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CZELákadlem pro golfisty je rovinaté hřiště v blízkosti druhého nejvíce 
navštěvovaného zámku v jižních Čechách, v Hluboké nad Vltavou. Golf 
Klub Hluboká na rozlehlých loukách se vzrostlými duby v podzámčí 
provozuje osmnáctijamkové hřiště i devítijamkovou akademii.

+420 776 826 376, www.golfhluboka.cz 
GPS: 49°2’49.272”N, 14°26’35.160”E

Osmnáctijamkové hřiště ve 
Svachově Lhotce leží jen pět 
kilometrů od historického centra 
Českého Krumlova. Mezi do-
plňkové služby patří ubytování ve 
Village golf hotelu přímo v areálu 
tohoto golfového resortu i nabíd-
ka denních lázní Mladina, kde na 
vás čeká modřínová vana plná 
piva. 

+420 606 754 570
www.golfck.cz 
GPS: 48°49’37.438”N, 
14°21’48.364”E

Nejstarší devítijamkové hřiště v jižních Čechách, vzdálené šest kilo-
metrů od města Bechyně, je citlivě zasazené do Národní památky 
Černické obory. Některé jamky vedou částečně lesem. Hráči se mo-
hou ubytovat v penzionu přímo na hřišti.  

+420 606 677 894, www.panstvi-bechyne.cz 
GPS: 49°17’20.792”N, 14°32’14.266”E

Vyhledávaný Golfresort Monachus tvoří osmnáctijamkové mistrovské 
hřiště Mnich a devítijamkové hřiště Nová Bystřice, které bylo prvním 
veřejným hřištěm v České republice a pro svou nenáročnost zůstává 
oblíbené především u začínajících golfistů.

+420 602 130 905, www.golfmonachus.cz, www.golfnovabystrice.cz 
GPS: 49°0’45.396”N, 15°5’29.184”E

Osmnáctijamkové hřiště najdou golfisté ve středu Přírodního parku 
Jistebnická vrchovina nedaleko skalního útvaru Čertovo břemeno, podle 
kterého dostal areál svůj název. 

+420 775 913 338, www.cebr.cz 
GPS: 49°31’35.170”N, 14°31’10.438”E

Mezi nástrahy osmnáctijamkového golfového hřiště v Kestřanech  
u Písku patří i několik rybníků. Areál se rozprostírá na ploše 110 hektarů.

+420 739 036 762, www.czgolf.cz 
GPS: 49°17’1.873”N, 14°4’41.464”E

Ideální hřiště pro začátečníky i úplné nováčky. 600 metrů čtverečních 
travnatých odpališť však ocení i zkušení hráči. Hřiště je výborně přístupné 
autem, pěšky či na kole. Nachází se v klidné lokalitě.  

+420 733 113 177, www.gkcb.cz 
GPS: 48°58’21.137”N, 14°26’25.091”E

Hřiště Adventure minigolfu se skládá z 18ti jamek různé obtížnosti. Hra 
není nijak fyzicky náročná a zahrát si u nás může skutečně každý, včetně 
těch nejmenších. Žádný dress code a velmi jednoduchá pravidla, to je 
Adventure minigolf pro celou rodinu. Hřiště je navíc krásně osvětleno  
a nabízí tak neobvyklý večerní zážitek plný dokonalé romantiky.

+420 720 582 724, www.areal-hluboka.cz 
GPS: 49°2’34.080”N, 14°26’35.521”E

Hartl Golf Resort Bad Griesbach se vyznačuje světově jedinečným kon-
ceptem, který spojuje zdraví, wellness, golf, obchod a sport. Nabízí 
výjimečnou řadu 10 golfových hřišť, zasazených do malebné bavorské 
přírody a mnoho dalších atrakcí pro celou rodinu. Zažijte radost z krásné 
hry. S rozmanitou nabídkou pěti 18jamkových hřišť, nebo lekcemi  
největší evropské golfové školy.

