
GOLFOVÁ HŘIŠTĚ 
ve středních Čechách



Vážení přátelé krásné hry,

představujeme vám výběr těch nejlepších stře-
dočeských golfových hřišť, ve kterém najdete 
deset hřišť s osmnácti a více jamkami a pět devíti-
jamkových resortů. Všechna hřiště jsou nedaleko 
od Prahy, méně než hodinu jízdy autem. Každé 
zároveň leží v jedinečném přírodním prostředí, 
mimo městský shon. Až si na všech zahrajete, 
kromě sportovních a společenských zážitků si také 
uvědomíte mnohotvárnost a krásu středočeské 
krajiny.

Golf, jak jistě víte, je naprosto mimořádný sport. 
Spojuje v sobě procházku po harmonicky mode
lovaném krajinářském parku jen v malé skupince 
nejvýše čtyř lidí, sportovní i duševní výkon, férové 
dodržování pravidel i radost ze hry. A oproti jiným 
sportům má tu výhodu, že může hrát celá rodina. 
Prázdniny s dětmi můžete strávit putováním po 
středočeských hřištích a současně objevováním 
dalších turistických cílů.

Průvodcem vás provede svými komentáři také  
Klára Spilková, špičková česká profesionální  
golfistka, která hraje v nejvyšší evropské soutěži 
Ladies European Tour a Česko reprezentovala i na 
olympiádě v Rio de Janeiru v roce 2016.

Přeji vám hezkou hru!

Amara Zemplinerová,
viceprezidentka České seniorské golfové asociace, 
členka golfové síně slávy

Fotka na titulní straně: Golf Resort Karlštejn © Radomír Režný
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ALBATROSS GOLF RESORT
Osmnáctijamkové mistrovské hřiště se nachází 
v mírně kopcovitém terénu na okraji Českého 

krasu, v nadmořské výšce kolem 420 metrů, poblíž 
obce Vysoký Újezd. Hřiště navrhl architekt Keith 
Preston. Albatross patří k nejlepším hřištím v České  
republice a hostí i turnaje European Tour. V areálu  
jsou golfistům k dispozici velkorysé tréninkové plochy. 

Zdejší restaurace patří pod značku Kogo a vy-
značuje se elegantními, stylovými prostory s rozlehlou
terasou a barem. Nabízí pokrmy italské kuchyně
z Toskánska, Umbrie a Abruzza. Rozsáhlá je nabídka 
vín, sektu, šampaňského i koktejlů.

Ubytování přímo na hřišti není. Doporučuje se 
buď v partnerských hotelech v Praze (angelo by 
Vienna House, andel’s by Vienna House, Vienna 
House Diplomat, Mandarin Oriental Prague), či 
nedaleko hřiště v Penzionu Speller (ve Vysokém 
Újezdu) nebo Penzionu Ve Století (v Loděnici).

Další služby
• výuka golfu, tréninkové plochy, půjčovna buggy, 
 vozíků a golfových holí, fitting holí, měření švihu,  
 obchod s golfovými potřebami
• konferenční místnosti

Specifikace
Radecký

 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 73	 140	 6049	
Ženy	 72	 74	 139	 5182

Kontakt
Sokolská 162, 267 16 Vysoký Újezd
+420 311 549 510 | www.albatross.cz

GPS
49°59‘42.84“N,  
14°12‘06.65“E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Hrála jsem tu první domácí turnaj Ladies 
European Tour a umístila jsem se v top 10, 
takže se sem s potěšením vracím. Hřiště 
je dlouhé a náročné. Po hře si ráda sednu 
na terase s cappuccinem, nebo si dám 
skvělou pizzu.“

Zajímavost
Hlavní trenér resortu Albatross je David Carter, 
vítěz World Cup, Irish Open a Indian Open.
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GOLF BEŘOVICE
Mistrovské hřiště v Beřovicích je linksového 
typu a zaujme důmyslným tvarováním terénu. 

