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Příloha 1- Dobové foto: Ctihodná společnost golfistů edinburgských 

 
ZDROJ: CZ Golf (17) 
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Příloha 2- Rozdělení členských subjektů ČGF k 22. 3. 2014

 
 

ZK�� >�E1��>�E^<|�,�^h�:�<dp��'&�Ŭ�ϮϮ.3͘ϮϬϭ4�
^ƵŵĄƌŶş�ƉƎĞŚůĞĚ�ēůĞŶƐŬǉĐŚ�ƐƵďũĞŬƚƽ�

�
<ĂƚĞŐŽƌŝĞ� WŽēĞƚ� WŽǌŶĄŵŬĂ�
<ůƵďǇ�-�,ƎŝƓƚĢ� 94� <ůƵďǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ƉƌŽŬĄǌĂůǇ�ǀǌƚĂŚ�Ɛ�Ƶƌēŝƚǉŵ�ǌŶŽƌŵŽǀĂŶǉŵ�ŚƎŝƓƚĢŵ 
<ůƵďǇ�-��ƌŝǀŝŶŐǇ� ϯϭ� <ůƵďǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ƉƌŽŬĄǌĂůǇ�ǀǌƚĂŚ�Ɛ�Ƶƌēŝƚǉŵ�ĚƌŝǀŝŶŐĞŵ�ēŝ ǀĞƎĞũŶǉŵ�ŚƎŝƓƚĢŵ 
<ůƵďǇ�-�/ŶĚŽŽƌǇ� 6� <ůƵďǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ƉƌŽŬĄǌĂůǇ�ǀǌƚĂŚ�Ɛ�Ƶƌēŝƚǉŵ�ŝŶĚŽŽƌŽǀǉŵ�ǌĂƎşǌĞŶşŵ 
WƎŝĚƌƵǎĞŶĠ�-�ďĞǌ�ǌĂƎşǌĞŶş� ϰϮ� ^ƵďũĞŬƚǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ŶĞƉƌŽŬĄǌĂůǇ�ǀǌƚĂŚ�Ɛ�ǎĄĚŶǉŵ�ŚƎŝƓƚĢŵͬǌĂƎşǌĞŶşŵ 
WƎŝĚƌƵǎĞŶĠ�-�ŶŽǀĠ�ϮϬϭϰ� 3� ^ƵďũĞŬƚǇ�ƉƎŝũĂƚĠ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϭϰ 
�ĞůŬĞŵ� ϭϳϲ� ��

