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Abstrakt 

 

Název:  Strategický plán rozvoje Národního tréninkového systému České golfové 

federace 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je zhodnocení současného stavu Národního 

tréninkového systému České golfové federace a sestavení strategického 

plánu pro jeho budoucí rozvoj.  

 

Metody:  Analýza dokumentů technického serveru České golfové federace (ČGF), 

polostrukturované kvalitativní rozhovory se zástupci ČGF a Czech Golf 

Teamu, kvantitativní dotazníky hráčům Národní tréninkové skupiny. 

Sběr dat výsledků amatérských hráčů na Mistrovství světa a Mistrovství 

Evropy za posledních 11 let. Vypracování SWOT analýzy. 

 

Výsledky:  Posláním a cílem organizace České golfové federace je především 

rozvíjení rekreačního a sportovního golfu v ČR. Ohlas hráčů 

na fungování Národního tréninkového systému České golfové federace 

byl většinově pozitivní. Ze sběru výsledků je patrné, že úspěšnost 

mladých hráčů golfu z ČR na mezinárodních turnajích je vyšší než 

úspěšnost dospělých amatérů a profesionálů v obdobných turnajích. 

Strategický plán byl vypracován ve třech obdobích, které na sebe 

navazují v následujících pěti letech.  

 

Klíčová slova:  strategické plánování, vývoj, amatérský golf, profesionální golf, golf 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 

Title:  Strategic development plan of the Czech golf federation’s National 

training system 

 

Objectives:  The aim of this diploma thesis is the evaluation of the current condition 

of the Czech golf federation’s National training system and the assembly 

of the strategic development plan for its future development. 

 

Methods:  Analysis of documents from a technical server of the Czech golf 

federation (CGF), semi-structured qualitative interview with 

representatives of the CGF and the Czech Golf Team, quantitative 

questionnaire for members of National training squad, and data collection 

from the World and European Championships from the last 11 years. 

Creation of SWOT analysis.  

 

Results:  Missions and goals of the Czech golf federation are before all 

development of recreational and sports golf in the Czech Republic. 

Response of players to the functioning of the National training system of 

the Czech golf federation is overall positive. From the result, 

the collection is evident that success among younger players is higher 

than older amateur players and professionals in similar tournaments. The 

strategic development plan was created for three terms that correlate 

together in the following five years. 

 

Keywords:  strategic planning, development, amateur golf, professional golf, golf 
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1  ÚVOD 

Golf se stal velmi populárním sportem na území České republiky v 21. století. Ačkoliv 

se otevření prvního golfového hřiště na území ČR v Mariánských Lázních datuje už 

k roku 1905, golf se dlouhou dobu v minulém století nerozvíjel. V očích komunistů byl 

totiž viděn jako buržoazní sport, symbol kapitalismu, a proto byl dlouho potlačován. 

Avšak po pádu železné opony a umělém omezení golfu, začal golf v Čechách vzkvétat a 

přibylo také golfových hřišť. Pro většinu obyvatel se stal golf dostupnějším, a povědomí 

o něm stoupá. Členská základna České Golfové Federace (dále jen ČGF) čítá přes 50 tisíc 

golfistů, z čehož přes 5 tisíc je ve věku do 18 let. Golf má tak ze všech sportů šestou 

nejrozšířenější členskou základnu v ČR. ČGF podporuje rozvoj golfu pro širokou 

veřejnost. Mezi její projekty patří Bav se golfem a Se školou na golf, které šíří osvětu a 

zvyšují povědomí lidu o něm. Tyto projekty se také snaží ukazovat, že golf je sport pro 

všechny, nejen pro vyvolené a elitu, jako nám sdělovali komunisti. Výhodou golfu je také 

to, že ho může hrát celá rodina dohromady, bez ohledu na věk a úroveň golfových 

dovedností. 

V golfu po celém světě přetrvává tradiční rozdělení na ty, které golf živý – profesionály 

a na ty kteří se golfem baví – amatéry. U nás tak fungují dvě organizace zmíněná ČGF a 

vedle ní i profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu (dále jen PGAC). Ačkoliv 

tyto subjekty spolupracují a jejich zájem o maximální rozvoj golfu u nás je stejný, panuje 

mezi nimi jistý odstup. PGAC je malá organizace v porovnání s ČGF, má přes tři stovky 

členů a její působnost se zaměřuje na sdružování hráčů, kteří se účastní profesionálních 

turnajů a sdružování učitelů golfu. 

V roce 2020 překonal český golf velký milník, když měl na Olympijských hrách v Tokiu 

mužského i ženského zástupce. To se stalo poprvé v historii, oba zástupci ovšem zůstali 

daleko za bojem o medaile. V posledních letech tak český golf nepochybně roste, ale 

větší úspěchy na Evropské úrovni jsou převážně v žákovských a juniorských kategoriích. 

Na mistrovství světa družstev mužů amatérů v golfu je historicky nejlepší umístění až ve 

třetí desítce a nejlepší umístění žen v desítce druhé.  

Problematika kvalitního golfového rozvoje jako vrcholového sportu ve sportovním pojetí 

přetrvává. Jednotlivé aspekty rozvoje lze zpracovat formou strategického plánu, který by 

posloužil rozvoji soutěžního golfu v ČR. Potřeba strategického rozvoje ČGF je nutná pro 

vyšší konkurenceschopnost amatérské golfové reprezentace na Evropské a Světové 
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úrovni. Téma rozvoje českého amatérského národního družstva ČGF je zásadní i pro 

budoucnost výkonnostního amatérského a profesionálního golfu v ČR. U individuálního 

sportu jako golf je důležité získat sponzory pro samotné hráče, aby jim byla umožněna 

účast na mezinárodní úrovni. Turnaje jsou totiž natolik nákladné, že si je jednotlivci na 

začátku své kariéry nemohou dovolit. Proto je potřeba golf strategicky rozvíjet od 

mládežnických kategorií až po dospělé hráče, aby dosažené sportovní výsledky pozitivně 

působily na vnímání fenoménu golf širokou veřejností, přilákaly sponzory a zvýšily 

finanční dotace. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

S rostoucí konkurencí ve sportovním prostředí, komercionalizací sportu a zvyšující se 

profesionalitou je stále důležitějším a dnes už téměř nezbytným předpokladem pro 

sportovní organizaci správně nastavený strategický plán. Koncept strategického 

plánovaní je důležitým aspektem, protože vytváří předlohu pro správný vývoj organizace 

v časovém horizontu, ale také může znamenat konkurenční výhodu v daném prostředí. 

Hlediska strategického zkoumání pro určení cílů organizace jsou ekonomické, sportovní 

a sociální (Freyer, 1991). Strategické plánování přináší teorii k širšímu pochopení 

problematiky plánování. V odborné literatuře, zabývající se strategickým plánováním se 

setkáme se dvěma základními pojmy. Strategickým managmentem a strategickým 

marketingem, jelikož jsou však tyto pojmy v mnohém podobné, budou se v této práci 

prolínat. Kotler (2004) uvádí, že neexistuje strategický plán, který by mohl být nastaven 

pro všechny organizace shodně. Autoři také vysvětlují, že při vypracování strategického 

plánu musí být vycházeno ze specifických charakteristik zkoumané organizace, jako je 

například její prostředí. V Čechách se touto problematikou zabývá Čáslavová ve svých 

publikacích (2009 a 2020). Strategické plánování dle autorky slouží k definování cílové 

skupiny, určení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů a způsobů, jakými se 

tyto cíle budou plnit. 

