
 

MALEVIL 
OSMNÁCTKA NA RANČI 

 
 
Adresa:  Malevil s.r.o.,Heřmanice v Podještědí 280, 471 25 Jablonné v 
Podještědí 
GPS: 50°47'58.01"N 14°42'49.23"E 
Otevřeno: 2001 (založeno) 
Počet jamek: 18, PAR 72. 
Délka hřiště: žlutá 5435 metrů, červená 4729 metrů (po úpravě hřiště v 
roce 2010) 
Green fee: (po-čt) 700 Kč, (pá-ne, svátky) 900 Kč. 
Recepce: +420 487 762 107, e-mail: golf@malevil.cz, web: www.malevil.cz 
  
Další služby: bezbariérový přístup, golfové kurzy, pro shop, půjčovna 
golfových holí, půjčovna motorových vozíků, půjčovna ručních vozíků, 
trenér, bazén, sauna, tenis. 

 

 
Ideální místo pro golfovou dovolenou? 
Kdepak. Už dávno nemusíte jezdit do 
zahraničí. Stačí navštívit Malevil. Ranč, na 
kterém si kromě vaší oblíbené královské hry 
na osmnáctijamkovém hřišti vychutnáte 
téměř vše, na co si vzpomenete. 

  
Kde hřiště leží? 
Ranč Malevil leží skoro na hranicích s Německem pouhých 24 kilometrů od 
Liberce či od České Lípy v romantickém údolí Lužických hor nad obcí 
Heřmanice u Jablonného v Podještědí. 
Obklopuje ho Jezevčí, Zámecký a Kamenný vrch s výhledem na dominantní 
Ještěd či Hvozd. Výhledy jsou odtud nezapomenutelné. 
Kdy vzniklo? 
Historie tohoto resortu je stejně jako u většiny českých hřišť poměrně 
krátká. Roku 2001 bylo otevřeno znormované devítijamkové hřiště a 
driving range. Na jaře 2004 přibyla druhá devítka.  V srpnu 2010 pak došlo 
k úpravě některých jamek a přenormování hřiště. Změny se týkaly jamek 
7,8 a 9. Sedmička a osmička jsou úplně nové, devítka je zkácená původní 
sedmička. Dřívější osmička a devítka se staly součástí veřejného hřiště. 
Není Vám to jasné? Podívejte se na plán hřiště na těchto stránkách a hned 
se zorientujete. 
Co vás tady čeká? 
Jak se říká, bezpečnost na prvním místě - při odpalech si dejte pozor 
hlavně na auta a cyklisty, kteří jezdí po silnici protínající areál. 
Někteří hráči si tu stěžují na kvalita greenů a fervejí, ale vzhledem k ceně 
green fee se to dá omluvit. 
Jinak se tu hraje ale moc dobře a na každém kroku vás provází příjemná 
atmosféra. 
Nejhezčí jamky? 
Hned první dokáže postrašit. Z obou stran ji chrání aut. Na osmičce (par 4) 
musíte přemýšlet, zda vzít do ruky driver, či jen železo. Rybník je totiž 
místem dopadu ideálního odpalu. 
K chloubám místního plácku patří určitě dráhy 12 a 13. Dvanáctka vás 
dostane krásným výhledem do okolí. Je to třípar z kopce dolů. Za greenem 
stojí krásná chaloupka jako z pohádky vystřižená. Jen ta baba Jaga tam 
chybí. 
Ostatní vyžití? 
Skvělá zpráva pro váš negolfový doprovod. Ranč Malevil skýtá ideální 
místo pro dovolenou. Získá si vás tady nejen místní krásná horská příroda. 
Vodní sporty, cykloturistika, fitness, bowling, tenis, squash, či beach 
volejbal, jezdectví a pobyty na farmě, lázeňská turistika a wellness, pěší 
turistika,… Je jasné, že síla tohohle zeleného místa ční určitě v zázemí. 
Areál skýtá sportovní a relaxační ráj. Navíc tu najdete dvě restaurace k 
uspokojení vašich zmlsaných chuťových buněk, přímo na hřišti je hotel, 
v okolí komfortní sruby a dva penziony. 

 




