�
^ĞǌŶĂŵ�<ůƵďƽ�Ɛ�ƉƌŽŬĄǌĂŶǉŵ�ǀǌƚĂŚĞŵ�ŬĞ�ǌŶŽƌŵŽǀĂŶĠŵƵ�ŚƎŝƓƚŝ�
�şƐůŽ� EĄǌĞǀ� �ŬƌĂƚŬĂ� ZĞŐŝŽŶ� <ƌĂũ� ,ƎŝƓƚĢ�;Ύ�-�Ϯϳ�Ă�ǀşĐĞ�ũĂŵĞŬͿ�
ϬϬϮ 'ŽůĨ��ůƵď�^ǀƌĂƚŬĂ�ϭϵϯϮ GCSVR VÝCHOD A sǇƐŽēŝŶĂ Svratka 
ϬϬϯ Golf Club Karlovy Vary GCKVA ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ Karlovy Vary 
ϬϬϰ ZŽǇĂů�'ŽůĨ��ůƵď�DĂƌŝĄŶƐŬĠ�>ĄǌŶĢ Z'�D> ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ DĂƌŝĄŶƐŬĠ�>ĄǌŶĢ 
ϬϬϲ Park Golf Club Ostrava PGCOV VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ aŝůŚĞƎŽǀŝĐĞ 
ϬϬϴ 'ŽůĨ��ůƵď�WŽĚĢďƌĂĚǇ GCPDY ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ WŽĚĢďƌĂĚǇ 
ϬϬϵ Golf Club Praha GCPRH ZÁPAD B Praha Praha - Motol 
ϬϭϬ 'ŽůĨ�Θ��ŽƵŶƚƌǇ��ůƵď�WƌĂŐƵĞ GCCPG ZÁPAD B Praha ,ŽĚŬŽǀŝēŬǇ 
ϬϭϮ 'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď�>şƓŶŝĐĞ '<>/^ ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ >şƓŶŝĐĞ 
Ϭϭϰ 'ŽůĨ��ůƵď�^ĞŵŝůǇ GCSEM VÝCHOD A >ŝďĞƌĞĐŬǉ ^ĞŵŝůǇ 
Ϭϭϳ �ĞƐŬǇĚƐŬǉ�'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď BESGK VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ ZŽƉŝĐĞ 
Ϭϭϵ 'ŽůĨ��ůƵď�<ĂƌůƓƚĞũŶ GCKAR ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ <ĂƌůƓƚĢũŶ 
ϬϮϬ �ĞƌďǇ�'ŽůĨ��ůƵď�^ůƵƓŽǀŝĐĞ �'�^> VÝCHOD B �ůşŶƐŬǉ ^ůƵƓŽǀŝĐĞ 
ϬϮϮ /͘�'ŽůĨ��ůƵď�DŽƐƚ /'�DK ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ Most 
ϬϮϯ ϭ͘�:ŝŚŽēĞƐŬǉ�'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď��ĞĐŚǇŶĢ W:��� ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ �ĞĐŚǇŶĢ 
ϬϮϰ Golf Club KůŽŵŽƵĐ '�K>K VÝCHOD B KůŽŵŽƵĐŬǉ KůŽŵŽƵĐ 
ϬϮϱ 'ŽůĨ��ůƵď��ƌŶŽ GCBRN VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ <ĂƐŬĄĚĂ 
ϬϮϴ 'ŽůĨ��ůƵď��ƵƐƚĞƌůŝƚǌ GCAUS VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ Slavkov 
ϬϯϮ 'ŽůĨ��ůƵď�>ƵďǇ '�>h� ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ >ƵďǇ 
Ϭϯϵ 'ŽůĨŬůƵď�<ůĄƓƚĞƌ�dĞƉůĄ '<<d� ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ dĞƉůĄ 
Ϭϰϭ 'ŽůĨ�Θ��ŽƵŶƚƌǇ��ůƵď�^ǀŽďŽĚŶĠ�,ĂŵƌǇ GCCSH VÝCHOD A WĂƌĚƵďŝĐŬǉ ^ǀŽďŽĚŶĠ�,ĂŵƌǇ 
Ϭϰϯ �ĄŵĞĐŬǉ�'ŽůĨ��ůƵď�<ƌĂǀĂƎĞ ZGCKR VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ <ƌĂǀĂƎĞ 
Ϭϰϰ 'ŽůĨŽǀǉ��ůƵď�<ŽŶŽƉŝƓƚĢ GCKON ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ <ŽŶŽƉŝƓƚĢ 
Ϭϰϳ Golf Klub �ĂƌŽǀĂŶƐŬǉ��ǀƽƌ GKDDV ZÁPAD A WůǌĞŸƐŬǉ �ĂƌŽǀĂŶƐŬǉ��ǀƽƌ 
Ϭϰϴ ^ŽŬƌĂƚĞƐ�'ŽůĨ�Θ��ŽƵŶƚƌǇ��ůƵď SOGCC VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ Sokrates - <ŽƎĞŶĞĐ 
Ϭϰϵ 'ŽůĨ��ůƵď��ůĨƌĠĚŽǀ '��>& ZÁPAD A WůǌĞŸƐŬǉ �ůĨƌĠĚŽǀ 
ϬϱϬ 'ŽůĨ��ůƵď��ĞƎŽǀŝĐĞ GCBER ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ �ĞƎŽǀŝĐĞ 
ϬϱϮ 'ŽůĨ��ůƵď�,ĂƌƌĂĐŚŽǀ GCHAR VÝCHOD A >ŝďĞƌĞĐŬǉ ,ĂƌƌĂĐŚŽǀ 
Ϭϱϯ 'ŽůĨ��ůƵď�>ŝďĞƌĞĐ '�>/� VÝCHOD A >ŝďĞƌĞĐŬǉ >ŝďĞƌĞĐ�- DĂĐŚŶşŶ 
Ϭϱϰ 'ŽůĨ��ůƵď�WĂƌĚƵďŝĐĞ GCPAR VÝCHOD A WĂƌĚƵďŝĐŬǉ >ĄǌŶĢ��ŽŚĚĂŶĞē 
Ϭϱϲ 'ŽůĨ��ůƵď�WŽĚďŽƎĄŶŬǇ GCPOD ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ WŽĚďŽƎĄŶŬǇ 
Ϭϱϳ 'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď�,ůƵďŽŬĄ�ŶĂĚ�sůƚĂǀŽƵ GKHNV ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ ,ůƵďŽŬĄ�ŶĂĚ�sůƚĂǀŽƵ 
Ϭϱϴ 'ŽůĨ��ůƵď�>ŝďŽƵĐŚĞĐ '�>/� ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ >ŝďŽƵĐŚĞĐ 
ϬϲϬ 'ŽůĨ��ůƵď�DůĂĚĠ��ƵŬǇ GCMBU VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ DůĂĚĠ��ƵŬǇ 
Ϭϲϭ EŽǀĄ��ŵĞƌŝŬĂ��ŽƵŶƚƌǇ��ůƵď NAMCC VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ EŽǀĄ��ŵĞƌŝŬĂ 
ϬϲϮ WƌŽƐƉĞƌ�'ŽůĨ��ůƵď��ĞůĂĚŶĄ PGCCE VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ �ĞůĂĚŶĄ 
Ϭϲϯ 'ŽůĨ��ůƵď�DŶŝĐŚ '�DE/ ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ DŶŝĐŚ 
Ϭϲϱ sĂůĂƓƐŬǉ�'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď s�>'< VÝCHOD B �ůşŶƐŬǉ ZŽǎŶŽǀ�ƉŽĚ�ZĂĚŚŽƓƚĢŵ 
Ϭϲϲ <ƌĄůŽǀƐŬǉ�'ŽůĨ��ůƵď�DĂůĞǀŝů KGCMA VÝCHOD A >ŝďĞƌĞĐŬǉ DĂůĞǀŝů 
Ϭϲϳ 'ŽůĨ�<ůƵď��ĞƌƚŽǀŽ��ƎĞŵĞŶŽ GKCBR ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ �ĞƌƚŽǀŽ��ƎĞŵĞŶŽ 
Ϭϲϴ 'ŽůĨ�Θ��ŽƵŶƚƌǇ��ůƵď�DƐƚĢƚŝĐĞ GCCMS ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ DƐƚĢƚŝĐĞ 
Ϭϲϵ 'ŽůĨ�Θ��ŽƵŶƚƌǇ��ůƵď�WƌŽƐĞēŶĠ GCCPR VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ WƌŽƐĞēŶĠ 
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ϬϳϬ Klub ŚƌĄēƽ�ŐŽůĨƵ��ĞƐŬĠ�aǀǉĐĂƌƐŬŽ KHGCS ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ :ĂŶŽǀ 
Ϭϳϭ YƵĞĞŶƐ�WĂƌŬ�'ŽůĨ��ůƵď�DǇƓƚĢǀĞƐ QPGCM VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ DǇƓƚĢǀĞƐ 
ϬϳϮ 'ŽůĨ��ůƵď�'ƌĂďƓƚĞũŶ GCGRA VÝCHOD A >ŝďĞƌĞĐŬǉ 'ƌĂďƓƚĞũŶ 
Ϭϳϯ �ƐƚŽƌŝĂ�'ŽůĨ��ůƵď��ŝŚĞůŶǇ �'��/ ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ �ŝŚĞůŶǇ 
Ϭϳϲ 'ŽůĨ��ůƵď�&ƌĂŶƚŝƓŬŽǀǇ�>ĄǌŶĢ '�&Z> ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ Házlov 
Ϭϳϴ 'ŽůĨ��ůƵď�,ŽƐƚŝǀĂƎ GCHOS ZÁPAD B Praha ,ŽƐƚŝǀĂƎ 
