důvodu je nutné dopředu určit, 

jaký typ areálu je možné v dané lokalitě postavit. Kvalita areálů se liší především 

způsobem zakládání greenů, rozsahem zavlažování jednotlivých hracích ploch, velikostí 

a typem zázemí (novostavba, rekonstrukce) a šíří služeb. Podstatné je identifikovat a 

zajistit finanční zdroje a vytvořit celkovou ekonomickou analýzu projektu a jeho 

ekonomický dopad (zaměřuje se na charakteristické znaky lokality, průměrné příjmy, 

daňové sazby, pracovní příležitosti, atd.). Proto je dobré spoléhat na odborníky 

z golfového prostředí, jakými jsou golfoví architekti. Ti totiž dokáží snadno analyzovat 

možnosti vytipované lokality a především dokonale vědí, co výstavba hřiště obnáší od 

výkupu pozemků, přes veškeré terénní úpravy, až po fungování golfového zařízení. 

Navíc často kolem sebe mají síť spolupracovníků-specialistů, kteří mají zkušenosti s 

výstavbou golfových areálů.  

Demografické podmínky 

     Podstatnou částí studie proveditelnosti je i marketingová analýza a s ní související 

rozbor demografických podmínek. Je třeba brát v  potaz hustotu osídlení, skladbu 

obyvatelstva, potenciální poptávku, ekonomickou situaci, sportovní tradice v konkrétní 

oblasti, dostupnost areálu, atd. Zkoumáno by mělo být území cca o poloměru 25 

kilometrů od vybraného místa. Poptávka po sportovních aktivitách je velmi pružná, 

protože se jedná o zbytnou potřebu, a proto je také důležité zaměřit se na konkurenční 

areály v oblasti a nechat si vypracovat jejich analýzu. Znát jejich zákazníky, případně se 

poučit z chyb konkurentů. Golfové kluby se často liší cílovou skupinou. Areály mohou 

být soukromé, sloužící uzavřené komunitě hráčů, jiné veřejné, nabízející vysokou 

kvalitu hry a přístupné hráčům se zkouškou golfové způsobilosti, nebo také 

nízkonákladové nebo municipální, určené široké veřejnosti bez omezení, podporující 

golfovou hru a sportovní aktivity obecně. Ze všech těchto údajů je možné získat 

představu o vytíženosti zamýšleného areálu, jeho příjmech a provozních nákladech. 

Přírodní podmínky      

     Zásadní pro výstavbu golfového areálu je vhodný výběr lokalit(y) z hlediska 

přírodního. Existuje sice výčet ideálních podmínek, které by měla plocha pro golf 

splňovat, ale v dnešní době je možné postavit golfové hřiště i v místech, kde by se to 

mohlo zdát na první pohled nemyslitelné. Hlavním požadavkem je v současnosti 

zasazení areálu do okolní krajiny, tak aby nijak nevybočoval a měl přirozený design. 
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Volná plocha by měla mít odpovídající velikost ke zvolenému typu hřiště. Krajina může 

být lehce zvlněná a atraktivně rozložená, tak aby nebyly nutné velké přesuny půdy a 

zbytečně se nezvyšovaly náklady na výstavbu. Problematické jsou náročné strmé terény 

kvůli hře samotné a ne úplně ideální jsou i ploché krajiny, protože ztěžují odvodňování 

plochy hřiště. Podstatnou stránkou je dostupnost a vydatnost vodního zdroje, protože 

zavlažovací systém je důležitou součástí kvalitního hřiště. Golfová hřiště vyžadují 

promyšlený systém zavlažování. Pro určení vhodnosti vybrané lokality pro výstavbu 

golfového hřiště je nutná důkladná revize území, která je prováděna specializovanými 

pracovníky. Zkoumá se kvalita půdy, geologické parametry, ekologická omezení, limity 

životního prostředí, vegetace, dostupnost vodního zdroje a jeho kapacita, topografie, 

stav inženýrských sítí, dopravní infrastruktura, atd.  

Aspekty, které si zaslouží zvláštní pozornost  

Zdroj ČGF. Stavíme golfová hřiště, část I. Praha. Str. 28 

1. Zátopová oblast ano/ne 

2. Kvalita půdy na ploše, kterou se chystáme užívat 

3. Síla povrchové půdní vrstvy – blízkost kamenitého podloží 

4. Zdroje vody v blízkosti předpokládané stavby 

5. Začlenění do ÚSES – Územního systému ekologické stability a PHO – Pásma 

hygienické ochrany 

6.   Začlenění do památkové ochrany, atd. – studium územního plánu 

 

5.3.4. Výběr golfového architekta, sestavení týmu odborníků 

     Průzkum území i koordinace plánování, designovaní a stavebních prací vyžaduje 

hluboké znalosti z různých oborů. Je proto nutné sestavit tým odborníků, kteří provedou 

analýzu území a určí vhodnost lokalit(y) pro výstavbu golfového hřiště. Přírodní 

podmínky a specifické vlastnosti celé lokality jsou určujícím faktorem pro další vývoj 

projektu. Ve skupině odborníků by měly být zastoupeny profese jako například golfový 

architekt, stavební inženýr, geodet, stavební a krajinný architekt, projektant 

závlahového systému, trávníkář, geolog, specialista na životní prostředí, právní poradce, 
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případně jiní. Tyto i jiné profese vyžaduje výstavba golfového areálu, není však nijak 

určeno, kolik členů a jaké musí tým specialistů mít.  

     Klíčovou roli vedoucího týmu by měl zastávat golfový architekt. On koordinuje 

činnosti jednotlivých specialistů, sestavuje plány výstavby, komunikuje se zadavatelem 

projektu či investorem a má rozhodující slovo při umisťování a tvarování jednotlivých 

prvků a zařízení, které jsou spjaty s golfovým hřištěm. Volbu golfového architekta nelze 

podcenit. Jeho osoba má rozhodující vliv na úspěch či neúspěch celého projektu.  

     Profese golfového architekta zahrnuje široké znalosti z různých oborů. Práce 

golfového architekta není pouze o rozložení jednotlivých jamek a jejich tvarování ve 

vymezené ploše. Golfový architekt je zodpovědný za celkovou realizaci projektu a často 

si také sám vybírá tým spolupracovníků. Profesionalita odvedené práce golfového 

stavitele výrazně závisí na zkušenostech a znalostech. Každá chyba v designu nebo 

samotné výstavbě může znamenat nezanedbatelné dodatečné náklady na odstranění 

problému, zdržení realizace výstavby a tím narušení časového harmonogramu. Golfová 

architektura je často považována z poloviny za uměleckou činnost než pouze čistě 

technickou profesi.  

     Jaké schopnosti a znalosti by měl golfový architekt mít? Předně je nutná znalost 

golfu ve smyslu praxe, strategie hry, vývoje sportu, herních možností golfistů, atd. 

Golfový areál je stavěn především pro golfisty, proto by měl splňovat obecné herní 

požadavky. Golfový architekt musí být všestranně vzdělaný, aby mohl koordinovat 

činnosti dalších odborníků. Je třeba mít znalosti z krajinné architektury, tak aby design 

hřiště byl v harmonii s okolním prostředím. Podstatné jsou rovněž znalosti stavebního 

inženýrství, aby byl kvalitně prováděn průzkum terénu, zaměřování jednotlivých prvků 

hřiště, případně přesuny hmot a modelování povrchu. Tyto činnosti jsou základem 

routing a master planu. Důležitou složkou hřiště je zavlažování a management vodního 

zdroje. Systém zavlažování, čerpadel, tvorby umělých nádrží a pokládání potrubí 

vyžaduje mimo jiné znalosti hydrauliky. Golfová plocha má travnatý povrch, a proto je 

nutné, aby golfový architekt měl také základní povědomí o půdních vlastnostech a 

typech trávy. Věda zabývající se naukou o trávách se nazývá graminologie. Proces 

výstavby hřiště vyžaduje detailní plánování celého průběhu, jednotlivých fází i 

následného provozu. Dobrá schopnost plánování a organizování odlišných navazujících 

činností by měla patřit mezi základní kvality golfového architekta. 
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     Protože je volba golfového architekta značně citlivou záležitostí, je možné využít 

také formu výběrového řízení. Výhodou soutěže může být široká paleta možných řešení 

a designů projektu golfového areálu. Soutěž také zajistí publicitu zamýšlenému 

golfovému projektu a odpovídající zpětnou vazbu u obyvatel ve vybrané oblasti. 

Výběrové řízení rovněž přináší jakousi záruku kvality zvoleného architekta. Nabízejí se 

dvě varianty soutěže. Při otevřené soutěži se může přihlásit jakýkoliv golfový architekt 

bez omezení. Zrovna tak je ale možné zadat různá omezení pro volbu architekta. Může 

se jednat o rozpočtové omezení, nabídku pouze malých nebo nízkorozpočtových 

projektů, regionální původ nebo působení architekta, atd.  

Činnosti golfového architekta v průběhu výstavby: (dle Amerického společenství 

golfových architektů – ASGCA, American Society of Golf Course Architects)  

1. Průzkum území (preliminary site survey) 

2. Příprava projektu (program development) 

3. Předběžná designová studie a odhad nákladů (preliminary design studies and 

cost estimate) 

4. Příprava Master plánu a finální odhad nákladů (preparation of Master 

Development Plan and final cost estimate) 

5. Stavební dozor (inspection constuction) 

6. Uvedení do provozu a údržba golfového areálu (implementation of golf course, 

operation and maintenance) 

7. Doporučení postupů pro provoz areálu (checklist of follow-up procedures) 

Poplatky za práci golfového architekta 

     Cena za práci golfového architekta se liší podle velikosti projektu, technické 

náročnosti výstavby, množství úředních překážek a schvalovacích řízení, rozsahu jeho 

činností a samozřejmě odborných znalostí. Rozsah činností lze kategorizovat podle 

toho, zda je architekt přizván ke kompletní výstavbě nového areálu, rekonstrukci 

existujícího hřiště, nebo pouhé konzultační činnosti.  

     Kompletní výstavba vyžaduje zajištění stavební dokumentace a příslušných 

povolení, projektovou činnost, stavební dozor, výpočet nákladů, apod. Při renovaci se 

architekt věnuje čistě designerské činnosti. Konzultační činnost spočívá především 

v poradenské službě odborníkům zainteresovaným ve výstavbě golfových hřišť, při 

 73



vytváření studií proveditelnosti a dalších oficiálních dokumentů. Příklad výpočtu 

honoráře pro golfového architekta je uveden v příloze diplomové práce.   

   Existují tři základní způsoby výpočtu konkrétní výše odměny golfového architekta a  

čtvrtá metoda, která kombinuje všechny předešlé varianty: 

 Procentuální podíl celkové investice 

      Tento způsob vypočítává finanční odměnu architekta nepřímo proporcionálně 

vzhledem k celkovému objemu investic do projektu. Čím vyšší je celková investice, tím 

menší podíl připadá na golfového architekta. Podle údajů EIGCA (European Institute of 

Golf Course Architects)  se u klasického osmnáctijamkového hřiště pohybují náklady na 

architekta v rozmezí 8 – 12 % z celkového balíku investic (bez nákladů na dopravu). U 

modernizace a úpravy existujících areálů je podíl vyšší, cca 12 – 15% z celkových 

nákladů. Tato forma výpočtu se nejčastěji užívá u veřejných projektů. Soukromí 

investoři si u metody procentuálního podílu stěžují na potenciální snahu golfových 

architektů o předimenzování celkových nákladů. 

 Fixní cena 

      Každý projekt golfového hřiště je velmi specifický vlastnostmi i rozsahem. Někteří 

golfoví architekti vyžadují předem garanci konkrétní výše odměny a dohodu o rozsahu 

provedené práce. Tato metoda je vhodná především u jednoduchých projektů, kde 

nehrozí průtahy kvůli úředním obstrukcím. Fixní cena vychází z procentuálního podílu. 

Tento způsob výpočtu je využíván především u konzultací, konkrétně pak při tvorbě 

studie proveditelnosti, finančních analýzách, odhadu celkových nákladů, atd. Fixní cenu 

preferují soukromí investoři, komerční areály a kluby s uzavřenou komunitou, protože 

snadno pokryjí náklady na golfového architekta. 

 Časová mzda 

      Placení podle porce času věnovaného určitému úkolu umožňuje pokrýt odměny za 

činnosti, které se složitě započítávají do celkového kontraktu. Jedná se o extra služby, 

jako například prohlídky a kontrolorskou činnost v golfovém areálu, účast na 

neplánovaných jednáních souvisejících s výstavbou nebo dodatečné designerské úpravy 

projektu. Extra služby architekta mohou být placeny od hodiny nebo za den. 

 Kombinace metod 
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      Kombinace všech předchozích metod je platná u složitých projektů, kde se těžko 

přesně dopředu odhadují jednotlivé položky nákladů. Model využití všech variant by 

mohl vypadat následovně: procentuální podíl při analýze území, schvalovacích 

procesech a designování, časová mzda u vytváření plánu stavebních operací a fixní za 

činnosti související s průběhem stavby (stavební dozor, atd.).  

 

5.3.5. Druhá fáze: Plán a design golfového areálu 

     Jakmile je určeno území pro výstavbu golfového areálu, je možné přejít 

k designování plochy a rozvržení jednotlivých prvků hřiště. V této fázi jde především o 

nástin možností vytyčené lokality, navržení variant rozmístění jamek, vyměřování 

jednotlivých ploch, případně doporučení nutných přesunů hmoty.  

     Cílem číslo jedna je co nejvíce vyhovět přáním investora nebo manažera projektu. 

On je zákazník, a proto by měl mít rozhodující slovo při volbě nejvhodnějších variant. 

Samozřejmě je nutné při tom brát ohled na územní omezení, charakter krajiny, atd. 

Hlavní úlohu při plánování má golfový architekt, protože rozhodující je rozložení 

golfových prvků, tak aby umožňovaly atraktivní hru. Ostatní odborníci především 

hlídají, aby se plán nevymykal zásadám jejich oborů, dávají doporučení a tím ovlivňují 

finální design hřiště. Zatímco každá lokalita a podmínky projektu jsou vždy jedinečné, 

zásady plánování by měly vycházet z osvědčených postupů. Plánování golfového hřiště 

obsahuje následující činnosti: 

 Určení cílů projektu 

     První krok plánovacího procesu zahrnuje vytyčení cílů, které musí být splněny 

během výstavby. Plán by měl popsat veškeré prvky a procesy, které souvisí s výstavbou 

areálu pro golf. Je tedy nutné již vědět jaký typ areálu se bude stavět, kolik bude mít 

celkem jamek, jakou kvalitu budou mít jednotlivé hrací plochy, atd. V přípravné fázi je 

nutné sladit záměry investora (manažera) se stavebními i marketingovými možnostmi, 

které lokalita nabízí při dodržení všech základních standardů. Pro hladký průběh 

projektu je potřeba sestavit harmonogram navazujících činností. Poté je možné začít 

s rozborem územních prvků. 

 Průzkum území 
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     V této fázi probíhá rozbor kvality a fyzických parametrů vybraného území. Analýzu 

provádí úředníci a specialisté z oborů, kterých se výstavba dotýká. Výsledek této 

analýzy je rozhodující pro určení stavebních možností na určené ploše a celkovou 

proveditelnost projektu. Předmětem zkoumání jsou především podmínky životního 

prostředí.  

