
 

  
PGA NATIONAL CZECH REPUBLIC JE PRŮKOPNÍKEM TRVALE 

UDRŽITELNÝCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ 
 

Hřiště spravované Troon International zdůrazňuje svůj závazek vůči životnímu prostředí 
 
Praha, 28. dubna 2021 - Hřiště PGA National Czech Republic, které je součástí projektu Oaks Prague, i nadále 
určuje nové trendy v golfovém prostředí. A to především díky zavedení rozsáhlých opatření v oblasti životního 
prostředí a udržitelnosti. Golfové hřiště, spravované společností Troon, bylo otevřeno v létě roku 2020 a dočkalo 
se mimořádně pozitivního ohlasu, což ještě umocnilo získané ocenění nejlepšího evropského golfového hřiště na 
World Golf Awards 2020. 
 
Golfové hřiště PGA National Czech Republic, otevřené před necelým rokem, má udržitelnost jako jednu z priorit 
své strategie. To se projevuje implementací celé řady působivých iniciativ v rámci programu pro udržitelnost 
GEO´s Oncourse, které jsou zaměřené na zvýšení biodiverzity, podporu udržitelnosti trávníku, předcházení 
znečištění, snížení spotřeby energie a recyklace všech materiálů. 
 
PGA National Czech Republic spravuje půdu o celkové rozloze 104 hektarů. Právě proto se k otázkám udržitelnosti 
staví čelem a aktivně hledá vhodná řešení, která pozitivně ovlivní jak místní komunitu, tak i další zúčastněné 
strany. Tým údržby hřiště přidal 23,15 hektaru přirozeného porostu, aby zajistil ničím nerušené prostředí a docílil 
tak 76 % plochy podporující biodiverzitu. 
   
Právě rozšíření přirozeného prostředí a omezení udržovaného travnatého povrchu přispělo k celkové udržitelnosti. 
Umožnilo snížit jak množství používaných hnojiv a chemických látek, tak i spotřebu vody a energie na zavlažování, 
a to díky menší ploše obhospodařovaného travnatého povrchu. Mezi priority patří i přizpůsobení golfového trávníku 
místnímu podnebí a půdě, a tím i snižování množství umělých látek potřebných k zajištění hustého a zdravého 
porostu. Navrácení původního rázu plochám, které nejsou využívány ke hře, zároveň pomáhá snižovat spotřebu 
energie díky nižší potřebě zavlažování, ale také snižuje náklady na palivo do strojů potřebných k údržbě hřiště. 
 
Dalším důležitým cílem je najít způsob, jak zabránit nadměrné produkci odpadu. Aktivně se vyhýbají využívání 
jednorázových plastových výrobků, jako je balená voda, brčka či kelímky.  Díky tomu je tým PGA National Czech 
Republic schopen úspěšně recyklovat 100 % plastu, 90 % kovů a 90 % papíru/lepenky. Veškerá posekaná tráva 
je kompostována. Dalším působivým výsledkem je zavlažování golfového hřiště, které zajišťuje ze 100 % voda 
zachycovaná v retenčních nádržích. 
  
Posledním krokem je aktivní role směrem k místní komunitě. Ta je součástí strategie, jelikož si klub uvědomuje 
význam pozitivního vlivu na své okolí. Hlavním cílem je podpora komunity například tím, že bude vytvořeno místo 
pro aktivní odpočinek i pracovní příležitosti, přispívající k fyzickému i duševnímu zdraví lidí. Tým golfového klubu 
zároveň hledá způsoby, jak pozemek zpřístupnit i negolfistům. Proto klub spolupracuje s místními organizacemi, 
propaguje dobrovolnictví a podporuje charitativní projekty. Komunitní a zdravotnické iniciativy vedly k 16 hodinám 
dobrovolnictví, podpoře lokálních dodavatelů, kteří tvoří polovinu z jejich celkového počtu. V minulém roce jsme 
podpořili dvě charitativní akce, golfisté v 99% všech her chodili pěšky a strávili na čerstvém vzduchu více než 51 
tisíc hodin.  
 