 

2.1  Strategické plánování  

Slovo strategie je řeckého původu, pochází ze slova ‚,strategos” a v překladu znamená 

generál. Význam tohoto slova chápeme jako umění vedení nebo řízení, popřípadě 

přehledu situace. V minulosti se pojilo především ve vojenství a bitvách, ale dnes už je 

toto slovo využíváno v různých odvětvích. Ferrand a McCarthy (2009) uvádí, že práce 

manažerů je často přirovnávána k vojenským manévrům. K strategickému plánovaní se 

vyjadřuje celá řada autorů, ale v zásadě ho chápeme jako postup operací, které jsou 

potřebné k dosažení daného cíle. Grasseová a kol. (2010) popisuje základní myšlenku 

strategického plánování jako umění nalezení konkurenční mezery v organizaci. Jeho 

využití najdeme v soukromém i veřejném sektoru. Tvorba strategických plánů a 

dokumentů na tuto tématiku má rozsáhlé využití od výstavby nových čtvrtí, přes obce a 

kraje až po právní subjekty v soukromém sektoru a jejich systematickou realizaci. 

V moderním světě má strategické plánování zvýšenou pozornost také ze strany 
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sportovních organizací. Díky megalomanii sportu a jeho vyšší komercionalizaci je důraz 

na ekonomické výsledky (ziskovost) ze strany sportovních organizací vyšší než kdy dříve. 

Čáslavová (2020) znázorňuje postup k vypracování strategického plánu následovně.  

Schéma č. 1: Strategický plán 

                                                                      

Zdroj: dle Čáslavové (2020)  

Čáslavová (2020) dále také upozorňuje, že je třeba zohlednit logický vztah hierarchizace 

cílů podle úrovní řízení a časové hledisko návaznosti dlouhodobých cílů na střednědobé 

a krátkodobé.  

Jednotlivé etapy strategického plánování pak uvádí Vodáčková, Vodáček (2019) jako: 

• Stanovení poslání, resp. mise firmy 

• Rozbor výchozího stavu, silných a slabých stránek podnikatelské činnosti 

• Rozbor zdrojových možností rozvoje a vytvoření specifických podnikatelských 

předností 

• Stanovení soustavy cílů podnikatelské strategie 

• Formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie 

• Prověření vhodnosti zvolené strategie 

• Realizace strategie  

Výsledkem strategického plánování je strategický plán, který reflektuje specifické prvky 

dané organizace, pro kterou je vypracován. Jednotlivé kroky strategického plánování 

popisuje Nová (2016) následovně. 

Schéma č. 2: Postup strategického plánování 

                                                                     

Zdroj: dle Nové (2016)  
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Proces strategického plánování je nekončící proces v hledání konkurenční výhody, mezer 

v organizaci a na trhu. Kottler a Keller (2013) naznačují kontinuitu celého procesu 

v následujícím schématu.  

Schéma č. 3: Proces strategického plánování  

 

Zdroj: Kottler a Keller (2013) 

 

2.2  Strategický managment 

Slovo managment vychází z latinských slov ‚,manus” = ruka, a ‚,agere” = čin. 

Management chápeme jako vědní obor využívající vědy jako matematika, statistika nebo 

sociologie, nejde ovšem pouze o vědu, ale o umění kombinace zmíněných dovedností a 

jejich praktickém využitím. Od svého vzniku v 60. letech 20. století si strategický 

managment prošel celou řadou změn a vývoje technologií, globalizace a 

komercionalizace. Z tohoto důvodu nenajdeme jedinou definici, jeho význam je však 

úzce spojen s pojmem strategické řízení. To se většinou vykonává na delší časový 

horizont, dobu tří až pěti let. Jelikož je k mání celá spousta modelů řízení a managmentu, 

nelze ho přesně charakterizovat. Jde však o nekončící proces zdokonalování, kdy jsou 

definovány cíle a nástroje k jejich realizaci. Bělohlávek a kol. (2006) se na úrovně 

manažerského řízení dívá, jako na pyramidu, kdy na nejnižším stupni jsou operativní 

řízení v podobě strukturovaných rozhodnutí, nad nimi jsou manažerské řízení v podobě 

polostrukturovaných rozhodnutí a na nejvyšší stupni pyramidy se nachází strategické 

řízení. Mezi společné rysy strategického cyklu řadíme určení strategie, situační analýzy, 

základní premise a další. Fotr a kol. (2012) ve své publikaci naznačují schéma 

strategického managmentu následovně.  

 



15 

 

Schéma č. 4: Fungování strategického managmentu 

 

Zdroj: Fotr a kol. (2012)   

Autor dále uvádí, že strategický managment je soubor instrukcí, rozhodnutí a činností, 

které zajišťují organizaci konkurenční výhodu a zabezpečují nadprůměrné výnosy. Za 

důležité přínosy strategického managmentu označil (Fotr a kol, 2012, s. 53):  

• Aktivní podíl firmy na vývoji vlastní budoucnosti 

• Dosažení porozumění všech zúčastněných stran na firemních činnostech 

• Zvýšení prodejnosti svých výrobků a služeb a tím i své konkurenceschopnosti 

• Řízení své finanční i nefinanční výkonnosti 

• Poznatelnost kroků konkurence 

• Pochopitelnost provádění změn 

• Efektivní alokace zdrojů a času 

• Zabránění destrukčnímu vlivu rizik 
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• Podpora disciplíny při řízení firmy 

 

2.3  Strategický marketing  

Marketing se zabývá identifikací a uspokojováním lidských potřeb. Jeho podstata spočívá 

v nalezení možnosti směny na trhu (z angličtiny- market). Strategický marketing se 

prolíná se strategickým řízením, jak popisuje Jakubíková (2008) strategický marketing 

připravuje podklady pro strategická rozhodnutí tím, že zpracovává informace o trzích, o 

konkurenci a formuluje nároky na jednotlivé funkcionální strategie. Strategický 

marketing by podle stejné autorky měl být zaměřen především na budoucnost, budoucí 

zákazníky, budoucí potřeby, budoucí poptávku a budoucí činnost firmy. Mullin, Hardy a 

Sutton (2000) uvádí, že marketing spojuje přání a naplnění potřeb zákazníka pomocí 

procesu směny. 

Kotler a Keller (2013, s. 36) definují, že „Marketing je společenským procesem, jehož 

prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí cestou vytváření, 

nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními.“  

Autoři Pitts a Stotlar (1996) charakterizují sportovní marketing jako proces, který 

navrhuje a zdokonaluje výrobu, propagaci a distribuci sportovních produktů tak, aby byly 

uspokojeny přání a potřeby zákazníků. Marketing tak přibližuje sportovní organizace 

k dosažení jejich cílů.  

