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V minulosti cestovanie za golfom zvyčajne obsahovalo hru na 
jednom ihrisku počas každého dňa cesty a po golfe povinnú jazdu 

v klubovom dome pri pohári piva. Dnes to už neplatí. Golfisti  si 
želajú spoznať zaujímavosti neďaleko golfového ihriska a uvítajú 

aj gastronomické zážitky. Častejšie čas strávený na ceste za golfom 
delia na čas strávený na ihrisku a mimo ihriska s rodinou. Na 

naplánovanie dokonalej golfovej cesty môžeme hľadať inšpiráciu aj 
v katalógoch cestovných kancelárií orientovaných na golf alebo si 

úplne ušiť cestu na mieru podľa svojich vlastných požiadaviek.

Na úplnom začiatku si vy-
berieme golfovú destináciu
V rodnej krajine, u najbližších susedov, kam po-
hodlne môžeme vycestovať autom, či v  Írsku 
alebo Škótsku, kam sa dostaneme priamo letec-
ky aj len na pár dní alebo vo vzdialenejších desti-
náciách ako napríklad Maurícius, Juhoafrická re-
publika, Nový Zéland a Spojené štáty americké. 
Do  vzdialenejších destinácií cestujeme najčas-
tejšie vtedy, keď u nás poveternostné podmien-
ky neumožňujú hrať golf. 

A v momente rozhodnutia o destinácii si polo-
žíme ďalšiu veľmi dôležitú otázku: Vezmeme si 
vlastné golfové palice alebo si požičiame? Ak 

vlastné, vezmeme si kompletný golfový vak so 
všetkými palicami alebo si vystačíme s polovič-
ným? Letecké spoločnosti za športovú batožinu 
väčšinou vyžadujú poplatok a niektoré dokonca 
požadujú nahlásenie  vopred. Ak to neurobíte, 
spoločnosť môže odmietnuť nenahlásenú ba-
tožinu na prepravu. V populárnych európskych 
destináciách si možno požičať golfové palice 
priamo na letisku a  pred odletom ich vrátiť. 
Poplatok za požičanie napríklad na týždeň je 
nižší ako poplatok leteckej spoločnosti za pre-
pravu. Ak však hráte ako ľavák, s  požičaním to 
bude komplikovanejšie, zvyčajne treba palice 
objednať dostatočne včas. A ak si vyberáme des-
tináciu sami, budeme intenzívne hľadať najmä 

na internete, porozprávame sa aj s  golfistami, 
ktorí majú vlastné skúsenosti z danej destinácie. 
Najlepšie informácie z prvej ruky o tom, kde sa 
ubytovať a čo navštíviť po golfe však často náj-
deme na stránkach ihriska. Pri plánovaní termí-
nu odporúčam preveriť, či v danej destinácii nie 
sú práve prázdniny alebo sviatky alebo nejaké 
významné podujatia.

A aká veľká má byť vaša 
skupina?
Najvhodnejšie je cestovať v  skupine od naj-
menšej, ktorú tvoria len dvaja golfisti, cez 
štvoricu, ktorá je ideálna na rezerváciu štarto-
vých časov, prípadne dve štvorice alebo viac. 
Väčšie skupiny  to už budú mať ťažšie, aby sa 
dali zladiť všetky rôzne záujmy.  Väčšina gol-
fových rezortov však poskytne skupine zľavu. 
Treba zohľadniť aj skutočnosť, či členovia va-
šej skupiny chcú skôr neustále súťažiť, aj keď 
napríklad len o  pivo, alebo je pre nich golf 
skôr spoločenskou záležitosťou.
Pi plánovaní golfovej cesty do Írska  môžete 
využiť služby napríklad www.swinggolfireland.com 
a www.northandwestcoastlinks.com, ktorí majú 
dlhoročné skúsenosti.

