
ÚVODNÍ  SLOVO  DO  BULLETINU  ČGF 
 
 
 
Vážení golfoví přátelé a kolegové, 
 
před necelými čtyřmi lety v březnu 2005 jste svými hlasy na konferenci ČGF udělili mandát 
současnému vedení ČGF. Věřte, že jsme tuto důvěru převzali s plnou odpovědností, o čemž 
svědčí celkové výsledky, které hodnotíme v nově předkládané koncepci jako „výchozí stav“ 
pro další období. Není sporu o tom, že golf prožívá v naší zemi velmi šťastná léta a po 
dlouhém období půstu máme blahobyt, jsme obklopeni stále větší a kvalitnější nabídkou 
všeho, co je spojováno s naším milovaným sportem. Tento rozvoj je samozřejmě 
provázen řadou problémů rychlého růstu, stejně tak jako tomu bylo u ostatních 
nejvyspělejších zemí golfového světa. Česká republika je označována za „Undiscovered golf 
destination“, a to plně v pozitivním smyslu. Je teď možno spočívat na vavřínech a čekat až 
nás svět objeví? Odpověď je jasná, a proto Vám předkládáme návrh Koncepce rozvoje golfu 
v ČR v letech 2009 – 2013. Je to návrh současného vedení ČGF, kam směřovat úsilí a určitá 
inspirace pro příští vedení ČGF, které bude zvoleno na konferenci dne 14. 03. 2009. 
 
 

Koncepce rozvoje golfu v České republice (ČR) 
v letech 2009 - 2013 

 
 
Česká golfová federace (ČGF) vychází z platných stanov občanského sdružení golfových 
klubů a dalších subjektů tvořících ČGF a dále z dosud platné a realizované koncepce rozvoje 
a zejména ze současných potřeb českého golfu v mezinárodních souvislostech a bude 
realizovat tuto koncepci rozvoje golfu: 
 
Základní oblasti rozvoje: 
I. Rozvoj herní a členské základny 
II. Soutěžní golf a národní reprezentace 
III. Juniorský golf 
IV. Informace o golfu 
V. Mezinárodní vztahy a organizace mezinárodních turnajů 
VI. Golfové kluby a další subjekty ČGF 
 
 

I. 
Rozvoj herní a členské základny 

 
Výchozí stav: 
Herní základna golfu (tj. golfová hřiště všeho druhu, cvičné plochy, indoors a další zařízení 
pro golf, včetně obchodních zařízení pro prodej golfového vybavení a služeb) se v ČR velmi 
dynamicky rozvíjí. Dle analýz renomovaných společností (KPMG, GRG, R&A, EGA) je tato 
dynamika v posledních 5 letech nejvyšší ve střední a východní Evropě a ČR se tak dostala na 
úroveň golfově vyspělých zemí. V současné době evidujeme 80 venkovních golfových areálů 
a nejméně 10 ve výstavbě. S tímto vývojem je možné vyjádřit spokojenost, ale počet hřišť a 
dalších zařízení je dosud nedostatečný s ohledem na počet obyvatel ČR ve srovnání 
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s nejvyspělejšími golfovými zeměmi Evropy. Cílem je zařadit se v příštích 10 letech mezi 
tyto země a herní základnu zkvalitňovat a nabízet stále více služeb pro členy klubů, další 
golfisty a hráče ze zahraničí.  
Členská základna (počet členů klubů a hráčů neregistrovaných v klubech ale využívajících 
služeb ČGF) rovněž dynamicky roste, opět nejvyšším tempem v Evropě vzhledem k počtu 
obyvatel. ČGF eviduje celkem 41 150 hráčů, z toho v CMR 1800 hráčů. Každoroční nárůst 
hráčské základny činí 20%. S tímto stavem se nelze spokojit. V příštích 10 letech musí být 
členská základna srovnatelná s ohledem na počet obyvatel s nejvyspělejšími golfovými 
zeměmi Evropy a golf v ČR se tak zařadí mezi 5 nejvýznamnějších sportů v naší zemi. 
V současné době golf figuruje ve statistikách ČSTV na 7. – 10. místě mezi 104 hodnocenými 
sporty. Cílem je zlidovění golfu a jeho přeměna na národní sport dostupný všem vrstvám 
obyvatelstva. 
 
