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Abstrakt 

Název: Golfové trendy v ČR a ve světě - jejich porovnání se situací 

a fungováním Golf Resortu Karlštejn 

Vedoucí DP:         Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 

Cíle: Cílem diplomové práce je kritická analýza golfového prostředí na 

území České republiky a obecně ve světě. Práce se zaměří na 

fungování golfového klubu Golf Resort Karlštejn a zanalyzuje 

jeho činnost, a to především jeho marketing. Závěry budou 

vycházet především ze sekundárně získaných dat a na jejich 

základě budou vytvořena doporučení pro golfové prostředí 

a zmíněný golfový resort do budoucích let. 

Metody: Kvantitativní metoda v podobě analýzy golfových trendů 

a kvalitativní metoda v podobě vlastního pozorování a rozhovoru. 

Výsledky:  Golfové prostředí se aktuálně nachází ve stagnující tendenci, 

přičemž na rozdíl od světové scény v České republice počet 

golfistů stále roste, ovšem progrese v posledních letech 

zpomaluje. Hlavním společným trendem se jeví býti 

nerovnoměrné rozložení mužů, žen a juniorů v členské základně. 

Na základě zmapování trendů světových a českých se provedlo 

jejich porovnání se situací Golf Resortu Karlštejn a dokázala 

se platnost téměř všech převážně negativních tendencí ovlivňující 

aktuální golfovou scénu. Na základě analýz bylo doporučeno 

resortu především přehodnotit personální a cenovou politiku 

a dále pak poupravit marketingový přístup vedení klubu. Obecné 

doporučení pro český golf vychází z trendů projevujících se 

v zahraničí. 

Klíčová slova:  golf, golfové prostředí, trendy, marketing, členská základna, 

golfový trh, golfové hřiště, veřejné hřiště. 



 

Abstract 
Title: Golf trends in the Czech republic and in the world- their comparison 

with the situation and operating of the Golf Resort Karlštejn 

Leader: Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 

Goals: The aim of the diploma thesis is to critically analyse the golf surrounding 

in the Czech republic and generally in the world. Further goal of this 

thesis is to analyse the work of a specific czech golf club the Golf Resort 

Karlštejn, especially is going to be aimed at it`s marketing. The 

conclusions are going to be mainly made out of the secondary dates. The 

acquired information will be consequently used for outlinig of 

recommendations for the golf area generally and  formerly mentioned 

golf resort. 

Methods: Quantitative method in the form of golf trends analyses and qualitative 

methods in the form of personal survey and interwiev 

Results: The golf surrounding is in a dechne currently, neverthelles the czech golf 

member base, in the contrary to the worlds one, is still growing. 

However, the increase of golfers is still smaller. The strongest mutual 

trend is the unequal number of men, women and juniors beeing 

registered in the golf member base. According to the analyses of the 

czech and world golf trends it was made a comparison with the situation 

of Golf Resort Karlštejn. Almost all negative tendencies were confirmed 

as beeing affecting today golf situation. There is made recommendation, 

which is based on the previous analyses, to change the personal and price 

policy and slightly readjust the marketing approach of the club 

management. The globally advice for the czech golf is to follow the 

trends which are noticeable abroad.  

Key words: golf, golf surrounding, trends, marketing, member base, golf market, golf 

courses, public courses 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla veškeré 

literární prameny, které byly v této práci použity. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

 

 

 

V Praze dne 3. 12. 2014       Aneta Trakalová 

 

  

 



 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Doc. RNDr. Bohumíru 

Štědroňovi, CSc. za její vedení a odbornou pomoc a dále pak svým kolegům, 

zaměstnancům Golf Resortu Karlštejn za podporu a pomoc při sběru a analýze interních 

dat. 

 



 8 

Obsah 

	  

1. ÚVOD ..................................................................................................................... 14 

2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ ............................................................................... 16 

2.1 Historie světového golfu .................................................................................. 16 

2.2 Historie českého golfu ..................................................................................... 18 

2.3 Světové turnaje ................................................................................................ 18 

2.4 Aktuální organizace golfu ............................................................................... 19 

2.5 Současná situace v České republice ............................................................... 20 

2.6 Současná situace ve světě ................................................................................ 21 

3. CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE ............................................................ 24 

3.1 Cíle a úkoly práce ............................................................................................ 24 

3.2 Metody a postupy ............................................................................................. 24 

3.2.1 Kvantitativní metody sběru dat vs. kvalitativní metody sběru dat .............. 26 

3.2.2 Marketingový mix ....................................................................................... 26 

4. DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST .......................................................... 29 

4.1. Vývoj golfu v České republice a jeho trendy ................................................ 29 

4.1.1 Vývoj golfu v České republice od roku 1990 v číslech .............................. 29 

4.1.1.1 Statistika klubů v ČR .............................................................................. 29 

4.1.1.2 Statistika znormovaných hřišť ............................................................... 30 

4.1.1.3 Statistika registrované členské základny ............................................... 32 

4.1.1.4 Statistika turnajů .................................................................................... 34 

4.1.1.5 Vývoj sledovaných ukazatelů v grafické podobě .................................. 35 

4.1.2 Projekty na podporu golfu ........................................................................... 35 

4.1.2.1 Projekt Se školou na golf ....................................................................... 36 

4.1.2.1.a SNAG Golf ..................................................................................... 36 

4.1.2.1.b Etapy projektu a potřebná spolupráce ............................................. 36 

4.1.2.1.c Cíle projektu .................................................................................... 38 

4.1.2.2 Projekt Hraj golf, změň život ................................................................ 38 

4.1.3 Další projekty a iniciativy ........................................................................... 39 

4.1.3.1 Jedno fee dva hráči ................................................................................ 39 



 9 

4.1.3.2 Průvodce toulavého golfisty .................................................................. 40 

4.1.3.3 Golfové kupony ..................................................................................... 40 

4.1.3.4 Centrální mimoklubová registrace (CMR) ............................................. 40 

4.1.3.5 Osvědčení pro hru na hřišti ..................................................................... 41 

4.1.3.6 Golfové kempy a skupinové tréninky ................................................... 41 

4.1.4 Golfová turistika .......................................................................................... 42 

4.1.4.1 Czech Golf Association and CzechTourism ......................................... 42 

4.2 Golf ve světě a jeho trendy .............................................................................. 44 

4.2.1 Vývoj golfu v Evropě za posledních 25 let a jeho aktuální trendy ............. 44 

4.2.1.1 Vývoj golfové základny a hřišť v Evropě v letech 1985 - 2013 ........... 45 

4.2.1.2 Jednotlivé golfové trhy v Evropě .......................................................... 46 

4.2.1.3 Rozložení mužů, žen a juniorů .............................................................. 49 

4.2.2 Budoucnost golfu ve světě .......................................................................... 49 

4.2.2.1 Rozšíření golfu mezi ženskou populaci ................................................. 50 

4.2.2.1.a Podpora od R&A ............................................................................. 50 

4.2.2.1.b Podpora žen v Kanadě .................................................................... 50 

4.2.2.1c Ženské golfové túry ......................................................................... 51 

4.2.2.2 Rozšíření golfu mezi juniory ................................................................. 51 

4.2.2.2.a Golf do škol ..................................................................................... 52 

4.2.2.2b Nové technologie ............................................................................. 52 

4.2.2.2c Modifikace golfové hry .................................................................... 52 

4.2.2.3 Modifikace golfu a zjednodušení hřišť .................................................. 53 

4.2.2.3.a 3parová hřiště, golfové akademie ................................................... 53 

4.2.2.3.b Větší jamky na greenech ................................................................. 54 

4.2.2.3.c FootGolf .......................................................................................... 54 

4.2.2.3.d Zjednodušení golfových hřišť ......................................................... 55 

4.2.2.4 Projekty na podporu golfu ..................................................................... 55 

4.3 Porovnání golfových trendů v České republice a ve světě ........................... 56 

4.3.1 Počet registrovaných hráčů ......................................................................... 56 

4.3.2 Trend situace počtu hřišť ............................................................................. 57 

4.3.3 Rozložení žen, mužů a juniorů napříč hráčským spektrem ......................... 57 

4.3.4 Podpory rozšiřování golfu ........................................................................... 58 

4.4 Doporučení pro český golf .............................................................................. 60 

4.5 Internetový marketing- budoucnost golfu ..................................................... 62 



 10 

4.5.1 Klubová databáze ........................................................................................ 63 

4.5.2 Webové stránky ........................................................................................... 64 

4.5.3 Online rezervační systém ............................................................................ 65 

4.5.4 Elektronická reklama ..................................................................................... 66 

4.5.5 Sociální sítě ................................................................................................. 66 

5 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD ...................................................................................... 68 

5.1 Situace a fungování Golf Resortu Karlštejn v porovnání s českými 

a světovými golfovými trendy .................................................................................. 68 

5.1.1 Historie Golf Resortu Karlštejn .................................................................. 68 

5.1.2 Stávající marketingový mix GRK ............................................................... 69 

5.1.2.1 Produkt .................................................................................................. 69 

5.1.2.2 Cena ....................................................................................................... 70 

5.1.2.2.a Cenové nástroje ............................................................................... 70 

5.1.2.3 Distribuce .............................................................................................. 71 

5.1.2.4 Propagace .............................................................................................. 72 

5.1.2.4.a Reklama .......................................................................................... 72 

5.1.2.4.b Podpora prodeje .............................................................................. 72 

5.1.2.4.c Public Relations ............................................................................... 73 

5.1.2.4.d Osobní prodej .................................................................................. 73 

5.1.2.4.e Internetový marketing ..................................................................... 73 

5.1.2.4.f Merchandisingové produkty ............................................................ 74 

5.1.2.5 Lidé ........................................................................................................ 74 

5.1.2.6 Proces .................................................................................................... 75 

5.1.2.7 Prezentace .............................................................................................. 76 

5.1.3 Doporučení pro marketingový mix GRK .................................................... 77 

5.1.3.1 Produkt .................................................................................................. 77 

5.1.3.2 Cena ....................................................................................................... 79 

5.1.3.3 Distribuce .............................................................................................. 79 

5.1.3.4 Propagace .............................................................................................. 80 

5.1.3.4.a Internetový marketing ..................................................................... 80 

5.1.3.4.b Reklama .......................................................................................... 81 

5.1.3.4.c Public Relations ............................................................................... 81 

5.1.3.4.d Merchandisingové produkty ........................................................... 82 



 11 

5.1.3.5 Lidé ........................................................................................................ 82 

5.1.3.6 Proces .................................................................................................... 83 

5.1.3.7 Prezentace .............................................................................................. 84 

5.1.4 Golf Resort Karlštejn v porovnání se zásadními golfovými trendy ............ 84 

5.1.4.1 Karlštejn a golfové trendy společné ČR a světu .................................... 85 

5.1.4.1a Stagnující počet registrovaných hráčů ............................................. 85 

5.1.4.1b Rozložení mužů, žen a juniorů ........................................................ 88 

5.1.4.1.c Programy na podporu golfu ............................................................. 89 

5.1.4.2 GRK ve světle ryze českých trendů ...................................................... 90 

5.1.4.2.a Snižující se počet pořádaných turnajů ............................................ 90 

5.1.4.2.b Růst golfové turistiky ...................................................................... 92 

5.1.4.3 Ryze zahraniční golfové trendy v reflexi na GRK ................................ 93 

6. ZÁVĚR ................................................................................................................... 94 

7. REFERENČNÍ SEZNAM ..................................................................................... 96 

8. SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ ................................................ 100 

9. SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................. 101 

 

  



 12 

Použitá golfová terminologie a seznam použitých zkratek 

 
Použitá terminologie: 

• Bag [beg] - vak na nošení holí  

• Bunker [banker] - písečná překážka  

• Birdie [berdy] - výsledek na jamce zahraný na jednu ránu pod par jamky  

• Bogey [bogy] - výsledek na jamce zahraný na jednu ránu nad par jamky  

• Caddie [kedy] - nosič bagu s holemi  

• Drive [drajv] - první dlouhý odpal  

• Driving range [drajving rejndž] - cvičná, tréninková louka nebo jiná plocha, 

odpaliště  

• Fairway [fervej] - nakrátko střižená tráva mezi odpalištěm a jamkovištěm; 

optimální cesta k jamce  

• Flight [flajt] - skupina hráčů na hřišti (2 - 4)  

• Green [grín] - jamkoviště s jamkou a trávou nejníže střiženou  

• (Green) fee [grín fí]- poplatek za hru  

• Handicap [hendikep] - vyjádření výkonnosti hráče (amatéra) počtem ran nad 

par  

• Chip [čip] - nízký úder pro přiblížení se k jamce s dlouhým doběhem 

• Jamka -  díra vyvrtaná v jamkovišti o průměru 108mm, do níž má spadnout 

míček, nebo také dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm  

• Marshal – dozorce a rozhodčí na hřišti 

• Odpaliště - plocha, ze které se odpaluje první rána na jamce; může být různá 

pro muže, pro ženy, pro profesionály…  

• Par - určená norma ran na jamce (na kolik úderů by se měla jamka zahrát)   

• Putt [pat] - rána v jamkovišti    

• Rough [raf] - vysoká tráva na okrajích fairwaye   

• Tee time [tý tajm] - startovní čas   

• Vypichovatko - pomůcka pro upravení důlku po odpalu míčku na jamkoviště 

Použité zkratky: 

• ČGF – Česká Golfová Federace 

• IGF – International Golf Federation (Mezinárodní golfová federace) 
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• R&A –  Rules and Amateur Status (Pravidla a amatérský status) 

• PGA – Professional Golfers‘ Association (Profesionální golfová asociace) 

• EGA – European Golf Association (Evropská golfová asociace) 

• CMR - Centrání mimoklubová registrace 

• WGF – World Golf Foundation (Světová golfová nadace) 

• GRK – Golf Resort Karlštejn  
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1. ÚVOD 

 Motivem pro výběr tématu mé diplomové práce je obor mého aktuálního 

zaměstnání, kterým je právě golf. V golfovém prostředí pracuji druhým rokem a stále 

více vnímám golfový boom, kterým tento sport již několikátým rokem prochází; anebo 

snad procházel? Na jedné straně nevyvratitelný fakt o rostoucím počtu hřišť, 

tréninkových ploch a s tím ruku v ruce i růst členské základny, který zaznamenává 

Česká golfová federace, a na druhé straně zlehka odlišná realita, se kterou se setkávám 

na pracovišti, mě přiměly k zamyšlení nad tímto oborem a rozpracováním dané práce.  

 Ač se může zdát, že golf již není pouze záležitostí majetné vrstvy obyvatel, 

realita vypadá stále jinak: na golfovém hřišti málokdy potkáte člověka se středním či 

nižším příjmem. Inspirací pro zlepšení by měla být situace a podmínky, panující 

v tomto prostředí ve světě, kde je golfová hra běžnou záležitostí a jejím motivem je 

opravdu daný sport, a ne společenská vizitka a prestiž, jak se  může zdát v České 

republice.  

Použitím analýz dat především Mezinárodní golfové federace a České golfové 

federace bych ráda zmapovala a porovnala trendy, které ve světovém i českém golfu 

panují. Dále budou trendy aplikovány na konkrétní golfový klub, Golf Resort Karlštejn, 

kdy zanalyzuji, na kolik se tyto trendy v daném klubu reflektují. Golf Resort Karlštejn 

byl jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodla pro toto téma. Resort, který je na 

našem území jedním z nejznámějších a nejuznávanějších golfových hřišť, má v dnešní 

době problémy s návštěvností a nedisponuje uspokojivou sumou finančních prostředků.  

Proto je mým dalším cílem zanalyzovat marketingové působení zmíněného klubu 

a pomocí primárně a sekundárně získaných dat nastínit opatření a doporučení, která by 

klub mohla zvednout a podpořit v budoucím období.  

Diplomová práce se skládá z pěti částí. V první části je osvětlena historie 

golfového sportu a předestřena aktuální situace golfu u nás co do počtu hřišť, členů 

a hráčů. Ve druhé části jsou vytyčené hlavní cíle práce a jednotlivé dílčí cíle spolu 

s postupem řešení a metodologií, v další části je zanalyzována situace golfu ve světě 

a na území České republiky, a to zejména od 90. let 20. století, kdy se začal golf na 

našem území rozvíjet. Tato část se zároveň zaměřuje na porovnání trendů světových 

a českých. Ve čtvrté části je nastíněno doporučení pro český golfový trh, které vychází 

z analýzy světové scény. V páté části je představen Golf Resort Karlštejn 
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a zanalyzována jeho marketingová činnost prostřednictvím marketingového mixu 

a vlastního dvouletého pozorování. Následně je porovnávána situace GRK 

se zjištěnými obecnými českými a světovými trendy a jsou vypracována doporučení pro 

jeho budoucí vývoj. Poslední část práce představuje závěry týkající se zjištěných trendů, 

jejich odlišností či podobností a jejich reflexi na zmíněném golfovém resortu. 
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2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ 

2.1 Historie světového golfu  
 Za absolutní prazáklad golfu považují někteří lidé již staré Římany, kteří 

se pomocí různých holí a dřev snažili trefovat míček. Těmto hrám se říkalo paganika. 

Paganiky by se daly považovat za první pokusy o golf, ovšem s jedním háčkem; 

chyběly v nich jamky, které jsou pro golfovou hru základem. Pokračovatelé této hry 

byli skotští pastevci, kteří odpalovali všemožné volně se povalující předměty, jako jsou 

např. kameny, a ty se na přírodních hřištích mezi dunami z písku snažili dostat do jakési 

jamky - tím pádem se zrodil téměř skutečný golf. Historikové tvrdí, že počátek 

golfového sportu spadá do 15. století do skotského města St Andrews. Z této doby je 

známo několik zákazů hry golfu přímo parlamentem či králem. Důvodem tomu byl fakt, 

že golf se stával natolik populární a rozšířenou aktivitou, že královská vojenská družina 

místo vojenského výcviku dávala přednost právě této hře. Během 16. století se podařilo 

golfu na skotském území pevně zakořenit a hra se začala popularizovat i ve vyšších 

kruzích společnosti. Za první známou golfistku se považuje Marie Stuartovna, která 

tento sport přivedla i do své rodné země - Francie, kde se pomalu začal také rozšiřovat. 

Trvalo ale dalších skoro 160 let, než se golfu podařilo získat alespoň částečně 

organizovanou podobu omezenou nějakými pravidly. CZ Golf (17) 

 V roce 1774 byla  asociací The Gentlement Golfers of Leith, založenou 

ve Skotsku, vydána první pravidla golfu, a golf se mohl konečně pokládat za opravdový 

sport. Tato skupina se později přejmenovala na Honourable Company of Edinburgh 

Golfers (Ctihodná společnost golfistů edinburských) a stala se prvním golfovým klubem 

na světě. (Ilustrační foto viz přílohy, příloha č. 1) Do roku 1754 se datuje vznik dalšího 

klubu se jménem St Andrews Society of Golfers, který se zprvu řídil golfovými 

pravidly vydanými v Leithu. V roce 1764 došlo k přenormování hřiště v St Andrews 

z původních 22 jamek na dnešních 18 jamek. St. Andrews Society of Golfers se v roce 

1864 přejmenoval na dodnes známý klub Royal and Ancient Golf Club of Saint 

Andrews. Pravidla udaná tímto klubem jsou v golfu platné až do dnešní doby. V roce 

1766 vznikl první golfový klub mimo Skotsko, a to poblíž Londýna ve městě Royal 

Blackheath. CZ Golf (17) 

 S rozvojem vědy a techniky v 19. století šel ruku v ruce i rozvoj golfu. Do doby, 

kdy se golfové vybavení muselo vyrábět ručně, patřil golf k výsadám majetnějších 
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vrstev, ale ve chvíli, kdy se začalo s průmyslovou výrobou těchto sportovních potřeb, 

mohla si je dovolit i méně movitá sorta obyvatel. Hole se začaly vyrábět železné 

a míčky byly z tzv. gutaperče neboli „gutties“ alias tzv. „gumáky“. Ke všeobecnému 

rozvoji přispěla i železnice, kdy se lidé mohli dopravovat na různá místa a hrát na 

různých golfových hřištích. CZ Golf (17) 

 Ve Skotsku se golf hrál napříč všemi vrstvami obyvatel, ovšem ve Velké 

Británii zůstal golf výsadou bohatých lidí, kde příslušnost v golfovém klubu vypovídala 

o vyšším postavení ve společnosti. Golf byl považován za tzv. gentlemanský sport 

a ve stejném duchu byl rozšířen i na území Spojených států amerických. Dále se Britové 

podíleli na rozšíření tohoto sportu do Indie, Jižní Afriky a Austrálie.  

 Dalším důležitým mezníkem v golfových dějinách je rok 1860, kdy se konalo 

první národní mistrovství pojmenované British Open Championship. Prvním turnajem 

mezinárodního charakteru se stal v roce 1893 Amatérský golfový šampionát Dálného 

Východu a Indie. V roce 1895 byl pořádán turnaj podobný tomu britskému v USA, a to 

pod názvem US Open. V Americe byla taktéž v roce 1916 založena Professional 

Golfers` Association (PGA). Ač je ženský golf datován již do roku 1893, soutěže tohoto 

formátu byly zpočátku určeny výhradně mužským účastníkům. První US Women`s 

Open se hrálo v roce 1946 a první světové ženské profesionální mistrovství PGA až 

v roce 1955. V roce 1934 se odehrál první turnaj série Masters v Augustě v Georgii, 

jehož vítěz získal poprvé proslulé zelené sako. 

 Zajímavostí je, že na začátku 20. století se golf stal dvakrát součástí programu 

olympijských her, a to v letech 1900 v Paříži a 1904 v St. Louise. V roce 1900 se OH 

zúčastnili muži i ženy a v roce 1904 už jen muži. Na počátku 20. století se začali taktéž 

objevovat profesionální hráči, kteří se hraním a výukou golfu živili. V roce 1900 

vzniklo na území USA neuvěřitelných 1000 golfových hřišť a hra začala přitahovat 

pozornost nejen médií, ale i sponzorů, čímž získávala na kreditu. Právě díky tomuto 

rozmachu se USA stalo kolébkou profesionálního golfu, ovšem nejprestižnější turnaje 

zůstaly výsadou právě Velké Británie. Profesionalismus se nejprve implementoval ryze 

do mužského golfu, ženský profesionální golf se datuje až do roku 1949, kdy na území 

USA vznikla Asociace profesionálních hráček golfu. Dalším zásadním mezníkem je rok 

1958, kdy byl ve Washingtonu ustanoven World Amateur Golf Council (WAGC), který 

se v roce 2003 přejmenoval na International Golf Federation (IGF). Tento orgán 

organizoval zpočátku MS pro amatérská mužstva mužů a od roku 1964 i amatérská MS 

ženských družstev.  
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2.2 Historie českého golfu 
 Na našem území se postavilo prví golfové hřiště v roce 1904 v Karlových 

Varech. Jednalo se o 9jamkové hřiště s parem 37. V roce 1905 došlo k výstavbě 

druhého hřiště, a to v Mariánských Lázních. Oba tyto kluby jsou lokalizovány 

v lázeňských oblastech, a (nejen) proto byli jejich hlavní klientelou zámožní návštěvníci 

z ciziny. Až v roce 1926 vznikl první golfový klub na území hlavního města, Golf Club 

Praha a v roce 1928 Golfový klub Líšnice. Vznik prvního golfového svazu na našem 

území se datuje do roku 1931, kdy vznikl Golfový svaz Československé republiky (GS 

ČSR). Během druhé světové války ani krátce po ní nebyly na našem území vhodné 

podmínky pro rozvoj tohoto sportu, a proto obnova svazu vznikla až v roce 1966, kdy 

byla ustanovena ústřední sekce golfu ČSTV. O dva roky později, tedy v roce 1968 došlo 

ke vzniku Československého golfového svazu (ČGS), který se v roce 1990 přejmenoval 

na Československou golfovou federaci (ČSGF). Po rozdělení na Českou a Slovenskou 

republiku se její nástupnickou organizací pro naše území stal Českomoravský golfový 

svaz (ČMGS), který používá od roku 1993 název Česká golfová federace (ČGF). 

Táborský (39) 

2.3 Světové turnaje 
 Každé dva roky je Professional Golfers` Association (PGA) sestavován žebříček 

nejlepších golfistů světa, kteří sbírají body v nejméně čtyřiceti profesionálních 

světových turnajích pořádaných během sezóny. Zatím nejúspěšnějším golfistou se stal 

všem známý Tiger Woods, který se do čela PGA propracoval v roce 1999 jako 21letý 

mladík a na jeho vrcholu se udržel celých 264 týdnů, tedy déle než 5 let. Jedná 

se o nejlépe placeného sportovce své doby, což jasně vypovídá o prestiži golfu ve světě. 

Nejlepším českým golfistou je do dnešní doby Alex Čejka, který ovšem reprezentuje 

Německo. Mezi známé golfové osobnosti patří aktuálně i Roman Šebrle, který je ovšem 

spíše známý pro své jméno ze světa atletiky a pro úsilí dostat se na OH v roce 2016 

v Riu de Janeiro jako reprezentant naší republiky, nežli pro své golfové výkony.  

 Tzv. Grand Slam tvoří hlavní čtyři profesionální turnaje mužů, Táborský (39): 

 • British Open (od roku 1860 na různých hřištích Anglie a Skotska) 

 • US Open (od roku 1895 na různých hřištích USA) 

 • US PGA (od roku 1916 na různých hřištích USA) 

 • Masters (od roku 1934, ve městě Augusta, Georgie, USA) 
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Čtyři nejvýznamnější profesionální turnaje žen, Táborský (39): 

 • US Open (od roku 1946) 

 • Ladies` PGA Championship (od roku 1955) 

 • Nabisco Championship (od roku 1972) 

 • Du Maurier Classic (od roku 1990) 

 

Od roku 1990 se začal hrát turnaj s názvem Solheim Cup, kde proti sobě soutěží 

nejlepší hráči ze Spojených států amerických na jedné straně a nejlepší hráči z Evropy 

na straně druhé. Tento turnaj se pořádá každé dva roky.  