Nenaplánujte príliš bohatý 
program
Napríklad, ak sa chystáte do Írska, počítajte 
s  tým, že cesty sú úzke, šoférujete na opačnej 
strane a sto kilometrov bude trvať oveľa dlhšie 
ako po diaľnici. A  mnohé ihriská v  Írsku ako aj 
vo Veľkej Británii síce navigačný systém nájde, 
privedie však nie priamo ku klubovému domu 
a tak vždy si naplánujte dostatočnú rezervu, ak 
na poslednú chvíľu budete od miestnych oby-
vateľov zisťovať ako sa na ihrisko dostať. 
Nezabudnite naplánovať aj deň alebo dni úplne 
bez golfu a  pozrieť si miestne pamätihodnosti 
a navštíviť reštaurácie. Počas plánovania si mož-
no zistiť aj miestne akcie, ktoré sa konajú práve 
počas vášho pobytu. 

Nesnažte sa v programe naplánovať každú mi-
nútu či dokonca sekundu, stačí ak budú všetci 
v  skupine vedieť o  koľkej sa štartuje na golfo-
vom ihrisku a kedy sa bude podávať večera.
Ak sa rozhodnete pre golfovú cestu do Írska 
alebo Veľkej Británie, odporúča sa dodržiavať 
miestne zvyky. Do klubového domu po hre 
len po prezutí, v  niektorých kluboch len po 
prezlečení, páni do košele s kravatou a sakom. 
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Nevstupovať do priestorov vyhradených pre 
členov. Najmä vo Veľkej Británii to majú dámy 
na niektorých ihriskách komplikované. Ak tam 
vôbec môžu hrať, možno tam nebudú samo-
statné dámske odpaliská a  dámam odporučia, 
aby si vybrali odpalisko, ktoré im najlepšie vyho-
vuje. Ak si dáma náhodou niečo zabudne doma 
a chce si dokúpiť v obchode priamo na ihrisku, 
nie vždy sa to podarí, niektoré obchody na ihris-
kách vôbec neponúkajú tovar pre golfistky. Vo 
vyššie uvedených dvoch krajinách nie je zvykom 
rozvážať a ponúkať golfistom občerstvenie, tak-
že zobrať si všetko potrebné so sebou na ihrisko.

A ako vybrať tie správne gol-
fové ihriská? 
Pre základné informovanie možno použiť aj 
rebríček top 100 ihrísk napríklad v Európe alebo 
v danej krajine, do ktorej plánujeme vycestovať. 
V niektorých krajinách majú aj podrebríčky naj-
lepších ihrísk napríklad za severnú alebo južnú 
časť. Neplánujte však to najlepšie a  možno sú-
časne aj najdrahšie ihrisko hneď na prvý deň.
Radšej začať na menej slávnom, avšak dobrom 
a  považovať to skôr za rozcvičku. Nezabúdajte 

aj na deväť jamkové ihriská, niektoré z  nich sú 
nádherné. Niečo sa dá ušetriť na poplatkoch za 
hru, ak si objednáte balíček s ubytovaním a ho-
tel zabezpečí zľavnené poplatky za hru nielen 
na vlastnom ale prípadne aj na ďalších ihriskách. 
Tiež rozhoduje, či vycestujete práve počas hlav-
nej sezóny.

Nezabudnite na očkovanie, najmä ak plánujete 
cestovať do exotických krajín. Niektoré treba na-
plánovať dlhší čas pred cestou. Samozrejmosťou 
je úrazové poistenie a poistenie liečebných ná-
kladov. Rovnako dôležité je aj náležité golfové 
poistenie, ktoré vyrieši prípadné starosti, naprí-
klad palicu zlomenú v golfovom vaku počas pre-
pravy, zaplatenie účtu za zahratie jamky jedným 
úderom alebo úraz pred vycestovaním.

Želám príjemné plánovanie golfových ciest 
a veľa úžasných zážitkov!

Text a foto 
Miroslava Dulová
www.mdgolfphoto.com
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Z chalupy rovno na golf
Voda patrí ku golfu 

Majestátna lipa chráni golfistov


