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AMAZING GOLF:
PRVNÍ LIGA
v cestování za golfem
PŘIPRAVIL: Ondřej Katz FOTO: Martin Kovář a archiv Amazing Golf

Manželé Hana a Petr Peškovi jsou majitelé cestovní kanceláře Amazing Golf, která se specializuje na
golfové zájezdy na míru pro ty nejnáročnější zákazníky. Podle individuálních přání a požadavků dokážou
klientům připravit nabídku výletu do jakékoliv destinace na světě. Spokojenost zákazníků a v návaznosti
na to úspěch jejich podniku je založen na dokonalé znalosti prostředí, osobní znalosti naprosté většiny
nabízených destinací a na silných prožitcích, které manželé Peškovi při cestování za golfem načerpali.
Ročně jejich cestovní kancelář uspokojí cca pět set náročných klientů, kteří svým známým zpravidla
poskytují ty nejlepší reference. Byli jsme proto nesmírně rádi, že si paní Hana Pešková udělala čas
a nechala také nás nahlédnout pod pokličku jejich podnikání.
Paní Pešková, není Amazing Golf, tedy cestování za exkluzivním
golfem, poněkud hříšná kratochvíle?
Cestování rozhodně není hřích, je to zážitek. Pro mnoho z nás jsou to
ty nejkrásnější chvíle v roce. Všichni chceme prožívat krásné okamžiky a chceme jich co nejvíc. Ale to není hřích.
Pravda je, že každý to své štěstí zažívá trochu jinak. Někdo třeba
prostřednictvím adrenalinových zážitků a někdo zase vidí štěstí spíš
v maximálním komfortu a skvělém servisu. A někdo má největší pocit štěstí, když na golfu zahraje skvělou ránu. Takto to často mívají
muži, potřebují, aby se jim něco podařilo. Pak jsou šťastní.
Znamená to, že ženy jsou šťastné jindy? Těší se z jiných věcí než
muži?
Ano, ze zkušeností z našich cest za golfem s klienty to tak opravdu
vnímám.
Jsou tedy klienty Amazing Golf spíš pánské společnosti, nebo jezdí za luxusním golfem ve větší míře i rodiny?
Oba případy jsou docela běžné. Jezdí rodiny, party kamarádů, ale
hodně také páry. Partnerské dvojice jsou s posunem k tomu nejdražšímu typu dovolené s golfem stále častější.
Realitou je, že pánské společnosti pospolu kupodivu nevydrží tak
dlouho. Většinou čtyři až pět nocí, potom už nastává určitá únava.
Kdežto páry, a může jich být i více pohromadě, za exotickým golfem
často vyjíždějí na deset nebo i na čtrnáct dní. Tyto dovolené už ale
mívají trochu jiný charakter, většinou se golf kombinuje s pobytem na