Čáslavová (2020, ústní sdělení) uvádí některé zvláštnosti a specifika u marketingu sportu, 

které můžeme ve sportovním prostředí naleznout na rozdíl od klasického tržního 

marketingu:  

1. Autonomie sportovních organizací 

2. Dobrovolnictví  

3. Veřejně prospěšné účely 

4. Organizace si konkurují, ale kooperují 

5. Tržní situace ve sportu zisková a nezisková situace  

6. Rozhodování většiny nahrazuje tržní mechanizmus 

7. Všichni se cítí být experty 
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Čáslavová (2020, s. 80) také uvádí, co přináší marketing tělesné výchovy a sportu. Mezi 

pozitiva řadí  

1. Ujasňuje, komu je určena nabídka sportovních produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu 

2. Diferencuje nabídku sportovních produktů na činnosti, které mohou přinést 

finanční efekt a které nikoliv 

3. Promýšlí propagaci sportu 

4. Určuje proporcionalitu a prioritu dosažení cílů v rovině cílů ekonomických, 

sportovních a sociálních  

5. Získává doplňkové finanční zdroje, které umožňují rozvoj neziskových aktivit  

  

Naopak mezi negativa autorka řadí  

1. Finance diktují, co má sport dělat  

2. Finance nerespektují sportovní odbornost 

3. Marketing vede ke gigantomanii sportu, smluvní vázanost na sponzory omezuje 

svobodnou volbu (např. ve výběru nářadí a náčiní, v osobních právech sportovce) 

4. Dosažení určité úrovně sportovního výkonu může vést k používání zakázaných 

podpůrných prostředků 

5. Show (zaměřená např. na reklamu)  

 

Význam strategického marketingu uvádí ve své publikaci Bělohlávek a kol. (2006) 

v několika rovinách. Marketingové řízení podle autora pomáhá se zaměřením na 

preferované trhy a určuje tak dlouhodobé priority z hlediska poskytovaných výrobků a 

služeb. Strategický marketing společnostem pomáhá zvyšovat úspěšnost na trhu, přilákat 

nové zákazníky a udržet si ty stávající. S využitím analýzy konkurence se dá zjistit, zda 

společnost svoji pozici na trhu posiluje, či zda naopak oslabuje. Marketingem lze také 

ovlivnit vnímání produktu společností, a to pozitivně i negativně. Oddělení financí 

získává od marketingu informace o cenách společnosti a o konkurenci, inovaci produktů 

a předkládá podklady pro změny v organizaci. Marketing také využíváním analýzy 

zákazníka identifikuje vhodné obchodní partnery a usnadňuje obchodní činnost 

společnosti. 
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2.4  Strategické řízení  

Strategické řízení je nekončící proces, který nelze nastavit pro každou organizaci stejně. 

Je totiž nutné zhodnotit charakteristiku prostředí ve kterém se nachází organizace. Práce 

manažera nespočívá pouze v každodenním rozdělení a organizaci činností, ale především 

ve vedení z dlouhodobého hlediska. Aby mohla být organizace úspěšná a dosáhla výhody 

ve svém oboru, je nutné plynule aktualizovat strategické řízení organizace. Jakubíková 

(2008) vysvětluje, že strategické řízení spočívá v souboru činností při vedení pracovníků. 

Výsledkem je určení cílů, stanovení postupu k jejich dosažení, jejich realizace a kontrola 

provedení.  

Schéma č. 5: Proces řízení rozdělení 

 

Zdroj: Jakubíková (2008)  

Keřkovský a Vykypěl (2006) uvádí, že dobře fungující proces strategického řízení je 

mnohdy důležitější než dokumenty, které produkuje jako jsou například strategické plány 

a jiné strategie. Tyto dokumenty totiž v moderním dynamickém podnikatelském prostředí 

mnohdy zaostávají již bezprostředně po zahájení realizační fáze právě z důvodu 

dynamického prostředí. Dle autora je tak strategické řízení důležitější než samotná 

strategie.  

Slavík (2014), dělí strategické řízení do tří základních částí.  

• „strategickou analýzu, která říká, kde se nacházíme, jaké je naše okolí a jací 

jsme my – naše organizace; 

• strategickou volbu, která říká, jaké možnosti nám dává předpokládaný vývoj 

k dosažení našich cílů a co je k jejich dosažení potřeba; 

• realizaci strategie, která říká, jakým způsobem uvést zvolenou strategii do 

života.“ 
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2.5  Poslání, vize, mise a cíle organizace 

Poslání, část někdy také zmiňovaná jako mise udává důvod vzniku a fungování 

organizace. Jakubíková (2008) uvádí, že poslání charakterizuje pozici organizace na trhu 

nejen vůči zákazníkům, ale také vůči svým zaměstnancům. Například firma Baťa, jedna 

z nejznámějších českých značek určuje své poslání jako “Cíl rozvíjet a podporovat 

myšlenky a hodnoty, které u naší firmy vznikly před více než sto lety.” (Business animals 

[online], 2018) 

Z hlediska jednotlivých úseků sportovních organizací dělí Čáslavová (2020, s. 41) ve své 

knize cíle na: 

1. Sportovní cíle 

2. Ekonomické cíle 

3. Sociální cíle 

Tyto cíle se dají dále členit podle časových horizontů.  

Tabulka č. 1: Sportovní cíle sportovní organizace 

Dlouhodobé cíle nad 3 roky. Střednědobé cíle 3 roky Krátkodobé cíle (roční) 

Podpora zdraví, seberealizace 

a radosti z pohybu a hry 

Podpora výkonnostního sportu 

Zadávání úkolů v návaznosti na cíle 

výkonnostní tříd 

Motivace k výkonu 

Úkoly podpůrných opatření 

Uznávání výkonnostního sportu 

Podpora volného času a sportu pro všechny 
Motivace k provádění sportovní činnosti 

Objasňování cílů 

Mnohostranně vytvořená sportovní nabídka 

Rozšíření funkčních skupin 

Přejímání nových sportovních odvětví 

Opatření k prevenci a rekonvalescenci 

Přijetí rehabilitace 

Podpora talentů 
Cílevědomé vyhledávání talentů 

Opatření k individuální podpoře talentů 

Zlepšování kvality tréninků 

Pokračování vzdělávání trenérů a cvičitelů 

Motivace sportovců 

Zlepšení tréninkových a cvičebních podmínek 

Vzdělávání ve sportu podle pedagogických zásad 

Seznámení s pedagogickými základy 

Využití pedagogických zásad 

Další vzory pedagogických zásad 

Zdroj: dle Čáslavové (2009) 
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Tabulka č. 2: Ekonomické cíle sportovní organizace  

Zdroj: Čáslavová (2009) 

 

Tabulka č. 3: Sociální cíle sportovní organizace  

Dlouhodobé cíle nad 3 roky. Střednědobé cíle 3 roky Krátkodobé cíle (roční) 

Podpora příslušnosti ke sportovnímu 

klubu, společnosti a spokojenost 

jeho členů 

Podpora poskytovaných společenských forem 

Podpora koordinátorské práce 

Zohlednění mezilidských vztahů 

Odstraňování egoismu 

Hledání nových společenských forem 

Hledání v jiných klubech a programech 

Hledání v cizině 

Vlastní experimenty 

Dotazování členů 

Povzbuzování atmosféry porozumění 

Spolupůsobení při vytváření cílů 

Identifikace s SK 

Pronikání této činnosti mimo SK 

Zdroj: Čáslavová (2009)  

 

2.6  Strategická situační analýza  

Strategická analýza slouží k formulaci a výběru strategie podle které bude strategický 

plán vypracován. Jakubíková (2008) uvádí, že výsledky analýzy zkoumání současného 

stavu vnitřního a vnějšího prostředí na organizaci jsou podkladem a předpokladem pro 

kvalitní formulaci strategického procesu. Rozdělení prostředí organizace je vysvětleno 

v následujícím grafu.   