Jednotlivé jamky se vyznačují vlastní intimitou  
a hráči díky tomu mají pocit, že jsou na hřišti sami. 
Zajímavý je také pohled na horu Říp a České 
středohoří na obzoru. Každá jamka je vybavena 
pěti odpališti, což zaručuje dokonalý herní zážitek 
jak začátečníkům, tak i špičkovým sportovním 
hráčům. Na letních greenech se hraje celoročně, 
pokud to podmínky dovolují. 

Restaurace s venkovní terasou nabízí domácí 
atmosféru a převážně českou kuchyni.

Ubytování přímo na hřišti není. V blízkosti se 
nachází Jezdecké centrum Kralovický Dvůr (7 km),  
hotel Hejtmanský dvůr (6 km, ve Slaném na ná 
městí, partnerský hotel golfového areálu Beřovice) 
a statek Luníkov (3 km).

Další služby
• 9jamková golfová akademie
• tréninkové plochy
• proshop
• půjčovna buggy, vozíků a golfových holí
• výuka golfu
• golfové simulátory

Specifikace
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 71,1	 130	 5837	
Ženy	 72	 73,6	 136	 5175

GPS
50°16‘10.679“N,  
14°7‘28.062“E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Když tady budete hrát 36 jamek za jeden 
den, jako my při Lady Abrahams Trophy, 
tak vám kopcovité hřiště dá zabrat. Mou 
oblíbenou jamkou je devítka s opravdu 
velkou vodou.“

Zajímavost
Rekord hřiště má hodnotu 68 ran.

Kontakt
Beřovice 15, 273 71 Zlonice
+420 312 591 112 | www.gcbr.cz
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GOLF MLADÁ BOLESLAV
Plně zavlažované osmnáctijamkové mistrovské 
hřiště Sand Martin’s Holes s parem 72 a délkou  

z bílých odpališť přes 6500 m se nachází v mírně zvl-
něném a modelovaném terénu na ploše 70 hektarů. 
Užijete si tu spoustu vody, je tu celkem dvanáct jezer. 
Svůj název má hřiště podle ptáka břehule říční (an-
glicky Sand Martin). Na přilehlém devítijamkovém  
hřišti Junior Course s parem 31 a délkou téměř 1600 m  
si v doprovodu aktivního golfisty mohou zahrát i hráči  
bez osvědčení golfové způsobilosti.

Kvalitní restaurace s českou i mezinárodní kuchy-
ní nabízí v 5 různých prostorech celkovou kapacitu 
340 míst a o hosty resortu se stará celý den. Proslulé 
jsou zdejší bohaté snídaně. Letní terasa nabízí krásný 
výhled na greeny jamek č. 9 a 18. 

Součástí resortu je 4hvězdičkový hotel s 67 
lůžky ve 40 pokojích. Všechny pokoje jsou stylově 
zařízeny masivním dubovým nábytkem, stěny jsou 
obloženy drásaným dřevem, v pokojích je moderní  
prostorná koupelna se sprchou a minibar. Z každého  
pokoje je výhled na golfové hřiště z terasy nebo 
balkónu. Hotel disponuje i konferenčními místnosti.

Další služby
• výuka golfu, tréninkové plochy, fitting holí, 
 obchod s golfovými potřebami, půjčovnka buggy, 
 vozíků a golfových holí, golfové simulátory FSG
• bazén, wellness, kosmetický salon, thajské  
 masáže Tawan, fitness centrum, fyzioterapeut

Specifikace
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 71,8	 129	 6032	
Ženy	 72	 71,8	 120	 5056

Kontakt
Michalovice 72, 293 01 Mladá Boleslav
+420 739 456 992 
www.golfmladaboleslav.cz

GPS
50°26’10.354”N, 
14°52’54.285”E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Tohle hřiště roste před očima. Pokaždé 
tu objevím něco nového, stromy kolem 
fairwayí rostou, přibývá voda a už to není 
bezstarostná hra jako na začátku.“

