
  

 

SE ŠKOLOU NA GOLF - ZPRÁVA ZA ROK 2021 

Hodnocení osmého ročníku projektu SŠNG je možné rozdělit na dvě rozdílné poloviny. První půlrok částečně 

zopakoval omezení plynoucí z pandemie covid-19 a tím i nemožnost zorganizovat jarní kolo 

Celorepublikového turnaje ve Snagu a nutnost zrušit další akce stejně jako v předešlém roce. Naopak letní 

prázdniny již optimisticky naladily děti k pohybu a většina škol a golfových klubů byla připravena se vzepřít 

pasivnímu přihlížení se snahou najít způsob, jak realizovat v rámci projektu alespoň minimální pohybové 

aktivity. 

Vývoj členské základny 

Přesto i první polovina roku zaznamenala zvýšený zájem nových dětí, a to právě proto, že golf byl jedním ze 

sportů, který bylo možné ve venkovním prostředí realizovat ve skupině. Na základě toho golfové kluby 

zvláště v květnu lákaly nové členy a rozšiřovaly svoji členskou základnu U18 lépe než v předešlých letech. 

 

I díky tomu ve sledovaném období narostl počet nových členů U18 o 1.338 dětí (v roce 2020 o 1.258)  

a celková členská základna se nakonec rozrostla o 250. 

V roce 2021 se do projektu zařadilo 41 golfových klubů, kterým byl rozdělen celkový příspěvek 1.850.000 Kč 

z rozpočtu SŠNG. Uvedené kluby vykázaly spolupráci s 92 základními školami, popřípadě mateřskými 

školami (o 13 více než v loňském roce) a oslovily 5.122 dětí (o 1.000 dětí více než v loňském roce). 

Celkový počet dětí oslovených golfem se podařilo výrazně navýšit díky propagaci na Olympijských 

festivalech v Brně a v Praze, kde byl golf pátým nejvyhledávanějším sportem. Také proto lze konstatovat, že 

rok 2021 byl velmi přínosným rokem pro budoucí přísun potenciálních mladých golfistů. 
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Seznam zapojených klubů 

Golf Club Karlovy Vary Golf Club Mladé Buky Golf Club Marina Praha 

Golf Club Svratka 1932 Golf Klub Čertovo Břemeno Golf Club Mladá Boleslav 

Golf Club Praha Golf Club Mstětice Golf Klub Osyčina 

Golfový Klub Líšnice Golf Club Hostivař Golf Club Black Bridge 

Golf Club Semily Golf Club Radíkov Golf Club Svatý Jan 

Beskydský Golfový Klub Golf Club Hořehledy Golf Club Grosshof 

Golf Club Brno Golf Klub Týn nad Vltavou Golf Club Lipiny 

Golf Club Austerlitz Golfový Klub Brno - Žabovřesky Golf Club Havlíčkův Brod 

Golf Club Hradec Králové Golf Club Ypsilon Golf Club Hrádek 1995 

Zámecký Golf Club Kravaře Český Golfový Klub Golf Club Kšírovka 

Sokrates Golf & Country Club Golf Club Česká Lípa Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná 

Golf Club Beřovice Golf Club Molitorov u Prahy Golf Dobrouč 

Golf Club Liberec Těšetický Golfový Klub RGA – regionální golfová akademie 

Golf Club Podbořánky Golf Club Uherské Hradiště   

 

Předváděcí akce na školách 

Jedním z hlavních cílů pro rok 2021 bylo zorganizování předváděcích akcí ve spolupráci s golfovým klubem 

přímo na půdě spolupracující základní školy. Tyto akce byly naplánovány na září a říjen. Z celkového počtu  

4 škol bylo možné navštívit pouze dvě, protože zbývající dvě školy byly nuceny kvůli onemocnění  

a karanténě žáků školy akci zrušit. Návštěvy tak proběhly na Základní škole pro sluchově postižené  

a Mateřské škole pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba – Zámecký Golf Club Kravaře a Základní škole 

Spálené Poříčí – Golf Club Hořehledy. Z druhé aktivity vzniklo propagační video, které je ukázkou vtažení 

dětí i učitelů do základů golfu.  

Turnaj základních škol 

Stejně jako v minulém roce byl na začátek září přesunut Turnaj základních škol, který se tentokrát uskutečnil 

za účasti 6 škol (i zde některé školy zrušily svoji účast na poslední chvíli) na akademickém hřišti Greensgate 

Golf & Leisure Resort. I v tomto případě vzniklo ve spolupráci s řediteli, učiteli a dětmi škol kvalitní 

propagační video. 

Rozpočet 

Rozpočet projektu SŠNG schválený konferencí ČGF pro rok 2021 činil 3.160.000 Kč. Finální výdaje v rámci 

rozpočtu projektu činily 2.683.194 Kč, což znamená úsporu téměř 480.000 Kč.  

Ostatní aktivity 

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

vybavovat golfové kluby dětskými holemi napříč věkovými kategoriemi. V roce 2021 nadace zajistila 

vybavení pro 12 klubů. 

Na začátku roku 2021 došlo k avizovanému propojení portálu ČOV www.sportvokoli.cz s technickým 

serverem ČGF. Doposud alespoň své logo nahrálo 59 golfových klubů a nabídku vystavilo 31 z nich. 

16. srpna byla ve spolupráci s firmou Seznam.cz spuštěna propagace tématu „zpátky do školy“ na doméně 

www.ucimesehybemese.cz.  

V závěru roku projekt SŠNG získal záštitu ministra zdravotnictví a MŠMT. 

https://www.facebook.com/watch/?v=155714653405650
https://www.youtube.com/watch?v=p-zBgg0leHY
http://www.sportvokoli.cz/
http://www.ucimesehybemese.cz/


 

Hlavní cíle pro rok 2022 

• Rok 2022 je důležitým rokem, ve kterém je zapotřebí vrátit sportovního ducha do základních škol. 

Většina škol je otevřena sportovním aktivitám, a proto hlavně hřiště, která mají školy ve svém blízkém 

okolí, by je měla na jaře a na podzim aktivně oslovit. Projekt SŠNG je připraven kluby a hřiště podpořit: 

▪ Prezentačními akcemi přímo v prostředí oslovené školy (za účasti trenérů golfového klubu či 

hřiště). 

▪ Uspořádáním distanční soutěže ve Snagu, ale také distanční soutěže v dovednostních úkolech 

podle již dříve uveřejněného manuálu. 

▪ Přímou komunikací s řediteli, kteří o spolupráci projeví zájem, a to sdílením zkušeností z jiných 

škol – propojení s řediteli škol, kde výuka golfu probíhá, apod. Dále předání metodiky, jak 

realizovat golfové kroužky, popřípadě volitelný předmět výuka golfu. 

• Zrealizovat opět Turnaj základních škol, tentokrát na hřišti Svratka, které bylo vybráno na základě 

doporučení ředitelů a učitelů škol z předešlého ročníku. 

• Prostřednictvím Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf opět podpořit golfové kluby, které 

potřebují nové vybavení pro začínající dětské zájemce. 

 

V Praze dne 1. 2. 2022 vypracoval Tomáš Přikryl 

 