 

 

 

 

 

Dlouhodobé cíle nad 3 

roky. 
Střednědobé cíle 3 roky Krátkodobé cíle (roční) 

Úspěšné ekonomické vedení 

sportovního klubu 

Zlepšení řízení klubu 

Nový systém řízení 

Přizpůsobení nabídky činností SK poptávce 

Získání kvalifikovaných řídících pracovníků 

Zlepšení finanční situace 

Přidělování rozpočtových prostředků 

Přizpůsobení výše příspěvků poskytovaným činnostem ze strany 

sportovního klubu 

Zvyšování doplňkových finančních zdrojů 

Úsporná opatření 

Nová image sportovního klubu pro 

veřejnost 

Koncepce aktivního využívání médií 

Koncepce public relations 

Posílení reklamy 
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Schéma č. 6: Podnikatelské prostředí 

 

Zdroj: dle Fotr a kol. (2012) 

 

2.6.1  Vnitřní prostředí  

Vnitřní prostředí bývá také nazýváno mikroprostředím nebo interním prostředím 

organizace. Váchal a kol. (2013) udává, že vnitřní prostředí ovlivňují síly, které pro 

organizace představují zdroje a kompetence. Ty představují schopnosti organizace. 

„Zdroje jsou disponibilní faktory, jsou kontrolovány a vlastněny organizací 

prostřednictvím kterých vytváří svůj produkt. Zdroje se skládají z hmotných aktiv 

(budovy, stroje, zařízení), finančních aktiv, lidských zdrojů, know-how a dalších 

nehmotných zdrojů (např. zkušenosti, značka, reputace, expertíza, talent, patenty, 

databáze). Kompetence vyjadřují schopnosti organizace využít své zdroje k 

požadovanému účelu využitím organizačních procesů“ (Moravec, 2017, s. 26).  Analýza 

vnitřního prostředí by měla obsahovat marketingový mix a finanční analýzu, podle 

kterých lze definovat silné a slabé stránky (Štědroň a spol, 2018).  

Štědroň a spol (2018, s. 20-21) uvádí model 7S pro analýzu vnitřního prostředí. „Model 

7S byl vytvořen poradenskou společností McKinsey a zdůrazňuje nutnost vnímat faktory, 

jako jsou strategické řízení, firemní kultura, zaměstnanci ad., jako celek se vzájemnými 

vztahy a vlivy. “  
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Název modelu „7S“ je dán následujícími pojmy:  

• Strategy (strategie) – definice cílů a způsob jejich dosažení 

• Structure (struktura) – organizační uspořádání společnosti, způsob řízení.  

• Systems (systémy) – metody, postupy, procesy, informační systémy, 

technologie atd.  

• Staff (spolupracovníci) – společenství lidí ve společnosti.  

• Style (styl) – způsob chování a jednání společnosti.  

• Skills (schopnosti) – dovednosti, znalosti, zkušenosti.  

• Share Values (sdílené hodnoty) – vize a poslání společnosti, firemní kultura.  

   

2.6.2  Vnější prostředí  

Strategická analýza vnějšího prostředí neboli makroprostředí organizace je pro 

manažery stěžejní, protože určuje vliv okolních jevů a prostředí na situace, ve které se 

daná organizace nachází. Primárně je tedy analyzována konkurence a složení zákazníků 

organizace. Mezi metody analýzy vnějšího prostředí se využívá například PESTLE 

analýza (Štědroň a spol, 2016, s. 16). Do této analýzy zahrnuje autor následující faktory:  

• Politické prostředí, tj. existující a potenciální působení politických vlivů 

• Právní, legislativní prostředí, tj. vlivy národní, evropské a mezinárodní 

legislativy 

• Ekonomickou situaci, tj. působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky  

• Geografii, tj. zvyky a tradice v místě působení organizace 

• Sociální faktory, tj. působení společenských a kulturních změn 

• Technologickou úroveň, tj., dopady nových a vyspělých technologií 

• Ekologické (environmentální), tj. místní, národní a světová ekologická 

problematika a otázky jejího řešení 

• Kulturně historické principy 

  

Na PESTLE analýzu přímo navazuje Bělohlávek a kol. (2006), s metodou 4C. Do 

zkoumání této metody řadí zákazníka, národní specifika, náklady a konkurenci. Tento 

model analyzuje konkurenceschopnost a potřeby zájmových skupin.  
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Schéma č. 7: Metoda 4C 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Bělohlávek a kol. (2006) 

2.7  SWOT analýza  

Jednou z metod strategické analýzy je SWOT analýza, Čáslavová (2009) ji označuje 

obecným názvem situační analýza. Dále uvádí, že situační analýza zjišťuje vnitřní 

možnosti organizace ve vztahu k trhu a konkurenci. S její pomocí by měla být 

vypracována relevantní strategie celé organizace. Autorka se také shoduje s Bělohlávkem 

a kol. (2006), že hodnocení situační analýzy je důležitým prostředkem k analytickému 

zhodnocení minulého a současného stavu. Na jejím základě můžeme předpokládat 

budoucí vývoj organizace v tržním systému. Přípravu na provedení SWOT analýzy 

identifikuje následující schéma. 

Schéma č. 8: Fáze provedení SWOT analýzy 

  

Zdroj: Grasseová (2012) 

Název SWOT je zkratkou anglického originálu pro hlavní hlediska analýzy. Mezi ty patří 

hodnocení strengths – silné stránky, weaknesses – slabé stránky, opportunities – 

Globální 

x 

multiregionální 

 

Costs 

Náklady 

Competiton 

Konkurence 

  Customer 

Zákazník 

Country  

Národní specifika 
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příležitosti a threats – hrozby. Charakteristiku složení SWOT analýzy vysvětluje 

následující tabulka. 

Tabulka č. 4: Složky SWOT analýzy 

 

Zdroj: Jakubíková (2008) 

2.8  Výběr strategie  

Po sestavení matice SWOT, při které došlo k analýze vnitřního a vnějšího prostředí, je 

důležité zvolit postup pro naplňování strategického plánu neboli formulaci následné 

strategie.  Thompson (2017) uvádí koncept E-V-R shody jako měřítko souladu organizace 

a jejího prostředí. Pomocí tohoto modelu lze zobrazit posloupnost jednotlivých kroků 

strategického plánování, které vyústí v závěrečnou formulaci strategie. Hlavním účelem 

strategie je dosáhnout souladu mezi prostředím (environment), hodnotami (values) a 

zdroji (resources). Podle Thompsona (2017) jsou zdroje fyzické, zatímco hodnoty 

představují lidskou sílu jako např. vedení a kulturu organizace. Společnost se tak snaží 

vytvářet hodnoty ve svém prostředí pomocí dostupných zdrojů. 
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Schéma č. 9: E-V-R konvergence pro stanovené strategie 

 

 

 

Zdroj: dle Nové (2016) a Thomsona (2017) 

 

Při výběru a implementaci strategie je nutné brát v potaz poslání organizace pro kterou je 

strategie formulována. Strategický plánovací proces je nekončící proces zdokonalování 

se, jak naznačuje následující schéma.  

Schéma č. 10: Strategický plánovací proces podnikatelské jednotky

  

Zdroj: Kotler a Keller (2013) 

 

2.9  Identifikace finančních zdrojů 

K rozvoji sportovních organizací je nezbytné dostatečné množství finančních a 

materiálních prostředků. V moderním světě sportu totiž platí, že bohatší organizace 

vyhrávají, neboť si mohou dovolit koupit lepší hráče, lepší vybavení, účinnější prezentaci 
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v médiích a proto mají možnost rychlejšího sportovního růstu. Rektořík (2015) člení 

národní hospodářství podle způsobu financování na ziskový (tržní) a neziskový (netržní). 

