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Chvíle napětí, pohledem ještě jednou 
změřit vzdálenost a pak švih… Míček 
letí, letí, letí a padá k zemi přímo 
do vyhloubeného dolíku s číslem 3.  
Hm, pochvalně zamručí parťák 
v týmu. Cítíte zadostiučinění. Teď 
je ta pravá chvilka se spokojeně 
rozhlédnout, nadechnout do plic vůni 
borovic a vykročit za další jamkou…

Začínáme s...

GOLF
LESNÍ
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jamek bývá různý počet – 10 či 12 plus nějaká ta extrémnější, 
která se nepočítá do celkového bodového ohodnocení, 
protože ji zvládne málokdo. můžete si ji prostě vyzkoušet 
mimo soutěž. Hraje se nejčastěji ve dvou (rozdělení do flightů 
– dvojic – zpravidla kopíruje dobré vztahy mezi danými 
osobami tak, aby jim bylo příjemně, či se absolutní nováček 
přiřadí ke zkušenému hráči). V podstatě je hra možná 
na skupiny (2–4 osoby) nebo jednotlivce, kdy pak hrají  
muži a ženy zvlášť (to údajně proto, aby ženy mohly také  
něco vyhrát; ale věřme tomu…). „jde nám o to, abychom  
si užili jeden druhého, vychutnali hru, nestresovali se, 
mezitím si popovídáme, podpoříme se, občas najdeme 
nějakou tu houbu… o něco víc jde až ve finále, kde se hraje 
o vítězství, o body, tam nastává to pravé soupeření.“ 

Hůl do ruky a pak se uvidí
Bojíte se přijít rovnou na turnaj (za rok jich bývá tak 
7–8, zpravidla během víkendu), skočit rovnýma nohama 
do něčeho, co jste nikdy předtím nedělali? strach není 
na místě, a pokud přeci, je možné se domluvit na vyzkoušení 
„mimo“ oficiální soupeření. Nicméně: „Dokud nedostanete 
do ruky hůl a nepovede se vám skvěle odpálit míček, který 
zatancuje na hraně jamky a poté spadne dovnitř, tak 
nepochopíte. je to pocit, který chcete zažít znova a znova.  
Hra vás nenápadně pohltí…“ 

Lesogolfistou snadno a rychle
Členství v klubu lesního golfu je bezplatné a prakticky nic 
pro to nemusíte udělat, pouze chodit hrát, trénovat a zůstat 
stejným nadšencem jako na začátku, kdy jste rozechvěle vzali 
do ruky svou první lesní hůl a odpálili tenisový míček. možná 
jen, že za tu dobu přibylo pár šedin na skráních, u nohou 
se vám motá drobotina a manželka čeká doma s večeří, ale 
v jádru jste se nezměnili. Láska k lesu, přírodě a jiskra v oku 
vám zůstala… Vězte však, že pokud hrubým způsobem 
porušíte stanovy a pravidla klubu, běda vám… 

„Každý správný lesogolfista se  
v lese chová ostražitě, ohleduplně 

Lesní co…?
Golf jistě znáte. Ale lesní golf? Přece nejde hrát mezi 
stromy v lese, pomyslíte si. to listí, jehličí, kořeny 
stromů, nepřehledný terén… Pakliže však přistoupíte 
na to, že možné je téměř vše, nevšední hra vám ukáže  
své taje. Poslechněte si, jak všechno začalo…
to se tak sejdou dva (v tomto případě Petr Pavel a Luděk 
Hrnčíř) a snaží se vymyslet táborovou hru pro děti. Dumají 
a dumají, s pohledem upřeným na nedaleký borovicový 
porost. co by to tak… „A co golf?“ „myslíš golf v lese?“  
„No to by byla sranda…“ A taky že byla. od plánu není daleko 
k realizaci a všechny děti už s radostí běží hledat svou první 
„golfovou“ hůlku pro svůj první turnaj. Psal se rok 1999 a nikdo 
netušil, že z nevinné táborové hry pro děti vznikne „seriózní“ 
hra pro dospělé, která má své kouzlo ještě 13 let poté…

Účelem hry je dostat míček do jamky 
na co nejmenší počet úderů.

Turnajem projít v pohodě a se ctí
Vyhrát putovní pohár, na kterém se popořadě skví jména 
všech vítězů; vyhrát sošku, což vás bude hřát na srdci, že 
nepatříte do starého železa; vyhrát sladkost, kterou hned 
vzápětí slavnostně předáte svému dítku… turnaj lesního 
golfu je o tom všem a skrývá mnohem víc… staří, mladí, 
děti… Zpravidla se sejde tak 20 účastníků, někdy i mnohem 
více (co si budeme říkat, záleží také na počasí). Pravdou je, 
že mužů bývá převaha. „Začal hrát i tatínek mého týmového 
spoluhráče, Vašek Hájek, který je teď počtvrté za sebou mistr. 
Nestydím se jen proto, že teď nemám čas poctivě trénovat,“ 
směje se lesogolfista jiří „George“ Řehoř. „Nedávno mi však 
vyťala ‚políček‘ i moje pětiletá dcera, která hrála poprvé 
v životě a zvládla nesmírně těžký putt na bonusu (extrémní 
jamce) naprosto bez problémů. Asi se nad sebou budu muset 
zamyslet. Ale být hrající organizátor není příliš snadná věc…“ 
hájí se naoko. je vidět, že mu více záleží na přátelském duchu 
celé akce než na vítězství za každou cenu (a navíc nějaká ta 
ocenění již jeho sbírku zdobí…).

