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v Mexickom zálive
pod pyramídami

Text a foto:
Miroslava Dulová

Putovanie za golfom 
začíname na druhom 

najväčšom mexickom 
letisku v Cancúne, 

v „Mundo Maya 
(vo svete Mayov), 

ktorého služby ročne 
využije viac ako desať 
miliónov cestujúcich.

Cancún a riviéra Maya 
známa plážami s belostnými 
pieskom a úžasným tyrkysovým 
morom sa stáva mexickou 
mekkou kvalitného golfu. 
V tejto oblasti je návštevníkom 
k dispozícii viac ako 50 000 
izieb a ročne ju navštívi viac 
ako osem miliónov hostí. Cancún leží na 
27 km dlhom a skoro kilometer širokom 
ostrove v tvare sedmičky, na ktorom sa 
nachádza viac ako 100 hotelov s Karibským 
morom na jednej strane a lagúnou na druhej 
strane. Cancún sa rýchlo spamätal z hurikánu 
Wilma, ktorý ho postihol v minulosti. Hotely 
na Riviere Maya od Cancúnu smerom na 
juh až k ruinám z obdobia Mayov v Tulume 

hurikán veľmi nepoškodil. Cancún sa 
nachádza v mexickom štáte Quintana Róo 
a od Yucatánskeho poloostrova ho oddeľuje 
len desať metrov vody.
Za najslávnejšími historickými pamiatkami –
pyramídami sa možno vydať do Chichén 
Itzá (celodenný výlet z Cancúnu) alebo do 
bližšieho Tulumu. Ak to pre hranie golfu 
nestihnete, presnú kópiu najslávnejšej 

pyramídy v Chichén Itzá postavili pri 
golfovom ihrisku Iberostar. V pyramíde okrem 
pozretia si historických pamiatok možno 
príjemne posedieť vo veľkopriestorovom 
luxusnom bare. 
Aj nepotápači budú nadšení z poldenného 
výletu „cesta džungľou“. Môžete sa rozhodnúť 
pre jazdu na vodnom skútri alebo motorovom 
člne, ktorý si sám šoférujete. Rýchlou jazdou 
cez lagúnu pomedzi mangrovníky sme sa 
dostali na miesto na mori, kde sme zakotvili 
spolu s ďalšími skupinami a vybavení 
potápačskými plutvami, okuliarmi a trubicou 
sme pozorovali nádherný podmorský svet 
koralov s množstvom tropických rýb. Patrili 
sme k šťastlivcom, ktorý videli aj raju a raju 
elektrickú. Pobyt pri mori určité spríjemní 
aj poldenný výlet džungľou na koňoch, 
ktorý vrcholí plávaním na koňoch v mori. 
Zaujímavý je aj celodenný kombinovaný 
výlet, pri ktorom návšteva historických 
pamiatok je kombinovaná s plávaním 
s delfínmi.
„El nuevo paraíso verde“ (nový zelený 
raj) je slogan, ktorý najlepšie vystihuje 
golfové ihriská v karibskej oblasti v Mexiku. 
V súčasnosti je to viac ako desať ihrísk, ktoré 
uvádzam podľa vzdialenosti od Cancúnu: 
Playa Mucheres, Cancún Golf Club 
v Pok Ta Pok, Hilton Cancún Golf Club, 
Moon, Mayan Resorts Golf Riviera Maya, 
Iberostar Playa Paraiso Golf Club, El 

