
 

  

ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY ČGF 2017 

Hráči; Sestavy; Realizační týmy; Výsledky; Zhodnocení výkonnostních cílů 
 
European Nations Cup (Copa R.C.G. Sotogrande) 

• Termín:  29.3.-1.4.2017 

• Destinace:  Španělsko - Sotogrande 

• Sestava:  Matyáš Zapletal, Jiří Zuska, Nicolas Schellong, Petr Janík, Sára Kousková, Františka  
Luňáčková, Sarah Hricíková 

• Realizační tým: Petr Šavrda, Jiří Němeček 
 

Cíl ČGF: umístění mužského týmu do 10. místa / umístění ženského týmu do 6. místa 

Český tým se turnaje zúčastnil naposledy v roce 2015, muži se tehdy umístili na 12. místě z 16 týmů a ženy  
na 7. místě z 10 týmů. Cílem pro rok 2017 je umístění mužů do 10. místa a žen do 6. místa. Potenciální překážky  
ve splnění nastaveného cíle mohou být dvě. Nejlepší čeští amatéři jsou v té době na univerzitách v zámoří  
a několik předních hráček bude v roce 2017 maturovat, tudíž se turnaje nebudou moci zúčastnit.  
 
Výsledek: chlapci 7. místo z 16 týmů / dívky 10. místo z 11 týmů 
Mužský tým cíl splnil, ženský nikoli. Muži předvedli perfektní výkon, nechali za sebou silné soupeře (např. Itálii, 
Francii, Anglii aj.). Nadchnul Nicolas Schellong třetím místem mezi jednotlivci. Naopak ženám se vůbec nedařilo, 
skončily na předposledním místě, když se nedokázaly poprat s těžkými podmínkami, rychlými grýny a délkou 
hřiště. Více se čekalo především od Sáry Kouskové, která měla být leaderem týmu, ale bohužel jí turnaj nevyšel. 

 
European Olympic Hopes Trophy 

• Termín:  20.-23.4.2017 

• Destinace:  Česká republika – Golf Club Brno 

• Sestava:  Kryštof Růčka, Václav Tichý, Vojtěch Pavelka, Matěj Bača, Dan Hlaváček, Kryštof  
Latka, Lucie Harcubová, Karolína Stará, Tatiana Boháčová, Kateřina Petrovová,  
Ella Rintová, Denisa Vodičková 

• Realizační tým: Petr Němeček, Petr Moučka  
 

Cíl ČGF: vítězství v obou kategoriích (umístění do 2. místa) / zkušenosti pro mladé hráče z RTS 

V roce 2016 byl tým ČR poprvé složen jen z hráčů RTS. Stejně tomu bude i v roce 2017, kdy se bude turnaj  
konat poprvé na domácí půdě, konkrétně na Kaskádě. Konkurence bude zatím nejsilnější ze všech ročníků.  
Účast přislíbilo sedm zemí včetně Rakouska (vítěz v kategorii chlapců v roce 2016) a nově Německa. Cílem je 
opět vyhrát v obou kategoriích, umístění do druhého místa však nebude bráno jako neúspěch. Dalším cílem je 
dát příležitost mladým hráčům k získání prvních zkušeností s mezinárodním golfem. 
 
Výsledek: chlapci 4. místo / dívky 2. místo 
Cíl splněn částečně. Podařilo nominovat nové mladé hráče z RTS, kteří si poprvé vyzkoušeli roli reprezentantů. 
České dívky nezklamaly a umístily se na solidním 2. místě, když v přímém boji o stříbro porazily Němky. Naopak 
4. místo chlapců je zklamáním. Pozitivní však bylo zjištění, že součástí týmu byli i hráči, kteří mají potenciál být 
reprezentanty v budoucích letech. Výborný výkon předvedl Václav Tichý.   

