
Golfový klub Nová Bystřice byl v době svého vstupu na golfovou scénu 
fenoménem. Někdy se říká, že právě on stál na počátku golfového boomu 
v Čechách a otevřel golf široké veřejnosti. Nová Bystřice byla prostě jiná  
a hlavním tahounem a enfant terrible českého golfu na přelomu století byl 
Roman Khaur. Letos na jaře oslavil 70 let – v místě, kde před rokem 1990  
čerpal inspiraci k následujícím záměrům a krokům:

ROMAN KHAUR
enfant terrible českého golfu



• Umístit golfové hřiště do bývalého pohraničního pásma bylo zvláště drzé  
a odvážné a vyvolalo třenice se všemi ekologickými aktivisty, i rozruch mezi 
několika golfovými kluby v ČR.

• Uvažovat o budoucím komplexu navazujících resortů s rakouským Haugschlagem 
a Litschau bylo v situaci, kdy v r. 1996 byla v ČR čtyři 18 jamková hřiště a několik 
devítek, čirým bláznovstvím

• Největší „peckou“ měla být jamka  
za Balkovým rybníkem na rakouské 
straně. Ale to byl problém nejen pro 
„zelené“, ale pro celou golfovou 
enklávu, státní správu, atd., protože 
jsme nebyli v EU, ani v „Schengenu“ 
a těch 170 m přes vodu by vyžadovalo 
doprovod celní stráže. To se prosadit 
nepodařilo a tak musel být projekt 
upraven a hřiště končí na linii „železné 
opony“, která se po Helsinkách 
1972 posunula více do vnitrozemí. 
(viz obrázek)

• Vybudovat veřejné hřiště (9 jamkový 
znormovaný public) bylo cosi nesku- 
tečného. Zprovozněn byl v r. 2000 a stá-
le je nejlepší akademií v ČR.  

• Nastavit princip na systém „pay&play“ (zaplať a hraj) bez předchozího členství  
v klubu a hru si vyzkoušet, to bylo novum.



• Nastavení cenových relací na úroveň jiných sportů a odstranění výjimečnosti golfu. 
•  

• Bystřická cenová politika vyvolala značnou nelibost a spory, výrazně se odlišovala. 
Klub se stal nejpočetnějším v ČGF, což mu dle tehdejších Stanov zajišťovalo i nejvíce 
hlasů při hlasování na konferencích. Mnozí měli obavy z jeho síly a tak GCNB navrhl 
přechod na princip „jeden klub = jeden hlas“ v rámci ČGF.

• Zelená karta z NB – to  byl další problém. Klub byl obviněn z toho, že hráčům 
„rozdává“ zelené karty bez zkoušek. Nikoho nenapadlo, že je přes les rakouské 
Litschau a trenéři a že klub organizuje v prvních měsících r. 2000 golfové zájezdy 
do Tunisu, kde v několika turnusech získali členové NB zkoušku na jeho resortech. 
To vzbuzovalo údiv a závist.  

• V r. 2004 bylo otevřeno 18 jamek Mnichu a tak vznikl v rozpětí do 10 km obrovský 
resort 81 jamek (9+18 v N. Bystřici, 2x18 Haugschlag a 18 Litschau). 

• 81 jamek na dlani – tím se naplnila původní idea Romana Khaura o vytvoření 
seskupení více golfových hřišť dostupných z jednoho ubytovacího místa. Takové 
seskupení a soustředění jamek je výjimečné dodnes.

• Na otevření hřiště přivedl za finanční přízně Rudiho Penna dvojici Alex Čejka 
vs. Markus Brier. Tím byl současně otevřen projekt „Golfregion Česká Kanada – 
Waldviertel“, základ pozdějšího „Heart of Golf“.

• GC NB jako první prolomil faktickou i psychologickou bariéru a předvedl, že golf je 
hra bez nutnosti velkých investic do členství, že golf je dostupný skutečně všem. 

• Nová Bystřice byla na počátku golfového boomu v ČR. Do povědomí golfové 
veřejnosti a historie domácího golfu jakož i do rozvoje regionu se NO–BY zapsala 
výrazným písmem. 

Z úvodního slova 13. 11. 1999: „Význam golfu pro region bude teprve v budoucím čase 
doceněn“. Tímto hřištěm dotváříme seskupení golfových hřišť s rakouskou stranou 
na 81 golfových jamek na dlani a tuto symbiozu českého a rakouského golfresortu 
doprovází mnoho dalších společných prvků. Od skvělé přírodní scenérie, přes hustou 
síť cyklotras, množství lesů, rybníků. Jak jinak to nazvat než „přírodní lázně“. Jedinečné 
prostředí k duševní i fyzické relaxaci.

K jeho životnímu jubileu bylo Agenturou Česká Kanada uděleno Romanu Khaurovi 
Čestné uznání za přínos projektu pro rozvoj regionu České Kanady.

Nyní bydlí a působí v místě, odkud do Nové Bystřice přišel, za humny, v Litschau.

Lad. Mátl
prezident GC Nová Bystřice
březen 2021