 Golf
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Cameleón Mayakoba, Playacar a Cozumel. 
V blízkom okolí Cancúnu sú vo výstavbe 
ďalšie štyri golfové ihriská.
Cancún Golf Club v Pok Ta Pok (úder 
za úderom), otvorený od r. 1976, navrhol 
Robert Trent Jones Jr. Osemnásť jamkové 
ihrisko má par 72, dĺžku 6 075 m. Hráčom 
na odpalisku na štrnástke odporúčam chvíľku 
venovať prekrásnemu výhľadu na azúrové 
more. Možno si tu pozrieť aj archeologické 
pamiatky z obdobia Mayov. 
Hilton Cancún Golf Club, otvorený v r. 1994, 
navrhla Aoki Corporation, Pedro Guereca, 
par 72, dĺžka 6 060 m. Ihrisko leží v tesnej 
blízkosti lagúny Nichupté pri hoteli Hilton 
a prekonalo viaceré významné úpravy, 
posledná investícia dosiahla výšku skoro 
3 milióny dolárov do systému zavlažovania 
a vysiatia novej trávy Paspalum Sea Isle 1 
(odroda s vysokou odolnosťou voči soli). 
Ihrisko Moon, otvorené v roku 2002, je 
zatiaľ jediné v Karibskej oblasti v Mexiku, 
ktoré navrhol Jack Nicklaus. 27 jamiek 
znamená, že práce na jeho údržbe budú menej 
hráčov rušiť. A každá deviatka (džungľová 
deviatka, jazerná deviatka a deviatka 
v dunách) je úplne iná, čo sa týka vegetácie 
a zveri. A každá deviatka je tiež ako safari, 
možno tu stretnúť krokodíly, leguány, 
vysokú a líšky. Žije tu významná populácia 
bielochvostého jeleňa. Špecialitou tohto 
golfového ihriska je systém „all-inclusive“ 
v dvoch luxusných reštauráciách. V tomto 
rezorte je 2 031 izieb s výhľadom na oceán, 
každá má svoju vírivku a balkón.
Ihrisko Mayan Resorts Golf Riviera Maya, 
otvorené v r. 2003, navrhla skupina Nicklaus 
Design Group. Osemnástka má par 54 a dĺžku 
len 2 630 m, vyžaduje však veľkú presnosť 
– je tu bohatá vegetácia, veľa bankrov a vody. 

Účelom kratšieho ihriska bolo poskytnúť 
turistom čas aj na ďalšie atrakcie. Za zmienku 
stojí aj skutočnosť, že práve tento golfový 
klub získal ako prvý na svete Green Globe 
21 za svoju činnosť a úsilie v prospech 
udržateľného turizmu.
Ihrisko Playacar, otvorené v r. 1994, navrhol 
Robert von Hagge, par 72, dĺžka 6 430 m. 
Vyznačuje sa úzkymi fervejami a malými 
grínmi. Dve z päť párových jamiek 2 a 11 
sú dlhšie ako 540 metrov, obávaná je aj 
sedmička, ktorá nielenže je dlhá, hrá sa 
smerom do kopca a proti vetru. Ihrisko sa 
podarilo postaviť medzi 200 archeologickými 
náleziskami kultúry Mayov. Nachádza 
sa uprostred džungle a v blízkosti cenót. 
(podzemné jaskyne so sladkou vodou). 
Poplatok za ihrisko je all-inclusive, obsahuje 
nápoje a jedlo počas hry, šatne a prepravu na 
a z ihriska z ľubovoľného miesta v Cancúne.
Už v roku 1961 Jacques Cousteau označil 
vody okolo ostrova Cozumel za jednu 
z najlepších príležitostí na potápanie na 