Zajímavost
Jamka č. 15 je nejdelší v celé české republice. 
Green je z bílého odpaliště vzdálený 652 metrů.
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GOLF CLUB MSTĚTICE
Osmnáctijamkové hřiště ve Mstěticích je svým 
charakterem inspirováno klasickými skotskými 

linksy. Hřiště je situováno do mírně zvlněného 
terénu, dráhy jsou lemovány středně vysokým 
travním porostem a modelované greeny jsou 
z velké částichráněny dobře umístěnými pískovými  
překážkami i vodními plochami. Atmosféru 
linksu umocňuje mírný vítr, který je ve Mstěticích 
častým spoluhráčem. Hřiště se vyznačuje vlídností 
k hráčům se střední a nižší výkonností tím, že s vý-
jimkou překážek nepřipravuje tyto hráče o zásoby 
míčů. Zároveň je pro hráče s nízkými handicapy 
výzvou k dosažení odpovídajícího skóre.

Klubová restaurace s bohatou nabídkou hotových 
i minutkových jídel. Každý den se nabízí polední menu. 
V létě je možnost posezení na terase s výhledem na 
golfové hřiště.

Ubytování v okolí poskytnou partnerské pod-
niky: Pension Lony Kozovazy, Absolutum Boutique 
Hotel, Pension Na Americe v Nových Jirnech  
a hotel Toscca v Čelákovicích.

Další služby
• výuka golfu, dětská a juniorská golfová  
 akademie, tréninkové plochy 

Specifikace
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 72	 130	 5903	
Ženy	 72	 73,4	 129	 5122

Kontakt
Mstětice 35, 250 91 Prahavýchod
+420 359 602 005
www.golfmstetice.cz

GPS
50°8‘38.428“N,  
14°41‘37.724“E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Když tady zafouká, tak končí legrace. 
Hřiště se umí bránit. Lákavý, ale zrádný je 
drajv na desítce kolem drivingu na green.“

Zajímavost
Golf Club Mstětice pravidelně pořádá sérii turnajů 
Mstětický Myšák. Hraje se zhruba od dubna do 
října, termíny jsou uvedeny na webu.
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LORETA GOLF CLUB PYŠELY
Hřiště Loreta Golf Pyšely je citlivě zakompono-
vané do malebné krajiny Posázaví. Architektovi 

Keithovi Prestonovi se podařilo využít místní členitý 
terén, zachovat mnohé remízky, lesní zákoutí a vzro 
stlé stromy. Hřiště tak jako celek nepůsobí syrovým 
novým dojmem. Hřiště je sportovně náročné  
z mistrovských odpališť a zároveň férové a hratelné 
pro středně pokročilé hráče z odpališť žlutých  
a červených.

Příjemná restaurace s klidnou, domácí atmos-
férou. Českou gastronomickou tradici na Loretě 
kombinují s moderní mezinárodní kuchyní a také se 
zásadami oblíbeného přístupu „slow food“. Ten klade 
důraz na místní produkty, domácí odrůdy plodin  
a upozorňuje na dávno zapomenuté recepty. V resta 
uraci není stálý jídelní lístek, nabídka se v zájmu maxi 
mální čerstvosti někdy mění dokonce i během dne. 
Na nápojovém lístku vedle kvalitně čepovaného piva 
najdete i domácí limonády. 

Loreta Hotel je umístěn přímo v podkroví 
klubové budovy a poskytuje krásné výhledy na golfo-
vé hřiště a posázavskou krajinu. Hotel nabízí 24 lůžek 
v 8 dvojlůžkových pokojích a 2 apartmánech.