Koncepční úkoly: 
1. Podporovat rozvoj herní a členské základny prostřednictvím konzultační, 

zprostředkovatelské a koordinátorské společnosti se 100% obchodním podílem ČGF, 
tj. CZECH GOLF CONSULTING s. r. o. Spolupracovat se subjekty činnými v golfu 
v ČR i v zahraničí, pořádat školení a semináře o všech aspektech golfu. Koordinovat 
postup vlastníků a provozovatelů golfových zařízení. Spolupracovat se státními orgány 
a institucemi a iniciovat legislativní a další právní opatření usnadňující rozvoj golfu 
v ČR. Podporovat zájem o golf v obecních orgánech a na školách.  

 
2. Prostřednictvím CZECH GOLF CONSULTING s. r. o. podporovat snahu klubů o 

získávání nových členů a podporovat celkově zájem o golf v ČR, zejména 
organizováním akcí typu: „Dny otevřených dveří, Hraj golf - změň život, Golf je hra, 
pojďte si hrát“ atd., se zaměřením na rodinu a mládež. 

 
3. Spolupracovat stále intenzivněji s Profesionální golfovou asociací ČR (PGA C) při 

náboru a výchově nových golfistů. Zapojit profesionály do většiny popularizačních 
akcí organizovaných nebo koordinovaných ČGF a kluby. Uzavřít v tomto směru 
novou smlouvu s PGA C s přesným vymezením vzájemných povinností.  

 
4. Koordinovat úsilí a zájmy vlastníků a provozovatelů hřišť a dalších zařízení pro golf a 

prostřednictvím CZECH GOLF CONSULTING s. r. o. se zúčastňovat aktivit a 
jednotlivých akcí těchto subjektů stojících mimo ČGF, a to v národním i 
mezinárodním kontextu. Vytvářet a udržovat dobré vztahy mezi subjekty ČGF a 
dalšími subjekty činnými v golfu stojícími mimo ČGF.  

 
 

II. 
Soutěžní golf a národní reprezentace  

 
Výchozí stav: 
Organizace závodní činnosti, vrcholné celostátní soutěže a organizace státní reprezentace patří 
mezi základní úkoly ČGF dle stanov. Počet celostátních soutěží organizovaných ČGF se od 
roku 2000 neustále zvyšuje a tato skutečnost je golfovou veřejností nedostatečně vnímána. 
V roce 2000 organizovala ČGF 28 soutěží, tj. jednotlivých turnajů, a v roce 2008 již počet 
soutěží dosáhl počtu 53, se stále se zvyšujícími nároky na organizační, informační a technický 
standard a zejména kvalitu služeb v oblasti centrálního sportovně – technického serveru ČGF. 
Poskytované služby pro organizátory golfových soutěží na hřištích v ČR výrazně překračují 
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evropskou úroveň, resp. úroveň služeb v oblasti informatiky v nejvyspělejších golfových 
zemích. Celostátní soutěže organizované ČGF probíhají bez problémů zásluhou kvalitních a 
obětavých organizátorů a STK v klubech, ale i díky zkušenému týmu organizátorů a 
rozhodčích ČGF. Tento stav je třeba neustále zlepšovat.  
Výkony národní reprezentace odpovídají současnému stavu herní a hráčské základny. 
Národní reprezentace je již několik let metodicky vedena jedním z nejlepších a 
nejzkušenějších trenérů planety Keith Williamsem a jeho asistenty. Do přípravy a výjezdu 
reprezentace vkládá ČGF velké finanční prostředky v řádu milionů Kč. Golf je sport 
absolutně individuální a výsledky vždy odpovídají individuálnímu talentu, tréninkové píli, 
životosprávě, podpoře rodiny a osobnosti reprezentanta, včetně jeho sebevědomí, psychické 
odolnosti a dalších individuálních součástí hráčské osobnosti. Tyto aspekty úspěchu nelze 
nahradit sebevětší materiální a tréninkovou podporou ze strany národního orgánu řízení golfu, 
tj. ČGF. Přesto bude ČGF stále více a s větším materiálním nasazením podporovat přípravu 
reprezentantů a potencionálních adeptů reprezentace.  
 