Ϭϳϵ 'ŽůĨ��ůƵď�>ĄǌŶĢ�<ŽƐƚĞůĞĐ�Ƶ��ůşŶĂ '�><K VÝCHOD B �ůşŶƐŬǉ �ůşŶ 
Ϭϴϭ 'ŽůĨ��ůƵď�ZĂĚşŬŽǀ GCRAD VÝCHOD B KůŽŵŽƵĐŬǉ ZĂĚşŬŽǀ 
ϬϴϮ Golf Club UNO GCUNO VÝCHOD A WĂƌĚƵďŝĐŬǉ UNO - ,ŶĄƚŶŝĐĞ 
Ϭϴϰ 'ŽůĨ�Θ�ZĂĐŝŶŐ��ůƵď�<ĂƌůŽǀǇ�sĂƌǇ GRCKV ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ Karlovy Vary - ZĂĐŝŶŐ 
Ϭϴϱ DĂƌŝĂ�dŚĞƌĞƐŝĂ�'ŽůĨ��ůƵď Dd,'� ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ dĞƌĞǌşŶ 
Ϭϴϲ 'ŽůĨ��ůƵď�:ĞƓƚĢĚ '�:�^ VÝCHOD A >ŝďĞƌĞĐŬǉ :ĞƓƚĢĚ�- ZŽǌƐƚĄŶş 
Ϭϴϴ 'ŽůĨ��ůƵď�,ĄũĞ '�,�: ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ ,ĄũĞ 
Ϭϴϵ 'ŽůĨ��ůƵď�,ŽƎĞŚůĞĚǇ GCHOR ZÁPAD A WůǌĞŸƐŬǉ ,ŽƎĞŚůĞĚǇ 
ϬϵϬ Golf Club Stará Boleslav GCSBO ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ Stará Boleslav 
Ϭϵϭ 'ŽůĨ��ůƵď�dĞƉůŝĐĞ '�d�W ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ �şŶŽǀĞĐ 
ϬϵϮ Golf Klub WůǌĞŸ-�ǉƓŝŶĂ '<W>� ZÁPAD A WůǌĞŸƐŬǉ WůǌĞŸ�- �ǉƓŝŶĂ 
Ϭϵϳ zƉƐŝůŽŶ�'ŽůĨ�ZĞƐŽƌƚ�>ŝďĞƌĞĐ zW'Z> VÝCHOD A >ŝďĞƌĞĐŬǉ zƉƐŝůŽŶ 
Ϭϵϴ �ĞƐŬǉ�'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď CESGK ZÁPAD B Praha ,ůƵďŽŬĄ�ŶĂĚ�sůƚĂǀŽƵ 
ϭϬϭ 'ŽůĨ��ůƵď��ĞƐŬǉ�<ƌƵŵůŽǀ GCCKR ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ �ĞƐŬǉ�<ƌƵŵůŽǀ 
ϭϬϯ 'ŽůĨ��ůƵď�DŽůŝƚŽƌŽǀ�Ƶ�WƌĂŚǇ GCMUP ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ DŽůŝƚŽƌŽǀ 
ϭϬϰ 'ŽůĨ��ůƵď�EĂ�sƌƓşĐŚ GCNVR VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ EĂ�sƌƓşĐŚ 
ϭϬϲ Golf Club Sokolov GCSOK ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ Sokolov 
ϭϬϴ 'ŽůĨ��ůƵď�dĞůē '�d>� VÝCHOD A sǇƐŽēŝŶĂ dĞůē 
ϭϭϮ Barbora GC BARGC ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ dĞƉůŝĐĞ�- Barbora 
ϭϭϯ WĂƌŬ�'ŽůĨ��ůƵď�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ PGCHK VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ ,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ�- ZŽƵĚŶŝēŬĂ 
ϭϭϱ ZŝŶŐŚŽĨĨĞƌ�'ŽůĨ��ůƵď Z,&'� ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ aƚŝƎşŶ 
ϭϭϳ dĢƓĞƚŝĐŬǉ�'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď d�^'< VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ dĢƓĞƚŝĐĞ 
ϭϭϴ /��'ŽůĨ�ŬůƵď /�'<> VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ �ƌŶŽ�- �ƵƚŽŵŽƚŽĚƌŽŵ 
ϭϮϰ 'ŽůĨ��ůƵď�<ƵŶĢƚŝĐŬĄ�,ŽƌĂ GCKUH VÝCHOD A WĂƌĚƵďŝĐŬǉ <ƵŶĢƚŝĐŬĄ�,ŽƌĂ 
ϭϮϱ WƌĂŐƵĞ��ŝƚǇ�'ŽůĨ��ůƵď PGCGC ZÁPAD B Praha Zbraslav 
ϭϮϲ WƌĄĐŚĞŸƐŬǉ�'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď PRAGK ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ WşƐĞŬ�- <ĞƐƚƎĂŶǇ 
ϭϮϴ 'ŽůĨ��ůƵď�hŚĞƌƐŬĠ�,ƌĂĚŝƓƚĢ GCUHR VÝCHOD B �ůşŶƐŬǉ :ĞǌĞƌĂ�- KƐƚƌŽǎƐŬĄ�EŽǀĄ�sĞƐ 
ϭϯϮ 'ŽůĨ��ůƵď�,ŽƌĂů�sĞůŬĠ�<ĂƌůŽǀŝĐĞ GCHVK VÝCHOD B �ůşŶƐŬǉ sĞůŬĠ�<ĂƌůŽǀŝĐĞ 
ϭϯϲ 'ŽůĨ��ůƵď�DůĂĚĄ��ŽůĞƐůĂǀ GCMBM ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ DůĂĚĄ��ŽůĞƐůĂǀ 
ϭϯϳ Golf Club KƐƚƌĂǀŝĐĞ GCOSE VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ KƐƚƌĂǀŝĐĞ 
ϭϰϬ 'ŽůĨ��ůƵď�dĞƌĂƐǇ�jƐƚş�ŶĂĚ�>ĂďĞŵ '�dh> ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ dĞƌĂƐǇ�jƐƚş�ŶĂĚ�>ĂďĞŵ 
ϭϰϭ 'ŽůĨ�<ůƵď��ŽƚĂŶŝŬĂ '<�Kd ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ �ŽƚĂŶŝŬĂ 
ϭϰϯ Albatross Golf Club �>�'� ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ Albatross 
ϭϰϵ 'ŽůĨ�<ůƵď�KƐǇēŝŶĂ GKOSY VÝCHOD A WĂƌĚƵďŝĐŬǉ KƐǇēŝŶĂ�- �ŽďƎşŬŽǀ 
ϭϱϭ 'ŽůĨ��ůƵď�<ǇŶǎǀĂƌƚ GCKYN ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ <ǇŶǎǀĂƌƚ 
ϭϱϰ �ĞƌŽƵŶ�'ŽůĨ��ůƵď BERGC ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ �ĞƌŽƵŶ 
ϭϱϴ 'ŽůĨ��ůƵď��ĞŶĄƚŬǇ�ŶĂĚ�:ŝǌĞƌŽƵ '��E: ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ �ĞŶĄƚŬǇ�ŶĂĚ�:ŝǌĞƌŽƵ 
ϭϲϯ 'ŽůĨ��ůƵď��ŝƚŽǌĞǀĞƐ '��/d ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ �şƚŽǌĞǀĞƐ 
ϭϲϰ 'ŽůĨ��ůƵď��ůĂĐŬ��ƌŝĚŐĞ GCBBR ZÁPAD B Praha �ĞƌŶǉ�DŽƐƚ 
ϭϲϱ 'ŽůĨ��ůƵď�^ǀĂƚǉ�:ĂŶ '�^s: ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ Slapy 
ϭϲϴ �ĞŶĞƓŽǀƐŬǉ�'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď BENGK ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ <ŽŶŽƉŝƓƚĢ 
ϭϲϵ �ƷƎŽǀ�'ŽůĨ��ůƵď BURGC VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ �ƷƎŽǀ 
ϭϳϰ 'ŽůĨ�<ůƵď�,ƵŬǀĂůĚǇ GKHUK VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ ,ƵŬǀĂůĚǇ 
ϭϳϲ 'ŽůĨ��ůƵď�>ŝƉŝŶǇ '�>/W VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ >ŝƉŝŶǇ 
ϭϳϴ �ĞůĂĚŶĄ�'ŽůĨ��ůƵď ��>'� VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ �ĞůĂĚŶĄ 
ϭϴϬ >ŽƌĞƚĂ�'ŽůĨ��ůƵď�WǇƓĞůǇ >'�Wz ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ WǇƓĞůǇ 
ϭϵϱ 'ŽůĨ��ůƵď�,ƌĄĚĞŬ�ϭϵϵϱ GCHRD VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ ,ƌĄĚĞŬ�Ƶ�EĞĐŚĂŶŝĐ 
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^ĞǌŶĂŵ�<ůƵďƽ�Ɛ�ƉƌŽŬĄǌĂŶǉŵ�ǀǌƚĂŚĞŵ�
k�ĚƌŝǀŝŶŐƵ�ēŝ�ǀĞƎĞũŶĠŵƵ�ŚƎŝƓƚŝ�

