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Cesta českého golfu na evropský vrchol 
 

 
Základní desatero: 

1. Jasně stanovený cíl 
2. Inspirativní příklad 
3. Vlastní vize 
4. Profesionální řízení 
5. Houževnatost a trpělivost 
6. Personální důslednost 
7. Finanční zázemí 
8. Účinný kontroling 
9. Trvalé vzdělávání 
10. Flexibilita a pokora 

 

 
1. Jasně stanovený cíl 
Český golf má potenciál k tomu, aby se propracoval mezi nejúspěšnější golfové země Evropy. Dva základní 
předpoklady nám určitě nechybí. K celkovému počtu obyvatel máme dlouhodobě stabilní a dostatečně 
početnou členskou základnu a také dostatek kvalitních golfových hřišť. To samo o sobě ale nestačí. 
Stanovme si nový a jasný cíl. Přivést český golf do roku 2028 do evropské golfové špičky! 
 
2. Inspirativní příklad 
Je několik srovnatelných zemí v blízkosti ČR, které patří do evropské golfové elity: Belgie, Holandsko, Dánsko, 
Finsko. Jak je možné, že tyto země, na rozdíl od nás, dokázaly vychovat tolik skvělých mladých hráčů?  
Příklady těchto zemí nám více než jasně ukazují, že také český golf je možné posunout na evropský vrchol. 
 
3. Vlastní vize 
Přes všechny podobnosti má každá z výše uvedených zemí svá specifika. Má je i český golf. Nebrání ale tomu, 
abychom měli vyšší ambice a dokázali českému golfu naplánovat výrazně odvážnější výkonnostní a 
výsledkové cíle než dosud. 
Vlastní vize, které citlivě doplní inspirativní příklady, zrychlí českou cestu mezi elitní golfové státy Evropy. 
 
4. Profesionální řízení 
Abychom dokázali splnit hlavní cíl, posunout český golf ze současného průměru do evropské špičky, je nutné 
důsledně pokračovat v profesionálním řízení všech důležitých oblastí ČGF. 
Hlavní cíl však výrazně překračuje časový mandát současného výboru ČGF. Proto bude nezbytné zachovat 
jistou personální integritu v jeho složení i pro další volební období. Nový výbor ČGF musí tento úkol nejen 
převzít a plně ho akceptoval, ale systémově na něm dále pracovat. 
Chceme-li, aby český golf došel na vrchol, musí se s tímto cílem ztotožnit také všichni profesionální 
pracovníci ČGF. 
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5. Houževnatost a trpělivost 
Z časového rámce 8 let je zřejmé, že nás čeká delší cesta. Určitě nebude snadná. Je nutné počítat s různými 
překážkami. Potýkaly se s nimi všechny výše zmiňované země. Přesto to zvládly velmi úspěšně. Především 
proto, že dokázaly jít houževnatě a trpělivě za vytýčeným cílem. 
Osm let je dlouhá doba, splnit ambiciózní cíl bude vyžadovat trpělivost, ale současně také houževnatost. 
 
6. Personální důslednost 
Vhodné personální složení lidí na všech úrovních je klíčové pro splnění tohoto cíle. Lze očekávat, že se bude 
v čase proměňovat. Při výběru vhodných lidí pro splnění tohoto náročného úkolu musí být akcentována 
zejména odbornost, ochota 100 % pracovního nasazení, dosažené výsledky. Je nejvyšší čas začít používat při 
hledání vhodných kandidátů také výběrová řízení. 
Na vrchol nikdy nelze dojít s těmi, kteří nemají odpovídající kvalifikaci nebo nejsou ochotni pro splnění cíle 
udělat maximum. 
 
7. Finanční zázemí 
ČGF do oblasti výkonnostního golfu a reprezentace vložila v posledních letech desítky miliónu korun. Bez 
odpovídajících výsledků. Výbor ČGF nyní rozhodl o tom, že tato oblast musí za tyto prostředky odvádět 
výrazně lepší výsledky.   
Finanční zázemí ČGF je dostatečné pro postupnou cestu českého golfu na evropský vrchol. 
 
8. Účinný kontroling 
Cesta českého golfu na evropský vrchol bude samozřejmě zatížena nutnými náklady. Je proto samozřejmé, 
že jejich vynakládání a efektivitu bude nutné důsledně a průběžně kontrolovat. 
ČGF má dostatečné kapacity k tomu, aby prováděla důsledný kontroling efektivnosti vynaložených 
prostředků při cestě českého golfu do evropské špičky. 
 
9. Trvalé vzdělávání 
Bez průběžného a kvalitního vzdělávání nelze dojít na vrchol. Ať už toho přímého – trenéři, nebo nepřímého 
– profesionální pracovníci SÚ STK ČGF na zahraničních pracovních cestách.  
Do metodiky, řízení, trenérské a organizační činnosti českého golfu bude bezpodmínečně nutné 
implementovat know-how, které musíme získat nejen z výše uvedených zemí, ale i ze světových golfových 
velmocí. 
Odpovědnost za trvalé vzdělávání trenérů a zapojených osob převezme ČGF do svých rukou. 
 
10. Flexibilita a pokora 
Žádná z výše uvedených zemí nedošla na evropský golfový vrchol tak, že stanovila jen jeden univerzální 
geniální plán. Na této cestě nevyhnutelně dochází k některým nutným korekcím. Je nezbytné flexibilně 
reagovat na to, že světový golf se dynamicky vyvíjí. Současně je však absolutně nezbytné, aby prioritní jasný 
cíl zůstal stejný.  
Na cestě k vrcholu musíme zachovávat zdravou míru pokory. Nepřeceňovat dílčí úspěchy, mít chuť se stále 
učit od těch úspěšnějších a aplikovat do českého golfu osvědčené světové golfové trendy. 
Je-li systém nastaven správně, výsledky se dostaví, a to i za cenu nutných korekcí v průběhu cesty. 
 
 
Schváleno výborem ČGF dne 9. června 2020 