2.4 Aktuální organizace golfu 
 Mezinárodní golfová federace (International Golf Federation, IGF) je 

zastřešující federací celého golfového sportu a je uznána jako světový řídící orgán pro 

golf. Její sídlo je v americkém městě Far Hills a hlásí se k ní aktuálně 132 členských 

národních svazů a 22 profesionálních členů, pod kterými se skrývají různé toury, jako 

např. Asian Tour, Canadian Golf Tour apod. IGF patří mezi organizace, které jsou 

uznávány Mezinárodním olympijským výborem (IOC). Ve dvouletém cyklu pořádají 

MS družstev, mužské od roku 1958 a ženské od roku 1964. Ženská družstva jsou 

tříčlenná a mužská čtyřčlenná.  

 European Golf Association (EGA) je Evropská golfová asociace, která byla 

založena v roce 1937, a sídlí ve švýcarské obci Epalinges. V dnešní době se k ní hlásí 

44 členských států, které jsou rozděleny do čtyř zón: Velká Británie a Irsko (4 státy), 

Severní zóna (11 států), Centrální (Střední) zóna (13 států, vč. České republiky) a Jižní 

zóna (16 států). 

 Česká golfová federace (ČGF) je známá pod tímto názvem od roku 1993 a je 

členem České Unie Sportu (ČUS). ČGF sdružuje: golfové kluby, Českou seniorskou 

golfovou asociaci (CSGA), Českou asociaci golfových profesionálů (PGAC), Český 

svaz greenkeeperů (CSG) a Českou golfovou asociaci hendikepovaných (CZDGA). 

Právní formou ČGF je občanské sdružení, které je registrováno Ministerstvem vnitra 

České republiky. Jedná se o orgán, který je tedy řízen stanovami a rozhodnutími orgánů 

ČGF. Úkoly a funkcemi České golfové federace je především vytváření podmínek pro 

organizování závodní činnosti, vypisování celostátních vrcholných turnajů a soutěží 

a organizace státní reprezentace České republiky. Dále pak vytváří 

technickoorganizační předpoklady pro zajištění golfové hry na našem území a snaží 
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se o rozvoj tohoto sportu. ČGF je také členem EGA a jedním ze 134 partnerů 

legendárního a uznávaného klubu The Royal Ancient Golf Club of St Andrews, který je 

hlavním tvůrcem a záštitou mezinárodně platných golfových pravidel.  

2.5 Současná situace v České republice 
 Všechny získané údaje zmíněné v této práci jsou datovány do roku 2013, kdy 

byly analýzy současné situace dokončeny a vypracovány. Data v této kapitole jsou 

čerpána z Oficiální statistiky ČGF od roku 1990 (30).  
 V roce 2013 bylo na území České republiky 98 znormovaných hřišť. 

Rozhodnutí o znormování hřiště vydává Česká golfová federace, která je držitelem 

licence USGA Course Rating and Slope Rating System. Z celkového počtu 

znormovaných hřišť se jedná ve dvou případech o 36jamkové hřiště, ve čtyřech 

případech o 27jamkové hřiště, ve 43 případech o 18jamkové hřiště a ve 49 případech 

o 9jamkové hřiště. Ve srovnání s rokem 2012 se celkově jedná o nárůst dvou 

18jamkových hřišť, jinak jsou data totožná s předchozím rokem.  

 Počet klubů od roku 2012 vzrostl o 10, a to z počtu 164 klubů v roce 2012 na 

174 klubů v roce 2013. V České republice se dále aktuálně provozuje 34 tréninkových 

center mládeže, což je o rok méně v komparaci s předchozím rokem.  

 S počtem registrovaných golfových klubů roste i registrovaná členská základna, 

která ke konci roku 2013 skýtala 56 045 členů, což znamená nárůst od předešlého roku 

o 498 hráčů. Toto číslo můžeme dále rozebrat: počet registrovaných žen v České 

golfové federaci je 17 655, mužů 38 390, mládež od 18 do 21 let je zastoupena počtem 

6 890 hráčů a mládež do 18 let 5 483 hráči. Ve skupině PRO, tedy profesionálních 

golfistů, kteří se golfem živí, bylo v roce 2013 211 hráčů.  

 Česká golfová federace dále registruje a rozděluje členské subjekty dle kategorií, 

kterými jsou: Kluby – Hřiště, jedná se o kluby, které prokázaly vztah s určitým 

znormovaným hřištěm. Těchto klubů je 94. Dále Kluby – Drivingy, kluby, které 

prokázaly vztah s určitým drivingem či veřejným hřištěm (31); Kluby- Indoory, kluby, 

které prokázaly vztah s určitým indoorovým zařízením (6); Přidružené – bez zařízení, 

subjekty, které neprokázaly vztah s žádným hřištěm/ zařízením (42); Přidružené – nové 

2014, subjekty přijaté v roce 2014 (3). Celkem je těchto subjektů 176. Podrobný výpis 

výše zmíněných subjektů viz přílohy, příloha č. 2.  

 Poslední proměnnou, kterou bych ráda zmínila ve vztahu k aktuálnímu stavu 

golfu v České republice je statistika turnajů, tedy kolik se jich v tomto roce pořádalo. 
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Dle čísel ČGF se v roce 2013 konalo na území  České republiky 5 980 turnajů, což 

je o 63 turnajů méně, nežli tomu bylo v roce 2012. Jedná se o první propad 

ve statistikách týkajících se této proměnné od roku 2003, kdy se počet turnajů začal 

registrovat.  

2.6 Současná situace ve světě 
 Zmapovat současnou světovou golfovou situaci dle stejných parametrů jako 

českou není zcela možné. Světová golfová nadace (World Golf Foundation) 

se o sumarizaci počtu golfistů, profesionálů, hřišť apod. pokouší již několik let. 

Vytvořili projekt s názvem Golf kolem světa (Golf around the world), kde se snaží tato 

čísla spočítat a zanalyzovat, ale dle jejich vlastních slov toto nebude možné nikdy 

dodělat do úplného konce. World Golf Foundation (10) 
 Proto je třeba se na světový golf podívat především z pohledu aktuálních témat, 

o nichž se mluví, a projektů, které probíhají. 

 Golf ve světě hraje více než 60 milionů lidí ve více než 130 zemích. Cílem 

a úkolem Mezinárodní golfové federace (IGF) je rozvoj a podpora golfu pro všechny - 

jak v řadách profesionálů, tak v řadách amatérských. Ráda bych zde uvedla některé 

největší světové projekty, které aktuálně probíhají a jsou zaštiťovány a podporovány 

IGF.  

R&A 

 Jedná se o golfovou organizaci, která sídlí v St Andrews - kolébce golfu, je 

ovšem plně autonomní vzhledem ke golfovému klubu The Royal and Ancient Golf Club 

of St Andrews. Jejím hlavním posláním je organizace nejstaršího golfového turnaje 

Major, který je složen ze čtyř grandslamových turnajů, a dohled nad pravidly golfu, 

popř. jejich inovace či pozměnění.  

R&A přispívá do světových projektů na podporu golfu především ziskem peněz 

z již zmíněného turnaje Major, který každoročně generuje kolem 5 milionů liber. Tyto 

peníze jsou použity na podporu trenérských programů a golfu mezi juniory. Peníze jsou 

rozdistribuovány pomocí různorodých menších organizací. Podpora se také dostane 

národním golfovým federacím, které pořádají turnaje mezinárodního charakteru, 

a orgánům jako je např. Ženská golfová unie (Ladies` Golf Union). Pomoc od R&A je 

poskytována nejen přidělením určitého kapitálu na výstavbu nových či rekonstrukci 

stávajících golfových zázemí, ale také vysláním odborné pomoci, tedy profesionálů 
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pracujících pro PGA. Cílem projektu je podnítit veřejnost k hraní golfu na více místech 

a častěji. International Golf Federation (36) 

PGA Sports Academy 

 Cílem tohoto projektu je vychovat další generaci golfistů pomocí faktoru zábavy 

a interaktivních programů. Snaží se o to, aby si každý mohl individuálně golf užít jako 

zábavu či jako soutěž, dle vlastní volby. PGA Sports Academy dále vydala příručku 

„Fit For Golf“, kde doporučuje fyzická cvičení, informace ohledně výživy a nabádá 

k aktivnímu životnímu stylu. International Golf Federation (36) 

LPGA-USGA Girls Golf 

 Jedná se o projekt určený pro dívky ve věku 7-17 let. Jde o snahu jim nejen 

vštípit hodnoty golfu jako takového, ale zároveň mezi nimi vypěstovat přátelství 

a naučit je etiketě, čestnosti, respektu a vytrvalosti, aby se lépe dokázaly vypořádat 

s životem v dnešní vyspělé a hektické době. International Golf Federation (36) 

The First Tee 

Mezinárodní mládežnické hnutí, které představuje golf a jeho podstatné hodnoty 

pomocí školních a mimoškolních programů. Průzkumy, které The First Tee organizace 

udělala, prokázaly, že jejich činnost má pozitivní výsledky, které se projevují na 

účastnících, rodinách a společnosti, ve níž se pohybují. International Golf Federation 

(36) 

TEE It Forward   

 Tento projekt byl představen z důvodu zrychlení a zpříjemnění golfu pro větší 

spektrum lidí a představuje jednu z golfových modifikací. Jedná se o projekt, kdy si 

hráč sám vybere vzdálenost odpaliště, odkud bude odehrávat svůj první odpal. Může tak 

přizpůsobit vzdálenost jamky přesně jeho schopnostem, a golf se tak pro něj stane 

hratelnějším a zábavnějším. International Golf Federation (36) 

Get Golf Ready 

 Get Golf Ready nabízí zájemcům o golf naučit se jak základy hry, tak základy 

etikety na hřišti během pár lekcí bez zbytečně nákladných hodin s trenérem. Každá 

lekce je zaměřena na jiný herní prvek, který je v této hře nutný. Během lekcí 

jsou „studenti“ provázeni po hřišti, kde si zkouší naučené dovednosti a osvojují si 

samotný pohyb a chováni na hrací ploše. International Golf Federation (36) 

PGA Fitness Trail  

 Jde o brožuru vydanou pro dospělé hrající ženy i muže každého věku. Najdou 

zde rady jak cvičit, aby předešli zraněním z golfu a naopak zvedli svůj herní výkon 
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a  zároveň jsou zde obsaženy rady ohledně výživy a jídelníčku, který je vhodný pro 

aktivní životní styl. International Golf Federation (36) 

Club Golf 
 Club Golf je projekt, který vznikl v roce 2003 ve Skotsku s podporou zdejší 

vlády. Jejich cílem je zajistit neustálý růst golfistů ve Skotsku a podporovat je od 

základní úrovně až po tu profesionální. Projekt je založen na seznámení všech dětí 

s golfem, a to pomocí školního programu, který je představen žákům v jejich devíti 

letech. Od roku založení, tedy r. 2003, bylo s tímto sportem seznámeno na 140 tisíc dětí 

a celých 15% z nich se golfu začalo věnovat. International Golf Federation (36) 

Play Golf America 

 Tento projekt vznikl v roce 2004, kdy se začal projevovat pokles amatérských 

hráčů. Cílem projektu je opět pozvednout golfový průmysl a podpořit aktivní hráče 

golfu i bývalé golfisty, kteří na tento sport zanevřeli. Play Golf America rozjel masivní 

marketingovou kampaň nabádající k používání webu PlayGolfAmerica.com, kde si 

každý může najít golfové akce a programy konající se v oblasti jeho bydliště. Snahou 

tohoto programu je nabídnout nízkorozpočtové eventy, které si může dovolit průměrná 

americká rodina. International Golf Federation (36) 

  

 Jak lze vidět výše, i ve světě se projevuje pokles zájemců o golf, a proto hlavní 

iniciativou všech mezinárodně působících organizací je finančně podpořit projekty 

a programy, které se zaměřují na rozšiřování tohoto sportu a také na jeho inovace, aby 

byl dostupnější širší vrstvě obyvatel.  
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3. CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

3.1 Cíle a úkoly práce 
 Cílem práce je zanalyzovat vývoj golfového prostředí od 90. let 20. století až po 

současnost. V rámci analýz jde o shrnutí trendů, které golfové prostředí aktuálně 

ovlivňují, a to jak ve světě, tak na území České republiky. Na základě analýzy světové 

scény vytvořím doporučení pro český golfový trh. Dále budou výsledky aplikovány 

na situaci konkrétního golfového klubu fungujícím v českém prostředí, Golf Resortu 

Karlštejn, dále jen GRK, který mimo jiné zanalyzuji i z pohledu jeho marketingové 

činnosti. V rámci výsledků výše zmíněných dat a analýzy situace golfového resortu 

budou vytvořeny návrhy a doporučení pro jeho následující vývoj, resp. závěry tohoto 

šetření. 

V první části práce se zabývám zmapováním golfu z historického hlediska. Tedy 

jedná se především o osvětlení golfového sportu a jeho původu.  

 Další část je zaměřena na aktuální situaci a popis daného prostředí ze 

současného hlediska. Tedy údaje o tom, kolik je aktuálně klubů, znormovaných hřišť, 

členů, profesionálních hráčů a kolik turnajů se pořádá ročně.  

 Následující jednotlivé úkoly budou v práci plněny v tomto sledu: 

• Analýza trendů českého golfového prostředí 

• Analýza trendů golfového prostředí ve světě 

• Porovnání zjištěných trendů 

• Doporučení pro české golfové prostředí 

• Analýza marketingového působeni GRK 

• Porovnání zjištěných trendů s fungováním GRK 

• Návrhy na změny a zlepšení účinnosti marketingu GRK 

• Závěry 

3.2 Metody a postupy 
 Každý výzkum, tedy i deskriptivní, a každá práce musí mít přesně definované 

zdroje informací a dat a dále pak údaje o tom, odkud a jakým způsobem budou čerpány. 

Získat se dají data dvojího typu: data primární či sekundární. 

Primární data jsou charakterizována tím, že nejsou nikde evidovaná, tudíž jsou 

nově získávaná. Většinou se používají pro specifický účel nebo pro specifický projekt, 

Kotler (25). Tato data mohou mít charakter kvalitativního výzkumu pro užší počet 
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respondentů i kvantitativního výzkumu, který je typický tím, že má širokou škálu 

respondentů. Primární data mohou být podle Kotlera (25) získávány pozorováním, 

dotazováním, z dat o chování zákazníků a experimentem. 

 Sekundární data jsou data, která už někdo získal, jsou již zkoumaná za jiným 

účelem, než pro náš konkrétní problém, a jsou aktuálně zaevidovaná. Tato data se dělí 

na dvě skupiny: 

• Interní zdroje dat 

Jedná se o data, která pocházejí z běžné marketingové a jiné činnosti instituce či 

orgánu. Např. přehledy prodejů, zákazníků/členů, veškeré rozpočty apod. Kvalita je 

závislá na datových zdrojích, tedy informační vyspělosti dané instituce. Kozel (27) 

• Externí zdroje dat 

Jak uvádí Kozel (27) externí zdroje dat pocházejí z vnějšího prostředí instituce. 

Jejich základní členění by se dalo definovat následovně: 

o Vládní - data od Českého statistického úřadu a dalších statistických orgánů, jako 

jsou statistická ročenka, data od státních a místních orgánů, z ministerstev apod. 

o Tiskové - výzkumné zprávy, odborné publikace, prospekty, časopisy, bulletiny, 

noviny, ostatní periodika 

o Internetové - internetové weby, články aj. 

o Obchodní - přehledy konkurence, nabídky trhu, obchodní a živnostenský rejstřík 

apod. 

Tabulka výhod a nevýhod primárně a sekundárně získaných dat, viz přílohy - 

příloha č. 3. 

Sběru výše uvedených primárně a sekundárně získaných dat a jejich analýze 

se budu věnovat především v deskriptivně-analytické části práce. Data sekundární 

budou použita pro analýzu různých proměnných v golfovém prostředí pomocí rozborů 

grafů, tabulek, odborných publikací, článků a jiných periodik. Následně z těchto analýz 

budou vyvozeny trendy, které golf ovlivňují. Dalšími sekundárními daty použitými 

v této práci budou výzkumy, nebo spíše statistické analýzy dat získaných od GRK 

o vlastním fungování hřiště. Primární data budou sbírána především formou pozorování 

samotné činnosti klubu v rámci mého zaměstnání. Primární data budou aplikována 

převážně v části týkající se analýzy marketingu GRK a v následných doporučeních na 

zlepšení jeho fungování. Tato data budou doplněna osobním rozhovorem s pracovně 

nejstarším a jedním z nejuznávanějších marshalů na území České republiky Ivanem 

Marešem. 
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3.2.1 Kvantitativní metody sběru dat vs. kvalitativní metody sběru dat 

 Další charakteristikou pro získaná data je rozdělení dat na kvalitativní 

a kvantitativní. Dle Mulačové (29) představují kvantitativní data taková data, která jsou 

jednoznačně měřitelná. Takové údaje zahrnují např. popisné, demografické 

či ekonomické údaje, údaje o chování spotřebitele apod. K výzkumu kvantitativního 

typu se řadí veškeré metody dotazování, kterými jsou: osobní, písemné, telefonické 

a elektronické. Obecně lze říci, že výhodou této metody je menší časová náročnost 

a vysoké spektrum respondentů, ovšem nevýhodou je nižší vypovídající hodnota 

výsledků. Kvalitativní výzkum je více zaměřen na osobní charakteristiky zkoumaného 

subjektu/respondenta, na jeho názory, postoje či životní styl. Mezi kvalitativní metody 

sběru dat řadíme: individuální, hloubkový rozhovor, ohniskovou skupinu (typ 

skupinového rozhovoru), panely (diváků, prodejen, domácností), projektivní techniky, 

pozorování a experiment. Obecnou výhodou je přesnější zacílení na potřebnou skupinu 

respondentů a vyšší vypovídající schopnost, na druhou stranu proti hovoří vyšší náklady 

a časová náročnost. 

 V mé práci jsou použity obě metody sběru dat. Kvantitativní metoda je využita 

především v analýzách vývoje jednotlivých proměnných v golfovém prostředí 

a kvalitativní metoda se odrazí v části, která se věnuje situaci GRK a jeho marketingu, 

v podobě vlastního pozorování chodu zvoleného resortu a interview s výše uvedeným 

zaměstnancem GRK. 

3.2.2 Marketingový mix 

 Marketingový mix je neoddělitelnou součástí marketingového řízení firmy. Dle 

Kotlera (26) má podnikatelský subjekt za úkol nejprve stanovit své cílové zákazníky 

a na základě toho pak vytvořit optimální marketingový mix pro dané prostředí. Správný 

marketingový mix může být aplikován pouze v případě, že je tvořen na základě 

naprostého pochopení kultury zákazníků dané země a jejích tržních podmínek. Jak 

uvádí Jakubíková (19), v této problematice jde o soubor kontrolovatelných 

marketingových proměnných, které jsou vytvářeny za cílem najít optimální proporci 

mezi nimi. Dle Jakubíkové (19) je tvorba marketingového mixu zcela v rukou 

jednotlivých firem. „Marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových 

trhů vytvářejí marketingovou strategii firmy.“ Jakubíková (19, str. 146) Při tvorbě 

zmíněného mixu je též nutné zdůraznit, že firma musí zohlednit vnější i vnitřní vlivy, 

které na ni působí.  
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 Dle Čáslavové (3) kombinovanými proměnnými jsou: produkt (product), cena 

(price), místo (place) a propagace (promotion). Odborná literatura o těchto nástrojích 

mluví jako o 4P. Kotler (24) uvádí vztah mezi jednotlivými marketingovými nástroji 

(4P) a zákaznickým užitkem, který označuje jako 4 C (customer). 

Tabulka č. 1 Marketingový mix 4P vs. 4C 

Marketingový mix 4P  Marketingový mix 4C 

Produkt (product) Hodnota z hlediska zákazníka (customer 

value) 

Cena (price) Náklady pro zákazníka (cost to the 

customer) 

Místo (place) Pohodlí (convenience) 

Marketingová propagace (promotion) Komunikace (communication) 

ZDROJ: Kotler (24, str. 114) 

 

Produkt je tzv. centrem marketingového mixu. Jedná se o kompletní nabídku 

podnikatelského subjektu spotřebiteli. Do produktu nezahrnujeme pouze kvalitu 

výrobku jako hmotného produktu, ale i kvalitu v podobě služby, osoby, místa, 

myšlenky, image apod.  

Cena je faktor, který zejména v českých podmínkách může zásadně ovlivnit 

chování zákazníka. Při tvorbě ceny musí organizace hledět na konkurenci a jejich ceny, 

koupěschopnost poptávky, jedinečnost nabízeného produktu, apod. Dále se zabývá 

podporou prodeje, pod kterou si můžeme představit slevy a akce.  

Místo neboli distribuce, představuje marketingový nástroj zajišťující co 

nejsnadnější cestu zákazníka ke službě či produktu a naopak. Zde je potřeba odlišit, zda 

se jedná o produkt - nástroj hmotné povahy, nebo službu - nástroj povahy nehmotné. 

U hmotného produktu jde především o určení distribučních kanálů, jejich šíři 

a charakteru. U nehmotných produktů, služeb, si musí zákazník produkt prožít, jde tedy 

především o místo, kde se produkt poskytuje, kým je poskytován a jaké jsou propagační 

materiály.  

Propagaci tvoří dle Čáslavové (3) tzv. propagační mix, který se skládá 

z: reklamy, publicity, opatření na podporu prodeje a osobního prodeje. Vedení firmy si 

musí vytvořit vlastní propagační strategii, kterou může odlišovat dle sezónnosti 

produktu či služby, apod.  
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Dle autorů dnešní doby se marketingový mix 4P rozšířil o 3P na marketingový 

mix 7P, a to především na poli nabídky sportovních služeb. Tyto přidané 3P jsou 

marketingové nástroje typu: lidé (people), proces (process) a prezentace (presentation). 

Lidé jsou složka představující výběr zaměstnanců a jejich kvalitu. Z výzkumů 

vyplývá Čáslavová (3), že až 65% zákazníků opouští podniky z důvodu nespokojenosti 

s postojem personálu, proto je tento nástroj tak důležitý. Lidé firmu prezentují navenek 

a zároveň představují její kvalitu. 

Proces znamená dobu, rychlost a formu obsluhy. Taktéž se hodnotí komunikace 

firmy, tedy je-li možné firmu jednoduše zkontaktovat, poskytuje-li relevantní informace 

apod. 

Prezentace řeší provozovnu či klubovnu, její interiéry, velikost, vybavenost 

a čistotu. Jednoduše řečeno jde o atmosféru, kterou vytváří a jíž působí na lidi. 

 V této práci jsem použila marketingový mix 7P z toho důvodu, že golf je 

produkt nehmotný, a je tedy považován za služby. Marketingový mix je použit v části 

týkající se analýzy marketingu Golf Resortu Karlštejn. Na základě zmapování informací 

týkajících se GRK, tedy analýze dokumentů, grafů, pozorování apod., byl vytvořen 

marketingový mix dané společnosti a doporučení na jeho vylepšení. 

  

 Pro rekapitulaci veškeré použité metodologie v diplomové práci uvádím na 

závěr této kapitoly její stručný seznam. Tyto metodologické postupy jsou použity 

v deskriptivně-analytické a praktické části:  

• analýza trendů 

o analýza grafů 

o analýza tabulek  

o rozbor odborných článků a periodik 

• marketingový mix 7P 

• pozorování 

• rozhovor 

  



 29 

4. DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1. Vývoj golfu v České republice a jeho trendy 

4.1.1 Vývoj golfu v České republice od roku 1990 v číslech 

 Golf v masivním slova smyslu se v České republice začal provozovat až na 

začátku 90. let, a to především díky změně režimu, která na našem území proběhla. 

Česká golfová federace (ČGF) se ve svých statistikách věnuje především vývoji počtu 

klubů a znormovaných hřišť, registrované členské základně a v neposlední řadě 

statistice konaných turnajů, které se stávají hlavním zdrojem příjmů především větších 

a luxusnějších hřišť. 

4.1.1.1 Statistika klubů v ČR 

Tab. 2 Statistika klubů v ČR 

Rok Kluby Nárůst 
TCM 
(Tréninková 
centra mládeže) 

Nárůst 

1990 12       
1996 29       
1997 26 -3     
1998 28 2     
1999 34 6     
2000 42 8     
2001 52 10     
2002 58 6     
2003 71 13     
2004 82 11     
2005 103 21     
2006 112 9 10 10 
2007 124 12 16 6 
2008 132 8 21 5 
2009 140 8 24 3 
2010 146 6 34 10 
2011 156 10 36 2 
2012 164 8 35 -1 
2013 174 10 34 -1 

ZDROJ: Oficiální statistiky ČGF od roku 1990 (30) 
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Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že golf se v České republice dynamicky 

rozvíjí a od roku 1998 kontinuálně roste. Pro jasnost statistiky je nutné zdůraznit, 

že počet klubů není roven počtu hřišť, protože existují golfové kluby, které mají pouze 

sdružovací charakter. To znamená, že nabízejí členství a reciprocitou je „zákazníkům“ 

nabídka slev či volných vstupů na různá hřiště a další zvýhodněné produkty. Příkladem 

takového klubu může být např. Golf klub Čechie či v poslední době velice oblíbený 

Český Golfový Klub. Tréninková centra mládeže se začala objevovat až v roce 2006, 

kdy si golfové prostředí uvědomilo nutnost propagace tohoto sportu i mezi mladými 

lidmi, respektive dětmi. V této souvislosti je nutné zmínit, ač velmi mírný, ovšem 

konstantní pokles od roku 2012, kdy se za oba roky, tedy 2012 a 2013, počet 

tréninkových center pro mládež snížil o jednotku.  

4.1.1.2 Statistika znormovaných hřišť 

Tab. 3 Statistika znormovaných hřišť 

Rok Hřiště Nárůst 36 jamek 27 jamek 18 jamek 9 jamek 
1990 8       3 5 
1996 12 4     4 8 
1997 13 1     4 9 
1998 15 2     4 11 
1999 22 7     4 18 
2000 22 0     5 17 
2001 32 10     7 25 
2002 39 7   1 9 29 
2003 44 5 1 1 10 32 
2004 55 11 1 2 13 39 
2005 60 5 2 2 13 43 
2006 68 8 2 2 19 45 
2007 74 6 2 4 22 46 
2008 78 4 2 4 30 42 
2009 82 4 2 4 34 42 
2010 89 7 2 4 37 46 
2011 93 4 2 4 40 47 
2012 96 3 2 4 41 49 
2013 98 2 2 4 43 49 

ZDROJ: Oficiální statistiky ČGF od roku 1990 (30) 

 

Pod pojmem „znormované hřiště“ se rozumí golfové hřiště, které je registrované 

na ČGF a bylo mu uděleno normovací komisí ČGF potvrzení o znormování. Nejedná 
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se tedy o hřiště veřejné a je možné na něm dle regulí hrát turnaje na snižování HCP. 