plážích, jednodenní plavbou na moři, výletem vrtulníkem, ochutnávkou vín a tak podobně. Muži, ti jezdí hrát, tedy soutěžit.
Stává se také, že s vámi na dovolenou vyrazí rodina a někteří její
členové ani golf nehrají? Staráte se potom o program také jim?
Určitě, to je významnou součástí servisu, který klientům poskytujeme. I pro doprovod golfistů, většinou právě manželky, vytváříme
kvalitní programy, často přímo na hotelu, kde se může jednat o wellness a beauty programy, ale organizujeme třeba i poznávácí výlety za památkami a tak podobně. V Jihoafrické republice, špičkové
golfové destinaci, se třeba hodně jezdí na safari. Pro klienty, kteří
nehrají golf a cestují za odpočinkem nebo poznáním, jsme otevřeli
nový brand Amazing Tours.
Negolfové aktivity ale často bývají vítaným a někdy až nečekaně pozitivním zážitkem i pro klienty, kteří s námi primárně cestují za golfem. Jsou to pro ně nové, nečekané zážitky a většinou onu dovolenou
s golfem dokážou cenným způsobem obohatit.
Na druhou stranu běžné je i to, že klienti chtějí hrát golf šest dní na
skvělých hřištích a ničím jiným se nechtějí rozptylovat. Právě v tom
spočívá kouzlo dovolené na míru, každý dostane přesně to, po čem
touží. My svým klientům ze všeho nejdřív trpělivě nasloucháme, abychom se dozvěděli, co ve skutečnosti chtějí zažít. Někdy se stane, že
klient řekne, že chce jet do určité destinace, aby tam zažil to či ono,
a my mu nakonec onu požadovanou destinaci rozmluvíme a navrhneme lepší alternativu. Máme v tomto ohledu opravdu hodně zkušeností a dokážeme našim klientům dobře poradit.
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Last minute, narychlo zorganizovanou dovolenou, u vás tedy asi
hledat nemám…
Určitě ne last minute ve smyslu drastického snížení ceny a zaplnění
místa, které někdo odřekl. (úsměv) Ale umíme kvalitní dovolenou
s golfem zorganizovat také velice rychle. Zejména zkušenější klienti
už vědí, že v Evropě se vyplatí cestovat za počasím, takže za námi
klidně brzy na jaře přijdou s tím, že například ve Španělsku jsou právě
mimořádně příjemné, teplé dny a chtějí tam letět. Mají zrovna čtyři
dny volna a chtějí si je užít s golfem, takže klidně za tři dny letí.
V jakém věku jsou většinou vaši klienti?
Řekla bych, že nejčastěji nad 45 let. Pod čtyřicet let jen výjimečně. Je
to logické, určitě v tom hrají roli finanční možnosti, což zase souvisí
se seniorními pozicemi v zaměstnání, nebo s úspěchem v podnikání
a jistě i s určitou časovou flexibilitou… Typickým příkladem našeho
klienta je také podnikatel, který už svoji úspěšnou firmu prodal a po
letech intenzivní práce si dnes více užívá života.
Dá se říci, kolik v průměru stojí vámi zorganizovaná golfová dovolená?
Průměrná cena může být trochu závádějící už s ohledem na typ dopravy. Můžete si totiž udělat pěknou dovolenou a letět v economy
třídě, ale také si můžete udělat podobnou dovolenou s dopravou privátním letounem nebo ve first class. Dá se říci, že luxusní dovolená
začíná na zhruba deseti tisících korunách za osobu a den. Na druhé
straně spektra limity neexistují, někdo dá třeba deset tisíc eur za
jednu noc ve vile s privátním bazénem.
Jezdí se, předpokládám, hlavně v zimě za teplem, je to tak?
Ano, hlavní sezona je pro nás zima, nejsilnější měsíce jsou říjen, listopad, únor a březen. Na podzim si klienti ještě chtějí prodloužit letní
sezonu, jsou rozehraní a v Evropě už začíná být nevlídno.
A na jaře asi bývá motivací to, že se zase nemohou dočkat teplých
dnů. A když vidí, jak krásně je třeba na Mauriciu…
Co je v současnosti hitem golfových dovolených?
Řekla bych, že právě Mauricius. A určitě také Jihoafrická republika.
Tyto dvě destinace se dokonce dají kombinovat, protože nejsou daleko od sebe.
JAR je zajímavá jednak tím, že jsou tam opravdu nádherná hřiště,
ale také atraktivní další vyžití, jako právě safari, které už jsem zmiňovala. Mauricius zase vedle golfu umí nabídnout nádherné pláže
a skvělé služby. Hodně lidí se na Mauricius vrací, tam se opravdu dá
jet klidně třikrát, čtyřikrát… I to o jeho kvalitách něco vypovídá.
Na Mauriciu už ale za golfem řada lidí byla, někteří i několikrát,
jak říkáte. Co byste mi doporučila, když bych se chtěl pochlubit
destinací, kam za golfem nikdo nejezdí?
Velmi zajímavým zážitkem je Extreme 19th právě v Jihoafrické republice. To je hora, na níž vás vynese vrtulník a hrajete na jamku vzdálenou 360 metrů, přičemž převýšení je 400 m. To je celosvětově známá
„třešnička na dortu” Jihoafrické republiky a snad každý golfista by si
Extreme 19th někdy chtěl zahrát.
Ale je to tím pádem známá záležitost, i když evidentně značně
nedostupná. Mě by zajímalo místo, které v souvislosti s golfem
vůbec známé není, a přitom se tam dá dobře zahrát.
V Norsku na ostrovech Lofoty bylo vloni otevřené velmi výjimečné
hřiště. Tam skutečně dávají lišky dobrou noc. Do těchto míst doporučujeme pronájem privátního letadla, jinak je doprava dost komplikovaná. Klienty ubytujeme v moderních srubech přímo na hřišti, mají
krásný výhled na moře, mohou pozorovat polární záři…
Vy jste na Lofotách opravdu byla osobně hrát golf?
Ano, Lofoty jsme projeli autem a já jsem si je zamilovala. To, že tam
nedávno otevřeli golfové hřiště, mě tedy doslova nadchlo. Kombinace golfu s naprosto nedotčenou, někdy i poměrně drsnou přírodou,
je něco skutečně mimořádného. Samozřejmě tam nemusíte pouze

