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Příloha č. 4: Nabídka reklamního plnění Prague City Golf Club na rok 2012 

Možnosti partnerství 

1. Partnerství – Golfové hřiště 

 Generální partner 

 Partner automobilové značky 

 Partner 3 PAR jamky 

 Partner 4 a 5 PAR jamky 

 Partner jamkovišť 

 Reklamní banner 

2. Partnerství – Driving range 

 Reklamní banner 

 Plotová pole mezi odpališti 

 Driving range balls 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 

Typy partnerů 

1. Generální partner – cena 1 800 000 Kč 

 7 reklamních ploch v areálu – celkem 25 m
2
 

 4 parkovací stání s označením loga partnera 

 Umístění loga partnera v klubové restauraci v sektoru VIP lounge 

 Uspořádání dvou golfových turnajů na klíč 

 Uspořádání golfové akademie k získání golfové způsobilosti – 10 osob (10 

lekcí) 

 Uspořádání golfové akademie pro pokročilé - 10 osob (10 lekcí) 

 8 x roční hrací karta bez omezení a 2 x buggy 

 Uvedení loga partnera v klubové turnajové sérii cca 15 turnajů (presented by…) 

 

 



2. Auto partner – cena 1 200 000 Kč + zapůjčení služebního vozu 

 4 reklamní plochy v areálu – celkem 19 m
2
 

 Umístění prezentačního vozu v areálu resortu 

 2 parkovací stání s označením loga partnera 

 Umístění loga partnera v klubové restauraci v sektoru VIP lounge 

 Umístění loga partnera na 12 buggy 

 Uspořádání golfového turnaje na klíč 

 Uspořádání golfové akademie k získání golfové způsobilosti – 8 osob (10 lekcí) 

 Uspořádání golfové akademie pro pokročilé - 8 osob (10 lekcí) 

 4 x roční hrací karta bez omezení a 1 x buggy 

3. Partner 3 PAR jamky – cena 120 000 Kč + cena za Hole in One 

 Reklamní plocha 2 x 1 m v prostoru parkoviště 

 Reklamní plocha 65 x 80 cm na informační tabuli vybrané jamky 

 Možnost umístění vlastních reklamních odpalovacích kamenů 

 Vypsaná soutěž Hole in One na vybrané jamce 

 Roční hrací karta bez omezení 

Ukázka reklamní plochy pro partnera 3 PAR jamky 

 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 

 

 



4. Partner 4 a 5 PAR jamky – cena 80 000 Kč 

 Reklamní plocha 2 x 1 m v prostoru parkoviště 

 Reklamní plocha 65 x 80 cm na informační tabuli u vybrané jamky 

 Umístění vlastních reklamních odpalovacích kamenů 

 Roční hrací karta bez omezení 

Ukázka reklamní plochy pro partnera 4 a 5 PAR jamky 

 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 

5. Partner jamkovišť – cena 120 000 Kč 

 Reklamní plocha 2 x 1 m v prostoru parkoviště 

 Umístění vlajek s logem partnera na všech 18 jamkovištích na 30 dní 

 Roční hrací karta bez omezení 

Ukázka reklamní plochy pro partnera jamkovišť 

 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 



6. Reklamní banner 

Cena 100 000 Kč 

 Reklamní plocha 2 x 1 m u parkoviště na hlavní budově 

 Roční hrací karta bez omezení 

Cena 50 000 Kč 

 Reklamní plocha 2 x 1 m na driving range 

 Roční hrací karta na jméno 

Ukázka reklamní plochy na driving range 

 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 

Cena 50 000 Kč 

 Reklamní plocha 1,5 x 0,6 m na parkovišti resortu 

 Roční hrací karta na jméno 

7. Driving range balls – cena 120 000 Kč 

 Umístění loga partnera na všech tréninkových míčích (celkem 10 tis. ks driving 

range balls) 

 Roční hrací karta bez omezení 

 

 



Ukázka reklamní plochy driving range balls 

 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 

8. Reklamní banner – cena 120 000 Kč 

 Plotová pole oddělující jednotlivá odpaliště – velikost a tvar dle dohody, 

možnost umístění na krytá i venkovní odpaliště 

 Vlajky na chipping a putting greenech 

 Roční hrací karta bez omezení 

Ukázka reklamní plochy - plotová pole mezi odpališti 

 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 

 

 

 

 



Ukázka dalších reklamních ploch v areálu 

 

 

 



 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Interview 

Záznam z rozhovoru s manažerem marketingu Mgr. Petrem Šavrdou (PŠ) byl 

pořízen v kanceláři managementu klubu PCGC. Přepis zvukového záznamu je 

upraven a zkrácen. 

