
Národní tréninkový systém ČGF 2021/2022 

„Smyslem je zvýšit výkonnost českých hráčů a týmů na mezinárodní scéně“  

 

1) Popis Národního tréninkového systému ČGF 

Národní tréninkové skupiny a Czech Golf Team jsou nejvyšším patrem pyramidy Tréninkového systému 

ČGF. Cílem všech hráčů v regionech by měl být plynulý přesun právě do těchto pater Tréninkového 

systému. Národní tréninkové skupiny jsou složeny z nejlepších amatérských hráčů v republice, kteří 

reprezentují Českou republiku na mezinárodních akcích. Jsou mezi nimi i hráči studující v zahraničí. 

Výběr hráčů se koná vždy jednou v roce (začátkem října) na výběrových kempech. Důležitými 

parametry pro výběr jsou především výsledky, postavení na světovém/českém žebříčku, ochota 

spolupracovat, či nasazení v tréninku. Svou roli však hrají i výsledky z testování golfových dovedností a 

fyzických testů. Konečný výběr hráčů provádí Sportovní úsek STK ČGF. 

Národní tréninkové skupiny mají svou strukturu, svůj program a svůj trenérský tým. Hlavním trenérem 

ČGF je od října 2021 anglický profesionál Harry Scott. Spolu s ním se o hráče NTS budou starat trenéři 

David Carter a Petr Němeček, na fyzickou přípravu dohlíží dlouhodobě kondiční trenér Milan Mojžíš. S 

realizačním týmem spolupracuje i celá řada dalších externích specialistů v čele s šéflékařem ČGF MUDr. 

Jaroslavem Větvičkou. 

 

2) Cíle Národního tréninkového systému ČGF 

Program NTS ČGF cílí na podporu rozvoje nejlepších amatérských hráčů v zemi skrze aktivní koučink, 

tréninkové jednotky/kempy, mezinárodní soutěže a finanční podporu. Program NTS ČGF směřuje ke 

zvýšení výkonnosti individuálních hráčů i týmů na nejvyšším levelu amatérského golfu ve snaze 

postupně pomoci hráčům úspěšně se transformovat do profesionálního golfu.  

   

3) Program aktivit pro hráče Národních tréninkových skupin ČGF 

Program Národního tréninkového systému je stanoven na období říjen 2021 – říjen 2022 a skládá se 

z následujících aktivit: 

• víkendové tréninkové kempy v sezóně (říjen, prosinec, květen, červen, září) 

• tři sedmidenní zahraniční tréninkové kempy v zimním období (listopad, únor, březen) 

• předsezónní pětidenní výkonnostní a kontrolní testovací kemp 

• celosezónní koučink „1 na 1“ jako podpora tréninkového procesu 

• každotýdenní periodizovaný tréninkový program v podobě tréninkových plánů v Brysonu 

• monitorování statistik v Brysonu v průběhu sezóny a revize tréninkových plánů 

• kondiční kempy (říjen/listopad, leden) 

• kondiční jednotky (každých 14 dnů) 

 

 

 



4) Vzdálený program aktivit pro univerzitní hráče Národních tréninkových skupin ČGF 

Hráči NTS ČGF studující na zámořských univerzitách jsou zváni na všechny tréninkové kempy, pokud 

jim to jejich povinnosti dovolí. Univerzitní hráči budou mít také k dispozici měsíční online konzultace 

s hlavním koučem ČGF nad jejich tréninkovými plány a procesy. 

 

5) Trenérský tým Národních tréninkových skupin ČGF 

trenéři funkce hlavní působnost 

Harry Scott hlavní kouč ČGF NTS týmy mužů a žen, univerzitní hráči 

Petr Němeček kouč NTS ČGF NTS týmy chlapců a dívek 

David Carter kouč NTS ČGF výkonnostní koučink všech hráčů NTS  

Milan Mojžíš hlavní kondiční kouč ČGF kondiční koučink všech hráčů NTS 

Svatopluk Býma kondiční kouč ČGF podpůrný kondiční koučink hráčů NTS 

 

 

6) Výběr hráčů do Národních tréninkových skupin ČGF  

Pozvánky na výběrový kemp (model 3,4,4,4,2) 

Hráči budou pozváni na výběrový kemp podle předem stanoveného klíče/modelu zohledňujícího věk 

hráče a postavení na příslušném žebříčku ČGF viz níže: 

věková skupina 19-22 18 17 16 15 

počet hráčů 3 4 4 4 2 

(CGF může udělit volné karty dalším hráčům nesplňujícím kritéria výše dle svého uvážení) 

Výběrový kemp se bude skládat z řady dovednostních a kondičních testů (vytvořených ve spolupráci 

s PGA of Czech Republic a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy), individuálních 

pohovorů s hráči a hry na 9 jamek.  

