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Tréninkový systém ČGF v roce 2015 
Kapitola I - Aktualizovaná pyramida Tréninkového systému ČGF 
 
 
 
Národní Tréninkový  
systém ČGF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionální Tréninkový 
systém ČGF 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mládežnický golf v regionech: Tréninková centra mládeže,  
Kluby pracující s mládeží, regionální golfové túry 

RTC  RTC  RTC       RTC 
Západ A Západ B Východ A      Východ B 
Plzeň  Zbraslav Kunětická Hora      Kaskáda 

Reprezentace ČR do 18 let  
(dříve Rozvojová skupina) 

Reprezentace ČR,  
A-tým 

(dříve Výkonnostní skupina) 

Czech 
Golf 

Team 
4-6 hráčů 

6-8 hráčů 

8-10 hráčů 
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Tréninkový systém ČGF v roce 2015 
Kapitola II - Personální zajištění Tréninkového systému ČGF 
 
Profesionální trenéři         Profesionální aparát ČGF  
            
Keith Williams ČGF Senior Consultant & CPD Advisor    Luboš Klikar sportovní ředitel ČGF 
   kouč Czech Golf Teamu 
   kouč Kláry Spilkové      Petr Šavrda asistent sportovního ředitele ČGF 
             manažer Tréninkového systému ČGF 
Jiří Němeček  hlavní kouč ČGF        
   kouč Reprezentace ČR, A-týmu    Realizační tým Tréninkového systému ČGF    
   kouč Reprezentace ČR do 18 let    Hlavní metodik ČGF - TBA 
           Hlavní kouč ČGF Jiří Němeček 
Joaquín Millán externí kouč (Španělsko)      Svazový lékař MUDr. Jaroslav Větvička   
Navarro          Kondiční trenér - TBC 
           Fyzioterapeut - TBC 
*Ladislav Trubač kouč RTC Západ A      Psycholog - TBC     
Jan Mergl  kouč RTC Západ A      Výživový poradce - TBC      
                 
*Petr Němeček kouč RTC Západ B            
*Václav Raška  kouč RTC Západ B             
            
Jaroslav Krejcar kouč RTC Východ A       
Ondřej Špůr  kouč RTC Východ A 
 
*John Carrol  kouč RTC Východ B 
Petr Moučka  kouč RTC Východ B 
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Pozn.: 
• *trenéři, kteří v RTC Čechy a Morava pracovali už v roce 2014; 
• zájem spolupracovat s ČGF projevili profesionální trenéři Dagmar Klásková a Lukáš Horák. Mezi potenciálními spolupracovníky jsou  

dále profesionální trenéři Pavel Máj, Otakar Mareš, Rudolf Nechanický ml., Ondřej Lébl, Martin Kubricht, Karel Skopový ml., Tomáš 
Polišenský, Lukáš Hrouda. 

 
Smlouvy ČGF s profesionálními trenéry 
 
ČGF Senior Consultant & CPD Advisor 

• OSVČ - smlouva a fakturace podle odpracovaných dnů, bonusy za plnění výkonnostních cílů. 
 
hlavní metodik ČGF - TBA 

• OSVČ - smlouva a fakturace podle odpracovaných dnů. 
 
hlavní kouč ČGF 

• OSVČ - smlouva a fakturace podle odpracovaných dnů; 
• povinnost se trvale vzdělávat; 
• smlouva do 31. prosince 2017; 
• smlouva obsahuje výkonnostní cíle a odpovědnost za jejich dosažení, bonusy za splnění výkonnostních cílů, sankce za případné neplnění 

pracovních povinností (vedení a kontrola práce dalších trenérů v Tréninkovém systému ČGF včetně spolupráce s hlavními trenéry TCM, 
sledování hráčů v turnajové zátěži, administrativa, reporting aj.). 

 
ostatní trenéři ČGF 

• OSVČ - roční smlouva a fakturace podle odpracovaných dnů; 
• povinnost se trvale vzdělávat; 
• dvousložková odměna za tréninkový den a za administrativní práce, přípravu a organizaci tréninkových kempů; 
• bonusy a sankce. 
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Tréninkový systém ČGF v roce 2015 
Kapitola III - Modernizace Tréninkového systému ČGF 
 

