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Jak přilákat na golfové hřiště více návštěvníkům odjinud ? 

 

V poslední době stále častěji vyvstává otázka, jak ke golfu přilákat více lidí a rozšířit hráčskou 

základnu. Možností mohou být i alternativní aktivity, které rozšíří okruh návštěvníků hřiště i o širokou 

veřejnost, rodiny s dětmi nebo sportovce odjinud.  

Ustálený názor, že na golfovém hřišti nelze hrát nic jiného než golf, rozhodně nemusí platit vždy. 

Plocha golfového hřiště se dá velice dobře použít i k jiným aktivitám, například k hravému rodinnému 

klání se SNAGem nebo k turnaji Footgolfu. 

Footgolf je zábavný mix mezi fotbalem a golfem. Hra 

se pravidly a provedením blíží více golfu, ale namísto 

golfového míčku se používá kopací míč, namísto hole 

vlastní noha hráče a golfová jamka se mnohonásobně 

zvětší. Jinak je princip hry stejný, čili dostat míč 

z odpaliště do jamky co nejmenším počtem ran, tedy 

kopů.  Každý si dokáže představit, že průběh hry může 

být nekonečnou zábavou.  Vzhledem k tomu, že 

kopnout do balonu umí v naší zemi téměř každý, není 

třeba hráče ke hře předem jakkoli připravovat. Hrát 

může skutečně kdokoliv, místní fotbalový tým, 

pracovníci firem ze sousedství, děti z blízkých škol či 

rodinní příslušníci členů golfového klubu až po páté 

koleno. Záleží jen na fantazii organizátorů, jak turnaj a 

program pro návštěvníky připraví.  

Kam ovšem zabudovat potřebné vybavení? Pro Footgolf se 

používá rozměrná jamka z plastu, která je opatřená 

nástavcem pro tyčku s vlajkou a poklopem. Jamku lze nastálo 

zabudovat někam na golfisty méně frekventovanou stranu 

poblíž greenu a překrýt poklopem, který má povrch 

z umělého trávníku.  Regulérní hře golfu tak nijak nepřekáží a 

v případě organizování Footgolfového turnaje je jamka vždy 

k dispozici. Do nástavce lze nasadit zcela běžnou vlajkovou 

tyčku a vlajku s logem Footgolfu a číslem jamky. Pro označení 

Footgolfového odpaliště jsou k dispozici T-markery v podobě 

fotbalového míče a k nasměrování hráče k další jamce lze použít směrové šipky rovněž s logem 

Footgolfu. 

Hrou Footgolfu dobře pobavíte zúčastněné hráče, odbouráte mnohé předsudky, které ke golfovému 

hřišti patří, a hlavně pozvete do prostředí golfového klubu lidi, kteří by jinak možná na golf vůbec 

nepřišli.   
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Velmi podobnou filozofii má i další 

z alternativních aktivit pro golfové hřiště a 

tou je SNAG Golf. Hlavním posláním 

tohoto výukového programu je hravá výuka 

dětí a začátečníků, SNAG má však širokou 

škálu využití a jednou z možností jsou i 

hravé turnaje pro celé rodiny, seniory i 

hendikepované děti z řad negolfové 

veřejnosti.  Téměř každý klub má na svém 

hřišti travnatou plochu například v blízkosti 

klubovny, která není přímo využívána pro 

golfovou hru. Anebo disponuje plochou 

cvičné akademie, či cvičné louky. Tam 

všude se dá z jednotlivých komponentů výukového systému sestavit malé SNAG golfové hřiště. Při 

SNAGu se hraje na terče, nikoli na vzdálenost, k rozestavení několika jamkového hřiště tak stačí 

relativně malá plocha.   

A opět záleží pouze na fantazii organizátora, jak hřiště sestaví. Další pravidla hry jsou stejná jako u 

regulérního golfu. Hra začíná na odpališti – v kroužku, a pokračuje co nejmenším počtem úderů 

k jamce – v tomto případě ke kuželovému terči s vlaječkou.  Hru lze ozvláštnit různě značenými 

překážkami, hazardy, bunkry a outy z materiálů ve vybavení hřiště naprosto běžnými, jako jsou 

barevné kolíky,  T-markery, vytyčovací řetízky či lana. Použít lze také soutěžní scorekartu pro 

zapisování počtu ran soutěžících hráčů a herní systémy používané při běžných turnajích, Texas 

Scramble atd.  

Zábavný program na vašem hřišti pro klientelu „odjinud“ s příměsí golfu je na světě, a to za poměrně 

nízkých pořizovacích nákladů a bez nutnosti velkých úprav hřiště. Od podobných aktivit je pak již jen 

krůček nabídnout těmto hráčům také vyzkoušet si odpal golfového míčku regulérní holí. A první krok 

ke golfu je učiněn…  