Další služby
• výuka golfu, obchod s golfovými potřebami, 
 tréninkové plochy, půjčovna holí, vozíků a buggy
• privátní spa (sauna, pára, relaxační místnost)

Specifikace
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 59,5	 132	 5585	
Ženy	 72	 71,1	 130	 4890

Kontakt
Šibeniční č.p. 520, 251 67 Pyšely
+420 606 602 422 | www.loretagolf.cz

GPS
49°52‘1.3“N, 
14°40‘21.9“E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

 „Vyhledávané hřiště, které je tak akorát, 
zahraje si na něm dobře každý a par tu 
neleží daleko. Mají také výbornou kuchyni. 
A zdejší sendvič do bagu je top!“

Zajímavost
Po saunování ve spa se můžete zchladit v ledovém  
bazénku, který je vytesaný z jednoho kusu kamene,  
dovezeného až z Indonésie.
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GOLF & SPA RESORT  
KONOPIŠTĚ

Jeden z největších českých golfových resortů 
nabízí dvě osmnáctky, Radecký a d’Este,  

a k tomu ještě veřejnou devítku. Mistrovské  
osmnáctijamkové hřiště Radecký je opravdovou 
výzvou. Je citlivě zasazené do mírně zvlněné 
krajiny, se zajímavým lesním úsekem, množstvím 
bunkerů a vodních překážek a s velice kvalitními, 
rozlehlými a zajímavě modelovanými greeny.  
Specialitou je vodní jamka č. 6. Druhé osmnácti
jamkové hřiště d’Este je o něco kratší a charak-
terizují jej široké a přehledné fairwaye a rozlehlé 
a tvarované greeny. Specialitou hřiště d’Este je 
ostrovní green jamky číslo 9.

V areálu jsou dvě restaurace. V centrální  
budově zámečku se nachází restaurace Tee  
No. 19 a u hlavního parkoviště restaurace Steak 
House St. Florian. Obě nabízejí kulinářský zážitek 
zaměřený na evrop skou, ale zejména tradiční 
českou kuchyni doprovázenou širokým výběrem 
kvalitních vín.

Další služby
• výuka golfu, tréninkové plochy, půjčovna holí, 
 vozíků a buggy, obchod s golfovými potřebami
• spa & wellness, beauty procedury, fitness akademie

Specifikace
Radecký

 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 72,2	 142	 5810	
Ženy	 72	 74,2	 140	 5221

Hotel s celoročním provozem nabízí v 18 budo
vách uprostřed zeleně a v naprostém klidu  
135 luxusních dvoulůžkových pokojů. Na vyžádání 

Kontakt
Tvoršovice 27, 256 01 Benešov
+420 317 784 057 | www.gcko.cz

GPS
49°45‘2.840“N, 
14°37‘45.452“E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Zvláště hřiště Radecký miluji, často 
nostalgicky vzpomínám na spoustu 
odehraných turnajů včetně extraligy za 
Erpet. Jen mi vždycky dal zabrat výšlap od 
klubovny na driving range.“

Zajímavost
V resortu je k dispozici také lyžařský areál  
s 300 metrů dlouhou sjezdovku a dvěma vleky. 

je možno pokoje dovybavit přistýlkami. Domácí 
mazlíčci jsou na Konopišti vítáni.
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GOLF RESORT KARLŠTEJN
Převážně luční a kopcovité hřiště z roku 1993 se 
nachází v chráněné krajinné oblasti Český kras. 

Romantickou kulisu tvoří výhled na královský hrad 
Karlštejn. Členitost terénu, přírodní rokle, dvě jeze-
ra a řada pískových překážek vytvářejí velmi atrak-
tivní prostředí, které nadchne i nejnáročněj šího 
hráče. Hlavním mottem architektů Lese Furbera  
a Jima Eremka bylo „snadné bogey, ale obtížné 
birdie“. Osmnáctijamkové hřiště doplňuje devítka 
South Course na jižním svahu kopce Voškov, která 
využívá přirozené pruhy vzrostlé zeleně. Jednot-
livé fairwaye jsou umístěné převážně po vrste-
vnicích, jedinou výjimkou je jamka č. 2. Na rozdíl 
od prvních dvou devítek je třetí devítka technicky 
náročnější a bude z počátku „oříškem“ pro nejed-
noho hráče.