• založení Czech Golf Teamu zahrnujícího největší české olympijské naděje na léta 2016, resp. 2020 (Klára Spilková, Vítek Novák,  
Šimon Zach, Hana Ryšková, Marie Luňáčková, Matyáš Zapletal, kouč Keith Williams); individuální tréninkový a turnajový program; 
doporučená účast členů Czech Golf Teamu v kempech Reprezentace ČR, A-týmu (vzory pro mladší hráče); 

 
• založení dalších dvou Regionálních Tréninkových Center (RTC) pro Západ A - Plzeň a Východ A - Kunětická Hora, zásadní změna  

v koncepci práce ve všech RTC (5 dvoudenních kempů, nejen metodika švihu, ale také informace z dalších sportovních věd: fitness, 
fyziologie & speciální cvičení & posilování, psychologie, výživa & pitný režim, biomechanika, course management, statistiky, antidoping, 
club fitting aj.); 
 

• zřetelná deklarace ke golfové veřejnosti, že se prodlužuje období, po něž se Tréninkový systém ČGF stará o výkonnostní růst elitních 
hráčů a hráček, a to na minimálně 21 let jejich věku. Moderní výzkumy potvrzují, že golfisté výkonnostně dozrávají po 10 až 15 letech 
od okamžiku, kdy se začali golfu věnovat jako vrcholovému golfu. Pro většinu českých hráčů tento vrchol přichází mezi 20. a 25. rokem 
jejich života.  

 
• zřízení Komise vrcholového golfu ČGF od 1. ledna 2015 včetně funkce hlavního metodika Tréninkového systému ČGF jako klíčové 

osoby pro jeho další rozvoj; 
 
Hlavní úkoly Komise vrcholového golfu ČGF 
 
a) metodika 

o tvorba, trvalá aktualizace a kontrola dodržování jednotné metodiky v Tréninkovém systému ČGFod Czech Golf Teamu  
až po TCM v klubech; 

o kontrola práce profesionálních trenérů na všech úrovních Tréninkového systému ČGF; 
o zajišťování trvalého vzdělávání profesionálních trenérů (CPD) pracujících v Tréninkovém systému ČGF; 
o vydávání odborných publikací důležitých pro správné fungování Tréninkového systému ČGF - první takovouto publikací  

v roce 2015 bude ČGF Tréninkový manuál, jehož autorem je Keith Williams; 
o aktivní spolupráce s osobními trenéry hráčů zapojených v Tréninkovém systému ČGF; 
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o vytvoření týmu odborníků z dalších sportovních věd a koordinace jejich aktivního působení v Tréninkovém systému ČGF  
= viz výše Realizační tým Tréninkového systému ČGF; 

o zajišťování efektivní vertikální a horizontální odborné komunikace uvnitř Tréninkového systému ČGF. 
 

b) reprezentace ČR 
o Výběr hráčů do národních tréninkových skupin Tréninkového systému ČGF; 
o Spoluvýběr hráčů do regionálních tréninkových skupin Tréninkového systému ČGF (spolu s Regionálními komisemi mládeže);  
o Vedení podrobného přehledu o hráčích v Tréninkovém systému ČGF (tzv. evidenční software - viz dále); 
o Nominace hráčů a hráček na vybrané týmové soutěže (Plán týmových výjezdů ČGF - viz dále). 

 
Personální složení Komise vrcholového golfu ČGF 

 
hlavní metodik ČGF - TBA       sportovní ředitel ČGF Luboš Klikar 
hlavní kouč ČGF Jiří Němeček      prezident ČGF Zdeněk Kodejš 
manažer Tréninkového systému ČGF Petr Šavrda    předseda STK ČGF Aleš Libecajt    

 
• zřízení Zdravotní komise ČGF od 1. ledna 2015, jejímž cílem je: 

o získání rychlého přístupu pro české hráče k nejlepším lékařům a specialistům v ČR;  
o vytvoření a stmelení týmu odborníků, kteří budou spolupracovat s hlavním metodikem ČGF v Realizačním týmu Tréninkového 

systému ČGF, budou se podílet na odborné náplni kempů ve všech patrech Tréninkovém systému ČGF a v roce 2015 vytvoří 
minimálně následující metodické materiály pro Tréninkový systém ČGF; 

o zajištění trvalého testování a výkonnostní diagnostiky hráčů národních tréninkových skupin.  
 

