
Cancún a riviéra Maya známá plážemi s běloskvoucím pískem a úžasně tyrkysovým mo-
řem se stává mexickou Mekkou kvalitního golfu. V této oblasti je návštěvníkům k dispo-
zici více než 50 000 pokojů a ročně sem zavítá přes osm milionů hostů. Původní Cancún 
leží na 27 km dlouhém a skoro kilometr širokém ostrově ve tvaru sedmičky, s Karibským 
mořem na jedné straně a lagunou na straně druhé. Od pevniny – Yucatánského polo-
ostrova, kde se dnes rozkládá většina města – ostrov odděluje jen 10 metrů vody, přes 
niž se klenou dva mosty. Administrativně Cancún spadá do mexického státu Quitana 
Róo. Region, v němž se nachází více než 100 hotelů, se rychle vzpamatoval z hurikánu 
Wilma, který ho postihl v minulosti. Hotely na riviéře Maya od Cancúnu směrem na jih až 
k ruinám z období Mayů v Tulumě hurikán příliš nepoškodil. 

„El nuevo paraíso verde“ (nový zelený ráj) je slogan, který nejlépe vystihuje golfová hřiště 
v karibské oblasti v Mexiku. V současnosti je to více než desítka hřišť (uvádíme je podle 
vzdálenosti od Cancúnu): Playa Mujeres, Cancún Golf Club v Pok Ta Pok, Hilton Cancún 
Golf Club, Moon, Mayan Resorts Golf Riviera Maya, Iberostar Playa Paraiso Golf Club, El 
Cameleón Mayakoba, Playacar a Cozumel a další. 

Text a foto: Miroslava Dulová

Naše mexické putování za golfem začíná na druhém největším 
mexickém letišti v Cancúnu, v „Mundo Maya“ (ve světě Mayů), 
jehož služby ročně využije více než 10 milionů cestujících.

Golf pod pyramidami 

v Mexickém zálivu
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Cancún Golf Club v Pok Ta Pok      
(úder za úderem)

Areál byl otevřen v roce 1976 a jeho autorem je Robert Trent Jones Jr. 
Osmnáctijamkové hřiště má par 72 a délku 6075 m. Na odpališti jamky 
č. 14 doporučuji věnovat chvíli nádhernému výhledu na azurové 
moře. Lze si zde prohlédnout i archeologické památky z období Mayů.  

Hilton Cancún Golf Club
Hřiště, zprovozněné v roce 1994, jež navrhla Aoki Corporation pod 
vedením Pedra Guereca, má par 72 a délku 6060 m. Leží v těsné 
blízkosti laguny Nichupté u hotelu Hilton a prošlo řadou význam-
ných úprav. Poslední investice dosáhla výše téměř 3 milionů dolarů 
do systému zavlažování a osevu nové trávy Paspalum Sea Isle (odrů-
da se vyznačuje vysokou odolností vůči soli). 

Moon
Hřiště, otevřené v roce 2002, navrhl Jack Nicklaus. Jeho 27 jamek 
znamená, že práce na údržbě méně ruší hráče. A každá devítka – 
v džungli, jezerní a v dunách – je zcela jiná, což se týká i vegetace 
a zvěře. Přitom je každá devítka i tak trochu safari – lze tu zahlédnout 
krokodýly, leguány, vysokou zvěř i lišky. Žije zde významná popu-
lace jelence běloocasého. Specialitou tohoto letoviska je systém 
„all-inclusive“ ve dvou luxusních restauracích. V komplexu je celkem 
2031 pokojů s výhledem na oceán, každý má svou vířivku a balkon. 

Mayan Resorts Golf Riviera Maya
Návrh tohoto komplexu, který je v provozu od roku 2003, pochází 
z ateliérů skupiny Nicklaus Design Group. „Osmnáctka“ má par 54 
a délku pouze 2630 m, vyžaduje však preciznost a přesnost. Je zde 
bohatá vegetace, hodně bunkrů i vodních překážek. Účelem kratší-
ho hřiště bylo poskytnout hráčům – turistům čas i na další atrakce. 
Za zmínku stojí také skutečnost, že právě tento golfový klub získal 
jako první na světě Green Globe 21 za svou činnost a úsilí ve pro-
spěch udržitelného turismu. 
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Playacar
Hřiště, otevřené v roce 1994, navrhl Robert von Hagge. Má par 72 
a délku 6430 m. Vyznačuje se úzkými fervejemi a malými grýny. Dvě 
z 5parových jamek (č. 2 a 11) jsou delší než 540 m, obávaná je i jam-
ka č. 7., která je nejen dlouhá, ale ještě se hraje směrem do kopce 
a proti větru. Hřiště se podařilo vybudovat mezi 200 archeologický-
mi nalezišti z období mayské kultury. Nachází se uprostřed džungle 
a v blízkosti posvátných mayských podzemních jeskyní se sladkou 
vodou (tzv. cenot).  Poplatek za hru na hřišti je „all-inclusive“, zahrnuje 
nápoje a jídlo během hry, šatny a rovněž dopravu na hřiště a zpět 
z libovolného místa v Cancúnu. 