Golf Restaurant Karlštejn nabízí špičkovou 
českou i mezinárodní gastronomii, která staví na 
čerstvých a sezonních surovinách a spolupráci 
s místními dodavateli. Z restaurace je půvabný 
výhled na hřiště i hrad Karlštejn. 

Ubytování přímo v areálu není, můžete se uby-
tovat v obci Karlštejn (Hotel Karlštejn, Penzion  
KarlštejnVinice nebo Romantický hotel Mlýn Karlštejn)  
nebo v Řevnicích (Bed and Breakfast Kytička).

Další služby
• prodejna Bogner, marshlaská akademie, půjčovna 
 holí, vozíků a buggy, tréninkové plochy 
• ekologické suché mytí vozidel

Specifikace
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 72	 139	 5839	
Ženy	 72	 72,3	 132	 4876

Kontakt
Běleč 272, 267 27 Liteň
+420 602 248 424
www.karlstejngolf.cz

GPS
49°55‘11.12“N, 
14°10‘26.81“E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Pohled na krásný hrad se nikdy neomrzí. 
Navíc vás tohle hřiště prověří jak herně, 
tak fyzicky. Oběd v klubovně je hodně 
zasloužený.“

Zajímavost
Rekord hřiště Karlštějn vytvořil 8. srpna 1997 v dru-
hém kole Chemapol Trophy Švéd Patrik Sjöland, 
který zahrál 61 úderů.
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PANORAMA GOLF RESORT
Tři jedinečná devítijamková hřiště parklando
vého resortu jsou zasazená do kouzelné pří rody 

Posázaví poblíž městysu Kácov. Při hře je lze libo
volně kombinovat. River se vine podél řeky Sázavy 
a potěší množstvím malebných vodních ploch 
a pohle dem na skalní masivy. Na kratších jamkách 
mohou hráči zariskovat a pokusit se o eagle  
či birdie. Jamky devítky Forest jsou zasazené do  
vzrostlých stro mů a mají až několikametrové 
převýšení. Hřiště Meadows se rozprostírá na loukách 
a jsou pro něj typické otev řené prostory a delší 
jamky. 

Restaurace v klubovně se zaměřuje na českou 
kuchyni v moderním pojetí. Co nejvíce se tu využívají 
místní suroviny, mimo jiné produkty vlastní bio farmy 
v Kozojedech a sýry a uzeniny od místních farmářů. 
Restaurace nabízí snídaně, obědy i večeře à la carte  
ze stálého sezonního lístku i týdenních menu.

Bydlet lze pohodlně přímo v budově klubovny. 
Je zde 10 dvoulůžkových pokojů s výhledem na 
golfové hřiště a 4 apartmá s možností přistýlky 
a vyhlídkou na údolí Sázavy.

Další služby
• výuka golfu, půjčovna bugy EZGO RXV, půjčovna 
 holí a ručních i elektrických vozíků, tréninkové  
 plochy, obchod s golfovými potřebami

Forest & Meadows
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 72	 139	 5839	
Ženy	 72	 72,3	 132	 4876

Kontakt
Panorama 1, 285 09 Kácov
+420 602 203 203
www.panoramagolf.cz

GPS
49°46‘11.360“N, 
15°0‘59.473“E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Při své první návštěvě jsem se dostala jen 
na velký chipping a do klubovny, kde mají 
skvělá míchaná vajíčka. Dvacet sedm 
jamek na třech úplně odlišných hřištích, 
to ale je lákadlo a výzva pro každého.“

Zajímavost
Jedinečná klubovna byla vyhlášena Stavbou roku 
2017 Středočeského kraje.