 Speciální pohybový rozvoj;  
 Výživový program a výživové doplňky 

 
Svazovým lékařem ČGF od 1. ledna 2015 je MUDr. Jaroslav Větvička. V týmu jeho spolupracovníků jsou mimo jiné specialista na poranění 
pohybového aparátu, přední chirurg, pediatr, rehabilitační specialista, fyzioterapeut, odborník na speciální pohybový rozvoj a posilování, 
biomechanik, odborník na výživové poradenství, sportovní psycholog a další. 
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Personální složení Zdravotní komise ČGF 
 

jméno pracoviště obor 
MUD. Jaroslav Větvička CZZSR předseda, svazový lékař, management zdravotní péče, antidoping, sportovní prohlídky 
Doc. MUDr. Milan Handl CZZSR, FN Motol, Praha traumatologie, sportovní ortopedie 
MUDr. Jaroslav Mitlener MB ortopedie, Mladá Boleslav traumatologie 
MUDr. Jiří Neumann Sportklinik Dříteč zdravotní péče  
MUDr. Petr Lisý Lékařská poradna pro sportovce Jičín zdravotní péče pro děti a dorost 
MUDr. Daniela Ondřichová Dětské odd. nem. Italská, Praha zdravotní péče pro děti a dorost 
MUDr. Jiří Dostal Inst. Sport. Lékařství Praha sportovní prohlídky pro golfisty 
MUDr. Michal Říha RHB ÚVN Praha léčebná rehabilitace 
Mgr. David Vrbický RHB ÚVN, Praha fyzioterapie, rehabilitace 
PhDr. Martin Pivec, PhD. Poliklinika Budějovická, Praha 4 fyzioterapie, biomechanika 
Mgr. Helena Krumlová Rehazone, Praha 4 fyzioterapie 
Andrea Levitová UK FTVS, Revmatologický ústav Praha fyzioterapie, kompenzační cvičení, rehabilitace 
Mgr. Sendi Lagatorová Inst. Sport. Lékařství Praha fyzioterapie, biomechanika 
Mgr. Tomáš Gryc, PhD. UK FTVS, LSM biomechanika, kin. analýza, testování hráčů  
PhDr. Michal Botek, PhD. Fak. tělesné kult. UP  Olomouc zátěžová fyziologie, diagnostika, variabilita srdeční frekvence 
Roman Lejčko  Advance Training, Praha 2  kondiční příprava, fitness - kondiční trenér ČGF pro Čechy 
Mgr. Milan Mojžíš  GC Brno - Kaskáda kondiční příprava, fyzioterapie, výživový poradce - kondiční trenér pro Moravu 
Bc. Svatopluk Býma GK Kunětická Hora, Norman's fitness golf fitness, kondiční trénink 
Barbora Vejlupková   kondiční příprava, fitness 
Roman Gomola Fitness Galaxie, Praha 4 - Háje tělesný rozvoj golfistů, kondičně silový trénink 
Ing. Ivan Mach Nutris - kurzy ve výživě, Praha výživa golfistů, suplementace, kurzy sportovní výživy 
Tomáš Andrée NUTREND Olomouc suplementace 
Mgr. Michal Šafář, PhD. Fak. tělesné kult. UP  Olomouc psychologie sportu 
PhDr. Iva Moravcová IQI, Praha 2 psychologie sportu 
Zuzana Eliášová   psychologie sportu 

 

 



8 
 

Tréninkový systém ČGF v roce 2015 
Kapitola IV - Struktura Tréninkového systému ČGF 
 

• Národní tréninkové skupiny 
• Regionální tréninkové skupiny 

 
Národní tréninkové skupiny 
Czech Golf Team - hráči s reálnou šancí účasti na LOH 2016/2020 

o 4-6 hráčů; 
o nejlepší amatérští a profesionální hráči bez ohledu na věk; 
o trenér skupiny: Keith Williams; 
o manažer skupiny: Petr Šavrda; 
o individuální přístup ke každému hráči, individuální tréninkové plány;  
o turnajový plán konzultovaný s hlavním trenérem ČGF a finančně podpořený ČGF. 