 

1) Kdo vlastní areál, kdo ho provozuje (hřiště, restaurace, obchod)? A jaká byla 

historie vzniku a vývoje Prague City Golf Club? 

PŠ: Veškeré pozemky v areálu patří rodině Bartoňů. Ti původně vlastnili i budovy, 

které od nich nedávno koupil investor jiný. Celý areál má v nájmu s opcí na 50 let 

společnost Czech National Golf Resort s.r.o., jejímž majitelem je Vladimír Motlík, a od 

letošního roku do ní vstoupil společník druhý. Podnik má tedy v pronájmu jak půdy, 

tedy i hřiště, tak budovy v areálu. Pan Motlík dále založil Prague City Golf Club o.s., 

který sdružuje členskou základnu a pod jehož názvem se resort prezentuje. 

2) V golfovém prostředí se velmi často můžeme setkat s tím, že každá organizační 

složka má jiný název. Jak je tomu u vás? 

PŠ: Existují zde současně 2 společnosti, Czech National Golf Resort s.r.o., která je 

společností s ručením omezeným, jež je zde kvůli reklamně a businessu, a občanské 

sdružení Prague City Golf Club o.s., kdy každý klub, který je ve federaci, musí být 

občanským sdružením. Kromě toho zde funguje i Zbraslav Golf Academy, která byla 

dříve součástí společnosti, ale nyní vystupuje jako společnost samostatná, přesto ale 

chceme navenek působit jednotně.  

3) Jaký je model organizační struktury společností? 

PŠ: Organizační struktura občanského sdružení je popsána ve stanovách klubu a je 

velmi jednoduchá. Skládá se pouze ze správní rady, která je složena z pěti lidí včetně 

prezidenta a viceprezidenta klubu, a valné hromady, jež se pořádá minimálně jednou 

ročně. Valná hromada tedy volí správní radu a ta posléze volí prezidenta. V organizační 

struktuře CNGR je nejvyšším orgánem jednatel, který podnik založil a také ho vlastní, 

pod nímž je ředitel resortu, a dále už se to dělí na jednotlivé úseky, jako je provoz, 

marketing a obchod a finance, pod nějž dříve spadalo i účetnictví. To je ale nyní děláno 

externě účetní firmou z Českých Budějovic. Do provozu se řadí i recepce, marshalové a 

údržba hřiště a marketing je rozdělován na eventy a reklamu.  



4) Kolik stálých zaměstnanců má Prague City Golf Club a kolik brigádníků 

najímáte přes letní sezónu? 

PŠ: Všichni pracovníci jsou zaměstnanci CNGR. Dohromady má resort 25 

zaměstnanců, z toho 3 recepční, 10 greenkeeprů, 3 marshalové a dalších 5 pracovníků 

zde působí na dohodu o provedení práce. Při pořádání větších akcí pak vypomáhají děti 

z akademie jako brigádníci, i neplaceným způsobem jako dobrovolníci. To nastává ale 

v opravdu velmi výjimečných případech. 

5) S jakým rozpočtem hospodaří Prague City Golf Club a jaká je jeho přibližná 

struktura (členství-příspěvky, vstupné-fee)? 

PŠ: Reálný roční rozpočet se pohybuje v řádech několika desítek milionů korun. 

V současné době se pracuje s takřka vyrovnaným rozpočtem, především kvůli 

dlouhodobým leasingům na stroje a zařízení, které na výdajové straně rozpočtu 

představují značnou položku. Přes polovinu příjmů tvoří green fee, cca 56 %. Dalších 

16 % představují turnaje, 14 % reklama, 8 % tvoří členské poplatky a hrací karty. 