River & Forest
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 71	 129	 5441	
Ženy	 72	 72,7	 129	 4749

River & Meadows
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 71,3	 130	 5557	
Ženy	 72	 72,6	 131	 4743

Specifikace



20 21

GOLF CLUB PODĚBRADY
Mistrovské osmnáctijamkové hřiště je parkové,  
rovinaté a rozkládá se u řeky Labe a jejích 

slepých ramen. Dvě jamky jsou zasazeny do lužního 
lesa a zážitek ze hry si odnese každý golfista. Vzrostlé 
stromy a vodní překážky prověří přesnost vaší hry. 
Hřiště vás odmění neopakovatelnou atmosférou 
a příjemnými stíny v letních měsících.

Choosy golf restaurant Poděbrady s kavárnou 
se nachází v působivých prostorách vstupní haly, 
která je architektonickým skvostem v rondokubis-
tickém stylu. K dispozici je přilehlý salonek  
pro 45 osob a sál pro 650 osob.

Přímo v budově klubovny jsou apartmány  
a dvoulůžkové pokoje. Dále je možné se ubytovat  
v příjemném lázeňském městě Poděbrady.

Další služby
• výuka golfu, tréninkové plochy, golfový simulátor
• konferenční prostory

Specifikace
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 72,4	 128	 5844	
Ženy	 72	 75,5	 132	 5181

Kontakt
Na Zálesí 530, 290 01 Poděbrady
+420 325 610 928
www.golfpodebrady.cz

GPS
50°8‘27.58“N, 
15°8‘31.54“E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Příjemná rovinka a procházka po park-
ovém hřišti, které ale umí kousat. Čím víc 
se blíží lesní jamky, tím víc se na ně těším!“

Zajímavost
Jak naznačují mohutné sloupy antén, budova 
klubovny sloužila od roku 1923 jako radiotelegra-
fická a později rozhlasová stanice. Po válce sloužil 
vysílač pro rušení vysílání Hlasu Ameriky a Rádia 
Svobodná Evropa.
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GOLF PARK SLAPY SV. JAN
K hráčům přátelské, mírně kopcovité hřiště 
s širokými fairwayemi a modelovanými greeny 

leží v tradiční prvorepublikové výletní oblasti 
u obce Slapy. Hřiště působí kompaktně, je kratší 
a technické, mezi jamkami jsou krátké přechody. 
První devítka Rabyňská hora má unikátní rozložení 
3x 3 par, 3x 4 par a 3x 5 par. Druhá devítka Tři 
kříže se pak skládá ze 2x 3 par, 5x 4 par a 2x 5 par. 
Hřiště nabízí okouzlující výhledy na krajinu Střed-
ního Povltaví a má neobvyklé terénní přechody. 
Součástí jsou pochopitelně tréninkové plochy: 
putting green, chipping green s bunkery a driving 
range.

V klubovně je restaurace s nabídkou jídel, která 
se mění podle sezony. V rámci Tour sv. Jana je možné 
objednat si sérii degustačních menu.

K ubytování můžete využít okolní hotely (Hotel 
Měřín, Hotel Lagun, Garni hotel Petra Ždáň), penzi-
ony (Penzion zámek Lešany, Penzion Na sklepích, 
Penzion Janata) či další ubytovací kapacity 
(Barokní statek a hřebčín Favory Benice u Netvořic, 
Villa Gineta Masečín).

Další služby
• výuka a akademie golfu, obchod s golfovým 
  zbožím, tréninkové plochy
• wellness s vířivkou a saunou
• galerie, výstavy
• dětský koutek s možností hlídání

Specifikace
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 72	 68,8	 133	 5277	
Ženy	 72	 69,7	 131	 4522

Kontakt
Slapy nad Vltavou 413, 252 08 Slapy
+420 603 814 455 | www.golfslapy.cz

GPS
49°48‘26.21“N, 
14°24‘43.26“E

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Na Slapy jsme se jezdili koupat a tím spíš 
mě teď lákají s golfem. Hlavně první devít-
ka s výhledem na přehradu je krásná.“

