
  

 

ZPRÁVA K PROJEKTU SE ŠKOLOU NA GOLF ZA ROK 2019 

Šestý rok projektu SŠNG navazoval na pozitivní výsledky předchozího roku s cílem dalšího růstu  
a rozvoje projektu ve školách. Hlavní cíle v roce 2019 byly stanoveny takto: 

• Udržet pozitivní trend růstu dětské základny, především ve věku 7-11 let. 

• Pokračovat v organizaci snagových turnajů ve spolupráci s Czech Snag Association z.s. 

• Navázat na první ročník golfového turnaje pro školy s výukou nepovinného předmětu golfu. 

• Poskytovat klubům metodiku a podpořit je při jednání se školami, které projeví zájem o výuku 
golfu v rámci nepovinného předmětu na své škole.  

• Prezentovat projekt a golf jako takový na sportovních akcích pro veřejnost a pomáhat golfovým 
klubům s akcemi tohoto rázu.  

• Vylepšit a zkvalitnit prezentaci celého projektu na sociálních sítích a vtáhnout účastníky projektu 
do tvoření online obsahu. 

Jednotlivé cíle byly naplněny a projekt v roce 2019 opět pomohl k navýšení členské základny dětí a 
mládeže a k omlazení českého golfu. 
 
Rozpočet pro rok 2019, schválený řádnou konferencí ČGF dne 16. března 2019, byl stanoven na 
částku 3.600.000 Kč.  

• Z této částky bylo na podporu jednotlivých klubů vyplaceno 1.740.000 Kč.  

• Na uspořádání tří kol celorepublikových turnajů ve Snagu, včetně kompenzace za cestovné na 
finálové kolo turnaje SNAGu v rámci D+D Real Czech Masters, byla vynaložena částka 335.000 Kč.  

• Do golfového turnaje pro školy, které mají zařazenou výuku golfu ve svém ŠVP v rámci 
volitelného předmětu, byla jako loni učiněna investice 150.000 Kč.  

• Nedílnou součástí projektu je jeho prezentace na sportovních festivalech a veřejných akcích. Na 
tuto část projektu bylo vyplaceno 161.000 Kč. 

• Na personální náklady bylo vynaloženo 421.000 Kč. 

• Ostatní náklady spojené s propagací projektu činily 300.000 Kč. 

• Uspořena byla částka ve výši 493.000 Kč z důvodu úsporného režimu rozpočtu ČGF. 
 
O příspěvek požádalo celkem 46 klubů, což je o 5 klubů méně než v roce 2018, lze však konstatovat, 
že vzrostla kvalita vzájemné spolupráce: 
 

Golf Club Karlovy Vary Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná Golf Club Mladé Buky 

Golfový Klub Líšnice Golf Club Praha Golf Club Františkovy Lázně 

Golf Club Semily Beskydský Golfový Klub Golfový Klub Brno - Žabovřesky 

Derby Golf Club Slušovice 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně Golf Club Česká Lípa 

Golf Club Brno Zámecký Golf Club Kravaře Golf Club Sokolov 

Golf Club Hradec Králové Golf Club Beřovice Golf Club Grosshof 

Sokrates Golf & Country Club Golf Club Mstětice Golf Club Lipiny 

Golf Club Radíkov Greensgate Golf Club Loreta Golf Club Pyšely 

Golf Club Hořehledy Golf Club Ypsilon Golf Club Havlíčkův Brod 

Český Golfový Klub Golf Club Kunětická Hora Golf Klub Čertovo Břemeno 

Golf Club Telč Golf Club Black Bridge Golf Club Liberec 

Těšetický Golfový Klub Golf Club Kšírovka Golf Club Austerlitz 

Golf Club Uherské Hradiště Panorama Golf Club Golf Club Molitorov u Prahy 

Golf Club Marina Praha Golf Club Svratka 1932 Golf Club Hostivař 

Golf Club Mladá Boleslav Royal Golf Club Mariánské Lázně Golf Club Podbořánky 

Golf Club Svatý Jan     

 



 
Na základě celoročního hodnocení od jednotlivých klubů lze vyčíslit projekt Se školou na golf za rok 
2019 v těchto číslech: 

• Počet spolupracujících škol         116 

• Počet oslovených dětí přímo na školách       7.000 

• Odhadovaný počet oslovených dětí na akcích, včetně aktivit s ČOV (ODM a OVOV)  5.000 
 
Do celorepublikového turnaje ve Snagu se zapojilo: 

• V jarní kvalifikaci – 34 týmů, celkem 136 dětí na začátku roku bez HCP, nebo s HCP 54. 

