
Příloha č. 1: Rozhovor s PhDr. Lubošem Klikarem, sportovním ředitelem 

České golfové federace 

 

Jaká je vaše aktuální funkce v České golfové federaci? 

Od 1. ledna 2015 jsem sportovním ředitelem ČGF s odpovědností za tréninkový systém ČGF 

a amatérskou reprezentaci České republiky. Podílím se také na plánování, přípravě a organizaci 

tuzemských turnajů a soutěží ČGF. V neposlední řadě nesu odpovědnost za přípravu 

a organizační zajištění mezinárodních turnajů a soutěží, které do České republiky umisťuje 

např. Evropská golfová asociace (EGA). V poslední dekádě to bylo deset Mistrovství Evropy 

jednotlivců nebo týmů, takže v průměru jeden evropský šampionát v každé sezóně.  

 

Jak byste zhodnotil vývoj českého golfu za posledních 20 let a jaký je jeho současný stav? 

Český golf od roku 2000 zaznamenal obrovský kvalitativní posun ve všech aspektech. 

Z pohledu R&A čili řídícího orgánu golfu ve světě – s výjimkou USA a Mexika – se Česká 

republika jako první a zatím jediná z postkomunistických zemí posunula z 

kategorie „rozvíjející se golfová země“ (developing golfing country) do kategorie „vyspělá 

golfová země“ (advanced golfing country). Z pohledu samotné České republiky se golf za 

posledních dvacet let ze zcela okrajového sportu stal jedním z největších organizovaných sportů 

s více než 53 tisíci registrovaných hráčů a více než stem znormovaných hřišť. Prestiži golfu – 

a nejen v České republice! – výrazně pomohl jeho návrat mezi olympijské sporty v roce 2016 

na LOH v Brazílii. Jsem velmi rád, že golf se v české společnosti postupně zbavuje nálepky 

elitářské či snobské zábavy a stává se opravdu respektovaným olympijským sportem. Až na 

výjimky Češi v golfu zatím nepatří ke světové špičce, ale opak je jen otázka času. Pracujeme 

na tom, aby byl co nejkratší. 

 

Jaké cíle má ČGF v rovinách sportovních, ekonomických a sociálních? 

Stručně řečeno, ty nejvyšší. Češi jsou sportovní a velmi soutěživý národ a neexistuje žádný 

důvod, proč by kromě tradičních sportů, jako je fotbal, lední hokej, atletika, volejbal, basketbal 

a další, neměli vynikat i v golfu. Ostatně, řada hráčů a hráček s českými kořeny to potvrzuje 

už dnes, bohužel pod jinou než českou vlajkou. Z těch nejznámějších mám na mysli Alexe 

Čejku nebo sestry Kordovy. Naštěstí pro český golf se už blýská na lepší časy. Klára Spilková 

po startu v olympijském turnaji v Brazílii dnes reprezentuje český golf na nejvyšší ženské 

profesionální sérii v USA. Jen krůček mezi evropskou profesionální elitu mužů chybí hráčům 

jako Stanislav Matuš, Ondřej Lieser nebo Filip Mrůzek. Dorůstá další generace hráčů a hráček, 



jejichž lídry jsou Šimon Zach, Jiří Zuska, Václav Tichý, Sára Kousková, Jana Melichová 

či Tereza Melecká. Nicméně golf není jen výkonnostní či vrcholový sport. Velmi důležitým 

úkolem ČGF je přispívat ke stálému růstu členské základny v klubech, získávání většího počtu 

dívek a žen pro tento sport, účinné osvětě a propagaci golfu jako zdravého způsobu života pro 

celé rodiny. 

 

Jaké jsou podle vašeho názoru klady a zápory českého golfu? 

Nevím, kam přesně touto otázkou míříte. Předností českého golfu je téměř stoprocentní 

registrace hráčů a hráček ve více než 180 klubech, v této chvíli určitě dostatečná a velmi kvalitní 

infrastruktura hřišť, tréninkových areálů nebo indoorových zařízení a také spousta šikovných 

a kvalifikovaných pořadatelů mezinárodních turnajů a soutěží všech výkonnostních úrovní. O 

slabinách českého golfu bych raději mlčel, ale veřejnost odpověď určitě zná – zatímní nezdar 

vychovat alespoň jednoho profesionálního hráče pro pravidelné starty na European Tour 

či PGA Tour v zámoří jako televizní hvězdu, a hlavně vzor pro další zájemce o tento sport. 

 

Podle statistik ČGF hráčská základna zaznamenává velký propad ve věkové kategorii 18-28 

let. Čím si vysvětlujete tento pokles? 

Tento trend je asi přirozený, možná nevyhnutelný a určitě se netýká jen českého golfu. V tomto 

věku golf nemusí být – a jak vidno, ani není – priorita č. 1 pro spoustu mladých lidí. Ti totiž 

začínají řešit svou bezprostřední budoucnost, tj. další studium, pracovní kariéru nebo zakládají 

rodiny. Důležité podle mě je, aby se ti, kdo dřív přišli do styku s golfem, k tomuto sportu 

po čase zase vrátili. A možná už i se svými dětmi… Osobně jsem naopak rád, že se v posledních 

několika letech stále zvyšuje podíl hráčů do 15 či 18 let. 

 

Je nějaká systematická podpora golfu na vysokých školách? 

