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Jak si zahrát 54 jamek 
za cenu jednoho greenfee

Pohled z 18. jamky na klubovnu golfového hřiště Elisefarm s atmosférou tradičního selského dvora.
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Jak se daří Švédsku? Lépe než mnohým zemím v EU, státní zadlužení je malé a monarchie 
vydechla, neb korunní princezna Viktoria se konečně šťastně vdala. V roce 2005 v refe-
rendu odmítli Švédové euro, což se jim zprvu dost prodražilo. Importovaná auta, 
francouzská vína a zahraniční dovolená – vše bylo dražší. Nyní, kdy euro díky krizi 
oslabuje, jsou však rádi. A golf hrají jako diví.
Text a foto: Natascha Kames
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Mou první golfovou návštěvu Švédska 
jsem směrovala na jih. Mám zde přátele 
a když jsem zjistila, že hrají golf, a ne 
špatně (většina rodiny má singl handi-
cap), byl cíl jasný: Skåne. Tak se nazývá 
celá jižní část, která na první pohled 
okouzlí malebnou, mírně zvlněnou kraji-
nou, posetou červenými domky, větrný-
mi mlýny, jezery, lesy a tajemnou historií. 
Najdeme zde nejzachovalejší skandináv-
ská středověká města, hrady a zámky, ale 
i menhiry z doby bronzové a runové ka-
meny z doby Vikingů. A napočítáme zde 
také na 70 golfových hřišť.

GOLF – LIDOVÝ SPORT
Ve Švédsku se golf, bezpochyby také 
díky legendární Annice Sörenstam, 
 těší obrovské oblibě. Registrovaných 
hráčů mají kolem 550 tisíc, což před-
stavuje 12,3 % evropských golfistů. 
V celém Švédsku je 497 golfových 
hřišť. Jsou to nejen prestižní golfové 
resorty, ale i idylická, přímo rodinná 
golfová hřiště.
Prodloužíte-li si víkend a máte-li slušnou 
kondici, můžete klidně zvládnout i pět 
nejlepších a přitom zkombinovat parko-
vý typ s pravým linksem i lesním hřiš-
těm. Bydlet lze na zámcích s restaurace-
mi pro fanjšmekry nebo si pronajmout 
pravou švédskou letní chatu u fantastic-
kých písečných pláží. Ubytovat se dá 

často také přímo u hřiště. A teetime si 
lze snadno rezervovat prostřednictvím 
internetu.

CELODENNÍ GREENFEE
Mně přátelé naplánovali celou řadu ji-
hošvédských hřišť – hrát nebo alespoň 
vidět. Protože je v létě dlouho světlo, 
dají se stihnout i dvě osmnáctky za den. 
Existují tu totiž velmi často takzvaná 
celodenní greenfee – zaplatíte a může-
te se po hřišti pohybovat až do úplného 
zničení. Prý jsou i tací, kteří stihnou tři 
osmnáctky. Osobně jsem ovšem nikoho 
takového nepoznala.
Když přiletíte do Kodaně – to je ideální 
spojení ze střední Evropy – stačí na le-
tišti sednout na vlak a za dvacet minut 

jste v Malmö. (Ještě lepší je spojení 
Praha – Malmö, které rovněž existuje.) 
Malmö se rádo označuje jako golfové 
centrum Skandinávie. Díky dvěma zmí-
něným letištím tu je skvělé dopravní 
napojení, město má půvabné historic-
ké centrum, pestrý noční život, neko-

nečné, skvěle udr žované pláže 
a 70 golfových hřišť do vzdálenosti 
 jedné hodiny autem.
Z Malmö jsme nejdříve vyrazili podél 
moře do Helsingborgu, kouzelného měs-
ta na pobřeží, s neuvěřitelnou prázdni-
novou atmosférou. Večer se všichni oby-
vatelé vyskytují na pláži, která se táhne 
kolem celého města. Drobné hospůdky 
a restaurace jsou plné k prasknutí.

GOLFKLUB VASATORP
Protože jsem věděla, že právě v těch 
dnech, kdy jsem byla ve Švédsku, tam 
pořádala rakouská kooperace Golf 
 Alpin a hotel Mavida z Zell am See 
 turnaj pro členy golfového resortu 
 Vasatorp, rozjeli jsme se tam a turnaje 

se zúčastnili. Pro Švédy to byla velká 
atrakce a přihlásilo se jich do turnaje 
140. Je to zdařilá marketingová akce, 
prostřednictvím které Golf Alpin 
 prezentuje své členské kluby a hotely 
v zahraničí. Na hřištích čeká na 
 gol fisty mimo jiné u deváté jamky 
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Protože je v létě dlouho světlo, dají se stihnout i dvě 
osmnáctky za den. Existují tu totiž velmi často 
takzvaná celodenní greenfee – zaplatíte a můžete 
se po hřišti pohybovat až do úplného zničení.

Osmá jamka hřiště  Kvarnby, které se mně osobně líbilo nejvíc ze všech navštívených.
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špek, sýr a selský chléb a rakouská 
 vína a na vítěze hotelové pobyty 
a greenfee.