Pro spolky a neziskové organizace v ČR platí, že činnost hlavní je z povahy nezisková a 

činnost vedlejší je zisková. Mezi zdroje hlavní činnosti neziskové patří členské příspěvky, 

dary, patronáty, dotace ze zastřešujících organizací, příspěvky municipality, příspěvky 

krajů, dotace od vlády/státu, vstupné na sportovní akce, startovné a ostatní příjmy. Mezi 

zdroje z činností vedlejších, které mohou být ziskové, patří např. sponzorské příspěvky, 

klubové předměty (merchandising), nájemné z klubových sportovních zařízení, klubová 

restaurace a ubytovací zařízení, bankovní půjčky, tržby z prodeje nadbytečného majetku 

atd. (Čáslavová, 2020).  
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  

Strategický plán si klade za cíl pomoci ČGF v budoucím rozhodování a plánování rozvoje 

národního tréninkového systému. Dalším přínosem je vytvoření teoretického manuálu 

pro zvýšení konkurenceschopnosti NTS s evropskou a světovou špičkou. Tento výsledek 

bude v budoucnosti měřitelný a patrný nejen ve vrcholných amatérských turnajích 

mistrovství Evropy a mistrovství světa, ale i v počtu českých profesionálních hráčů na 

dvou nejvyšších evropských profesionálních túrách což jsou: druhá nejvyšší evropská 

soutěž mužská Challenge Tour a ženská Let Acess Tour a na nejvyšší evropské soutěži 

mužské European Tour a ženské Ladies European Tour.  

3.1  Cíl práce 

Cílem této práce je vypracování strategického plánu pro rozvoj NTS ČGF v rámci 

Tréninkového systému ČGF v letech 2022 až 2024. Tento projekt bude rozdělen do dvou 

částí:  

1. Czech Golf Team (úzký výběr reprezentace) 

2. Národní tréninková skupina (ženy, dívky, muži, chlapci) 

3.2  Úkoly práce 

K sestavení strategického plánu je nutná analýza současné situace, dále její shrnutí 

a porovnání s doporučením odborné literatury. Dílčími kroky jsou:   

1. Rešerše odborné literatury, která se zaměřuje na strategické plánování  

2. Zpracování analýzy současného stavu tréninkového systému  

3. Kvalitativní polostrukturované rozhovory  

4. Kvantitativní dotazník  

5. SWOT analýza organizace ČGF  

6. Sestavení strategického plánu rozvoje Tréninkového systému ČGF  

  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=83786d35d42660c2d3efe0ec5304c6bc&tid=1&redir=detail&did=235291
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=83786d35d42660c2d3efe0ec5304c6bc&tid=1&redir=detail&did=235291
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4  METODIKA PRÁCE 

Tato část práce představuje metodické postupy, podle kterých bude strategický plán 

vytvořen. Pro výzkum budou využity primární i sekundární data, jelikož si to vyžaduje 

širší problematika zkoumaného jevu a zasazení daného problému do širšího kontextu a 

fungování sportovní federace. Po podrobné analýze je možné vytvořit strategický plán, 

jehož aplikace by měla pomoci ČGF golf strategicky rozvíjet.  

Struktura sestavení strategického plánu bude následovat předlohu Čáslavová (2009). V 

první fázi bude zhodnocen současný stav strategického plánu rozvoje reprezentace ČGF 

a představena stručná historie působení organizace ČGF. Dále bude shromážděn sběr dat 

z výsledků reprezentace posledních 11. let. Využito bude i dalších dostupných statistik 

ČGF se vztahem k soutěžnímu golfu. V další části budou uvedeny cíle, které si organizace 

ČGF klade plnit, aby se zvýšil počet úspěšných výsledků jednotlivců i týmových soutěží. 

Ve druhé fázi bude provedena identifikace jednotlivých sekcí ČGF v rámci soutěžního 

golfu. Třetí fází je interní analýza, která bude vyhodnocena zpracováním a sběrem dat 

z kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody. Externí analýza proběhne sběrem 

sekundárních dat ČGF s ohledem na její financování a hodnocení současné ekonomické 

situace v ČR a jejímu vztahu ke golfu. 

 

4.1  Popis výzkumu  

Primární data jsou získána z kvalitativních rozhovorů s odborníky z Českého golfového 

prostředí a kvantitativního dotazníku se současnými i bývalými členy reprezentace 

v golfu ČR.  

Sekundární data jsou získána z domovské webové stránky ČGF, domácí i zahraniční 

literatury se sportovní tématikou a tématikou strategického plánování. Nezbytnou částí 

vypracování strategického plánu je vytvoření SWOT matice. Ta bude sestavena po 

zkoumání vnější a vnitřní prostředí, vnitřní (mikro) prostředí které přímo ovlivňuje ČGF 

a prostředí vnější (makro), které ovlivňuje ČGF nepřímo. 

Pro sestavení strategického plánu bylo využito také sběru dat z výsledků reprezentace na 

ME a MS, analýzy textu odborné literatury a dokumentů ČGF, ze kterých byla sestavena 

SWOT analýza a zodpovězeny výzkumné otázky. 
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4.2  Určení výzkumné otázky  

1. Co je to národní tréninkový systém ČGF? 

2. Kde se v současné chvíli národní tréninkový systém ČGF nachází a kam 

směřuje? 

3. Jaké jsou jeho činnosti a cíle? 

4. Jaké jsou největší přednosti ČGF?  

5. Jaké jsou největší nedostatky ČGF?  

6. Jaké jsou příležitosti a hrozby, které můžou ČGF ovlivnit?  

7. Proč je nezbytné sportovní golf rozvíjet?  

8. Jaký bude přínos pro současné a budoucí hráče národních tréninkových skupin? 

9. Jaká je finanční náročnost strategického plánu? 

  

4.3  Určení metod a sběru analýzy dat  

V této fázi diplomové práce je nutné určit způsob, jakým bude sběr dat probíhat. 

Z vědeckých možností se nabízí kvalitativní a kvantitativní metody. Kvalitativní metody 

zkoumají především daný obsah a snaží se odpovědět na otázky ‚,Proč se tak děje”, 

případně ‚,Z jakého důvodu?” mezi nejčastější metody výzkumu patří interview, 

pozorování a analýza textů a videozáznamů. Badatel tak získává širší a podrobnější 

pohled na zkoumaný jev, avšak jeho zpracování je podrobnější a obtížnější. Dalším 

možností výzkumu je kvantitativní metoda, u které je z pravidla více dotazovaných osob 

a jejich výsledek přináší přesná numerická data. Zde je důležité, aby počet dotazovaných 

byl dostatečně velký, neboť při malém počtu respondentů by mohl snadno dotazník 

vykazovat zavádějící hodnoty.  

Pro tuto diplomovou práci byly vybrány následující metody sběru dat. 

• Analýza textů a dokumentů 

• Sběr dosažených výsledků Českých hráčů na MS a ME v amatérském 

golfu za posledních 11 let 

• Kvalitativní polostrukturované rozhovory s osobnostmi Českého golfu 

• Kvantitativní dotazník hráčům národní tréninkové skupiny 
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• SWOT analýza organizace ČGF  

Jedná se o smíšený výzkum, který kombinuje kvalitativní i kvantitativní metodu sběru 

dat.  

 

4.3.1  Analýza textů a dokumentů  

K popisu vnitřní analýzy bylo využito textů a dokumentů zveřejněných na webových 

stránkách spolku a dalších dokumentů poskytnutých ČGF. Analytická část vychází z dat 

technického serveru ČGF. Sledován byl počet hráčů v národních tréninkových skupinách, 

jejich individuální vývoj a týmová účast na Evropských a světových šampionátech. 