hrát golf, můžete vyrazit pozorovat velryby, kosatky a také ostatní
zvířata… Přitom vám ale i na Lofotách zajistíme absolutní komfort,
do Vašeho apartmánu Vám objednáme i kuchaře.
Doporučila byste ještě nějakou další destinaci, např. v teplých
krajích?
Určitě Malajsii nebo Dominikánskou republiku. Na ostrově Langkawi
v Malajsii je hřiště v jednom z nejstarších tropických deštných pralesů na světě – hrajete přímo v džungli a zároveň na břehu moře, je
to neskutečný zážitek! V Dominikánské republice hrajete na super
kvalitních hřištích a užíváte si z fairwayí výhledy na bílý písek, útesy
a tyrkysové moře.

Je zajímavé pozorovat, zda se lidé rozhodnou
vyrazit do míst mnohokrát vyzkoušených
a tím pádem zaručeně kvalitních, anebo
za více méně stejné peníze raději zvolí
nepoznanou exotiku, třeba i s nádechem
dobrodružství.
Jak si vlastně vzdálené golfové destinace prověřujete? Musíte
přece klientům zaručit vysokou kvalitu, absolutní komfort, v neposlední řadě i bezpečnost…
Většinu destinací, kam naše klienty posíláme, jsme osobně navštívili. Golfová hřiště, které doporučujeme, jsme hráli. I tak ale na místě
máme naše partnery, kterým zcela důvěřujeme, jsme s nimi v úzkém
kontaktu a můžeme tím pádem garantovat vše, na čem se s klientem
domluvíme.
Touží se vaši klienti na dovolené v golfu také zdokonalovat? Mívají třeba přání zahrát si se známým trenérem nebo jinou golfovou
osobností?
Stává se, že s nimi do zvolené destinace letí i jejich trenér, to ano.
My jsme schopní zajistit trenéra v místě pobytu, ale takové přání by
bylo velmi neobvyklé.
Je to dáno tím, že trenér golfu, pokud Vám má pomoci, by vás měl
dobře znát. Nejlepší je dlouhodobá a systematická spolupráce mezi
trenérem a hráčem. Každý dobrý trenér musí znát fyzické a pohybové možnosti svého svěřence a v závislosti na nich se vždy snaží
dosáhnout de facto jen jemných korekcí švihu.
Možná by ale bylo zajímavé zahrát si s významnou osobností,
s hvězdou golfového nebe let nedávno minulých. A nemusí hned
rozebírat můj švih. Stačilo by projít společně část hřiště, podělit
se o svůj pohled na věc…
K tomu docela dobře slouží golfové kliniky. Třeba v Abú Dhabí se každý rok v lednu hraje HSBC European Tour, významný turnaj s účastí
širší světové špičky. Pořadatelé nebo sponzoři vždy několik hráčů požádají, aby pro zájemce uspořádali kliniku, a my jsme schopni našim
klientům na takové golfové klinice zajistit účast. Samozřejmě nejde
o trénink v pravém slova smyslu, spíš o sdílení zajímavých zkušeností, ale je to pěkný, často nezapomenutelný zážitek.
Jezdí se také na prestižní turnaje jen tak koukat? I takové zájezdy
organizujete?
Samozřejmě. Ale nejčastěji je to kombinace návštěvy turnaje jako
divák a hry, kdy je třeba možné zahrát si na hřištích v blízkosti a také
na mistrovském hřišti ihned po skončení turnaje.
Na konci léta se bude v Paříži hrát Ryder Cup a určitě bude velký zájem se této výjímečné golfové události zúčastnit. Tyto velké akce jsou
ale vždy obrovsky sledované, a pokud se hraje v golfově vyspělých
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zemích, divácký zájem je obrovský. Možnost dostat se do bližšího
kontaktu se hrou, nebo dokonce s hráči je potom logicky značně omezený. Jednoduše řečeno, všechno to také může být hodně hektické
až únavné. My se proto budeme zaměřovat na zajištění balíčků VIP
Hospitality, s nimiž můžete v první řadě bydlet blízko hřiště a odpadne vám únavné cestování, vedle míst na tribunách si můžete užít