Koncepční úkoly: 
1. Vytvořit v ČGF, popř. v rámci CZECH GOLF CONSULTING s. r. o. profesionální 

realizační tým pro komplexní organizaci soutěží pořádaných ČGF, EGA a PGA na 
národní a mezinárodní úrovni, a to pro amatérské i profesionální soutěže. Využít 
zkušeností, personálního vybavení a kontaktů ČGF pro založení tohoto elitního 
organizačního týmu, který by byl k dispozici i ostatním promotérům a organizátorům 
soutěží v ČR a v Evropě, avšak vždy s cílem dalšího rozvoje golfu v ČR v souladu se 
stanovami ČGF.  

 
2. Neustále zkvalitňovat služby pro kluby a další organizátory turnajů prostřednictvím 

sportovně – technického serveru ČGF.  
 
3. Rozšiřovat strukturu a zvyšovat pravomoci a působnost regionálních orgánů STK.  
 
4. Zaměřit se intenzivně na další výchovu a jmenování rozhodčích na všech stupních 

kvalifikace, včetně mezinárodního oprávnění (St Andrews).  
 
5. Zajistit dostatek prostředků na efektivní účast reprezentantů na mezinárodních 

turnajích od juniorů až po seniory a udržet vysokou úroveň metodického vedení 
reprezentace, včetně pravidelných soustředění v ČR i v zahraničí během zimního a 
přechodného období. Vytvořit systém motivace reprezentantů a adeptů reprezentace. 
Základ organizace reprezentace založit na práci realizačního týmu ČGF ve složení: 
předseda STK, generální sekretář ČGF, manažer reprezentace ČGF, kapitán 
reprezentace a head coach reprezentace.  

 
6. Vyžadovat a systematicky propagovat dodržování pravidel a etikety golfu. 
 
 

III. 
Juniorský golf,  

tj. rozvoj golfu mládeže všech věkových skupin 
 
Výchozí stav: 
V evropském kontextu lze rozlišit země s výraznou podporou golfu mládeže, jde zejména o 
skandinávské země – Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko. Z dlouholetých golfových tradic 
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v rodinách, obcích a v klubech vyrůstá podpora golfu mládeže ve Velké Británii a Irsku. Pro 
účely této koncepce srovnáváme stav pouze v Evropě, nikoliv v USA, které jsou absolutní 
golfovou velmocí a podmínky pro golf mládeže jsou s evropskými nesrovnatelné. To ale 
neznamená, že inspiraci a poučení pro další vývoj nehledáme i v USA. Současný stav v ČR je 
nadprůměrem podpory golfu mládeže v Evropě. Golf téměř ve všech vyspělých evropských 
zemích s výjimkou výše jmenovaných směřuje ke stále vyšší komerci a utlumení klubových 
aktivit ve prospěch vlastníků a provozovatelů hřišť, kteří mají zpravidla minimální zájem na 
vytváření výhodných podmínek pro juniorský golf. Jde o stav zcela neuspokojivý a podpora 
mládeže je jedním z hlavních úkolů ČGF pro příští období. 
 
Koncepční úkoly: 
1. V rámci aktivit CZECH GOLF CONSULTING s. r. o. uvedený v kapitole I. této 

koncepce se zaměřit zejména na mládež a její získávání pro golf. Ve spolupráci s PGA 
C se zaměřit zejména na pohybově nadanou mládež a pro její další golfový vývoj 
upřesňovat a zkvalitňovat metodiku golfového tréninku a sportovní výchovy.  

 
2. V návaznosti na kapitolu I. této koncepce uzavřít s PGA C novou smlouvu s přesným 

vymezením odpovědnosti za výchovu golfové mládeže v ČR a s motivací pro členy 
PGA C, kteří se věnují přednostně mládeži.  

 
3. Pokračovat v podpoře Tréninkových Center Mládeže (TCM) založených v letech 2006 

– 2008 a zvyšovat počet těchto TCM. Zkvalitňovat metodickou podporu TCM a 
v tomto smyslu uzavřít smlouvu s PGA C s přesným vymezením povinností 
profesionálů a systémem ohodnocení této práce s mládeží.  