Zajímavost
Tři kříže, podle nichž je pojmenována druhá 
devítka, se skutečně nacházejí v blízkém listnatém 
lese a jsou zhotovené z pískovce. Podle legendy 
označují střed někdejšího Českého království.
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RINGHOFFER GOLF CLUB
Jednotlivé dráhy devítijamkového hřiště jsou 
citlivě zakomponované do průhledů anglického 

parku u zámku Štiřín. Golfisté si užijí rozmanité 
scenérie: skupiny vzácných dřevin, louky lemované 
lesem i rybník s romantickým altánem. Celý areál 
vytváří unikátní komorní prostředí, kde se člověk cítí 
příjemně, stranou shonu světa. Nenechte se zmást 
relativně krátkými jamkami – jsou totiž dost obtížné. 
Fairwaye jsou na řadě jamek úzké a vyžadují přesnou 
ránu železem.

O gastronomické zážitky se ve Štiříně stará 
zámecká restaurace v domě Atis, která svou jedineč 
nou „organickou“ architekturou připomíná díla od 
Gaudího. V restauraci se podává především moderní 
česká kuchyně. V létě oceníte venkovní posezení  
s úchvatným výhledem, v zimě golfový klub s krbem.

Čtyřhvězdičkový hotel Zámek Štiřín nabízí 
ubytování v barokním zámku v prostředí nádher
ného anglického parku a krajiny s rybníky. Vedle 
26 pokojů a apartmá v zámecké budově poskytuje 
hotel další ubytování v přilehlém domě Salm ve 
stylu selského baroka či moderní luxusní pokoje 
ve zrekonstruovaných původně hospodářských 
budovách.

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Nikde nemusíte být tak přesní jako tady, 
v zámeckém parku. Když všechno kolem 
kvete, je to zážitek. A jste jen nepatrný 
kousek od Prahy!“

Další služby
• výuka golfu, obchod s golfovými potřebami 
 tréninkové plochy
• wellness centrum

Specifikace
 Par CR SR Délka (m)

Muži	 70	 68,2	 132	 4654	
Ženy	 70	 70,8	 135	 4128

Kontakt
Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice
+420 255 736 567 | www.rgc.cz

GPS
49°55‘1.17“N, 
14°35‘48.67“E

Zajímavost
Baron František Ringhoffer byl nadšeným golfis-
tou a svého dvorního kočího Doležala dokonce 
vyslal učit se do kolébky golfu – Anglie. V roce 1931 
byl baron Ringhoffer zvolen prvním předsedou 
českého národního golfového svazu.
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GOLF CLUB MOLITOROV  
U PRAHY

Hřiště se nachází částečně v ovocném sadu 
a zejména od jamky č. 17 nabízí krásný výhled 

do krajiny. Krátké jamky vynikají technickou 
náročností a dlouhé jamky jsou opravdu dlouhé. 
Na hřišti naleznete celou řadu záludných  
bunkerů, keříků, stromků nebo vysokých travin, 
které známe spíše ze skotských hřišť. K dispozici 
jsou i tréninkové plochy a golfová prodejna.

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Trochu schovaná osmnáctka, která 
leží v krásné zvlněné krajině u Kouřimi. 
Těším se hlavně na druhou devítku do 
třešňového sadu.“

Kontakt
Molitorov 37, 281 61 Kouřim
+420 773 600 001
www.golfmolitorov.cz 

GPS
49°59‘48.86“N, 
14°57‘30.47“E

GOLF BOTANIKA

Dvanáctijamkové hřiště na okraji křivoklát-
ských lesů. Jamky jsou modelované přiro-

zenými přírodními podmínkami a jsou lehce 
zapamatovatelné. Lákadlem je hezký třípar na 
druhé jamce, především místo kolem greenu,  
stejně tak pěkné je zákoutí tříparové sedmičky, 
opět s rybníčkem. Hřiště působí přírodním  
a příjemným dojmem, lze je zahrát relativně  
rychle. K dispozici jsou kvalitní tréninkové 
plochy, v areálu je i hotel, indoor golf, tenisové 
kurty, restaurace a koňské stáje.