Driving, půjčovna a provize z cateringu je zbývajících cca 6 %. Odhadované příjmy na 

rok 2012 předpokládají cca 4% navýšení tržeb. Největší podíl výdajů klubu tvoří 

mzdové náklady. Dále jsou to platby za nájemné a leasingy, tvořící cca 18 % výdajů. 

Významnou složkou jsou také provozní náklady, naopak výdaje na marketing a 

propagaci jsou velmi nízké a pohybují se průměrně mezi 1,2 – 1,5 % celkových nákladů 

firmy. Značná část reklamy je tedy s mediálními agenturami vyobchodovaná pomocí 

barteru. 

6) Koho identifikujete jako vaše největší konkurenty a proč? 

PŠ: Konkurenty vnímáme ze dvou spekter. Jedno je vzhledem k lokalitě, což je 

v podstatě Praha, a druhé vzhledem k podobnosti a kvalitě hřiště. Hlavními konkurenty, 

co se týče kvality hřiště a s ohledem na nejbližší okolí ve středních Čechách, je 

především Konopiště, Karlštejn, Beroun a Albatross, a z pozice Prahy jsou to Black 

Bridge, Hostivař a Hodkovičky. Já sám bych je ale nechtěl vnímat úplně jako 

konkurenty , spíše bychom se měli snažit více spolupracovat a navzájem si pomáhat. 

Naše hřiště je svým způsobem trochu kontroverzní - golfisté ho buď mají rádi, nebo ho 

nesnáší, a nejsou k němu moc lhostejní. 



7) Jaké služby nabízíte a za jaké ceny, popřípadě jaké je jejich využívání? 

PŠ: Nabízíme klasická green fee, turnaje, také partnerství v rámci našeho klubu. Dále 

nabízíme firemní hrací karty, roční fee, členství atd. Je toho samozřejmě více. Nesmím 

také opomenout golfovou výuku.  

8) Jaké doplňkové služby nabízíte? 

PŠ: Naše společnost je domluvena se službou Rychlá želva, dále nabízíme službu buggy 

boy, hlídání dětí a nachází se u nás největší pražský obchod s golfovým vybavením Pro 

Shop, který ovšem neprovozujeme, nicméně zákazníci ho mají v resortu k dispozici. 

Dále zde máme hřiště Himalayas, kdy se jedná o puttovací 18-ti jamkové hřiště, 

vybudované po vzoru skotského St. Andrews, které je v ČR zcela unikátní. Také zde 

máme malé hřiště Pitch&Putt a samozřejmostí je kvalitní restaurace. Nadstavbou je i již 

zmiňovaná dětská akademie, která se zaměřuje na výuku mládeže a spolupracuje 

s místní základní školou a gymnáziem Oty Pavla, a již dnes čítá 150 až 200 dětí. 

9) Jaké výhody plynou z členství ve vašem klubu? 

PŠ: Při mém nástupu do práce mi bylo sděleno, že se zaměřujeme na členy. Jenže to byl 

bohužel špatný směr, jelikož dnešní doba je jiná a nahrává spíše opačnému trendu, tedy 

orientaci na fee hráče. Proto i naše politika doznala určitých změn. Dnes se zaměřujeme 

především na fee hráče a turnaje. Velmi oblíbené jsou také hrací karty nebo roční fee. 

Členové obecně v českém golfu, podle mého názoru, vymizeli a přestávají se platit 

vysoké členské poplatky. V ČR se mezi běžnými fee hráči a členy nedělají přílišné 

rozdíly. My nabízíme svým členům několik výhod. Jedná se hlavně o procentuální slevy 

v obchodě, restauraci a partnerských klubech apod. Za celou dobu mého působení 

v klubu si členství koupilo ale pouze pár desítek lidí. 

10) Jaké typy turnajů pořádáte? 

PŠ: Za prvé je to turnaj klasický, kdy si klient turnaj objedná a zaplatí, nebo také 

pořádáme turnaje pro naše partnery v rámci určitého barteru. A za třetí organizujeme 

také sportovní akce ve spolupráci s ČGF, jakou bylo například ME družstev juniorů. 