+49 (0)8532/790-0, http://www.hartl.de/golf/
GPS: 48.38805,13.184279

Moderní golfový simulátor 
GolfBlaster 3D, který je 
nainstalován ve sporto- 
vním centru, nabízí velmi 
věrohodnou hru, jež může 
zkušeným hráčům po- 
sloužit jako trenažér. 
Nechybí ani golfová škola 
pro úplné nováčky.  

+420 723 708 515
www.teniscb.cz 
GPS: 48.9756847N, 14.4654067E

Adventure golf je novou formou zábavy pro malé i velké, amatéry i pro-
fesionály, skupiny i jednotlivce. Jedná se interiérové hřiště s 9 jamkami, 
takže je možné hrát za každého počasí a v každou roční dobu. Adven-
ture golfové hřiště se vyznačuje překážkami a nerovnostmi klasického 
golfu a velikostí minigolfových hřišť. Jednotlivé jamky jsou propojeny 
dřevěnými chodníčky, po kterých se můžete po hřišti pohybovat. K dis-
pozici je také plně profesionální 3D FULL HD Golfový simulátor.

+420 380 735 208, www.hotelfrymburk.cz  
GPS: 48°40’2.912”N, 14°9’50.638”E V dolnobavorském Bad Goegging vás očekává Marc Aurel Spa & Golf 

Resort, ve kterém zažijete uvolněnou atmosféru jedinečného golfového 
a wellness hotelu. MARC AUREL Spa & Golf Resort je členem německé 
golfové asociace (DGV). Golfový resort nabízí 9ti jamkové golfové hřiště 
s velkým driving range a funkční plochy na chipping, pitching a putting 
green.

+49 (0)9445 / 95 80, http://www.bayern-golf.de/
GPS: 48.815123,11.787234

Golfové hřiště, které je 
opravdovou výzvou. Do-
posud ho totiž ještě nikdo 
nepokořil – nezahrál par 
nebo lepší výsledek. A že 
se už snažil nejeden vy-
nikající hráč. Z hřiště se 
nabízí krásný pohled na 
okolní přírodu. Ubytování 
je možné v blízkosti areálu. 
 
+420 731 774 600
www.golfzahradky.cz 
GPS: 49°7’27.59”N, 13°40’55.90”E

Golfový trenažér, který 
slouží pouze zkušeným 
hráčům, vás zavede na nej- 
proslulejší světová hřiště. 
Full Swing Golf Simulátor 
představuje naprostou špič- 
ku, kterou každý golfista 
ocení.

+420 380 731 777
www.amenity.cz 
GPS: 48.6375639N, 
14.2070394E

Od Dunaje směrem na sever se zdvihá náhorní plošina Mühlviertelu až  
k šumavským výšinám. Pohled do dálky na krásné panoráma krajiny si tak 
mohou užít i hosté, hrající golf. Přeshraniční golfový region Dunaj – Šuma-
va – Bavorský les nabízí mentální trénink pro hráče golfu. Přitom mohou 
hobby i profi hráči efektivním mentálním cvičením zlepšit svou hru. Zvláštní 
krajina a energií nabitá místa jsou pro tato cvičení ideálním prostředím. 

+43 7281 20065, www.donau-boehmerwald.com

Jen několik minut chůze 
od centra města Písek 
stojí komplexní sportovní 
centrum, ve kterém na-
leznete i golfový simulátor 
GolfBlaster. Kromě samot- 
né hry můžete zdokonalo- 
vat například svoji údero- 
vou techniku.