 
International European Amateur Championship     

• Termín:  28.6.-1.7.2017 

• Destinace:  Anglie – Walton Heath Golf Club 

• Účastníci:  Šimon Zach, Jiří Zuska 
 

Cíl ČGF: 4 hráči v turnaji / 2 hráči ve finálovém kole / 1 hráč v TOP 20 

Napodobení loňského senzačního 3. místa Šimona Zacha nelze stanovit jako reálný cíl. Především proto, že se 
turnaj koná v Anglii, kde je velmi obtížné se vyrovnat s tamějšími podmínkami. Cílem je navýšit počet českých 
hráčů ve startovním poli, čemuž ale dějiště turnaje nenahrává. Přesto účast čtyř hráčů je reálná. Když se dvěma 
podaří vybojovat účast ve finálovém kole a jeden se umístí v TOP 20, bude to znovu velký úspěch.  
 
Výsledek: 2 hráči v turnaji / 2 hráči ve finálovém kole / Šimon Zach T32 



 

  

Cíl splněn částečně. Oba startující hráči Šimon Zach a Jiří Zuska prošli cutem do finálového kola. Šimon Zach 
skončil s výsledkem -6 na děleném 32. místě, což je velmi solidní umístění, zvláště na britských ostrovech.  
Jiří Zuska ve své premiéře na mužském evropském šampionátu obsadil dělenou 59. pozici s výsledkem +2.  

 
European Amateur Team Championship     

• Termín:  11.-15.7.2017 

• Destinace:  Rakousko – Diamond Golf Club 

• Sestava:  Šimon Zach, Vítek Novák, Michal Pospíšil, Jakub Bareš, Vojtěch Kostelka, Dominik  
Pavouček 

• Realizační tým: Jan Mergl, Svatopluk Býma 
 

Cíl ČGF: udržení se v elitní skupině, tj. skončit do 13. místa 

Český tým se po roce vrátil do elitní skupiny ME družstev mužů, když v roce 2016 skončil třetí ve druhé divizi.  
Cíl pro rok 2017 nemůže být jiný než udržení se v elitní skupině. Sestava by měla být podobná té z roku 2016. 
Nikdo z tohoto týmu zatím neohlásil přestup k profesionálům, takže při volbě hráčů bude záležet především na 
jejich aktuální formě. Realizační tým zůstává neměnný, tj. Svatopluk Býma jako kapitán a Jan Mergl jako kouč. 
 
Výsledek: 2. výkonnostní koš po kvalifikaci a konečné 11. místo 
Cíl splněn. Mužský tým velmi pozitivně překvapil, a to především v jamkové hře, v níž porazil silné Německo  
a nevyzpytatelný Island. Jak kouč Jan Mergl, tak kapitán Svatopluk Býma si pochvalovali týmovou atmosféru  
a přístup většiny hráčů.  
 

European Ladies Amateur Team Championship  

• Termín:  11.-15.7.2017 

• Destinace:  Portugalsko – Montado Golf Resort 

• Sestava:  Kateřina Vlašínová, Kristýna Frýdlová, Hana Ryšková, Františka Luňáčková, Jana  
Melichová, Tereza Melecká 

• Realizační tým: Jiří Němeček, Petr Šavrda 
 

Cíl ČGF: umístění do 12. místa / zlepšení týmové atmosféry  
Výsledek týmu žen v roce 2016 na Islandu byl absolutním propadákem. Nejenže se nepodařilo postoupit mezi 16 
nejlepších a hrát ve druhém výkonnostním koši, ale nakonec z toho bylo poslední, 20. místo. Hráčky, od nichž se 
čekal dobrý výsledek, nenašly na Islandu formu a zbývající neměly dostatečnou kvalitu na turnaj takové úrovně. 
Špatný výsledek hodně ovlivnila neúčast nejlepší amatérky Karolíny Vlčkové. Ambice českého ženského týmu pro 
rok 2017 však tímto debaklem neutrpěly. Pokud se podaří udržet Karolínu Vlčkovou mezi amatérkami a tým 
bude doplněn kvalitními hráčkami ročníku narození 1998, tým může myslet minimálně na umístění do 12. místa. 
 