Dle startu a ceny nabízíme zákazníkům 3 základní kategorie turnajů. Fee turnaj 

s postupným startem z jamky č. 1, turnaj s postupným startem ze dvou jamek (č. 1 a č. 



10 paralelně) a canon, kdy startuje z každé jamky jeden flieght najednou a postupně se 

protáčejí. 

11) Jaké výhodné balíčky a slevové akce nabízíte zákazníkům? 

PŠ: Máme určité reciprocity s jinými resorty, kdy si navzájem nabízíme slevu. U 

balíčků a slev se jedná především o nárazové akce ve slabším období. Například ranní 

golf na druhé devítce za 390 Kč se velmi dobře uchytil a zákazníci si tuto službu 

oblíbili. Nabízíme také množstevní slevy na určitý počet fee nebo roční fee. Velmi 

dobře fungují balíčky ve spolupráci s akademií nebo různé výhody pro rodinné 

příslušníky apod. Kluby se v dnešní době samozřejmě musí hodně snažit, protože 

golfových hřišť, především v blízkosti Prahy, je mnoho a golfistů oproti tomu 

proporcionálně málo.  

12) Jaké vidíte nedostatky a přednosti Vašeho golfového hřiště? 

PŠ: Obrovskou předností je jednoznačně naše poloha. Další výhodou je netypické 

hřiště, především svým skotským pojetím a určitými speciálními prvky. Velkým kladem 

dle mého názoru je i náš personál, zajímavý design restaurace a rozsáhlé tréninkové 

plochy, jako je velký driving, druhý driving - warm up, akademie a puttovací hřiště 

Himalayas. Hlavní nevýhodou byl jakýsi první dojem, který si golfisté udělali v roce 

2009, kdy se hřiště otevřelo příliš brzy a skýtalo ještě mnoho nedostatků. To paradoxně 

může být z dnešního pohledu vnímáno i jako výhoda, jelikož mnozí zákazníci, kteří se 

k nám po delší době vrací, jsou velmi příjemně překvapeni zlepšením kvality hřiště. 

Některé projekty bohužel nepostupují tak rychle, jak bychom si přáli, příkladem může 

být parkoviště. Dalším slabším místem je nedodělané jezero, u něhož stojí bagry, a 

některým zákazníkům také vadí sloupy elektrického vedení, které jsou bohužel 

koloritem městských hřišť. 

13) Co nabízíte svým klientům v zimním období? 

PŠ: V zimním období jsou hřiště i driving uzavřené, a protože nejsme provozovateli 

indooru, tak v zimě funguje pouze několik zaměstnanců, zaměřených na administrativu. 

Většina pracovníků, jako marshalové a greenkeepři, mají smlouvy na dobu určitou přes 

sezónu a vždy na jaře se znovu přijímají.   

 



14) Co je cílem vaší marketingové komunikace (např. počet návštěvníků denně)? 

PŠ: Cílem naší marketingové komunikace je napomoci k maximalizaci zisku. Bohužel 

budget na marketing je velmi malý, až nulový, Já osobně jsem spíše reklamo-skeptik, 

kdy nevěřím, že imageová reklama s fotkou a nápisem Prague City Golf Club přesvědčí 

golfisty, aby nás navštívili, a neumím si představit, že se nám vyplatí zaplatit například 

50 tisíc za reklamu, protože jsem přesvědčen, že tyto peníze nedostaneme zpět. Cílem je 

dostat na naše hřiště co nejvíce zákazníků a postupně tak naplňovat jeho kapacity, což 

se nám určitým způsobem i daří. Dnes navštěvuje náš resort průměrně 70 zákazníků 

denně, v lepších dnech v sezóně to je až 100 a navyšovat tato čísla i spokojenost golfistů 

je naším prvotním cílem. 

15) Jaké formy propagace využíváte a proč? 

PŠ: K propagaci našeho resortu využíváme různé druhy propagace. První rok po 

otevření jsme měli billboard na Strakonické ulici a dále jsme měli reklamu, která byla 

vysílána během golfových přenosů na stanici Nova sport, nebo také inzerci 

v časopisech, specializujících se na golf. My většinou za reklamu neplatíme, protože 

v této oblasti s mediálními agenturami velmi dobře fungují bartery, kdy my nabízíme 

partnerům vouchery na hru zdarma a oni nám na oplátku udělají reklamu. Takto 

například spolupracujeme s Mafrou jako s exkluzivním mediálním partnerem. 