 
Reprezentace ČR, A-tým (dříve Výkonnostní skupina)  

o 6-8 hráčů; 
o nejlepší amatérští hráči do 21 let; 
o trenér skupiny: Jiří Němeček; 
o manažer skupiny: Petr Šavrda; 
o kombinace individuálního a skupinového tréninku; 
o vlastní turnajový plán konzultovaný s hlavním trenérem ČGF. 

 
Reprezentace ČR do 18 let (dříve Rozvojová skupina) 

o 8-10 hráčů; 
o nejlepší amatérští hráči do 18 let; 
o trenéři skupiny: Jiří Němeček, asistenti střídavě regionální trenéři ČGF; 
o manažer skupiny: Petr Šavrda; 
o kombinace individuálního a skupinového tréninku; 
o vlastní turnajový plán. 
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Regionální tréninkové skupiny 
V Tréninkovém systému ČGF jsou od roku 2015 čtyři Regionální Tréninková Centra (RTC) ČGF, a to v Plzni-Dýšině, Praze-Zbraslavi, na Kunětické 
Hoře a na Kaskádě u Brna. V každém RTC budou dvě regionální tréninkové skupiny:   
 
Regionální tréninková skupina do 15 let 

o 6-8 hráčů; 
o nejlepší amatérští hráči v příslušném regionu ve věku 12-15 let; 
o trenér skupiny: jeden z dvojice profesionální trenérů;  
o manažer skupiny: předseda příslušné Regionální komise mládeže, popř. jiný člen regionální STK; 
o skupinové kontrolní tréninky (dvoudenní kempy); 

 
Regionální tréninková skupina do 18 let 

o 6-8 hráčů; 
o nejlepší amatérští hráči v příslušném regionu ve věku 16-18 let; 
o trenér skupiny: jeden z dvojice profesionální trenérů;  
o manažer skupiny: předseda příslušné Regionální komise mládeže, popř. jiný člen regionální STK; 
o skupinové kontrolní tréninky (dvoudenní kempy); 
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Tréninkový systém ČGF v roce 2015 
Kapitola V - Výběr hráčů do skupin Tréninkového systému ČGF 
 
Výběr hráčů a jejich zařazení do tréninkových skupin Tréninkového systému ČGF bude zajištěno odděleně pro národní tréninkové skupiny  
a regionální tréninkové skupiny.  
 
Výběr hráčů do národních tréninkových skupin 
Výběr hráčů do národních tréninkových skupin provedla na konci roku 2014 Komise vrcholového golfu ČGF. V potaz vzala veškeré dostupné 
informace o všech potenciálních kandidátech výběru. 
 
Základní hodnotící parametry pro výběr hráčů 

• výkonnost a výsledky v mezinárodních a domácích turnajích; 
• postavení na světovém a domácím žebříčku; 
• aktuální HCP; 
• potenciál reprezentovat ČR aktuálně či v budoucích letech;  
• potenciál zlepšovat výkonnost a herní kvalitu;  
• přístup k Tréninkovému systému ČGF v minulosti, tzn. ochota pracovat na nových věcech; 
• ochota plnit program Tréninkového systému ČGF v maximálním možném rozsahu; 
• zdravotní a fyzický stav (povinné lékařské a sportovní prohlídky v cyklu podzim/jaro od roku 2015). 