Mnoho hřišť prochází i tzv. „přenormováním“, které je nutné vykonat po zásadnějších 

úpravách a zásazích na hřišti. Přenormování mnoha hřišť bylo zastaveno v roce 2013 

z důvodu nepřízně počasí, kdy byla četná hřiště poničena. Ze statistiky ovšem vyplývá, 

že v České republice máme celých 98 znormovaných hřišť (oproti sedmi veřejným, lépe 

řečeno neznormovaným hřištím), ovšem jejich křivka jejich růstu v posledních letech 

rapidně klesá. Andrej Halada, golfový odborník a publicista, Halada (16) poukazuje 

především na roky 2001 a 2004, kdy se počet hřišť zvýšil nejdříve o 10 a poté dokonce 

o 11. Pokles v závěrečném období nepřipisuje ekonomické krizi v posledních letech, 

ovšem rokům 2005-2008, kdy podle jeho slov už bylo jasné, že Česko nemá dostatečný 

počet hráčů na aktuální počet hřišť, kteří by je mohli navštěvovat, a proto se potenciální 

investoři od svých plánů odklonili. 

Na druhou stranu např. porovnáme-li náš stav s Rakouskem, jsme na tom velice 

podobně, pokud nahlédneme na data poměru počtu hřišť k počtu registrovaných hráčů. 

Rakousko má sice dvojnásobný počet areálů, ovšem taktéž dvojnásobný počet golfistů. 

Česká republika má prvotní postavení ve východní Evropě, co se týče počtu hřišť 

a poměru golfistů k počtu obyvatel. Počet golfistů ve společnosti byl v roce 2010 0,45% 

a počet osob na jedno hřiště byl 124 535, Byznys.lidovky (9). V roce 2014 by měl být 

v ČR počet golfistů dle výpočtů 0.53% a počet obyvatel na jedno hřiště 107 244 čímž 

se řadí mezi rostoucí golfové trhy, KPMG (13). 

 Z tabulky je taktéž patrná důležitost menších hřišť, tedy 9jamkových, kterých je 

na našem území nejvíce, a golfoví odborníci v nich vidí největší budoucnost, stejně jako 

v menších akademiích. 9jamková hřiště jsou velmi často situovaná ve větších městech, 

mají tedy nejlepší dostupnost, a proto také největší návštěvnost. Tato hřiště mají 

v budoucích letech největší potenciál. 

 Jako zajímavost uvádím resorty s 36 jamkami - Čeladná, Konopiště - a s 27 

jamkami - Golf Resort Karlštejn, Darovanský Dvůr, Hluboká nad Vltavou a Brno- 

Kaskáda.  
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4.1.1.3 Statistika registrované členské základny 

Tabulka č. 4 Statistika registrované členské základny 

Rok  Hráči  Nárůst  Muži  Ženy  Mládež 
do 21  

Mládež 
do 18  Pro  

1990 2 000              
1996 4 159              
1997 4 582  423 2 728  1 185  669     
1998 5 461  879 3 176  1 438  847     
1999 7 124  1 663  4 521  1 476  1 127      
2000 8 589  1 465  5 114  1 927  1 548      
2001 10 003  1 414  5 602  2 726  1 675      
2002 12 928  2 925  7 985  2 708  2 235    46 
2003 16 023  3 095  10 002  3 411  2 610    64 
2004 19 240  3 217  12 015  4 371  2 854    76 
2005 23 366  4 126  14 240  5 513  3 613    83 
2006 28 726  5 360  17 413  6 915  4 398    100 
2007 35 369  6 643  24 443  10 926  5 254  4 155  108 
2008 41 393  6 024  28 438  12 955  6 402  5 181  129 
2009 46 331  4 938  31 542  14 789  7 035  5 636  147 
2010 49 849  3 518  33 897  15 952  7 303  5 856  161 
2011 52 971  3 122  36 049  16 922  7 465  5 965  193 
2012 55 547  2 576  37 975  17 572  7 584  6 081  214 
2013 56 045  498 38 390  17 655  6 890  5 483  211 

ZDROJ: Oficiální statistiky ČGF od roku 1990 (30) 

 

Statistika členské základny naznačuje, že progres od roku 1990 je obrovský. 

Největší boom zažil golf po roce 2005 až do roku 2009, kdy se členská základna 

navyšovala každoročně o tisíce členů. Po roce 2009 se pomalu začala naplňovat 

domněnka Andreje Halady (15), že golf přestává být pro lidi atraktivní, snad také 

dostupný, a nárůst členů začal pomalu klesat. Přesto není možné přehlédnout fakt, že od 

roku 1990 je tendence růstu výhradně pozitivní. 

Zajímavá je realita roku 2010, kdy začal celorepublikový projekt České golfové 

federace Hraj golf, změň život, jehož cílem bylo navýšit členskou základnu do roku 

2013 na 100 tisíc členů, ale místo toho růst začal pomalu stagnovat, Golfové zprávy (5). 

Některé odborné kruhy tvrdí, že ČGF rozjela tento projekt pouze z důvodu přislíbených 

dotací od EU a sama nečekala pozitivní dopad, jedná se ovšem pouze o domněnky 

a názory jednotlivců, nelze tedy tuto informaci považovat za objektivní. Jak můžeme 
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vidět v roce 2013, registrovaných hráčů přibylo pouze pár set, přesněji 498. Příčinu 

tohoto útlumu vidí odborná golfová veřejnost v doznění vlny intenzivní výstavby hřišť 

v letech 2000-2008, která se projevovala nárůstem popularity sportu a s tím ruku v ruce 

nárůstem počtu hráčů především v letech 2002-2008. V té době se pohled veřejnosti na 

golf začal měnit. Přestala ho vnímat jako snobský sport, a to asi především díky 

výstavbě areálů i mimo větší a bohatá města. Toto období, jak se zdá, ale již skončilo. 

Červenka (4).  
 Dalším důvodem pro úpadek růstu členské základny může být zrušení Centrální 

mimoklubové registrace (CMR), která dávala hráčům možnost být registrován u ČGF 

bez nutnosti býti členem nějakého golfového klubu, kde se samozřejmě musí platit 

členské, a někde i vstupní poplatky. 

Za zmínku také stojí statistika profesionálních hráčů, která až do roku 2012 měla 

pozitivně rostoucí bilanci, a zastavila se v roce 2013, kdy nabrala opačný směr. 

Důvodem poklesu profesionálů v českém golfu je nižší počet amatérských golfistů, kteří 

by vyhledávali jejich služby v podobě trenérských lekcí. Poptávka po trenérech klesá 

a počet profesionálních golfistů úměrně tomu také. 

 Kritická jsou v této statistice čísla zastupující ženy a juniory. Je výrazně 

znatelné, že největší růst napříč celým časovým spektrem zaznamenává mužská 

kategorie. Je zřejmé, že by se činnost federací a dalších golfových organizací měla 

zaměřit především na stimulaci golfu v řadách žen, a vůbec nejvíce v řadách 

juniorských. 

Potenciální příležitostí pro golf je znovuzařazení tohoto sportu do programu 

olympijských her v roce 2016 v Rio de Janeiru, a to po více než 100 letech. Naposledy 

se golf na OH objevil v roce 1904. Golfové federace vidí v tomto kroku obrovskou 

příležitost pro novou vlnu popularizace sportu, a tím pádem i pro opětný růst golfové 

základny. 
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4.1.1.4 Statistika turnajů 

Tabulka č. 5 Statistika turnajů 

Rok  Turnaje  Nárůst  Kola  
1990       
1996       
1997       
1998       
1999       
2000       
2001       
2002       
2003 1 888    2 002  
2004 2 744  856 2 869  
2005 3 189  445 3 322  
2006 3 594  405 3 755  
2007 3 825  231 3 982  
2008 4 137  312 4 312  
2009 4 776  639 4 952  
2010 5 139  363 5 325  
2011 5 674  535 5 891  
2012 6 043  369 6 265  
2013 5 980  -63 6 194  

ZDROJ: Oficiální statistiky ČGF od roku 1990 (30) 

 

Jak nám ukazuje výše uvedená tabulka, statistiky golfových turnajů na našich 

hřištích se evidují teprve od roku 2003. 

Turnaje se staly dominantním příjmem golfových klubů, především těch 

luxusnějších. Jedná se jak o turnaje otevřené, tak o korporátní komerční turnaje, které 

mají převahu, neboť jsou resortům nejlépe zaplaceny. Z důvodu ekonomické krize, 

která ve světě probíhá v posledních letech, zavádějí všechny firmy spořící opatření 

a jedním z nich je snížení nákladů na event management, kam samozřejmě golfový 

turnaj spadá. Stejně tak ekonomická krize zasáhla nákupní chování obyvatel a jejich 

spotřebitelské chování se taktéž změnilo. Jít si zahrát golfový turnaj je v České 

republice vcelku nákladná záležitost, nemluvě o tom, vyráží-li celá rodina. Čtyři lidi za 

hru v drtivé většině nezaplatí méně než 5 000 Kč, a to bez nákladů na jídlo. 

Z tabulky je znatelný propad především v posledním roce, tedy v roce 2013. 

Další příčinou menšího počtu turnajů je i fakt, že od roku 2012 přibylo pouze necelých 

500 nových hráčů, tudíž turnaje nemá kdo naplňovat. Proti hovořilo v roce 2013 

zároveň nepříznivé počasí, protože letní dny střídalo tropické horko nebo déšť. Obecně 
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lze říci, že na našem území není pořádáno málo otevřených turnajů, ovšem jejich 

obsazenost je kritická. To znamená, že snahou ČGF, klubů a majitelů golfových hřišť 

by měla být podpora aktivních i potenciálních hráčů. 

4.1.1.5 Vývoj sledovaných ukazatelů v grafické podobě 

Graf č. 1 Graf vývoje sledovaných ukazatelů 

 
ZDROJ: Oficiální statistiky ČGF od roku 1990 (30) 

 

Tento graf slouží k  rekapitulaci a sumarizaci výše zmíněných informací a čísla 

z tabulek uvádí do grafické podoby.  

 Z jednotlivých křivek grafu je zřejmé, že všechny proměnné nabývají 

v posledních letech ploché podoby, tedy jejich progres stagnuje.   

 Pro rekapitulaci uvádím jednotlivé křivky. Základna registrovaných hráčů 

nabývala nejvyšších hodnot mezi lety 2002-2008, poté se její růst začal pomalu 

snižovat. Turnaje jsou jedinou proměnnou, která aktuálně zaznamenává záporné 

hodnoty, tedy v roce 2013 klesl jejich počet o číslo 63. Křivka představující množství 

klubů je ze všech nejvyrovnanější. Můžeme zde vidět rapidnější nárůst kolem roku 

2005, ale poté je opět zřetelné zploštění a kontinuální vývoj. Počet hřišť se zvyšoval 

především v letech 2001-2006, následně se ale kvůli nedostatku hráčů na obsazení 

tolika hřišť opět zpomalil. 

4.1.2 Projekty na podporu golfu 

 Vzhledem k aktuální situaci přistupuje ČGF i další organizace k realizaci 

podpůrných projektů, které by měly přilákat hráče všech věkových kategorií a skrze něž 

se jako druhotný produkt dají získat dotace od EU, R&A nebo Mezinárodní golfové 

federace. 
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4.1.2.1 Projekt Se školou na golf 

 Jedná se o aktuálně začínající projekt, který je  zaštítěn Českou golfovou 

federací. ČGF odstartovala tento dlouho připravovaný projekt jako golfovou osvětu 

v mimogolfovém prostředí. Za cíl si nevytyčila vychovat nové golfisty vrcholové 

úrovně, ale seznámit co nejvyšší počet dětí s tímto sportem a dostat ho do jejich 

povědomí. Na druhou stranu ale s možností vychování opravdových talentů počítá také. 

Vyplývá to ze slov prezidenta ČGF Zdeňka Kodejše. „Prostřednictvím projektu 

Se školou na golf doufáme v rozšíření základny, aby výběr byl co nejširší a byla šance 

se vážně zabývat účastí na olympiádách." Ihned.cz (38). Tento projekt by měl též 

napomoci odstranit z golfu nálepku drahého sportu, kterou v České republice získal.  

4.1.2.1.a SNAG Golf 

 ČGF v tomto projektu navázala spolupráci s projektem Golf dětem, jehož 

původci začali propagovat nový golfový produkt vhodný pro první seznámení 

veřejnosti, především dětí, s golfovým náčiním. Jedná se o tzv. SNAG golf, ve zkratce 

Starting New At Golf (Začínáme nově s golfem), občas nazývaný také Short golf, tedy 

krátký golf. Jedná se o modifikaci golfového náčiní, aby bylo vhodné hlavně pro malé 

děti, které se s golfem nikdy dříve nesetkaly. Tyto pomůcky umožňují hrát golf nehledě 

na roční období, prostory, počasí nebo věk hráče, zároveň eliminuje nutnost oficiálních 

golfových ploch. Tento nový golfový produkt je vhodný k využívání především na 

školách všech úrovní (včetně mateřských škol), na dětských táborech, v rekreačních 

centrech, při hotelových animačních programech apod. Výhodou je i možnost jeho 

využití jak ve vnitřních prostorách (tělocvičny, učebny), tak v jakýchkoliv vnějších 

prostorách (louky, školní či dětské hřiště, parky, zahrady). Snagonline.cz (33). Obrázek 

těchto pomůcek viz přílohy, příloha č. 4. 

4.1.2.1.b Etapy projektu a potřebná spolupráce 

 Projekt Se školou na golf se skládá ze dvou etap. V první etapě jde především 

o seznámení dětí s golfem, a to nenásilnou formou v podobě zábavy a her. Právě v této 

etapě jsou děti seznámeny s golfovými pomůckami SNAG golf a učí se je používat. Již 

v této fázi jsou součástí regionální a celostátní soutěže a turnaje.  

 Ve druhé etapě je stěžejní především spolupráce jednotlivých škol 

s jednotlivými golfovými kluby, které by měly škole nabídnout tréninkové zázemí 

včetně kvalifikovaných trenérů. V této fázi by se děti měly postupně seznámit 

s klasickým golfovým vybavením a reálnou golfovou hrou.  
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 V rámci tohoto projektu poskytla ČGF menší schéma, které obecně ukazuje 

podmínky spolupráce a vztahy mezi jednotlivými subjekty. 

 

Graf 2. Vztahy mezi ČGF, kluby a školami 

 
ZDROJ: Se školou na golf (32), vlastní zpracování 

 

 Ze schématu uvedeného výše je jasné, že spolupráce mezi kluby a školami je 

velice úzká, stejně jako spolupráce mezi ČGF a kluby. Předpokladem pro úspěšné 

přijetí a zavedení projektu Golf do škol je u dané školy nutné, aby měla v blízkosti 

nějaký golfový klub, který by byl ochoten navázat spolupráci. Stejně je tomu 

i v opačném vztahu, tedy klub - škola. Základním předpokladem pro úspěšnou 

implementaci je také ochota a flexibilita pedagogů na straně škol a vedení klubů 

a trenérů na straně golfových hřišť. Dále pak nutnost zařazení SNAG golfu do osnov 

tělesné výchovy, zajištění prostor pro jeho výuku a také ochota podílet se na 

mezistátních a regionálních soutěžích v tomto sportu. U klubů se pak předpokládá 

zájem o propagaci golfu v jejich okolí, zájem o spolupráci s dětmi a mládeží, závazek 

k poskytnutí kvalifikovaných trenérů za symbolické peníze, poskytnutí tréninkových 

ploch a postupně i samotného hřiště, spolupráce při organizaci mezistátních 

a regionálních soutěží a v neposlední řadě závazek vytvoření balíčků či speciálních fee 

(cena za hru) pro děti a mládež. Se školou na golf (32) 

 Kluby, které se do projektu zapojí, získají podporu od ČGF v podobě dodání 

materiálního zázemí, tedy pomůcek pro začínající hráče, finanční podporu na vzniklou 

ČGF	  
•  vybavení	  
•  -inanční	  
prostředky	  

Kluby	  
•  vybavení	  
•  -inanční	  
prostředky	  

•  trenéři	  

Školy	  
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logistiku a na odměny pro trenéry, pedagogy a vedoucí kroužků. Škola, která se zapojí, 

bude podpořena od ČGF v podobě zajištění golfových pomůcek pro začátečníky 

prostřednictvím golfových klubů a finančně se bude podílet na golfových kurzech 

určených vzdělání pedagogů v této oblasti. Na začátek tohoto projektu dostali 

koordinátoři od ČGF finanční podporu v hodnotě 2, 5 mil. korun a golfové sety, které 

byly federaci poskytnuty ze zahraničí.  

 Oba subjekty by měly ze spolupráce profitovat. Kluby dostanou možnost oslovit 

novou členskou základnu, přinejmenším potenciální občasné hráče, a díky participaci na 

takovém projektu získají kredit u laické veřejnosti. Školám plynou výhody v podobě 

rozšíření nabídky pohybových aktivit pro děti a mládež a také vzájemné spolupráce 

s daným golfovým klubem.  

4.1.2.1.c Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je, aby se golf stal součástí povinné osnovy tělesné 

výchovy a sportu, která je vyučována na našich školách, jako je tomu u jiných sportů. 

Zároveň chce rozšířit povědomí o tomto sportu coby možnosti pro každou věkovou 

skupinu obyvatel. 

Dílčími cíli projektu jsou:  

• propagace golfu jako sportu vhodného pro děti a mládež z různých sociálních 

skupin 

• seznámit žáky se základy golfových úderů, pravidly a etiketou golfu 

• pořádat regionální a celostátní soutěže a turnaje pro školní týmy, žáky a studenty 

• přivádět nové mladé hráče na česká golfová hřiště 

• rozšířit hráčskou a členskou základnu golfu v ČR 

• účinná prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže (drogové závislosti, 

kriminalita), Se školou na golf (32). 

 Do projektu je aktuálně zapojeno pět škol, z toho jedna mateřská škola spojená 

se základní školou, a čtyři golfové kluby. V tomto případě je nutné podotknout, že 

se jedná o zcela nový projekt, který začal probíhat na začátku golfové sezóny 2014, 

a tudíž se spolupráce teprve vytváří a jeho průběžné výsledky bude možné analyzovat 

nejdříve po sezóně 2015. 

4.1.2.2 Projekt Hraj golf, změň život 

 Tento projekt byl v této práci již zmíněn, a to v kapitole 4.1.1.3 Statistika 

registrované členské základny. Cílem projektu bylo navýšit členskou základnu do roku 
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2013 na 100 000 hráčů. Dnes nám je již jasné, že cíl projektu se zcela nenaplnil, ovšem 

jeho aplikace v praxi nadále probíhá.  

 Hraj golf, změň život je jeden z nejkomplexnějších projektů v historii českého 

sportu a je zaštítěn nejen ČGF, ale zároveň nejvyšší instancí jako je Royal and Ancient 

v St Andrews a dále pak ČOV, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním motivem pro přípravu a vznik tohoto 

projektu bylo podle ČGF znovuzařazení golfu mezi olympijské sporty v roce 2016. 

Z tohoto faktu vyplývá hlavní cíl, jímž je navýšit členskou základnu především v řadách 

mládeže a dětí, pokud bychom někdy v budoucnu měli mít šanci na olympijský úspěch.  

 Hraj golf, změň život nabízí zájemcům o golf tzv. startovní balíček za 299Kč 

(děti a mládež do 15 let se slevou 50%), který má původní hodnotu až 6 500Kč a jsou 

v něm obsaženy 3 lekce po 50 minutách s profesionálním trenérem či cvičitelem 

a neomezený počet tréninkových míčů. K těmto lekcím se pojí také zapůjčení golfových 

holí a v případě zájmu účastníka možnost (za příplatek 200Kč ) získat tzv. Osvědčení 

pro hru na hřišti, tedy možnost hrát golf na reálném golfovém hřišti. Klikar (21) 

 Projekt je podpořen mnoha známými osobnostmi hrajícími golf jako např. 

bývalým atletem Romanem Šebrlem, hercem Jiřím Kornem, hudebním skladatelem 

Ondřejem Soukupem, sjezdovým lyžařem Ondřejem Bankem nebo aktuálně největší 

českou golfovou nadějí Klárou Spilkovou a mnoha dalšími. Mediální propagace byla 

realizována prostřednictvím rádiových reklam, billboardů a spotů v kinech. 

V posledním roce není propagace nijak výrazná. 

 V roce 2010 se do projektu zapojilo 44 klubů a 34 hřišť, v roce 2014 se seznam 

hřišť ztenčil na pouhých 16, klubů zůstalo 40 a navíc stagnace růstu členské základny 

pokračuje. 

4.1.3 Další projekty a iniciativy 

 Vytvářením a realizováním projektů se nezabývá pouze ČGF nebo jiné střešní 

organizace, ale většinou se stávají iniciativou jednotlivých golfových klubů, neboť je 

právě a především jejich zájmem, aby navýšily počet návštěvníků svých resortů, a tím 

pozvedly vlastní příjmy. Zároveň vznikají servery a programy nabízející speciální ceny 

her (fee) za různých podmínek. 

4.1.3.1 Jedno fee dva hráči 

Jedno fee dva hráči je program, který vznikl na počátku sezóny 2013 

ve spolupráci s časopisem Golf a úspěšně pokračuje v letošním roce. Do programu je 
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aktuálně zapojeno 54 hřišť. Podstatou je, že si zákazník může nakoupit 6 (cena 390Kč) 

nebo 12 (cena 690) voucherů, které může uplatňovat na smluvních hřištích, kdy na 

základě předložení voucheru získá 1 fee+ 1 zdarma. Některé hřiště omezují platnost 

voucherů na určité dny či denní dobu. 1fee2hraci (42) 

4.1.3.2 Průvodce toulavého golfisty 

 Tento program vypovídá o svém charakteru již samotným pojmenováním. Jedná 

se o vouchery, které se vyplatí golfistům využívajícím hřiště po celé České republice. 

V komparaci s ostatními programy jde o dražší nabídku, za poukazy zaplatí hráč 

1 200Kč a získá knížku se 138 kupóny, z toho 102 na hru a 36 na ubytování. Průvodce 

toulavého golfisty má 51 smluvních hřišť a 17 smluvních hotelů, kde je voucher možné 

uplatnit. Na každé hřiště jsou vždy 2 vouchery, aby bylo možné se na něj jednou vrátit. 

Jedná se o nepřenosné kupóny, jsou tedy vypsány pouze na jednu osobu. Při předložení 

voucheru získá majitel opět jedno fee zdarma. Tento program má na většině hřišť 

určeno, v jakém čase a kterých dnech je možné poukaz čerpat. Pruvodce.easy2golf (34) 

4.1.3.3 Golfové kupony 

 Golfové kupony jsou nejlevnějším programem z výše uvedených. Lze si 

zakoupit 20 kuponů za 299Kč, ovšem jejich využití je striktně omezeno pracovními dny 

a na většině smluvních hřišť ještě časově dopoledními hodinami. Golfové kupony mají 

smlouvu s 20 hřišti. Na druhou stranu se jedná o přenosnou verzi voucherů, nejsou tedy 

vázány pouze na jednoho hráče. Jejich uplatnění je stejné jako u kuponů výše 

uvedených, tedy na jeden kupon může jít jeden hráč zdarma, druhý platí. Tyto poukazy 

je možné využít všechny na jediném hřišti. GolfoveKupony (12) 

4.1.3.4 Centrální mimoklubová registrace (CMR) 

Velký podíl na růstu členské základny počátkem 21. století mělo rozhodnutí 

ČGF v roce 2001 o zřízení Centrální mimoklubové registrace. Pro golf to znamenalo, že 

hráči, kteří měli základní HCP 54, tedy byli způsobilí pro hru na hřišti, nemuseli být 

členy nějakého golfového klubu, ale mohli se zaregistrovat do CMR. Nejzásadnější 

rozdíl tedy vznikl ve výši poplatku za registraci, kdy se cena za členství v klubu 

pohybovala v rozmezí 5-200 tisíc Kč, zatímco u CMR pouhé 2, později 3 tisíce Kč. 

CMR nabízela svým členům možnost hry na všech hřištích bez dříve nutného členství 

v nějakém klubu a možnost účastnit se všech turnajů vypsaných ČGF. Tuto registraci 

bylo možné využívat do roku 2013, kdy byla federací zrušena. Old.golf (23) 
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4.1.3.5 Osvědčení pro hru na hřišti 

 Do roku 2010 platilo, že pokud si chtěl člověk jít zahrát golf, musel vlastnit tzv. 

Zelenou kartu. Zelená karta je průkaz o dosažení HCP 54, tedy základního hracího 

HCP, s nímž se získává povolení jít na hřiště. Kdo neměl Zelenou kartu, nemohl na 

hřiště vstoupit jinak než v doprovodu nějakého hráče, který ji vlastnil, hrát ovšem 

nemohl, mohl jít pouze jako nehrající doprovod. 

 Díky světovému trendu, který se snaží golf zpřístupnit všem a většina hřišť je 

ve světě přístupná bez jakýchkoliv osvědčení, rozhodla ČGF v roce 2010 o možnosti 

vykonání zkoušky o způsobilosti golfové hry, a to bez potřeby složení výše zmíněné 

Zelené karty, kterou mohou udělovat pouze trenéři či cvičitelé, kteří si za své služby 

nechávají náležitě zaplatit. Osvědčení může udělit zájemci jakýkoliv hráč, který má svůj 

osobní HCP pod 36 dle vlastního uvážení po zhlédnutí tohoto potenciálního golfisty na 

hřišti. Člověk, který získá Osvědčení pro hru na hřišti, není veden na ČGF, nemůže hrát 

turnaje, ovšem může hrát na většině golfových hřišť, které nemají HCP omezení. Klikar 

(22) 

 Právě pro snížení nákladů na trenéry a pro získání Zelené karty dostal golf nový 

nádech a začalo ho hrát mnohem více lidí. 

Pozn. Lidé s Osvědčením pro hru na hřišti nejsou vedeni v databázích a statistikách 

ČGF, nejsou zde registrováni, proto tedy nejsou zahrnuti ve dříve uvedených 

statistikách. 