     Golfový architekt a jeho tým provádí praktický průzkum jednotlivých aspektů 

životního prostředí na vytyčené ploše. Poznatky z tohoto rozboru jsou průběžně 

porovnávány s obecnými informacemi a dostupnými materiály o vybraném území. 

Výsledkem je zakreslení zjištěných informací do projekčních map.  

     Získaná data a mapy musí zákonitě obsahovat konkrétní prvky a informace. Pro 

zjištění celkové plochy areálu je potřeba znázornění vnějších hranic pozemku. Plán 

rozvodů inženýrských sítí je podstatný pro budoucí umístění jednotlivých prvků a 

objektů na hřišti. Svojí roli hrají také klimatické podmínky, konkrétně pak poloha 

slunce v různou denní dobu, nejčastější směr větru, roční úhrn srážek, apod. Topografie  

zaznamenává reliéf krajiny a zaměřuje jednotlivé přírodní prvky. Nákresy také označují 

plochy, které jsou chráněny. Ty jsou pak většinou na hřišti označeny jako biozóny, do 

kterých je vstup zakázán. Hydrologické prvky komplexně charakterizují vodní plochy. 

Znázorňují jejich velikost, vydatnost, předěly, drenážní vlastnosti, riziko povodní, 

případně omezení pro funkci vodního zdroje, atd. Podstatné jsou také rozbory kvality a 

typů půdy, geologický rozbor, výskyt fauny a flóry na území, atd. 

 Designování a routing plan 

     Jednotlivé výstupy z analýzy území jsou základem pro vytvoření prvních grafických 

návrhů rozmístění jednotlivých jamek, objektů a dalších součástí areálu. Tato činnost se 

nazývá „routing plan“. Varianty návrhů golfového architekta jsou konzultovány 

s ostatními členy týmu, aby byly v souladu s určenými cíly projektu.  

     Nejdůležitějším prvkem při designování hřiště musí být bezpečnost hry. Jamky je 

nutné poskládat, tak aby byly dostatečně od sebe oddělené a co nejvíce přehledné. 

Existuje totiž spousta jamek, u kterých se hraje přes horizont, a to není z hlediska 

bezpečnosti zcela ideální varianta.  

     Při designování jamek je třeba myslet i na hráče. Ideální jamka je atraktivní, 

strategická, hratelná, vhodně zakomponovaná do krajiny a také musí být výzvou pro 

hráče, protože golf je adrenalinový sport více než se může na první pohled zdát. Na 
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strategii hry má výrazný vliv rozmístění a tvarování jednotlivých překážek na jamce. 

Proto je dobré mít přehled o průměrné délce ran a tušit, kde mohou být dopadové 

plochy na jamce.  

      Při analýze území byla řeč o klimatických podmínkách. Ty mají totiž také velký vliv 

na rozmístění jamek a konkrétních hracích ploch. Například poloha greenu má vliv na 

jejich údržbu. Jinou péči totiž vyžadují greeny, na které svítí celý den sluníčko, jinou ty, 

co jsou např. ve svahu a nebo pro změnu z půlky ve stínu. Povětrnostní podmínky zase 

citelně ovlivňují let míčku.  

     Návrh rozložení posloupnosti jamek a jejich vzájemné polohy využívá osvědčené 

postupy. Základním předpokladem je, aby na sebe navazovaly greeny a odpaliště po 

sobě jdoucích jamek. Pro ušetření místa je vždy část jamek poskládána za sebou ve 

tvaru hada. Je však nutné, aby byly fairwaye dostatečně oddělené a široké, aby byla 

zachována bezpečnost hry. Umístění jamek je také závislé na poloze klubovny. Pro 

snadnou koordinaci hry a pohybu hráčů by u osmnáctijamkového hřiště měly být 

nejblíže klubovny umístěny následující plochy hřiště: odpaliště první a desáté jamky a 

greeny deváté a osmnácté jamky. Při situování klubovny je oblíbenou variantou 

orientovat klubovnu s výhledem na green osmnácté jamky. Je to ale pouze taková 

třešnička na dortu, nikoliv nutnost. Klubovna je srdcem areálu, a proto je dobré, aby 

byla co nejlépe přístupná ze všech koutů hrací plochy. 

 Master plan 

     Po dokončení studie proveditelnosti, marketingových analýz a vytvoření konceptu 

rozložení jednotlivých golfových jamek je možné přejít k vytvoření finálního plánu 

golfového areálu a doladit tak další aspekty projektu.  

     Kromě golfových jamek je nutné navrhnout pozici dalších objektů a prvků golfového 

hřiště, jako například klubovny, parkoviště, zázemí pro údržbu, dopravní infrastruktury, 

apod. Rozmístění cest a pěšin nelze podcenit. Samozřejmostí je vyhovující přístupová 

cesta do areálu. Nutná je ale také dobrá průchodnost uvnitř areálu jak pro hráče, tak pro 

stroje údržby hracích ploch.  

     Rozvržení areálu musí brát ohled na zamýšlený způsob provozování hřiště. Pokud 

jde o municipální hřiště, má být otevřené všem zájemcům o golf a podporovat hlavně 

jeho rozvoj v regionu. Ideální je proto nízkonákladové hřiště. Nemůže zahrnovat 

nikterak záludně tvarované jamky a překážky. Také není  třeba nijak komplikovaného 
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zázemí. Naopak komerční areál, který se soustředí především na cílovou skupinu firem 

a podnikatelů, potřebuje nabízet např. prostornější klubovnu, restauraci a extra služby. 

Golfový areál např. jako součást komplexu residencí nebo jako rekreační středisko by 

zase měl mít charakter hřiště s otevřeným zeleným prostorem a nabídkou dalších 

sportovních aktivit. 

     Kombinací designérských a ekonomických plánů je možné vytvořit obchodní 

strategii a následně připravit stavební a rozpočtový plán. V průběhu tvorby master plánu 

je doporučeno absolvovat porady se zástupci oborů zainteresovaných v projektu a 

s místními ekology a ochránci životního prostředí. Zaprvé odborníci mohou nabídnout 

nové varianty a připomínky k návrhu hřiště v otázce splnění všech norem životního 

prostředí a zadruhé je dobré znát názory osob zainteresovaných v lokální ekologické 

politice. Projekt tak získá cennou informaci, zda-li je v dané podobě průchodný, nebo 

bude třeba učinit změny v designu hřiště. Konzultace tím pádem může ušetřit čas při 

schvalovacím procesu a samozřejmě také peníze. Po vytvoření „finální“ verze 

kompletní projekt putuje k povolovacímu řízení 

 

5.3.6. Třetí fáze: Povolovací řízení  

     Jednání s úřady o udělení povolení k výstavbě golfového areálu je často alfou a 

omegou úspěchu celého projektu. Buď je poté volná cesta k praktické realizaci 

výstavby, nebo může dojít také ke zdlouhavým průtahům s udělením povolení, případně 

až k zamítnutí výstavby a ukončení celého projektu. Vše záleží na přírodních 

podmínkách, ve kterých má výstavba probíhat a na přístupu úřadů, účastníků řízení a 

stanovisku dotčených orgánů. 

     V této fázi se kreativita a řešení problémů netýká už pouze grafických návrhů. Je 

podstatné být dobře připraven, protože při schvalovacím procesu je potřeba vyřešit řadu 

otázek a mít dostatek relevantních argumentů k prosazení svého záměru. Kromě 

zástupců města a příslušných úřadů je nutné často přesvědčit také místní obyvatele a 

ekologické aktivisty. Golfové hřiště je náročná stavba, a tak nemusí mít klasický průběh 

povolovacího řízení. V některých případech může dojít i na referendum o výstavbě 

golfového areálu. Proto je dobré mít na své straně některé zástupce města či obce. 

Neschopnost zodpovězení klíčových otázek může způsobit velké problémy při průběhu 

schvalování projektu. Ideální variantou při jednání s úřady a veřejností je spolupráce 
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se zkušenými odborníky z konkrétních oborů. Tito specialisté mohou lépe vysvětlit 

problematické otázky výstavby a uhájit tak záměry projektu. 

     Než začne manažer projektu jednat s úřady, měl by znát seznam potřebných povolení 

a posudků, která jsou součástí kompletního povolovacího řízení. Před začátkem nebo 

souběžně s územním řízením je nutné vypracovat rozsáhlou studii k posouzení 

negativních i pozitivních vlivů záměru na životní prostředí, tzv. EIA (Environmental 

Impact Assesment).  

     Jedná se o stavbu zasahující poměrně velké přírodní plochy, proto se výstavba 

golfového areálu neobejde bez rozborů různých bio-fyzických a dalších podmínek jako 

např. klimatických, vodohospodářských – hydrologických, půdních, geologických, 

botanických, zemědělských, lesních atd. Rozbor těchto vlastností je lépe provést ještě 

před první návštěvou stavebního úřadu, protože ten si následně vyžádá stanoviska 

dotčených orgánů. 

 

Desatero pro stavbu golfových areálů  

Zdroj: ČGF. Stavíme golfová hřiště, část II.2004. Praha. s. 46        

1. Charakteristiku jednotlivých druhů pozemků a způsob jejich využití upravuje   

vyhláška 190/1996 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem.  

2.  Pokud má být pozemek využit pouze k nezávodní hře, bez terénních úprav, je postup 

poměrně jednoduchý. Ornou půdu je možné zatravnit a nahlásit katastrálnímu úřadu 

pouze změnu kultury pozemku. Taková plocha umožňuje trénink a nezávodní hru, 

ale hřiště nemůže být znormováno. 

3. Zatravnění orné půdy na trvalý travní porost nevyžaduje vynětí plochy ze 

zemědělského půdního fondu (ZPF), tzn. že není nutné žádat o souhlas se změnou 

druhu pozemku (za předpokladu neprovádění terénních úprav). 

4.  Pokud ostatní plochy nespadají do zájmu ochrany přírody a krajiny podle zákona 

114/1992 Sb., je možné postupovat bez jakéhokoliv řízení. 

5. Stavba hřiště pro závodní golf je spojena s řadou dalších složitých kroků, 

podléhajících především územnímu a stavebnímu řízení. 
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6. V daném případě je nutné vyjmout ze ZPF vše co jest „stavbou“ (tzn. green, 

odpaliště) a případně další plochy, kde proběhnou větší terénní úpravy. Vynětí větší 

plochy orné půdy první a druhé bonity ze ZPF je problematické, proto je možné 

jednat o vynětí pouze určitých částí zabrané půdy I. A II. bonity. 

7. Bezúplatně lze dočasně i trvale vyjmout plochy dle § 9 zákona 334/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí (katastrální zákon). V případě zásahu do půdního profilu budou 

předepsány odvody. U greenů a odpališť jako stavby je nutné vyjmutí ze ZPF i 

uhrazení odvodů. 

8. Zatravněné fairwaye jsou rovněž vyjímány ze ZPF, avšak bezúplatně, pokud není 

zasažen půdní profil. 

9. Rozhodnými úřady v tomto řízení jsou především příslušný stavební úřad a orgány 

ochrany přírody dle zákona č. 388/2002 Sb., o obcích s rozšířenou působností.  

10. Příslušným orgánem pro vynětí ze ZPF v rozsahu do 1 ha je obec, do 10 ha krajský  

úřad, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí ČR. 

 

     Po získání potřebných posudků může začít kolotoč s vyplňováním jednotlivých 

žádostí povolovacího řízení. Mezi hlavní fáze procesu patří žádost o územní rozhodnutí, 

a po splnění podmínek k jeho získání je možné teprve žádat o stavební povolení. Celý 

proces může trvat měsíce, u náročných projektů ale i roky. Je potřeba počítat s tím, že 

v projektu během schvalovacího procesu bude nutné udělat menší či větší změny. Po 

úpravě se projekt opět předá úřadům, a tak se postupuje pořád dále a dále, v nejlepším 

případě až k vydání stavebního povolení. Kromě stanovisek dotčených orgánů se 

k žádosti přikládá projektová dokumentace, doklad o vlastnictví, případně souhlas se 

stavbou, a další.  

     Při podání žádosti o územní rozhodnutí si příslušný stavební úřad vyžádá posudek od 

územního architekta, který je odpovědný za dodržení územního plánu, ochráncům 

životního prostředí, hygienikovi, protipožární ochraně, správcům komunikací, 

účastníkům řízení, atd. Po schválení je vydán územní příslib (a později rozhodnutí). Ten 

může obsahovat připomínky, ke kterým musí být přihlédnuto ve stavebním řízení.      

 

Žádost o stavební povolení obsahuje následující informace a části: 
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- kdo je žadatelem (FO, PO), a zda-li jedná sám stavebník nebo zvolený zástupce 

- základní údaje o stavbě, její účel a základní popis 

- místo stavby + vlastnictví – obec, katastr, druh pozemku, parcelní číslo, výměra 

- sousední pozemky – stejné údaje, jako u stavebního místa 

- nároky napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

- rozsah a vybavení staveniště – výčet pozemků, doba jejich využívání 

- zpracovatel projektové dokumentace – informace o projektantovi  

- provedení stavby – údaje o podnikateli (firmě) provádějící výstavbu 

- potvrzení, že stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a že splňuje 

závazná stanoviska dotčených orgánů. 

- předpokládaný termín zahájení a dokončení výstavby  

- orientační náklad na provedení stavby 

- seznam a údaje účastníků řízení 

 

     Jakmile je žádost o stavební povolení odeslána, začíná stavební řízení. Pokud 

neexistují žádné zásadní nedostatky a překážky, je vydáno stavební povolení. To 

obvykle obsahuje seznam podmínek, při jejichž splnění může být stavba zahájena. 

Řešení zadaných podmínek však může být někdy náročné a výstavbu to často zdrží a 

prodraží. 

Golf a životní prostředí     

     Předem nelze zcela vyloučit určitá místa, kde by nebylo možné stavět golfové hřiště. 

Výstavba golfového areálu je ale komplikovanou záležitostí, a tak u některých lokalit je 

průchodnost projektu velmi složitá. V České republice můžeme v této souvislosti mluvit 

například o výstavbě areálu v lese, v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) nebo u 

vodárenských nádrží. U CHKO záleží především na tom, z jakého důvodu je území 

chráněno. Ideální stav je mít k dispozici krajinu ležící ladem, například s půdou druhé a 

třetí bonity. 

     Ve finále však vždy záleží na povaze projektu a samotných úřednících. V ČR i v 

zahraničí je možné spatřit hned několik zdánlivě komplikovaných příkladů výstavby 

 81



golfového areálu. Například projekt golfového hřiště na Zbraslavi zamýšlel mimo jiné 

využití kvalitní půdy v oblasti. K souhlasu se stavbou však nakonec napomohla 

zkušenost s povodní z roku 2002. Právě riziko další povodně a hospodaření na 

nezpevněných plochách bez souvislého travního porostu přimělo úředníky k vydání této 

půdy pro golfový projekt.  

      Při lokalizaci vhodného místa pro golf nelze hledět pouze na krásu krajiny, ale je 

třeba znát i přírodní vlastnosti a omezení dané lokality. V žádném případě proto není 

vhodné nakupovat pozemky dříve, než budou analyzovány odborníky na životní 

prostředí a výstavbu hřišť. Zkušený golfový architekt naopak snadno pozná golfový 

potenciál na první pohled nezajímavého fádního místa, které třeba právě díky tomu 

s sebou nenese tolik úředních a právních překážek a umožňuje tak bezproblémovou 

stavbu.  