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Zajímavý mix golfu s footgolfem. A kdo 
nehraje, ať si z toho nic nedělá: může jít 
do bazénu, do restaurace, nebo jen tak 
odpočívat pod stromy.“

Kontakt
Hlavní 68, 273 51 Horní Bezděkov
+420 604 938 525
www.golfbotanika.cz

GPS
50°4‘49.573“N, 
14°4‘46.815“E
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GOLFOVÝ KLUB LÍŠNICE

Druhý nejstarší klub v České republice byl 
založen v Líšnici v roce 1928. Devítijamkové 

hřiště je kompletně zavlažované a velmi dobře 
dostupné z Prahy. Poskytuje hezké výhledy na 
začátek Brdského masivu, Povltaví i Posázaví. 
Zážitkem je i tradiční klubovna z roku 1933. Hřiště 
vyžaduje přesnou a technicky vyzrálou hru, větši-
na jamek je lemována stromy a keři. K dispozici 
jsou tréninkové plochy, 300 m dlouhý driving 
s travnatými i krytými odpališti, putting, chipping, 
golfové lekce a kurzy, občerstvení v klubovně.

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Tady jsem začínala a dělala zelenou 
kartu. Devítka s velkou historií a osob-
nostmi, které s ní byly spojeny a které jsou 
připomínány na každé jamce.“

Kontakt
Líšnice 94, 252 10 Mníšek pod Brdy
+420 603 383 238 | www.gkl.cz 

GPS
49°53‘49.35“N, 
14°19‘32.62“E

GOLF CLUB STARÁ BOLESLAV

Naprosto pohodové a rovinaté hřiště v Polab-
ské nížině, které však umí za nepřesnou hru 

pozlobit. Jsou tu vodní překážky, bunkry, upra
vené fairwaye, houštiny i ostrovní jamka. Potěší 
veliké greeny se zajímavým tvarováním a také 
kvalitní trávník, často i v zimě. K dispozici jsou 
samozřejmě tréninkové plochy.

Jak to vidí profesionálka Klára Spilková

„Tohle hřiště dává maximální radost ze 
hry na minimálním prostoru. Hned  
u puttingu potkáte nutrie. Ideální hřiště 
pro rodinný golf.“

Kontakt
Borek 83, 250 02 Brandýs nad 
LabemStará Boleslav
+420 326 911 325 | www.gcsb.cz

GPS
50°13‘21.0“N, 
14°38‘57.0“E
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1. Albatross Golf Resort - Sokolská 162, 267 16 Vysoký Újezd

2. Golf Beřovice - Beřovice 15, 273 71 Zlonice

3. Golf Mladá Boleslav - Michalovice 72, 293 01 Mladá Boleslav

4. Golf Club Mstětice - Mstětice 35, 250 91 Praha-východ

5. Loreta Golf Club Pyšely - Šibeniční č.p. 520, 251 67 Pyšely

6. Golf & Spa Resort Konopiště - Tvoršovice 27, 256 01 Benešov

7. Golf Resort Karlštejn - Běleč 272, 267 27 Liteň

8. Panorama Golf Resort - Panorama 1, 285 09 Kácov

9. Golf Club Poděbrady - Na Zálesí 530, 290 01 Poděbrady

10. Golf Park Slapy sv. Jan - Slapy nad Vltavou 413, 252 08 Slapy

11. Ringhoffer Golf Club - Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice

12. Golf Club Molitorov u Prahy - Molitorov 37, 281 61 Kouřim

13. Golf Botanika - Hlavní 68, 273 51 Horní Bezděkov

14. Golfový klub Líšnice - Líšnice 94, 252 10 Mníšek pod Brdy

15. Golf Club Stará Boleslav - Borek 83, 250 02 Brandýs nad   

  Labem-Stará Boleslav
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Mapa golfových hřišť s adresářem

Středočeský kraj

Golf ve Středočeském kraji
Text: TTG Czech
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