 

Aspekty ovlivňující výběr hráčů 

postavení na českém/světovém amatérském žebříčku 

Důležitým aspektem pro výběr je postavení hráčů na českém i světovém amatérském žebříčku. Avšak 

žebříček není kritériem pro výběr, jak tomu bylo v minulosti. To se netýká dvou nejlépe postavených 

hráčů a dvou hráček na světovém amatérském žebříčku WAGR, kteří budou automaticky zařazeni to 

elitního Czech Golf Teamu. Ostatní hráči nemohou spoléhat na své postavení na žebříčku, může jim 

však k výběru výrazně pomoci, stejně jako kvalitní výsledky v sezóně. 

potenciál reprezentovat Českou republiku ve své věkové kategorii v nadcházející sezóně 

Hodnocené parametry: 

• průměr ran na kolo v sezóně 2020/2021 

• zlepšení průměru ran na kolo v sezóně 2020/2021 oproti předešlé sezóně 



potenciál posunout se dále v rámci hierarchie Tréninkového systému ČGF 

Hráč by měl ukázat potenciál, schopnosti a přístup potřebné k posunu ze skupiny chlapců a dívek do 

skupiny mužů a žen do dvou let v NTS ČGF. 

Hodnocené parametry: 

• přístup a zápal do programu od prvního roku působení ve skupině 

• entusiasmus a závazný přístup ke koučinku nabízenému ČGF 

• ochota osobních trenérů k úzké spolupráci 

• pozorování přístupu hráčů na výběrovém kempu, výsledky testování a výstupy z pohovorů 

závazek vůči programu 

Hráč musí být ztotožněn s programem a souhlasit s nastavenými očekáváními, které má ČGF směrem 

k hráčům zařazeným do Národních tréninkových skupin ČGF 

Hodnocené parametry: 

• pohovor s hráčem  

• historie v Tréninkovém systému ČGF 

• odsouhlasení podmínek pro zařazení hráčem i zákonným zástupcem (hráč mladší 18 let) 

působení na výběrovém kempu 

Hráči budou testováni ve specifických golfových dovednostech a fyzické připravenosti. Výstupy z 

těchto testů budou jedním z důležitých faktorů určujících konečné složení Národních tréninkových 

skupin. Každý hráč dostane detailní výstup z testování a vyhodnocení. Trenéři budou hráče po celou 

dobu sledovat a hodnotit mimo jiné přístup, snahu a odhodlání. Nedílnou součástí výběrového kempu 

budou pohovory s hráči. 

Hodnocené parametry: 

• výstupy z testování golfových dovedností 

• výstupy z diagnostiky a kondičních testů 

• individuální pohovory  

• přístup hráče, plnění zadaných úkolů 

 

7) Struktura složení Národních tréninkových skupin ČGF 

Czech Golf Team 

Hráči vybraní podle výše uvedených kritérií, tedy dva nejvýše postavení muži a dvě nejvýše postavené 

ženy na světovém amatérském žebříčku ČGF bez ohledu na to, zda se jedná o hráče působící v České 

republice nebo na univerzitách v zámoří. ČGF může navíc udělit dalšímu hráči či hráčce volnou kartu, 

pokud tak usoudí. 

 

Zámořský tým 

Skupina nejlepších českých amatérských hráčů působících na univerzitách v zámoří (kromě hráčů 

zařazených do Czech Golf Teamu) podle výběru ČGF (maximálně 8 hráčů) 



Národní tým mužů a chlapců / žen a dívek 

Pouze hráči působící trvale v České republice. 

• maximálně 12 hráčů a 12 hráček působících v České republice 

• minimálně 6 hráčů a 6 hráček v každé kategorii (včetně Czech Golf Teamu a zámořského týmu)  

Vysvětlení: Pokud má CGT a zámořský tým 5 žen, musí Národní tým žen a dívek zahrnovat 

minimálně jednu další ženu. Pokud by měl např. 2 ženy, vzniká prostor až pro 10 dalších dívek. 

Tato kvóta však nemusí být naplněna, pro naplnění kvóty by stačilo 6 dívek. 