Z reklamy se tedy postupně stahujeme a snažíme se spíše využít jiné formy propagace, 

jako je například direct mail. Nyní máme dohodu se serverem golf.cz, který má přes 20 

tisíc adres na golfisty, a prostřednictvím direct mailu dostaneme naši inzerci přesně do 

naší cílové skupiny. Mediální kampaně samozřejmě také využíváme, ale zde se spíše 

jedná o specifické prvky nebo produkty, které potřebujeme oznámit zákazníkům, jako je 

například chystané low-costové členství. Další výhodná cesta propagace je server ČGF, 

který navštěvuje mnoho lidí a kde je relativně levná reklama. Další velký potenciál ještě 

vidím ve facebooku či jiných sociálních sítích. Velkou propagací nejen našeho resortu, 

ale golfu obecně, byla kampaň ČGF „Hraj golf, změň život.“ Podpora prodeje se u nás 

využívá méně, máme míče a score karty s logem, také máme pár benefičních programů 

a akceptujeme např. Sphere card. 

 

 



16) Jak hodnotíte dostupnost PCGC pro zákazníky (autem, pěšky)? 

PŠ: Dostupnost k nám je velmi dobrá, ať už z centra nebo i z jiných koutů Prahy, 

protože se dopravní situace výstavbou pražského okruhu výrazně zlepšila. Drtivá 

většina zákazníků k nám dojíždí autem. Využíváme také přímou i nepřímou distribuční 

cestu. Tedy buď prodej klasicky přes recepci, přes webový portál, online rezervaci nebo 

přes Golf club program a incommingové agentury.  

17) U služeb je veledůležitou složkou personál. Jaké mají vaši zaměstnanci benefity 

a jak jste spokojen s jejich profesionalitou a přístupem? 

PŠ: Personál je u nás výborný a celkově tvoříme vynikající kolektiv, to se pak také 

projevuje na spokojenosti zákazníků. Výhodou oproti jiným klubům je, že máme pouze 

3 recepční, které se tak s pravidelnými zákazníky dobře znají, což přispívá k příjemné 

domácí atmosféře. I marshalové, se kterými se golfisté potkávají na hřišti, jsou velmi 

příjemní pánové. Přístup k zákazníkům je u nás hodně lidský, na čemž si také 

zakládáme a čím se chceme odlišit od konkurence. Hlavním benefitem pro zaměstnance 

je to, že u nás mohou hrát zdarma. Další výhodou je například zvýhodněná cena obědů. 

18) Jak zjišťujete u zákazníků spokojenost s vašimi službami? 

PŠ: Spokojenost se službami nikterak speciálně nezjišťujeme, protože ta se projevuje 

především v návštěvnosti hřiště. První rok existence jsme prováděli i dotazníkové 

šetření, ale návratnost dotazníků nebyla příliš vysoká. Spokojenost či nespokojenost 

golfistů zjišťujeme především „ústním průzkumem“, tedy hlavně z komunikace 

zákazníků s recepcí, marshaly a dalšími zaměstnanci klubu. Já se zase stýkám s lidmi 

z agentur, které pořádají turnaje, takže určitý feedback jistě máme.  

19) Jaká je vaše cílová skupina zákazníků (stručná charakteristika, spádová 

oblast)? 

PŠ: Dříve to byla především vyšší a vyšší střední vrstva. Dnes jsem přesvědčen o tom, 

že cílová skupina zákazníků by se měla nacházet ve střední vrstvě, která tvoří 60 až 70 

procent populace. I proto je nezbytné tento sport ještě výrazně zlevnit. Stropem by 

přitom mělo být 800 až 900 Kč za všední den a maximálně 1 200 Kč za víkendové 

green fee. Díky lokalitě se zaměřujeme na golfisty z Prahy 5, respektive z celého 

hlavního města a okolí.  