4.1.3.6 Golfové kempy a skupinové tréninky 

 Dalším trendem, který se výrazně projevil v časové souslednosti s rozhodnutím 

ČGF o Osvědčení pro hru, byla iniciativa klubů pro organizování kempů a skupinových 

tréninků. Kempy jsou většinou určeny pro děti a mládež, ovšem konají se taktéž kempy 

pro dospělé, kdy se většinou jedná o třídenní až jednotýdenní soustředění, kde 

se nacvičují jednotlivé golfové dovednosti, včetně výuky pravidel, etikety a pohybu po 

hřišti.  

 Dříve trenéři poskytovali převážně individuální lekce, které se pohybují mezi 

400-1000Kč/45min, skupinová lekce je běžně vypsána pro 3-8 osob a její cena je 

většinou kolem 1000,-/skupina. Zároveň se pořádají golfové kurzy pro začátečníky až 

pokročilé hráče, které mohou probíhat celou sezónu; cena je nastavena tak, aby hráče 

nevyšel trénink na více než 300Kč.  
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4.1.4 Golfová turistika 

 Česká republika patří dle počtu obyvatel hrajících golf mezi nejlepší 

ve východní Evropě. Poměr společnosti věnující se golfu by měl být, jak již bylo výše 

zmíněno, 0,53%, což se přibližuje např. Německu, které má kolem 0,7%. Nejen z toho 

důvodu má výbornou pozici pro to stát se jednou ze předních evropských golfových 

destinací. Podpora golfové turistiky má pozitivní vliv nejen na příjem do státní kasy, ale 

také vytváří tisíce nových pracovních míst, dochází tedy k tzv. multiplikačnímu efektu. 

Tento druh turistiky vyzvedá renomé země a vytváří dobré podmínky mimo jiné pro 

tzv. kongresovou a lázeňskou turistiku, protože hodně golfových pobytů je spojeno 

právě s lázeňskými městy. Dle průzkumů KPMG patří Praha již teď mezi TOP 5 

evropských golfových destinací. Česká republika si získala své dominantní postavení 

v tomto turistickém oboru již v roce 2005, kdy její podíl na východoevropské golfové 

turistice tvořil 52%. E-vsudybyl (6) 

4.1.4.1 Czech Golf Association and CzechTourism 

 O rozvoj golfové turistiky se postarala především agentura CzechTourism, která 

byla pověřena svým zřizovatelem Ministerstvem pro místní rozvoj, aby podporovala 

image naší republiky jako golfové destinace. Agentura CzechTourism se spojila s Czech 

Golf Travel Association (CGTA, založena roku 2004), jejímž posláním je podpora 

zahraničního golfového turismu do České republiky. V roce 2005 její zástupci poprvé 

reprezentovali ČR na veletrhu International Travel Market, kde v dalším roce získali 

ocenění „Neobjevená golfová destinace roku“. CGTA spolupracuje s golfovými kluby, 

hotely a dopravními agenturami. Aktuálně spolupracuje s 10 velkými a významnými 

golfovými resorty jako jsou např. Golfový Klub Hluboká nad Vltavou, Golf Resort 

Karlovy Vary, Prosper Golf Resort Čeladná, 8 cestovními kancelářemi, 7 hotely, 

s jednou dopravní agenturou a dále s časopisy jako je Golf and Style či týdeník Czech 

Business Weekly. Její činnost je tvořena především prostřednictvím nabídky golfových 

balíčků pro turisty, které mohou obsahovat green fee na požadovaný počet hřišť, 

ubytování, dopravu na hřiště a zpět do hotelu, letenky apod. Balíčky jsou většinou 

nabízeny na 3denní, 6denní a 7denní pobyty na různých místech a s různými počty 

golfových her. Existují tak balíčky orientované pouze na okolí Prahy či balíčky, jejichž 

prostřednictvím si turisté zahrají jak v okolí hlavního města, tak v ostatních částech naší 

země.  
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Vedle této střešní golfové asociace se golfové turistice věnují stovky menších 

agentur, které většinou pracují samostatně nebo mají navázané spolupráce za menší 

benefity s jednotlivými golfovými resorty. Počet těchto agentur roste každým rokem 

a jejich cílem je nejen nalákat turisty na naše území, ale zároveň organizovat obdobné 

golfové zájezdy pro českou klientelu v zahraničí. 
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4.2 Golf ve světě a jeho trendy 
 Světový golf má mnohem hlubší historii nežli golf český. V tomto případě 

se samozřejmě jedná o západní část světa. Pokud bereme v potaz východní země, český 

golf má mezi nimi výsadní postavení, jak již bylo výše zmíněno. Dle světové golfové 

nadace (WGF) nebude nikdy možné přesně zanalyzovat, kolik je kde ve světě členů, 

klubů, turnajů apod., přesto se projektem Golf Around The World o něco podobného 

snaží. Data do zmíněného projektu získávají pomocí vlastních analýz ve spolupráci 

s veřejností, kterou žádají o poskytnutí informací z jejich zemí. Tato nadace vznikla 

s motivací podpořit golf, aby pozitivně ovlivňoval život lidí a přenášel svoje hodnoty do 

jejich všedních životů.  

 Z důvodu širokého rozsahu této kapitoly bych ve své analýze práci s číselnými 

údaji ráda omezila především na Evropu; do mapování trendů a projektů probíhajících 

ve světovém golfu zakomponuji i Ameriku a jiné oblasti.   

4.2.1 Vývoj golfu v Evropě za posledních 25 let a jeho aktuální trendy 

 Golf v Evropě zažíval v posledních 20 letech, podobně jako v Čechách, neustálý 

růst, který byl přerušen rokem 2011, kdy došlo k menšímu propadu v číslech 

registrovaných hráčů. Dle odborníků z oboru ovšem není tento propad dán pouze 

ekonomickou krizí, jak by se kdekdo mohl domnívat a bylo by to vysvětlení 

nejjednodušší, ovšem je dán také změnou golfové struktury. Hlavním rozdílem se stalo 

zavedení dobrovolné registrace hráčů golfu v libovolném klubu v několika státech 

Evropy, včetně ČR. Mnoho golfistů se proto rozhodlo vystoupit z klubů, kde museli 

platit poplatky, a stali se tak neregistrovanými, občasnými hráči. Dalším důvodem 

propadu je také změna preferencí hlavně střední vrstvy obyvatel. Dříve tvořila 

podstatnou část aktivních golfistů, ale vzhledem k ne příliš se měnící finanční 

náročnosti tohoto sportu se od něj odklání a volí raději jinou, levnější volnočasovou 

aktivitu. Za zmínku stojí také proměňující se životní styl světové populace. Pasivní 

životní styl, sportování vyměněno za sledování sportu v televizi, nedostatek volného 

času kvůli uspěchané moderní době, kdy lidé pracují místo 8 hodin denně 10-12 hodin, 

to vše působí proti volnočasovým aktivitám typu golf, kdy jedna hra trvá okolo pěti 

hodin a člověk při ní ujde bezmála 15km. 
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4.2.1.1 Vývoj golfové základny a hřišť v Evropě v letech 1985 - 2013 

Graf č. 3 Vývoj golfové základny a hřišť v Evropě od roku 1985 – 2013 

 
ZDROJ: KPMG (13) 

 

Jak již bylo zmíněno, Evropa zažívala stabilní golfový boom od roku 1985 jak 

na straně nabídky, tak na straně poptávky. Za uplynulých 28 let se počet registrovaných 

golfistů více než ztrojnásobil a počet hřišť více než zdvojnásobil. Každým rokem 

se počet hráčů zvedal průměrně o 5% až do roku 2010, kdy se růst zastavil a poprvé 

v historii se projevila opačná tendence. Jak je možné vidět z grafu 3, v roce 2011 byl 

pokles nejrozsáhlejší, v procentuálním vyjádření šlo o ponížení o 1,1%. V následujícím 

roce se stagnace zpomalila, ovšem nadále byla zaznamenána, v roce 2012 už šlo 

o pouhých 0,1%. V roce 2013 došlo opět k navýšení členů, ovšem na grafu téměř 

neznatelnému, jedná se pouze o 2 800 členů napříč celou Evropou. Ovšem i takové číslo 

je pro golf zásadní, protože dokázalo obrátit negativní tendenci. Faktem je ovšem to, že 

i přes opětovný růst zaznamenaný ve většině států Evropy, a tedy i ve světě, stagnace 

šesti golfových trhů nadále pokračovala. Jedním z těchto trhů je ten největší - golfový 

trh Velké Británie a Irska. Ten zaznamenal v roce 2013 propad o 0,9%, vyjádřeno 

v číslech o 11 300 hráčů. Tento trend ubývání členské základny zaznamenává britský 

a irský trh již od roku 2007, je ovšem nutné podotknout, že příčinou je zrušení 

povinnosti být registrovaným hráčem v případě zájmu o hru, což již bylo zmíněno výše 

v textu. V praxi to tedy neznamená, že by golf na britských ostrovech hrálo méně lidí, 

ovšem veliká část z nich jsou tzv. neregistrovaní hráči, tedy „feečkaři“, kteří si platí 
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každou hru zvlášť a nepatří do žádného klubu. Bohužel neexistuje žádná validní 

statistika, která by prokazovala kolik takových hráčů je. KPMG (13) 

 Naopak jiné velké golfové trhy zaznamenaly relativně vysoký nárůst členů. 

Těmito zeměmi jsou Německo, kde došlo k navýšení členské základny o 1,7% = 10 500 

hráčů, Holandsko s navýšením o 1,8 % = 6 900 hráčů a Francie, v níž počet hráčů 

vzrostl o 1,1% = 4 400 hráčů. KPMG (13) 

 Ve Španělsku a v Portugalsku došlo k asi  nejznatelnějšímu poklesu, a to o 3,3% 

a 3,5%. U těchto dvou zemí se jako primární důvod uvádí ekonomická situace, do níž 

se oba státy za posledních několik let dostaly. Pokles ale postihl i Norsko a to o 3,4%, 

v číslech zde ubylo 3 900 golfistů. KPMG (13) 

 Za zmínku stojí Švýcarsko, které jako jediné zažívá neustálý růst již od roku 

1985. V roce 2013 se navýšil počet golfistů v této zemi o 3 000. KPMG (13) 

 Na počátku roku 2013 hrálo golf 0,73 % celkové populace Evropy, která skýtá 

na 600 mil. lidí, což znamená, že registrovaných hráčů v Evropě bylo něco přes 4,4 mil. 

celkově. KPMG (13) 

 

Na grafu č. 3 označená druhá křivka představuje trend počtu hřišť napříč 

Evropou, kde je taktéž znatelný kladný průběh. Od roku 1985 se ročně navyšoval počet 

golfových hřišť průměrně o 3%, což se projevilo počtem 6 811 hřišť na počátku roku 

2013. Progres v množství hřišť začal v poslední dekádě oslabovat, což je ale dáno 

poměrem poptávky a nabídky, který je v tuto chvíli téměř rovnoměrný. Od roku 

2012 do roku 2013 se v celé Evropě otevřelo pouze 29 nových hřišť, což 

v procentuálním vyjádření znamená 0,4%. Nejvyšší podíl na tomto čísle má Holandsko, 

kde zaznamenali výrazný nárůst hřišť, a to o 8,5%. Další nová hřiště se otevírala 

v Rakousku, Německu, Francii, Belgii a v České republice. Naopak některá hřiště 

musela být v Evropě uzavřena, především ve Velké Británii, Irsku, na Islandu 

a ve Španělsku. KPMG (13) 

4.2.1.2 Jednotlivé golfové trhy v Evropě 

 Klademe-li vedle sebe počet států Evropy a rozdělení golfového trhu v ní, je 

nabídka a poptávka po golfu v celoevropském měřítku koncentrována do relativně 

malého množství států. Celých 94% registrovaných hráčů a 92% golfových hřišť je 

situováno do 11 zemí Evropy, čemuž dominuje kolébka golfu, Velká Británie a Irsko, 

pod které spadá 29% celkového počtu evropských golfistů a 44% celkového počtu 
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nabízených hřišť. Na druhé místo spadá Německo, jehož počet registrovaných hráčů 

tvoří 14% z celku a poskytuje 10% celkové golfové nabídky v podobě míst ke hře. 

V obrazové podobě nám pohled poskytují grafy č. 4 a 5. 

Graf č. 4 Poměr celkového počtu golfistů v Evropě ku jednotlivým golfovým 

trhům 

 
ZDROJ: KPMG (13) 

 
Graf č. 5 Poměr celkové nabídky hřišť v Evropě ku jednotlivým golfovým 

trhům 

 
ZDROJ: KPMG (13) 
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4.2.1.3 Zralost golfových trhů v Evropě 
Schéma č. 1  Zralost golfových trhů v Evropě 

 
ZDROJ: KPMG (13) 

 

 Levá část schématu poukazuje na množství celkové populace na jedno hřiště, 

pravá část schématu zobrazuje procentuální podíl celkové populace participující na 

golfu.  

Dle výše uvedeného schématu je doloženo, že stále nejvyšší počet aktivní 

golfové populace je situován v severní části Evropy, tedy na Islandu, 

ve Švédsku,  Norsku a  Dánsku. Západní Evropu zastupuje především Holandsko, 

Velká Británie a Irsko. Tento fakt je logicky podložen v levé části schématu, která 

dokládá, že tyto státy mají nejlepší golfové zázemí a nabídku, a proto v nich mají 

největší hráčskou účast. Vyspělé golfové trhy jsou tedy situovány v nejbohatších 

zemích Evropy, což taktéž podporuje obecnou domněnku o golfu, že patří mezi sporty 

pro bohatší vrstvu obyvatel.  

Převis nabídky nad poptávkou je nejznatelnější ve Velké Británii a Irsku, která 

se počtem hřišť řadí mezi nejvyspělejší, ovšem už nemá dostatečný počet hráčů, kteří by 

hřiště obsadili, a to je hlavní důvod, proč se na tomto území resorty uzavírají místo 

toho, aby vznikaly nové. 

Podíváme-li se na českou realitu, ta v obou případech spadá do označení 

rostoucí (growing), což odpovídá uvedeným hodnotám v části o českém golfovém 

prostředí. Procentuální podíl populace ČR hrající golf je 0,53% a na jedno hřiště spadá 
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107 244 obyvatel, což odpovídá zelenému označení. Zároveň je zde doložen fakt, že 

Česká republika patří mezi nejvyspělejší golfovou destinaci ve východní Evropě. 

Na druhou stranu je více než jasné, že na nejstarším kontinentu je stále obrovské 

množství zemí, přesněji řečeno více než polovina, kde je golf teprve na počátku svého 

rozvoje a možnost progresu v budoucích letech je stále obrovská.  

4.2.1.3 Rozložení mužů, žen a juniorů  

 Tato podkapitola se může zdát nedůležitá, je ovšem alarmující při pohledu na 

nerovnoměrná čísla v těchto kategoriích, a tím pádem i determinuje nutná opatření, 

která by měla být zavedena napříč celým golfovým světem. Z celkového počtu 

registrovaných hráčů tvořili v roce 2013 více než polovinu, přesněji 63%, muži, zatímco 

ženy a junioři byli zastoupeni pouze 22% a 14%. Rok 2013 zaznamenal mezi muži 

nárůst o 0,4% a mezi ženami o 0,6%, alarmující je ovšem situace mezi juniory. 

Zastoupení juniorů v celkovém počtu registrovaných hráčů pokleslo o 2,7%, což 

představuje o 11 500 juniorských hráčů méně. Z tohoto čísla je evidován úbytek 7 760 

na největších golfových trzích, jakými jsou Nizozemsko, Španělsko, Německo, Velká 

Británie a Irsko. KPMG (13) 

 Nejvyšší počet ženských golfistek je registrován v Německu, Rakousku, 

Holandsku a Švýcarsku. Naopak nejvyšší počet juniorských golfistů je registrován 

na nově vznikajících golfových trzích. Např. v Turecku je každý druhý golfista 

registrovaný jako junior, v Řecku, Srbsku a Rumunsku je jím každý čtvrtý. KPMG (13) 

 

V přílohách je možné nahlédnout do statistiky týkající se evropských zemí co 

do počtu hřišť a hráčů, kde je zobrazeno porovnání jednotlivých zemí, viz přílohy, 

příloha č. 5. 

4.2.2 Budoucnost golfu ve světě 

 Golf se aktuálně těší boomu především na nově vznikajících golfových trzích, 

jakými jsou např. Litva, Srbsko či Bulharsko, ale bohužel se nedá nevšimnout si úbytku 

golfistů na těch největších a nejtradičnějších, jakými jsou Velká Británie a Irsko. Tyto 

dva nejmasivnější golfové národy kontinuálně ztrácejí od roku 2007 své členy a za 

posledních šest let, tedy do roku 2013, jich neprodloužilo svá členství přibližně 

228 tisíc. Je nutné říct, že tento negativní trend na západě Evropy nijak neovlivňuje 
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rozvoj golfu ve východní části tohoto kontinentu, avšak je ukazatelem toho, že jsou 

zapotřebí nové iniciativy, které zajistí podporu golfu a inovace. 

4.2.2.1 Rozšíření golfu mezi ženskou populaci 

 Je potřeba dále více zavádět zásadní opatření, která by napomohla rozšíření 

tohoto sportu mezi ženy. V tuto chvíli tvoří dámská část pouhých 22 % všech golfistů 

v Evropě. V roce 2013 se jejich řady sice lehce navýšily, ovšem je nutné, aby se kluby 

snažily přiblížit golf ženám a rodinám, a to především co se zázemí a samozřejmě 

i nabídky vyžití na hřišti týče. Pod tímto se dá představit dětské hřiště, chůvy, které by 

se ženám postaraly o děti v době jejich hracího času, apod. Dalším typem podpory žen 

v golfu jsou ve světě různé programy, projekty a finanční pomoc ze strany 

zastřešujících organizací. Vybrala jsem ukázku z nich. 

4.2.2.1.a Podpora od R&A 

Podpora ženského golfu přichází také ze strany R&A, která vyčlenila 75 tisíc 

liber na Ladie’s European Tour (Dámská Evropská Tour) a poskytuje zdarma rozhodčí 

na tyto turnaje. Taktéž poskytuje granty na amatérský ženský golf ve výši 135 tisíc liber 

na podporu světových turnajů, které se v této kategorii konají. Podpora ze strany této 

organizace je cílena především na ženské talenty a zpopularizování golfu v podobě 

jejich propagace. International Golf Federation (36) 

4.2.2.1.b Podpora žen v Kanadě 

 V Kanadě si uvědomili nedostatek počtu ženských hráček, a proto organizace 

Golf Canada zavedla několik programů, které fungují na celostátní bázi, a snaží se tak 

ženám nenásilnou a přátelskou formou tuto hru přiblížit.  

Golf For the Cure presented by Subaru 

 Jedná se o největší a nejstarší dámský golfový program rekreačního rázu 

v Kanadě. Jak je u golfu a podobných aktivit běžné, je tento program sponzorován 

světovou značkou, v tomto případě Subaru, díky jejímž penězům má projekt mnohem 

větší šanci na úspěch. Projekt je spojen s nadací podporující prevenci a léčbu rakoviny 

prsu Quebec Breast Cancer Foundation, která s pomocí dobrovolníků dokázala oslovit 

již více než 100 tisíc kanadských žen, jež se do programu zapojily, a vydělala za 

posledních osm let 5,1 milionu dolarů. GolfCanada (40) 
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 Každý rok, jako běžně u všech klubů, se koná výroční mistrovství tohoto 

programu, kterého se účastní jak jednotlivci, tak firemní teamy žen. 

CN Future Links Girls‘ Club 

 Tento program je zaměřen na dívky ve věku 7-18 let a podobně jako ostatní, 

které již byly zmíněny v této práci, se zaměřuje na vypěstování lásky ke golfu u těchto 

dívek a zároveň na jejich výchovu, přístup k budoucímu životu, navázání přátelství 

apod. Kluby se scházejí každý měsíc a pořádají se tzv. „fun days“ (zábavní dny) a „play 

days“ (herní dny). Většina turnajů se hraje v týmové podobě, kdy se klade důraz na 

prvek zábavy, ale zároveň zdravé soutěživosti a snaze zvítězit. Zajímavý je turnaj 

s názvem Dad & Daughter Day (Dny dcer a otců), kdy proti sobě soutěží rodinné páry. 

Dále se konají golfové olympijské hry, noční golf a jiné události, které přitahují nejen 

slečny tohoto věku, ale také jejich rodiče a příbuzné.  

4.2.2.1c Ženské golfové túry 

 Na všech kontinentech panuje snaha ženskému golfu napomoci skrze pořádání 

golfových sérií turnajů určených pouze pro ženy. Řeč není o profesionálním golfu, ale 

o turnajích pro nejlepší hráčky s amatérským statusem. Tyto túry se konají na státních, 

ale i mezinárodních úrovních.  

 Nevýhodou těchto turnajových sérií je, že se doopravdy jedná o nejlepší 

amatérky, tedy hráčky, které mají HCP podobné profesionálkám, jen si ponechávají 

statut amatéra. Nemyslí tedy na ženy, které se golfu věnují pouze občasně jako 

volnočasové aktivitě.  

4.2.2.2 Rozšíření golfu mezi juniory 

 Jako každý jiný sport má i golf potenciál růstu především v případě, že si jej lidé 

budou osvojovat již od dětství a naučí se nejen mít ho rádi, nýbrž přijmou ho jako 

běžnou součást života. Tím se buduje potenciál, že se mohou stát v tomto sportu úspěšní 

a následně být vzorem pro další generaci golfistů.  

 Je bez diskuze, že čísla hrajících juniorů v rozvinutých státech klesají, 

mimochodem jinak tomu není ani v České republice. Proto je nutné přijít s nápady 

a opatřeními, jak tuto tendenci obrátit. Nutností je, aby tyto iniciativy udělaly golf 

zábavnějším, dostupnějším a aby podnítily v mladých generacích vyšší zájem o hru 

a dokázaly zaujmout jejich pozornost. 
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4.2.2.2.a Golf do škol 

Především na území USA, ale i v mnoha státech Evropy je golf součástí školní 

výuky a školy běžně docházejí se svými žáky na golfová hřiště na hodiny tělesné 

výchovy. Implementace golfu do školního systému je dle golfových expertů obrovskou 

příležitostí a do budoucna téměř nutností. 

4.2.2.2b Nové technologie 

 S ohledem na dnešní dobu a její technologický pokrok je zřejmé, že ani sport 

nedokáže vývoji uniknout. Jinak tomu není ani u golfu. Ač jsou golfisté rozděleni na 

dva tábory - jeden, který technologii v golfu jménem zachování tradice tohoto sportu 

odsuzuje, a druhý, který moderní prvky přijímá s nadšením - je zřejmé, že pro děti 

a juniory je moderní technologie naprosto běžnou a v poslední době nutnou součástí 

jejich životů. 

 Do roku 2013 se vedly spory s R&A o povolení zavést do hry měřicí přístroje, 

kdy tato střešní organizace nechtěla o měřidlech ani slyšet. Ovšem nátlak moderní doby 

a zároveň přehršel přístrojů, kterých si rozhodčí ani nemohli všimnout, je dotlačila 

k revolučnímu rozhodnutí a změně v pravidlech golfu, a to jejich povolení. Veřejností 

byla tato inovace přijata velice pozitivně a na základě této změny se začaly vyvíjet 

mnohé programy, které ještě více usnadňují golfistovi život.  

 Programy, které jsou volně ke stažení, či programy, které je nutné zakoupit, 

změří nejen vzdálenost právě ležícího míčku k jamce, ale poradí, jakou holí by měl 

golfista hrát, jaký úder by měl využít apod. Je nutné podotknout, že tyto programy 

nejsou povoleny pravidly, proto je možné je využívat pouze při nesoutěžních kolech. 

 Vývoj a implementace tohoto pokroku má za největší výhodu především 

usnadnění hry. Technologie funguje jako kapesní trenér, kterého ocení nejen mládež, 

ale téměř všichni, kdo se na hřišti pohybují. Jedná se o interaktivní golf, kdy je možné 

sdílet své výsledky, změřit si rychlost švihu, zaznamenat nejdelší rány apod. 

 Všechny tyto aplikace a senzory jsou ovšem pouze počátkem moderního golfu 

a pro jeho popularitu je nutné v tomto trendu dále pokračovat a rozvíjet ho tak, aby 

se golf co nejvíce přizpůsobil dnešnímu životnímu stylu.  

4.2.2.2c Modifikace golfové hry 

 Dobrým příkladem pro toto opatření je mistrovství, které se koná na území 

USA. Jmenuje se „Drive, Chipp and Putt Championship“. Jedná se o juniorský otevřený 

turnaj celonárodní úrovně, který se koná na speciálně upravených hřištích. Tyto úpravy 
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spočívají ve zkrácené hře, kdy odpaliště a jamka jsou od sebe rozumně vzdáleny tak, 

aby měl na dobrý výsledek šanci i hráč s kratším odpalem. Drive, chipp a putt jsou 

termíny pro golfové údery, které jsem vysvětlila na začátku této práce v kapitole 

Použitá golfová terminologie a seznam použitých zkratek.  

 Pro popularizaci golfu je nutný dostatek tréninkových center, která jsou volně 

přístupná všem zájemcům, jednotlivcům, ale právě i školám. Jednotlivé národní golfové 

federace by měly tento fakt evidovat a podporovat neustálý rozvoj těchto areálů. 

 Přizpůsobení hřiště nižší herní úrovni a různé herní modifikace nejsou potřeba 

pouze kvůli popularizaci golfu v řadách juniorů, ale kvůli popularizaci tohoto golfu 

napříč celým spektrem generací, které se golfu věnují. Proto toto téma rozeberu 

v následující individuální kapitole. 

4.2.2.3 Modifikace golfu a zjednodušení hřišť 

Podmínky, v nichž dnešní populace žije, jasně ukazují, že volného času ubývá, 

a rychlost vývoje moderní doby naznačuje, že tomu nebude jinak ani v budoucích 

letech. Neustálé zdražování, ekonomické krize, zdokonalování technologií - to vše vede 

firmy k prodlužování pracovní doby, k vyšším nárokům na zaměstnance, a tím pádem 

k úbytku jejich volného času. Dle mé vlastní zkušenosti z oboru už ani vrcholoví 

manažeři největších firem v České republice nemají možnost odejít na pět hodin 

z práce, jen aby si zahráli golf. I oni se bojí o své pracovní místo a jsou hlídání z těch 

nejvyšších pozic. Jít na golf znamená polovinu dne strávenou na cestě, na hřišti 

a posléze opět na cestě. Proto celosvětová golfová odborná veřejnost propaguje zkrácení 

hrací doby, tedy zkrácení hřišť a turnajů. Dalším jejich požadavkem je zjednodušení 

této hry, popřípadě jakékoliv modifikace, které napomohou prvku zábavnosti 

a „simplicity“ tohoto sportu. Zjednodušení je totiž další prvek, který může napomoci 

rozšíření golfu mezi více lidí. Jedná se o technicky velmi náročný sport, který bez 

neustálého praktikování a trénování není možné zcela zvládnout. To se odráží v časové 

náročnosti, a tak se dostáváme do začarovaného kruhu. Proto vznikají iniciativy 

vymýšlející nové druhy tohoto sportu. 