svete. Jediné ihrisko na ostrove Cozumel, 
otvorené v r. 2001, navrhla skupina Nicklaus 
Design Group, osemnástka má par 72 a dĺžku 
6 060 m. Ihrisko je opätovne v džungli, medzi 
mangrovníkmi (stromami, ktorých spletité 
korene vyčnievajú vysoko nad vodu) 
a tropickým dažďovým pralesom. Poctivo 
ho strážia krokodíly a leguány, nájdu sa tu 
aj exotické vtáky ako volavky. Podarilo sa 
zachovať ekosystém a v marci 2006 Cozumel 
Country Club sa stal prvým a jediným 
ihriskom v Mexiku – nositeľom označenia 
Certified Audubon Cooperative Sanctuary 
od Audubon International. 
Ihrisko Playa Mujeres na sever od Cancúnu 
sa vyznačuje výskytom mnohých zvierat 
a bujnou vegetáciou. Ihrisko s parom 72 
a dĺžkou 7 218 metrov navrhol slávny Greg 
Norman. Otvorili ho v roku 2006. Voda 
čaká na golfistov až na desiatich jamkách 
a nevyhnú sa ani prudkému vetru. Ihrisko 
patrí k tým najlepším na nielen v Mexiku 
ale i na svete. Zaujmú aj plne klimatizované 
toalety. 
Iberostar Playa Paraiso Golf Club označujú 
aj ako najlepšie miesto na svete a navrhol ho 
Paul Burke Dye. Otvorili ho v roku 2005, 
par 72 a dĺžka 6 800 metrov. Na ihrisku na 
golfistov čakajú veľké výškové rozdiely 
a prekážky na úzkych fervejách s hlbokými 
bankrami. Poplatok za hru obrahuje aj 
občerstvenie a nápoje vrátane alkoholických 
a niekedy aj prepravu na a z ihriska. Hotel 
pri tomto ihrisku ponúka ubytovanie v 432 
izbách a v zlatom zozname za rok 2006 získal 
označenie „Najlepšie miesto, kam na svete ísť“.
El Cameleón Mayakoba leží smerom na 
juh od Cancúnu a označuje sa aj ako raj 
rozdelený n a jamky. Aj toto ihrisko navrhol 
Greg Norman, otvorili ho v roku 2006 
(par 72 a dĺžka 7024 metrov). Prvé oficiálne 
podujatie PGA túry sa tu konalo v roku 
2007. Ihrisko je podobne ako ďalšie mexické 
ihriská obkolesené džungľou a pôsobivými 
cenótami ako ja mangrovníkmi. Golfové 
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vozíky sú vybavené monitormi a GPS. Hoci 
ihrisko má v názve chameleóna, na ihrisku ich 
nenájdeme na každom kroku, len odpaliská sú 
označené keramickými. 
Informácie o jednotlivých ihriskách 
sa získavajú pomerne ťažko, najlepšie 
prostredníctvom hotelovej recepcie. Na 
svojich internetových stránkach neuvádzajú 
výšku poplatkov, možno aby turistov vysoké 
ceny neodradili. Neplatí sa za odohratie 
osemnástky ale za daný poplatok môžete 
hrať celý deň. Rozhodne si treba rezervovať 
štartový čas. Všetky ihriská ponúkajú 
zvyčajne od 14.00 znížený poplatok, 
väčšinou predstavuje polovicu denného 
poplatku. A na niektorých za tento znížený 
poplatok môžete začať hrať už o 13. hodine. 
Pri rezervácii po telefóne niektoré ihriská 
vyžadujú číslo kreditnej karty a ak kartu 
nemáte, odmietajú urobiť rezerváciu. 
Niektoré hotely majú s ihriskami zmluvy 
a svojim hosťom ponúkajú mierne zľavy 
na poplatkoch za golf. Možno zakúpiť aj 
golfový pas Karibskej oblasti v Mexiku. 
Všetky ďalšie informácie o golfovom pase 
nájdete na www.cancungolf.org. Ihriská 
majú ešte isté rezervy vo svojom označení, 
niekedy informácie o nich na ceste zbadáte 
až na poslednú chvíľu a potom budete 
musieť ako mnohí iní turisti použiť obľúbenú 
mexickú značku retorno (otáčanie) po 
niekoľkých kilometroch. Pri jazdení sa treba 
skutočne plne venovať vedeniu vozidla, 
často sa vyskytujú spomaľovacie prahy bez 
akejkoľvek výstrahy. Na všetkých ihriskách sú 

vzdialenosti označené v yardoch, 
len na niektorých je ešte na odpalisku 
informácia o vzdialenosti v metroch.
Všade môžete platiť americkou menou, 
v niektorých obchodoch kurz prepočítavajú 
podľa oficiálneho, v iných zaokrúhľujú 
smerom vo svoj prospech. Dolármi môžete 
platiť aj v prostriedkoch hromadnej dopravy, 
lístky predáva vodič, vydá však v mexickej 
mene.
Nakúpiť môžete veľmi dobre s bohatým 
výberom v nákupnom stredisku Isla 
a v luxusnom nákupnom stredisku na Plaza 
Kukulcán v hotelovej zóne. Nízkorozpočtoví 