 

5.3.7. Čtvrtá fáze: Stavební proces  

Dokumentace a výběr dodavatele výstavby 

     Pokud je povolovací proces doveden do úspěšného konce, je možné začít přemýšlet 

o samotné stavbě. Nejčastěji se postupuje tak, že se připraví stavební plány, a poté 

následuje vypsání tendru na výstavbu golfového areálu pro stavební firmy. Stavební 

dokumentace obvykle obsahuje následující plány: 31 

- zaměření jednotlivých prvků golfového areálu  

- kontrola eroze a zabezpečení terénu proti sesuvům půdy při přívalových deštích 

- čištění plochy a vyznačení chráněných zón (clearing plan) 

- výškové modelace terénu a systém drenáží (grading plan) 

- detailní zpracování greenů – povrch (skladba), velikost, okolní prvky  

- detailní popis golfových prvků v závislosti na plánu terénních modelací a drenáží   

- zavlažovací systém – materiály, způsob instalace, schéma 

- zatravnění jednotlivých ploch – výběr odlišných odrůd trávy 

                                                 
31 ASGCA. Environmental Approach to Golf  Course Development.(online-dokument). s. 20.Dostupné na 
http://www.asgca.org/images/stories/publications/environmental-course-development.pdf 
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- atd.  

      

     Stavební dokumentace ve formě tendru by měla obsahovat také časový 

harmonogram výstavby, rozpočet na stavbu, specifikaci podmínek spolupráce s 

dodavatelem (např. rozsah prací), četnost a způsob kontroly stavebního dozoru, apod. 

     Jakmile jsou finální plány zkompletovány, může začít výběrové řízení na dodavatele 

výstavby. Při posuzování jednotlivých nabídek je dobré absolvovat osobní pohovory, 

zkoumat předchozí realizované projekty zúčastněných firem, zkušenosti s golfovými 

projekty, finanční nároky atd. Výběr stavební firmy nelze podcenit. V USA dokonce již 

od 70. let 20. století existuje sdružení amerických golfových stavitelů – GCBAA (Golf 

Course Builders Association of America), které je napojené na další golfové asociace a 

společně tak přispívají ke kvalitě golfových projektů.  

      Kvalita prováděcích prací má na konečný výsledek zásadní vliv. Hřiště v podstatě 

nestaví golfový architekt, ale především bagrista, buldozerista a další zaměstnanci a 

stroje stavební firmy. Na druhou stranu lze podle golfového architekta J. Veldena 

výstavbu golfového areálu přirovnat k práci sochaře, protože jen těžko si lze představit, 

že by sochař připravil projekt a samotné dílo by tvořili pouze jeho pomocníci. Z tohoto 

důvodu je důležitá interakce a fungující spolupráce mezi golfovým architektem a 

konkrétními „dělníky“ během celé fáze výstavby. Jen dokonalá souhra architekta a 

vedoucího stavebního týmu může vést k naplnění původní vize. I tak je ale běžné, že se 

během výstavby menší či větší úpravy oproti původním návrhům objeví.  

     Realizace projektu golfového areálu většinou trvá od půl roku do pěti let, v závislosti 

na průtazích při povolovacím řízení. V příloze diplomové práce je uveden novinový 

článek srovnávající výstavbu golfových areálů v různých zemích. 

 

Vybrané technické postupy ve stavebním procesu 

 

 Výstavba greenu 

     Podle kvality greenů obvykle hráči hodnotí celkový dojem a kvalitu hřiště. Na 

začátku je proto zásadní otázka, jaký green se bude stavět. Je třeba rozhodnout, zdali 

bude zavlažován a jestli bude tzv. založený, nebo bude přírodní povahy. Rozhodnutí 
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často záleží na finančních možnostech a přírodních podmínkách (dostupnosti vodního 

zdroje) a omezeních.  

     V případě zakládaných greenů se jedná o stavbu a takovou plochu je nutné vyjmout 

ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Zakládané greeny jsou složeny z vegetační, 

filtrační a drenážní vrstvy (viz obrázek níže). Pod vegetační vrstvou (speciální druh 

trávy snášející extrémně nízké stříhání) je cca 30 cm - vrstva písku a pod ní cca 30 cm - 

vrstva štěrku. Mezi štěrkem a pískem je někdy vložena filtrační mezivrstva (hrubý písek 

+ jemný štěrk). Pod vrstvou štěrku vede drenážní systém. Systém jednotlivých vrstev 

zajišťuje prostupnost vody a vzduchu a tím umožňuje kvalitní údržbu povrchu. Stavba 

greenu je věda. Důležitá je například velikost zrnek písku a štěrku a s tím související 

tzv. bridging factor. „Jedná se o vytvoření pevného mostu mezi drenážní (štěrkovou) 

vrstvou a pískovou kořenovou vrstvou, aby nedocházelo k propadání, migraci 

pískových částic do drenážní vrstvy.“32 Pokud toto není dodrženo, dojde k migraci 

jemných pískových částic přes štěrk do drenážní systému, který se následně ucpe a 

odvádění nadbytečné vody je nefunkční. Říká se, že „správně založený green je víc než 

půl úspěchu greenkeepera!“33 

Obrázek č. 9: Konstrukce greenu 

Zdroj: ČGF.Stavíme golfová hřiště, část I.Praha.2004.Str. 26 

 

 Zavlažování 

     Instalace zavlažovacího systému začíná po dokončení terénních úprav 

(clearing+grading). Budování zavlažovacího systému vyžaduje odborný projekt. 

Zavlažování pomáhá především ke zvýšení odolnosti, regenerace a celkové kvality 

                                                 
32 časopis Green (3 /2009, str. 48) 
33 časopis Green (3/ 2009, str. 48) 
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povrchu. Mezi klíčové informace patří rozmístění jamek, výškové rozdíly, umístění 

greenů (svah/rovina, na slunci/ve stínu,atd.), vydatnost a kapacita vodního zdroje, 

umístění zdrojů elektrické energie + příkon, atd. Ještě před zabudováním 

podzemního systému trubních a kabelových vedení, výsuvných postřikovačů, 

elektroventilů, atd. je potřeba vědět, jak velká plocha má být zavlažována. Dnes 

tedy již není otázkou, zda-li zavlažovat, ale v jakém rozsahu. Opět to závisí na 

financích a možnostech vodního zdroje. 

     V dnešní době mají nově vznikající areály zavlažované všechny hlavní hrací plochy 

(greeny, odpaliště, fairwaye). Pokud má hřiště nabízet určitý standard, mělo by mít 

zavlažované greeny. Bez toho si totiž nelze představit regulérní hru. Green je 

nejcitlivější a nejzatěžovanější plochou na hřišti. Na druhém místě jsou odpaliště a na 

třetím fairwaye. Fairwaye jsou zároveň největší z těchto ploch, a tak je pro jejich 

závlahu nutné zvážit ekonomické hledisko a kapacitu vodního zdroje. 

     Co se týká technických parametrů, u zavlažovacích systémů se řeší provozní tlak, 

intenzita závlahy, výkon čerpací stanice, délka a výseč dostřiku, volba blokového 

uspořádání nebo samostatně ovládaného postřikovače, apod. Zavlažování je dnes 

obvykle řízeno počítačovým softwarem, který tvoří závlahové programy (četnost, 

intenzita, apod.) podle aktuálních potřeb. Důležitá je u softwaru také funkce 

diagnostiky, která umožňuje kontrolu systému a případně snadno odhalí místo a příčinu 

poruchy. 

Obrázek č. 10: Příklad zavlažovacího systému 

Zdroj: ČGF.Stavíme golfová hřiště, část II.Praha.2004.Str. 35 

 

Tabulka č. 1: Spotřeba vody 

Zdroj: ČGF. Stavíme golfová hřiště, část II. Praha. 2004. Str. 37 
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               Plocha                                        mm/týden                                    m³ / týden 

Greeny (cvičné greeny)         35 – 50 400 

Odpaliště (odpaliště DR) 25 – 28 250 

Fairwaye 15 – 18 1500 

Celkem                                                                            cca  2150 m³/týden = 3,5 litrů/s 

(Poznámka: údaj pro 18-ti jamkové hřiště a tréninkový areál se závlahou greenů, odpališť a fairwayí 

jednořadým systémem. Např. velikost greenu 500m², počet greenů 18+2, atd.) 

    

      Jen málo lokalit disponuje takto vysokokapacitním zdrojem vody. Možností je 

využít vydatnou vodoteč (rybník, řeka, atd.) s dostatečným přítokem nebo uměle 

vybudovanou vodní nádrž. Ta vznikne buď zachytáváním tekoucí vody nebo 

vyhloubením nádrže pod úroveň spodní vody.  

     Na druhé straně uvedený výpočet je maximalistická verze pro extrémní letní týdny 

s vysokými teplotami a minimem srážek. Po většinu sezóny jsou nároky na zavlažování 

výrazně nižší.  

     Existují  tři typy zdroje vody pro zavlažování golfových hřišť – povrchové (rybníky, 

potoky, atd.), vrtané studny, vodovodní řad. 

 Zatravnění 

    Jakmile je zabudován zavlažovací systém, je možné přistoupit k přípravě povrchu pro 

setí trávy. Jedná se o poměrně složitý proces, při kterém má hlavní slovo trávníkář 

(agronom). Na každou plochu se využívá jiný druh trav. Na svažité terény jsou potřeba 

trávy, které mají stabilizační efekt a chrání plochu před erozí a sesuvem. Díky různým 

odstínům, hustotě a vlastnostem trav je možné dotvářet design hřiště. Pro vizuální 

dojem a vytvoření strategie hry jsou dále plochy osázeny stromy, keříky, apod. 

   Výstavba bunkeru34  

     Pro budování bunkerů se nabízí dvě základní varianty. První možností je rozprostření 

ornice do dna bunkeru a následné osetí trávním osivem. Výhodou této varianty je, že 

architekt může pracovat s hladinou, tvarem a velikostí bunkeru podle potřeby strategie a 

konečného designu. Písek je navezen do bunkeru až po stanovení pískové linie, a proto 

je nutné během stavby kontrolovat funkci drenáží, aby se nezanesly splavenou ornicí. 

                                                 
34 časopis Green (2/ 2009, str. 40) 
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     Druhá varianta spočívá v přesném určení a zajištění hran bunkerů a umožňuje tak 

čistější práci při stavbě, protože není nutné neustále hlídat funkčnost drenáže. Písek je 

totiž navezen do bunkeru na začátku výstavby, před rozhrnutím ornice, a tím pádem 

chrání samotný drenážní systém před usazeninami.  

 

 

5.3.8. Pátá fáze: Údržba a provoz areálu 

 Údržba 

     Tvorba golfového areálu nekončí tím, že ze stavby odjedou stavební stroje. Golfové 

hřiště je živou věcí, a tak je nutné pro udržení kvality o něj neustále pečovat. Navíc 

chvíli trvá, než hrací plochy získají požadované vlastnosti.  

     Existují dvě varianty, jak postupovat po dokončení výstavby. Pokud je po celém 

hřišti navezena nová ornice, nelze zde hrát, dokud není hřiště dostatečně zatravněno a 

přijato okolní přírodou. Takové hřiště má vyšší pořizovací náklady, trvá delší dobu než 

je připraveno pro hru, ale od začátku se hraje na kvalitním povrchu. Druhou možností je 

zasetí nové trávy do stávajícího povrchu, která postupně vytlačí původní druhy. Toto 

hřiště je možné provozovat hned po dokončení výstavby, ale hra není zpočátku tak 

příjemná. Při hře se využívají provizorní greeny, dokud ty hlavní nejsou v dostatečné 

kondici.  

     Po dokončení výstavby je nutné vytvořit plán údržby a rozvoje golfového areálu, tzn. 

jak často se budou jednotlivé plochy sekat, hnojit, zavlažovat, apod., kde a kdy budou 

vysázeny nové stromky, apod. Speciální údržbu vyžadují greeny, které se mimo jiné 

provzdušňují (aerifikace), pískují (topdressing) a prořezávají(vertikutace). U bunkerů je 

zase nutné v pravidelných intervalech vyměňovat písek. 

Strojní park 

- ruční sekačka greenová, motorová sekačka greenová, sekačka na odpaliště a okolí 

jamkovišť, sekačka fairwayí, sekačka na semirough a rough 

- stroj na úpravu bunkrů  

- traktor, pracovní vozíky, rozmetadlo granul hnojiv, postřikovač 

- ostatní stroje a nářadí (vrták jamek, pískovač, řezák hran bunkrů, drnů, …) 

- sběrač míčků na cvičné louce, automat na míčky pro cvičnou louku 
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- (golfové vozíky) 

Vybavení hřiště 

- informační systém areálu i jednotlivých jamek 

- kameny odpališť, vlajky jamek včetně příslušenství, kolíky vzdáleností a překážek 

- rohože na cvičných odpalištích, cvičné míčky 

- (vybavení půjčovny golfového vybavení) 

- (simulátory, jako součást zimních služeb tam, kde je to ekonomické) 

Náklady na údržbu a provoz 

Personál + správa areálu + spotřebované energie a materiály  = 10 – 15 mil./rok  

 

 Vlastnictví a provoz areálu (klubu)  

     V praxi funguje provoz golfového areálu obvykle za participace dvou subjektů. 

Prvním je majitel, skupina majitelů, nebo případně obchodní společnost. Ti  často 

figurují pouze jako vlastnící, mají podíl na zisku, příjem z pronájmu, ale areál 

neprovozují. Hřiště je totiž obvykle pronajímáno golfovému klubu (občanskému 

sdružení), který provozuje celý areál a zajišťuje jeho údržbu a rozvíjí sportovní činnost. 

     Existují ale různé varianty právních vztahů kolem provozování golfového areálu. 

Běžně také sám stavitel (investor) založí golfový klub a stane v jeho čele. Jiná, trochu 

komplikovanější je varianta, kdy pozemky golfového hřiště vlastní původní majitelé a 

dlouhodobě je pronajímají investorovi výstavby - provozovateli areálu.  

 Rozvoj areálu 

     Jednotlivé prvky na golfovém hřišti mají omezenou životnost, a proto je vhodné 

vytvářet plány rozvoje a obnovy areálu. Připravenost na budoucí úpravy umožňuje lepé 

plánovat rozpočty a finanční výdaje. Průběžná renovace golfového hřiště je určitě 

příjemnější než nepředvídaná nepříjemná událost, která může ochromit provoz areálu a 

připravit  tak majitele o další finanční prostředky.  

     Pro přípravu plánů rozvoje a obnovy je dobré sestavit speciální skupinu skládající se 

např. z majitele a manažera areálu, manažera klubu, golfového profesionála, 

greenkeepera, zástupce členů klubu, případně dalších osob. Každý totiž může přinést 

jiný pohled na věc a zajímavou myšlenku, jak areál vylepšit.  

 88



     Nejprve je nutné zpracovat marketingové analýzy, rozbor fyzických vlastností všech 

jamek a posudek technického stavu strojů údržby, nákladů na jejich provoz a údržbu 

hracích ploch. Na základě výstupů z těchto analýz se vytvoří seznam posloupných cílů a 

doporučení pro rozvoj areálu. Plán by měl obsahovat nákresy změn, detailní informace 

o finanční náročnosti úprav a jejich přínos pro areál.  