�şƐůŽ� EĄǌĞǀ� �ŬƌĂƚŬĂ� ZĞŐŝŽŶ� <ƌĂũ� �ƌŝǀŝŶŐͬWƵďůŝĐ�
ϬϮϭ ϭ͘��ĞƐŬǉ�'ŽůĨ�Θ����<ƌĄƐŶǉ��ǀƽƌ GCCKD ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ <ƌĄƐŶǉ��ǀƽƌ 
ϬϴϬ Golf Club Ostrava GCOVA VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ Ostrava 
Ϭϵϯ 'ŽůĨ�<ůƵď�dǉŶ�ŶĂĚ�sůƚĂǀŽƵ '<dEs ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ dǉŶ�ŶĂĚ�sůƚĂǀŽƵ 
Ϭϵϱ 'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď��ƌŶŽ-�ĂďŽǀƎĞƐŬǇ GKBZA VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ �ƌŶŽ�- �ĂďŽǀƎĞƐŬǇ 
ϭϬϬ 'ŽůĨ��ůƵď��ĞƐŬĄ�>şƉĂ '���> VÝCHOD A >ŝďĞƌĞĐŬǉ EŽǀǉ��Žƌ�- WŝŚĞů 
ϭϬϱ Golf �ůƵď�WƌŽƐƚĢũŽǀ GCPRO VÝCHOD B KůŽŵŽƵĐŬǉ <ŽƐƚĞůĞĐ�ŶĂ�,ĂŶĠ 
ϭϬϳ 'ŽůĨ��ůƵď�^ƉĞŬƚƌƵŵ�WƌƽŚŽŶŝĐĞ GCSPP ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ aƚŝƎşŶ�- <ĂŵĞŶŝĐĞ 
ϭϬϵ 'ŽůĨ�<ůƵď��ĞƐŬĠ��ƵĚĢũŽǀŝĐĞ GKCBU ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ �ĞƐŬĠ��ƵĚĢũŽǀŝĐĞ 
ϭϭϭ �ƌďŝĂ�'ŽůĨ��ůƵď ERBGC ZÁPAD B Praha �şƐĂƎƐŬĄ�ůŽƵŬĂ 
ϭϮϬ 'ŽůĨ��ůƵď�&ĂƌŵĂ�DŝĐŚĂĞů '�&�D ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ EĞƚǀŽƎŝĐĞ 
ϭϮϭ 'ŽůĨ��ůƵď�:ŝēşŶ '�:/� VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ :ŝēşŶ 
ϭϮϯ 'ŽůĨ�<ůƵď�<ůĂƐŝŬ '<<>� ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ EŽǀĄ�sĞƐ�Ƶ��ĞƐŬǉĐŚ��ƵĚĢũŽǀŝĐ 
ϭϮϳ Slezsko-KƐƚƌĂǀƐŬǉ�'ŽůĨŽǀǉ��ůƵď ^>K'� VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ WĞƚƌŽǀŝĐĞ�Ƶ�<ĂƌǀŝŶĠ 
ϭϮϵ 'ŽůĨ��ĐĂĚĞŵǇ�DĞƚƌŽƉŽů '�D�d ZÁPAD B Praha >ĞƚŸĂŶǇ 
ϭϯϱ 'ŽůĨ��ůƵď�DĂƌŝŶĂ�WƌĂŚĂ GCMAP ZÁPAD B Praha ZŽŚĂŶƐŬǉ�ŽƐƚƌŽǀ 
ϭϰϰ 'ŽůĨ��ůƵď��ŚĂƚĞĂƵ�^ƚ͘�,ĂǀĞů�WƌĂŚĂ GCCHP ZÁPAD B Praha �ŚĂƚĞĂƵ�^ƚ͘�,ĂǀĞů 
ϭϱϮ ϭ͘�DĢƐƚƐŬǉ ŐŽůĨŽǀǉ�ŬůƵď�EŽǀǉ�:ŝēşŶ D'<E: VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ ^ŽŬŽů��ůƵĚŽǀŝĐĞ 
ϭϱϯ WƌĂŐƵĞ��ŝĂŵŽŶĚ�'ŽůĨ��ůƵď PGDGC ZÁPAD B Praha sĞůŬĄ��ŚƵĐŚůĞ 
ϭϱϳ 'ŽůĨ�Θ�^ƉŽƌƚ��ůƵď�,Ž^WKZd GSCHS ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ ^ƚĂƌĠ�,ŽĚĢũŽǀŝĐĞ 
ϭϱϵ 'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď�,ŽůĞƓŽǀ '<,K> VÝCHOD B �ůşŶƐŬǉ ,ŽůĞƓŽǀ�- �ŽƉǇ 
ϭϲϭ ϭ͘�^ůŽǀĂŶƐŬǉ�ŐŽůĨŽǀǉ�ĐůƵď W^>'� ZÁPAD A WůǌĞŸƐŬǉ WůǌĞŸ�- >ŽĚǌǇ 
ϭϲϲ 'ŽůĨ��ůƵď�dĞŚŽǀĞĐ '�d�, ZÁPAD B Praha dĞŚŽǀĞĐ 
ϭϲϳ 'ŽůĨ��ůƵď��ůŽŶşŶ '��>K ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ �ůŽŶşŶ 
ϭϳϭ Golf Club Grosshof '�',& VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ �ƌŽƵŵŽǀ 
ϭϳϯ 'ŽůĨ�:ŝŚůĂǀĂ 'K:/, VÝCHOD A sǇƐŽēŝŶĂ WƎşƐĞŬĂ 
ϭϳϳ Golf - ZĄũ 'KZ�: ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ ZĄũ�- Srbsko 
ϭϴϮ 'ŽůĨ�^ŶĂŝů�<ůƵď�jŚŽůŝēŬǇ GSNKU ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ jŚŽůŝēŬǇ 
ϭϴϰ sĂůƚŝĐŬǉ�'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď sd�'< VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ sĂůƚŝĐĞ 
ϭϴϱ zĂƌĚ�ZĞƐŽƌƚ YARDR ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ zĂƌĚ�- WƎĞĚďŽũ 
ϭϴϴ 'ŽůĨ��ůƵď�,ĂǀůşēŬƽǀ��ƌŽĚ GCHBR VÝCHOD A sǇƐŽēŝŶĂ >ĞƚŝƓƚĢ�,ŽƌŶş�WĂƉƓşŬŽǀ 
ϭϵϮ 'ŽůĨ��ůƵď�,�/ƉĂƌŬ '�,�/ VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ ,�/ƉĂƌŬ�dŽƓŽǀŝĐĞ 
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^ĞǌŶĂŵ�<ůƵďƽ�Ɛ�ƉƌŽŬĄǌĂŶǉŵ�ǀǌƚĂŚĞŵ�Ŭ�ŝŶĚŽŽƌƵ�
�şƐůŽ� EĄǌĞǀ� �ŬƌĂƚŬĂ� ZĞŐŝŽŶ� <ƌĂũ� /ŶĚŽŽƌ�
ϬϯϬ Golf Club Erpet Praha GCERP ZÁPAD B Praha Erpet 
Ϭϯϱ 'ŽůĨ��ůƵď�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ GCHKR VÝCHOD A <ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ /ŶĚŽŽƌ�&ŽŵĞŝ�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ 
Ϭϰϲ 'ŽůĨ�<ůƵď��ĞĐŚŝĞ GKCEE ZÁPAD B Praha �ĞĐŚŝĞ 
ϭϬϮ 'ŽůĨ��ůƵď�'ŽůĨĐĞŶƚƌƵŵ�>ŝďĞƌĞĐ '�'�> VÝCHOD A >ŝďĞƌĞĐŬǉ >ŝďĞƌĞĐ 
ϭϰϴ Golf Club Step '�^dW ZÁPAD B Praha Step 
ϭϳϱ 'ŽůĨ��ůƵď��ĞũǀŝĐĞ '���: ZÁPAD B Praha �ĞũǀŝĐĞ 
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^ĞǌŶĂŵ�ƐƵďũĞŬƚƽ�-�WƎŝĚƌƵǎĞŶǉĐŚ�ŬůƵďƽ�-�ƉƎŝũĂƚǉĐŚ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϭϰ�
�şƐůŽ� EĄǌĞǀ� �ŬƌĂƚŬĂ� ZĞŐŝŽŶ� <ƌĂũ�
ϭϵϴ 'ŽůĨ��ůƵď�DĢƐƚŽ��ůďƌĞĐŚƚŝĐĞ '�D�> VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ 
ϭϵϵ 'ŽůĨ��ůƵď�<ƓşƌŽǀŬĂ '�<^/ VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ 
ϮϬϬ Golf Club Start '�^d� VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ 