Základem je dobrá organizace
organizátor je skutečně důležitou osobou turnaje. musí 
myslet na „všechno“. Připravit diplomy, vytisknout tabulky 
hráčů, vymyslet barevnost a sladěnost cedulek, zajistit 
případné doprovodné soutěže a především dopředu připravit 
celou trasu včetně „greenů“, tedy v případě lesního golfu 
spíše „brownů“, kde se bude hrát. Lokalit je několik, střídají 
se v celkem pravidelném rytmu. Klánovice, Kunratický les, 
milíčovský les a naprostou „klasikou“ a mekkou jsou Úvaly 
u Prahy, kde se konal vůbec první oficiální velký turnaj  
pod hlavičkou Klubu lesního golfu (září 1999). skrývá se  
tam i slavné místo – potůček alias „rigól“, přes který odpalovat 
je hotová prestiž a čest a mnozí si na něm obrazně řečeno 
vylámali zuby…

a dbá, aby za sebou nenechal stopy…“ 
říká organizátor. 
„Po skončení turnaje opět cedulky pečlivě sundáme, jamky 
zahrabeme a vše dáme do původního stavu. Prozatím 
se setkáváme pouze s pozitivními reakcemi případných 
‚kolemjdoucích‘ houbařů, pejskařů a dalších. Důležité je  
hrát v přírodě, jaká je, nic neměnit.“

VybaVení:
Hůl – lze najít na místě, ale ti zkušení již zpravidla mají tu 
svou z domova (musí být z jednoho kusu – nejlépe trochu 
zatočená dole; drobné úpravy jako broušení či šmirglování 
jsou povoleny). Délka podle velikosti hráče – do pasu, plus 
minus 20 cm.
Míčky – povolené jsou pouze tenisové (z praktických důvodů 
– lépe se v lese hledají a případný nechtěný úder tolik nebolí). 
Lze volit různobarevné či je popsat pro lepší rozeznání 
od ostatních míčků.
Šušeň – zatímco v „normálním“ golfu se pro odpal používá 
tzv. týčko, v lesním golfu je to upravená smrková šiška, max. 
do výšky dvou palců. 
Oblečení – pohodlné, dle počasí a ročního období. Vítány 
jsou rozličné pokrývky hlavy (všech barev a tvarů), veselá 
kravata pak dodá trochu lesku sportovní bundě… Prostě jde 
o zábavu, uvolnění a relaxaci, na rozdíl od skutečného golfu, 
kde je oblečení přesně vymezeno.
Pití, jídlo – dle uvážení každého jednotlivce.
Repelenty – vzhledem k hojnému rozšíření klíšťat 
v posledních letech nezbytná věc.

O čem to je a o čem to není… 
„Lesní golf je o přátelství, pohodě, legraci, chuti být venku, 
v lese a zkoušet něco nového,“ říká „George“ Řehoř.  
„osobně jsem raději v přírodě, než bych od rána do večera 
seděl u televize nebo počítače, kterého si beztak přes týden 
užiji až dost.“ A o čem to není? Není to o penězích, VIP 
setkáních ani o snobismu. Prostě se sejdou lidé, kteří mají 
stejný zájem, nadšení, obléknou si něco pohodlného, přitom 
i bláznivého a přátelsky (ale vážně a se zaujetím) soupeří… 

Není extrém jako extrém
„slyšel jste někdy o extrémním golfu?“ Hraje se například 
v Americe, na polích, skládkách… „Ano, ale neláká mě to. oni 
hrají s normálním golfovým vybavením a navíc na místech, 
která jsou nic moc… mám raději les, přírodu. Lákadlem je 
pro mě zcela něco jiného – hrát ve sněhu, třeba i ve vysokých 
horách. to je opravdový extrém. Náročná věc na pohyb, odpal, 
strategii. již jsem si to vyzkoušel a v budoucnu určitě zkusím 
znovu,“ uzavírá s lehkým zasněním jiří Řehoř.    

Helena Míková
odborná spolupráce: Jiří „George“ Řehoř

Klub lesního golfu Praha
www.lesnigolf.cz

Tip prO GOLFisTy:
Vyzkoušejte si na jeden turnaj, jeden 

den, jedno odpoledne odhodit naškrobené 
límečky, semišové botky a nablýskanou golfovou 
hůl. Vydejte se do lesa, najděte správný „klacek“ 

a připojte se ke všeobecnému nadšení lesních 
golfistů. Minimálně tím získáte pár hodin strávených 
na čerstvém vzduchu, navíc se můžete „blýsknout“ 

svým natrénovaným odpalem a znalostmi 
i v době, kdy skutečný green ještě zdaleka není 

připravený na svou sezónu a švihy mezi 
čtyřmi stěnami vás příliš nelákají…