20) V červenci se u vás pořádalo ME juniorů družstev do 18 let a v září pak 

Mistrovství republiky v puttování. Jaké byly ohlasy z pořádání takto velkých akcí 

Prague City Golf Club ze strany účastníků a médií a jaký přínos tyto akce vašemu 

klubu přinesly (například v podobě propagace apod.)? 

PŠ: Určitě pro nás bylo ME důležité a převážně se nám dostalo kladných ohlasů, ať už 

ze strany ČGF nebo od samotných hráčů. Turnaj byl prezentován v několika médiích a 

na ČT 4 byl vysílán medailonek. Přesto si myslím, že tato akce zásadním způsobem 

neovlivnila vnímání klubu v očích zákazníků. Naším přáním do budoucna je uspořádat 

turnaj evropské tour žen, který by pro náš klub znamenaly daleko větší promotion. 

MČR v puttování není příliš velkým turnajem a považujeme jej spíše za jakési 

zpestření, i tak je to ale něco speciálního, co náš klub odlišuje od jiných. 

21) Jaká je spolupráce se Zbraslav Golf Academy a jak vidíte její budoucnost? 

Dočetl jsem se o možnosti založení internátní golfové střední školy od roku 2015? 

PŠ: Akademie je samostatnou společností pod názvem Zbraslav Golf Academy. Již při 

výstavbě areálu byla zamýšlena jako jeden ze základních pilířů tohoto centra. Dnes 

akademie čítá 150 až 200 dětí a spolupracuje s místní základní školou a Gymnáziem 

Oty Pavla v Radotíně. V budoucnu se počítá s otevřením internátní golfové střední 

školy, která by sídlila přímo v areálu resortu, ale to je ještě hudba daleké budoucnosti. 

22) Jaké máte plány o budoucnosti PCGC? Dočetl jsem se o možné výstavbě druhé 

„osmnáctky“? 

PŠ: Ano, takový je plán. Určitý projekt na výstavbu druhé osmnáctky již existuje a 

dokonce se už začalo hloubit jezero. Přesto sám nedokážu posoudit, do jaké míry je 

projekt reálný. Každopádně se jedná o horizont minimálně pěti let. Co se ostatních 

plánů týče, tak prvotní je odstranit nedostatky, které máme, a dodělat určité kosmetické 

úpravy, jako například parkoviště. Dalším cílem je uspořádat podobně prestižní akci, 

jakou bylo již zmiňované ME družstev juniorů. Také bychom rádi navyšovali 

návštěvnost, která se nyní v lepších dnech pohybuje okolo 100 golfistů denně, 

v průměru pak cca 70. Posledním, ale neméně důležitým cílem, je také rozvoj akademie. 

Děkuji za Váš čas a přeji Vám i klubu mnoho úspěchů. 



Záznam z rozhovoru s prezidentem PCGC a majitelem Czech National Golf 

Resort v jedné osobě, panem Vladímírem Motlíkem (VM), byl pořízen v klubové 

restauraci Patium. Přepis záznamu je opět upraven a zkrácen. 

 

1) Jak si přejete, aby zákazníci Váš klub vnímali? 

VM: Rádi bychom se zařadili do kategorie resortů vyšších kvalit. Chceme, abychom u 

zákazníků vzbudili dojem luxusu a aby to nebylo pouhé zdání, ale realita. Jsem si jist, 

že golfisté to ocení a z některých hřišť nižší úrovně budou přecházet k nám, jelikož jsme 

stále poměrně mladý resort, který si zákaznickou základnu stále utváří.  

2) Jaký počet zákazníků denně je cílem Vašeho klubu? 

VM: V průměru náš resort navštíví cca 70 golfistů denně. Naším cílem musí být tuto 

cifru neustále posouvat výše, alespoň k hranici 100 zákazníků v průměrném dnu. To se 

nám do jisté míry daří a jsem přesvědčen, že toho za pomocí zavedení nových produktů 

a zvýhodnění dosáhneme. 

3) Které golfové resorty vnímáte za největší konkurenty a proč? 