�
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^ĞǌŶĂŵ�ƐƵďũĞŬƚƽ�-�WƎŝĚƌƵǎĞŶǉĐŚ�ŬůƵďƽ�-�ŬƚĞƌĠ�ŶĞƉƌŽŬĄǌĂůǇ�
ǀǌƚĂŚ�Ɛ�ǎĄĚŶǉŵ�ƵǌŶĂƚĞůŶǉŵ�ǌĂƎşǌĞŶşŵ�

�şƐůŽ� EĄǌĞǀ� �ŬƌĂƚŬĂ� ZĞŐŝŽŶ� <ƌĂũ�
ϬϬϳ 'ŽůĨ��ůƵď�WůǌĞŸ '�W>� ZÁPAD A WůǌĞŸƐŬǉ 
Ϭϭϴ 'ŽůĨ�^ƉŽƌƚ��ůƵď��ůşŶ '^��> VÝCHOD B �ůşŶƐŬǉ 
ϬϰϮ �ƵƚŽŵŽƚŽŬůƵď�DĂƐĂƌǇŬƽǀ�ŽŬƌƵŚ AMKMO VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ 
Ϭϱϭ 'ŽůĨ��ůƵď�EŽǀĄ��ǇƐƚƎŝĐĞ�Ž͘Ɛ͘ GCNBY ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ 
Ϭϱϱ Golf Club SPA GCSPA ZÁPAD B jƐƚĞĐŬǉ 
Ϭϱϵ >ŝƉŶŽ�'ŽůĨ��ůƵď >/W'� ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ 
Ϭϲϰ �ĞŶĄƚŬǇ�Ŷͬ:͘�'ŽůĨ��ůƵď�ZĞƐŽƌƚ�WĂƌĂĚŝƐĞ GCRPA ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ 
Ϭϳϰ �ŵĂƚĠƌƐŬǉ�ŐŽůĨŽǀǉ�ĐůƵď�sŝĐƚŽƌŝĂ AGCVA ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ 
Ϭϳϱ 'ŽůĨ��ůƵď��ŝǀŽŬĄ�aĄƌŬĂ GCDSR ZÁPAD B Praha 
Ϭϴϯ 'ŽůĨ�<ůƵď�aƵŵĂǀĂ GKSUM ZÁPAD A WůǌĞŸƐŬǉ 
Ϭϵϰ 'ŽůĨŽǀǉ��ůƵď��ĞƐƚŐŽůĨ��ůƵĞ�^ŬǇ GCBBS ZÁPAD B Praha 
Ϭϵϲ 'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď��ďƌĂƐůĂǀ GKZBR ZÁPAD B Praha 
ϭϭϬ 'ŽůĨ�<ůƵď�DĢƓŝĐĞ GKMES ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ 
ϭϭϰ WƌǀŶş�'ŽůĨŽǀǉ��ůƵď��ŶŽũŵŽ�Ž͘Ɛ͘ PGCZN VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ 
ϭϭϲ ^ƉŽƌƚ�<ůƵď��ƌŶŽ SPOKB VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ 
ϭϭϵ 'ŽůĨ�Θ��ŽƵŶƚƌǇ��ůƵď��ĞƐŬĠ��ƵĚĢũŽǀŝĐĞ GCCCB ZÁPAD A :ŝŚŽēĞƐŬǉ 
ϭϮϮ Golf <ůĂĚŶŽ '>&<> ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ 
ϭϯϬ �ƚƌŝƵŵ�'ŽůĨ��ůƵď �dZ'� ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ 
ϭϯϭ 'ŽůĨ��ůƵď��ĚĞŶ��ĞƌŽƵŶ GCEBN ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ 
ϭϯϯ Golf Club Golf Arts GCGAR ZÁPAD B Praha 
ϭϯϰ 'ŽůĨ��ůƵď�<ůşŶŽǀĞĐ�Θ�&ŝĐŚƚĞůďĞƌŐ '�<&' ZÁPAD A <ĂƌůŽǀĂƌƐŬǉ 
ϭϯϴ 'ŽůĨŽǀǉ��ůƵď�WĂƌůĂŵĞŶƚƵ��ĞƐŬĠ�ƌĞƉƵďůŝŬǇ GCPCR ZÁPAD B Praha 
ϭϯϵ 'ŽůĨ��ůƵď�^ƚƌĞĚĂ/ŶĂŬ '�^dZ ZÁPAD B Praha 
ϭϰϱ sŝŶůĂŶĚ�'ŽůĨ��ůƵď s/E'� ZÁPAD B Praha 
ϭϰϲ 'ŽůĨ��ůƵď��ĂƌĚŝŶĂů '���> VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ 
ϭϰϳ 'ŽůĨ��ůƵď�^ůĂǀŝĂ '�^>� ZÁPAD B Praha 
ϭϱϱ &ŽƌĞƐƚ�'ŽůĨ��ůƵď <ůĄŶŽǀŝĐĞ &'�<> ZÁPAD B Praha 
ϭϱϲ &ƌŝĞŶĚůǇ�'ŽůĨ��ůƵď &Z/'� VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ 
ϭϲϬ Steel Golf Club Ostrava SGCOS VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ 
ϭϲϮ 'ŽůĨ��ůƵď�ϰh '&KZh ZÁPAD B Praha 
ϭϳϬ Golf �ůƵď��ƎĞǎĂŶǇ GCBRY ZÁPAD B Praha 
ϭϳϵ 'ŽůĨŽǀǉ�<ůƵď��ĚƌĂǀŽƚŶĢ�Ă�dĢůĞƐŶĢ�WŽƐƚŝǎĞŶǉĐŚ '<�dW ZÁPAD A WůǌĞŸƐŬǉ 
ϭϴϭ �ĂƐƚůĞ�'ŽůĨ��ůƵď�WƌƓƚŝĐĞ CGCPR VÝCHOD B :ŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǉ 
ϭϴϲ 'ŽůĨŽǀĄ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ�jũĞǌĚ�ŶĂĚ�>ĞƐǇ�- <ůĄŶŽǀŝĐĞ '^h<> ZÁPAD B Praha 
ϭϴϳ �ĄŵĞĐŬǉ�ƉĂƌŬ�aŝůŚĞƎŽǀŝĐĞ �W^/> VÝCHOD B DŽƌĂǀƐŬŽƐůĞǌƐŬǉ 
ϭϴϵ 'ŽůĨ�/ŶĚŽŽƌ��ůƵď�WƌĂŐƵĞ '/�W' ZÁPAD B Praha 
ϭϵϬ �ƚŽŵŝŬ�'ŽůĨ�<ůƵď�WĂƌĚƵďŝĐĞ �d'<W VÝCHOD A WĂƌĚƵďŝĐŬǉ 
ϭϵϭ 'ŽůĨ�<ůƵď�sĂůŵĞǌ GKVAM VÝCHOD B �ůşŶƐŬǉ 
ϭϵϯ KůǇŵƉŝĂ�'ŽůĨ��ůƵď K>z'� ZÁPAD B Praha 
ϭϵϰ Golf Club DŝůŽǀŝĐĞ '�D/> ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ 
ϭϵϲ 'ŽůĨ��ůƵď�WƎşďƌĂŵ GCPBR ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ 
ϭϵϳ 'ŽůĨ��ƌŝǀŝŶŐ�aĄƌŬĂ�WƌĂŚĂ GDSAP ZÁPAD B ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬǉ 
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Příloha 3- Výhody a nevýhody sekundárního a primárního výzkumu 

Typ 

výzkumu 
Výhody výzkumu Nevýhody výzkumu 

Sekundární 

výzkum 

Levný: v porovnání 

s cenami primárního 

výzkumu se jedná o 

výrazně levnější 

přístup. 

 

 

Zastaralý: sekundární data byla 

původně výsledky primárního 

výzkumu realizovaného zřejmě 

pro někoho jiného, za jiným 

účelem, který mohl proběhnout 

mnohem dříve, než byly výsledky 

zveřejněny 

    

 

 

Dostupný: například 

internetové zdroje dat 

jsou k dispozici 

zpravidla ihned, 

šetříme tak časové 

zdroje 

Nespolehlivý: nemáme kontrolu 

toho, jak byla data zajištěna, zda 

byly dodrženy zásady správného 

postupu, nedošlo-li ke zkreslení 

  
 

Využitelný ihned: 

v porovnání 

s primárním 

výzkumem je 

jednodušší a méně 

náročný na lidské 

zdroje 

Neaplikovatelný: získaná data 

mohou být příliš obecná, případně 

nemusí odpovídat specifikům 

firmy, problémy 

Primární 

výzkum 

Aplikovatelný: 

zjišťovaná data 

odpovídají přesně 

potřebám firmy 

Drahý: náklady na primární 

výzkum bývají zpravidla o jeden 

řád (v tisíci korun) vyšší než u 

výzkumu sekundárního 
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Přesný: při dodržení 

systematického 

postupu je zajištěna 

přesnost a spolehlivost 

dat 

Delší: není výjimkou, že kvalitní 

primární výzkum trvá měsíce, 

nebo dokonce celé roky 

    

Aktuální: zpravidla 

se nemusíme obávat 

informací, které by 

nebyly současné 

Nevyužitelný ihned: organizace 

primárního výzkumu je mnohem 

náročnější než u výzkumu 

sekundárního 

 

ZDROJ: Morisson (28) 

 

Příloha 4- Ilustrační foto: SNAG golf 

 
ZDROJ: Snagonline (33) 
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Příloha 5- Statistika evropských zemí týkající se hřišť a počtu hráčů 

 
ZDROJ: KPMG (13) 

 

Příloha 6.- Ilustrační foto: Zjednodušování golfu- Bigger hole (Zvětšená jamka) 

 
ZDROJ: Olmsted (31) 
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Příloha 7- Ilustrační foto: Footgolf 

 
ZDROJ: PGA (7) 

 

Příloha 8- Rozhovor s Ivanem Marešem 

Rozhovor s Ivanem Marešem, marshalem Golf Resortu Karlštejn 

 

Dobrý den Ivane, děkuji Vám předem za Váš souhlas s použitím tohoto rozhovoru. Pro 

začátek bych byla ráda, kdybyste se mohl trochu představit. Jen pro osvětlení, Vaší 

prací je marshalování na golfových hřištích, tj. jste „dozorčí“ nad chodem hřiště 

a rozhodčí v jednom. 

 

Patříte mezi jednoho z nejstarších představitelů tohoto povolání v naší republice, 

nepletu-li se. Od kdy se této práci věnujete? 

Marshala dělám od roku 2004, desátou sezónu jedu naplno. Od začátku pracuji na 

Karlštejně s jednou výjimkou v roce 2009, kdy jsem dělal i na Albatrossu, když se toto 

hřiště otevíralo. 

 

Kdy a kde jste se poprvé setkal s golfem? Potažmo odkdy jste se mu sám začal věnovat? 

Poprvé jsem se prakticky setkal s golfem v roce 1988 v Německu u kamaráda, který hrál 

golf. Vzal mě na hřiště, zahrál jsem si, a protože jsem věděl, že je v Mariánkách hřiště 

a bydlel jsem nedaleko, tak jsem se do toho pustil. No a aktivně jsem začal golf „hrát“ 

v roce 1992, kdy jsem jel do Ameriky a koupil si tam hole za $150 i s bagem a začal 

jsem tajně trénovat doma na zahradě. Stal jsem se členem Golf klubu Plzeň, jednoho 
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z nejstarších golfových klubů, který neměl svoje hřiště, začal jsem trénovat a postupně 

jsem přešel do Golf Klubu Mariánské Lázně, kde jsem si získal HCP 36 u vyhlášeného 

trenéra Oldy Nechanického. Na hřištích jsem začal hrát v roce 1995 a tehdy jsem si 

řekl, že vybuduji golfové hřiště pro Plzeň. Když jsem to řekl, řekl svým přátelům, všichni 

se smáli. Nedal jsem se, našel jsem a přemluvil vlastníka pozemků, sehnal investora, 

lidi, kteří hřiště postavili, a v roce 2000 se otevřelo hřiště v Alfrédově, jehož jsem 

duchovním otcem.  