 

4.3.2  Sběr dat  

Sběr dat výsledků hráčů národního tréninkového systému proběhl z vyhodnocení 

umístění české reprezentace ze sedmi různých turnajů družstev. Mezi tyto turnaje se řadí 

mistrovství Evropy a světa v několika kategoriích. Výsledky těchto turnajů byly získány 

z webových stránek Evropské golfové asociace (EGA) a Mezinárodní golfové federace 

(IGF).  

 

4.3.3  Kvalitativní rozhovor  

Rozhovor byl proveden s Mgr. Petrem Šavrdou, sportovním ředitelem ČGF. Mgr. Šavrda 

vytváří strategický plán ČGF a spolurozhoduje o nastavení národního tréninkového 

systému.  

Rozhovor byl proveden s Jiřím Zuskou, členem Czech golf teamu. Jiří Zuska je nejvýše 

postavený Čech na světovém amatérském žebříčku WAGR.  

Rozhovor byl proveden s Harry Scottem, současným hlavním trenérem reprezentace 

ČGF.  

Rozhovory byly polostrukturované, tudíž příprava otázek nebránila v možném doplnění 

nebo pozměnění otázek během rozhovoru. Všechny tři osoby souhlasily se zveřejněním 

rozhovorů. Téma okruhů bylo předem vybráno. Mezi hlavní okruhy se řadí hodnocení 

fungování ČGF a hodnocení dosažených výsledků reprezentace za posledních 11 let. Dále 
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se otázky týkaly identifikace silných a slabých stránek ČGF a plánu budoucího 

strategického řízení ČGF. 

 

4.3.4  Písemný kvantitativní dotazník  

Použití písemného dotazníku je z hlediska kvantitativní analýzy velice rozšířené. Za nízké 

náklady lze získat cenné informace od široké škály dotazovaných. Jeho nevýhodou může 

být nízká návratnost vyplněných dotazníků od respondentů, případně časové pozdržení 

ze strany dotazovaných při vyplňování jejich odpovědí. Další překážkou pro použití 

písemného dotazníku může být časová náročnost pro výzkumníka při vytváření 

dotazníku, protože je nezbytné, aby každý respondent jasně pochopil zadání a nedošlo tak 

k případnému nedorozumění, které by fakticky mohlo znamenat odchylku od pravdivosti.   

Dotazník by měl obsahovat tzv. průvodní dopis, který seznamuje respondenty s 

podstatou výzkumu a záměry výzkumníka. Zároveň je zde kladen důraz na pravdivost a 

úplnost odpovědí respondentů, případně motivace za vyplnění dotazníku, kterou může 

dotazovaný získat. Následuje série otázek, která má dotazovací řád. Tento řád by měl mít 

pro výzkumníka vypovídající hodnotu. Obecně platí, že čím jednodušší otázky 

výzkumník sestaví, tím vyšší je vypovídací hodnota, protože respondent může přesně 

odpovědět. Výzkumník může kombinovat otevřené otázky s uzavřenými, avšak všechny 

otázky by měly být srozumitelné a stejně pochopitelné pro všechny respondenty. 

Uzavřené otázky se výzkumníkovi lépe vyhodnocují, protože respondenti volí z přesně 

formulovaných odpovědí výzkumníka, naproti tomu u otázek otevřených má respondent 

možnost vyjádřit svůj názor tak, jak by výzkumník ani nemusel předpokládat. Závěrem 

dotazníku se sluší respondentům poděkovat za jejich čas, který si vyhradili pro odpovědi.  
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Schéma č. 11: Operacionalizace dotazníku pro hráče NTS 

 

Zdroj: vypracováno autorem (Zach, 2021) 

 

4.3.5  SWOT analýza  

Je komplexní analýzou golfového prostředí ČR a zhodnocení současné situace. Vnitřní 

zdroje jsou hodnoceny pomocí silných a slabých stránek. Vnější zdroje jsou hodnoceny 

podle příležitostí a hrozeb. Organizace by měla podporovat svoje silné stránky, být si 

vědoma svých slabých stránek, které jsou postupně potřeba zlepšovat. Analýza vnitřních 

zdrojů. Silné a slabé stránky může do jisté míry každá organizace sama ovlivnit, proto je 

jejich identifikace velmi důležitá.  

Vytvoření SWOT matice je pro strategický plán stěžejní. Matice SWOT totiž hodnotí 

současnou pozici národního tréninkového systému z pohledu vnitřního i vnějšího 

prostředí. K určení silných a slabých stránek bylo využito kvalitativního rozhovoru 

sportovním ředitelem ČGF Mgr. Petrem Šavrdou. Dále byly využity předchozí analýzy 

golfového prostředí. V analýze vnějšího prostředí byl zkoumán vliv faktorů podpory 

sportu v ČR, demografické a ekonomické ukazatele a další vnější vlivy, které mohou 

znamenat hrozby a příležitosti pro vývoj golfu v ČR. Dále jsou zkoumány jevy jako 

změna politické situace a podnebí v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi. Dále byla 

převzata PESTLE analýza.  
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4.4  Operacionalizace  

Projekt rozvoje národního tréninkové systému ČGF vyžaduje přesné pochopení struktury 

organizace ČGF, která je značně rozsáhlá. Z tohoto důvodu bylo vypracováno schéma 

organizace ČGF pro pochopení širšího kontextu.  

  

Schéma č. 12: Organizace ČGF 

 

Zdroj: Vypracováno autorem (Zach, 2021)
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5  ANALÝZA PROSTŘEDÍ  

Nejen sport v ČR prošel řadou velkých změn po pádu železné opony a po konci 

komunistického režimu, ale i celá země zažila obrovský ekonomický boom a změny 

přišly takřka na všech úrovních. Golfové prostředí v Česku se vyvíjelo obzvlášť rychle. 

Dnes se golf řadí mezi šestý nejrozšířenější sport co do počtu členské základny v ČR. 

Přitom po pádu železné opony zde bylo pouze několik stovek registrovaných golfistů 

(ČUS, 2021). Ze všech postkomunistických zemí má ČR v současné době nejvyšší počet 

aktivních golfistů. Mezi důvody rozmachu golfu u nás uvádí Halada (2019) následování 

západu v liberálně-demokratickém hospodářství, ekonomickou vyspělost a modernizaci 

prostředí. Další důvod rozkvětu nachází autor v dohánění západních novinek a trendů. 

Český zájem o golf však přišel se zpožděním 15-20 let ve srovnání s ostatními zeměmi 

západní Evropy (Halada, 2019). 

 

5.1  Historie golfu v ČR  

První zmínky o golfu v moderním, sportovním odvětví se pojí k ostrovům Velké Británie 

a konci 19. století. Golf byl tehdy především výsadou šlechticů a královské rodiny. Do 

ČR se golf dostává začátkem 20. století, kdy sám anglický král Edward VII. slavnostně 

otevírá golfové hřiště v Mariánských Lázních v roce 1905. První golfový svaz ČSR, který 

je přímý předchůdce současné ČGF, byl založen roku 1931 (Golf ML [online], 2021). 

Golf se na našem území pomalu rozmáhal, ale komunisty byl tvrdě potlačován, protože 

pro ně představoval buržoazní sport pro elitu a vyvolené. Halada (2017) udává, že golf se 

u nás v dobách komunismu skládal především z golfových nadšenců, kteří si razili vlastní 

cestu. To je podle autora jeden z hlavních důvodů, proč golf v tehdejší Československé 

republice přežil těžké časy utlačování. Po pádu železné opony nastává golfový rozmach. 