Cozumel Country Club
Již v roce 1961 označil Jacques Cousteau vody okolo ostrova 
Cozumel za jednu z nejlepších příležitostí k potápění na světě. 
Jediné hřiště na ostrově Cozumel, otevřené v roce 2001, navrhla sku-
pina Nicklaus Design Group. „Osmnáctka“ má par 72 a délku 6060 m. 
I toto hřiště se rozkládá v džungli, mezi mangrovníky, jejichž spletité 
kořeny vyčnívají vysoko nad vodu, a tropickým deštným pralesem. 
Poctivě ho stráží krokodýli a leguáni, můžete zahlédnout i exotické 
ptáky, například volavky. Podařilo se zachovat zdejší ekosystém 
a v březnu 2006 se Cozumel Country Club stal prvním hřištěm 
v Mexiku honosícím se označením Certified Audubon Cooperative 
Sanctuary od Audubon International. 

Playa Mujeres 
Hřiště, nalézající se na sever od Cancúnu, má par 72 a délku 
7218 m. Navrhl je slavný Greg Norman a bylo otevřeno v roce 2006. 
Vyznačuje se bujnou vegetací a výskytem mnohých divokých zvířat. 
Celkem na 10 jamkách je protihráčem golfistů voda, nevyhnou se 
ani prudkému větru. Toto hřiště patří podle názorů mnohých milov-
níků golfu k těm nejlepším nejen v Mexiku, ale i na světě. Zaujmou 
zde i plně klimatizované toalety. 

Iberostar Playa Paraiso Golf Club 
Toto hřiště bývá rovněž označováno za nejlepší na světě a navrhl 
ho Pal Burke Dye. Bylo uvedeno do provozu v roce 2005. Na hřišti, 
par 72, s délkou 6800 m, čekají hráče velké výškové rozdíly, překážky 
na úzkých fervejích a hluboké bunkery.  Poplatek za hru zahrnuje 
i občerstvení a nápoje včetně alkoholických a v určitých případech 
i dopravu na hřiště a zpět. Hotel u tohoto hřiště nabízí ubytování 
ve 432 pokojích a ve zlatém seznamu za rok 2006 získal označení 
„Nejlepší místo, kam jet, na světě“.   

Za nejslavnějšími památkami – pyramidami lze vyrazit 
do Chichén Itzá (celodenní výlet z Cancúnu) nebo do bližšího 
Tulumu. Když to kvůli hraní golfu nestihnete, přesnou kopii 
nejslavnější pyramidy z Chichén Itzá postavili u golfového 
hřiště Iberostar. V této pyramidě kromě prohlídky expozice 
historických památek můžete příjemně posedět v prostorném 
luxusním baru.
Vedle návštěvy historických památek se můžete rozhodnout 
pro cestu za krásami moře na vodním skútru nebo v motoro-
vém člunu, který budete sami řídit. Rychlou jízdou přes lagunu 
mezi mangrovníky jsme se dostali na moře, kde jsme zakotvili 
spolu s dalšími skupinami a vybaveni potápěčskými ploutvemi, 
brýlemi a „šnorchlem“ jsme pozorovali nádherný podmořský 
svět korálů s množstvím tropických ryb. Patřili jsme ke šťastliv-
cům, kteří spatřili i rejnoka a rejnoka elektrického. Nepotápěči 
budou jistě nadšeni půldenním výletem na koních do džungle, 
který vrcholí plavením koní v moři. Zajímavý je i celodenní 
kombinovaný výlet, při němž je návštěva vybraných památek 
spojená s plaváním s delfíny.
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El Cameleon Mayakoba 
Tento komplex leží na jih od Cancúnu a někdy je označován jako 
ráj rozdělený na jamky. I zdejší hřiště navrhl Greg Norman, má par 
72, délku 7024 m a bylo otevřeno v roce 2006. První oficiální akce 
PGA Tour se tu odehrála v roce 2007. Podobně jako další mexická 
hřiště je obklopeno džunglí, působivými cenótami a mangrov-
níky. Golfové vozíky jsou vybaveny monitory a GPS. Třebaže má 
hřiště v názvu chameleóna, na hřišti na ně rozhodně nenarazíte 
na každém kroku. Jen odpaliště jsou označena jejich keramickými 
plastikami. 