 

Jak vnímáte vývoj golfu od počátku 90. let, kdy u nás tento sport bezpochyby začal 

nabývat na výrazné popularitě? Můžete toto období stručně analyzovat? 

To je určitě pravda. Po revoluci chtěli všichni dělat to, co se dělá na západě a golf byl 

na západě populárním sportem, takže ho všichni chtěli hrát i tady. To bylo takové 

zvláštní období, kdy bylo málo hřišť a hodně lidí chtělo hrát golf, zejména ti, co po 

revoluci rychle zbohatli. Byla to taková módní vlna a já si myslím, že to bylo na jednu 

stranu dobré, ale na druhou stranu byl golf pořád takovou prestižní záležitostí pouze 

pro vybrané lidi. Přístup ke golfu se měnil postupně, v současné době to vidím tak, že 

golf byl podobným módním sportem, jako byl kdysi tenis. Tenis šel nahoru z důvodu 

toho, že jsme měli nějaké vzory, sportovní úspěch. Přišla revoluce, golfu se řeklo ano, 

ale co, myslím, našemu golfu chybí, jsou vzory. Tak jako byl v tenise Kodeš, 

Navrátilová, Korda apod.; ale my nemáme nikoho, protože úroveň českých profíků je 

prachmizerná. 

Teď je to sport, jak to vidím já, pro vyšší střední třídu. Už to není takový snobismus jako 

dříve, tedy v 90. letech. To byl jeden z důvodů, proč jsem váhal s rozhodnutím jít 

pracovat na Karlštejn, protože Karlštejn byl vyhlášen jako klub snobů. Když jsem sem 

ale přišel, tak jsem zjistil, že ti lidé jsou fajn, že jsou dobří, tedy v té době. Teď to 

vykrystalizovalo tak, jak to je, a proto neříkám „fajn“, ani „snobárna“, ale je faktem, 

že tady většina lidí nemá problémy s financemi, a proto se chovají trochu jinak než 

většina populace. 

 

V čem vidíte jádro problému, že golf a jeho oblíbenost začaly pomalu, ale jistě 

stagnovat? 

Osobně si myslím, že finanční situace není příznivá, a tak lidé víc šetří a přemýšlejí víc 

o tom, zdali půjdou na fotbal za padesát korun nebo na golf za tisíc korun. Navíc lidi, 

kteří chtěli začít hrát golf, tak ho začali hrát před čtyřmi, pěti, šesti lety. Jak 
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se seznámili s tím prostředím v klubech, přišli najednou na to, že všechno, co se o golfu 

říká - že je to etický sport, že je to sport gentlemanů apod. -, vlastně není úplně pravda, 

že ty sportovní manýry jsou všude stejné. Navíc, když začnete hrát golf, jste plný elánu 

poznávat co nejvíce hřišť, ale nadšení postupně vyprchá a vy začnete navštěvovat pouze 

hřiště nejblíže k Vašemu domovu či práci. Navíc i frekvence hraní se snižuje. Já osobně, 

když jsem začínal, tak jsem chodíval hrát minimálně 2x týdně a teď mi bohatě stačí jít 

jednou za 14 dní. 

Navíc zůstalo stejné, že u nás lidi na golf chodí hlavně ukázat, že na to mají. 

 

Uvědomujete si nějakou změnu ve vnímání golfu veřejností v průběhu let, co se v tomto 

oboru pohybujete? 

Dříve sport pro smetánku, dnes pro vyšší střední třídu, jak jsem říkal v předchozí 

otázce. Golf dneska není pro horních deset tisíc, ale pro horních sto tisíc. Řekl bych, že 

široká negolfová veřejnost bere tento sport jako normální volnočasovou aktivitu, která 

ovšem je pro tu vyšší střední vrstvu, pro lidi kteří mají peníze. Tento přístup se změnil 

především díky vysílání golfu v televizi, článcích o něm v novinách, apod. Můj názor je, 

že každý člověk, který se chce věnovat obchodu, by měl znát golf a umět ho alespoň 

minimálně hrát, protože golf je vlastně jedno z nejlepších prostředí pro vytváření vztahů 

vůbec. 

Jaký je Váš názor na invence ČGF v podobě projektů, které by měly podporovat růst 

golfu? V souvislosti s tím, vidíte budoucnost ve slevových programech Dvě fee za cenu 

jednoho apod., které se v poslední době objevují? 

Já osobně vím, že veškeré nárazové akce nemají cenu. Hraj golf, změň život - kde jsou 

všichni ti golfisté, které to mělo získat? Stálo to několik milionů a nic z toho. To jsou 

jenom pózy, které nepřinášejí užitek. Teď nová akce Golf do škol. Golf do škol 

samozřejmě ano, ale plno dětí nemá ani na to, aby si zaplatilo oběd, a my budeme říkat 

„golf do škol“. Kluby v Čechách chtějí pouze zisk v podobě peněz, aby měly alespoň na 

údržbu. Osobně si myslím, že cesta Švédska je ta dobrá. Město zaplatí hřiště, postaví 

ho, zaplatí správce a trenéra a umožní lidem si levně zkusit, jestli je to baví, či ne. 

Typický příklad u nás je Karviná, kde je veřejné hřiště plně přístupné veřejnosti, kde si 

můžou za pár korun půjčit hole a vyzkoušet si, jestli je to baví. Když je to chytne, tak 

se přihlásí do klubu a začnou hrát na regulérních hřištích. Takhle se ty děti vychovávají 

k tomu, aby začaly hrát golf a dosahovaly nějakých výsledků. 

Problém taky je, že u nás neexistuje žádný klubový život. 
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Máte představu, jaká bude budoucnost golfu u nás a jak se bude vyvíjet?  

Třeba nějaký nápad na oživení nebo změnu, aby se golf opět rozšiřoval? 

Zatím tady nemáme ten vzor. Stejně jako v tenise se dlouho tvořila střediska pro mládež, 

dlouho trvalo, než se z nich vyklubal nějaký talent, který začal dosahovat výsledků. Tato 

centra jsou dnes už i v golfu, ale bude to trvat řadu let než se v nich zrodí golfista, který 

bude dobrý nejen herně, ale i morálně. Děvčata budou chtít být jako Klára Spilková, 

pokud Klára dosáhne nějakých výraznějších výsledků. K tomu u nás ale musí mít i tu 

základnu v podobě peněz, protože golf není příliš levný sport. Zároveň je tedy nutné mít 

vedle vzoru dostatek veřejných hřišť a trenérů, kde lidé nemusí platit horentní částky. 

 

A teď se posuneme do poněkud širšího měřítka. Jaký je Váš názor na golf za našimi 

hranicemi? Myslíte, že je golf v expanzi?  

Obecně ve světě je ta stagnace stejná jako u nás. Počty hráčů se nezvětšují, protože na 

lidi jsou kladeny čím dál tím vyšší požadavky v práci, především ty časové, a golf není 

sport na půl hodiny. 

 

Jak vnímáte golf ve světě, chovají se hráči rozdílně? 

Rozdíl mezi českým a zahraničním golfistou je, že lidé v zahraničí hrají, aby se pobavili. 

U nás se všichni ptají: „Jaký máš HCP, jaké číslo si zahrál?“. Všichni si tady hrají na 

HCP. My bereme golf příliš vážně, zapomínáme na to, že golf je hra, a hra rovná 

se zábava, tedy že bychom se u toho měli bavit, ale podle nějakých regulí. A to je určitě 

i největší rozdíl obecně mezi českým a  zahraničním golfem. 

 

Světový golfový trend spočívá ve vytváření modifikací golfové hry, mohlo by  

něco podobného mít úspěch i tady? 

Úspěch by u nás mohlo mít pořádání turnajů na devět jamek. Pořádat firemní turnaje 

odpoledne po práci. A potom také ta hřiště přizpůsobit tak, aby se tam lidem mohlo líbit 

a měli z toho příjemný zážitek. Přiblížit fairwaye směrem k odpalištím, omezit počet 

překážek tak, aby člověk řekl, „tak včera jsem hrál sto, dneska 95“, a nemusí to být 

nějaká nadměrná fyzická zátěž. 