 
Pozn.: pro výběr na sezónu 2015 nebyly k dispozici vstupní lékařské a sportovní prohlídky z podzimu 2014, tento parametr neuplatněn. 
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Složení národních tréninkových skupin na rok 2015 
 

CZECH GOLF TEAM 
jméno ročník HCP v roce 2015 

Spilková Klára 1994 PRO 21 let 
Zach Šimon 1996 +3,6 19 let 
Novák Vítek 1996 +3,8 19 let 
Zapletal Matyáš 2000 +2,4 15 let 
Luňáčková Marie 1995 +3,0 20 let 
Ryšková Hana 1998 +2,8 17 let 

 
REPREZENTACE ČR, A-tým 

jméno ročník HCP v roce 2015 
Pokorný Jakub 1995 +3,2 20 let 
Lébl Václav 1997 +3,1 18 let 
Schellong Nicolas 1999 +1,3 16 let 
Frýdlová Kristýna 1997 +2,0 18 let 
Kohoutová Karolína 1999 +1,4 16 let 
Kousková Sára 1999 +1,2 16 let 

 
REPREZENTACE ČR do 18 let 

jméno ročník HCP v roce 2015 
Bryčka Jan 1998 +1,8 17 let 
Mitterwald Vojtěch 1997 +1,4 18 let 
Zuska Jiří 1999 +0,9 16 let 
Lisý Ondřej 2000 1,1 15 let 
Ráža Filip 2002 1,5 13 let 
Melichová Jana 1997 +2,0 18 let 
Šteindlerová Johanka 1997 +1,2 18 let 
Vítů Gabriela Roberta 2001 0,9 14 let 
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Výběr hráčů do regionálních tréninkových skupin 
V každém ze čtyř regionů je ustanovena tříčlenná pracovní skupina složená z  předsedy Regionální komise mládeže a dvou regionálních trenérů 
ČGF. Zájemci o zařazení do regionální tréninkové skupiny v RTC museli do 23. ledna 2015 poslat této pracovní skupině písemnou žádost 
(přihláškový formulář). Pracovní skupina následně žádosti hráčů vyhodnotí a nejpozději do 28. února 2015 vybere adepty do jednotlivých 
regionálních tréninkových skupin a připraví roční plán dvoudenních kempů a jejich náplní. Tento výběr a roční plán s konečnou platností schválí 
Komise pro vrcholový golf ČGF. Komise pro vrcholový golf ČGF má právo do složení regionálních tréninkových skupin v závažných případech 
zasáhnout a provést odůvodněné změny. 
 
Podmínky přijetí 

• hráč musí splňovat kritéria pro žadatele v plném rozsahu; 
• písemná žádost může být zaslána do libovolného RTC podle hráčových preferencí (možnost uvést i tzv. „druhou volbu“ - náhradní region 

v případě naplnění kapacity regionální tréninkové skupiny v prvním regionu); 
• kapacita každé regionální tréninkové skupiny je 6-8 hráčů (o změnách v kapacitě podle aktuálních podmínek regionů společně rozhodují 

pracovní skupina a Komise vrcholového golfu ČGF). 
 
Kritéria pro žadatele 

• pro skupinu 12 až 15 let: v roce 2015 dosažení minimálního věku 12 a maximálního věku 15 let (pro 15leté neplatí dvouletý cyklus); 
• pro skupinu 16 až 18 let: v roce 2015 dosažení minimálního věku 16 a maximálního věku 18 let (pro 18leté neplatí dvouletý cyklus); 
• HCP limit: 

o skupina 12 až 15 let - maximální HCP 15 
o skupina 16 až 18 let - maximální HCP 7 

• vyplněný a do 23. ledna 2015 podaný přihláškový formulář (písemná žádost o zařazení); 
• stručný motivační dopis; 
• ochota plnit podmínky a předem stanovený program regionální tréninkové skupiny včetně kondiční přípravy a dalších aktivit, a to 

v maximálním možném rozsahu. 
 
Základní hodnotící parametry pro výběr hráčů 

• výsledky v předcházející sezóně; 
• výkonnost vzhledem k věku; 
• aktuální výše HCP; 
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• potenciál se zlepšovat; 
• fyzická zdatnost a zdravotní stav; 
• obsah motivačního dopisu a golfového CV; 
• dostupné informace o hráči z Regionální komise mládeže; 
• dostupné informace o hráči od osobního trenéra, manažera klubu, Regionální STK a z dalších zdrojů. 