+420 382 271 030
www.sportcentrumpisek.cz 
GPS: 49°18’26.049”N, 14°8’20.900”E

Ten, kdo se nikdy nevydává na cesty bez své golfové hole, najde ráj 
v Horním Rakousku. V Horním Rakousku je 28 golfových hřišť, což je 
nejhustší síť v celém Rakousku. Tato síť hostům zajistí, že si na dovolené 
opravdu užijí ten nejhezčí golf. Stejně mnohostranné a různé jako krajina 
dovolených jsou i golfová hřiště: Od hřišť ležících přímo u Dunaje až po 
vysoko položená hřiště na Šumavě, kde se při hře díváte už do jižních 
Čech. V srdci hornorakouských Alp, v regionu dovolených Pyhrn-Priel si 
hosté mohou při hře užívat vyhlídku na okolní vrcholky.

+43 732 7277-720, www.golfurlaub.at 

Největší krytý driving range 
na jihu Čech s nočním 
osvětlením. Klub posky- 
tuje celoročně zázemí 
zkušeným i začínajícím 
hráčům. Nováčci se mo-
hou zapojit mimo jiné do 
golfové akademie. Zkušení 
jedinci pak do klubových 
soutěží.

+420 723 111 313
www.golf-hosport.cz 
GPS: 48°56’47.404”N, 14°31’6.232”E

Klub organizuje partnerské turnaje s ostatními golfovými kluby z České 
republiky i zahraničí. Nabízí také možnost zapůjčení golfového vybave- 
ní a nejrůznější výhody.

+420 602 472 747, www.golfklasik.cz 
GPS: 48°57’53.447”N, 14°28’22.931”E

Golfový klub v Týně nad Vltavou 
funguje již více než deset let. 
Stal se oblíbeným místem jak 
zkušených hráčů, tak i začáteč- 
níků. K dispozici je putting, 
chipping, síťový driving range 
a další tréninkové plochy pro 
nácvik krátké i dlouhé hry.

+420 602 435 366
www.gktnv.cz 
GPS: 49°13’20.484”N, 14°25’14.757”E

1. Golf Klub Hluboká nad Vltavou

2. Golf Club Český Krumlov

3. Golf Klub Bechyně

4. Golfresort Monachus, Golfový Klub Nová Bystřice 

5. Golf klub Čertovo břemeno

6. Golf Resort Písek

7. Driving GK České Budějovice

15. Adventure minigolf Hluboká nad Vltavou

19. Hartl Golf Resort Bad Griesbach 

12.Indoor LTC České Budějovice (Vltavské nábřeží)

16. Adventure Golf + 3D FULL HD Golfový simulátor 
      ve Wellness Hotelu Frymburk

20. MARC AUREL Spa & Golf Resort, Bad Gögging

9. Golf Zahrádky

13. Indoor Sport Arena Lipno nad Vltavou 17. Golfová turistika – mentální golfový trénink
      v regionu Mühlviertel

14. Indoor Sport Centrum Písek

18. Výborné možnosti pro golf v Horním Rakousku 

10. Driving HoSport České Budějovice 
      (Staré Hodějovice)

11. Indoor GKKLA Klasik České Budějovice 
      (ul. Komenského)

8. Driving GK Týn nad Vltavou

S golfovými holemi a chutí si zahrát přivítají 
hráče na všech jihočeských hřištích. 
Dostat míček do jamky se mohou poku- 
sit v příjemných kulisách zdejší přírody, 
která mlčky přihlíží jejich snahám – třeba 
na rozlehlé louce s letitými duby pod hlu- 
bockým zámkem nebo v prostředí přírod-
ního parku Jistebnická vrchovina, kde 
můžete navštívit golfové hřiště Čertovo 
Břemeno či národní památky Černická 
obora v Bechyni. Místo je pro zkušené 
a ostřílené golfisty i pro začínající hráče, 
kteří se teprve učí strefit do míčku na od-
pališti. Například Golfový resort v Hluboké 
nad Vltavou je otevřený všem. Za návštěvu 
stojí i hřiště u Českého Krumlova, Golf  
v Monachusu – Mnich a Nové Bystřici či 
Golf resort Písek – Kestřany.
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CZELákadlem pro golfisty je rovinaté hřiště v blízkosti druhého nejvíce 
navštěvovaného zámku v jižních Čechách, v Hluboké nad Vltavou. Golf 
Klub Hluboká na rozlehlých loukách se vzrostlými duby v podzámčí 
provozuje osmnáctijamkové hřiště i devítijamkovou akademii.