 
4. Prosazovat golf do škol a systematicky informovat obce o možnostech pro jejich 

obyvatele, rodiny a zejména mládež. V tomto směru spolupracovat se státními a 
dalšími institucemi ČR.  

 
5. Získat pro rozvoj juniorského golfu podporu ze státního rozpočtu a všeobecnou 

podporu vlády a parlamentu ČR.  
 
 

IV. 
Informace o golfu 

 
Výchozí stav: 
Existuje dosud velký rozdíl mezi informacemi pro negolfovou veřejnost a pro golfisty. Obě 
oblasti zaznamenávají v posledních pěti letech výrazný pokrok. Na základě relevantních 
výzkumů lze konstatovat výrazný nárůst znalostí o golfu mezi populací, která má ke golfu 
dosud velmi daleko, popř. golf přímo odsuzuje. Počet členů této skupiny obyvatel ČR se stále 
snižuje. Naopak golfisté si již zvykli na určitou úroveň služeb v oblasti informatiky ze strany 
ČGF a budou požadovat neustálé zlepšování a zvyšování počtu poskytovaných informací. 
Celkově lze konstatovat, že počet a kvalita mediálních informací o golfu výrazně převyšuje 
průměr i ve vyspělých golfových zemích kontinentální Evropy. Golf je pravidelně uváděn 
v rozhlase i v televizi a má již pravidelné relace. V ČR je vydávána řada golfových časopisů a 
postupně je odstraňována z golfu nálepka elitářského a drahého sportu. Přesto s tímto stavem 
a tempem vývoje není možné vyslovit uspokojení. 
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Počet hřišť i hráčů se v posledních patnácti letech více než zdesateronásobil a tomu musí 
odpovídat i úroveň informací o golfu. ČGF v roce 2007 zahájila úplnou a radikální přestavbu 
serveru ČGF s vynaložením značných prostředků za účelem dosažení těchto parametrů: 
- robustnost (technologie, úroveň provozuschopnosti, kapacita) 
- bezpečnost (dat, provozu, přístupů) 
- rozšiřitelnost (univerzální architektura) 
- otevřenost (definovaná rozhraní vůči dalším subjektům) 
- přenositelnost (technologie i aplikace) 
- široké portfolio služeb (typy turnajů, žebříčky, statistiky) 
 
K tomuto závažnému rozhodnutí vedly vedení ČGF především tyto důvody: 
- riziko nepokrytí nárůstu počtu golfistů, hřišť, klubů, turnajových výsledků 
- nedostatečné zabezpečení zpracovávaných dat 
- nezálohovaná provozní infrastruktura 
- nemožnost využití nových technologií 
- nepřehlednost SW aplikace 
- nemožnost pokrytí nových funkčních požadavků 
- potřeba přejít z čistě technické aplikace ke skutečnému informačnímu systému (v 

portálové podobě) 
 
Úplně od základů byla vybudována technická infrastruktura, jejíž základ tvoří 5 serverů řady 
HS od společnosti IBM s velmi silným procesorovým vybavením a paměťovou kapacitou. Na 
projektu byly odpracovány tisíce hodin. Jedná se o mimořádné dílo, které nemá v evropském 
golfu obdobu. Zavedení nového serveru do provozu je pochopitelně provázeno řadou 
problémů, které jsou postupně odstraňovány. 
 
Koncepční úkoly: 
1. Prostřednictvím smluvních partnerů, tj. odborných marketingových a mediálních 

společností, usilovat o maximální popularizaci golfu. Odstraňovat z vědomí občanů 
náhled na golf jako na „drahý a nepřístupný sport“. Více využívat možností 
televizního vysílání a internetu. 

 
2. Pokračovat ve zkvalitňování informatiky ČGF prostřednictvím centrálního serveru a 

poskytnout klubům, jednotlivcům i dalším osobám se zájmem o golf maximální počet 
informací o českém i zahraničním golfu, hřištích, hráčích, golfových možnostech a 
především usnadnit subjektům ČGF organizaci golfových soutěží všeho druhu. 