 

Tréninkový systém ČGF v roce 2015 
Kapitola VI - Tréninkové kempy ČGF; zimní příprava 2015 
 
Tréninkové kempy v zimě a následně v sezóně 2015, detailní náplně všech kempů a kalendáře akcí pro všechny skupiny Tréninkového systému 
ČGF jsou intenzivně připravovány. Konzultantem je hlavní kouč ČGF Jiří Němeček.   
  
Zimní příprava  
Zimní příprava v ČR bude zásadně omezena. Skupinové tréninky v indoorech nebudou v roce 2015 organizovány. Organizované tréninky začnou 
od března 2015.  
 
Záměr, aby ČGF pronajala dům (vilu) pro přibližně 10-12 osob v jižním Španělsku v období leden - březen 2015 a nabídla toto zázemí hráčům 
za minimální poplatek, bude realizován od zimy 2016. Takovouto nabídku hráči a jejich rodiče musejí dostat už během léta 2015, aby bylo 
možné naplánovat ekonomicky přijatelné využití tohoto dlouhodobého pronájmu. Kromě jižního Španělska budou prověřeny další možnosti 
např. na Mallorce, v Portugalsku aj.  
 
Leden 2015 - kondiční soustředění v Nymburku 

• pro hráče národních tréninkových skupin (zhruba 18 osob); 
• místo konání - Sportovní Centrum Nymburk; 
• termín - 30. ledna až 3. února 2015; 
• personální zajištění - po celou dobu dva kondiční trenéři Roman Lejčko a Milan Mojžíš, hlavní trenér ČGF Jiří Němeček, dále pozvaní 

odborníci ing. Ivan Mach (výživa), Mgr. Sendi Lagatorová a Mgr. Tomáš Gryc, PhD. (testování hráčů, biomechanika, TPI), svazový lékař 
MUDr. Jaroslav Větvička (role Zdravotní komise ČGF a její práce v roce 2015 aj.); 

• představení Realizačního týmu Tréninkového systému ČGF. 
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Únor 2015 - speciální příprava ve Španělsku 
• kemp pro vybrané hráče (Czech Golf Team, Reprezentace ČR, A-tým, Reprezentace ČR do 18 let); 
• navazující účast v turnaji European Nations Championship v Sotogrande (4 muži + 3 ženy); 
• MM Španělska - pro členy Czech Golf Teamu a případné další zájemce; 
• personální zajištění: Keith Williams, Joaquín Millán Navarro. 

 
Březen 2015 - tradiční soustředění ve Španělsku 

• 15. až 22. března 2015; 
• Czech Golf Team, Reprezentace ČR, A-tým, Reprezentace ČR do 18 let; 
• technický golfový trénink před sezónou; 
• personální zajištění:  Keith Williams, Jiří Němeček, další trenér ČGF. 

 
Březen - duben 2015 - první soustředění RTC v regionech (v závislosti na počasí v ČR) 

• představení trenérů a hráčů; 
• účast kondičního trenéra (testování fyzické zdatnosti hráčů).  
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Tréninkový systém ČGF v roce 2015 
Kapitola VII - Evidenční software pro Tréninkový systém ČGF 
 
Praxe v roce 2014 ukázala, že reporty trenérů z tréninkových kempů, evidence docházky hráčů, komunikace mezi trenéry ČGF a rodiči, potažmo 
osobními trenéry hráčů, archivace záznamů z tréninků, videoanalýz švihu a mnoho dalšího jsou úzká místa Tréninkového systému ČGF. Proto 
bude pro rok 2015 a dále vytvořen speciální evidenční software, který bude všechna výše uvedená témata řešit na profesionální úrovni. ČGF 
koupila sublicenci k užívání a rozvoji aplikace „Docházka“ od Slavíček Golf Academy a bude ji rozvíjet ve spolupráci s IT společností Playzone. 
 