 

 

Tabulka č. 2: Životnost jednotlivých prvků golfového areálu   

Zdroj: ASGCA.Master planning for golf courses.2006.online dokument, dostupný na 

http://www.asgca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=140 

Položka Odhad životnosti – počet let 

Greeny 15 – 30 

bunkery – písek 5 – 7 

zavlažovací systém 10 – 30 

cesty – asfalt / beton 5 – 10 / 15 – 30 

DR odpaliště 5 – 10 

Odpaliště 15 – 20 

Drenáže 5 – 10 

Substráty 1- 3 

Tráva Různé 

Poznámka: životnost je velmi proměnlivá v závislosti na použitých materiálech, klimatických 

podmínkách, apod.) 

 

5.4.  Financování projektu 

    Finance v dnešní době hýbou světem, bez zajištěných finančních zdrojů nelze příliš 

reálně na výstavbu golfového hřiště pomýšlet. Při výběru způsobu financování je třeba 

mít na paměti, že výstavba golfového areálu je složitý proces a návratnost je poměrně 

pomalá (rozhodně ale prokazatelná). Slovy golfového architekta Jiřího Veldena, 

investice do golfového hřiště přináší nejlepší úroky. Existují čtyři hlavní skupiny 

nákladů při realizaci projektu golfového hřiště – nákup pozemků, golfový architekt, 

povolovací řízení, stavební práce. Ideální variantou je mít dostatek vlastních finančních 

prostředků nebo spolehlivého investora. Další možností jsou půjčky a využití dotací. 

Obě varianty lze zkombinovat. 
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5.4.1. Soukromý investor 

     Získat soukromého investora může být velký problém, pokud žádného osobně 

neznáte. Existují ale různá doporučení (zdroj: www.ipodnikatel.cz/9-kroku-jak-ziskat-

investora.html), co je třeba udělat pro získání investora:  

     Základem úspěchu je dokonalá příprava. Je nutné vědět detailní informace o záměru, 

znát přínos projektu, rizika a konkurenci. Hlavním cílem je získat od investora finance, 

proto je důležité vědět všechna důležitá čísla – položky nákladů, předpokládané zisky, 

návratnost, atd. Pro větší šanci na získání finančních prostředků je dobré mít vytipován 

větší okruh potenciálních zájemců o investici. Mezi důležité informace patří povaha a 

úspěšnost předchozích investic investorů, zájem o golf, apod.  

     Říká se, že investoři investují do lidí. Rozhodující je proto důvěryhodnost, 

přesvědčivost a prezentace svých předností a úspěchů. Prezentace projektu by měla být 

stručná, jasná, výstižná. Při použití PowerPointu není vhodné uvádět příliš mnoho 

dlouhých textů, detailních informací a obrázků. Nejdůležitější je prezentovat výsledná 

čísla a stěžejní fakta, která mají nějakou vazbu na finance. Detailně by mělo být 

popsáno fungování areálu po finanční stránce, to znamená obrat, hlavní zdroje příjmů, 

nákladů, atd. 

     Podstatným článkem projektu nabízejícího služby jsou zákazníci a nabídka 

konkurence. Pro přesvědčení investora je nutné mít definovanou cílovou skupinu a 

vypracované vlastní výzkumy dokazující dostatečný širokou skupinu potenciálních 

zákazníků a jejich zpětnou vazbu na projekt. Srovnání s konkurencí má za cíl 

prezentovat objektivní výhody nabízeného projektu oproti konkurenci. 

     Potenciální investor by měl mít možnost komentovat jednotlivé části projektu, 

navrhnout určité postupy, případně další členy do projekčního týmu, apod.      

5.4.2. Půjčky      

     Financování výstavby prostřednictvím půjčky představuje komplikovanou variantu. 

Předně s sebou nese velká rizika v případě neúspěchu a neschopnosti splácet. Získání 

vysoké půjčky, jako „příspěvek“ pro výstavbu golfového hřiště, vyžaduje určité záruky. 

Nedá se předpokládat, že financování tímto způsobem by bylo umožněno jakémukoliv 

žadateli. Spolu s žádostí je většinou nutné předložit dokumenty opravňující k podnikání, 
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finanční výkazy a doklady k zajištění úvěru. Jako zástava se nejčastěji využívá 

nemovitost nebo technologické vybavení. 

     Podnikatelské půjčky jsou nabízeny bankovními a nebankovními subjekty. Finanční 

i obsahové podmínky půjčky jsou u jednotlivých subjektů diametrálně odlišné. Některé 

jsou poskytovány bezúčelově, a tak není nutné dokládat záměr půjčky. Jiné vyžadují 

dokumentaci podnikatelského záměru, konkrétně pak údaje o nákladech a příjmech, 

výhody a nevýhody lokality projektu, apod.  

     Přiznání půjčky je posuzováno velmi individuálně, podstatná je bonita klienta. 

Někdy se věřitelé stávají podílníky ve finálním projektu. Obvykle je nutné složit určitou 

finanční částku jako základní vklad do projektu. Výše částky se určuje procentuálně 

z celkového množství žádaných finančních prostředků. Výhodou je také spolupráce se 

zkušeným developerem, který má široké portfolio, dobrou pověst, je finančně stabilní a 

má zkušenosti s podobnými projekty. 

     Jiné podmínky jsou opět k vidění u půjček veřejným orgánům – obcím, krajům, 

příspěvkovým organizacím a právnickým osobám zřízeným či založeným obcí nebo 

krajem. 

 

5.4.3. Dotace   

     V současné době neexistuje žádný veřejný zdroj, který by kompletně pokryl 

výstavbu golfového areálu. Je však možné narazit na řadu dotačních titulů, programů a 

fondů, které podporují sportovní projekty v souvislosti s podporou zdravého životního 

stylu, zaměstnanosti, rekultivace přírody, atd. Dotace nelze považovat za hlavní zdroj 

financí, ale jako bonus či pomoc při realizaci projektu. Každá z nich má vyhraněný účel 

použití nebo geografickou oblast, pro kterou je určena, a navíc jsou většinou vypláceny 

zpětně, po realizaci projektu. Výše spolufinancování také závisí na celkovém objemu 

nákladů. Programy podpory vycházejí primárně ze zdrojů EU a z ministerstev řešících 

tuto problematiku (např. MŠMT, MMR, MZ). Je však také možné počítat s podporou 

krajů, obcí nebo střešní sportovní organizace ČSTV.  

     Obecně mají dotace za cíl podporovat problémové méně rozvinuté oblasti. Na první 

pohled tak může myšlenka výstavby golfového hřiště v těchto lokalitách vypadat zcela 
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mimo mísu. S rostoucím rozvojem se ale tyto lokality stávají atraktivní pro investory. 

Pro lepší představu poslouží následující příklad: 35  

     Pokud se někde rozvíjí například průmyslová zóna, do které investují často 

zahraniční firmy nemalé prostředky, dá se očekávat, že tyto firmy mají vypracovanou 

důkladnou analýzu oblasti (infrastruktura, lidské zdroje, kulturní a sociální podmínky, 

budoucí rozvoj regionu, atd.). Tyto firmy dostávají od státu významné investiční 

pobídky, aby pak obráceně přinášely finanční prostředky státu, a tím pádem rozvíjely 

daný region. Při vstupu nových firem do regionu vzniká prostor pro realizaci dalších 

projektů, které dále, ať už obchodně či jiným způsobem, zatraktivní konkrétní lokalitu. 

Golfové hřiště proto může být pro daný region přínosem na jedné straně pro firmy, které 

zde vznikají a chtějí rozvíjet svůj obchod, a na druhé straně pro samotnou obec (region) 

z hlediska širší nabídky sportovního vyžití a zvýšení turistické atraktivity.  

      Někdy je poměrně složité se v dotacích orientovat. Problémem konkrétních 

dotačních programů, titulů a výzev je jejich omezená doba trvání. Nelze proto popsat 

aktuální dotační tituly, protože jsou krátkodobé. Důležité je ale znát zdroje informací a 

systém fungování dotací. Následující tabulka ukazuje výhody a nevýhody dotací ze 

státního rozpočtu ČR a Evropské unie (EU). 

Tabulka č. 3: Porovnání výhod a nevýhod dotací z rozpočtů ČR a EU      

 zdroj: ČGF, Stavíme golfová hřiště, část II. Praha. 2004. Str. 4 

                                                 
35 ČGF.Stavíme golfová hřiště, část II.Praha.2004.s.2 
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    Z tabulky vyplývá, že EU nabízí celkově větší počet dotačních titulů, ale s tím 

spojenou i vyšší poptávku a konkurenci mezi jednotlivými projekty.  

     Důležitou roli při udělení dotace hraje typ příjemce dotace. Na jedné straně figurují 

veřejné subjekty – obce, kraje, neziskové organizace, atd., a na druhé straně jsou 

podnikatelské subjekty. Podle typu žadatele se liší objem celkové dotace a jeho podíl 

spolufinancování. Ten bývá u podnikatelů vyšší než u veřejných subjektů. Často je však 

k vidění spolupráce obou sektorů  na realizaci projektu.    

Dotace z EU 

     Obecné informace o evropských dotacích, fondech EU a návod ke správnému 

vyplnění žádosti o dotaci jsou uvedeny v teoretické části této práce. Z pohledu žadatele 

jsou nejdůležitější tzv. operační programy (OP). Ty totiž určují priority financování 

projektů z evropských dotací a rozdělují finanční prostředky mezi jednotlivé regiony 

nebo problematická odvětví. Přehled současných operačních programů a rozdělení 

celkového objemu dotací znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka č. 4: Operační programy v ČR 2007 - 2013  

Zdroj: MAREK, D. – KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno. 

Barrister & Principál. 2009. Str. 38 
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     Tématické operační programy jsou spravované jednotlivými ministerstvy (řídící 

orgány), regionální operační programy (ROP) pak většinou krajskými úřady. Aby bylo 

možné žádat o dotaci v konkrétním programu, musí být projekt zaměřen na jeden z cílů 

programu a také splnit veškeré náležitosti stanovené řídícím ministerstvem. Jak vidno, 

žádný z operačních programů není zaměřen přímo na sportovní odvětví. To ovšem 

neznamená, že by sportovní projekty byly předem vyřazeny z uchazečů o dotace. Jen je 

potřeba najít vhodný způsob, jak sladit požadavky některého z operačních programů pro 

záměr výstavby golfového areálu. Jednotlivé výzvy jsou časově omezené. Aktuální 

výzvy lze dohledat například přes odkaz www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy. Jaké jsou 

tedy teoretické příklady využití dotací z EU pro výstavbu golfového areálu? 

 Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

     V případě OP ŽP je souhrnným cílem zlepšování kvality životního prostředí. 

V některých případech může být právě golfový areál vhodným adeptem pro plnění 

vytyčených cílů, např. jako prostředek zlepšování stavu přírody a krajiny, který je 

jednou z prioritních os programu a má k dispozici 0,6 mld €. 

 Integrovaný operační program (IOP) 

      Integrovaný operační program je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. Zaměřuje 

se na řešení společných problémů regionů a svým způsobem nahrazuje Společný 

regionální operační program (SROP) z minulého období 2004-2006. Jako názorná 

ukázka možnosti využití tohoto typu programu k získání finančních prostředků poslouží 
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příklady výstavby golfových areálů v Terezíně a Brně-Jinačovicích. Detailní informace 

o těchto projektech jsou obsaženy v příloze této diplomové práce. 

 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

     Operační program pro lidské zdroje a zaměstnanost může obsahovat výzvy 

dotýkající se projektu golfového areálu. Ten totiž přináší nová pracovní místa a také 

možnost rekvalifikace, protože vyžaduje řadu specifických oborů, jako např. 

greenkeeper, apod.  

 Praha – OP PK + OP PA 

     Hlavní město Praha má své dva operační programy - konkurenceschopnost, 

adaptabilita. Golfový projekt může být zajímavý především z hlediska cíle zlepšování 

životního prostředí. 

 Regionální operační program (ROP) 

 Velkou šanci mají golfové projekty na získání dotací u regionálních operačních 

programů (ROP). Těch je celkem sedm – Severovýchod, Severozápad, Střední Čechy, 

Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko a Střední Morava. ROP navazují na sektorové 

OP a zaměřují se na konkrétní problémy jednotlivých regionů. Ve všech oblastech mají 

ROP většinou podobné cíle a priority. Z hlediska golfu je zajímavá zejména priorita 

rozvoje cestovního ruchu. V každé oblasti se cíl trochu liší, ale podstata je stejná. Golf 

souvisí s cestovním ruchem a výstavba golfových hřišť souvisí s jeho rozvojem. Projekt 

golfového areálu obsahující ubytovací kapacity přispívá k rozvoji cestovního ruchu a 

zvyšování návštěvnosti oblasti. Je však potřeba formulovat projekt tak, aby byl pro 

záměr výzvy atraktivní.  

 Evropský zemědělský fond (EZF) 

     Mimo operačních programů lze využít dotací z Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova. Program má za cíl mimo jiné snížení negativních vlivů intenzivního 

zemědělství a diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově s podporou podnikání a 

tvorby pracovních míst. Golfový projekt určitě není takové výzvě na překážku.  

 

Dotace z rozpočtu ČR36 

                                                 
36 ČGF.Stavíme golfová hřiště II.Praha.2004. s. 18 

 95



     Dotace ze státního rozpočtu jsou převážně poskytovány neziskovým organizacím. 

V golfovém prostředí jsou nejčastěji k vidění občanská sdružení (OS). Podpora má buď 

investiční nebo neinvestiční charakter. Dotace investiční povahy lze žádat pouze na 

majetek, který má žadatel ve vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu. 

 MŠMT  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)    

     Financování sportu v ČR spadá pod MŠMT. To má také hlavní podíl na dotačních 

programech týkajících se sportu. MŠMT podporuje v roce 2010 sport ve třech hlavních 

oblastech – A a B mají neinvestiční charakter, C má investiční charakter  

A) Státní sportovní reprezentace a podpora talentů  

      (I. Sportovní reprezentace, II. Sportovní centra mládeže,  III. Sportovní talent, 

IV. Sportovní střediska) 

B) Tělovýchova - veřejně prospěšné projekty 

(V. Národní program rozvoje sportu pro všechny, VI. Sport a škola, VII. Sport 

zdravotně postižených, VIII. Údržba a provoz sportovně tělovýchovných 

zařízení) 

C) Programové financování reprodukce majetku 

(Program 233510 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

sportovních organizací) 

  

     Z hlediska výstavby golfového areálu je možné žádat dotace pouze z programů 

investičního charakteru (C), při provozu areálu lze pomýšlet na zbylé dotační programy. 

Cílem vybraného programu je vytváření a zlepšování technických podmínek v oblasti 

sportovní infrastruktury. Prioritou je podpora dlouhodobě úspěšných sportů OH, sportů 

jako celoživotní aktivity, vyrovnávání regionálních rozdílů a deficitů sportovišť, atd.       

     Tento program je dále členěn do dvou podprogramů (233512 – podpora sportovních 

organizací a 233513 – podpora sportovní reprezentace). Příjemci dotací jsou neziskové 

organizace v oblasti sportu, případně města a obce s dlouhodobou nájemní smlouvou 

s neziskovou organizací. U těchto dotací se jedná o diferenciovanou podporu, která je 

omezena možnostmi státního rozpočtu. Svou roli hraje také míra kofinancování ze 

strany žadatele. 

 MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) 
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      MMR někdy také nabízí dotační programy, které mají spojitost se sportovními 

projekty. Pro rok 2010 ale žádný takový není. Například v roce 2004 byl však vypsán 

podprogram „doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační 

aktivity“.  

     To je jen důkaz toho, že státní dotační programy jsou proměnlivé. Pokud má žadatel 

zájem o dotace, je třeba být neustále v obraze. 