V roce 1990 je v ČR pouze 8 znormovaných golfových hřišť, které mají více než devět 

jamek a pouze 1500 registrovaných hráčů (Končíková, 2008). V roce 2020 má Česko 53 

znormovaných hřišť, které mají více než devět jamek a počet hráčů registrovaných u ČGF 

dosáhl neuvěřitelných 52 401. Tento počet tak golf řadí na šestý nejrozšířenější sport co 

do počtu členské základny v ČR (ČUS, 2021). Z celkového počtu hráčů registrovaných u 

ČGF je pouze 281 hráčů profesionálů, kteří se dělí na dvě skupiny – na učitele golfu- 

teaching PRO a hráče golfu- playing PRO (PGA [online], 2021). Mimo skupinu 

profesionálních hráčů golfu, kteří mají golf jako zdroj obživy, nalezneme v ČGF další 
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výkonnostní skupinu, tj. amatérské národní družstvo, takzvanou reprezentaci. Právě této 

skupině, která se skládá především z žáků, dorostenců a juniorů (primárně od dvanácti do 

dvaceti jedna let) se bude tento strategický plán věnovat.   

 

5.2  Fungování ČGF  

Hlavním orgánem Českého golfu je spolek ČGF. Tento spolek funguje jako Národní svaz 

a jeho činnost zastřešuje sportovní odvětví golfu v ČR. Činnost a struktura ČGF je 

upravena ve stanovách ČGF, které vznikly podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 

zákoníku. Dle stanov ČGF (Česká golfová federace [online], 2013, s. 1) je rolí ČGF 

pečovat o rozvoj golfu v České republice a vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné 

podmínky. Z ekonomického hlediska jsou plánované výdaje ČGF v roce 2021 ve výši 47 

milionů Kč a příjmy 43 milionů korun (ČGF pro média [online], 2021). 

Svou činnost ČGF uskutečňuje tím, že: 

a) zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v mezinárodních soutěžích EGA a 

IGF, pořádá mezinárodní a mezistátní soutěže a turnaje a zajišťuje přípravu české 

národní reprezentace; 

b) zajišťuje diplomatickou reprezentaci českého golfu v zahraničí, spolupracuje s 

obdobnými asociacemi v zahraničí a napomáhá k vytváření podmínek pro přímou 

spolupráci svých členských subjektů s partnery z jiných zemí; 

c) pečuje o výchovu mládeže a talentované mladé golfisty připravuje na dosažení nejvyšší 

sportovní výkonnosti; 

d) prosazuje a chrání zájmy a práva golfu a členských subjektů ČGF vůči státním, 

politickým a jiným orgánům 

a organizacím v České republice a v zahraničí a dbá všestranného prospěchu ČGF a 

svých členských subjektů; 

e) je pořadatelem a organizátorem mezinárodních a národních mistrovství České 

republiky, golfových utkání, turnajů a soutěží všech úrovní, které přímo řídí svými orgány 

podle pravidel golfu vydávaných R&A a na základě vnitřních předpisů, které sama 

vydává a aktualizuje; 
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f) vydává a aktualizuje vnitřní předpisy pro organizaci a řízení soutěží ČGF, kterými jsou 

zejména soutěžní řády, podmínky soutěží, žebříčkový řád, disciplinární řád aj.; 

g) zajišťuje autorizovaný překlad pravidel golfu R&A včetně pravidel amatérského 

statusu a dohled nad jejich dodržováním; 

h) zajišťuje autorizovaný překlad hendikepového systému EGA a dohled nad jeho 

dodržováním; 

i) organizuje a zajišťuje vzdělávání trenérů, rozhodčích, marshalů a dalších golfových 

činovníků; 

j) zřizuje nadace a nadační fondy, případně jiné neziskové instituce k podpůrným a 

humanitárním účelům; 

k) vydává odbornou literaturu na podporu rozvoje golfu a tiskoviny pro potřeby svých 

soutěží aj.; 

l) iniciativně se podílí na tvorbě zákonů a dalších legislativních a administrativních 

opatření, které ovlivňují členské subjekty ČGF; 

m) zabezpečuje činnosti a služby podle aktuálních potřeb členských subjektů ČGF, a to 

zejména činnosti informační, poradenské, výchovně vzdělávací, propagační a jiné; 

n) koordinovaně a v maximální možné míře propaguje golf včetně činností publikačních 

a marketingových; 

o) vede a poskytuje statistická data o českém golfu; 

p) podporuje vzájemnou výměnu informací mezi členskými subjekty ČGF; 

q) směřuje svou činnost k rozvíjení golfu jako vrcholového a olympijského sportu, ale 

rovněž jako rekreační hry; 

r) vykonává disciplinární pravomoc v českém golfu.   

Zdroj: (Česká golfová federace [online], 2013, s. 1) 

 

5.3  Subjekty ČGF:  

Mezi členskou základnu a subjekty ČGF patří golfové kluby, přidružené kluby a asociace. 

V roce 2020 měla ČGF 225 klubů, z čehož 63 klubů je přidružených (Komise CGF 

[online], 2021). Dále jsou její součástí čtyři organizace.  
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• Český svaz greenkeeperů, spolek založen v prosinci roku 1999, který sdružuje 

téměř dvě stovky členů. Tito specialisté vytváří a udržují plochy golfového hřiště.  

• Česká seniorská golfová asociace, sdružuje muže i ženy, kteří dosáhli více než 50. 

let a mají tak seniorský statut v rámci stanov ČSGA.  

• Česká golfová asociace hendikepovaných, která je spolkem od roku 2009. Ta si 

klade za úkol umožnit co největšímu počtu dětí i dospělých se zdravotním 

postižením přístup ke golfové sportovní aktivitě. ,,Hlavním cílem tohoto spolku je 

vytvářet a udržovat vhodné technické i materiální podmínky pro trénink nových 

zájemců i stávajících členů, budovat celorepublikovou infrastrukturu pro hru a 

propagaci hendigolfu, realizovat systém vzdělávání pro členy CZDGA, trenéry 

hendigolfu a ostatní zájemce, propagovat golf hendikepovaných v osvětové 

činnosti a umožňovat sportovcům i široké laické veřejnosti přístup k nejnovějším 

informacím a trendům z tohoto sportovního odvětví.‘‘ (CZDGA [online], 2009) 

• Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, je golfovou organizací 

sdružující hráče, kteří se účastní profesionálních golfových turnajů anebo se na 

takovou činnost připravují. Dále sdružuje učitele golfu, kteří působí jako učitelé 

golfu v českých nebo zahraničních klubech anebo se na takovou činnost 

připravují. 

 

5.4  Financování ČGF  

ČGF je financováno ze soukromého i veřejného sektoru. Hlavní část financování ČGF 

pochází z příspěvků hráčů a podpory MŠMT. Příspěvky hráčů jsou odváděny skrze 

členství v jednotlivých golfových klubech ČR a příspěvek MŠMT je vyplácen na podporu 

organizace sportu a další programy. Celkové příjmy ČGF v roce 2020 byly 44 milionů a 

761 tisíc Kč. ČGF je také vlastníkem společnosti CZECH GOLF CONSULTING s.r.o. 