 

Děkuji za Vaše pohledy na tuto problematiku, pojďme teď přejít přímo k Vašemu 

zaměstnání. Vybral jste si tento klub sám? Co Vás k tomu vedlo? 
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Ano, vybral. Šel jsem sem dobrovolně, protože jsem byl zvědavý, jak tady ta komunita 

funguje, protože o ní panovaly šílené zvěsti. Přišel jsem sem v době, kdy tady byla 

poměrně příznivá atmosféra a výborné vedení, které dokázalo poručit, pochválit, ocenit 

i zkritizovat. To se mi líbilo, byla to teamová práce. 

 

Znáte cíle, s jakými byl klub založen? 

Chemapol Group chtělo propagovat svojí firmu, postavili to tedy jako firemní hřiště, 

které se později zprivatizovalo, takže jaké byly cíle těžko říct, resp. určitě to bylo 

zviditelnit Chemapol. 

 

Je jasné, že stejně jako v životě i v budování golfového resortu se někdy něco nepovede. 

Vnímáte takovou situaci na Karlštejně, např. postavení třetí devítky? 

Postavení třetí devítky vyplynulo z toho, že v době kdy se plánovala, byl zrovna ten 

golfový boom, „hurá všichni na golf“. Samozřejmě lepší je mít „osmnáctku“ plnou než 

„sedmadvacítku“ poloprázdnou. Myslím si, že to byla chyba, ale dala se těžko 

předvídat. Nikdo nevěděl, že dojde k nějaké ekonomické krizi, a všichni věřili v lepší 

zítřky - a ony nedorazily. Čili můj názor je: stalo se, ale mělo by se udělat víc věcí pro 

to, aby to hřiště bylo naplněné. Co mě jinak překvapilo, bylo například, když se před 

čtyřmi lety zrušila posilovna a bazén a letos se obojí opět obnovilo. To všechno jsou 

naprosto zbytečné náklady. Navíc si nemyslím, že posilovna je něco, co musí být na 

golfu, navíc když jsme vlastně mimo civilizaci. Kdo po pěti hodinách chození po hřišti 

půjde do posilovny nebo si zaplavat do desetimetrového bazénu? 

 

Jak by se podle Vás měl Karlštejn v budoucnu, pokud vůbec, změnit, aby si nadále 

udržel své jméno a zůstal vyhledávaným klubem v republice? 

Karlštejn nemá už své prestižní jméno z několika důvodů. Především kolem Prahy 

vyrostlo několik kvalitních hřišť, jednoduchých, krásných, s dobrou klubovnou 

a restaurací i dobrou kvalitou zázemí. Myslím si, že tu bývalou slávu už těžko budeme 

získávat. Možná jedině tím, že se tady výrazně zlepší služby a upraví cena. 

 Dnes jsem zaslechl připomínku jednoho člena. „Nejkrásnější hřiště v Česku 

s nejhorším servisem.“ Jde o parkoviště, restauraci, pro shop, služby od zaměstnanců 

klubu jako je naložení bagu na autíčko apod. Schází nám tady ubytování, zlevněné 

balíčky na hru. Nemáme smlouvy s žádnými hotely v Praze, dřív jsme měli např. 

Intercontinental. Chybí nám propagace v zahraničí. Všichni cizinci, kteří sem přijedou, 



 XIV 

jsou z hřiště naprosto nadšeni, ale Karlštejn s žádnou zahraniční cestovní agenturou 

nijak výrazně nespolupracuje. Spoléhat jen na překrásný pohled na hrad do budoucna 

nelze. Bylo by třeba vypracovat jasnou vizi, kam chce klub i hřiště směřovat, a tomu 

dlouhodobému cíli vše přizpůsobit. 

 

Jaké místo podle Vás zaujímá Karlštejn na golfové mapě ČR? Mám na mysli, mezi 

které kluby byste ho zařadil s ohledem na význam a přínos českému golfu? 

Kvalitou hřiště i okolí určitě do první pětky. Přínos pro český golf nemá Karlštejn téměř 

žádný. Mládež nula, hřiště je drahé, nevyšel odtud žádný trenér, funkcionář, manažer, 

všichni hráči tady jsou pouze výkonnostní, kteří českému golfu obecně nijak 

nepřispívají. Myslím si, že je tady téměř nulový marketing, a opět opakuji, chybí důraz 

na propagaci v zahraničí. Navíc nespolupracujeme vůbec s žádným hřištěm v okolí. 

Například v západočeském kraji spolu všechna hřiště spolupracují, mají jednu kartu, na 

kterou si můžete zahrát v Mariánkách, Kynžvartu, Františkových Lázních i v Karlových 

Varech. Totéž je i na Moravě. 

 

Můžete porovnat zázemí některých známých klubů v ČR, popř. některých zahraničních, 

s Karlštejnem? 

Když vejdu do Mariánských Lázní, tak tam vidím tradici golfu, výzdobu, nástěnku, 

prostě vidím, že se tam něco neustále děje, tam to žije. Například tam mají v létě každý 

týden akademii pro šedesát dětí. Čili já si myslím, že je to tu neosobní, je tady prázdno, 

chybí tady ten správný golfový/klubový/ duch. V zahraničí Vás provedou po klubovně, 

postarají se o Vás hned od zastavení na parkovišti až po Váš odjezd. Vím, že jde 

o peníze, ale péče o hosty/členy i příchozí/ se později vrátí v podobě těch zákazníků, 

kteří díky těmto službám přijdou. 

 

Mohl byste na závěr říct, jak vnímáte práci klubu s ohledem na probíhající české 

a světové trendy? 

Tady žádný klub není, klubový život neexistuje. To, že je jednou týdně turnaj pro členy, 

kde se hraje o peníze, není dle mého názoru asi ten pravý klubový život. S lidmi se tu 

bohužel příliš nepracuje. To se podle mě musí změnit především. 

 

Ivane, děkuji Vám za zajímavý rozhovor. Mám poslední otázku. Jak bude podle Vás 

vypadat golf za dalších 25 let...? 
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Golf je výborná volnočasová aktivita, lidi přijdou na to, že musí sportovat, musí něco 

dělat a oprostí se od toho sedavého životního stylu, který teď panuje. Tak jako na to 

přišli v Americe. Chodí se na golf projít, popovídat si s přáteli, dají si oběd a za tři dny 

zase. Každý hledá někoho, s kým si může popovídat. Osobně si myslím, že z golfu 

se postupně stane zábava, jak by to mělo být, a špičkový golf se oddělí od té rekreační 

části. My tady chceme slučovat hrušky s jablky, ale to prostě nejde. My nevíme, jestli 

chceme být klub a golf, zábava, nebo profesionální sport. K tomu, aby ten sport byl víc 

populární, potřebuje podporu od státu a od klubů, ty zas musí podporovat, aby co 

nejvíce lidí hrálo golf...  

 
Příloha 9- Mapa hřiště Golf Resortu Karlštejn 

 
ZDROJ: Golf Resort Karlštejn (14) 
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Příloha 10- Ilustrační foto: GRK 

 
ZDROJ: Golf Resort Karlštejn (14) 

 

Příloha 11- Ceník služeb GRK 

• Green fee  
- Pondělí celý den     1.350,-  
- Út– St do 11 hod.     1.350,- 
- všední den 18 jamek     2.000,- 
- So, Ne, svátek 18 jamek    3.000,- 
 

- junioři do 18 let všední den 18 jamek   1.000,- 
- junioři do 18 let So, Ne, svátek 18 jamek  1.500,- 

 

- devět jamek všední den    1.000,- 
- devět jamek So, Ne, svátek    1.500,- 

 

Letní promo  

- 18 jamek po 17:00, všední den    1.000,- 
- 18 jamek po 17:00, víkend a svátky   1.500,- 
- 27 jamek za cenu 18 – platné v srpnu   dle ceníku 

 

 

• PGA / PRO 
V doprovodu dvou platících hráčů       zdarma 

V doprovodu méně než dvou platících hráčů     100% GF 

Roční hrací karta pro PGA/PRO       5.000,- 
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• Presidenti golfových klubů 
1x ročně vstup na hřiště        zdarma 