Výsledek: 2. výkonnostní koš po kvalifikaci a konečné 12. místo 
Oba stanovené cíle se podařilo splnit. Dvanácté místo a dvě prohry v jamkové hře sice nejsou tím, co by 
zasluhovalo oslavu, přesto nelze výjezd považovat za neúspěšný. Zlepšila se týmová atmosféra, hráčky už 
nepůsobily tolik jako individuality, ale tvořily tým. Opět se výrazně projevila absence nejlepší hráčky Karolíny 
Vlčkové, která upřednostnila svůj dřívější přestup k profesionálkám před startem na ME. Výborně si vedla 
Kateřina Vlašínová, která hrála v kvalifikaci na rány -3 a v jamkové části porazila všechny své silné soupeřky.  
 

European Boys Team Championship 

• Termín:  11.-15.7.2017 

• Destinace:  Španělsko – La Manga Golf Club 

• Sestava:  Jiří Zuska, Matyáš Zapletal, Nicolas Schellong, Petr Janík, David Siwy, Petr Hrubý 

• Realizační tým: Jaroslav Krejcar, Luboš Klikar 
 

Cíl ČGF: umístění do 8. místa (postup do bojů o medaile)  
Největší odpovědnost má chlapecký tým do 18 let. V roce 2016 tým Jaroslava Krejcara a Zdeňka Jehličky 
navnadil parádním výkonem, když skončil na 8. místě. Výhodou je, že tým může v roce 2017 hrát takřka  
ve stejném složení jako v roce 2016. Odchází jen Jan Černohorský, ostatní hráči věkově stále spadají do 
dorostenecké kategorie. Umístění do 8. místa musí být minimálním cílem této party, která má velký potenciál. 
Pokud se podaří dobře naladit formu, může z toho být i boj o medaile.  
 
Výsledek: 2. výkonnostní koš po kvalifikaci a konečné 12. místo 



 

  

Cíl jednoznačně nesplněn. Chlapecký tým zklamal a nedokázal nenaplnit očekávání, která se do něj vkládala. 
Týmu se bohužel nepodařil postup do prvního výkonnostního koše, když po kvalifikaci na rány skončil s velkým 
odstupem na 9. místě. V jamkové hře naši chlapci těsně zdolali jen Slovensko. V dalších dvou dnech prohráli 
s Rakouskem a Nizozemskem. 
 

European Girls Team Championship 

• Termín:  11.-15.7.2017 

• Destinace:  Finsko – St. Laurence Golf Club 

• Sestava:  Sára Kousková, Patricie Macková, Lucie Harcubová, Sarah Hricíková, Gabriela  
Roberta Vítů, Tereza Sasýnová 

• Realizační tým: Václav Raška, Milan Mojžíš 
 

Cíl ČGF: umístění do 12. místa / budování nového týmu mladých hráček  
Dorostenky budou řešit opačný problém než dorostenci. Úspěšný tým z posledních let se rozpadá, většina hráček 
už věkově postoupila do kategorie žen. Poslední hráčka, která zůstává v týmu, je Sára Kousková. Ta musí být 
lídrem nově postaveného týmu. Vzhledem k tomu, že ročníky narození 1999 a 2000 patří u nás k výkonnostně 
slabším, cílem je postavit nový tým z mladých hráček, které budou sbírat zkušenosti pro další ročníky. Pokud se 
podaří uhrát 12. místo, mohou být kouč Václav Raška a kapitán Milan Mojžíš spokojeni. 
 
Výsledek: 2. výkonnostní koš po kvalifikaci a konečné 13. místo 
Cíl splněn částečně. Skutečně se podařilo během sezóny vybudovat velmi slušný tým mladých hráček, který je 
příslibem do dalších let. 13. místo je jen těsně nesplněný cíl. Dívky nepředvedly špatný výkon. V kvalifikaci na 
rány uhrály 9. místo, když dlouho bojovaly o postup mezi elitní osmičku. Kaňkou byla nešťastná porážka 
s papírově slabším Slovinskem. Tým se navíc musel potýkat s výměnou hráčky. Na poslední chvíli se kvůli 
zdravotním potížím omluvila Tereza Koželuhová a nahradila jí Tereza Sasýnová. Ta však svou roli zvládla velmi 
dobře.   
 