 Krajské úřady 

     V současné době je stále více kompetencí přesouváno ze státu na jednotlivé krajské 

úřady a tím dochází také k navyšování jejich rozpočtů. Kraje podporují dotacemi a 

granty široké spektrum činností. Záleží na aktuálním plánu regionálního rozvoje, kolik 

finančních prostředků a na co pro daný rok kraj vyčlení. 

     Většina krajů při podporování sportovních aktivit se soustředí na neinvestiční 

programy, které navazují na témata podpůrných programů MŠMT. Výstavbu 

sportovních center jako takovou jich většina konkrétně nepodporuje.  

      Příklad investiční výzvy nabízí momentálně Pardubický kraj. Grantový plán na 

období 2010 – 2012 zde počítá s podporou výstavby a rekonstrukcí sportovních 

zařízení, pořízení investičního movitého majetku, atd. Jedná se tedy mimo jiné o 

kapitálové výdaje v oblasti výstavby. Žadatelem mohou být občanská sdružení, obce, 

fyzické osoby i další subjekty. Maximální výše grantu je 400 000 Kč.  

     Pokud má projekt vhodně formulovaný záměr, může pomýšlet i na využití jiných, na 

první pohled nesportovních, dotačních programů, jako například podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, protidrogové prevence, rozvoj venkova, apod. 

 Obecní úřady 

     Obce má několik možností, jak zajistit peněžní prostředky pro sportovní odvětví. 

Obvykle se kombinují různé varianty. Přímá dotace přes kapitolu školství, což 

představuje jednu z největších položek v rozpočtu obce. Spadají sem běžné výdaje 

(sportovní výuka, mzdy pedagogů a správců sportovních areálů, atd.) a kapitálové 

výdaje podporující mimo jiné rozvoj sportovní infrastruktury. Některé obce mají 

vytvořenou i samostatnou kapitolu rozpočtu – sport. 
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     Další možností je založení organizace, která zajišťuje sportovní vyžití v dané oblasti. 

Může se jednat o různé právní formy, nejčastěji však občanské sdružení.rozdělují 

finanční prostředky na sport dvěma způsoby.  

     Třetí alternativou je grantová podpora (nižší částky) jako příspěvek samostatným 

subjektům na podporu sportovních aktivit. O grantech rozhoduje rada či zastupitelstvo 

obce. O vyšší částky je nutné jednat u vyšších správních celků, nebo žádat přímou 

dotaci. Systém sestavování podpůrných programů je podobný jako u krajů, většinou 

jsou určovány dle strategického rozvojového plánu. 

    Nestandardní možnost představují jednorázové dary, například v podobě sekačky na 

údržbu části areálu, apod. 

 ČSTV (Český svaz tělesné výchovy) 

     Pro žádost o příspěvky u střešní sportovní organizace musí být nezisková organizace 

členem ČSTV. Nedá se očekávat, že by ČSTV financovala výstavbu golfového areálu. 

Je však možné žádat příspěvky na činnost sportovního klubu. Zde je rozhodující 

velikost majetku, šíře členské respektive mládežnické základny, atd. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Schéma financování sportu v ČR 

Zdroj: ČGF.Stavíme golfová hřiště, část II. Praha. 2004. Str. 28 
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5.4.4. Rozpočet nákladů na výstavbu 

     Rozpočtovat výstavbu golfového areálu je o mnoho složitější než u ostatních 

sportovišť. Většina jiných sportovních zařízení má předepsané rozměry a omezené 

množství variant povrchu. To hřiště golfová jsou svým způsobem umělecká díla. 

Rozdílů v kvalitě povrchu, technologii a tvaru, velikosti, počtu jednotlivých prvků, 

apod. může být mnoho. Proto je složité vytvořit šablonu finančních nákladů. Příklad 

propočtů stavebních nákladů (pro golfové areály v Jeseníku a Bítozevsi) je uveden 

v příloze diplomové práce. Základní strukturu nákladů na výstavbu golfového hřiště 

obsahuje následující tabulka. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5: Náklady na výstavbu golfového hřiště  

Zdroj: Golfland - Ing. Jiří Velden,, golfový architekt  
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DRUH NÁKLADU ORIENTAČNÍ ČÁSTKA 

Nestavební položky X 

 výkup pozemků (+ vyjmutí ze ZPF) 5 – 15 Kč / m² (+ 50 tis. – 200 tis. Kč / ha)

 golfový architekt  
studie + plánování + designování + 
stavební dozor, atd.  

  

400 tis.  – 2 mil. Kč 

 povolovací proces  (z toho EIA) 50 tis. – 500 tis. (50 tis. – 200 tis.) Kč 

 
Stavební položky – hřiště 

9 jamek = 15 – 25 mil. Kč 
18 jamek = 35 – 80 mil. Kč 

 terénní úpravy (clearing + grading plan) 0 – 5 mil. Kč 

 Zavlažování 9 jamek =  min. 4,5 mil. Kč 
18 jamek = 12 – 15 mil. Kč 

 drenáže  18 jamek = 60 – 80 tis. Kč 

9 jamek = 30 – 40 tis. Kč 

 greeny  600 – 1200 Kč / m² 

 Fairwaye 50 Kč / m² 

 Odpaliště 400 Kč / m² 

 Bunkery 400 Kč / m² 

Stavební položky – objekty X 

 klubovna (+ další objekty) 300 tis. – 20 mil. 

 zázemí pro údržbu 1 – 3 mil. 

Vysvětlivky: ZPF = Zemědělský půdní fond  

                      EIA (Environmental Impact Assesment = Studie dopadu na životní    prostředí)  

Poznámka: Uvedené částky nezahrnují náklady na můstky, cestičky, vodní překážky, příjezdové cesty, 

parkovací plochy, apod. Náklady na jednotlivé hrací plochy zahrnují i setí a zatravnění.  

 

Tabulka č. 6: Náklady na výstavbu jednotlivých areálů 

Zdroj: Golfland - Ing. Jiří Velden,, golfový architekt  

DRUH AREÁLU ORIENTAČNÍ ČÁSTKA 

driving range (+ ChG + PG) 30 Kč / m² (+ 2x 600 – 1200 Kč / m²)       
– bez technické výbavy 

akademie / PAR 3 hřiště 0,5 – 5 mil. Kč 

9-ti jamkové hřiště 15 – 25 mil. Kč 

18-ti jamkové hřiště 35 – 80 mil.Kč 

Vysvětlivky: ChG = chipping (čipovací) green, PG = putting (patovací) green 

Tabulka č. 7: Roční náklady na provoz a údržbu golfového areálu 
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Zdroj: Golfland - Ing. Jiří Velden a Golf Club Poděbrady 

POLOŽKA NÁKLADŮ ORIENTAČNÍ ČÁSTKA 

Celkem 10 – 15 mil. Kč 

údržba (správa, materiál, energie, atd.)  5 – 7 mil. Kč 

osobní náklady (mzdy, pojištění, atd.)  2,5 – 5 mil. Kč 

ostatní (služby, fin. operace, daně, atd.)  2 – 4 mil. Kč 

Poznámka: uvedené orientační částky platí pro 18-ti jamkové hřiště a nezahrnují náklady na sportovní, 

marketingovou a další činnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. VÝSTAVBA GOLFOVÉHO AREÁLU V ŽEBRÁKU 
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     Cílem této části diplomové práce je využít poznatky a postupy z procesu výstavby 

golfového areálu pro vytvoření základní struktury fiktivního projektu golfového hřiště 

umístěného v blízkosti hradů Točník a Žebrák.  

 

6.1. Základní údaje o projektu 

Oznamovatel : Vojtěch Vyhnal  

Název záměru: Golfový areál Žebrák  

Rozsah záměru:  

Plocha hřiště cca 40 ha (+ pozdější rozšíření na cca 70 ha) 

   - 9 golfových jamek (+ pozdější rozšíření na 18 jamek) 

   - Driving range + chipping & putting green 

   - Klubovna + občerstvení + golf shop + technické zázemí 

   - Přírodní parkoviště + infrastruktura 

   - Inženýrské sítě 

   - (Umělé vodní zdroje a plochy) 

 

Umístění záměru: 

NUTS II: Střední Čechy   

Kraj: Středočeský 

Okres: Beroun 

Region: Hořovicko 

Obec: Žebrák  

Katastrální území: Žebrák + rozhraní k.ú. Hředle a k.ú.Točník 

 

 

6.1.1. Popis lokality 
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    Zájmové území golfového areálu se nachází na ploše bývalého motokrosového areálu 

na jižní hranici Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko, severně od centra 

města Žebrák (okres Beroun) a jihovýchodně pod hradem Točník, na pozemcích 

různého typu a kvality. Strategické je umístění lokality z hlediska dopravy. Plocha se 

nachází v blízkosti exitu 34 dálnice D5 (Praha – Plzeň), která zároveň nikterak 

nenarušuje atmosféru lokality, protože prochází za pásem lesa pod vrchem Šibenec. 

Nadmořská výška území se pohybuje mezi 360 – 390 m /n.m. 

Obrázek č.12: Mapa širšího okolí lokality projektu s vyznačením zájmového území 

pro devítijamkový areál (cca 40 ha) 

 

 

6.1.2. Charakteristika záměru 

     Investiční záměr golfového areálu v Žebráku předpokládá využití členitého reliéfu a 

zachování krajinného rázu vybrané lokality, nejlépe s nulovými modelacemi terénu a 

přesuny půdy. Záměr představuje výstavbu 9-ti jamkového nízkonákladového 

golfového hřiště s možností pozdějšího rozšíření na 18 jamek. Realizace záměru 

předpokládá v první fázi využití celkové plochy cca 40 ha (z celkových cca 70ha). 

Součástí golfového areálu bude jednoduché klubové a občerstvovací zázemí a 

parkoviště.  

      V klubovně - restauraci, která je v návrhu umístěna západně od cvičné plochy 

(driving range) a dalších tréninkových ploch, bude poskytováno zázemí pro 

 103



návštěvníky. Celý areál i klubovna jsou určeny pro sezónní provoz (březen – listopad) 

s kapacitou cca 20 míst v interiéru a 60 míst v exteriéru. Nabídka obsahuje především 

nápoje a základní občerstvení. Součástí zázemí bude také skromný „Golf shop“ 

s nabídkou základního vybavení a půjčovnou holí. 

     Projekt předpokládá vybudování přírodního parkoviště s počtem parkovacích míst 

nepřesahujícím 30 stání, případně využití stávajícího parkoviště pod hradem Točník. 

     Denní návštěvnost je odhadována v rozmezí cca 20 - 35 hráčů + doprovod. Počet 

trvalých zaměstnanců golfového areálu bude 7 (údržba hřiště – 3, administrativa – 1, 

recepce + občerstvení + golf shop – 3)  plus brigádníci. 

 

6.1.3. Zdůvodnění potřeby záměru ve vybrané lokalitě 

     Záměr přináší do regionu Hořovicka především novou formu trávení volného času a 

rozšíření sportovní nabídky v regionu. Golf je považován za ideální pohybovou aktivitu, 

určenou všem věkovým skupinám. Základem golfu je totiž přirozený pohyb – chůze. 

Během hry na 9 (18) jamek ujde hráč cca 4-6 (10) km za 2 – 3 (5,5) hodin. Hlavní 

myšlenkou záměru je vybudování nízkonákladového, nejlépe municipálního hřiště, 

dostupného široké veřejnosti a školám.    

     Výstavba golfového areálu podporuje také rozvoj cestovního ruchu. Golf je v České 

republice na vzestupu, a proto má z hlediska cestovního ruchu velký potenciál. 

Výhodou vybrané lokality je především její geografická poloha u dopravní tepny - 

dálnice D5, spojující Prahu a Plzeň. Město Žebrák kvůli výstavbě dálnice přišlo o 

značný příjem z cestovního ruchu, a tímto způsobem je možné polohu dálnice opět 

využít ve prospěch zvýšení atraktivity města. 

     Další výhodou zvoleného území je existence průmyslové zóny na okraji města. Golf 

je pro firmy velmi atraktivní a může tak podpořit obchodní a investiční činnost 

v oblasti. Záměr rovněž přispívá k tvorbě nových pracovních míst. 

Golfový areál Žebrák vs. chráněné území      

     Vybraná lokalita se nachází v pásmu CHKO a pásmu hygienické ochrany (PHO) II. 

stupně. Záměr počítá s výstavbou nízkonákladového hřiště přírodního typu, které nijak 

výrazně nezasahuje životní prostředí a je v souladu s ochrannými zásadami CHKO 

Křivoklátsko. Plánované zásahy do existujícího pokryvu jsou minimální. Nedojde ke 
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kácení dřevin a bude  maximálně využito stávajícího povrchu. Součástí projektu je 

výsadba nových porostů a dalších úkonů přispívajících ke zvýšení biodiverzity na 

hracích plochách. Golfové hřiště je prostředkem k zajištění území proti erozním 

procesům. Tyto ekostabilizační funkce slouží jako kompenzace k plochám, které bude 

nutné vyjmout ze ZPF.  

     Záměr golfového hřiště přináší nové prostory pro faunu (ptactvo, drobná zvěř, vodní 

živočichové) v podobě vysázených remízků s nízkou a vysokou zelení a různými 

vodními plochami. 

 

6.2. Technické a technologickém řešení projektu 

     Projekt zamýšlí vybudování 9 hracích jamek převážně přírodního typu, tréninkové 

plochy obsahující cvičnou louku (DR) a greeny pro nácvik čipování (ChG) a patování 

(PG) a technicko-sociální zázemí areálu. Z architektonického hlediska jsou budovy 

koncipovány jako nenáročná architektura, pokorná k okolní krajině a odpovídající své 

náplni.  

     Kromě hracích ploch a zázemí je třeba vybudovat inženýrské sítě (vodovodní a 

kanalizační řad, závlaha, drenáže,přístupové a spojovací cesty) a parkoviště. Stavební 

práce jsou plánovány v minimálním rozsahu (odpaliště + greeny + bunkery ). U těchto 

ploch bude sejmuta svrchní vrstva půdy a následně bude terén vymodelován do 

potřebného tvaru. Poté se nanesou jednotlivé vrstvy předepsaných materiálů, rozprostře 

ornice a provede osetí. Záměr rovněž počítá s výsadbou nové zeleně (křoviny + 

dřeviny). 

   

6.2.1. Konstrukce a údržba hracích ploch 

 Green – trvalý travní porost, směs zeminy s pískem na vyrovnaném terénu + 30 cm 

vrstva štěrkopísku s lokálně uzavřenou drenáží pro jímaní a zdržování 

dešťové vody  

                  - závlaha 150 l/m²/měsíc, sečení 5 mm – 3 týdně, aerifikace+pískování 1x 

ročně 
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 Odpaliště – podobná struktura jako u greenu (15 cm vrstva štěrkopísku), bez 

umělého odvodnění, závlaha cca 100 l/m²/měsíc, sečení 15 mm – 1-2 x 

týdně 

 Fairway – bez technických úprav a drenáží,, pouze vsetí nových travních druhů do 

stávajícího porostu, příležitostná závlaha, sečení 20 -30 mm– 1x týdně 

 Rough – bez jakýchkoliv úprav a závlahy, sečení 100 mm - cca 2x za rok 

 Bunker – vyhloubení plochy + návoz písku, základní drenáže a údržba, výměna 

písku cca každé 3 roky 

 Driving range – bez úprav, umístění vzdálenostních tabulí, praporků a rohoží na 

odpalování, závlaha  příležitostně, sečení 30 mm – 1x týdně 

(Poznámka: sečení neprobíhá v období listopad – březen)  

 

Hnojení 

     Hnojení a ošetřování trávníků je prováděno šetrnými způsoby, při použití přírodních 

stoprocentně biologických hnojiv a postřiků. Spotřeba hnojiv závisí na intenzitě růstu 

trávy, zbarvení a aktuálním zdravotním stavu porostu. Posečená tráva bude využita 

ke zpětnému ošetření travnatých ploch ve formě humusu. 