Vasatorp je největší golfový resort ve 
Švédsku. Má dvě osmnáctky a dvě devítky. 
Hřiště se proslavilo již v 70. letech, kdy 
tu na Scandinavian Enterprise Open 
hostovaly velké hvězdy. Výhru si odtud 
postupně odvezli Greg Norman, Seve 
Ballesteros a Sandy Lyle. Tyto turnaje 
také odstartovaly v zemi velký golfový 
boom. Annika Sörenstam zde zvítězila 
v roce 2002, když klub pořádal turnaj 
Ladies European Tour.
Před dvěma lety bylo dokončeno link-
sové hřiště Tournament Course, které 
patří k nejpozoruhodnějším švédským 
klenotům. Osmnáctka, kterou navrhli 
Arthur Hills a Steve Forrest, je zajíma-
vou kombinací vnitrozemského linksu 
a parkového hřiště a její skvělý stav 
jsme měli možnost otestovat. Stihli 
jsme po parkové osmnáctce jen pět 
 jamek. Bylo půl desáté večer a začalo 
se konečně stmívat. Fairwaye, greeny 
i odpaliště byly v neuvěřitelně perfektní 
kondici.

GOLFKLUB KVARNBY
Druhé hřiště na programu představoval 
domovský klub mých přátel v Kvarnby. 
Z Malmö je to maximálně půl hodiny 
autem. Osmnáct jamek není na rovině, 
jak by se kolem Malmö dalo čekat, ale 
jsou příjemně zvlněné, takže nabízí ne-
jen zajímavé možnosti hry, ale i nádher-
né výhledy po krajině západního Skåne. 
Hřiště měří 5 972 metrů a bylo ve vý-
borném stavu.

Hned první tři jamky dají pěkně zabrat 
a ukáží kombinační schopnosti hráče. 
Fairwaye jsou úzké, greeny na vyvýše-
ných místech nebo ze všech stran ob-
klopené překážkami. Pak se náhle kraji-
na otevírá a fairwaye i greeny se stávají 
opravdu prostornými. Po deváté krátké 
jamce se přechází k jezírku u desítky, 
která je na kopci a opět nabízí krásný 
výhled. Z jedné, bezpečné strany je je-
zírko přístupné a po hře tady můžete 
příjemně relaxovat a pěkně si zaplavat.

Klubhaus je typická švédská stavba 
s pěknou restaurací „Kvarnby Golf 
&  Bykrog“, terasou a kouzelnými zákou-
tími s posezením i přímo na zahrádce. 

Vaří tu tradiční švédské speciality, ale 
v moderním pikantnějším pojetí, které 
stojí za ochutnání.
Pro ty, kteří nevynechají návštěvu dri-
vingu, mám dobrou zprávu: nacházejí 
se zde nejlepší cvičné plochy v celé 
oblasti. Hřiště je často otevřené po 
celý rok, ale nejlepší sezona je od po-
loviny dubna do konce října. V dubnu 
sem jezdí hodně hráčů ze Stockholmu 
a okolí, protože ti mají ještě nahoře 
pěknou zimu.

Mně osobně se toto hřiště líbilo ze 
všech navštívených nejvíc – pestré, 

 přehledné, těžké, ale ne záludné. Kvarnby 
Golfklub byl vyznamenán jako nejekolo-
gičtější hřiště na jihu Švédska.

PGA OF SWEDEN NATIONAL
Díky celé řadě mezinárodních turnajů 
(Solheim Cup, Scandinavian Masters) 
má Skåne i slušnou pověst v zahraničí. 
Nový megaresort PGA of Sweden 
 National, který tvoří dvě osmnáctky 
a jedna devítka, mlsně pokukuje i po 
Ryder  Cupu 2018. Najdeme tu také 
hlavní  sídlo švédské PGA. Hlavní hřiště, 
jež slavnostně otevřela Annika Sören-
stam, bylo navrženo Kylem Phillipsem. 
Přestože je to mistrovský links, nestojí 
greenfee víc než běžná turistická 

 hřiště ve Španělsku (85–100 euro). 
Od letošního roku je v provozu druhá 
osmnáctka Lakes Course, která je 
 rovněž dílem Kyle Phillipsa.

GC ELISEFARM
Golfové hřiště Elisefarm ve vnitrozemí 
Skåne patří mezi náročnými golfisty 
k nejoblíbenějším. Dalo by se označit 
jako klasické anglické hřiště na písčitém 
podkladu s rozsáhlými vřesovišti. Ote-
vřené bylo před pěti lety (2005) a jeho 
autorem je Martin Hawtree. Vedle osm-
náctky se tu nachází i cvičná devítka 
s krátkými jamkami.

SEVERSKÝ ZÁPISNÍK

Golfové hřiště Elisefarm ve vnitrozemí Skåne patří 
mezi náročnými golfisty k nejoblíbenějším. Dalo by 
se označit jako klasické anglické hřiště na písčitém 
podkladu s rozsáhlými vřesovišti.