International European Ladies Amateur Championship    

• Termín:  26.-29.7.2017 

• Destinace:  Švýcarsko – Golf Club de Lausanne 

• Účastnice:  Sára Kousková, Kateřina Vlašínová, Kristýna Frýdlová, Hana Ryšková, Jana Melichová,  
Kateřina Dolečková, Marie Luňáčková, Františka Luňáčková,  

 
Cíl ČGF: 8 hráček v turnaji / 3 hráčky ve finálovém kole / 1 hráčka v TOP 20  
Hlavním cílem je dál zvýšit počet českých hráček v turnaji – tentokrát už na osm. Znovu se bude jednat o úspěšný 
turnaj, pokud alespoň tři hráčky projdou do finálového kola a jedna se umístí mezi nejlepšími dvaceti.  
 
Výsledek: 8 hráček v turnaji / 3 hráčky ve finálovém kole / Sára Kousková T10 
Cíl splněn do puntíku. Do turnaje se dostalo osm hráček, Sára Kousková, Kristýna Frýdlová a Jana Melichová  
se probojovaly do finálového kola a Sára Kousková zaznamenala historicky nejlepší umístění české hráčky na 
individuálním ME žen. Její dělené desáté místo potvrdilo, že je aktuálně naší nejlepší amatérskou hráčkou. Jana 
Melichová skončila T45, Kristýna Frýdlová T68. 
  

European Young Masters   

• Termín:  27.-29.7.2017 

• Destinace:  Norsko – Oslo Golf Club 

• Sestava:  Petr Hrubý, Filip Ráža, Gabriela Roberta Vítů, Sarah Hricíková 

• Realizační tým: Petr Moučka, Petr Šavrda 
 

Cíl ČGF: umístění do 8. místa / doplnění týmu o kvalitní dvojici chlapců 
Nikdo neočekává, že by se podařilo zopakovat senzační vítězství ze Švýcarska v roce 2016, nicméně po takovém 
úspěchu si nelze dávat malé cíle. V roce 2017 se turnaje už bohužel nemohou zúčastnit Matyáš Zapletal ani 
David Siwy, chlapecká část týmu bude zcela jiná. Naopak děvčata mají možnost pokračovat ve stejném složení 
jako v roce 2016. Rádi bychom viděli náš tým do 8. místa, to je reálný cíl. 
 
Výsledek: 9. místo / tým doplněn o kvalitní dvojici chlapců 
Cíl téměř splněn. Filip Ráža a především Petr Hrubý ukázali, že jsou schopni v dalších letech nahradit hráče jako 
Matyáš Zapletal nebo Jiří Zuska. V turnaji spíše zklamaly zkušené dívky, Sarah Hricíková a Gabriela Roberta Vítů, 



 

  

od nichž se čekal mnohem lepší výsledek. Deváté místo po prvním velmi nepodařeném kole však není zásadním 
neúspěchem. 

 
European Senior Ladies Team Championship  

• Termín:  5.-9.9.2017 

• Destinace:  Slovensko – Golf Resort Skalica 

• Sestava:  Anna Dzurenda, Blanka Dědečková, Michaela Šimková, Ivana Nováková, Martina  
Plachá, Helena Janoudová 

• Vedoucí týmu: Anna Dzurenda 
 

Cíl ČGF: umístění v Top 12 
V roce 2016 seniorky dokázaly uhrát velmi slušné 13. místo, když se jim dařilo především v jamkové hře. Pokud 
se jim podaří výsledek z Polska zopakovat či o něco málo vylepšit, bude to považováno za úspěch a splněný cíl. 
Dvanácté místo je reálnou metou, na kterou mohou dosáhnout. 
 