Zavlažování 

     Rozsah umělého zavlažování je zamýšlen pro plochy odpališť a greenů. U ostatních 

ploch a při nepříznivém počasí (nízký úhrn srážek) je možné využít zavlažování pomocí 

hadicového rozvodu. Při nedostatečné vydatnosti a omezeních existujícího vodního 

zdroje se počítá s vybudováním tůní, retenčních nádrží, nebo dalších zdrojů vody.    

 

6.2.2. Mechanizace pro údržbu37 

 Greeny (ruční jednovřetenová sekačka) 

 Odpaliště a okolí greenů (ruční rotační sekačka) . 

 Fairwaye + DR (tažený žací stroj s žacím ústrojím vřetenovým + tažné zařízení) 

                                                 
37 ČGF.Stavíme golfová hřiště, část I. Praha.2004. s. 34 
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 Stroj na sběr míčů z cvičné louky (upravený automobil s připojeným sběračem) 

 Tažné zařízení (traktor s travními pneumatikami) 

 Ostatní  (křovinořez,, ruční závlaha, postřikovač, atd.)  

 

 

6.2.3. Výčet navazujících rozhodnutí správních úřadů 

     Předpokládaná doba výstavby je 2-3 roky, v závislosti na komplikovanosti a délce 

povolovacího řízení. Všechny objekty a golfové prvky musí být budovány podle 

platných norem příslušných úřadů. Základním dokumentem povolovacích řízení je tzv. 

EIA (Environmental Impact Assesment), zkoumající dopad projektu na životní 

prostředí. Z této studie vychází vydání územního rozhodnutí  a následné stavební řízení, 

při splnění podmínek stanovených stavebním úřadem (například souhlas s vyjmutím 

určitých ploch ze ZPF). 

     Po vydání stavebního a vodoprávního povolení je postup následující. Zaměření a 

vytyčení všech prvků areálu, příprava staveniště v souladu s územním rozhodnutím a 

stavebním povolením, dovoz stavebních materiálů (štěrk, písek, zavlažovací systém a 

další položky dle projektu), realizace stavby golfových ploch a technického zázemí.  

     První proběhnou terénní úpravy (clearing a grading), v tomto případě především 

tvorba greenů, odpališť a bunkerů (tvorba drenáží, výkopů pro zavlažování, zakládání 

ploch). Následuje instalace zavlažovacího systému a napojení na inženýrské sítě. Na 

závěr probíhají jemné terénní úpravy a tvarování a osetí hracích ploch. 

     U technického zázemí jsou nejprve realizovány základové konstrukce. Dále pak 

instalace rozvodů (elektřina, voda, apod.) a prvků interiéru (schodiště, podlahy, atd.). 

 

 

 

6.2.4. Důležité přírodní vstupy a výstupy projektu 

Voda  
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     Vzhledem k relativně malému rozsahu zavlažování (pouze greeny a odpaliště), 

nejsou nároky na spotřebu a vydatnost vodního zdroje tak vysoké, jako u běžných 

areálů.  

     U greenů bude při měsíční spotřebě cca 150 litrů/m², průměrné velikosti greenu 400 

m² a počtu 11 greenů(9 hřiště, PG, ChG) celková měsíční spotřeba 660 m³ 

    U odpališť bude při měsíční spotřebě cca 100 litrů/m², průměrné velikosti odpaliště 

80 m² a počtu 9 odpališť celková měsíční spotřeba 72 m³, DR nemá travnatá odpaliště 

     Jako vodní zdroj je v plánu využít existující vodní nádrž o ploše cca 0,3 ha. Otázkou 

zůstává vydatnost zdroje. Dalším možným zdrojem je Stroupínský potok, protékající 

Žebrákem i Točníkem.       

Spotřeba pitné vody není zahrnuta, protože v případě areálu daného typu jde o 

zanedbatelné množství.  

Půda 

     Zájmové území se rozkládá na 39,4 ha půdy v katastrálním území Žebrák (795712). 

Reliéf je velmi členitý, v některých částech se dříve provozoval motokros. Vybraná 

plocha má větší množství majitelů a většina plochy je součástí chráněného území a ZPF. 

Tento fakt předpovídá komplikaci ve fázi výkupu pozemků (majetkoprávní vztahy) a 

povolovacího řízení. Důležité je proto zpočátku utajit plánovaný záměr, protože by 

mohlo dojít ke spekulacím s pozemky. Lesní půdní fond dotčen není. 

     Jednotlivé parcely jsou zapsány jako různé druhy pozemku. Nejčastěji se vyskytuje 

orná půda nebo trvalý travní porost. Zvláštností území je výskyt několika ovocných 

sadů. Ty by mohly dotvářet ideální atmosféru areálu a zároveň být strategickou součástí 

hry. Vše však záleží na současných majitelích. Velkou část prostoru vlastní soukromí 

majitelé a Město Žebrák.    

     Celkové (průměrné) i lokální dávky hnojiv jsou v golfovém areálu mnohonásobně 

menší, než je dáno zákonem. Hnojení je nejčastěji pouze lokální, a to většinou pouze na 

greenech, méně na odpalištích a nouzově na fairwayi. 

     Na 9ti jamkovém golfovém hřišti, s průměrnou rozlohou 20-40 ha, tvoří greeny (tzn. 

nejnáročnější plochy) celkem cca 0,4 ha, odpaliště celkem cca 0,1ha a fairwaye, které 
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jsou hnojeny zanedbatelně, tvoří celkem cca 4-5 ha. Při celkovém hnojení cca 5 ha je 

poměr hnojené-nehnojené nehnojené plochy cca 5:30, čili 1:638 (u Žebráku cca 1:8). 

Ostatní surovinové zdroje 

     Vzhledem k úrovni rozpracovanosti projektu nelze v této fázi podrobněji stanovit 

nároky na surovinové zdroje typu stavebních hmot, lze však předpokládat standardní 

spotřebu, obvyklou pro projekty podobného typu staveb.39 

Dopravní infrastruktura 

     Výstavba nemá v současné chvíli nároky na tvorbu nových dopravních cest. Jako 

dostačující se jeví přístupová cesta, vedoucí z obce Točník na parkoviště, pod hrad 

Točník. Odtud pokračuje polní cesta, kterou lze případně upravit a využít pro přístup do 

golfového areálu. 

Ovzduší, hluk, odpady 

     Vzniklé „znečištění“ provozem golfového hřiště je minimální. Případné znečištění 

během výstavby je buď přechodné  nebo bude náležitě odstraněno. Nepředpokládá se 

výrazný nárůst dopravy, než jaký je v současnosti v sezónně hradů. Proto je jednou 

z variant využití stávajícího parkoviště u hradu Točník. Druhá varianta počítá 

s výstavbou cca 30 parkovacích míst, což předurčuje nízkou automobilovou dopravu. 

Nebezpečné navýšení emisí oxidu dusíku a oxidu uhelnatého nepředstavují ani stroje 

pro údržbu. Zatravnění ploch naopak přispívá ke zlepšení kvality ovzduší. 

     Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě areálu je v souladu s platnými 

zákonnými předpisy a nevykazuje významné negativní vlivy na životní prostředí. Obec 

Točník dlouhodobě plánuje výstavbu kanalizace a golfový projekt by mohl přispět 

k tomuto kroku. Voda pro zavlažování bude cirkulovat mezi zavlažovacím systémem a 

drenážemi a vodním zdrojem.  

     Golf je sportem provozovaným v klidném prostředí, který není zdrojem hlukové 

zátěže. Pokud jde o automobilový provoz, jde o podobnou produkci hluku jako u 

současné návštěvnosti hradů, protože golf je rovněž sezónní záležitostí. Bytová zástavba 

je navíc dostatečně vzdálena od zájmového území. 

                                                 
38 HOLEC, J.Přírodně krajinářský park s golfovým hřištěm v Hořehledech (oznámení o posouzení vlivů 
na životní prostředí).s. 13. Informační systém EIA (online): dostupný na  
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PLK1399  
39 MARTIŠ, M. Oznámení o záměru výstavby (Golfový areál Beroun). s. 11. Informační systém EIA 
(online): dostupný na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC109  
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6.3. Financování 

     Otázka financí u golfových areálů je velmi komplikovaná. Vše začíná u vlastnictví 

pozemků, kdy některé areály nevlastní plochy, na kterých stojí hřiště, ale pouze si je 

pronajímají. Další podstatný rozdíl je v rozsahu areálu, kvalitě technologického zařízení 

areálu a údržby ploch, množství objektů atd. 

 

6.3.1. Zdroje financování 

Město Žebrák      

     Pro golfový areál se nabízí několik variant financování stavby a provozu. Projekt je 

založen jako nízkorozpočtový a počítá s vysokou mírou participace Města Žebrák na 

provozu areálu. Golf se může začít rozšiřovat, pokud budou vznikat municipální hřiště. 

K tomu je však potřeba přesvědčit představitele obcí, že golf může OPRAVDU hrát 

každý a nejedná se pouze o zábavu snobů a zbohatlíků. 

 Investor 

     Výstavba i nízkonákladového hřiště však vyžaduje poměrně vysoké investice 

v řádech miliónů či spíše desítek miliónů Kč. I kdyby hřiště bylo na bázi municipální, je 

nutné získat další zdroje financí.  

     Běžnou praxí ve financování golfových areálů, jsou kromě investorů - fyzických 

osob, také prosperující firmy na bázi akciové společnosti. Nejen, že mají podíl na 

vlastnictví, ale také jde o vysoce prestižní záležitost v obchodním prostředí. V regionu 

Hořovicka a průmyslové zóně u Žebráku působí řada významných firem, např. Sekurit-

Saint Gobain, Valeo, Mubea, Ford Charouz, Tedom, a další. 

     Třetím hlavním zdrojem financí pak mohou být dotace a granty od EU a Státní 

správy ČR (MŠMT, MMR, MZ, Středočeský kraj). Způsob a možnosti využití dotací 

jsou popsány v předchozích kapitolách diplomové práce. 

 

6.3.2. Rozpočet 
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     Pro rozpočtování je třeba rozdělit výstavbu a provoz areálu. U golfového areálu 

Žebrák, hřiště nízkonákladového typu, jsou předpokládány následující hlavní náklady: 

Tabulka č. 8: Hlavní pořizovací náklady Golfového areálu Žebrák  

POLOŽKA MNOŽSTVÍ / PLOCHA CELKOVÁ SUMA 

Nestavební položky  1 720 000 Kč 

výkup půdy (ZPF) 40 (0,7) ha  400 000 + (70 000)  

golfový architekt studie, návrh, dozor, atd. 1 000 000  

povolovací proces (vč. EIA) úz.a stav. řízení, EIA, atd. 250 000  

Stavební položky – hřiště  10 473 000 Kč 

terénní úpravy minimální 100 000  

Zavlažování greeny + odpaliště 4 500 000  

Drenáže všechny plochy 35 000  

Greeny 0,44 ha 3 520 000  

Fairwaye 5 ha 1 750 000  

Odpaliště 720 m² 288 000  

Bunkery 700 m² 280 000  

Stavební položky - objekty  1 700 000 Kč 

klubovna + další objekty  600 m² 800 000  

zázemí údržby 800 m² 900 000 

Ostatní  896 000 Kč 

Stroje sekačky, apod. 810 000 

vybavení  vlajky, rohože, apod. 86 000 

CELKEM  14 789 000 Kč 

 

Tabulka č. 9: Roční náklady na provoz Golfového areálu Žebrák 

POLOŽKA NÁKLADŮ ORIENTAČNÍ ČÁSTKA 

Celkem 6 500 000 Kč 

údržba (správa, materiál, energie, atd.) 3 500 000 Kč 

osobní náklady (mzdy, pojištění, atd.) 2 200 000 Kč 

ostatní (služby, fin. operace, atd.) 800 000 Kč 

  

Tabulka č. 10: Roční příjmy z provozu Golfového areálu Žebrák  
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POLOŽKA PŘÍJMŮ ORIENTAČNÍ ČÁSTKA 

Celkem 7 600 000 Kč 

sportovní činnost (fee, čl. přísp., půjč.,atd) 5 800 000 Kč 

pronájem ploch 260 000 Kč 

Propagace 620 000 Kč 

Ostatní 920 000 Kč 

 

Návratnost investic 

     Návratnost investic je velmi ošidná, protože provoz golfového hřiště má mnoho 

proměnných. U nákladných projektů se říká, že jedna generace hřiště postaví a druhá 

teprve vydělává. Podle výše uvedených hodnot lze u Golfového areálu Žebrák očekávat 

návratnost v horizontu 13 – 16 let. 

 

6.4. Marketing 

     Marketingová činnost se bude odvíjet především podle typu vlastníka areálu. Při 

úvaze vlastníka v podobě soukromého investora (FO, PO), je možné počítat s rozsáhlou 

obchodní činností. Tento areál je však stavěn pro podporu golfu  a regionu zároveň, o 

čemž svědčí také nízkorozpočtový charakter projektu. Pokud by areál byl kompletně 

pod vlastnictvím města, nelze však očekávat velký přísun finančních prostředků pro 

marketingovou činnost. Ideální variantou je tedy kombinace obou možností 

s vytvořením poloprivátního vlastnictví.  

 

6.4.1. Cíle projektu      

     Vzhledem k faktu, že golf není v daném regionu příliš rozšířen, bude hlavním cílem 

marketingové činnosti oslovení široké skupiny obyvatel. Jak již bylo řečeno, golfu se 

může věnovat téměř každý až do vysokého věku. Z tohoto důvodu nelze definovat 

úzkou cílovou skupinu. Jako jeden z mála sportů je golf vhodný jako rodinný sport, a 

proto bude účelem zaujmout především rodiny s dětmi.   
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       Ekonomickým cílem bude zajištění dostatečného počtu návštěvníků a oslovení 

místních firem pro organizaci soukromých (komerčních) turnajů především 

v dopoledních časech, kdy bude areál méně vytížen. 

     Mezi neekonomické cíle patří rozšiřování povědomí o golfu, vytvoření příjemné 

atmosféry hřiště, vytvoření golfového klubu Žebrák (GCZEB), registrace u České 

golfové federace (ČGF) a participace klubu ve sportovních soutěžích pořádaných ČGF.  

 

6.4.2. Marketingový mix    

 Produkt (product) 

     Hlavním produktem golfového areálu Žebrák je hra na 9-ti jamkovém převážně 

přírodním hřišti. Druhou významnou službou je tréninkový areál driving range (DR) 

s plochami pro čipování a patovaní. Na DR je možné využít služeb golfového trenéra, 

který je externím spolupracovníkem areálu. Mezi doplňkové služby patří půjčovna holí, 

nabídka drobného golfového zboží a golfový bazar. Nechybí také základní občerstvení. 

 Cena  (price) 

     Mezi veřejností kolují mýty o tom, že golf je nedostupný normálním lidem. Při 

pohledu na ceník většiny známých hřišť se není čemu divit. Na druhou stranu je třeba 

odlišovat jednotlivá golfová hřiště. Aby golf fungoval jako systém, je nutné vytvořit 

strukturu hřišť různé kvality a ceny, jako je tomu ve vyspělých golfových zemích.  