turisti vyhľadávajú Mercado 
28 v centre Cancúnu, na 
ktorom môžu využívať svoje 
vyjednávacie schopnosti.
Golfová história v Mexiku sa 
začala písať len nedávno. 
Na začiatku golfové kluby 
mali okolo tisíc členov, 
z ktorých často mnohí 
prilietali za týmto športom 
na vlastných lietadlách. Na 
začiatku to bol šport určený 
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skutočne len pre elitu a hralo sa len na dvoch 
ihriskách (Acapulco a Ixtapa).
Nová kapitola mexického golfu sa začala 
písať asi pred dvanástimi rokmi budovaním 
golfových rezortov v Los Cabos, Vallarte 
a Cancúne. Rozvoj golfu by nebol býval 
možný bez podpory federálneho výboru 
pre turizmus a štátneho tajomníka pre 
šport, pričom štát a federálne inštitúcie 
spolupracujú pri propagácii športu.
Rozvoju golfu v Mexiku pomohla aj 
skutočnosť, že golfisti začali prichádzať 
najmä z Kalifornie za golfom len na víkend. 
Stačili len tri roky, aby sa Los Cabos stalo 
tou správnou golfovou destináciou. 
Vo Vallarte sú sice pekne ihriská, chýbala 
tam však väčšia angažovanosť zo strany 
štátnych inštitúcií.
Golfový rozvoj Cancúnu nastal v roku 2004, 
prvé bolo ihrisko Pok-Ta-Pok, po ňom 

nasledovalo otvorenie ihriska Moon Palace 
a Playacar.
A aby sa stala z Cancúnu významná 
destinácia, ako vždy potrebujete správnych 
ľudí na správnom mieste a v správnom 
čase. Výsledkom spolupráce turistického 
výboru pre Cancún a federálneho výboru 
pre turizmus bolo získanie turnaja túry PGA 
– Mayakoba Golf Classic 2007, 19.–25. 
febuára, zúčastnilo sa 144 hráčov (3,5 milióna 
USD určených na ceny). Turnaj vyhral Fred 
Funk (jeden z najstarších hráčov – 50 rokov) 

a odniesol si cenu za prvé miesto 630 000 
USD. Úspech tohto turnaja istotne prispel 
značnou mierou k rozhodnutiu, že na ďalších 
päť rokov sa plánujú turnaje na tomto ihrisku. 
Usilovná príprava turnaja trvala len osem 
mesiacov. Hráči boli nadšení ihriskom ako 
aj tým, že mali k dispozícii bohatú ponuku 
programu na voľný čas – rybolov, wellness 
ako aj nakupovanie pre svoj sprievod.
Ďalší významný turnaj na mexickej riviére sa 
hral na ihrisku Iberostar 14. mája 2007 a to 
turnaj kanadskej túry.
Rozvoju golfu v tejto oblasti prispieva 
nesporne aj skutočnosť, že Cancún je druhou 
najvýznamnejšou turistickou destináciou 
v Mexiku a letisko v Cancúne ponúka priame 
lety do mnohých kútov sveta.

Do Cancúnu smerujú aj investície 
zahraničných developerov s cieľom zvýšiť 
hotelovú kapacitu.
Podľa štatistických údajov golfista na 
dovolenke v Cancúne denne minie 180 až 300 
USD.

Golf v Mexiku v Cancúne možno naozaj 
len odporučiť. Pri golfe treba však skoro 
vždy počítať s vetrom a pamätať na ochranu 
proti tropickému slnku. Všetko o golfovej 
dovolenke nájdete na www.visitmexico.com 
a www.cancungof.org. A poznámka na záver, 
týždeň je veľmi krátky a len veľmi ťažko sa 
dajú zladiť historické pamiatky, turistické 
atrakcie a golf v takom krátkom čase.