Výsledek: druhý výkonnostní koš po kvalifikaci a konečné 12. místo 
Cíl splněn a české seniorky mohou s nadějí na další zlepšení vyhlížet rok 2018. 
 

European Senior Men‘s Team Championship  

• Termín:  5.-9.9.2017 

• Destinace:  Švédsko – PGA Sweden National 

• Sestava:  Mikuláš Ordnung, Petr Chajda, David Krajný, Tomáš Kotek, Pavel Švehla,  
Michael Závěrka 

• Vedoucí týmu: Mikuláš Ordnung 
 

Cíl ČGF: nebyl stanoven 
Po nemastném neslaném výkonu seniorů na ME družstev ve Slovinsku v roce 2016 (12. místo v kvalifikaci na 
rány, 16. místo v konečném pořadí 19 zemí) to dlouho vypadalo, že ČGF tentokrát tým do Skandinávie vůbec 
nevyšle…   
 
Výsledek: druhý výkonnostní koš po kvalifikaci a konečné 16. místo  
Ani ve Švédsku naši senioři nezaznamenali zlepšení a stejně jako o rok dříve v Lublani skončili na 16. místě  
z 20 startujících zemí. 
 

Evian Junior Championships Cup  

• Termín:  19.-20.9.2017 

• Destinace:  Francie - Evian Golf Resort 

• Sestava:  Filip Jakubčík, Matěj Bača, Tereza Chlostová, Denisa Vodičková 

• Realizační tým: Ondřej Špůr, Jaroslav Pallas 
 

Cíl ČGF: umístění v TOP 10 / nominace mladých, méně zkušených hráčů 
Na Evianu se českému týmu daří, takže 9. místo v roce 2016 znamenalo nesplnění plánovaného cíle. Přestože  
se nejednalo o špatný výsledek, se Sarah Hricíkovou v týmu se čekalo víc. V roce 2017 se bude tvořit nový tým 
s nižšími ambicemi. Cílem je proto umístění v Top 10.   

 
Výsledek: umístění na 7. místě / kompletně nový tým hráčů 
Cíl splněn. Tým byl složen ze čtyř nováčků, kteří zvládli atmosféru prestižního mezinárodního mládežnického 
turnaje na jedničku. Teprve dvanáctiletá Denisa Vodičková skončila na 16. místě mezi dívkami a Filip Jakubčík 
dokonce na děleném 4. místě mezi chlapci. V soutěži družstev za sebou Češi nechali Itálii, Španělsko, Francii či 
Dánsko. Sedmé místo nezkušeného týmu je velmi dobrým výsledkem. Svou premiéru v realizačním týmu si 
úspěšně odbyli Ondřej Špůr a Jaroslav Pallas. 
 

World Junior Girls Championship  

• Termín:  26.-29.9.2017 

• Destinace:  Kanada – The Marshes Golf Club, Ontario 

• Sestava:  Sára Kousková, Hana Ryšková, Sarah Hricíková 

• Realizační tým: Václav Raška 



 

  

 
Cíl ČGF: nebyl stanoven, tým byl na šampionát pozván až během sezóny 
 
Výsledek: umístění na 13. místě / Hana Ryšková v TOP 20 
Od týmu složeného ze dvou zkušených hráček Sáry Kouskové a Hany Ryškové a mladé Sarah Hricíkové se čekal 
mnohem lepší výsledek. Třinácté místo je umístění v horší polovině výsledkové listiny. Začátek turnaje byl přitom 
z pohledu Češek víc než dobrý, když po prvním kole Hana Ryšková dělila třetí místo a rovněž tým byl na třetím 
místě. Každým dalším dnem se však umístění Češek zhoršovalo. Přijatelným výsledkem je konečné 17. místo 
Hany Ryškové v individuálním hodnocení hráček. 
 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Kompletní výsledky reprezentační sezóny 2017 najdete na webu ČGF v sekci Reprezentace – Výsledky. 