 

8) Oblasti a nástroje tréninkového programu Národních tréninkových skupin ČGF 

Rozvoj dovedností ovlivňujících výkon   

Rozvoj dovedností potřebných k úspěšné hře – zaměření na rozvoj 4 klíčových oblastí skórování 

v soutěžních podmínkách (viz tabulka sledované parametry a oblasti skórování):  

• počet greenů v regulaci za kolo 

• přihrávky „do pozice“ (do 6m od jamky) 

• proměňování patů 

• komplexní rozvoj krátké hry (technika, taktika, vyhodnocení, rozhodování, provedení)  

Plánování a příprava na soutěž - zaměření na efektivní přípravu na soutěž skrze lepší pochopení 

strategie hry, course managementu a efektivní využití cvičných kol na turnajích 

Správné tréninkové návyky - pomoc hráčům pochopit, jak efektivně trénovat, aby maximálně využili 

svůj čas na trénink a úspěšně přenesli tréninkové úsilí do soutěžní hry 

 

Individuální přístup ke koučinku  

Nastavení cílů – práce s hráči na nastavení relevantních a specifických cílů odpovídajících jejich věku a 

herní úrovni, které jim pomohou se zaměřit na potřebné oblasti rozvoje  

Individuální podpora – efektivní nastavení cílů zajistí, že tréninkové jednotky jsou „šité na míru“ 

potřebám jednotlivých hráčů 

Přidaná hodnota – pochopení, čeho se hráčům dostává na klubové úrovni a jaký přínos pro ně bude 

mít působení v národním programu  

Spolupráce – důraz na fungování ve shodě s osobním týmem hráče za účelem společného posunu  

Komunikace – pochopení, že práce nezačíná a nekončí na tréninkovém kempu, k požadovanému 

rozvoji je potřeba udržovat neustálou komunikaci mezi hráčem a trenéry ČGF i v období mezi 

tréninkovými kempy   

 

Osobní odpovědnost 

Pochopení vlastní hry – pomoc hráči přemýšlet flexibilněji, rychleji se adaptovat na golfovém hřišti a 

analyzovat nastalé situace ve hře i ve chvíli, kdy není na blízku trenér nebo rodič 



Plánování, pozorování a vyhodnocení – naučit hráče správně plánovat, vnímat a vyhodnocovat svůj 

výkon v tréninku i v soutěži 

  

Prostředí  

Tréninkové prostředí má být takové, aby vzbudilo v hráčích lásku ke hře, vhodně je inspirovalo, stavělo 

před ně překážky, které budou překonávat a vytvořilo skupinu stejně smýšlejících pracovitých lidí, kteří 

budou mít ty nejvyšší výkonnostní cíle. 

 

Klíčové oblasti skórování a požadované hodnoty 

Všichni hráči NTS by se měli dlouhodobě pohybovat minimálně v průměrných hodnotách (při hře na 

hřištích adekvátně dlouhých dané věkové kategorii) ve čtyřech zmíněných oblastech skórování. Jedná 

se o průměrná čísla (nikoliv o čísla, která vyhrávají turnaje), která slouží jako základní cíl pro všechny 

hráče NTS. Proč jsou tato čísla důležitá? 

Škálovatelnost 

Základní dovednosti k sestavení požadovaného skóre se NEMĚNÍ se zvyšující délkou a obtížností hřiště, 

požadované výkonnostní dovednosti se však budou měnit (např. při náročnosti na přesnost ran, delší 

vzdálenosti z odpaliště atd.). Čísla tak proto lze využít jako vodítko pro hráče, kteří chtějí přejít do další 

fáze, např. z turnajů pro dívky na turnaje pro ženy. 

Rámec / Vodítko 

Tato čísla by měla sloužit jako vodítko pro hráče, aby pochopili, kde se aktuálně nachází a které oblasti 

hry a které dovednosti je nutné zlepšit v dlouhodobém časovém horizontu (12 měsíců). Zároveň 

mohou sloužit jako ukazatel úrovně požadované k zisku medailí na individuálních a týmových turnajích. 



CÍLOVÉ PRŮMĚRNÉ HODNOTY PRO HRÁČE NTS 

Počet BIRDIE za kolo  Počet BOGEY za kolo Počet DOUBLE a hůře za kolo  

3,5 2,5 0 

13 GRÝNŮ V REGULACI ZA KOLO 

50% GREENŮ V REGULACI V „IN-POSITION“ (do 6m od jamky) 

50% PATŮ Z „IN POSITION“ PROMĚNĚNÝCH (z méně než 6 m) 

50% MINUTÝCH GREENŮ V REGULACI ZACHRÁNĚNO SCRAMBLINGEM 

 

Zaměření koučinku na klíčové oblasti skórování má největší impakt na samotný výkon. Chce-li však kouč 

přistoupit ke změnám v technice hráče, měly by tyto záměry být podloženy výše uvedenými hodnotami 

a jejich nedostatky. 