Funkce softwaru 

• založení neomezeného počtu tréninkových skupin a evidence skupinové docházky; 
• založení neomezeného počtu osobních karet hráčů s těmito základními údaji: 

o evidence individuální docházky 
o reporty trenéra 
o videoanalýzy švihu včetně komentářů trenéra 
o trenérská historie hráče 
o turnajová historie hráče 
o lékařské prohlídky 
o sportovní prohlídky 
o výkonnostní statistiky 
o možnost tvorby individuálního tréninkového plánu 

• kalendář tréninkových kempů pro všechny skupiny; 
• informace Zdravotní komise ČGF (kondiční příprava, speciální pohybový rozvoj, výživa, pitný režim, psychologie, antidoping aj.); 
• evidence plateb; 
• archív; 
• provázanost se serverem ČGF (automatické aktualizace HCP hráčů, výsledky turnajů, žebříčky); 
• provázanost s WAGR; 
• různé úrovně přístupových práv (pro ČGF, trenéry, rodiče a hráče aj.). 
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Evidenční software bude sloužit mimo jiné i jako kontrolní mechanismus práce trenérů. Trenéři budou mít povinnost se softwarem pravidelně 
pracovat a plnit předem stanovené úkoly. 
 

Tréninkový systém ČGF v roce 2015 
Kapitola VIII - Doplnění technického vybavení Tréninkového systému ČGF 
 
Pro potřeby Tréninkového systému ČGF byl v lednu 2015 pořízen přístroj Sam PuttLab, který dokáže analyzovat přesný pohyb hráčovy hole při 
patování a vyhodnotit chyby. Tento přístroj je běžnou součástí technického vybavení vyspělých golfových federací. 
 
Tréninkový systém ČGF má kdykoliv k dispozici další důležité zařízení, a sice analyzátor golfového švihu Trackman, za který bude platit 
jednorázové nájemné za dobu použití. Pronájem přístroje zajišťuje hlavní kouč ČGF Jiří Němeček. 
 
Společnost Acushnet slíbila dodání tréninkových míčů Titleist zdarma. Počet míčů bude upřesněn po jednáních s Petrem Tomáškem.   
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Reprezentace ČGF v roce 2015 
Kapitola I - Úvod; Plán týmových výjezdů ČGF 
 
V závěru ledna 2015 výbor ČGF schválil novou koncepci organizace a zajišťování zahraničních výjezdů amatérských hráčů předloženou 
sportovním ředitelem ČGF. Od sezóny 2015 ČGF bude organizovat a zajišťovat - až na odůvodněné výjimky, viz dále - výhradně jen účast 
českých družstev na ME a v dalších významných týmových soutěžích. Na individuálních výjezdech českých hráčů do zahraničí se ČGF bude 
podílet nikoli organizačně, ale jen finančně, a sice prostřednictvím nově koncipovaného Grantového & Success programu (viz kapitola II).  
 
Plán týmových výjezdů ČGF  
 

European Nations Championship - Španělsko 
European Olympic Hopes Trophy - Slovensko 
European Boys Team Championship - Finsko 
European Girls Team Championship - Česká republika (Kaskáda) 
European Amateur Team Championship - Švédsko 
*International European Ladies Amateur Championship - Rakousko 
European Young Masters U16 - Švýcarsko 
*International European Amateur Championship - Slovensko (Penati) 
European Senior Men's Team Championship - Bulharsko 
European Senior Ladies' Team Championship - Litva 
*Duke of York Young Championship U18 - Anglie 
Evian Junior Masters - U14 - Francie 

 
Pozn.: *individuální výjezdy v roce 2015, které ČGF bude navíc k týmovým výjezdům organizovat a zajišťovat, tj. start dvou až tří hráčů  
a hráček na ME jednotlivců v Rakousku a na Slovensku; start dorosteneckých mistrů ČR v Duke of York Young Championship v Anglii. 
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Reprezentace ČGF v roce 2015 
Kapitola II - Grantový & Success program ČGF; základní principy 
 
V roce 2014 ČGF poprvé zavedla tzv. Grantovou politiku, jejímž prostřednictvím se ČGF rozhodla podpořit nejlepší české hráče a poskytnout jim 
touto transparentní formou částečné finanční kompenzace za jimi vynaložené náklady na startovné v turnajích, cestování, přípravu, trenéry aj.  
 