     Golfový areál Žebrák je nízkorozpočtový projekt, a tak se dá očekávat spojení nižší 

kvalita-nižší cena. 

     Kromě jednotlivých vstupů (tzv. fee) jsou důležitou součástí příjmů členské 

přípěvky. Členové golfového klubu obvykle platí tzv. vstupní členství, a poté každý rok 

tzv. udržovací poplatky. Ceny jsou rozvrženy podle dnů (víkendy dražší), denní doby 

(ráno sleva), věkové skupiny (senioři a studenti sleva) a počtu hráčů (slevy pro rodiny). 

Pro příklad mohou posloužit ceník Golf Clubu Molitorov, který jsou uveden v příloze. 

 Místo – Distribuce (place) 

     Výhodou lokality je především strategická geografická v centru regionu Hořovicko. 

Hřiště je snadno dostupné pro místní i pro návštěvníky ze vzdálenějších míst pomocí 

dálnice D5 (Praha – Plzeň), která leží cca 5 minut jízdy autem od golfového areálu. Na 
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druhé straně je ale dálnice schována pod kopcem a za lesem, takže nijak nenarušuje 

klidnou atmosféru areálu, dotvářenou panoramatickými výhledy na hrad Točník a 

Žebrák.  

     Golf je sezónní záležitostí. Očekává se tudíž provoz od jara do podzimu (březen – 

listopad). Hraje téměř za každého počasí. Denní provozní doba je ovlivněna délkou 

denního světla. Hra je striktně zakázána během bouřky, neboť už několikrát došlo ke 

smrtelným úrazům hráčů po zásahu bleskem. 

 Propagace 

     Golf sám o sobě je výrazný reklamní a propagační nástroj a bývá hojně využíván 

obchodními společnostmi například k organizaci turnaje pro obchodní partnery, nebo i 

jako teambuildingová aktivita pro zaměstnance.  

     Propagace golfového areálu Žebrák může probíhat například i spojením s dalšími 

sportovními či kulturními aktivitami v regi onu, jako například spolupráce s hradem 

Točník a Žebrák nebo aquaparkem a bazénem v Hořovicích. Golf také podporuje rozvoj 

cestovního ruchu, a tak je možné rozšířit nabídku okolních ubytovacích zařízení právě o 

golfovou hru. 

     Pro jednotlivé zájemce je možné nabízet výhodné balíčky s volnými vstupy do 

areálu, soutěže o volné fee, organizovat zábavné turnaje nebo také ukázkové tréninkové 

lekce s trenérem a nábory dětí do sportovního týmu klubu. 

 

6.4.3 Konkurence 

Pro analýzu konkurenčního prostředí lze využít Porterovu analýzu pěti sil. 

Hrozba vzniku nových areálů 

      Golf je v ČR na vzestupu, a proto se dá očekávat vznik nových golfových areálů. 

V oblasti Hořovicka zatím žádný golfový areál nestojí. Zdroje v podobě nových golfistů 

jsou velmi bohaté a poptávka stávajících golfistů není nasycena, proto se není třeba 

obávat vzniku nových areálů. 
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Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) 

     Vzhledem k nenasycené poptávce po golfu, je vyjednávací síla zákazníků (hráčů) 

zatím velmi malá, ne-li nulová, a golfová základna tak nemá na ceny hracích fee a 

členských poplatků výrazný vliv.  

Vyjednávací síla dodavatelů  

     Jak již bylo řečeno golfový trh je v ČR zatím poměrně malý, a proto mají dodavatelé 

poměrně silný význam  a výrazně se podílejí na tvorbě cen. 

Hrozba nabídky substitutů 

     Golfovou hru je nutné spotřebovávat v místě nabídky, a proto záleží především na 

geografické hustotě areálů. Při pohledu na rozmístění golfových areálů v ČR je patrné, 

že počet hřišť je stále nízký a v blízkém okolí regionu Hořovicka dvojnásob. 

Konkurenční prostředí 

    Z výše uvedených slov je patrné, že je složité najít vhodné konkurenty pro golfový 

nízkonákladoý areál v Žebráku Nejbližší golfové hřiště v Berouně leží sice relativně 

blízko (cca 20 km), ale jedná se o luxusní resort (s hotelem, apartmány, wellness a 

fitness, atd.) a je částečně privátní. Běžná hra na 18 jamek zde ve všední den vyjde na 

1500 Kč.  

     Další hřiště ( Karlštejn, Albatros-Vysoký Újezd, Darová,)  jsou vzdálena již více než 

30 km, navíc v prvních dvou případech se jedná rovněž o luxusní areály.  

    Jediným možným konkurentem, tak je golfový areál v Darové. Hřiště kromě 27 

mistrovských jamek umožňuje hru na 9-ti jamkovém hřišti typu public (pro hráče bez 

zkoušky golfové způsobilosti). Kromě toho mohou „negolfisté“ využít ve všední dny 

také hru na jedné z devítek regulérního hřiště.  

V ČR chybí výrazná kvalitativní strukturace golfových areálů. Existují pouze 2 až 3 

cenové skupiny hřišť. 

 

6.4.4. SWOT analýza 

Silné stránky (strength): strategická poloha mezi Prahou a Plzní, atraktivní prostředí 

v blízkosti hradů, cenová dostupnost, zdravý sport  
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Slabé stránky (weakness): nálepka sportu pro zbohatlíky, horší dostupnost bez 

automobilu, vysoké pořizovací náklady, absence inženýrských sítí 

Příležitosti (opportunities): nevyužitý golfový potenciál v regionu, široké propagační 

možnosti, spolupráce s partnery, firemní klientela, golfový klub 

Hrozby: globální finanční krize, problematická poloha (CHKO + PHO), nedostatek 

vodního zdroje, malá tradice sportu 

Obrázek č. 13: Nákres jamek golfového areálu Žebrák 

Autor: Lukáš Gaudl, nakladatelství a.ga.ma 

Fo

togalerie: 
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7. ZÁVĚR 

     Výstavba golfových areálů představuje velmi komplikovaný proces. Nejedná se 

pouze o splnění úředních nařízení a následnou šablonovou realizaci samotné stavby. 

Golfové hřiště je živou věcí, a proto je nutné dosáhnout konsenzu také s přírodním 

prostředím, ve kterém má být výstavba golfového areálu realizována. Co nejcitlivější 

zasazení areálu do okolní přírody začíná být základním úkolem každého projektu. 

     Golf v České republice je na vzestupu. Každý rok vznikají nové areály a relativně 

rychle se rozrůstá i hráčská golfová základna. I přesto je patrná výrazně větší vyspělost 

západního golfového světa oproti tuzemským podmínkám. Lze ji spatřit například v 

mnohonásobně větším množství subjektů a písemných materiálů, které se zabývají 

výstavbou a provozem golfových hřišť. Úkolem českého golfu je využít svého 

potenciálu, který dřímá především ve venkovských oblastech. Nejde o to stavět pouze 

super kvalitní areály s širokou nabídkou doprovodných služeb. Golf v jednotlivých 

regionech ČR, by měl procházet určitým vývojem, tak jako vše ostatní. Vhodné je proto 

začít u výstavby jednoduchých golfových zařízení a postupně rozsah nabídky zvětšovat.    

     Problematickou součástí výstavby golfových areálů je množství úředních překážek, 

které často zbytečně brzdí nebo dokonce zhatí realizaci golfového resortu. Často však 

bývají největší překážkou samotní úředníci. V ČR je totiž bohužel hluboce zakořeněná 

myšlenka golfu jako padoušského sportu a zábavy pro snoby a zbohatlíky. Zásadním 

cílem golfové společnosti je proto zpřístupnit tento sport široké veřejnosti. Dalším 

častým problémem je také velké množství vlastníků poměrně malé přírodní plochy.  

     Cílem diplomové práce bylo vytvoření podkladů pro manažerský projekt výstavby 

golfového areálu  se zaměřením na nízkonákladová hřiště. Diplomová práce popisuje 

jednotlivé fáze projektu golfového hřiště, uvádí obecné i netradiční typy golfových 

areálů a výrazně se zaměřuje na možnosti financování projektu, například za pomoci 

dotací z EU a veřejných rozpočtů ČR. Spojením teoretických doporučení a praktických 

zkušeností českých golfových stavitelů jsou vybrány postupy, které jsou v závěru 

aplikovány na projekt fiktivní výstavby golfového areálu v Žebráku. 
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8. SEZNAM ZKRATEK 
 
ASGCA – American Society of Golf Course Architects 
ČGF – Česká golfová federace  
ČR – Česká republika 
ČSTV – Český svaz tělesné výchovy 
DPH – Daň z přidané hodnoty 
DR – Driving range 
EIA – Environmental Impact Assesment 
EIGCA – European Institute of Golf Course Architects 
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj 
ESF – Evropský sociální fond 
EU – Evropská unie 
EZF – Evropský zemědělský fond 
FO – Fyzická osoba 
GCBAA – Golf Course Builders Association of America 
HCP – Handicap 
HDP – Hrubý domácí produkt 
HSS – Hospodářská a sociální soudržnost 
ChG – Chipping green 
CHKO – Chráněná krajinná oblast 
IČ – Identifikační číslo 
IOP – Integrovaný operační program 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MZ – Ministerstvo zemědělství 
OH – Olympijské hry 
OP – Operační program 
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  
OP PA - Operační program Praha – adaptabilita 
OP PK – Operační program Praha – konkurenceschopnost 
OP ŽP – Operační program Životní prostředí 
OS – Občanské sdružení 
PG – Putting green 
PHO – Pásma hygienické ochrany 
PO – Právnická osoba 
ROP – Regionální operační program 
USA – United States of America 
ÚSES – Územního systému ekologické stability 
ZPF – Zemědělský půdní fond 
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Příloha č. 1: Golfová statistika v ČR 

GOLFOVÁ STATISTIKA NUDA NENÍ 
V těchto dnech Česká golfová federace zveřejňuje statistické údaje týkající se celkového počtu 
registrovaných hráčů a znormovaných hřišť. Stále platí, že golf se v České republice rozvíjí 
velmi dynamickým tempem a týká se to jak počtu hráčů, tak i nově otevíraných hřišť. Dalšími 
impulsy k očekávanému růstu v následujících letech jsou znovupřijetí golfu do rodiny 
olympijských sportů a chystaná kampaň České golfové federace s názvem „Hraj golf - změň 
život aneb 100.000 golfistů do roku 2013“. Golf je právem už v první desítce největších 
organizovaných sportů v České republice. 

Začněme aktuálními statistickými daty o znormovaných hřištích. K 31. prosinci 2009 bylo 
v České republice 82 znormovaných hřišť s aktivním provozem. V tomto počtu jsou dva 
areály s 36 jamkami, čtyři areály s 27 jamkami a 34 areálů s 18 jamkami. Devítijamkových 
areálů (i menších a netradičních) je 42. Co do počtu stále ještě vedou „malé" areály, ale už 
jen opravdu velmi těsně (42:40). Výhled na rok 2010 je optimistický. K hřištím, která budou 
v tomto roce znormována, patří s největší pravděpodobností Kynžvart (18 jamek), Casa Serena 
(18), Trhový Štěpánov (9), Bítozeves (9), Radíkov (9), Slapy (9, výhledově 18), Srbsko 
v Českém ráji (9), Velké Karlovice (9) a další. Myštěves ve východních Čechách by se měla 
rozrůst z 9 na 18 jamek. 

 Pokud jde o počet registrovaných hráčů k 31. prosinci 2009, bylo jich přesně 46.331, 
z toho bylo 31.542 mužů a 14.789 žen. Hráčů a hráček do 21 let bylo v tomto celkovém počtu 
7.895, hráčů a hráček do 18 let 6.321. V porovnání s 31. prosincem 2008 přibylo 4.948 
registrovaných hráčů a hráček. Zatímco na konci roku 2008 ČGF sdružovala 132 klubů, na 
konci roku 2009 už měla 140 klubů. Další nové kluby budou přijaty na výroční konferenci ČGF 
v sobotu 6. března 2010 v hotelu InterContinental v Praze. 

 Pozn: V uváděných počtech registrovaných členů ČGF není zahrnuto duplicitní členství. Je to 
skutečný počet osob podle jejich unikátních rodných čísel. V počtu klubů ČGF není zahrnuta 
Centrální mimoklubová registrace (CMR). 

Rok Počet golfistů Počet hřišť 
1990 2 000 8 
1996 4 159 12 
1997 4 582 13 
1998 5 461 15 
1999 7 124 19 
2000 8 589 23 
2001 10 003 34 
2002 12 928 39 
2003 16 023 44 
2004 19 240 55 
2005 23 366 60 
2006 28 726 68 
2007 35 369 74 

    2008 41 393 78 
    2009      46.331 82 

 

Autor: ČGF (aktualizace dat v tabulce za rok 2009 provedena autorem diplomové práce) 

Zdroj: ČGF 

(http://cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDArticle=297814843&IDMenu=74700507) 
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Příloha č. 2: Příklad výpočtu honoráře golfového architekta 

 

Zdroj: archiv Ing. Jiřího Veldena – Golfland 
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Příloha č. 3: Využití dotací pro výstavbu golfového areálu Brno-  

Jinačovice 

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice 
 
Vybudování sportovně rekreačního areálu nadregionálního významu v klidové 
rekreační zóně umístěné v těsném zázemí krajského města Brna. 

DETAILY PROJEKTU 

 Název projektu: Městské golfové hřiště Brno Jinačovice 
 Zařazení projektu: Priorita 4-Rozvoj cestovního ruchu v regionech 

(CZ.04.1.05/4.2.74.1/0677) 
 Žadatel: Golf Brno a. s. 
 Náklady projektu: Z celkového rozpočtu projektu ve výši přes 175 milionů 

korun uhradila Evropská unie 51,041 milionů. 

REALIZACE 

 Pro program SROP poměrně netypický, ale velmi krásný projekt Městské golfové 
hřiště Brno Jinačovice. Díky němu došlo k vybudování sportovně rekreačního areálu 
nadregionálního významu v klidové rekreační zóně umístěné v těsném zázemí 
krajského města Brna. Základ areálu tvoří druhé 18 jamkové normované golfové hřiště 
v Jihomoravském kraji, doplněné o tréninkové golfové plochy a hotel kategorie garni 
first class s kapacitou 100 lůžek a restaurací. 
Součástí projektu je i výstavba objektu technického zázemí areálu, zřízení přípojek 
inženýrských sítí, komunikačního napojení a úprava přilehlých ploch. Bylo vytvořeno 
27 kvalifikovaných přímých pracovních míst a celá jeho realizace má pozitivní dopad 
na turistickou atraktivitu města Brna i Jihomoravského kraje. 

 

Zdroj: databáze projektů realizovaných za podpory fondů EU, dostupná online na:  
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-
programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-
%28SROP%29/Projekty-a-monitoring/Informace-o-projektech/Mestske-golfove-hriste-
Brno-Jinacovice 
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Příloha č. 4: Využití dotací pro výstavbu golfového areálu v Terezíně 

Europrojekt Terezín: Golfové hřiště 
 
Golfové hřiště "Kotlina" představuje ideální formu využití dříve zanedbané plochy 
vojenského výcvikového prostoru a odstranění ekologické zátěže v těsné blízkosti 
Městské památkové rezervace Terezín, ke sportovnímu a společenskému vyžití obyvatel 
města i celého regionu. Využívání tohoto golfového hřiště bude mít potenciál zahrnující 
celý region a svou kvalitou, parametry a zázemím může přilákat návštěvníky z celé 
republiky. 