- pouze pro kluby, které mají znormovaná hřiště, podle ročenky 
 

• HCP vklad/Nesoutěžní výsledek       150,- 
 

• Půjčovné   
- autíčko 18 jamek      1.300,- 

- autíčko 9 jamek                           700,- 

- autíčko 18 jamek člen klubu           700,- 

- autíčko 9 jamek člen klubu        400,- 

- trolley                            200,- 

- el. trolley                       600,- 

- el. trolley člen klubu         400,- 

- set holí                  1.000,- 

- set holí člen klubu         600,- 

- 1 hůl                 100,- 

- 1 hůl člen klubu                  50,- 

- žeton (50 míčů) člen           30,- 

- žeton (50 míčů) nečlen        ..60,- 

- caddy        1.210,- 

- šatní skříňka (poplatek na rok)               1.000,- 

- klec (poplatek na rok)                1.000,- 

• Relax Po-Ne nečlen           500,- 
Po-Ne (člen)              0,- 

• Masáže All body       1.200,-/h 
  Back only          500,-/h 

  Lymfatická          600,-/h 

  Lávovými kameny         600,-/h 

• Jednorázové vstupy (VOUCHERY) 
Tipy voucherů - bez omezení vstupu      3.000,- 

   - všední den      2.000,- 

   - po, út-st do 11:00     1.350,- 
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• Trenéři 
Osob čas Cvičitel 

1 – 2  1 hod 850 

3 – 4  1 hod 1.000 

5 – 6 1 hod 1. 200 

 1/2 hod 500 

 5 lekcí 3.800 

 

Lekce golfu s trenérem – DĚTI 

Osob čas Cvičitel 

1  1 hod 450 

 

GRK má z každé tréninkové lekce 20%. 

ZDROJ: GRK, interní materiály, zpracování vlastní, (43) 

 

Příloha 12- Ceník a formy členství GRK 

Osobní členství 
-vstupní poplatek: 200 000 Kč 
-roční hrací poplatek:  27 000 Kč 
-udržovací poplatek: 7 000 Kč  
-počet hracích karet: 1 
-počet vstupů: neomezený 
-členské ceny 
-karta je na jméno, NEPŘENOSNÁ 
-platnost: sezónní 
 
Rodinné členství 
-vstupní poplatek: 300 000 Kč 
-roční hrací poplatek:  50 000 Kč 
-udržovací poplatek: 7 000 Kč (za 1 kartu) 
-počet hracích karet: 2 (karty jsou pro 2 dospělé a neomezený počet nezaopatřených dětí 
mladší 21 let 
-počet vstupů: neomezený 
-členské ceny 
-karta je na jméno, NEPŘENOSNÁ 
-platnost: sezónní 
 
Seniorské členství (muži a ženy ve věku 62 let a starší) 
-vstupní poplatek: není / neprodává se – může se jím stát pouze náš člen 
-roční hrací poplatek:  19 000 Kč 
-udržovací poplatek: 7 000 Kč  
-počet hracích karet: 1 
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-počet vstupů: neomezený 
-členské ceny 
-karta je na jméno, NEPŘENOSNÁ 
-platnost: sezónní 
 
Kadetské členství (děti do 15ti let včetně) 

-vstupní poplatek: 0 Kč 
-roční hrací poplatek:  7 000 Kč 
-počet hracích karet: 1 
-počet vstupů: neomezený 
-členské ceny 
-karta je na jméno, NEPŘENOSNÁ 
-platnost: sezónní 
 

Juniorské členství (16-18 let včetně) 

-vstupní poplatek: 0 Kč 
-roční hrací poplatek:  13 500 Kč 
-počet hracích karet: 1 
-počet vstupů: neomezený 
-členské ceny 
-karta je na jméno, NEPŘENOSNÁ 
-platnost: sezónní 
 

Roční členská hrací karta 
-vstupní poplatek: 0 
-roční hrací poplatek:  60 000 Kč 
-počet vstupů: 50 vstupů 
-členské ceny 
-karta je na jméno, NEPŘENOSNÁ 
-platnost: sezónní 
 
Firemní členství Bronzové 
-vstupní poplatek: 300 000 Kč 
-roční hrací poplatek karty na jméno:  27 000 Kč  
-roční hrací poplatek karty přenosné:  35 000 Kč 
-udržovací poplatek: 7 000 Kč (za 1 kartu) 
-počet hracích karet: max. 3ks, (minimálně 1 karta na jméno) 
-nutno uhradit minimálně 1x roční hrací poplatek nebo 1x udržovací poplatek 
-neomezený počet vstupů na karty na jméno, 50 vstupů na karty bez jména 
-členské ceny 
-v případě personalizované karty je hráč veden u ČGF jako člen GCK. 
-u přenosných karet není možno kartu využít pro dalšího hráče v době, kdy je dříve 
odbavený hráč na hřišti. 
-platnost: sezónní 
 
Firemní členství Stříbrné 
-vstupní poplatek: 600 000 Kč 
-roční hrací poplatek karty na jméno:  27 000 Kč  
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-roční hrací poplatek karty přenosné:  35 000 Kč 
-udržovací poplatek: 7 000 Kč (za 1 kartu) 
-počet hracích karet: max. 7ks, (minimálně 2 karty na jméno) 
-nutno uhradit poplatky minimálně za 2 hrací karty 
-neomezený počet vstupů na karty na jméno, 50 vstupů na karty bez jména 
-členské ceny 
-v případě personalizované karty je hráč veden u ČGF jako člen GCK. 
-u přenosných karet není možno kartu využít pro dalšího hráče v době, kdy je dříve 
odbavený hráč na hřišti. 
-platnost: sezónní 
 
Firemní členství Zlaté 
-vstupní poplatek: 1 000 000 Kč 
-roční hrací poplatek karty na jméno:  27 000 Kč  
-roční hrací poplatek karty přenosné:  35 000 Kč 
-udržovací poplatek: 7 000 Kč (za 1 kartu) 
-počet hracích karet: max. 15ks, (minimálně 3 karty na jméno) 
-nutno uhradit poplatky minimálně za 3 karty 
-neomezený počet vstupů na karty na jméno, 50 vstupů na karty bez jména 
-členské ceny 
-v případě personalizované karty je hráč veden u ČGF jako člen GCK. 
-u přenosných karet není možno kartu využít pro dalšího hráče v době, kdy je dříve 
odbavený hráč na hřišti. 
-platnost: sezónní 
Firemní členství lze převádět na jiné právnické osoby.  
 

Permanentka 50 
-hrací poplatek: 52 000 Kč 
-počet vstupů: 50x  
-nečlenské ceny 
-kartu je možné použít na odbavení i několika hráčů ve stejnou dobu, maximálně však 
12 hráčů 
-platnost: do vyčerpání kreditu, v rámci jedné sezony 
 
Permanentka 30 
-hrací poplatek: 34 000 Kč 
-počet vstupů: 30x  
-nečlenské ceny 
-kartu je možné použít na odbavení i několika hráčů ve stejnou dobu, maximálně však 
12 hráčů. 
-platnost: do vyčerpání kreditu, v rámci jedné sezony 
 
 
Hrací karty klubů  – ČGK 
-cena za jednu kartu: 112.500 Kč vč. DPH 
-počet vstupů: neomezený 
-nečlenské ceny 
-kartu nelze využít pro dalšího hráče v době, kdy je dříve odbavený hráč na hřišti. 
-platnost: sezónní 
 



 XXI 

SMLUVNÍ KLUBY, PARTNEŘI a HRÁČI 

Eden  Všední den  GF 1.000,- 

  Víkend   GF 2.000,- 

Čechie  Po-Ne   GF -30% 

 

Golf Club Karlštejn 

 

1. Roční hrací poplatky jsou ve výši 27.000,- Kč za kartu na jméno, 35.000 za 

kartu beze jména (50 vstupů), rodinné členství 50.000,- Kč za 2 karty, kadetské 

členství (do 15 let včetně) 7.000,- Kč, juniorské členství (do 16-18 let včetně) 

13.500,- Kč, seniorské (62 let a více) 19.000,- Kč. Roční členská hrací karta na 

jméno 60.000,- na rok. 

 

2. Udržovací poplatek je stanoven na 7.000,- Kč (hráč může jít hrát, ale po 

zaplacení standardního fee na recepci a nemůže využívat výhod řádného člena) 

ZDROJ: GRK, interní materiály (43) 

 