Půvabný  Helsingborg Večerní posezení u moře



CESTY ZA GOLFEM | Švédsko

5 | GOLF

K areálu patří kouzelná farma, která 
 byla zrekonstruována na hotel s tradiční 
atmosférou selského dvora. Moderní 
 zázemí a spa ovšem nechybí. V minu-
lém roce byla nabídka resortu vyhláše-
na za nejlepší v celém Švédsku. Golf 
 Digest hodnotil vedle hřiště především 
skvělé zázemí s hotelem a vynikající 
 kuchyní a jeho bezprostřední blízkost 
k hřišti. Hřiště samotné se umístilo na 
9. místě. (Porota vybírala ze 150 golfo-
vých hřišť).

Martin Hawtree navrhl osmnáctku citlivě 
respektující okolní přírodu a napodobu-
jící klasické britské golfové skvosty jako 
Royal Birkdale nebo Royal Dublin. Mana-
ger klubu jej označil jako hřiště, které je 
výzvou pro každého, ale mně připadlo 
nesmírně těžké. Začátečník by zde určitě 
propadl těžké depresi. Už i okolnost, že 
na odpalištích nejsou žádné informace 
o vzhledu jamky a překážkách, naštvala 
i můj single doprovod.
Hawtree se vyřádil i při navrhování bun-
kerů (prý jsou pro rodinu Hawtree typic-
ké) – na dotaz, kolik že jich tu je, jsem se 
dozvěděla, že kolem devadesáti. A neby-
ly jednoduché. Z mnohých se nedalo díky 
vysokým břehům ani vylézt. Navíc je vět-
šinou lemovala vysoká tráva, takže i když 
se vám náhodou podařilo míček dostat 
ven, tráva dráhu letu podstatně zkrátila. 
Nikdy předtím mne nenapadlo, jak je 
 důležité umět se dostat z bunkeru.
Na druhé straně tu ovšem byla nádher-
ná flóra i fauna, krásný výhled na jezero 
Ringsjön a neuvěřitelný klid, tudíž se 
 nepodařené rány daly rozdýchat 
 pohledem na krásnou krajinu.

Celodenní greenfee nepatří v tomto klu-
bu k levným, ale výhodná je kombinace 
s ubytováním: nocleh v hotelu s polopen-
zí včetně greenfee vyjde na 120 euro.

Kromě pár výjimek se cena greenfee vět-
šinou pohybuje mezi 350 až 400 švédský-
mi korunami a platí celý den. Takže komu 
nestačí 18 jamek, může si dát druhé či 
třetí kolo. Těžko se vybírá, protože kvalita 
většiny hřišť je opravdu vysoká. Spíš to zá-
leží na osobních preferencích – zda raději 
upřednostníte linksy nebo parklandy či 
hřiště uprostřed purpurových vřesovišť.

Za zmínku stojí bezpochyby také golfo-
vý resort Barsebäck, který jsem také 
navštívila, ale o něm až někdy příště. 

SEVERSKÝ ZÁPISNÍK

GOLFKLUB VASATORP
Adresa: Vasatorps Allé, 260 34 Mörarp, 
Sweden
Web: www.vasatorpsgk.se
Email: info@vasatorpsgk.se
Tel.: 042 23 50 58
Tournament Course
Počet jamek: 18
Délka (m): 6 700 | 6 300 | 6 000 | 
5 700 | 5 100 | 4 700
Green fee: 69–80 € | 322 € týdenní 
greenfee
Gamla banan
Počet jamek: 18
Délka (m): 6 255 | 5 995 | 5 700 | 
5 105
Green fee: 43–48 € | 193 € týdenní 
green fee

GOLFKLUB KVARNBY
Adresa: Klågerupsv. 469, Malmö 
212 36, Sweden
Web: www.kvarnbygk.com
Email: info@kvarnbygk.se
Tel.: 040 49 43 57
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 5 947 (bílá) | 5 769 (žlutá) | 
5 303 (modrá) | 4 829 (červená)
Green fee: 37 € | 21 € happy hours 
(po–čt, 11.00–14.00)

PGA OF SWEDEN NATIONAL – 
LAKES COURSE
Adresa: PGA of Sweden National, 
230 40 Bara, Sweden
Web: www.pgaswedennational.se
Email: 
reception@pgaswedennational.se
Tel.: +46 (0) 40 635 51 00
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 781 | 6 519 | 6 161 | 
5 856 | 5 364 | 5 059 | 4 840
Green fee: 95 €

GC ELISEFARM
Adresa: Elisefarm Golf Club, 
242 93 Hörby, Sweden
Web: www.elisefarm.se
Email: info@elisefarm.se
Tel.: 0413 330 70
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 427 (bílá) | 6 011 (žlutá) | 
5 564 (modrá) | 5 222 (červená)
Green fee: 37–53 € (po–pá) |  37–64 € 
(so–ne)

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vasatorp

Kvarnby Lakes Course
Elisefarm

Stockholm

Sedmnáctá jamka Lakes Course, jež je v provozu od letošního roku.