+420 776 826 376, www.golfhluboka.cz 
GPS: 49°2’49.272”N, 14°26’35.160”E

Osmnáctijamkové hřiště ve 
Svachově Lhotce leží jen pět 
kilometrů od historického centra 
Českého Krumlova. Mezi do-
plňkové služby patří ubytování ve 
Village golf hotelu přímo v areálu 
tohoto golfového resortu i nabíd-
ka denních lázní Mladina, kde na 
vás čeká modřínová vana plná 
piva. 

+420 606 754 570
www.golfck.cz 
GPS: 48°49’37.438”N, 
14°21’48.364”E

Nejstarší devítijamkové hřiště v jižních Čechách, vzdálené šest kilo-
metrů od města Bechyně, je citlivě zasazené do Národní památky 
Černické obory. Některé jamky vedou částečně lesem. Hráči se mo-
hou ubytovat v penzionu přímo na hřišti.  

+420 606 677 894, www.panstvi-bechyne.cz 
GPS: 49°17’20.792”N, 14°32’14.266”E

Vyhledávaný Golfresort Monachus tvoří osmnáctijamkové mistrovské 
hřiště Mnich a devítijamkové hřiště Nová Bystřice, které bylo prvním 
veřejným hřištěm v České republice a pro svou nenáročnost zůstává 
oblíbené především u začínajících golfistů.

+420 602 130 905, www.golfmonachus.cz, www.golfnovabystrice.cz 
GPS: 49°0’45.396”N, 15°5’29.184”E

Osmnáctijamkové hřiště najdou golfisté ve středu Přírodního parku 
Jistebnická vrchovina nedaleko skalního útvaru Čertovo břemeno, podle 
kterého dostal areál svůj název. 

+420 775 913 338, www.cebr.cz 
GPS: 49°31’35.170”N, 14°31’10.438”E

Mezi nástrahy osmnáctijamkového golfového hřiště v Kestřanech  
u Písku patří i několik rybníků. Areál se rozprostírá na ploše 110 hektarů.

+420 739 036 762, www.czgolf.cz 
GPS: 49°17’1.873”N, 14°4’41.464”E

Ideální hřiště pro začátečníky i úplné nováčky. 600 metrů čtverečních 
travnatých odpališť však ocení i zkušení hráči. Hřiště je výborně přístupné 
autem, pěšky či na kole. Nachází se v klidné lokalitě.  

+420 733 113 177, www.gkcb.cz 
GPS: 48°58’21.137”N, 14°26’25.091”E

Hřiště Adventure minigolfu se skládá z 18ti jamek různé obtížnosti. Hra 
není nijak fyzicky náročná a zahrát si u nás může skutečně každý, včetně 
těch nejmenších. Žádný dress code a velmi jednoduchá pravidla, to je 
Adventure minigolf pro celou rodinu. Hřiště je navíc krásně osvětleno  
a nabízí tak neobvyklý večerní zážitek plný dokonalé romantiky.

+420 720 582 724, www.areal-hluboka.cz 
GPS: 49°2’34.080”N, 14°26’35.521”E

Hartl Golf Resort Bad Griesbach se vyznačuje světově jedinečným kon-
ceptem, který spojuje zdraví, wellness, golf, obchod a sport. Nabízí 
výjimečnou řadu 10 golfových hřišť, zasazených do malebné bavorské 
přírody a mnoho dalších atrakcí pro celou rodinu. Zažijte radost z krásné 
hry. S rozmanitou nabídkou pěti 18jamkových hřišť, nebo lekcemi  
největší evropské golfové školy.