Ano, je, ale vyčerpávající odpověď vám dá profesionální trenérka Jana Giacintová z Brna, která 

se už dlouhé roky věnuje golfu vysokoškoláků. ČGF každoročně s Českou Asociací 

Univerzitního Sportu (ČAUS) pořádá otevřené Akademické mistrovství ČR jednotlivců a týmů. 

Vysokoškoláci mají i svá mistrovství světa či letní univerziády, které Česká republika tradičně 

obsazuje. 

 

 

 



V minulosti existovala Golfová Tour Dospělé Mládeže, proč od ní ČGF ustoupila? 

Z čistě ekonomických důvodů, neboť o turnaje pro hráče a hráčky do 26 let nebyl dostatečný 

zájem a s postupem času bohužel stále upadal. Jsem přesvědčen, že pokus o oživení této túry 

by znovu neuspěl. 

 

V posledních letech roste počet českých hráčů na zahraničních univerzitách, ovlivňuje tato 

skutečnost nominaci do reprezentačních výběrů a jak se vypořádáváte s případnou kolizí 

národní reprezentace vs univerzitní ligy v USA?  

Do Tréninkového systému ČGF a potažmo do reprezentačních týmů jsou hráči vybíráni podle 

předem daných výkonnostních kritérií. Studium v USA na to nemá žádný vliv. Až na výjimky, 

jako je MS družstev mužů a žen, nejsou starty českých amatérských reprezentantů v hlavních 

mezinárodních turnajích a mistrovstvích v žádné časové kolizi s jejich univerzitními 

povinnostmi. Zvyšující se počet hráčů a hráček na amerických univerzitách každopádně 

ovlivňuje i sestavování tuzemského kalendáře akcí ČGF, neboť musíme počítat s tím, že naši 

nejlepší hráči jsou v České republice jen v období zhruba od poloviny května do poloviny 

srpna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Rozhovor s Mgr. Tomášem Grycem, Ph.D., ředitel vzdělávání 

PGAC, garant volitelného předmětu PSPH096-Golf na FTVS UK 

Rozhovor s Mgr. Tomášem Grycem, Ph.D. 

Jak funguje propojení golfu a FTVS UK? 

Na FTVS probíhá výuka předmětu golf, který má za cíl seznámit studenty s hrou golf 

a základními aspekty techniky. Zároveň probíhá výuka specializace golf, kde se již hrající 

studenti učí didaktické a metodické postupy pro výuku techniky golfu jednotlivých úderů. 

FTVS UK je také smluvním partnerem Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu 

v ČR z. s. při výuce profesionálních hráčů golfu.  

 

Jaké jsou podmínky pro zařazení golfu do výuky? 

Výuka golfu je jako jiné předměty podmíněna institucionální akreditací studijních 

programů a oborů a jednotlivých předmětů.  

 

Jaké jsou podmínky pro úspěšné zakončení předmětu? 

U předmětu golf je úspěšné zakončení předmětu podmíněno 80% účastí na vyučovaných 

hodinách a ověřením základních znalostí o golfu. V případě specializací jsou studenti 

zkoušeni z teorie a praxe v oblasti didaktiky a metodiky výuky golfu, dále musí znát historii, 

činnost jednotlivých asociací v golfu, videoanalýzy golfového švihu, užití radarových 

zařízení apod.  

 

Jaký je o předmět zájem? 

Předmět golf je každoročně plně zaplněn. V předmětu specializace se kvůli vstupním 

podmínkám hlásí 1 až 2 hráči v ročníku. 

 

 

Jak velká část studentů pokračuje s golfem po skončení předmětu? 

U specializací je to jasně dané. U předmětu golf se mnou studenti komunikují ohledně 

získání oprávnění ke hře nebo jak a kde pokračovat v golfu asi v desetině případů. 

 

 



Jak rozšířená je výuka golfu na ostatních fakultách/Vysokých školách? 

Na některých fakultách UK je vyučován golf v rámci tělocviku. U ostatních univerzit či 

vysokých školách nemám informace. Studenti vysokých škol, kteří hrají golf reprezentují 

své vysoké školy nebo univerzity na univerzitních hrách. Účast není podmíněna výukou na 

jednotlivých školách, informace tak nemám k dispozici.  

 

Jak hodnotíš současnou podporu golfu na Vysokých školách? 

Podpora sportu a golfu na vysokých školách bych řekl, že odpovídá celkové podpoře sportu 

v ČR. Hráči hrající golf na reprezentační úrovni mohou mít individuální studijní plány, 

avšak k tomuto dni nevím o pravidelné finanční podpoře v oblasti golfu nebo jednotlivých 

hráčů na univerzitách nebo vysokých školách. 

 

Jak by se podle Tvého názoru dalo spojení golf a Vysoká škola posunout? 

Spojení si umím představit na úrovni akreditace managementu golfu, greenkeepingu nebo 

tréninku golfu. Podpora vrcholových hráčů golfu může být na úrovni individuálních 

studijních plánů s další podporou (finanční, zajištěním technologickém a trenérské 

v tréninku, případně organizací vrcholových soutěží).   

 

Jaké jsou podle Tebe silné a slabé stránky možného rozvoje Vysokoškolského golfu? 

Domnívám se, že záleží na finanční podpoře a s tím souvisejícím adekvátním personálním 

a organizačním zajištěním tréninkových podmínek a soutěží. Silnou stránkou je personální 

zajištění, které v případě naší fakulty dokážeme zajistit. 

 