4.2.2.3.a 3parová hřiště, golfové akademie 

  Doba hry činí, jak jsem již výše uvedla, okolo 5 hodin, mluvíme-li 

o 18jamkovém hřišti. Hlavním důvodem je, že většina jamek na takovém hřišti je 

dlouhých, jedná se převážně o 4parové a 5parové jamky. 3parů je na klasickém 

18jamkovém hřišti maximálně pět, ovšem zpravidla méně. Proto je vhodnou možností 
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výstavba 3parových hřišť, která v sobě skloubí jak prvek menší časové náročnosti, tak 

prvek jednoduchosti. Příkladem, který funguje v USA, je dříve zmíněný turnaj Drive, 

Chipp and Putt Championship pro juniorské hráče, který je v Americe populární 

a navštěvovaný. Vedle 3parových hřišť existují golfové akademie, které jsou určeny pro 

všechny zájemce nehledě na jejich HCP, protože žádné povolení mít nemusejí. Jde 

o prostor levnější na údržbu, než je klasické golfové hřiště, a proto také o cenově 

dostupnou variantu téměř pro všechny.  

4.2.2.3.b Větší jamky na greenech 

 Tuto modifikaci golfu vynesla poprvé na světlo skupina pocházející z Ameriky, 

která se jmenuje HackGolf (ve volném překladu Nestandardní golf). Jedná se o golfové 

nadšence, kteří se snaží přicházet s novými nápady, jak tradiční hru inovovat. Tato 

skupina ovšem spolupracuje s hráči nejvyšší světové úrovně hrající PGA Masters.  

 Jedná se o zvětšení golfových jamek z nynější velikosti 4,252 palce (108mm) na 

15 palců (381mm). Důsledkem takového zvětšení bude méně pattů na greenech, 

zrychlení hry a lepší výsledky. Tento projekt byl poprvé vyzkoušen v Americe na 

golfovém hřišti Georgias’ Reynolds Plantation profesionálními hráči Sergiem Garciou 

a Justinem Reynoldsem, další pokusy proběhly na desítkách jiných hřišť po Spojených 

státech. Výsledkem bylo zrychlení hry na 18jamkovém hřišti průměrně o hodinu 

a zlepšení skóre hráčů průměrně o 10 ran. Olmsted (31), (Ilustrační obrázek viz přílohy, 

příloha č. 6). 

 Pro hovoří také jednoduchost navrtání větších jamek. Pro laika se vrtání greenů 

může jevit jako časově a technicky náročná disciplína, ovšem realita je taková, že na 

běžném hřišti se jamky převrtávají každý den a doba převrtání není delší než pár minut. 

Stačí mít pouze cílenou velikost vrtáku.  

 V Americe se 15palcové jamky ujaly již na více než 80 hřištích, kde se některé 

kluby rozhodly pro navrtávání jamek pouze na občasné turnaje či nadační akce, jiní 

se rozhodli pro navrtání těchto jamek nastálo vedle nynějších klasických, aby si hráči 

mohli vybrat. Olmsted (31) 

4.2.2.3.c FootGolf 

 Jedná se o kombinaci fotbalu a golfu, kdy k odpalování míče nevyužíváte 

golfové hole, ovšem vlastní nohy. Pravidla jsou velice podobná golfu a při hře je 

dodržována golfová etiketa, tedy golfový dress code a chování. Na greenech nejsou 

samozřejmě jamky, ale jámy, aby se do nich fotbalový míč vešel. 
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 Iniciátory této golfové modifikace jsou bývalí profesionální fotbalisté, kteří 

propadli kouzlu golfu - Juan Sebastian Verona, Roy Makaay, Frank de Boer a mnozí 

další. Kořeny spadají na území Holandska, kde se také vytvořila pravidla. V roce 2009 

vznikla Mezinárodní footgolfová asociace a v roce 2012 Mezinárodní Footgolfová 

Federace (FIFG), která odborná skýtá 14 členských zemí. Ve stejném roce se také 

konalo první mistrovství světa v tomto sportu v Budapešti. Tato asociace nemá nic 

společného s Mezinárodní Golfovou Federací (IGF) či R&A, minimálně prozatím, je 

ovšem těmito orgány zaznamenána a nikdy nebyla odmítnuta. Naopak je brána jako 

skvělá příležitost pro popularizaci tohoto sportu.  

 Je pravděpodobné, že člověk, který aktuálně hraje golf, nevyhodí hole z okna, 

aby začal hrát footgolf, ovšem je obrovský potenciál, že lidé, kteří golf nikdy nehráli, si 

footgolf budou chtít vyzkoušet, může je bavit a posléze přivést k samotnému golfu. 

Jedná se o jednodušší formu hry než tradiční golf a nepotřebujete k němu drahé 

vybavení v podobě golfových holí apod. (Ilustrační obrázek viz přílohy, příloha č. 7). 

4.2.2.3.d Zjednodušení golfových hřišť 

 Problematika složitosti techniky hry a obtížnosti golfových hřišť ve svém 

spojení způsobuje již několikrát zmíněný problém časové náročnosti tohoto sportu. 

Vysoké množství bunkerů, vodních překážek, úzké fairwaye příliš vzdálené od odpališť, 

vysoká tráva v roughech - to vše jsou překážky, které dokážou zkazit hru průměrnému 

golfistovi, který si chodí zahrát jednou týdně pro zábavu, a ne pro výkon. Do ceny green 

fee se pak nedá počítat pouze samotná hra, případně cena za vypůjčení vybavení, ale 

také množství ztracených míčů kvůli výše zmíněným překážkám. To může náklady na 

hru zvednout v řádech stovek českých korun či desetidolarů. Proto je aktuální trend 

vedení golfových hřišť ve světě zpříjemňovat hrací podmínky v podobě rozšiřování 

fairwayí, zkracování jednotlivých jamek, cíleného zarůstání pískových bunkerů trávou 

apod. Je za tím snaha přilákat i rekreační hráče a urychlit průchodnost hřiště. I zde 

se tedy objevuje kýžený prvek zábavy, který golfu z části chybí. 

4.2.2.4 Projekty na podporu golfu 

 Projekty, které fungují celosvětově a jsou zastřešeny Mezinárodní golfovou 

federací, R&A a dalšími střešními organizacemi v golfu jsou již popsány v kapitole 

č. 2.6 Současná situace ve světě.  
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4.3 Porovnání golfových trendů v České republice a ve světě 
 V této kapitole je nutné zdůraznit, že cifry získané pro Evropu zahrnují také 

Českou republiku. Nutno však dodat, že ta jejich výsledky vzhledem ke své velikosti 

mnoho neovlivní.  

4.3.1 Počet registrovaných hráčů 

 Celosvětová golfová situace zažila v letech 2011 a 2012 poprvé za svoji historii 

studenou sprchu v podobě snížení členské základny: v Evropě roku 2011 o 1,1%, což je 

vyjádřeno v číslech téměř 50 tisíc hráčů. V roce 2012 se pokles zpomalil, ovšem nadále 

pokračoval do roku 2013, kdy křivka opět nabyla pozitivních hodnot, ovšem šlo 

o pouhých 2800 hráčů do plusu. Česká republika se zatím od roku 1990 drží v černých 

číslech, i když tendence narůstání členské základny se v posledních letech také 

zpomaluje. Zároveň ale potvrzuje čísla a barvy z evropských schémat, které byla 

vypracována společností KPMG. Podle nich se ČR řadí ve východní Evropě mezi 

rostoucími trhy, a to i co se počtu hřišť a počtu hrající částí populace týče. Navíc byla 

vyhodnocena jako nejlépe zavedený golfový trh východní Evropy. 

 Rozdíl je také v důvodech, z jakých lidé na golf nechodí tolik jako dříve. 

Zatímco odborníci na světový golf se shodují, že hlavní příčinou je dobrovolnost 

registrace u nějakého klubu (proto tedy čísla registrovaných hráčů nerostou) 

a nastupující pasivní životní styl, čeští experti spíše uvádějí nedostupnost tohoto sportu 

z pohledu finanční stránky věci. I když se v české historii začalo ustupovat od názoru, 

že golf je snobský sport pro bohatší vrstvu obyvatel, bohužel tento trend se opět začíná 

dostávat na povrch, což potvrzují i slova Ivana Mareše, jednoho z prvních marshalů 

u nás.(Rozhovor je umístěn v přílohách, viz příloha č. 8.) Navíc i on se přiklání 

k názoru, že průměrná česká rodina si golf prostě nemůže dovolit - jedině na veřejných 

hřištích, kde není třeba mít osvědčení nebo HCP. Takových hřišť je u nás ale velice 

málo. Na rozdíl od světa, kde veřejná hřiště tvoří většinu, pokud se nejedná 

o nejvyhlášenější areály, na kterých se např. koná světová série Masters či něco 

obdobného. Navíc dle pana Mareše většina lidí, kteří chtěli hrát golf, již začala, a to 

před čtyřmi až šesti lety, proto se růstová tendence aktuálně zpomaluje. Nepomáhá 

tomu ani finanční situace v Čechách, lidé víc než kdy dříve promýšlí, kolik a za co 

utratí. 

 Ivan Mareš uvádí v rozhovoru ještě jeden rozdíl mezi českým a zahraničním 

golfistou. Ve světě je zvykem chodit hrát golf pro zábavu, na rozdíl od naší republiky, 
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kde se na golf chodí chlubit novým oblečením, holemi, autem či dle jeho vlastních slov 

„honit svůj HCP“. Pokud by se tento přístup v budoucnu změnil, měli bychom velký 

potenciál rozšířit golfové řady mezi mnohem větší spektrum obyvatel.  

4.3.2 Trend situace počtu hřišť 

 V minulých letech byl v Evropě zaznamenáván průměrně 3% nárůst počtu hřišť 

každým rokem. Tyto časy už jsou také pryč a v roce 2013 je evidováno na území celé 

Evropy pouhých 29 nových golfových areálů, což v procentech vyjadřuje 0,4%. 

V České republice se od roku 2012 do roku 2013 otevřela dvě nová hřiště, trend je tedy 

obdobný jako v celosvětovém měřítku. Nabídka je v tuto chvíli téměř rovna poptávce 

a investoři nevidí důvod k výstavbě nových golfových areálů. Na rozdíl od Evropy 

a Ameriky, kde se uzavřelo na desítky hřišť, v České republice v historii od roku 

1990 zatím k ničemu podobnému nedošlo. Např. v Americe bylo v roce 2013 otevřeno 

14 nových 18jamkových hřišť, ale 157,5 jich bylo uzavřeno. (Jako půl se počítá hřiště 

s devíti jamkami). Cook (2) 

Příčina tohoto jevu je mimo jiné velice pravděpodobně dána délkou historie 

golfu ve zmíněných teritoriích. Česká republika má bezesporu nejmladší golfovou 

historii z výše zmíněných.  

 Naším problémem je nízký počet tréninkových center, a to nejen pro mládež. 

Zatímco ve světě je běžné, že každé hřiště má kvalitní tréninkové zázemí, na našem 

území se nachází mnoho klubů, které mají pouze malý driving range a jeden tréninkový 

puttovací green. 

4.3.3 Rozložení žen, mužů a juniorů napříč hráčským spektrem 

 Bohužel v tomto bodě existuje celosvětový trend, který je s pár menšími 

výjimkami (například Turecko) všude obdobný. Golfové statistiky vede jasně mužská 

participace a ženy jsou ve vzdáleném pořadí, o juniorech nemluvě. Roku 2013 

zaznamenala Evropa opětné obrácení stagnující členské základny na pozitivní bilanci, 

řádově se ale jedná o minimální narůst. Menším pozitivem je, že tento jev zaznamenaly 

jak mužské, tak ženské řady hráčů. Stejná tendence se projevila i v České republice, kde 

se členská základna také navýšila, ovšem o pouhých 498 členů, z nichž se jednalo o 415 

mužů a pouhých 83 žen.  

 Stejně se projevuje i trend ubývání juniorských hráčů a hráček. 

V celoevropském měřítku byl v roce 2013 zaznamenán pokles o 11 500 juniorských 

golfistů, pouze v České republice jsme přišli o téměř 700 mladých sportovců. Toto je 
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stěžejní problém golfu na celém světě, a proto se většina iniciativ federací a dalších 

asociací zaměřuje právě tuto problematiku. Jak u nás, tak ve světě přichází s projekty na 

podporu golfu a jinými opatřeními, která byla výše zmíněná. Faktem je, že naše 

republika v těchto intervencích zaostává, ač se nedá tvrdit, že by žádné pokusy 

neprobíhaly. Ovšem je zde neustále znát, že kluby u nás zatím interesuje především 

aktuální zisk a příliš nepodporují nízkorozpočtové programy pro děti a mládež, z čehož 

by byly výdělky až v dlouholetém horizontu. Pan Mareš (přílohy, příloha č. 8) vidí 

problematiku nízkého počtu juniorů v nepřítomnosti nějakého talentu, který by oslovil 

mládež, ale třeba i dospělé. Každý populární sport má své hvězdy, v České republice 

taková hvězda zatím bohužel není, ovšem důvodem může být i krátkodobá historie 

tohoto sportu u nás a také krátkodobá existence tréninkových center mládeže, kde se tito 

talenti vychovávají. 

 Jak jsem již zmínila dříve v této práci, všichni golfoví činitelé vyhlížejí letní 

olympijské hry v Rio de Janieru v roce 2016, kam se poprvé po více než sto letech golf 

opět vrátí. Golfoví činitelé spatřují v této skutečnosti obrovský potenciál pro golf a jeho 

budoucnost. Objeví se noví talenti, nové vzory a budou probíhat přenosy v rámci 

olympijského programu, nejvíce sledované sportovní události. Navíc všechny federace, 

včetně české, obnovují projekty a programy na podporu juniorských golfistů, skrze 

které si mimo jiné slibují objevení a vychování nových talentovaných golfistů, kteří by 

jednou mohli reprezentovat jejich zemi.  

4.3.4 Podpory rozšiřování golfu 

 Vrátit golfu jeho nejlepší léta, kdy probíhal celosvětový golfový boom, 

zpopularizovat ho a dostat ho mezi lidi - to jsou věci, které řeší každá jednotlivá národní 

federace, včetně té mezinárodní. Při srovnání projektů, které probíhají celosvětově, 

a projektů, na nichž participuje, resp. spíše je podněcuje ČGF, je znatelné, že na našem 

území stále převládají především projekty přinášející výhody v podobě slev nežli 

projekty, které nabízejí zábavnou formu hry či nějakou společenskou a přátelskou 

událost. Tento trend může být zakořeněný dle mého názoru ve dvou věcech. První je, že 

golf je u nás stále finančně nedostupný sport pro většinu obyvatel, proto je zlevněné fee 

jedinou variantou, jak si ho lidé mohou jít zahrát, a druhá koření z charakteru nákupního 

chování českého občana, kde jasně vyhrává cena nad jakoukoliv jinou proměnnou 

v podobě kvality, zážitku apod., který je v nás zakořeněný ještě z dob socialismu.  
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 Dalším problémem je, že ČR se nezapojuje do žádných světových programů, 

které jsou podporovány Mezinárodní golfovou federací. Snaží se o modifikace těchto 

programů. Příkladem je projekt Get Golf Ready, zmíněný v kapitole 2.6. Golfové 

kempy či skupinové lekce u nás jsou současným poměrům ve světě golfu jistou 

paralelou, ovšem Get Golf Ready je organizován zastřešující federací, zato zmíněné 

kempy a lekce u nás jsou individuálními marketingovými tahy jednotlivých golfových 

klubů a center. Dalšími pokusy jsou projekty Hraj golf, změň život a Golf do škol, které 

jsou zaštiťovány ČGF, ovšem jejich úspěšnost a efektivita je prozatím minimální a to 

především z důvodu již mnohokrát zmíněné neochoty vedení českých golfových klubů. 

Dle slov Ivana Mareše se ze strany ČGF jedná především o sobecké jednání, kdy 

se snaží na základě těchto projektů pouze získat peníze od EU či nějaké zastřešující 

organizace bez vidiny reálné šance na úspěch daného projektu. 

 Velkým rozdílem mezi světovým a českým přístupem je také otevřenost světa 

novým golfovým modifikacím a snaha o zjednodušení této hry, zatímco Česká 

republika se drží její tradiční formy a většina golfové veřejnosti modifikace v podobě 

větších jamek, FootGolfu apod. striktně odmítá. Vedení golfových klubů si 

neuvědomuje nutnost zrychlení této hry, kterého je možné docílit zjednodušením hřiště 

či nabídkou hry na menší počet jamek, ať už na devět, anebo i na šest či tři, jak je běžné 

ve světě.  

 Obdobným trendem se zdá být odchýlení se od nutnosti mít nějaký golfový 

HCP, aby si člověk mohl jít zahrát. V České republice se od ní upustilo zčásti, hráč je 

tedy povinen mít alespoň osvědčení pro hru, ve světě se na většině hřišť nemusí 

dokládat nic a hrát může opravdu každý. Nejedná se samozřejmě o všechna hřiště, 

ovšem veřejných hřišť je v zahraničí neustále o mnoho více než u nás. Částečné 

přizpůsobení českých golfových podmínek je ale nezanedbatelné.  
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4.4 Doporučení pro český golf 
 Golf je v České republice velice mladým sportem v porovnání se světovými 

golfovými národy, jakými jsou Anglie, Irsko či jakékoliv jiné země západní Evropy 

a Severní Ameriky. Proto je nutné pro malý stát, jako je náš, čerpat z jejich zkušeností 

a historie, kterou my v tomto oboru teprve tvoříme. 

 Zásadní ukázkou, kterou nám světová golfová scéna poskytuje, je trend 

zjednodušování hřišť, vůči kterému jsou naše golfové kluby zatím zcela lhostejné. 

Ve světě běžné věci - zkracování hry, rozšíření fairwayí, ubrání na počtu bunkerů 

a vodních překážek (krok, který mimochodem snižuje náklady na údržbu hřiště) - to vše 

jsou praktické rady pro vedení českých resortů.  

Dále se projevuje problém časové náročnosti golfu, kdy lidé nemají možnost 

odejít z práce na 6 hodin, jen aby si zahráli 18jamkové hřiště. Co je běžné ve světě? 

Turnaje na 9 jamek, možnost zaplatit si green fee na 3 nebo 6 jamek v podobě rychlé 

procházky po hřišti - v tom všem je také budoucnost naší golfové scény. Dosavadní 

světový vývoj nepředpovídá budoucnost, která by měla snižovat pracovní nasazení lidí, 

ba naopak. Možnost poskytnout firmě turnaj na 9 jamek je pro ni výbornou variantou, 

kdy dokáží sjednotit pracovní den s korporátním turnajem, který může být určen jak pro 

zaměstnance, tak pro klienty.  

Zároveň se na našem území pomalu, ale jistě začíná rozšiřovat oblíbenost 

ve využívání moderní technologie, což se projevuje i v golfu. Čím dál tím více lidí 

používá měřicí přístroje, které jim usnadňují odhad vzdálenosti ke kýženému místu, 

ať už je to green nebo nějaká překážka. Rozšiřování měřících přístrojů a aplikací do 

chytrých telefonů, které slouží hráči jako trenér a rádce, míčky, které v sobě mají čidlo 

kvůli viditelnosti v roughech a jinde mimo vytyčenou hrací plochu - to vše je 

budoucnost, která nás čeká a které se i tradiční čeští golfisté budou muset podřídit, 

pokud je jejich zájmem růst golfové populace.  

Opatření v podobě nových technologií přiláká ke golfu i mládež, pro kterou je 

tento trend nedílnou součástí jejich životů. Obecně programy pro školy, mládež, ale 

i ženy by měly v České republice postoupit na lepší úroveň. Většina klubů nemá pro 

ženy ani děti žádnou nabídku v podobě turnajů, speciálních hracích fee nebo jiných 

výhod. Ve světě jsou běžné turnaje pro ženy s dětmi na mateřské dovolené, pro děti 

s rodiči, pořádají se kempy, které jsou cenově výhodné a zároveň jsou příjemnou 

společenskou akcí. Pořádat celorepublikové turnaje pro amatérskou mládež, a ne pouze 
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pro ty s nejlepšími HCP, ale pro všechny, kteří mají rádi golf a chtějí poznávat různá 

hřiště po našem kraji. To samé platí i pro golfové turnaje žen, které se dají podpořit 

nějakou dobročinnou akcí, jako je tomu v Kanadě. Existuje běh proti rakovině prsu - 

podobné téma se dá zvolit i pro golfový turnaj, který naláká mnohé hráčky nejen kvůli 

sportu samotnému, ale i kvůli podpoře dobré věci.  

Posledním, ale nejdůležitějším doporučením je přizpůsobit golf i nižším 

sociálním vrstvám. Snížit ceny green fee tak, aby i člověk s průměrným platem měl 

možnost jít si zahrát. Může se jednat o promo-akce na hřištích, speciální dny pro 

veřejnost apod. To je hlavní bod budoucnosti českých golfových klubů, pokud se 

v nadcházejících letech nechtějí stát insolventními. Česká hřiště jsou plná bohatých lidí, 

kteří pak utvářejí jméno českého golfu. Jak to bohužel v naší postkomunistické 

republice zatím stále je, hodně bohatých lidí přišlo k penězům všemožnými a často ne 

zcela legálními cestami, a proto jim bohatství stouplo rychle do hlavy. Toto je můj 

postřeh z nejednoho golfového hřiště, ale i od samotných hráčů a lidí pohybujících se 

v golfovém prostředí. Dle Halady (15) má 40% českých golfistů příjem vyšší než 50 

tisíc korun měsíčně a dalších 60% nad 35 tisíc, což je relativně vysoké číslo, když 

průměrný vypočítaný český plat je okolo 25 tisíc. 

Golf se musí stát zábavou, jako je tomu v ostatních západních státech. Je potřeba 

ho zbavit nadřazenosti, která z něj velice často čiší. Toho lze docílit především tak, že 

se více otevře široké veřejnosti a dá najevo, že i o ni má zájem. 
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4.5 Internetový marketing- budoucnost golfu 
V dnešní době internetu a technologického pokroku se ani golfové resorty 

nemohou tomuto trendu vyhnout. Pokud tak činí, okrádají sami sebe o mnoho 

potenciálních klientů, které by mohly získat, pokud by moderní formu marketingu 

praktikovaly.  

 Nezáleží na tom, jaká je doba, je-li začátek 20. století nebo 21. století, každé 

hřiště má stejné, nebo alespoň podobné cíle, jimiž jsou: oslovit nové hráče, udržet si 

loajalitu stávajících hráčů a snažit se navýšit prodej jednotlivých her, ideálně za 

nezlevněnou cenu. Poté vyvstává otázka, jak je možné toho docílit. Jak se dají sehnat 

noví hráči za co nejnižší náklady na marketing? Má odpověď zní, že tuto příležitost 

najdou především ve využití marketingu přes internet.  

Jednou z možností tohoto fenoménu je využití současných hráčů (kontaktů na 

ně), na které jsou navázáni další lidé zajímající se o golf. Mluvím o kvalitní databázi 

klubu, navázanou na fungující software, který klub používá. Starost o databázi členů má 

především sekretář klubu, ale k její kompletnosti mohou přispět i recepční a další 

administrativní pracovníci klubu, kteří budou pečlivě dělat svoji práci. Dále pak 

samozřejmě fungující, aktuální a přehledné webové stránky klubu, placená internetová 

reklama v podobě elektronických bannerů zobrazujících se na strategicky vybraných 

webových stránkách, online rezervační systém tee timu a dozajista využití bezplatné, 

nejmodernější a nejrozšířenější propagace skrze sociální sítě typu Facebook a Twitter.  

 Golfový klub či hřiště se musí jako každý jiný provozovatel služeb něčím 

odlišovat od konkurence. Vzhledem ke stavu nabídky a poptávky v celém světě, včetně 

naší republiky, se může klub zvýraznit především speciální péčí o své členy, oslovit je 

nabídkami přímo pro ně, dát jim najevo, že je o ně zájem a považují se za VIP, s nimiž 

je náležitě zacházeno. To vše se dá jednoduše zařídit, ovšem pouze za předpokladu, že 

máte možnost členy kdykoliv zkontaktovat. 

Navíc existují poskytované služby, které jsou ve světě běžným zvykem. Např. 

při uhrazení green fee dostanete automaticky zdarma autíčko na hru, někde dokonce 

i caddyho. To je bohužel dalekou budoucností v našich podmínkách, ovšem extra 

služby typu přistavení zaplaceného autíčka hráčům, naložení holí, umytí holí po hře 

apod. vypovídají o světové kvalitě hřiště a hráči si o tomto servisu poví - zafunguje tedy 

reklama typu „word of mouth“, která je pro klub taktéž bezplatná. 
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4.5.1 Klubová databáze 

 Konkurence, která v golfu vzniká, je obrovská. Každým rokem přibývají nová 

hřiště a členská základna ve svých číslech kolísá, ale trend je spíše stoupající. Cílem 

klubů je najít způsob, jak zaujmout tyto potenciální klienty, nalákat je na své hřiště 

a poté s těmito kontakty co nejefektivněji naložit. Vítězové konkurenčního boje se snaží 

navázat s hráči dlouhodobý vztah, který je možné udržovat tím, že s klientem (hráčem) 

zůstanete v kontaktu. 

Každý nový hráč, který se stane členem nějakého klubu by měl být pečlivě 

zaevidován v databázi s datem narození a kontaktními údaji, včetně bydliště. Stejně tak 

by se měly evidovat kontakty na hráče „feečkaře“, tedy hráče, kteří nemají v daném 

klubu členství, ale jdou si pouze zahrát. Důvodem pro tuto evidenci není 

znepříjemňování životů lidí nevyžádanými emaily, ale naopak zpříjemňování 

prostřednictvím oslovování se speciálními nabídkami přímo pro ně, ale též obecnými, 

čímž jim dá klub najevo, že se vztah s nimi snaží pěstovat a chce jim za jejich přízeň 

nabídnout nějaký bonus.  