• Do finále na Czech Masters – 10 týmů, celkem 60 dětí. 

• V podzimním turnaji v dovednostních soutěžích – 31 týmů, celkem 210 dětí. 
 
Počet škol, které do svého Rámcového vzdělávacího programu (RVP) zařadily Školní výukový program 
(ŠVP) Výuka golfu v rámci volitelného předmětu, nebo vyučují golf v rámci rozšířené tělesné výchovy, 
narostl na 10. Mezi školy (kluby) splňující tyto náležitosti patří:  

• ZŠ Velvary (Golf Club Beřovice)  

• Základní škola Komenského (Golf Club Austerlitz)  

• ZŠ Dělnická (Golf Club Lipiny)  

• ZŠ V Domcích (Golf Club Mladé Buky) 

• ZŠ Pramínek (Golfový Klub Brno - Žabovřesky)  

• 25. ZŠ Plzeň (Greensgate Golf Club) 

• Základní škola Kuřim (Golf Club Brno) 

• Anglofonní základní škola (Golf Club Praha) 

• FZŠ PedF UK (Golf Club Marina Praha) 

• ZŠ Miloše Šolleho (Golf Club Molitorov u Prahy) 
 

V rámci projektu bylo navštíveno celkem 12 veřejných akcí, které svojí aktivitou podpořily golfové 
kluby v místě konání prezentace. Součástí těchto aktivit byla účast na akcích Českého olympijského 
výboru v rámci olympijského víceboje škol – Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) a 
Olympiády dětí a mládeže (ODM). 

Jedním z cílů roku 2019 bylo oslovit děti v rámci sociální sítě Instagram. Postupně se podařilo 
zdvojnásobit počet sledujících dětí, zapojit je do komunikace a společně s nimi představovat golf 
novým dětem. Celá aktivita je však v zárodku a pro širší zapojení dětí je potřeba dále vytvářet nový a 
zajímavý obsah. 

Nedílnou součástí projektu je spolupráce s Nadací Hanuše Goldscheidera pro český golf, která 
pomáhá vybavovat golfové kluby dětskými holemi napříč věkovými kategoriemi. V roce 2019 nadace 
zajistila vybavení pro 18 klubů. Důležitým bodem spolupráce je poskytnutí golfových setů školám, 
které organizují volitelný předmět Výuka golfu. Tuto spolupráci využila rovná polovina golfových 
klubů z výše uvedeného počtu. 

Hlavní cíle pro rok 2020: 

• Pokračovat v růstu dětské základny a společně s golfovými kluby aktivně zapojovat nové děti do 
klubového dění již při jejich prvních kontaktech s golfem. 

• S Czech Snag Association z.s. rozšířit celorepublikový turnaj do dalších škol a zvýšit počet 
účastníků v celorepublikovém jarním kole. 

• Ve třetím ročníku golfového turnaje pro školy zapojit nové školy a uspořádat i jarní přípravné 
kolo přímo na školách v dovednostních soutěžích. 

• Pomáhat klubům oslovovat nové školy v jejich okolí, předávat jim metodické pokyny a získat tak 
do spolupráce v rámci volitelných předmětů další subjekty. 

• Organizovat prezentaci golfu na sportovních akcích společně s golfovými kluby, které jsou 
v dosahu dané akce. 

• Zapojit do komunikace na sociální síti Instagram další děti, i takové, které ještě golf nehrají.  

Vypracoval v Praze dne 30. 12. 2019 Tomáš Přikryl 