Vyhodnocení 

Statistická data v klíčových oblastech skórování (výkonnostních dovedností) z každého odehraného 

kola by měla sloužit mimo jiné jako nástroj pro okamžité vyhodnocení hry a k porovnání předvedeného 

výkonu s cílovými parametry. Tak je možné zjistit, kde lze dosáhnout okamžitého zlepšení. 

Udržitelnost  

Data nám také ukazují, zda předvedený výkon hráče a skladba jeho výsledku je udržitelná, to znamená, 

zda je hráč schopen zahrát pod par hřiště pouze tehdy, pokud je některá z klíčových oblastí skórování 

v daném kole abnormálně vysoká (např. % proměněných patů do 6m nebo % scramblingu). Takový 

výkon je výjimečný a není dlouhodobě udržitelný. 

  

Tréninkové plány/programy 

Každá národní skupina bude dostávat (za využití systému Bryson) pravidelné tréninkové plány (okolo 

20 hodin týdně) v průběhu přípravného období od října do dubna. 

skladba programu: 

• udržovací drily 

• rozvoj dovedností 

• úkoly k plnění na hřišti 

• rozvoj fyzické přípravy a rychlosti 

• testování 

• čas určený k práci na technice se svým osobním trenérem 

• čas určený k individuálnímu tréninku dle rozvojového plánu hráče 

Každý týdenní plán se bude skládat z programu směřujícího k dosažení stanovených cílů v klíčových 

oblastech skórování a k rozvoji dovedností. 

Plány budou periodizovány do časových bloků – říjen až konec prosince; leden až začátek dubna. 

 Kdy bude hráč plnit tréninkový plán bude na jeho volbě, budeme však požadovat, aby vše 

zaznamenával do svého tréninkového deníku v Brysonu. 

 

Rozvojový plán hráče 

Individuální rozvojové plány hráčů budou i nadále tvořit základní součást tréninkového procesu. 

Hlavním úkolem RP je stanovit jasné cíle na dané období a následně pomocí plnění těchto cílů sledovat 

progres hráče. 

Rozvojové plány budou obsahovat mimo jiné výsledky z různých testů, aby bylo možné sledovat 

zlepšení v rozvoji klíčových dovedností a porovnávat je s výstupy z hry na hřišti. 

Rozvojový plán vytvoří společně hráč, hlavní kouč ČGF a osobní kouč hráče. 

Rozvojový plán bude nadále zaměřen na individuální oblasti potřebné ke zlepšení hráče v klíčových 

oblastech skórování. 

Na konci každého časového bloku bude rozvojový plán zrevidován a upraven podle potřeby. 



9) Očekávání od hráčů Národních tréninkových skupin ČGF 

Od všech vybraných hráčů do Národních tréninkových skupin ČGF se očekává: 

• docházka na všechny golfové a kondiční tréninkové jednotky 

• aktivní komunikace s trenéry NTS o tréninkovém procesu a rozvoji v období mezi tréninkovými 

jednotkami/kempy 

• spolupráce s trenéry NTS při tvorbě vhodného turnajového kalendáře na sezónu 

• společné vytvoření rozvojového plánu ve spolupráci s trenéry NTS a osobními trenéry  

• vytvoření turnajového plánu v systému Bryson, vyplňování statistik z golfové hry a 

zaznamenávání aktivit do online tréninkového deníku 

 

Detailní požadavky na hráče a odpovědnost vůči tréninkovému systému 

Ihned po výběrovém 
kempu 

- zkompletovat rozvojový plán s hlavním koučem ČGF a osobním 
koučem 

Ihned po výběrovém 
kempu 

- vytvořit si s hlavním koučem ČGF představu o časovém plánu, 
který pomůže hráči nejefektivněji plnit tréninkové dávky 

Týdně - absolvovat 20 hodin tréninku týdně podle časového plánu hráče 

Týdně 
- zadávat odtrénované dávky do online tréninkového deníku 

v Brysonu 
- komentovat, co se podařilo a co by mohlo být lepší 

Týdně  
- komentovat v Brysonu výsledky z různých „výzev“, které hlavní 

kouč ČGF pro hráče vytvoří na daný týden  

Týdně 
- zapisovat si do Brysonu statistiky ze všech turnajů i všech 

cvičných kol, které bude hráč v týdnu absolvovat 

Na konci každého 
časového bloku 

- spolupracovat s hlavním koučem na vyhodnocení a úpravě cílů 
rozvojového plánu 

 