+49 (0)8532/790-0, http://www.hartl.de/golf/
GPS: 48.38805,13.184279

Moderní golfový simulátor 
GolfBlaster 3D, který je 
nainstalován ve sporto- 
vním centru, nabízí velmi 
věrohodnou hru, jež může 
zkušeným hráčům po- 
sloužit jako trenažér. 
Nechybí ani golfová škola 
pro úplné nováčky.  

+420 723 708 515
www.teniscb.cz 
GPS: 48.9756847N, 14.4654067E

Adventure golf je novou formou zábavy pro malé i velké, amatéry i pro-
fesionály, skupiny i jednotlivce. Jedná se interiérové hřiště s 9 jamkami, 
takže je možné hrát za každého počasí a v každou roční dobu. Adven-
ture golfové hřiště se vyznačuje překážkami a nerovnostmi klasického 
golfu a velikostí minigolfových hřišť. Jednotlivé jamky jsou propojeny 
dřevěnými chodníčky, po kterých se můžete po hřišti pohybovat. K dis-
pozici je také plně profesionální 3D FULL HD Golfový simulátor.

+420 380 735 208, www.hotelfrymburk.cz  
GPS: 48°40’2.912”N, 14°9’50.638”E V dolnobavorském Bad Goegging vás očekává Marc Aurel Spa & Golf 

Resort, ve kterém zažijete uvolněnou atmosféru jedinečného golfového 
a wellness hotelu. MARC AUREL Spa & Golf Resort je členem německé 
golfové asociace (DGV). Golfový resort nabízí 9ti jamkové golfové hřiště 
s velkým driving range a funkční plochy na chipping, pitching a putting 
green.

+49 (0)9445 / 95 80, http://www.bayern-golf.de/
GPS: 48.815123,11.787234

Golfové hřiště, které je 
opravdovou výzvou. Do-
posud ho totiž ještě nikdo 
nepokořil – nezahrál par 
nebo lepší výsledek. A že 
se už snažil nejeden vy-
nikající hráč. Z hřiště se 
nabízí krásný pohled na 
okolní přírodu. Ubytování 
je možné v blízkosti areálu. 
 
+420 731 774 600
www.golfzahradky.cz 
GPS: 49°7’27.59”N, 13°40’55.90”E

Golfový trenažér, který 
slouží pouze zkušeným 
hráčům, vás zavede na nej- 
proslulejší světová hřiště. 
Full Swing Golf Simulátor 
představuje naprostou špič- 
ku, kterou každý golfista 
ocení.

+420 380 731 777
www.amenity.cz 
GPS: 48.6375639N, 
14.2070394E

Od Dunaje směrem na sever se zdvihá náhorní plošina Mühlviertelu až  
k šumavským výšinám. Pohled do dálky na krásné panoráma krajiny si tak 
mohou užít i hosté, hrající golf. Přeshraniční golfový region Dunaj – Šuma-
va – Bavorský les nabízí mentální trénink pro hráče golfu. Přitom mohou 
hobby i profi hráči efektivním mentálním cvičením zlepšit svou hru. Zvláštní 
krajina a energií nabitá místa jsou pro tato cvičení ideálním prostředím. 

+43 7281 20065, www.donau-boehmerwald.com

Jen několik minut chůze 
od centra města Písek 
stojí komplexní sportovní 
centrum, ve kterém na-
leznete i golfový simulátor 
GolfBlaster. Kromě samot- 
né hry můžete zdokonalo- 
vat například svoji údero- 
vou techniku.