 Je důležité vybrat systém, který je uživatelsky jednoduchý a ideálně 

kompatibilní se všemi druhy počítačů a systémů. Softwary, které golfové kluby 

využívají, by měly dokázat vygenerovat emaily a kontaktní údaje z databáze a rozřadit 

je dle členů, typu členství a lidí platících si green fee. Dle výzkumů je ve světě nejvíce 

využívaný databázový software Microsoft Access, Fore a ACT. National Golf Course 

Owners Association  (11) 

Mezi data do databáze, která jsou potřeba pro ideální komunikaci s hráči, by 

měly být zařazeny tři kategorie informací. První je demografická informace, která 

obsahuje dříve zmíněné kontaktní údaje, telefon, adresu, email apod. Druhá kategorie 

jsou informace ohledně zvyklostí golfisty. Pod tím si lze představit např. denní dobu, 

kdy chodí nejčastěji hrát, s kým chodí na hřiště (klienti/rodina/přátelé apod.), jestli 

nakupuje v pro shopu a restauraci, kolik tam průměrně utrácí a jiné údaje. Třetí 

kategorie jsou informace týkající se zájmu hráčů. Tato informace by měla být zdrojem 

pro novou dimenzi služeb, kterou klub může poskytnout. Jedná se především o podněty 

ze strany hráčů, kteří vyjadřují, co je zajímá a co by chtěli. Např. zájem o individuální či 

skupinový trénink, účast v turnajích, fitting holí, předváděcí akce pro-shopu, slevové 

akce na produkty a další. 

 Pokud se celý pracovní team pečlivě věnuje tomuto úkolu, pak může klub velice 

efektivně tyto kontakty využít. Zaprvé si může udělat průzkumy ohledně spokojenosti, 
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potřeb a přání svých hráčů, ale hlavně pak oni sami mohou oslovovat lidi z databáze 

pomocí direct mailingu, rozesíláním měsíčního newsletteru apod. Newsletter by měl 

obsahovat informace o jakýchkoliv úpravách či změnách na hřišti a v rámci jeho 

zázemí, informace o případných hole in onech daného měsíce, vyzvednout výborné 

výkony hráčů či zmínit případné návštěvy známých osobností a poukázat na konající 

se akce na hřišti pro další období.  

 Databáze slouží jako skvělý nástroj reklamy a marketingu, který klub stojí 

minimum peněz. Ráda zde uvedu některé příklady propagačních zpráv, které se dají 

posílat a určitě budou mít na hřiště pozitivní dopad.  

- podpořit stávající hráče/členy, aby si přivedli přátele ke hře, v podobě green 

fee pro nově příchozího za polovinu ceny 

- rozdělit si databázi dle narozenin hráčů a obeslat je s dárkem hry zdarma - je 

velice pravděpodobné, že hráč nepřijde sám, ovšem vezme s sebou další lidi 

do flightu, tzn. příjem pro klub jedno až tři green fee navíc 

- navýšit účast juniorských hráčů v podobě nabídky hry jeden platící dospělý 

+ junior zdarma (může být omezeno denní dobou) 

- provést analýzy vytíženosti hřiště a nabídnout zlevněné green fee či 

1+1 zdarma v nejméně vytížené denním době, popř. celých dnech 

- navýšit návštěvnost žen klubu např. pomocí akce dámské ranní flighty, kdy 

by v určenou hodinu hrály 1+1 hráčka zdarma 

- nabídnout speciální ceny párům, které mohou mít např. po páté hodině 

večerní zlevněné green fee a mohou se navíc seznámit s jinými páry, které 

mají stejné zájmy 

- zavést kontinuálně se opakující fitting holí nebo předváděcí akce pro-shopu, 

speciální rauty nebo menu v klubové restauraci, apod.  

Možností, jak komerčně využít kvalitní databáze, je neobyčejné množství, ale je 

nutné zdůraznit jejich hlavní výhodu spočívající v ušetření peněz za jinou reklamu 

v podobě bannerů a tiskových či elektronických inzercí. A především tím klub 

prokazuje zájem o své příznivce a vytváří si tak dobrou firemní image, která 

napomáhá loajálnosti klientů. 

4.5.2 Webové stránky 

Přehledné, a hlavně aktuální webové stránky jsou vizitkou každého kvalitního 

klubu. Měly by obsahovat informace o klubu, historii, vedení klubu, možnosti hry, 
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případné aktuální změny povolení hry na hřišti, např. o uzavření či omezení vlivem 

špatného počasí. Nezbytnou součástí je ceník, kontakt a informace o tom, jak je možné 

si zarezervovat tee time. Neměla by chybět ani vícejazyčná varianta webových stránek. 

V poslední době se stává trendem mít 3D vizualizaci hřiště a zázemí pomocí 

Google Maps, kde si zájemci mohou před případnou návštěvou projít hřiště a klub 

virtuálně. Neméně důležitá je investice do designu webových stránek, který návštěvníka 

zaujme a odliší je od konkurence. Verze stránek by také měla mít dva formáty - jeden 

pro počítače a druhý pro chytré telefony, který bude velikostně méně náročný, díky 

čemuž bude na mobilním přístroji rychleji fungovat. Ideální je samozřejmě vytvoření 

speciální mobilní aplikace, která nahradí v přenosných zařízeních webové stránky. 

 Zmíněná možnost rezervace tee timu je dalším důležitým faktorem. Možnost 

rezervace přes online systém je celosvětový trend, který by kluby měly akceptovat 

a následovat. 

4.5.3 Online rezervační systém 

 Možnost rezervace hracího času online existuje ve všech možných sportech jako 

běžná věc. V České republice se většina golfových klubů drží tradice rezervování tee 

timu přes recepce klubů, to ovšem není v moderní době příliš vhodný přístup. Online 

rezervační systémy nabízejí nejen flexibilitu z pohledu hráče, ale i flexibilní možnosti 

pro klub v podobě možnosti regulace ceny hry vzhledem k aktuální obsazenosti hřiště. 

Většina internetových systémů je online propojena se softwary, které využívají 

spolupracující kluby; v těch se tedy rezervace samostatně objevují. Hýbat s cenou 

se klubu vyplatí ve chvíli, kdy vidí, že nemá naplněnou kapacitu hřiště a je lepší přilákat 

lidi na tzv. „last minute“ cenu, než aby nepřišli vůbec. Tyto systémy fungují na základě 

principu, který by se dal přirovnat k serveru Slevomat a jemu podobným. Jak moc bude 

klub manipulovat s cenou je samozřejmě zcela v rukou jeho vedení, ale pro hráče 

vzniká výhoda přehlednosti obsazenosti hřiště, kdy si sami mohou vybrat vhodný čas, 

viditelný přímo před nimi, namísto naslouchání výčtu jednotlivých volných tee timů 

přes telefonní sluchátko. 

Dalším potenciálem pro tyto systémy jsou mobilní aplikace, které se neustále 

rozvíjejí. Možnost mít tento systém ve své kapse, a tím pádem okamžitý přístup 

k rezervaci hřišť, je určitě skvělé lákadlo pro všechny potenciální klienty a zároveň 

běžnou věcí za našimi hranicemi.  
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4.5.4 Elektronická reklama 

Pro golfové kluby je elektronická reklama nevhodnější formou vnější propagace 

a zároveň je cenově méně náročná nežli vystavení billboardu kdekoliv v blízkosti hřiště. 

Elektronické bannery se většinou věší na weby týkající se golfu, golfových produktů 

a obdobné problematiky. Zároveň jsou umístěny na oficiálních stránkách federací 

a asociací, které hráči často navštěvují za účelem přihlášení se na turnaje, zjištění 

výsledků z turnajů, zjištění vlastního HCP apod. Velmi dobrým marketingovým tahem 

je využívání remarketingu, tedy automaticky se zobrazujícího banneru po jediném 

navštívení dané stránky. Systém si zapamatuje uživatele, který stránku již někdy 

navštívil anebo projevil zájem o podobný charakter zboží a poté se mu automaticky při 

užívání jeho počítače zobrazuje určený elektronický banner, ať už při vstupu do 

emailové schránky, čtení denních zpráv či jakékoliv jiné aktivitě. 

4.5.5 Sociální sítě 

Dnešní moderní doba je řízena internetem a jeho nedílnou součásti je ve světě 

již déle než 15 let, u nás přibližně 10 let, užívání všemožných sociálních sítí. Mezi 

nejvýznamnější, co do počtu uživatelů, patří Facebook a Twitter. Tyto dva fenomény 

moderní doby slouží nejen ke komunikaci známých a přátel mezi sebou, ale pokud jsou 

vhodně využity, slouží také jako skvělý a relativně levný marketingový nástroj. Na 

Facebooku je mimochodem registrováno více než 4 miliony Čechů a více než 

400 milionů osob v celosvětovém měřítku. Těžko se pak tedy hledá širší marketingové 

prostředí. Ideální je využít rad odborníků z oboru, kteří se postarají o marketingový 

profil firmy. Dále se Facebook a Twitter také dají využít pouze jako nástroj pro 

umístění reklamního banneru, kde je možné si zaplatit kolika uživatelům se banner 

zobrazí, v jaké části obrazovky a jak často. 

Je ovšem nutné zmínit, že samotné vytvoření profilu na stránkách pro úspěch 

nestačí. S tímto profilem se musí denně pracovat, obnovovat na něm informace, 

vymýšlet soutěže, virtuální hry, analyzovat síť obecně a zaměřovat se na cílové skupiny. 

Také musí probíhat vhodná, a hlavně aktivní komunikace s fanoušky. Pro golfový klub 

je navíc optimální mít profil dvojjazyčný, aby se v něm vyznali i zahraniční hráči, kteří 

jsou pro všechny kluby velikou příležitostí.  

 

Internetový marketing je trend, který se rozšiřuje ve všech oborech majících za 

cíl podnikání. Jeho využití pomalu přestává být možností, ale formuje se do nutnosti, 
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bez níž se jakákoliv firma na trhu neobejde. Následující kapitola se zabývá reálně 

fungujícím golfovým klubem na našem území. Bude představena jeho činnost, vývoj 

klubu v průběhu let a také analýza jeho fungování vzhledem k aktuálním celosvětovým 

a českým trendům, mezi něž samozřejmě řadím i výše zmíněný internetový marketing. 
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5 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD 

5.1 Situace a fungování Golf Resortu Karlštejn v porovnání 

s českými a světovými golfovými trendy 
 Dle Halady (15) je přibližně 30-40% golfových hřišť na našem území ve ztrátě, 

40% ve vyrovnané platební bilanci a pouhých 10% z nich vydělává. Neočekávaný 

úpadek golfového boomu, to je pravděpodobně správná odpověď, proč nastala tato 

situace. Jak se odráží nejen tento fakt, ale i stav trendů ve světovém a českém golfu na 

jednom z nejznámějších a nejvyhlášenějších hřišť na českém území? 

Tato část se věnuje marketingovému mixu Golf Resortu Karlštejn, dále jen 

GRK, fungovaní tohoto klubu na českém golfovém trhu a sleduje jeho činnost ve vztahu 

k jednotlivým význačným světovým, potažmo českým golfovým trendům. 

Na počátku této kapitoly uvádím fakt, že s ohledem na citlivost interních dat 

týkajících se financí GRK není možné uvést v této problematice konkrétní čísla, 

v grafech je tedy znázorněn pouze poměrový ukazatel. Všechny grafy jsou zaměřeny na 

časové období od roku 2009 do roku 2013 z důvodu zavedení interního softwaru Club 

Spire v roce 2009, který umožňuje evidenci veškerých dat, a též z důvodu období 

tvorby této práce, jímž je probíhající sezóna 2014, data jsou tedy pro tuto sezónu 

neúplná. 

5.1.1 Historie Golf Resortu Karlštejn 

 Prvních 18 jamek otočených směrem na historický hrad Karlštejn bylo 

slavnostně otevřeno v roce 1993, jedná se tedy o jedno z nejstarších 18 jamkových hřišť 

u nás. Architekti Les Furber a Jim Eremk pocházejí z Kanady a jsou tvůrci více než 

70 golfových hřišť po celém světě. Toto bylo vybudováno s heslem: „Obtížné birdie, 

snadné bogie“, jedná se tedy o velice náročné hřiště, které by mělo uspokojit i golfistu 

nejvyšších kvalit. V roce 1997 se Karlštejnu dostalo té pocty, že se mohl stát dějištěm 

turnaje European Tour PGA, kterého se účastnilo mnoho významných golfových 

osobností, a hřišti to dodalo na jménu a exkluzivitě. Nejen tento turnaj přivedl na hřiště 

významné osobnosti. GRK se může pyšnit návštěvníky jakými jsou Steven Spielberg, 

Samuel Lee Jackson nebo Sean Connery. Z českých osobností si golfový klub oblíbili 

např. Jiří Bartoška, Ondřej Trojan, Tomáš Valenta, Roman Šebrle, Kateřina 

Neumannová, Kateřina Stočesová a mnozí další.  
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 V roce 2008 bylo na jižním svahu Voškov slavnostně otevřeno nové 9jamkové 

hřiště pojmenované South Course, veřejností ovšem nazývané spíše New Course 

či „třetí devítka“. Toto hřiště bylo navrženo stejnými designéry, jako byla klasická 

osmnáctka, tedy hřiště původní, ovšem kvůli profilu krajiny nebylo možné ho vytvořit 

s obdobným charakterem jako jamky 1-18. Hřiště South Course je fyzicky velice 

náročné, protože leží ve svahu. Téměř veškeré míče se odehrávají z nakloněné roviny, 

neboť jeho doménou je kopcovitost, ovšem technicky je velice zajímavé a může být 

zpočátku záludné i pro ty nejlepší hráče.  

 V příloze přikládám plánek hřiště, příloha č. 9. 

5.1.2 Stávající marketingový mix GRK 

5.1.2.1 Produkt 

 Produktem GRK je především poskytování služeb v podobě golfové hry 

s možností hrát 9, 18 či 27 jamek a menšího tréninkového zázemí, který představuje 

jeden driving range, dva puttovací greeny a jednu chippovací zónu. V rámci nabízeného 

produktu je team GRK nápomocný organizátorům turnajů při přípravě hřiště 

a klubovny. GRK externě zaměstnává jednoho trenéra (head coach), u kterého je možné 

zamluvit individuální či skupinové tréninkové lekce. Zároveň poskytuje možnost pro 

promotéry turnajů využít jeho služeb pro golfovou akademii pro nehrající hosty. GRK 

nabízí také možnost zaplacení si marshalské akademie pod vedením hlavního marshala 

Ivana Mareše, kdy zájemce projde kurzem práce v této pozici na hřišti, pozná jeho 

povinnosti a úkoly, které musí vykonávat. 

V rámci klubu je k dispozici relaxační zóna, která nabízí bazén, sauna a dvakrát 

týdně v určené hodiny i maséra. Dále je k dispozici menší nově zařízené fitness. Tyto 

služby jsou pro členy klubu zdarma, vyjma masérských služeb. Ostatní návštěvníci si za 

relaxační zónu a fitness mohou zaplatit. 

Golfové služby jsou doplněny nabídkou restauračního zařízení, které je ovšem 

provozováno třetí osobou, jíž je Kolkovna. GRK tedy nemá na restauraci přímý vliv. 

V rámci nabídky služeb GRK je také Pro Shop Bogner, který nabízí produkty této 

exkluzivní značky. Jedná se ovšem opět o třetí osobu, tedy přímo nezávislou na 

subjektu GRK. Pro rozšíření služeb je smluvně domluveno ruční mytí aut s firmou iDry 

s.r.o., hráči tedy mohou využít služeb této firmy během jejich hrací doby. 
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Klub nenabízí žádné možnosti ubytování a nespolupracuje s žádným hotelem 

z Prahy či okolí. Stejně tak není navázána žádná bližší spolupráce s cestovními 

agenturami nebo jinými hřišti u nás či v zahraničí. 

5.1.2.2 Cena 

Cena je vytvářena vedením GRK s menším ohledem na konkurenci. 

Management GRK prezentuje klub jako exkluzivní hřiště na území České republiky 

a dle toho také staví své cenové portfolio. Filosofií nynějšího vedení není přivést na 

hřiště co nejvíce platících hráčů, ovšem získat co nejvíce nových členů.  

5.1.2.2.a Cenové nástroje 

Díky tlaku konkurence muselo přistoupit vedení na zakomponování speciálních 

cen do ceníku tohoto resortu. Zavedlo tedy zlevněné pondělí, úterý a středu do 11:00h, 

kdy je návštěvnost hřiště nejnižší. V rámci letních prázdnin se každoročně zavádí sleva 

na green fee po 16. hodině, kdy hráči platí pouze polovinu standardní ceny. 

Je zavedena sleva pro profesionálního hráče, který má možnost jít na hřiště 

zdarma v případě, že ho doprovází minimálně dva platící hráči. Skupinové slevy jsou 

zavedeny až od počtu 20 lidí, kdy je buď odečteno jedno green fee, anebo skupina 

dostane 10% slevu. GRK spolupracuje se dvěma cestovními kancelářemi, kterým dává 

provizi 10% za přivedené klienty. Těmito CK jsou Abante a Carrow. 

Členové GRK mají nově od sezóny 2014 možnost přivést hosta, který získá 

green fee za poloviční cenu, podmínkou ovšem je, že musí hrát se členem v jednom 

flightu. 

Ceník GRK je nutné rozdělit na klasický ceník služeb golfového resortu a na 

ceník členství a členských hracích poplatků, z čehož plyne GRK v posledních letech 

majoritní příjem. GRK povoluje svým členům přeprodej členství, kdy si účtuje 

5 000 korun za administrativu s tím spojenou. Ceník služeb a ceník členství včetně 

popisu jsou připojeny v přílohách, příloha č. 11 a č. 12. 
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Graf č. 6 Podíl členských poplatků na celkových tržbách GRK 

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

 

Jak je z grafu patrné, od roku 2009 příjem z členství a jeho poplatků poměrově 

narůstal. Tento fakt odpovídá i trendu v naší republice, kdy v roce 2009 stále probíhal 

relativně vysoký nárůst členské základny, kdy lidé chodili hrát golf ve velkém, a proto 

i tržby Karlštejna z jednotlivých green fee byly relativně vysoké. Tento boom ovšem 

začal slábnout stejně jako tržby GRK, a podíl tržeb ze členství tím pádem začal pomalu, 

ale jistě převyšovat tržby ostatní. 

5.1.2.3 Distribuce 

 GRK se nachází na Berounsku mezi městysem Karlštejn a Liteň. Hřiště není 

přístupné městkou hromadnou dopravou, nejbližší stanice vlaku je stanice Karlštejn, 

která je vzdálena cca 4km od resortu. 

K prodeji služeb GRK dochází přímou i nepřímou distribucí. Především je 

využívána přímá distribuce, tedy prodej na místě přímo na recepci klubu GRK.  

 Nepřímá distribuce je nástroj, který klub nově využívá v letošní sezóně, tedy 

sezóně 2014. Jedná se o nabídku tee timů přes internetový rezervační systém Golf Cut. 

Zde si hráči mohou prohlídnout volné hrací časy, zarezervovat si hru a zaplatit ji online. 

Výhodné je to především díky speciálním cenám last minute, které se na Golf Cutu 

nastavují při rezervaci tee timu méně než 12h před hrou. V takovém případě získává 

hráč 10% slevu na hrací poplatek. Nevýhodou tohoto internetového rezervačního 

systému je provize, kterou si provozující firma bere od GRK za prodané tee timy.  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Tržby	  bez	  členských	  
poplatků	  

Tržby	  z	  členství	  
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Provoz GRK je sezónní, otevřeno je tedy od 1. dubna přibližně do poloviny 

listopadu, dle počasí. Otevírací doba recepce je v dubnu a v říjnu od 7:30 do 19:00h, 

v květnu a září od 7:00 do 19:30h a během hlavní sezóny a nejdelších dní, tedy červen, 

červenec a srpen od 6:30 do 20:30h. 

5.1.2.4 Propagace 

 Marketingová činnost GRK není nijak výrazná. Na propagaci využívá tento 

golfový resort zčásti osobní prodej, reklamu, podporu prodeje, public relations, internet 

marketing a merchandisingové produkty. 

5.1.2.4.a Reklama 

 Na reklamu se tento resort zaměřil především v letošním roce, kdy zainvestoval 

do elektronického banneru umístěného na stránky České golfové federace s nabídkou 

zvýhodněné hry na třetí devítce, tedy South Course. (Tato forma reklamy spadá zároveň 

do internetového marketingu.) Jedná se o jedinou reklamu, za kterou Karlštejn platí 

peníze. Dalším reklamním nástrojem, který resort ovšem získává zdarma je umístění 

loga resortu na reklamních bannerech komerčních golfových tour, které se konají po 

celé České republice a jednou či dvakrát za sezónu i na Karlštejně. Jako reklama 

funguje i umístění tohoto  resortu v golfovém průvodci, který se vydává na každou 

sezónu a obsahuje stručné informace o všech hřištích na našem území. Tento průvodce 

je k dispozici zdarma na většině recepcí golfových klubů a v golfových obchodech. 

5.1.2.4.b Podpora prodeje 

 Jako podporu prodeje využívá Karlštejn zlevněných green fee na pondělí, úterý 

a středu, jak již bylo zmíněno v podkapitole Cena. Nárazově využívá i slev na green fee 

s ohledem na denní dobu, tedy již zmíněné poloviční green fee po 16. hodině v období 

letních prázdnin. Dále nabízí pro skupiny větší než 20 osob slevu 10% nebo jedno green 

fee zdarma a pro profesionální hráče hru zdarma, pokud jsou v doprovodu dvou či více 

platících osob. Jednou ročně mají možnost zdarma využít hřiště prezidenti golfových 

klubů nejen z ČR, což je ovšem běžnou praxí ve většině klubů. V nabídce je zavedeno 

juniorské fee na 18 jamek, které platí do 15ti let a kdy hráč platí green fee v jakýkoli 

den pouze 1 350Kč. Jak již bylo dříve zmíněno, GRK spolupracuje se dvěma 

cestovními kancelářemi, které mají provizi 10% na přivedených hráčích. 

K dispozici je možnost zakoupit dárkové vouchery na individuální výběr hracího 

dne (kvůli variabilní ceně green fee). 
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5.1.2.4.c Public Relations 

 GRK se snaží o jednotnou firemní identitu, tedy zachování barev resortu, které 

se letošním rokem změnily na červenou, modrou a bílou, která se aplikovala do nového 

loga. Používají se jednotné poštovní obálky a psací papíry s hlavičkou resortu. 

Zaměstnanci mají k dispozici trička s logem Golf Resort Karlštejn, ovšem nemusejí 

se oblékat jednotně, tedy dle barev apod. 

Několikrát za sezónu vychází nový newsletter, který se zasílá všem členům 

a zároveň je k dispozici vytištěný na recepci klubu, na nástěnkách a v restauraci.  

Na webových stránkách se každý měsíc aktualizuje kalendář s akcemi 

pořádanými na našem hřišti. 

V zimě se koná členská schůze, kde se hlasuje o nových návrzích na změny do 

další sezóny, hodnotí se uplynulá sezóna apod., ovšem každoročně se těší minimální 

účasti. Z této schůze pak prezident klubu vytváří výroční zprávu, která se mailingem 

rozešle členům klubu. 

V rámci vztahů s veřejností je vypsán každou středu HCP den, kdy si každý 

může přijít zahrát na zlepšení svého HCP a nemusí tedy do žádného turnaje. Neděle 

jsou na Karlštejně vyhrazeny pro členy. Každý týden je pro ně organizován členský 

turnaj s názvem Krkavec a Karlík. Každou sezónu je také vypsán Krkavec Masters 

a Mistrovství klubu, kde výherci získávají členství na další rok zdarma, VIP parkovací 

karty apod.  

Každou sezónu se GRK prezentuje v golfových periodikách díky článkům, které 

o něm vycházejí, ať už o resortu jako takovém, nebo o akcích, které se zde konají. 

Celkově se PR Karlštejna zaměřuje především na stávající členy a příliš neřeší 

komunikaci s okolním prostředím, ostatně tak by se dala charakterizovat celková 

propagace tohoto klubu. 

5.1.2.4.d Osobní prodej 

 Osobní prodej bude specifikován v podkapitole 5.1.2.5 Lidé. 

5.1.2.4.e Internetový marketing 

 V rámci novodobého fenoménu internetový marketing se Karlštejn pokouší 

využívat propagaci přes sociální síť Facebook, kde prezentuje některé aktuality o hřišti 

a fotografie. Samozřejmě nechybí webové stránky klubu, které jsou designovány 

v duchu firemní identity, tedy co se barev, provedení a log týče. Interní databáze hráčů 

klubu je nedokonalá vzhledem k tomu, že obsahuje pouze kontakty na členy. Posledním 
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nástrojem z internetového marketingu, který se u GRK zčásti projevuje, je reklama přes 

internetový portál Golf Cut, kde je možné hru rezervovat a platit online. 

5.1.2.4.f Merchandisingové produkty 

 Karlštejn nabízí kšiltovky a čepice s logem hřiště, kterých je na sezónu 

maximálně 10ks. Dále má na prodej míčky, vypichovátka, ručníčky na čištění holí 

a týčka. 

5.1.2.5 Lidé 

 GRK má zaměstnance na čtyřech různých pracovištích. Prvním z nich je 

klubovna, kde svoji práci vykonávají: assistant manager, sekretář klubu, recepční, zčásti 

startér a uklízečka. Druhé pracoviště je venku na hřišti, kde působí marshal a také 

startér. Třetím pracovištěm je technické zázemí, které zaměstnává všechny lidi starající 

se o kvalitu hřiště, tedy greenkeepři a údržbáři. Čtvrté pracoviště je administrativní 

článek klubu, tedy účetní. 

 Většina zaměstnanců je vybírána z okolních oblastí. Důvodů pro tento krok je 

několik. Za prvé jsou tito lidé méně nároční, co se platu týče, nežli lidé z velkých měst. 