 
3. Zdůrazňovat tradiční hodnoty golfu, etiketu a smysl pro fair – play. 
 
 

V. 
Mezinárodní vztahy  

a organizace mezinárodních turnajů 
 
Výchozí stav: 
Golfové aktivity v českých zemích, tj. v bývalém Rakousku-Uhersku, Československu a 
v České republice lze sledovat přibližně od roku 1902. Za tuto dobu neměl český golf nikdy 
tak výrazné mezinárodní a diplomatické postavení jako v současné době. Evropská i světová 
golfová veřejnost a golfové instituce oceňují dominantní postavení českého golfu ve střední a 
východní Evropě a jeho velmi dynamický vývoj v posledních letech. Česká republika je 
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považována za vynikajícího organizátora golfových turnajů mezinárodního významu a 
v současné době obnovuje pořádání velkých profesionálních turnajů evropské a světové 
úrovně. Již v roce 2008 byly uspořádány turnaje v rámci European PGA Challenge Tour a 
European PGA Senior Tour a všechny nižší úrovně profesionálních turnajů a od roku 2009 
bude po 12 letech znovu obnovena nejvyšší soutěž evropského profesionálního golfu, tj. 
Czech Open – European PGA Tour. Ve vedení European Golf Association pracuje prezident 
ČGF Milan Veselý a v EGA Handicapping & Course Rating Committee pracuje Dalibor 
Procházka. Tato činnost v orgánech EGA svědčí o mezinárodním uznání golfu v ČR. ČGF má 
velmi dobré vztahy se všemi nejvyššími golfovými institucemi světa, tj. s International Golf 
Federation, The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews a European Golf Association. 
Tyto vztahy je třeba nadále udržovat a prohlubovat.  
 
Koncepční úkoly: 
1. Usilovat o co nejvyšší počet kontaktů na všech úrovních, tj. mezi golfovými kluby až 

po měření sil národních reprezentací a pořádání společných soustředění a soutěží. 
 
2. Pečovat o diplomatické kontakty v golfu a účastnit se jednání všech mezinárodních 

golfových orgánů a institucí. Podporovat začlenění golfu do olympijských her. 
 
3. Vytvořit ve spolupráci s The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews v ČR 

Central European Referee School garantovanou společně R&A, EGA a ČGF. 
 
4. Podporovat pořádání mezinárodních turnajů v ČR v rámci EGA a European PGA.  
 
 

VI. 
Golfové kluby a další subjekty ČGF 

 
Výchozí stav: 
Základ organizace ČGF tvoří golfové kluby. V současné době ČGF eviduje 132 golfových 
klubů v právní formě občanských sdružení a dále Profesionální golfovou asociaci ČR, Český 
svaz greenkeeperů a Seniorskou asociaci ČR. Počet těchto subjektů se bude v dalším období 
zvyšovat. Zájmem všech českých golfistů musí být zvyšování počtu herních areálů pro golf, 
nikoliv pouze nárůst nových klubů bez herního zázemí. V tomto smyslu musí být posuzovány 
i žádosti nových subjektů o přijetí do ČGF.  
 
Koncepční úkoly: 
1. Základ organizace ČGF spatřovat v golfových klubech. Poskytovat klubům dostatek 

informací z mezinárodních styků i vnitřního života ČGF. Usilovat o získání 
nejaktuálnějších a nejkvalitnějších informací o klubovém managementu, metodice 
vedení klubů, soutěží, hospodaření apod., ze všech vnitrostátních a mezinárodních 
zdrojů. 

 
2. Koordinovat spolupráci klubů s vlastníky hřišť, obcemi, orgány krajů a místními 

orgány ČSTV. 
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Vážení představitelé klubů a dalších subjektů ČGF, 
 
prosíme o vyjádření Vašich názorů k předkládanému návrhu Koncepce. Očekáváme zejména 
Vaše názory v diskusi na podzimní konferenci na Kunětické Hoře. 
 
Těšíme se na setkání na podzimním diskusním fóru. 
 
Praha, září 2008 
 
 
 
Česká golfová federace 
JUDr. Milan Veselý 
prezident  