VM: My se řadíme do skupiny 18-ti jamkových hřišť, takže konkurenty jsou všechna 

hřiště v dojezdové vzdálenosti od Prahy, která jsou z hlediska kvality na podobné 

úrovni, tedy Albatross, Beroun, Karlštejn a Konopiště. Z hlediska polohy jsou to také 

například Hodkovičky, které jsou velmi blízko našeho resortu a zaměřují se tedy na 

stejnou oblast zákazníků. Jinak za konkurenty můžeme považovat veškeré drivingy a 

golfové areály v Praze.  

4) Jaké přednosti a nedostatky vnímáte u Vašeho golfového resortu? 

VM: Pevně věřím, že přednosti nad nedostatky převažují. Máme zde výborný personál, 

velmi zajímavé hřiště, jehož kvalita se každým rokem stupňuje, a mnoho tréninkových 

ploch, včetně kvalitní golfové akademie. Z nedostatků je na první pohled zjevné, že 

parkoviště není zrovna ideální, což budeme v nejbližší době řešit. Dále jsou to spíše 

drobnosti, například v oblasti selhání lidského faktoru nebo doplňkových služeb a 

podobně. 



5) Jaké příležitosti a naopak hrozby vnímáte u Vašeho golfového resortu? 

VM: Zkušenosti nám ukázaly, že hrozba například v podobě povodní v této oblasti 

existuje a každoročně máme při zvýšení hladin podzemních vod drobné komplikace i 

z toho důvodu, že hřiště je hodně členité a je zde mnoho prohlubní. Golf je stále vnímán 

jako sport pro bohaté, ale základna golfistů se každým rokem rozšiřuje, což lze 

v souvislosti s naší výbornou polohou na okraji Prahy vnímat jako obrovskou 

příležitost. 

6) Plánujete otevření driving range nebo jiné části resortu i v zimních měsících, 

popřípadě doplnění jiných služeb (například relaxace, masáže, wellness)? 

VM: O výstavbě wellness služeb v nejbližší době neuvažujeme, především kvůli velké 

finanční náročnosti podobných projektů, přestože by to bylo jistě zajímavé. Naopak nad 

provozem driving range přes zimní období diskutujeme každým rokem a i v průběhu 

nové sezóny se k tomuto tématu ještě určitě vrátíme. 

7) Cenová politika v oblasti golfového prostředí prochází v posledních letech 

značnými změnami. Jak vnímáte tento trend z pohledu Vašeho klubu? 

VM: Zlevnění golfu je dle mého názoru nevyhnutelné. I my musíme tento trend 

respektovat, a proto jsme přistoupili na snížení cen oproti roku předešlému. Toto snížení 

cen může mít ale v konečném efektu pozitivní vliv na tržby, protože se golf bude moci i 

v prostředí České republiky stát masovějším sportem a bude přístupnější více lidem. 

8) S jakými partnery spolupracujete, co od nich požadujete a co jim na oplátku 

nabízíte? 

VM: Pro klub se snažíme z každého odvětví zajistit exkluzivního partnera. Před každou 

sezónou jim nabízíme a vyjednáváme konkrétní podmínky. Partnery dělíme podle 

umístění reklam na golfovém hřišti a driving range a také podle toho, co a za jakou 

částku jim nabízíme. Jedná se buď o různé reklamní plochy, nebo o možnost využití 

našich služeb. Konkrétně můžu jmenovat Auto Hase, Pilsner Urquell, MF Dnes, ING a 

další. 

 



9) Plánujete v budoucnu navýšit rozpočet na marketing, popřípadě jaké formy 

propagace upřednostňujete? 

VM: Marketingem se v naší společnosti zabývá Mgr. Petr Šavrda, s jehož prací jsem 

velmi spokojen. Jsem si vědom, že rozpočet na propagaci není ideální, ale vše je dáno 

vysokými platbami za nájemné a splácením dlouhodobých leasingů. Po jejich umoření 

se tato částka navýší a jistě společnými silami vymyslíme, jak nejefektivněji tyto peníze 

v oblasti reklamy použijeme. Přesto i dnes jsme u cílové skupiny golfistů velmi dobře 

vidět, například díky využití direct mailu. 

10) Jak jste spokojen s kvalitou personálu, kde vidíte jeho nedostatky a přednosti? 