Nejoblíbenější golfové destinace
Hana Pešková:
Jihoafrická republika, Fancourt, hřiště Links
„Výjimečné hřiště, podle oficiálních zdrojů nejlepší v JAR. A mně to na
něm většinou jde.“ :-)
Petr Pešek:
Malajsie, ostrov Langkawi, hřiště Els Club
„Nejlépe ubytovat se v hotelu blízko hřiště, a když si zamluvíte ranní
tee time, potkáte na hřišti opice, varany, tukany… Je to nádhera, jen si
musíte dobře hlídat svůj míček.“ :-)
Oba, když je méně času:
Belek, Turecko
Algarve, Portugalsko

Malajsie, ostrov Langkawi, hřiště Els Club Teluk Datai

také VIP catering a spoustu dalších výhod, díky nimž bude Ryder Cup
pro naše klienty opravdu příjemným, nezapomenutelným zážitkem.
Na druhou stranu Ryder Cup je hlavně o atmosféře. Ano, je to naprosto mimořádná akce, ale jak už jsem říkala, ten kontakt s hráči
není na Ryder Cupu tak úzký, to prostě není možné.
Existují však jiné turnaje, kde hrají stejní hráči a vy si jejich umění
můžete užít mnohem intenzivněji. Jít s hráčem hřiště a dívat se mu
pod ruce na každé jamce, to je samozřejmě něco jiného než sedět na
tribuně u jedné jamky a čekat, až se na tuto jamku každý hráč dostane. Ano, tribuna s cateringem má svoje kouzlo, ale naši klienti už takových turnajů z tribuny většinou viděli dost. Chtějí být do hry vtaženi
mnohem víc než pouhým pozorováním, zajímá je ta aktivnější účast,
jejímž vyvrcholením je potom vlastní hra. A pro toto určitě existují
lepší akce, než je krásný, ale přece jen poněkud hektický Ryder Cup,
velké turnaje hrané v Americe nebo na britských ostrovech. Třeba
arabský svět je v tomto mnohem vlídnější.
Co vy a golf? Jak často hrajete?
Mám doma tři velmi dobré golfisty, naši dva synové trénují dvakrát
týdně a každý rok u nich vidím obrovský posun. Já tolik netrénuji,
hlavně přes zimu jsem hodně v kanceláři. V Česku moc nehraji, a to
hlavně proto, že mi to na českých hřištích moc nejde. Ale hned jak
vyjedu do zahraničí, pookřeji a všechno je hned lepší. (úsměv) Asi se
doma nedokážu správně uvolnit a hodit starosti za hlavu. To je totiž
pro golf velice důležité. Jsem prostě zahraniční buggy hráč.
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Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v České republice i na
Slovensku dle celkového počtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická ﬁrma roku

|

Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů
a Slováků, 70 největších světových společností Fortune 500 a téměř
50 společností z Czech Top 100

|

Komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva, včetně sportovního práva; klienty kanceláře jsou sportovci, majitelé sportovních
klubů a asociace působící v oblasti sportu a golfových hřišť

|

Právní a daňové poradenství v rámci soukromých investic do českých
i zahraničních nemovitostí, investičních příležitostí v oblasti luxusních
výrobků a služeb a dalších privátních akvizic, včetně investic do umění

|

Komplexní právní služby zabezpečující mezigenerační transfer kapitálu
a efektivní správu osobního a rodinného majetku v případě zásadních
životních změn, zahrnující dědické právo a problematiku svěřenských
fondů, rodinných holdingů, nadací a trustů

|

Právní poradenství a související daňové služby ve více než 80 zemích
světa a 12 světových jazycích; až 70 % případů s mezinárodním prvkem

Nejúspěšnější kancelář v ČR
a na Slovensku dle počtu
nominací a titulů dosavadních
ročníků soutěže

Klienty nejlépe hodnocená
právnická ﬁrma
v České republice
(2010, 2013, 2015)

Právnická ﬁrma roku
v České republice
(2011–2012, 2014–2017)

Jaroslav Havel | Partner

Jan Koval | Partner

Nejlepší právnická ﬁrma
pro fúze a akvizice v ČR
a na Slovensku
(2016)

1. místo v celkovém počtu
realizovaných fúzí a akvizic
v České republice

(2016–2017)
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