
  

 

ZPRÁVA K PROJEKTU SE ŠKOLOU NA GOLF ZA ROK 2020 

Projekt SŠNG vstupoval do roku 2020 s cíli navázat na činnost v předešlých ročnících. Sedmý ročník 

projektu však zahájil sezónu pandemického roku uzavřením škol a ihned od března musel začít 

improvizovat. Nepodařilo se proto realizovat akce pro veřejnost, které byly úplně odvolány svými pořadateli, 

a ani se nezrealizoval Celorepublikový turnaj ve Snagu. Naopak díky vhodně vybranému termínu se sázkou 

na začátek září se podařilo uspořádat s rekordní účastí 9 škol Turnaj základních škol na golfovém hřišti ve 

Svratce. 

Golfové kluby byly dlouho v komunikaci zdrženlivé. Přesto mnohé z nich využívaly veškeré možnosti, jak 

vyzvat děti ke sportu a aktivní činnosti. Právě pohyb se v roce 2020 stal nedostatkovou činností pro všechny 

děti, které zůstaly uvězněny v distanční výuce.  

Mládežnická základna v roce 2020 opět narostla. Výrazným způsobem do tohoto růstu promluvily příměstské 

kempy, které dětem v průběhu letních měsíců nahradily nedostatek jiných aktivit. Projekt SŠNG i z toho 

důvodu vyzval golfové kluby, aby čerpaly příspěvky také na tuto mimoškolní činnost. 

V roce 2020 se do projektu zařadilo 42 golfových klubů. Ty v závěrečném hodnocení označily celkem 80 

škol, které zůstaly s kluby ve spojení a podílely se více či méně aktivně na sportovní činnosti. Kluby také 

v hodnocení uvedly spolupráci s více než 4.100 žáky anebo dětmi, které se účastnily školních či letních 

aktivit.  

Seznam zapojených klubů: 

Golf Club Svratka 1932 Golf Club Podbořánky Prague City Golf Club 

Golf Club Karlovy Vary Golf Club Mladé Buky Golf Club Uherské Hradiště 

Royal Golf Club Mariánské Lázně Golf Klub Čertovo Břemeno Golf Club Marina Praha 

Golf Club Praha Golf Club Mstětice Golf Club Mladá Boleslav 

Golfový Klub Líšnice Golf Club Hostivař Golf Klub Osyčina 

Golf Club Semily Golf Club Radíkov Golf Club Black Bridge 

Beskydský Golfový Klub Golf Club Hořehledy Golf Club Svatý Jan 

Golf Club Brno Greensgate Golf Club Golf Club Grosshof 

Golf Club Austerlitz Golfový Klub Brno - Žabovřesky Golf Club Lipiny 

Golf Club Hradec Králové Golf Club Ypsilon Loreta Golf Club Pyšely 

Zámecký Golf Club Kravaře Český Golfový Klub Golf Club Havlíčkův Brod 

Sokrates Golf & Country Club Golf Club Česká Lípa Golf Club Kšírovka 

Golf Club Beřovice Golf Club Molitorov u Prahy Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná 

Golf Club Liberec Golf Club Kunětická Hora Panorama Golf Club 

 

Těmto klubům byl v rámci projektu vyplacen celkový příspěvek v částce 1.614.000 Kč. 

Rozpočet projektu SŠNG schválený konferencí ČGF pro rok 2020 činil 2.875.000 Kč. Finální výdaje v rámci 

rozpočtu projektu činily 2.476.946 Kč, což znamená úsporu téměř 400.000 Kč.  

 

 



Nedílnou součástí projektu je spolupráce s Nadací Hanuše Goldscheidera pro český golf, která pomáhá 

vybavovat golfové kluby dětskými holemi napříč věkovými kategoriemi. V roce 2020 nadace zajistila 

vybavení pro 8 klubů. 

Na konci roku 2020 došlo ke spolupráci s ČOV v rámci projektu Sport v okolí, který prezentuje aktivitu 

sportovních klubů hlavně směrem k dětem a jejich rodičům. Česká golfová federace si připsala prvenství v 

propojení dat z technického serveru s portálem www.sportvokoli.cz. Golfovým klubům se tak nabízí možnost 

jednoduché editace jejich aktivit. Napojení bude spuštěno začátkem roku 2021. 

Hlavní cíle pro rok 2021  

 V případě pokračující pandemie se poučit z roku 2020 a využít všech dostupných možností k propagaci 

aktivního sportovního vyžití dětí na golfových hřištích. 

 V případě, že pandemie bude ustupovat a dojde k rozvolnění vládních opatření, navázat na aktivity 

z předešlých let a využít absence pohybu dětí. 

 Zrealizovat opět Turnaj základních škol, o jehož pořádání se již dříve přihlásilo hřiště Greensgate 

v Dýšině. 

 Zapojit se s golfovými kluby do představení golfu dětem, a to buď v aktivní podobě na hřištích, kde 

golfový klub působí, nebo ve virtuální podobě v případě pokračující pandemie. 

 

V Praze dne 1. 2. 2021 vypracoval Tomáš Přikryl 

 

http://www.sportvokoli.cz/