Pro většinu osob ze vzdálenějších oblastí není lukrativní do práce dojíždět kvůli 

vzniklým nákladům na cestu, navíc GRK není v dosahu jediného prostředku městské 

hromadné dopravy, je tedy nutné mít auto či jiný dopravní prostředek. A v neposlední 

řadě je zde náročná pracovní doba a zaměstnanec dojíždějící z daleka by pak musel 

vstávat v nelidských ranních hodinách a zpět domů by se  vracel téměř v nočních. 

 Zaměstnanci v technickém úseku jsou muži ve všech spektrech věku a dá se říct, 

že se téměř nedostávají do kontaktu s hosty. Stejně tak účetní a údržbáři. Zásadní pro 

image klubu jsou pracovníci sídlící na klubovně, startér a marshal. 

GRK zaměstnává dva recepční na plný úvazek a jednoho člověka, který je tzv. 

multifunkční. Tedy může být na recepci, marshalovat, startovat a zároveň dělat 

klubovou práci. Dále je zaměstnán jeden sekretář klubu a jeden assistant manager. 

Všichni tito zaměstnanci jsou vybíráni na základě pohovorů. Nutností je reprezentativní 

vzhled, komunikativnost, trpělivost a asertivita. Schopnosti nezbytné k vykonávání 

práce recepčních jsou základní znalost anglického jazyka a základní dovednost práce na 

PC. Assisatnt manager a sekretář klubu se dále starají o marketing, komunikaci 

s promotéry turnajů, sponzory, o práci se členy, o členství obecně a o klubový život.  

Startér a marshal musejí mít základní golfové zkoušky rozhodčích, ovšem 

neklade se jim za povinnost umět cizí jazyk. 
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Kromě jednoho recepčního a jednoho marshala jsou všichni zaměstnanci na 

klubovně ženy.  

Povinností je nosit tričko s límečkem a kalhoty či kraťasy jiného než džínového 

materiálu, jak předepisuje golfový dress code. Všichni zaměstnanci mají trička s logem 

klubu, ovšem není jejich povinností je nosit. Marshal je externí pracovník, který od 

klubu nedostává žádné oblečení. 

Zaměstnanci jsou placeni pevnou měsíční mzdou na plný úvazek. Výhodou 

a zároveň nevýhodou je, že musí za sezónu odpracovat celoroční fond kvůli uzavření 

hřiště během zimního období. Roční fond tedy mají rozpočítaný do 8 měsíců, další 

4 měsíce mají volno, ovšem dostávají dál svoji měsíční mzdu. Marshal je OSVČ a je 

placený od hodin, které za měsíc odpracuje.  

5.1.2.6 Proces 

 Každý den jsou na recepci klubu dva recepční. Ve vytížených či turnajových 

dnech je k dispozici marshal a startér, kteří se starají o průchodnost hřiště. Na službě je 

vždy buď sekretář klubu, nebo assistant manager, v úterky a pátky jsou na pracovišti 

oba, jeden z nich ovšem slouží pouze půlden.  

 Komunikace se zákazníky probíhá nejen na místě, ale velmi intenzivně i přes 

telefony a emailovou korespondenci. Na recepci jsou dva pevné telefony, jeden mobilní, 

ty jsou doplněny o kontakty na sekretáře klubu i assistant managera.  

 Recepční nejčastěji vytváří lidem rezervace a odbavují je přes interní systém 

Club Spire.  

 Startér hlídá startovní časy hráčů, aby včas vystartovali a při přechodu mezi 

první a druhou devítkou se nezdržovali v restauraci či klubovně. Během turnajů navíc 

připravuje startovní listiny, komunikuje s promotérem ohledně propozic k turnaji, hlídá 

přípravu hřiště, zadává turnaje a hráče na server a zadává také výsledky.  

Marshal má na starosti chod hřiště a komunikuje s hráči při hře. Pomáhá s pravidly, 

dohlíží na jejich dodržování, stejně tak jako na chování hráčů, případně jejich 

doprovodu. 

Práce sekretáře klubu a assistant managera byla popsána již v podkapitole výše.  

Hráči na Karlštejně jsou běžně obslouženi ihned, bez jakýchkoliv front. Jedním 

z největších problémů, se kterým se ale GRK musí vypořádat je občasná neznalost 

pracovníků golfového prostředí, a to především recepčních, ovšem bohužel nezřídka 
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i zaměstnanců, kteří mají vyšší postavení. Zaměstnanci se neúčastní žádných školení ani 

vzdělávacích projektů. 

 K této kapitole je ovšem nutné dodat, že zákazníci GRK jsou velice specifickou 

skupinou, s níž je velmi obtížné jednat a uspokojit ji. Většinou se jedná se o ty 

nejbohatší a nejvlivnější lidi, kteří se na našem území pohybují. 

5.1.2.7 Prezentace 

 Prezentace by se dala rozdělit na dvě části: jednou je hřiště a druhou je 

klubovna.  

Hřiště je jedním z nejznámějších a nejstarších hřišť u nás. Kvalitou patří mezi 

TOP 10, dle marshala Ivana Mareše mezi TOP 5 (viz přílohy, příloha č. 8). Řadí 

se mezi jedno z těch náročnějších, co se týče hry, ovšem i nákladů na úpravu, např. 

klasická osmnáctka, tedy původní hřiště, obsahuje celých 89 bunkerů a jedná se o jedno 

z nejdelších hřišť. Svojí scenérií se ovšem řadí k naprostým unikátům a každý, kdo 

se zde objeví poprvé, je jím okouzlen. Z každé jamky je možné vidět Karlštejn, což je 

jeden z největších marketingových taháků, proč hřiště navštívit. Jak již však bylo 

zmíněno výše, GRK má jamek 27, tedy je možné vybírat mezi několika kombinacemi 

hřišť. 

Klubovna je umístěna mezi odpališti jamek číslo 1 a 10. Recepce se nachází za 

rohem vstupu do klubovny a za ní je umístěn Pro Shop. Naproti hlavnímu vstupu je 

restaurace s terasou, která má nádherný výhled na hřiště a hrad Karlštejn. V suterénu 

jsou umístěny kanceláře, šatny, posilovna a bazén se saunou. Na sezónu 2014 byl 

koberec v klubovně nahrazen dřevěnou plovoucí podlahou, což výrazně prospělo jejímu 

vzhledu. U recepce je umístěna vitrína se dvěma trofejemi, které pro Karlštejn získala 

reprezentační družstva, a produkty, jež recepce nabízí, jako jsou čepice, golfové potřeby 

apod. Dále je vedle recepce vyvěšená nástěnka, kde jsou uvedeny aktuální pin pozice, 

místní pravidla a regule, propozice ke klubovým turnajům a ostatní informace. 

Nástěnky se stejnými informacemi jsou umístěny ještě v dámské i pánské šatně.  

Šatny jsou čisté, uklízeny 2x denně. Skrze obě šatny je možné projít do 

relaxační zóny a dále do bazénu. K dispozici jsou pro každého čisté ručníky. Skříňky 

jsou uzamčeny, klíče je nutné vyzvednout na recepci. 

Během dešťů protéká na mnoha místech střecha a občas je nutné dát na chodbu 

a schody kýble, aby se  na podlaze netvořily louže, což je v tak luxusním klubu opravdu 

značně nevábné. Navíc jsou některé stěny kvůli pronikání vody shnilé. 
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Horní patro klubovny, které dříve sloužilo jako ubytování pro veřejnost, je 

ve fázi rekonstrukce a dělají se z něj kanceláře pro vedení a akcionáře klubu.  

Atmosféra v klubovně se nedá příliš popsat, řekla bych, že je jaksi neosobní 

a vágní. Klubový život bohužel není vidět nikde. Stejného názoru je v tomto ohledu 

i pan Mareš, který tvrdí, že GRK vlastně ani úplně klubem není. 

Negativní dojem může vzbudit občasný zápach z kuchyně restaurace, který je 

cítit téměř po celé klubovně. Pozitivním aspektem ovšem je, že celé prostory klubovny 

včetně Kolkovny jsou nekuřácké.  

5.1.3 Doporučení pro marketingový mix GRK 

5.1.3.1 Produkt 

 Mé doporučení pro prodej green fee je rozšířit nabídku o možnost hry na tři 

nebo šest jamek, jak je tomu ve světě. Času je neustále méně a zahraniční kluby 

se s tímto jevem pomalu vyrovnávají, a to právě pomocí nabídek extra krátkých her, 

kdy si lidé zatrénují a zahrají třeba pouhou hodinu. Potvrzuje to  celosvětový trend - 

proč by tedy Karlštejn nemohl být první, jenž v Čechách podobnou věc nabídne? 

 Head coach by měl začít organizovat příměstské kempy pro děti,  potažmo pro 

dospělé. Tyto kempy bývají levnější než jednotlivé tréninky a jsou na našem území, ale 

i ve světě velmi populární. Navíc by měl být klubem Karlštejn více podporován 

prostřednictvím jeho zviditelnění, ať už na nástěnkách, newsletterech nebo jinou cestou. 

 Marshalská akademie je zcela nepropagovaná. Vyjma jejího zmínění na 

karlštejnských webových stránkách se o ní nikdo dozvědět nemůže. Přitom Ivan Mareš, 

který je lektorem, každoročně vede celorepublikový marshalský kurz pod hlavičkou 

ČGF, tedy lekce na hřišti Karlštejn slibuje vysokou úroveň. Resort by se měl 

rozhodnout, zda tuto službu chce nabízet nebo ne, ale pokud ano, měl by jí poskytnout 

patřičný marketing, napsat o ní článek na webové stránky, vyvěsit nabídku po klubovně 

a kontaktovat ČGF, zda by nabídli nějakou spolupráci.  

 Restaurace a Pro Shop jsou jednou z nejslabších stránek GRK. Restaurace je 

ve vlastnictví třetí osoby a prostory se pouze pronajímají. Vedení Karlštejnu tedy nemá 

přímý vliv na jejich nabídku, zaměstnance ani služby. Kolkovna si bohužel 

neuvědomuje, že nestojí v centru Prahy, ale na golfovém hřišti, kde nežli dostat tučné 

české jídlo je pro zákazníky důležitější, aby dostávali pití a menší občerstvení na hřišti 

a kuchyň byla přizpůsobena tak, aby se lidé mohli najíst rychle před hrou. Mé 

doporučení je změna jídelního lístku na lehčí jídla typu salátů, těstovin, masa s lehčí 
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oblohou apod. Dále je nutné zvýšit počet pracovníků obsluhy, protože ta je v restauraci 

extrémně pomalá a neschopná i při minimálním počtu zákazníků. Ideálním řešením je 

jednotné vedení klubu i restaurace, protože klub jedná se členy, kteří mají právo na 

připomínky, a restaurace je jeho nedílnou součástí, která dotváří celkovou atmosféru 

resortu. 

 Pro Shop je obdobně jako restaurace pronajímán třetí osobě, v tomto případě 

firmě Bogner. Bogner je sice jedna z nejluxusnějších značek, což by se mohlo zdát 

vhodné pro „nejluxusnější“ golfové hřiště, ovšem nakupuje zde pouze pár osob, které 

jsou ochotny zaplatit naprosto nemístné sumy za jakýkoliv kus oblečení. Pro Shop tedy 

nefunguje jako doplňkový prodej pro lidi, kteří si zapomněli nějakou část výbavy nebo 

si chtějí koupit něco na sebe. Obchod by se měl vyměnit za jakoukoli alternativu 

s běžnými značkami, jež jsou finančně dostupné, ať už pod vedením samotného resortu 

nebo osoby v pronájmu, ovšem zásadní je, aby nabízel produkty přijatelné pro všechny 

návštěvníky.  

 Je zapotřebí navázat spolupráci s jinými resorty, kluby a dále pak hotely. Tím si 

GRK pomůže zároveň v propagaci, kterou má mizivou. Dle pana Mareše (rozhovor, 

příloha č. 8) resort dříve spolupracoval s hotelem Intercontinental, který nabízel svým 

hostům tento golfový klub za zlevněných podmínek a bral si z této pomoci menší 

provize. Zahraniční klientela je navíc ta nejspokojenější a nejochotnější platit z těch, 

které na Karlštejn docházejí. Bohužel se ale o klubu nemá většinou kde dozvědět. 

Vytvoření spolupráce s ostatními známými golfovými kluby v okolí, kterými 

jsou Beroun Golf Club, Dýšina a Albatross, je další možností pro zviditelnění. 

Navrhovala bych zavedení jednotné permanentky, která by platila pro tuto skupinu 

golfových resortů, stejně jako tomu je v západních Čechách, kde jedna permanentka 

seskupuje Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Kynžvart a Karlovy Vary. 

 Nabídka výhodnější spolupráce pro golfové cestovní kanceláře by měla být 

dalším krokem do budoucna. ČR se řadí mezi nejlepší golfové destinace východní 

Evropy a zájem o golfovou turistiku do naší země stoupá. To vše nahrává Karlštejnu 

coby nejznámějšímu hřišti v Čechách k získání zahraniční klientely. 

 Obecné doporučení pro poskytování služeb je zlepšit je na všech frontách. Klub 

se tváří jako luxusní hřiště, ovšem svým zákazníkům za požadované ceny nenabízí nic 

nadstandardního a zahraničním hřištím se zdaleka nemůže rovnat. V ceně fee není 

kromě hry obsaženo nic. Za ceny, kterou Karlštejn účtuje, je za hranicemi zvykem mít 

k dispozici autíčko, vodu, občasně i svačinu. Je jasné, že to se v našich podmínkách jen 
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tak nezmění, ovšem přidat službu typu připravení autíčka před klubovnu, připevnění 

holí na kárku, očištění holí po hře - to jsou všechno možnosti, které by měl Karlštejn 

zvážit a jež by vedení mělo zařadit do pracovní náplně svých zaměstnanců. Potom by 

ceny, které se zde platí, byly lépe obhajitelné a Karlštejn by se konečně 

vymykal  českému standardu něčím jiným nežli vysokými cenami.  

5.1.3.2 Cena 

 Cenově je Karlštejn nejdražší hřiště ze všech v celé České republice. Green fee 

o víkendu za 3 000 Kč nemá ani Konopiště či jiné známé hřiště. Bohužel se Karlštejn 

nezapojuje do žádných projektů, které jsou zastřešovány ČGF nebo jinými 

organizacemi, tedy typ programu 2 fee za cenu 1 ani nic podobného zde nefunguje. Je 

nutné vymyslet nové cenové nástroje, které se mohou využít. Alternativou je např. při 

platbě čtyř green fee v jednom flightu získání jednoho zdarma. Doporučila bych 

Karlštejnu zapojit se do programů, které v českém golfu probíhají, a to nejen kvůli 

přivedení nových lidí na hřiště, ale i kvůli zlepšení renomé. Karlštejn navíc nemá téměř 

žádné juniory, nevychoval ani jediného úspěšnějšího hráče, proto by jejich podpora 

měla být v zájmu klubu. S cenou se dá všemožně manipulovat, např. zlevňovat 

odpolední fee i během hlavní golfové sezóny, tedy nejen přes letní prázdniny. Stejně tak 

lze dát příznivější ceny na brzké ranní tee timy, např. v čase 7:00-8:30h, kdy bývá hřiště 

zcela prázdné. Takové opatření nepovede proti filosofii vedení, které chce hřiště 

ponechat především pro členy, protože v těchto hodinách dle statistik chodí členů 

naprosté minimum.  

 Půjčování elektrických autíček je jedním z největších zdrojů příjmů GRK, proto 

je jasné, že není v zájmu vedení jejich ceny snižovat, ovšem vzhledem k poplatkům, 

které zde členové platí, by bylo vhodné vytvořit na vozidla zvýhodněné permanentky na 

určitý počet vstupů. Půjčování aut by pak využilo více členů a příjmy by to příliš 

nesnížilo. Hlavně tím dá resort najevo přízeň členům, které potřebuje udržet, a také 

získat nové. 

5.1.3.3 Distribuce 

 Otevírací doba recepce by měla být lépe zformulována. Ve slabších dnech, kdy 

není v odpoledních hodinách příliš hráčů, odcházejí zaměstnanci recepce klubu dříve, 

čímž vznikají stížnosti zákazníků, kteří se na ni nemohou dovolat. Doporučila bych 

určit čas zavření recepce na dřívější hodinu s poznámkou, že doba se může prodlužovat 

vzhledem k obsazenosti hřiště. Klub se tím chrání před stížnostmi ohledně 
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nedodržování pracovní doby a zaměstnanci recepce pak nemusí sedět dvě hodiny bez 

jediné pracovní náplně jen proto, že je vypsaná otevírací doba. 

 Využívání systému Golf Cut je výborným rozhodnutím, které managament 

Karlštejnu přijal, jedná se ovšem o čerstvou novinku, kterou je nutné vytříbit 

a zdokonalit. S cenami se dá hýbat víc než o pouhých 10% 12h před tee timem. Pokud 

manager vidí, že hřiště je poloprázdné, měl by zasáhnout do Golf Cutu a cenu green fee 

snížit o 20-30%. Je lepší mít na hřišti lidi, kteří zaplatí méně peněz, nežli prázdné hřiště. 

5.1.3.4 Propagace 

 Jak již bylo výše zmíněno, investice Karlštejna do propagace jsou minimální, 

a proto se o dění na Karlštejně a změnách cen nemůže téměř nikdo dozvědět.  

5.1.3.4.a Internetový marketing 

Největším problémem je skutečnost, že v interních systémech tohoto resortu 

neexistuje evidence s kontakty na jiné hráče, než jsou členi. Tím narážím na 

nedostatečnou kvalitu využití databáze, která je základem pro každý podnikatelský 

subjekt nabízející jakýkoliv produkt veřejnosti. Důsledné vedení evidence kontaktů 

může ušetřit klubu statisícové výdaje za reklamu, stačí, když jeho zaměstnanci budou 

pečliví při vykonávání své práce. Databáze je opravdu nejdůležitější systém, který 

sportovní klub jakékoliv povahy může mít, a Karlštejnu zcela schází. 

Naprosto neefektivní využití facebookové reklamy a webu jsou dalšími slabými 

stránkami, které ubírají GRK možnost se zviditelnit. Každý týden se na facebooku 

resortu objeví týdenní menu restaurace Kolkovna, což je ovšem veškerá činnost, která 

se na těchto stránkách děje. Facebookový profil má pouhých 167 „liků“, což je tristní, 

přestože byla vytvořena teprve v roce 2013. Je nutné vnést ji do povědomí lidí, aby 

se zobrazovala na jejich facebookových profilech a mohli ji dále sdílet. Nalákat 

informacemi typu sleva na green fee v určitou denní dobu, odkazy na možnost 

rezervace online teetimu, pozvánky na otevřené turnaje, které se na tomto hřišti konají. 

Pokud nebudou podány informace, které by lidi zajímaly, nikdo tuto stránku sdílet 

nebude. Po skončení členského turnaje by se měly výsledky s komentářem či postřehy 

objevit ihned na stránkách, nejen facebookových, ale i webových. Veškeré úpravy 

hřiště, náhlá omezení vzniklá nepřízní počasí nebo naopak aktuálně panující skvělé 

hrací podmínky a informace o vytíženosti hřiště - to vše by se mělo aktualizovat jak na 

webu, tak na sociální síti, kterou lidé sledují ve svých mobilních telefonech, tabletech 
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a jiných chytrých přístrojích. Kalendář s turnaji komerčními i otevřenými by měl viset 

nejpozději týden před nadcházejícím měsícem na obou informačních zdrojích.  

5.1.3.4.b Reklama 

 Vzhledem k finanční situaci Karlštejna, která se aktuálně nachází v červených 

číslech, je logické, že investovat velké sumy peněz do propagace není zcela možné, 

ovšem je to dle mého názoru jediná možná cesta, jak vrátit klubu zašlou slávu a navrátit 

na hřiště spousty lidí, kteří sem dříve docházeli. Využití remarketingu je cenově 

dostupné a účelné řešení, které využívá nejedna firma na trhu. Jedná se o možnou cestu, 

jak obeznámit hráče, na něž nemá klub kontakt, o konajících se promo akcích apod. 

Propagace golfových klubů v podobě reklamy obecně není v České republice doménou, 

ovšem minimálně nějaká reklama existuje u každého známějšího klubu. 

5.1.3.4.c Public Relations 

 Obecný problém je absence klubového života. Členové se neúčastní schůzí, 

nezajímá je, co se v klubu děje, nestarají se o výsledky klubové reprezentace a na 

členské turnaje chodí z důvodu možnosti výhry peněz, a ne kvůli možnosti vidět 

se s ostatními a užít si hezký golfový den. Bohužel ani samotné vedení Karlštejna 

nedává těmto lidem důvod zajímat se o tento klub. Management GRK se nestará 

o spokojenost členů, o jejich námitky a podněty. Nedělají se žádné průzkumy 

spokojenosti, členům není dána možnost vyjádřit se k chodu klubu. I z toho důvodu 

často nastávají konflikty mezi členy a zaměstnanci GRK. Doporučila bych vedení 

zavést jedenkrát za čtvrt roku během sezóny, tzn. dohromady třikrát, klubový večer či 

odpoledne, kdy by se konala členská schůze, na níž by se členové mohli vyjádřit 

a stejnou možnost by dostalo i vedení. Pokud se schůze koná v lednu, v období, kdy na 

Karlštejně nikdo půl roku nebyl, není to zcela efektivní, protože hráče toto téma 

aktuálně nezajímá, a  nemají tedy důvod aktivně participovat. 

 Jednotná identita podniku je jednou z mála silných stránek propagace. Co bych 

ale určitě zdůraznila je nejednotné oblečení zaměstnanců. V klubu takového jména by 

bylo vhodné mít předepsaný jednotný dress code, který by v sobě nezahrnoval pouze 

trička s límečkem s logem klubu, ale i jednotnou barvu kalhot, svetrů a bot. Stejně tak 

bych sjednotila oblečení pro lidi, kteří pracují na hřišti, tedy marshala a startéra. Je 

jasné, že ti musejí být oblečeni sportovněji než zaměstnanci na klubovně, ale měli by 

být jednotní, aby bylo na první pohled poznat, že patří ke Karlštejnu. 
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 Jak jsem nastínila výše, bylo by vhodné změnit propozice členského turnaje 

Krkavec a Karlík, který se koná každou neděli. Vzhledem k charakteru účastníků, kteří 

tvoří většinu členské základny klubu, není vhodné hrát o price money, protože kvůli 

tomu dochází velice často ke konfliktům, a to jak mezi členy samotnými, tak mezi nimi 

a vedením. Navíc je price money v amatérském golfu zakázané. Stejně tak by tento 

turnaj měl nastolit řád vycházející z platných pravidel golfu, tedy že startovní listina 

bude tvořena podle HCP a ne podle toho, jak si lidé nadiktují. Tím se podpoří nejen 

klubový život - členové se budou seznamovat - ale také se vyselektují ti, kteří chodí na 

golf za zábavou a potěšením ze hry samotné od těch, kteří chodí hrát z jakýchkoli jiných 

důvodů.  

 Je nutné vylepšit jméno klubu. Mezi golfovou veřejností je Karlštejn vnímán 

jako snobský klub, kam mnoho lidí z tohoto důvodu nechce chodit. Zapojení se do 

podpůrných programů vedených od ČGF typu Golf do škol, nabídka lepších 

a dostupnějších podmínek pro juniorské hráče, větší otevření se  veřejnosti a projevení 

zájmu o své zákazníky - to jsou opatření, které mohou získat zpět hráče a bývalé členy, 

kteří se otočili ke klubu zády. 

5.1.3.4.d Merchandisingové produkty 

Nejen cizinci jsou hosté, kteří si rádi zakoupí nějaký upomínkový produkt 

z hřiště, kde se jim líbilo. Nabídka GRK je omezena na míčky, týčka, vypichovátka,  

bagové ručníky a pár kšiltovek s logem. Je zásadní tento sortiment rozšířit o trička 

a např. i markovátka, po kterých je nejčastější poptávka a jsou základními produkty 

nabídky v každém lepším klubu. Nejedná se o nijak náročnou investici a přispěje ke 

kvalitnější prezentaci klubu vůči veřejnosti. Navíc po oblečení s logem je poptávka 

i mezi členy, kteří by nošením těchto triček zdarma propagovali Karlštejn. 

5.1.3.5 Lidé 

 Zásadní problém vidím v kvalifikaci osob pracujících v tomto resortu. Lidé 

sedící na vyšších pozicích postrádají vzdělání a dost často zásadní dovednosti pro 

vykonávání práce na takové úrovni. Management GRK není ochoten zaplatit 

vzdělaného a zkušeného manažera, místo toho platí dvě pozice, které jsou dle mého 

názoru a zkušenosti zbytečné. Pozici assistant manager a sekretář klubu bych spojila 

v jednu, v níž by tento člověk vykonával především práci spojenou s marketingem, 

jednáním s organizátory turnajů a další úkoly, které by mu byly zadány od vedení 

klubu. Sloužil by také jako osoba odpovědná za chod dne. O klubovou práci by 
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se podělil s recepcí, která by byla na takovou pracovní náplň řádně vyškolena. Nejedná 

se o nijak náročnou práci, kterou by elementárně vzdělaný člověk nemohl po zaškolení 

zvládat. Navíc pracovní síla recepce je ve většině dnů nevyužita, a proto by se tímto 

krokem zefektivnily i náklady na jejich pracovní pozici.  

 Dále bych kladla větší důraz na znalost cizích jazyků, a to především u vyšších 

pozic, ovšem stejně tak i na recepci klubu. Pohovor v cizím jazyce by se měl stát 

běžnou součástí přijímacího řízení. Pro vyšší pozice bych požadovala znalost 

pokročilou, pro recepci, startéra a marshala znalost komunikativní. 

 Jako zásadní problém vidím složení pracovního teamu GRK, který se skládá 

z pěti žen a pouze jednoho muže. Nejvyšší management do této sumarizace nepočítám. 

To logicky nevede k nejlepším pracovním vztahům na pracovišti, minimálně je tomu 

tak v této firmě. Vztahy mezi zaměstnanci nejsou dobré, a proto tento team není 

schopný pracovat jako celek a neodvádí kvalitní skupinovou práci, která je v tomto 

oboru velice důležitá. 