+420 382 271 030
www.sportcentrumpisek.cz 
GPS: 49°18’26.049”N, 14°8’20.900”E

Ten, kdo se nikdy nevydává na cesty bez své golfové hole, najde ráj 
v Horním Rakousku. V Horním Rakousku je 28 golfových hřišť, což je 
nejhustší síť v celém Rakousku. Tato síť hostům zajistí, že si na dovolené 
opravdu užijí ten nejhezčí golf. Stejně mnohostranné a různé jako krajina 
dovolených jsou i golfová hřiště: Od hřišť ležících přímo u Dunaje až po 
vysoko položená hřiště na Šumavě, kde se při hře díváte už do jižních 
Čech. V srdci hornorakouských Alp, v regionu dovolených Pyhrn-Priel si 
hosté mohou při hře užívat vyhlídku na okolní vrcholky.

+43 732 7277-720, www.golfurlaub.at 

Největší krytý driving range 
na jihu Čech s nočním 
osvětlením. Klub posky- 
tuje celoročně zázemí 
zkušeným i začínajícím 
hráčům. Nováčci se mo-
hou zapojit mimo jiné do 
golfové akademie. Zkušení 
jedinci pak do klubových 
soutěží.

+420 723 111 313
www.golf-hosport.cz 
GPS: 48°56’47.404”N, 14°31’6.232”E

Klub organizuje partnerské turnaje s ostatními golfovými kluby z České 
republiky i zahraničí. Nabízí také možnost zapůjčení golfového vybave- 
ní a nejrůznější výhody.

+420 602 472 747, www.golfklasik.cz 
GPS: 48°57’53.447”N, 14°28’22.931”E

Golfový klub v Týně nad Vltavou 
funguje již více než deset let. 
Stal se oblíbeným místem jak 
zkušených hráčů, tak i začáteč- 
níků. K dispozici je putting, 
chipping, síťový driving range 
a další tréninkové plochy pro 
nácvik krátké i dlouhé hry.

+420 602 435 366
www.gktnv.cz 
GPS: 49°13’20.484”N, 14°25’14.757”E

1. Golf Klub Hluboká nad Vltavou

2. Golf Club Český Krumlov

3. Golf Klub Bechyně

4. Golfresort Monachus, Golfový Klub Nová Bystřice 

5. Golf klub Čertovo břemeno

6. Golf Resort Písek

7. Driving GK České Budějovice

15. Adventure minigolf Hluboká nad Vltavou

19. Hartl Golf Resort Bad Griesbach 

12.Indoor LTC České Budějovice (Vltavské nábřeží)

16. Adventure Golf + 3D FULL HD Golfový simulátor 
      ve Wellness Hotelu Frymburk

20. MARC AUREL Spa & Golf Resort, Bad Gögging

9. Golf Zahrádky

13. Indoor Sport Arena Lipno nad Vltavou 17. Golfová turistika – mentální golfový trénink
      v regionu Mühlviertel

14. Indoor Sport Centrum Písek

18. Výborné možnosti pro golf v Horním Rakousku 

10. Driving HoSport České Budějovice 
      (Staré Hodějovice)

11. Indoor GKKLA Klasik České Budějovice 
      (ul. Komenského)

8. Driving GK Týn nad Vltavou

S golfovými holemi a chutí si zahrát přivítají 
hráče na všech jihočeských hřištích. 
Dostat míček do jamky se mohou poku- 
sit v příjemných kulisách zdejší přírody, 
která mlčky přihlíží jejich snahám – třeba 
na rozlehlé louce s letitými duby pod hlu- 
bockým zámkem nebo v prostředí přírod-
ního parku Jistebnická vrchovina, kde 
můžete navštívit golfové hřiště Čertovo 
Břemeno či národní památky Černická 
obora v Bechyni. Místo je pro zkušené 
a ostřílené golfisty i pro začínající hráče, 
kteří se teprve učí strefit do míčku na od-
pališti. Například Golfový resort v Hluboké 
nad Vltavou je otevřený všem. Za návštěvu 
stojí i hřiště u Českého Krumlova, Golf  
v Monachusu – Mnich a Nové Bystřici či 
Golf resort Písek – Kestřany.
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