Jordan Fairweather, manager správy golfového hřiště PGA National Czech Republic poznamenal: „Ve 
společnosti Troon se vždy držíme nejvyšších standardů a v PGA National Česká republika přijímáme naši 
odpovědnost za implementaci postupů udržitelnosti pro místní komunitu, pro budoucnost golfového prostředí i pro 
všechny zúčastněné strany. Jsme hrdí na náš profesionální tým, který tuto práci provádí prostřednictvím celé řady 
pečlivě naplánovaných a implementovaných kroků, podporovaných mnoha speciálními projekty a událostmi, často 
ve spolupráci s odbornými poradci a partnery.“ 
  
 



 
Dalším cílem PGA National Czech Republic je dosáhnout certifikace GEO, nejvěrohodnějšího a 
nejrespektovanějšího ocenění udržitelnosti v oblasti golfu na celém světě. O toto prestižní ocenění se bude hřiště 
ucházet po dokončení klubovny, což je poslední fáze realizace golfového klubu. 
  
Více informací o PGA National Czech Republic najdete na www.oakspga.cz 
  
Více informací o Troon International najdete na: www.Troon.com/troon-international 
 
Oaks Prague 
 
Za projektem Oaks Prague stojí společnost Arendon a.s., která je jeho vlastníkem a provozovatelem. Společnost 
Arendon je součástí skupiny Decimus Real Estate. V České republice buduje unikátní značku Oaks Prague, která 
představuje jedinečný koncept luxusních rezidencí, jehož cílem je vytvořit sofistikované bydlení se všemi službami, 
které se ideálně hodí pro životní styl 21. století. 
www.oaksprague.cz 
 
 
PGA National Czech Republic  
 
PGA National Czech Republic nemá v regionu konkurenci. Hřiště je součástí projektu Oaks Prague, moderní čtvrti 
prémiových nemovitostí zasazených do krásné krajiny o rozloze 140 hektarů, jihovýchodně od Prahy. Golfové 
hřiště navrhl světoznámý designér Kyle Phillips. Kyle navrhl hřiště na všech kontinentech, včetně tří, která se řadí 
mezi 100 nejlepších hřišť na světě. Hřiště je průkopníkem ekologicky udržitelného golfového designu a provozuje 
jej společnost Troon, světový lídr ve správě golfových hřišť. Celé 18jamkové golfové hřiště bylo otevřeno v létě 
roku 2020. 
 
www.oakspga.cz  
 
Společnost Troon  
 
Společnost Troon se sídlem ve Scottsdale v Arizoně je největší světovou společností pro správu golfových hřišť a 
poskytuje služby na více než 585 místech po celém světě, včetně správy 630 18jamkových golfových hřišť. Kromě 
golfu se Troon specializuje na správu vlastníků domů, klubů soukromých rezidencí, správu nemovitostí a související 
pohostinství.  Troon provozuje a spravuje více než 620 provozů restaurací a občerstvení v golfových resortech, 
soukromých klubech, rekreačních zařízeních a v této kategorii byl několikanásobně oceněn. Do skupiny značek 
Troon, aktivních ve 45 státech a 30 zemích, patří tyto obchodní značky: Troon Golf, Troon Privé, Troon 
International, Honors Golf, OB Sports, Indigo Golf Partners, CADDIEMASTER, True Club Solutions, Cliff Drysdale 
Tennis a RealFood pohostinství, strategie a design.   Mezi nemovitosti spravované společností Troon patří například 
Princeville Makai Golf Club v Kauai, Champion Hills v Hendersonville v Severní Karolíně, Ocean Club v Paradise 
Island na Bahamách nebo Vattanac Golf Resort v Phnom Penh v Kambodže. Další novinky a informace najdete na 
webu www.Troon.com nebo se můžete se společností Troon propojit přes Facebook, Twitter, Instagram, Blog, 
web pro novináře, nebo se přihlásit k odběru magazínu Troon. 
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