Příjemci grantu ČGF v roce 2014 byli čtyři profesionální hráči (Klára Spilková, Lucie Hinnerová, Ondřej Lieser a Marek Nový), kteří si rozdělili 
400 tis. Kč, a 29 amatérských hráčů (Kristýna Frýdlová, Karolína Kohoutová, Václav Lébl, Marie Luňáčková, Jakub Pokorný, Hana Ryšková, 
Matyáš Zapletal, Filip Ráža; Jan Bryčka, Michaela Fabiánková, Tomáš Křivanec, Jana Melichová, Erik Palkovský, Dominik Pavouček, Michal 
Pospíšil, Sára Kousková, Adam Studený, Johanka Šteindlerová, Jiří Zuska; Kateřina Dolečková, Vojtěch Kostelka, Johana Luňáčková, Františka 
Luňáčková, Blanka Marešová, Tereza Melecká, Vojtěch Mitterwald, Tomáš Návrata, Barbora Stachová a Eliška Kocourková), jejichž celkový 
grant činil 1.100 tis. Kč.  
 
Po vyhodnocení zkušeností s Grantovou politikou ČGF v roce 2014, počtu a kvality uskutečněných výjezdů hráčů do zahraničí a jejich 
úspěšnosti byla přijata nová koncepce nikoliv už plošné, ale cílené podpory talentů v roce 2015 - Grantový & Success program ČGF.  
 
Nový program se skládá ze dvou částí: 
 

• Grantové, která je určena pěti amatérským členům Czech Golf Teamu na financování jejich startů v nejkvalitnějších individuálních 
turnajích v Evropě; 
 

• Success, z níž budou hrazeny náklady spojené se startem dalších hráčů v doporučených individuálních turnajích v zahraničí na základě 
jejich úspěšnosti, tj. konečného umístění. Success program je určen pro jakéhokoliv hráče bez ohledu na jeho zařazení nebo nezařazení 
do Tréninkového systému ČGF. Příspěvek na úhradu nákladů spojených se startem hráče v zahraničí v roce 2015 bude záviset výhradně 
na jeho hře a konečném umístění. Přehled individuálních zahraničních turnajů v roce 2015, jichž se bude týkat Success program ČGF,  
a kalkulovaná výše finančních příspěvků ČGF podle konečného umístění hráče, je hotov a bude zveřejněn do konce ledna 2015. 

 
Součástí Grantového & Success programu ČGF je i finanční podpora vybraných herních příležitostí pro nejlepší české hráče. Po dohodě 
s promotérskou společností Goram ČGF získala 28 míst pro amatérské hráčky s hendikepem 2,0 a lepším v každém ze dvou turnajů ze série 
Ladies European Tour Access Series (LETAS), které se v roce 2015 budou hrát v ČR (květen Kaskáda, červenec Plzeň-Dýšina). Oba tyto turnaje 
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zároveň slouží jako kvalifikace do hlavního turnaje Ladies European Tour, který se pod názvem Pilsen Masters hraje v srpnu v Plzni-Dýšině. 
Hrací kartu do tohoto turnaje získají vždy tři nejlépe umístěné české hráčky v turnaji LETAS na Kaskádě a tři nejlépe umístěné české hráčky 
v turnaji LETAS v Plzni-Dýšině, a to bez ohledu na jejich status profesionálky či amatérky. Startovné za všechny amatérské hráčky do obou 
turnajů LETAS uhradí ČGF.  
 
O herních příležitostech pro české hráče na profesionálních turnajích European Challenge Tour a European Tour, které v roce 2015 na 
Kunětické Hoře a Albatrossu znovu pořádá promotérská společnost Relmost, bude ČGF jednat. 
 
v Praze dne 24. ledna 2015 
zpracoval Luboš Klikar  
s přispěním Petra Šavrdy a Jiřího Němečka 
 

 