VM: Za dobu, po kterou klub funguje, nám vykrystalizoval velmi kvalitní tým 

spolupracovníků. Na některých pozicích jsme si vědomi našich rezerv, ale celkově se 

nám podařilo sestavit kvalitní kostru pracovníků, na kterých klub funguje. Myslím, že 

se nám vyplatilo vsadit na mladé, dynamické lidi, kteří se se společností dokonale sžili. 

11) Jaké jsou plány klubu v budoucnosti, kde ho vidíte za 5, za 10 let? 

VM: Rád bych společně s kolegy posunul klub na nejvyšší možnou úroveň z hlediska 

kvality hřiště i komfortnosti pro zákazníky. Dále chystáme výstavbu nového 18-ti 

jamkového hřiště, jež by nejpozději v horizontu deseti let mělo být dokončeno, což by 

resort opět pozvedlo v očích golfistů a zvýšilo by to naši prestiž. Chceme také nadále 

spolupracovat s místní akademií a společnými silami ji posunout k vybudování 

sportovního golfového internátu. 

Děkuji za Váš čas a přeji Vám mnoho osobních i profesionálních úspěchů. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6: Slovník základních pojmů 

 

Barter - druh výměnného obchodu. 

 

Birdie cards (tzv. průvodce po hřišti) - malý sešit s mapkami jamek na jednotlivých 

listech, kde jsou vykresleny jednotlivé jamky se všemi orientačními vzdálenostmi. 

 

Brownfields - opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané 

dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny. 

 

Buggy - unikátní golfové vozidlo. 

Buggy boy - osoba, která připravuje golfová autíčka, pomáhá s golfovým bagem a myje 

hole. 

 

Bunker - písečná překážka. 

 

Canon - typ turnaje, kdy z každé jamky startuje jeden flieght a zároveň se protáčejí 

 

Driving range - cvičné odpaliště pro dlouhou hru. 

 

Handicap (HCP) - číslo, které říká, kolik ran nad PAR hráč obvykle hraje, určuje tedy 

výkonnost hráče golfu, nejvyšší možné je 54. 

 

PAR - počet úderů na odehrání každé jamky v normě, podle délky je počet parů 3 až 5. 

Links -  označuje větrné mírně zvlněné hřiště, původně stavěné v přímořských 

oblastech s menším počtem stromů a vysokou trávou. 

 

Fairway - nakrátko střižená tráva mezi odpalištěm a jamkovištěm. 

 

Fee hráči - hráči, kteří nejsou členy klubu v daném resortu. 

 

Flieght - skupina hráčů, která jde ve stejný čas z prvního odpaliště a pokračuje dále po 

hřišti, většinou 2 až 4 hráči. 

 

Green - nejníže střižená plocha kolem jamky. 

 

Green fee (fee) - poplatek za hru, neboli částka, kterou musí hráč zaplatit za hru na 

jakémkoli cizím, nedomovském hřišti. 

 

Greenkeeper - osoba, která je zodpovědná za technický stav golfového hřiště a jeho 

údržbu. 

 

Chip - přihrávka na green, druh úderu, kterým se dostává míček na green. 

 

Marshal - osoba, jejíž pracovní náplní je hlídat hřiště, udržovat plynulost hry a 

odpovídat golfistům na jednotlivé dotazy, týkající se hry. 

 



Pitch - Vysoký úder pro přiblížení se k jamce s krátkým doběhem. 

 

Putt - rána na jamkovišti putterem, tedy speciální holí, určenou ke hře na greenu. 

 

Rychlá Želva - služba externí společnosti, která zajistí převoz hráče i jeho vozu 

v případě, že golfista nemůže řídit  

 

Score cards - kartičky, které golfisté používají pro zápis právě zahrané jamky, zapisují 

se do nich všechny výsledky všech jamek. 

 

Vozík - vozík na golfový bag. 

 

Warm up - cvičné odpaliště na zahřátí svalů před hrou. 

 

Zelená karta - osvědčení pro hru na golfovém hřišti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 7: Foto: prostory Prague City Golf Club 

Areál 

 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 

Restaurace 

 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hřiště 

 

 

 

Zdroj: Prague City Golf Club (2012) 