Informace o jednotlivých hřištích se na místě získávají poměr-
ně těžko, nejlépe prostřednictvím hotelové recepce. Na svých 
internetových stránkách většinou neuvádějí výši poplatků, možná 
aby turisty neodradily vysoké ceny. Neplatí se ale za odehrání 
„osmnáctky“, za daný poplatek můžete hrát celý den. Je si však 
rozhodně třeba rezervovat startovní čas. Všechna hřiště navíc 
většinou nabízejí po 14. hodině snížený poplatek, obvykle jde 
o polovinu celodenního poplatku, a na některých z nich lze za ten-
to snížený poplatek hrát již po 13. hodině. Při telefonické rezervaci 
vyžadují některá hřiště číslo kreditní karty, pokud ji nemáte, odmí-
tají rezervaci provést. Některé hotely mají s hřišti dohody a svým 
hostům pak nabízejí hru za mírné slevy. Lze si zakoupit i golfový 
pas Karibské oblasti Mexika. Všechny informace o golfovém pasu 
naleznete na www.cancungolf.org  

Hřiště mají ještě rezervy v označení příjezdových tras. Někdy zare-
gistrujete informaci až na poslední chvíli a pak musíte použít stejně 
jako mnozí další turisté oblíbenou mexickou značku „retorno“ (otá-
čení) po několika kilometrech jízdy. Na mexických silnicích je třeba 
se plně věnovat řízení, často se zde vyskytují zpomalovací pruhy bez 
jakéhokoliv značení.    

Na všech golfových hřištích jsou vzdálenosti značené v yardech, jen 
výjimečně bývá na odpalištích i doplňková informace o vzdálenosti 
v metrech. 
Všude můžete platit americkou měnou, v některých obchodech 
přepočítají kurz dolaru podle oficiálního kurzu, ale často si ho 
zaokrouhlují ve svůj prospěch. Dolary můžete platit i v prostředcích 
hromadné dopravy, lístky prodává řidič, drobné však vrací v mexické 
měně. Nakoupit lze velmi dobře s bohatým výběrem v obchodním 
středisku Isla a v luxusním nákupním středisku na Plaza Kukulcán 
v hotelové zóně. „Nízkorozpočtoví“ turisté vyhledávají Mercado 28 
v centru Cancúnu, v němž mohou využít i své vyjednávací schop-
nosti. 

Rozvoji golfu v této oblasti nepochybně prospívá i skutečnost, že 
Cancún je druhou nejvýznamnější turistickou destinací v Mexiku 
a mezinárodní letiště v Cancúnu nabízí přímé spojení s mnoha místy 
na světě. 
Do Cancúnu směřují i investice zahraničních developerů s cílem na-
výšit zde hotelovou kapacitu. Podle statistických údajů utratí golfista 
na dovolené v Cancúnu denně 180–300 dolarů. 

Golf v Cancúnu lze jen doporučit. Vždy je však zde třeba počítat 
s větrem a pamatovat na ochranu proti tropickému slunci. Všechny 
potřebné informace o plánování dovolené v Mexiku jsou k dispozici 
na www.visitmexico.com a www.cancungolf.org. 
A poznámka na závěr: týden je velmi krátký na to, aby se za tuto 
dobu daly zvládnout a skloubit nabízené možnosti historických 
památek, turistických atrakcí a golfu. 

Historie golfu v Mexiku se začala psát poměrně nedávno. 
Zpočátku měly golfové kluby sotva 1000 členů, z nichž 
mnozí si létali užít této hry vlastními letadly. Byl to sport 
určený opravdu pouze pro elitu a hrálo se jen na dvou 
hřištích (Acapulco a Ixtapa). Nová kapitola golfu se začala 
psát ve 2. polovině 90. let 20. století budováním golfových 
areálů v Los Cabos, Vallarte a posléze v Cancúnu. Rozvoj golfu 
by býval nebyl možný bez podpory federálního výboru pro 
turismus a bez státního tajemníka pro sport. Stát a fede-
rální instituce spolupracují i na propagaci sportu. Výrazně 
napomohl zvyšující se zájem golfistů z Kalifornie, resp. USA, 
kteří přijížděli do Mexika za golfem na víkend. Stačily zhruba 
tři roky, aby se z Los Cabos stala ta správná golfová destinace. 
Ve Vallarte jsou sice pěkná hřiště, chyběla zde ovšem větší 
zainteresovanost ze strany státních institucí. 
Raketový golfový vzestup Cancúnu nastal v roce 2004, kdy 
bylo zprovozněno hřiště Pok Ta Pok. Po něm následovaly 
areály Moon Palace a Playacar.   
Aby se z Cancúnu stala významná golfová destinace, byli, 
jak už to tak bývá, potřeba správní lidé ve správném čase 
na správných místech. Výsledkem spolupráce Výboru pro 
turismus v Cancúnu a Federálního výboru pro turismus bylo 
získání turnaje ze seriálu PGA Tour – ve dnech 19.–25. února 
2007 se uskutečnil Mayakoba Golf Classic s dotací 3,5 milionu 
USD, jehož se zúčastnilo 144 hráčů. Turnaj vyhrál padesátiletý 
Fred Funk, jeden z nejstarších účastníků. Jeho prémie pro 
vítěze činila 630 tisíc dolarů. Úspěch turnaje nepochybně 
přispěl k rozhodnutí jej zde opakovat i v dalších letech. 
Intenzivní příprava turnaje trvala jen osm měsíců. Hráči byli 
nadšení jak hřištěm, tak i bohatou nabídkou doprovodných 
programů pro volný čas i pro doprovod. 
Hřiště mexické golfové riviéry se stala součástí turnajů dalších 
národních i mezinárodních tour.   
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