 Změnu bych navrhla i u vyplácení mezd zaměstnanců. Průměrná délka 

zaměstnaneckého poměru je na Karlštejně 2,5 roku, a to především z důvodu časové 

náročnosti práce, která je na zaměstnance kladena. Pokud chce management docílit 

kvalitního a stálého pracovního teamu, musí nastavit jiné podmínky pracovní 

doby,  tudíž i výplaty. Je jasné, že pokud v zimě není pro zaměstnance práce, je 

nelogické nutit je chodit do zaměstnání. Ovšem pracovní doba 14 hodin denně během 

sezóny je nelogická naprosto obdobně. Nehledě na to jsou placeni za to, že z těchto 14 

hodin jich průměrně 6 prosedí bez pracovní náplně, ovšem musejí tak činit, aby naplnili 

roční pracovní fond. Tento problém se dá vyřešit snížením mezd během zimních 

měsíců, kdy by zaměstnanec nepobíral plnou výplatu, ovšem pouze 56%. Poměrově by 

se jim pak snížila i pracovní doba přes sezónu. 

5.1.3.6 Proces 

 K  průběhu dne nemám víceméně žádné připomínky. Hlavní změna, kterou 

navrhuji, je popsána výše v kapitole 5.2.3.5 Lidé, a to je sjednocení dvou pracovních 

pozic do jedné a z toho vyplývající přidání pracovní náplně recepčním klubu. Člověk na 

pozici, která by vznikla fúzí sekretáře klubu a assistant managera, by mohl docházet do 

práce v pondělí až pátek, občas nějaký den o víkendu v rámci klubových akcí či větších 

komerčních turnajů.  
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 Nutné je i výše zmíněné proškolení zaměstnanců o golfovém prostředí, nejen 

ohledně znalosti pravidel, ale především zásad fungování golfového prostředí a obecně 

golfu u nás.  

5.1.3.7 Prezentace 

 Základním kamenem pro inovace na hřišti je jeho zlehčení v podobě rozšíření 

fairwayí a snížení počtu bunkerů. Tato dvě opatření jsou finančně nejméně nákladnými 

a je možné je realizovat v následném krátkodobém časovém horizontu. Výhledově by 

hřiště mělo přiblížit odpaliště, aby se tak celkově zkrátila hra, a stala se tak snadnější 

i pro průměrného golfistu. Snížení počtu bunkerů zároveň eliminuje náklady na jejich 

údržbu a renovaci po každém větším dešti či bouři. Na hřišti je v dlouhodobém časovém 

horizontu nutné předělat systém odtoku vody z bunkerů, který aktuálně není zcela 

efektivní, a prohlubuje tak náklady resortu. Zároveň je nutné obnovit greeny, které jsou 

pro své stáří podrostlé plísněmi houbovitého druhu, kvůli nimž se kvalita greenů bude 

rok od roku snižovat. Tato plíseň se projevuje změkčením povrchu greenu, který tak 

ztrácí na rychlosti. 

 Renovace střechy klubovny a izolace je neodkladnou záležitostí. Kýble 

rozprostřené po celé ploše klubovny nejsou dobrou vizitkou pro luxusní a nejdražší 

golfové hřiště. Doporučuji zavedení nástěnek a výzdoby v klubových barvách. Je 

potřeba vytvořit atmosféru, která zde chybí. Nástěnka s historií klubu v českém 

i anglickém jazyce, úspěchy klubové reprezentace, úspěchy trenérů, zviditelnění 

možnosti zahrát si ve středu na HCP, golfové relikvie vystavené na stěnách klubovny 

i restaurace, aby člověk poznal, že přišel do klubu golfového a ne třeba volejbalového. 

To vše je vhodné zařadit do vybavení klubovny. Ideální by bylo předělat šatní skříňky 

na čipové, aby lidé nemuseli vyzvedávat klíček na recepci a klub by  posléze nemusel 

každou sezónu měnit polovinu zámků, od kterých chybí klíče.  

5.1.4 Golf Resort Karlštejn v porovnání se zásadními golfovými trendy 

 Tuto kapitolu rozdělím na dvě části. První bude mapovat fungování klubu ve 

vztahu ke golfovým trendům společným českému a světovému prostředí, a druhá část 

bude věnována pohledu na GRK ve světle trendů ryze českých a trendů týkajících 

se spíše ciziny.  
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5.1.4.1 Karlštejn a golfové trendy společné ČR a světu 

 Mezi výrazné obecné trendy řadím především úbytek členské golfové základny, 

potažmo menší počet hráčů na hřištích, kritické číslo žen a juniorů v celkovém počtu 

golfistů a nedostatek programů na podporu šíření golfu a jeho příznivců. 

5.1.4.1a Stagnující počet registrovaných hráčů 

 Jak práce neustále připomíná, počet golfistů se snižuje jak v České republice, tak 

všude jinde v západním světě. Důvody jsou v této práci vysvětleny výše; jak se ale 

projevuje tato situace na chodu golfového klubu Karlštejn? GRK patří mezí luxusní 

zboží v sortimentu nabídky golfových služeb, mohlo by se tedy očekávat, že celkový 

úbytek golfistů by tento klub nemusel příliš zasahovat, protože se soustřeďuje na 

nejbohatší vrstvu obyvatel v ČR, kteří jsou většinou probíhajícími ekonomickými 

krizemi apod. ovlivněni .minimálně Realitu ovšem zachycuje následující graf. 

Graf č. 7 Vývoj počtu členské základny GRK 

 
ZDROJ: GRK, interní materiály, zpracování vlastní, (43) 
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870 platných členů, v roce 2013 jich bylo 571. Rozdíl mezi těmito pěti lety je tedy 
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lidem darováno, neplynuly z něj tedy žádné příjmy a dotyčné osoby velice často 

odmítají platit i udržovací poplatky. GRK má aktuálně list s cca 70 jmény, která mají 

dluhy vůči resortu v podobě nezaplacených poplatků od roku 2011 dodnes. Dalších více 

než 100 jich je už mimo evidence a členství jim bylo klubem na základě platných 

klubových osnov odebráno. 

Zájemců o nové členství je minimum, a proto se plánuje na sezónu 2015 prodej 

čestných členství a nově uvolněných členství po neplatících hráčích za menší vstupní 

poplatky. Nepřehlédnutelně se na stagnující křivce hráčů projevil i fakt konce golfového 

boomu, který by se dal vymezit rokem 2010. 

 Do této podkapitoly jasně patří i vývoj návštěvnosti tohoto golfového klubu. 

Protože tendencí není jen menší počet registrovaných hráčů, ale i krachování mnoha 

hřišť z důvodu slabé návštěvnosti, a to především za našimi hranicemi. V české realitě 

se tento trend zatím projevuje snížením počtu nové otevíraných hřišť a také snížením 

tržeb golfových klubů. 

Graf č. 8 Vývoj návštěvnosti GRK 

 
ZDROJ: GRK, interní materiály, zpracování vlastní, (43) 
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Graf č. 9 Návštěvnost vs. tržby GRK 

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

 

 Také tento trend potvrzuje reflexi na vývoji situace GRK. Křivka návštěvnosti 
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zůstala stagnující. Vysvětlení je takové, že v roce 2012 byla většina návštěvníků tvořena 

ze členů, kteří mají hru na Karlštejně zdarma, proto se jejich návštěvnost neprojeví na 

křivce tržeb. Tuto realitu dokazuje graf č. 10. 

Graf č. 10 Návštěvnost členů (neplatících) vs. nečlenů (platících) 

 
ZDROJ: GRK, interní materiály, zpracování vlastní, (43) 
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členské základny klubu. Rok 2011 je zase rokem, kdy bylo nejvíce turnajů a turnajové 

tržby dosáhly svého maxima (viz graf č. 13, str. 91), proto i křivka celkových tržeb přes 

úbytek hráčů nepatrně vzrostla. Souhrn je takový, že v roce 2009 prošlo golfovým 

hřištěm Karlštejna více než 18 tisíc hráčů, přesně 18 382, a za sezónu 2013 si jich 

zahrálo pouhých 11 210. V poslední sezóně kapacitně klasická osmnáctka, tedy staré 

hřiště, osciluje okolo 10% vytíženosti, což je kritické číslo. 

 

Doporučení: 

 Karlštejn se musí rozmyslet, zdali má zájem o navýšení příjmů, a tedy 

o navýšení návštěvnosti, která nebude tvořena pouze golfisty z členské základny, ovšem 

i  platícími hráči. Pokud by se klub zaměřil především na členy, jedinou možnou 

variantou s takto údržbově nákladným hřištěm je uzavřít klub jako privátní a navýšit 

členské poplatky tak, aby dokázaly pokrýt nutné náklady na provoz a údržbu. Mým 

názorem je, že lidé nejsou ochotni platit více než platí doposud, a proto by toto 

rozhodnutí nebylo logické. Naopak by měl management přiblížit toto hřiště veřejnosti, 

snížit ceny green fee, přinejmenším ve vybrané dny či hodiny, a začít se více zajímat 

o spokojenost a postřehy zákazníku - a to všech. Lidská tvář je to, co tomuto resortu 

chybí především, a bez ní se hráči na toto -ač nádherné a kvalitní - hřiště nevrátí. 

Dalším mým alternativním návrhem je nabídnout běžnou formu členství na jeden, dva 

nebo tři roky za dostupné ceny, jako je tomu všude jinde. GRK nabízí pouze členství 

celoživotní, které je příliš nákladné. 

5.1.4.1b Rozložení mužů, žen a juniorů 

 Ani tento trend netvoří výjimku, jíž by  Karlštejn neodpovídal. Ba naopak, 

rozložení členské základny GRK mluví zcela jasně a potvrzuje výše uvedenou 

skutečnost. Celkový počet členské základny je 571 zaplacených členství. Tato členství 

jsou osobní, rodinná, kadetská a firemní. Rodinné členství je vždy rozděleno na rodiče, 

za které se hradí roční hrací poplatky, a na děti, kteří jsou navázáni na toto členství 

zdarma.  

Z 571 členů je pouhých 72 ženských zástupkyň, což je pouhých 12%. Nehledě 

na fakt, že ženy jsou v naprosté většině zastoupeny členstvím rodinným a osobní 

členství má zakoupeno pouze 10 žen. 

Z čísla 571 eviduje databáze klubu pouhých 57 dětí, z nichž je 47 navázáno na 

rodinné členství, mnohokrát tedy ani reálně nehrají, ale rodiče je tam nechávají, protože 
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za jejich členství nic neplatí; 10 z nich má zakoupeno členství kadetské, které tedy 

deklaruje, že se dítě golfu skutečně věnuje. Praktickou ukázkou pro počet hrajících dětí 

na Karlštejně je každou neděli se konající členský turnaj Krkavec a Karlík, kdy Karlík 

je určen pro děti a juniory. Tohoto turnaje se v průměru účastní každý týden 3,5 dítěte, 

což je účast mizivá ve srovnání s  kategorií dospělých, kde průměrná účast dosahuje cca 

35 hráčů. 

Navíc se na Karlštejně nezrodila žádná golfová naděje, ani pánská, ani dámská 

a jinak tomu není ani u juniorů. Ženská reprezentace Karlštejna hraje 1. ligu, juniorská 

reprezentace ani neexistuje a muži hrají extraligu, ve které se v roce 2013 umístili na 

druhém místě.  

 

Doporučení: 

 Navrhovala bych zavedení zvýhodněného členství pro ženy, které by mnohé 

mohlo nalákat. Možnost akce při zaplacení osobního členství, členství pro partnerku za 

polovinu apod. Bohužel se na Karlštejně neděje nic, co by přilákalo děti. Pomohlo by 

zavedení kempů pod vedením trenéra, a to nejen pro členské děti, ale i pro širokou 

veřejnost. Takové akci je samozřejmě nutné dát propagaci, iniciativa by tedy musela 

přijít především ze strany vedení, a ne pouze od externě zaměstnaného trenéra. Dalším 

návrhem je realizace dětských hracích dnů pro děti a rodiče, kdy by si rodič mohl 

přivést dítě zdarma bez povinnosti platit za něj green fee. Opatření takového typu jsou 

opatřeními, která by management měl zaujmout a podpořit, což se aktuálně neděje. 

5.1.4.1.c Programy na podporu golfu 

 Ve světě a také v České republice probíhá tisíce možných projektů, do kterých 

jsou zapojeny jednotlivé federace, golfové kluby a asociace. Některé z nich působí 

mezinárodně a jsou zaštiťovány IGF, některé jsou na národní úrovni a podporuje je 

národní federace nebo jiná zájmová organizace. Karlštejn je jedním z mála klubů, který 

se v žádném projektu neangažuje, a tudíž ani žádný nepodporuje. Občasně zrealizuje 

vlastní opatření na podporu prodeje v podobě slevy apod., ovšem není součástí žádného 

programu či projektu, skrze něž by mohl zdarma získat propagaci a také vylepšit své 

renomé. Český golf se bohužel neúčastní mezinárodně podporovaných projektů na 

rozšíření golfu, iniciuje ale vlastní projekty, které implementuje do chodu českých 

golfových klubů. Management Karlštejna ovšem takové implementace odmítá 

a nezařazuje je na seznam k možnému  projednání.  
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Doporučení: 

 Projekty typu Golf do škol anebo různé slevové programy jsou pro klub dobré 

nejen z důvodu, že přivedou nové lidi, ale jedná se také o propagaci, kterou tím klub 

zdarma získá. S ohledem na obsazenost hřiště, který je u GRK pod 10% bych zvolila 

variantu participace na vybraných celorepublikových programech typu 2 fee za cenu 

1 apod., které se inzerují nejen v nejlepších golfových časopisech, ale i v denním tisku 

a jiných periodikách. 

Podpora projektu Golf do škol by klub stála minimum peněz a přivedla by nové 

dětské hráče, kterých má Karlštejn velice málo. Navíc by takovým krokem ukázal 

veřejnosti, že se snaží golfu pomoci a neobklopuje se pouze nejbohatšími lidmi v naší 

republice, ze kterých plyne rychlý a jistý příjem. 

5.1.4.2 GRK ve světle ryze českých trendů  

 K ryze českým a výrazným golfovým trendům řadím klesající počet pořádaných 

turnajů (poněvadž ve světovém měřítku jsem nezískala informace tohoto typu) a růst 

golfového turismu. 

5.1.4.2.a Snižující se počet pořádaných turnajů 

 Aktuálně, tj. k roku 2013, se snížil počet pořádaných turnajů o celých 63, což 

byl první negativní projev v české golfové historii. Postupný slábnoucí růst této 

proměnné je z tabulky číslo 5 na str. 34 zřejmý. Tato realita ovšem ne zcela odpovídá 

situaci u GRK, jak ukazuje následující graf. 

Graf č. 11 Vývoj turnajů v GRK 

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

 

 Počet organizovaných turnajů na Karlštejně rostl až do roku 2011, kdy dosáhl 

svého vrcholu. Pokles turnajů v roce 2012 nelze připsat ničemu kromě nestálého počasí, 
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které v posledních letech ovlivňuje naše území. Střídání tropických dnů s dešti 

a chladným počasím se stává běžnou součástí našeho jara a léta. Zajímavý je ale graf 

spojující křivky počtu turnajů a tržeb z nich. 

Graf č. 12 Vývoj počtu turnajů vůči vygenerovaným turnajovým tržbám GRK 

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

 

 V počátečních sledovaných letech není patrné nic neobvyklého, stoupání počtu 

turnajů úměrně stoupají tržby z nich, ovšem zajímavý je závěr sledovaného období, tedy 

roky 2012 a 2013, kdy křivka počtu turnajů stoupá, ale tržby z nich klesají. Vysvětlením 

pro tento jev je, že turnajů se účastní méně lidí a značná část turnajů jsou tzv. green fee 

turnaje, kdy si každý účastník platí sám green fee, ovšem za speciální turnajovou cenu. 

Tento trend je spojený se stagnací počtu golfistů u nás, není jich dostatečný počet na to, 

aby turnaje plnily. Dalším důvodem je, že mnoho komerčních turnajů pořádaných na 

Karlštejně jsou turnaje barterové, neplyne z nich tedy přímý finanční příjem.  

 Pro kompletní přehled uvádím ještě grafické znázornění celkových tržeb GRK, 

rozdělené na příjmy bez turnajů a včetně nich jako důkaz toho, že turnaje tvoří 

v posledních letech nedílnou součást celkových tržeb, potenciální rozhodnutí udělat 

z Karlštejna privátní hřiště by tyto aktuálně získávané peníze vynulovalo. 
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Graf č. 13 Podíl turnajových tržeb GRK na tržbách celkových 

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

 

Doporučení: 

 Jak jsem zmínila výše, nedoporučovala bych měnit hřiště v privátní, tedy 

uzavřené veřejnosti, a tím pádem i všem nečlenským turnajům, tj. turnajům 

znázorněným výše. Co se týče doporučení pro tento jev, dá se jen konstatovat, že ceny 

turnajových green fee a komerčních turnajů by se měly ještě o něco málo snížit, tedy 

z aktuálního green fee 1 200Kč/osoba např. 1000Kč/osoba. Komerční pronájem hřiště 

stojí 120-250 tisíc korun, dle počtu hráčů. Plošné zlevnění těchto cen o 15% by mohlo 

přilákat více pořadatelů, a tím i navýšit turnajové tržby. Ovšem obecně lze shrnout, že 

pokud se nezvýší celkový počet českých golfistů, těžko porostou čísla účastníků turnajů 

či turnajů jako takových.  

 Na druhou stranu já bych volila optimálnější variantu pro klub, kterou je získání 

více platících členů, což i z části odpovídá hledisku nynějšího vedení. Tuto variantu 

bych upřednostnila před navýšením počtu turnajů. Noví členové se dají nalákat na již 

výše zmíněné krátkodobé typy členství za rozumné peníze.  

5.1.4.2.b Růst golfové turistiky 

 Česká republika je nejnavštěvovanější golfovou zemí ve východní Evropě, kam 

je statistiky řazena. GRK bohužel nespolupracuje s žádnými cestovními agenturami 

a cizinci nemají šanci se o tomto klubu jednoduše dozvědět. Také neexistuje žádná 

reklama, která by propagovala klub v zahraničí, čímž se Karlštejn ochuzuje o velké 

množství potenciálních zahraničních klientů. Jak jsem v práci zmínila výše, turisté jsou 
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z tohoto hřiště nadšeni a řadí ho mezi nejlepší v České republice, což dokládá i fakt, že 

většina z nich se na hřiště vrací.  

 

Doporučení: 

Navázání spolupráce s většími cestovními agenturami a dále pak 

s CzechTourism a Czech Golf Association je zásadní rozhodnutí, které by si mělo 

vedení GRK uvědomit. Turisté jsou tou skupinou lidí, která je ochotna zaplatit vyšší 

ceny charakteristické pro tento klub, na ně je tedy nutné zaměřit část svého 

marketingového počínání a nejen čekat, že se o hřišti někde dozvědí a přijedou. 

5.1.4.3 Ryze zahraniční golfové trendy v reflexi na GRK 

 Do této kapitoly spadá jediná zásadní věc, jež odlišuje českou situaci od světové, 

a tou jsou modifikace a usnadňování golfové hry. 

 Důvod, proč se tento trend projevuje ve světě a neprojevuje se u nás, je 

zakořeněn v krátké historii, kterou český golf má. Jsme velice mladý golfový národ, 

který se veze na vlně světových trendů, ovšem vždy s nějakou časovou rezervou.  

 Ani Karlštejn není výjimkou na českém golfovém trhu. O zjednodušování hřiště 

se neuvažuje, natož o modifikacích typu větších jamek apod. Vedení GRK je striktně 

pro zachování tradice sportu a odmítá jakékoliv iniciativy v podobě zjednodušování 

hřiště či zkracování vzdálenosti jamek. 

 

Doporučení:  

 Co se tohoto klubu týče, chápu nevůli managementu k rozšiřování fairwayí nebo 

přibližování odpališť, protože Karlštejn získal během let přízvisko několika „nej“ 

v České republice a mezi toto „nej“ se řadí zároveň i slovo „obtížnost“. Úpravy 

v podobě snížení počtu bunkerů, které jsou dle profesionálních hráčů, ale i prezidenta 

klubu Radka Votruby naprosto mimo hru, takže není reálně možné se do nich 

standardním odpalem dostat, mi připadají jako logický krok, a to především  z důvodu 

snížení nákladů na jejich údržbu a obnovu po průplavových deštích. Zároveň je nutné si 

uvědomit, že pracovní nasazení lidí je čím dál tím větší a dle statistik návštěvnosti 

se tento jev jen potvrzuje. Proto by se měla uvážit možnost pořádání turnajů na devět 

jamek, a tím pádem vytvořit adekvátní cenu a poté také zkrácené green fee na méně 

jamek, tedy např. šest nebo tři, jak je běžné ve světové praxi.  
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6. ZÁVĚR 

 Český i světový golf v posledních letech bojuje s obdobím krize, kdy ubývá 

členů a ubývá hřišť. Tato situace nastala po desetiletích stálého rozvoje a zlatých časů 

golfu. Jednotlivé federace a státy zaujímají různá stanoviska k řešení tohoto negativního 

trendu. Jejich iniciativa je většinou podporována Mezinárodní Golfovou Federací 

a jinými střešními světovými organizacemi.  

 Golf v České republice má sice rostoucí tendenci, ovšem tato tendence 

se neustále zpomaluje. Množství golfových klubů a hřišť je na našem území dostačující, 

je ale nutné lépe využívat jednotlivé marketingové nástroje, které má vedení klubů 

k dispozici.  

 Golfový potenciál na našem území bezesporu je, což dokazuje i postavení naší 

republiky mezi golfovými destinacemi východní Evropy, kde udržujeme vedoucí 

pozici. Tento fakt je zároveň podpořen neustálým přibýváním golfových agentur, které 

se starají o oslovení zahraniční klientely a její přivedení k nám. 

 ČGF se snaží pomocí různých projektů podporovaných EU a nejuznávanějšími 

golfovými institucemi přispět k rozšíření golfu v naší společnosti a především mezi 

dětmi a juniory, ovšem nesetkává se s velkým nadšením a spoluprací jednotlivých 

resortů. Jako nejlepší marketingový nástroj se prokázal, jak je v naší republice obvyklé, 

program slev a výhod v podobě možnosti zakoupení balíčků, voucherů apod., které 

poskytují speciální fee či jiné výhody. Nedá se tedy popřít skutečnost, že golf je mezi 

českými občany pořád vnímán jako sport pro vyšší vrstvu obyvatel, který je pro střední 

ekonomickou třídu dostupný především v rámci slev a akcí. Síla ceny se prokázala 

i v organizování cenově dostupných kurzů a kempů pro golfisty, které jsou hojně 

využívány, a  podporují tak rozšiřování oblíbenosti tohoto sportu u nás. Z pohledu této 

aktivity je znatelná důležitost tréninkových center, jakými jsou driving range a jiné 

tréninkové plochy lokalizované v blízkosti větších měst. 

Golf ve světě upadá a příčiny toho netkví pouze v ekonomické krizi, ale též 

ve změně preferencí obyvatel ve využívání volného času z důvodu jeho nedostatku 

a také z aktuálně převládajícího pasivního životního stylu. Největší úbytek členů 

zaznamenávají v rozvinutých golfových státech, jakými jsou Velká Británie a Irsko, kde 

je ovšem toto číslo ovlivněno neregistrovanými hráči, kteří se golfu věnují, ale nejsou 

členy žádného klubu. Klesající tendence se ovšem nedá vyvrátit. Naopak rostoucí 

členskou základnu zaznamenávají rozvojové golfové země východní části Evropy.  
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 V případě Evropy se ještě nikdy nestalo, že by křivka počtu hřišť v průběhu let 

klesala. Počet hřišť se nadále navyšuje, ovšem mnohem pomaleji, než tomu bylo 

v dřívějších letech. V Evropě se nejvíce hřišť uzavřelo ve Velké Británii, Irsku, na 

Islandu a ve Španělsku, ve světovém měřítku to pak bylo na území Spojených států 

amerických. 

 Zajímavostí v rámci Evropy je rozdělení golfistů a hřišť napříč evropskými 

zeměmi. Celých 94% golfistů a 92% hřišť spadá do 11 zemí tohoto kontinentu. Nejširší 

aktivní golfová populace spadá do severních zemí Evropy, kde panuje nejlepší 

ekonomická situace a také nejširší nabídka služeb v této oblasti.  

 Negativní celosvětový trend spočívá v nedostatku ženské členské základny 

a také v řídnutí golfových řad mezi juniory. Tento problém se ovšem federace, R&A 

a různé samostatné asociace snaží aktivně řešit pomocí programů a projektů, finanční 

podpory a modifikacemi golfové hry.  

 Nepřehlédnutelným světovým trendem je zkracování doby hry a zjednodušování 

hřišť, což má za následek nejen zkrácení hrací doby, ale i navýšení prvku zábavy 

a užitku pro rekreační a občasné hráče. Přehlédnout se nedají ani iniciativy nezávislých 

asociací a zájmových skupin, které vymýšlejí a propagují nové formy golfu, z nichž je 

několik z nich podporováno střešními golfovými organizacemi.  

 Situace Golfového Resortu Karlštejn se ve většině sledovaných a aplikovaných 

proměnných prokázala jako zářný příklad toho, co se aktuálně v golfu děje. Bohužel ani 

takto vyhlášený klub se nedokázal menší golfové krizi vyhnout a téměř všechny 

popisované trendy se na jeho chodu projevují. Mezi trendy, které se v GRK neprojevují, 

patří světově praktikované modifikace a zjednodušování hry a dále pak rostoucí golfový 

turismus na našem území, ke kterému se GRK staví velice chladně.  

 Naše země má tu výhodu, že se může učit z chyb, které udělaly ostatní golfové 

národy s mnohem delší historií tohoto sportu, ale především může následovat jejich 

opatření a nápady, které vytvářejí pro obnovu zacházející záře tohoto gentlemanského 

sportu.  
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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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ZDROJ: Oficiální statistiky ČGF od roku 1990 (30) 

 

  

^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 

�
^ĞǌŶĂŵ�ƐƵďũĞŬƚƽ͕�ŬƚĞƌĠ�ǀ�ƌŽĐĞ�ϮϬϭϯ�ƵŬŽŶēŝůǇ�ēůĞŶƐƚǀş�

�şƐůŽ� EĄǌĞǀ� �ŬƌĂƚŬĂ� ZĞŐŝŽŶ� <ƌĂũ� hŬŽŶēĞŶş�
ϭϴϯ :͘�͘�ĂƚĂ�'ŽůĨ��ůƵď��ĄŵĞŬ�EĂƉĂũĞĚůĂ :���E VÝCHOD B �ůşŶƐŬǉ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ͕�ƵŬŽŶēĞŶş�ēŝŶŶŽƐƚŝ 

�
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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, 
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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 
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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) 