DETAILY PROJEKTU 

 Oficiální název projektu: Europrojekt Terezín: Golfové hřiště 
 Zařazení / priorita: Opatření 4.2.2 Podpora místní infrastruktury cestovního 

ruchu 
 Žadatel: Město Terezín 
 Celkový rozpočet projektu: 12 855 112 Kč 
 Výše dotace z EU: 9 122 569 Kč 
 Web s dalšími informacemi: http://brouk.kr-ustecky.cz/ 

OPERAČNÍ PROGRAM 

 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP) 

REALIZACE PROJEKTU 

Nespornou výhodou tohoto druhu sportovních aktivit je možnost jeho provázanosti s 
cestovním ruchem. V rámci golfového hřiště bude prováděna aktivní propagace historie 
města Terezín a golfové hřiště se stane jedním z lákadel zahrnovaných do propagace 
historického města, čímž projekt přispěje ke vzniku významného regionálního centra 
cestovního ruchu. V roce 2000 byla zahájena výstavba 9-jamkového golfového hřiště na 
pozemcích města Terezín. 

Do úplného dokončení projektu chybělo dobudovat klubový dům, zázemí údržby, 
zastřešení cvičných odpališť, osazení mostků a vybudování cestiček, což bylo hlavním 
cílem realizace druhé fáze výstavby golfového hřiště Kotlina, která byla financována ze 
zdrojů EU. Klubový dům je objekt, který je nezbytně nutný k provozu hřiště. Slouží k 
odbavování návštěvníků sportovního areálu, k občerstvení, ale také k obchodním 
jednáním v uzavíratelné části restaurace. Objekt je vybaven kuchyní s příslušenstvím, 
sociálním zázemím a prodejnou sportovních potřeb. Vlastní objekt je lehká stavba z 
části ocelovou a z části zděnou ocelovou konstrukcí, obdélníkového půdorysu, 
přízemní, zastřešený tzv. zelenou střechou. 
Severní strana je prosklená a nabízí pohodlný přehled o dění na hřišti i cvičném areálu. 
Objekt svým charakterem dotvořil klidovou zónu a svým umístěním nezasahuje do 
stávajících objektů podzemních chodeb opevnění Velké pevnosti Terezín, ač je v jejich 
blízkosti. Dům údržby je celodřevěná budova obdélníkového tvaru se sedlovou střechou 
a slouží k uskladnění strojů, nástrojů a nářadí, která jsou potřebná k péči o hřiště. 
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Kryté odpaliště cvičné louky slouží v případě nepřízně počasí k pohodlnému tréninku 
jak hráčů, tak návštěvníků. 

Součástí projektu byly terénní a zahradnické práce: 

 Založení trávníku v některých částech hřiště 
  

 Výsadba dřevin a keřů 
  

 Vybudování komunikací, chodníků pro pěší a dřevěných mostků přes vodní 
plochy. 
  

 Vybudování dřevěného oplocení kolem cesty přes kotlinu. 

 

Zdroj: databáze projektů realizovaných za podpory fondů EU dostupná online na: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-
programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-
%28SROP%29/Projekty-a-monitoring/Informace-o-projektech/Europrojekt-Terezin--
Golfove-hriste 
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Příloha č. 5: Výstavba golfových areálů v různých zemích světa 

 

Zdroj: archiv Ing. Jiřího Veldena - Golfland 
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Příloha č. 6: Propočet stavebních nákladů – golfový areál Bítozeves  

 

Zdroj: archiv Ing. Jiřího Veldena – Golfland 
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Příloha č. 7: Propočet stavebních nákladů – golfový areál Jeseník 

 

Zdroj: archiv Ing. Jiřího Veldena - Golfland 
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Příloha č. 8: Ceník Golf Club Molitorov 

Golf club Molitorov 

Denní fee (hrací příspěvek) 2010 

Hřiště 18 jamek 
pondělí – čtvrtek  500,- Kč

pondělí – čtvrtek mláděž do 21 let 200,- Kč

pátek - neděle, svátek  800,- Kč

pátek - neděle, svátek mláděž do 21 let 300,- Kč

Hřiště 9 jamek 
pondělí – čtvrtek  350,- Kč

pondělí – čtvrtek mláděž do 21 let 200,- Kč

pátek - neděle, svátek  500,- Kč

pátek - neděle, svátek mláděž do 21 let 300,- Kč

Služby 

VSTUP NA DRIVING RANGE - ZDARMA! 

Driving - 50 míčků 50,- Kč

Zapůjčení 1 hole 50,- Kč

Zapůjčení vozíku - Trolley 100,- Kč

Zapůjčení sady holí vč. bagu 300,- Kč

Zápis nesoutěžního výsledku 100,- Kč

Celoživotní přidružené členství  

Celoživotní přidružené členství umožňuje držiteli celoroční možnost bezplatného hraní na našem 
golfovém hřišti, bezplatný vstup na DRIVING RANGE a členství v ČGF. 

Vstupní poplatek do klubu s členstvím v ČGF   
Dospělí 18.000,- Kč  
dospělí 2 partneři 30.000,- Kč ušetříte 6.000,- Kč 
mládež do 6 let 500,- Kč  
mládež 6 - 21 let 2.000,- Kč  

Roční poplatek (příspěvek) - člen GCMUP 2010 
Dospělí 6.000,- Kč 
Mládež 2.000,- Kč 
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Příloha č. 9: Golfový slovník 

Golfový slovník 
(V závorkách je uvedena počeštěná výslovnost) 
A 
Albatros - výsledek na jamce zahraný na tři rány pod par  
Approach [eprouč] - přibližovací úder nebo hůl 
B 
Backspin [bekspin] - zpětná rotace míče 
Backswing [beksving] - nápřah, fáze golfového švihu před úderem 
Bag [beg] - vak na golfové hole  
Birdie [bérdy] - výsledek na jamce zahraný na jednu ránu pod par 
Birdie card [bérdy kárd] - plánek hřiště s nákresy jednotlivých jamek  
Birdie putt [bérdy pat] - putt, který rozhodne o birdie 
Bogey [bogy] - výsledek na jamce zahraný na jednu ránu nad par 
Bounce [baunc] – vyklenutí spodní hrany sand wedge 
Brutto [bruto] - výsledek bez úpravy podle handicapu 
Bunker [bankr] - písková překážka 
C 
Caddie [kedy]- nosič holí a výstroje hráče, zároveň smí jako jediný při hře radit 
Carry [kery] - přímá rána vzduchem (bez doběhu) 
Clubhouse [klabhaus] - klubovna 
CMR - Centrální mimoklubová registrace hráčů, vznikla v roce 2001 při ČGF. Golfisté nemusí být členy žádného golfového klubu, ale za poplatek 
se zaregistrují v CMR.     
Cut [kat] - předem stanovený počet hráčů, kteří postupují do dalšího kola 
Č 
ČGF - Česká golfová federace, sdružuje golfové kluby, CMR, Českou seniorskou golfovou asociaci, Českou PGA a Český svaz greenkeeperů 
D 
Divot [dyvot] - vyseknutý drn trávy při úderu 
Dogleg [dogleg] - zatáčející se fairway  
Double bogey [dabl bogy] - výsledek na jamce zahraný na dvě rány nad par 
Downswing [daunsving] - prošvih, fáze golfového švihu po úderu 
Draw [dró] - rána, která se stáčí za letu mírně doleva 
Drive [drajv] - rána z odpaliště, dlouhá rána 
Driver [drajvr] - dřevo číslo jedna, nejdelší hůl určená především ke hře z odpaliště 
Driving range [drajving renč] - cvičná plocha pro trénink dlouhé hry 
Drop - dropovat, spuštění míčku z ruky na zem z výše ramen 
Dropping zóna - místo určené k dropování míče 
E 
Eagle [ígl] - výsledek na jamce zahraný na dvě rány pod par 
Eagle putt [ígl pat]- putt, kterým se zahraje eagle 
Even par [ívn par] - výsledek zahraný v paru hřiště 
F 
Fade [fejd] - rána, která se stáčí za letu mírně doprava 
Fairway [fervej] - dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm 
Fairway wood [fervej vud] - fairwayové dřevo, většinou hůl číslo dvě až pět určená pro dlouhé rány 
Flag [fleg] - praporek k označení jamkoviště  
Flight [flajt] - skupina hráčů při hře, maximálně čtyři  
Fore [fór] - tímto výkřikem se hráči upozorňují na nebezpečí nebo jiný rušivý či neobvyklý moment na hřišti 
Foregreen [forgrýn] - okraj greenu 
Foursome [fórsam] - čtyřhra. Hrají dvojice hráčů, z nichž každá hraje jedním míčkem a oba hráči se v ránách pravidelně střídají. 
G 
Golf club [golf klab] - golfový klub 
Golf course [golf kórs] - golfové hřiště  
Green [grýn] - nejníže zastřižená plocha kolem jamky, jamkoviště 
Green card [grýn kárd] - zelená karta, dříve oprávnění ke hře na golfovém hřišti, nahrazeno handicapem 54 
Green fee [grýn fí] - hrací poplatek na hřišti 
Greenkeeper [grýnkýpr] - udržovatel golfového hřiště 
Greensome [grýnsam] – podobný typ hry jako foursome. Hrají dvojice hráčů, z nichž každá hraje jedním míčkem. Oba hráči na každé jamce 
drajvují, vyberou lepší drive a pak se v ranách pravidelně střídají. 
Grip – rukojeť hole 
H 
Halfset - poloviční sada holí 
Handicap [hendykep] - číslo, které vyjadřuje výkonnost hráče.  Čím je nižší handicap, tím je hráč výkonnostně lepší. Číslo udává, kolik ran nad 
normu hřiště by měl hráč potřebovat k uhrání celého kola. Nejvyšší handicap v ČR je 54. 
Hazard - překážka 
Head – Pro [hed pro] - hlavní trenér    
Heavy rough [hevy raf] - hustý rough 
Hill trainer [hil trejnr] – plošina pro nácvik hry ve svahu 
Hole [houl] - jamka, otvor na greenu, ve kterém stojí tyč s praporkem a do kterého hráči umísťují míček 
Hole in one [houl in van] - jamka zahraná na jeden úder   
Hook [huk] - rána, která se stáčí za letu silně doleva 
Hra čtyřmi míči – hrají dvojice hráčů, každý hráč hraje svým míčkem. Na každé jamce se počítá skóre lepšího hráče z dvojice. 
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Hra na jamky – dva hráči soupeří o jednotlivé jamky. Hráč, který dosáhne na jamce lepšího skóre, získává bod. Pokud zahrají oba hráči na jamce 
stejný výsledek, jamku půlí. 
Hra na rány – typ hry, ve které vítězí hráč s nejnižším počtem ran po osmnácti jamkách 
CH 
Chip [čip] - přihrávka na jamkoviště  
Chip in [čip in] - chip přímo do jamky 
Chipping green [čiping grýn] - cvičné jamkoviště pro trénink krátké hry 
I 
Impact [impakt] - okamžik trefení míče úderovou plochou hlavy hole  
Indoor golf [indór golf] - golf uvnitř nebo hra na golfovém simulátoru  
Iron links [ajrn links] - hřiště pouze s jamkami par tři 
Irons [ajrns] - železa, druh golfových holí 
L 
Links course [links kórs] - hřiště na mořském pobřeží, většinou přírodní, bez umělých zásahů 
Lob - krátká vysoká rána, většinou se hraje speciální holí s velkým sklonem úderové plochy 
Lob wedge [lob več] - golfová hůl s velkým sklonem úderové plochy ke hře vysokých ran 
Loft – sklon úderové plochy hole 
M 
Marker [márkr] - zapisovatel 
Marshal [maršál] - osoba, která na hřišti dohlíží na plynulost hry a dodržování pravidel 
Mulligan [malign] - opravná rána při nesoutěžní hře 
N 
Netto [neto] - výsledek po odečtu handicapu  
O 
Out [aut] - hranice hřiště, která je značená bílými kolíky 
Out of bounds [aut of baunds] - hranice hřiště, která je značená bílými kolíky 
P 
Par - počet úderů na odehrání každé jamky, podle délky jsou pary tři až pět 
PGA -  Professional Golf Association 
PGAC - PGA Czech - Česká profesionální golfová asociace 
Pin position [pin pozišn] - umístění vlajky na greenu 
Pitch [pič] - lob, krátká vysoká rána, většinou se hraje  speciální holí s velkým sklonem úderové plochy  
Pitching wedge [pičink več) - hůl na hraní lobů 
Pot bunker [pot bankr] - hodně hluboký bunker, do kterého se schází po schůdcích  
Pro shop [pro šop] - prodejna s golfovým zbožím 
Public course [pablik kórs] - veřejné hřiště, kde může hrát kdokoliv bez omezení 
Pull [pul] - zatažená rána 
Push (puš) - zatlačená rána  
Putt[pat] - hra putterem, nebo rána na greenu 
Putter [patr] - speciální hůl určená převážně ke hře na greenu 
Putting green [pating grýn] - cvičné jamkoviště pro trénink puttů 
R 
Rough [raf] - nestříhané plochy mimo fairway 
Round [raund] - kolo, jedno kolo tvoří osmnáct jamek. Většina soutěží se hraje obvykle na jedno nebo čtyři kola. 
S 
Sand wedge [send več] - hůl s velkým sklonem úderové plochy,  používá se ke hře z bunkeru, ale i k přihrávkám 
Sandy wastes [sendy veist] - plochy s červeným pískem, nejsou překážkami     
Score card [skór kárd] - karta, kterou hráč dostane na každém hřišti a do které se zapisují výsledky na jednotlivých jamkách. Bývají zde také 
uvedeny délky jamek, par, handicapový index a místní pravidla. 
Semirough [semiraf] - okraj fairwaye 
Set - sada holí 
Shaft [šaft] - násada hole 
Slice [slajs] - rána, která se stáčí za letu silně doprava 
Socket [sokyt] - špatná rána krčkem hole 
Spin – dopředná rotace míče 
Stableford [stejblford] - bodovací soutěž, při které se sčítají získané body za celé kolo 
Sweetspot [svítspot] – ideální bod úderové plochy hole pro trefení míčku 
Swing - golfový švih 
T 
Tee [tý] - odpaliště, většinou zvýšená plocha, ze které se začíná hrát každá jamka. Je označeno dvěma značkami různých barev podle výkonnosti 
hráčů. Odpaluje se ze stojánku zvaného týčko. Jsou zde umístěny tabule s informacemi o délce a paru jamky.  
Tee, Tee peg [tý, tý peg] - týčko, stojánek na odpalování míčku z odpaliště 
Tee time [tý tajm] - startovní čas 
Time out [tajm aut] - oddechový čas 
Triple bogey [tripl bogy] - výsledek na jamce zahraný na tři rány nad par 
U 
US rating [jú es rejting] - americká norma hřiště převzatá Evropskou golfovou asociací (EGA) 
W 
Water hazard [vótr hazard] – vodní překážka 
Wedge [več] - krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy  
Woods [vúds] - dřeva, druh golfových holí určených především pro dlouhé rány 
Zkouška způsobilosti - dříve Zelená karta, teoretická a praktická zkouška, kterou hráč získá handicap 54.  

Zdroj: a.ga.ma 
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