(dále jen CGC), která má předmět podnikání konzultační a poradenskou činnost při 

výstavbě a provozu golfových hřišť, reklamní činnost a marketing, maloobchod se 

smíšeným zbožím, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických 

poradců, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti a organizování sportovních soutěží. Příjmy této společnosti v roce 2020 činily 

12 milionů a 624 tisíc Kč (Komise CGF [online], 2021). 
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Tabulka č. 5: Příjmy ČGF a CGC za rok 2020 v tisících Kč 

 

Zdroj: Komise CGF [online], (2021)  

Celkové příjmy ČGF a CGC za rok 2020 byly 57 milionů a 385 tisíc Kč. Z toho plánované 

výdaje na reprezentaci byly 2 miliony a 170 tisíc Kč a plánované výdaje na Tréninkový 

systém ČGF 6 milionů a 590 tisíc Kč. Z této částky mělo být použito 2 miliony a 180 tisíc 

Kč na kempy Národní tréninkové skupiny. Success program a podpůrný program ČGF 

plánoval výdaje za podporu hráčů ve výši 1 milion 315 tisíc Kč. Celkem tak plánované 

výdaje na přípravu reprezentace, tréninkový systém ČGF a success program v roce 2020 

byly 10 milionů a 85 tisíc Kč neboli méně něž 25 % z celkového rozpočtu ČGF.   

Tabulka č. 6: Výdaje ČGF a CGC za rok 2020 v tisících Kč 

 

Zdroj: Komise CGF [online], (2021)  
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Plánované marketingové příjmy byly pro rok 2020 vyčísleny na částku 1 724 000 Kč. To 

je celková výše příjmu za marketing, které ČGF a CGC plánovaly přijmout. Pro 

organizaci rozměrů ČGF je tento příjem velice malý. Z tohoto důvodu je jedním 

z doporučení k ČGF zaměření se na rozvíjení marketingových příjmů. Například 

programem, který bude zajímavější a přínosnější pro současné partnery ČGF, dále 

přilákání nových partnerů a navýšení počtu dnů s reprezentací. Tak budou mít partneři 

ČGF možnost navázat blízký kontakt s jednotlivými hráči reprezentace a v budoucnu je 

tak individuálně podporovat s osobním zájmem. Další možností, jak rozvíjet tyto příjmy 

je konání zahraničních soustředění s programem pro partnery a zvýšení mediální podpory 

sponzorů.  

 

5.5  Financování hráčů golfu v ČR 

Golf je jeden z mála sportů, kde přetrvává tradiční rozdělení mezi profesionály a amatéry. 

Ačkoliv toto rozdělení prochází změnami a od roku 2022 už budou moci i amatéři 

přijímat finanční odměny do výše 1000 Eur a shánět si vlastní sponzory na náklady 

spojené s golfovou činností, stále jsou v tomto prostředí značné rozdíly. Primární a 

největší skupina Národního tréninkového systému jsou amatéři (Česká golfová federace 

[online], 2020). Tato skupina jsou především juniorští hráči ve věku 14- 23 let. Jejich golf 

je financován především z rozpočtu jejich domácností. Tento rozpočet je však doplněn o 

takzvaný ,,success program“. Tento program podporuje účast českých hráčů na 

zahraničních turnajích a podle jejich dosaženého umístění hráčům na účast v těchto 

turnajích přispívá. Do success programu jsou zařazeny mezinárodní mistrovství zemí 

Evropy a jiné vrcholné amatérské turnaje. Podle země ve které se turnaj hraje a podle 

kvality obsazení turnaje je dle koeficientu vypočítán příspěvek hráči na daný turnaj. 

Následující tabulka udává výši finančního příspěveku na turnaje v podobě stoprocentního 

koeficientu.  
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Tabulka č.7: Success program ČGF 

  

Zdroj: Česká golfová federace [online], (2018) 

5.6  Systém soutěžního golfu v ČR  

Na domácí scéně se v sezóně 2021, která měla kvůli probíhající pandemii Covid-19 

zpožděný start, ČGF podařilo uspořádat 85 turnajů, kterých se zúčastnilo 1183 českých i 

zahraničních hráčů (Halabura [online], 2021). Obsáhlý kalendář turnajů začínal začátkem 

dubna a končil v říjnu a to v rámci možností podnebí v ČR. Systém soutěží se dělí dle 

několika parametrů. Turnaje řadíme podle výkonosti hráčů (handicapu) a věku hráčů, dále 

je dělíme na individuální turnaje a soutěže družstev.  

Mezi nejdůležitější individuální soutěže v ČR patří Národní a Mezinárodní mistrovství 

republiky, ty se konají jednou ročně v kategoriích mužů i žen. Tyto mistrovství jsou 

rozděleny podle věku do kategorií U12, U14, U16, U18 a U21 let. Další dvě mistrovství 

se hrají v dospělé kategorii, věkem neomezené, ve hře na rány i na jamky. Ve 

všech kategoriích do 21 let se jedná o třídenní turnaj a formátem hry je hra na rány. 

V kategoriích do 16 let se jedná o Národní mistrovství. Turnaj do 18 a 21 let má status 

Mezinárodního mistrovství. Mezinárodní mistrovství republiky na rány má formát hry 4x 

18 jamek. Mezinárodní mistrovství na jamky má dvoudenní kvalifikaci na rány, podle 

které je rozděleno nejlepších 32 mužů nebo žen do systému pavouk, kdy se utkávají 

dvojice ve hře na jamky. Vítězi těchto turnajů jsou mistři a mistryně ČR v golfu. Na 

domácí golfové scéně nalezneme ještě mid-amatérské turnaje pro hráče nad 25 let a 

seniorské turnaje pro hráče nad 50 let.  

Soutěže družstev jsou v ČR hrány v rámci domovských klubů. Jedná se o ligu družstev 

mužů a žen. V posledních letech byly pravidla ligy několikrát změněna, v současné chvíli 
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je formát v mužské kategorii šest hráčů, z čehož jeden může být profesionál, což je v roce 

2021 vůbec poprvé, kdy ligu může profesionál hrát. V kategorie ženské se jedná o čtyři 

ženy z každého klubu, kdy i zde může jedna být profesionálkou. Další soutěže jsou 

v dětských kategoriích U14, U16 a U18 let. Do 14 let se jedná o chlapeckou i dívčí 

kategorii v čtyřčlenném družstvu. Do 16 let je v šampionátu družstvo smíšené pro šest 

hráčů. V kategorii do 18 let jsou opět družstva rozdělena na mužské i ženské.  

V letošním roce byla představena nová série turnajů pořádaných ČGF. Tato série nese 

název Czech Open Tour. Jedná se o nový formát turnajů, kterého se mohou účastnit 

profesionálové a amatéři společně. Pro nejlepších deset hráčů turnaje je připravena 

finanční odměna s celkovou dotací 250 tisíc korun. Profesionálům je tato odměna 

vyplácena na bankovní účet a amatérům jsou v hodnotě výhry propláceny náklady na 

turnaje nebo golfové vybavení.   

 

5.7  Tréninkový systém ČGF 

Systematická práce ČGF s mladými golfisty začíná ve věku 11 až 12 let. ČGF vytvořila 

Regionální a Národní tréninkový systém pro výkonnostní hráče. Na první úrovni 

tréninkového systému jsou regionální tréninková centra mládeže, viz příloha. Těch bylo 

v roce 2021 v ČR 32, což je o pět více než v roce předchozím. Tyto centra mládeže jsou 

financována z programů podpory výchovy mládeže. Na tuto podporu bylo v roce 2021 

vyhrazeno 3.2 milionu korun (Halaburda [online], 2021). Na druhém stupni regionálního 

tréninkového systému jsou regionální tréninkové skupiny, které jsou čtyři. Tyto regiony 

jsou v ČR demograficky rozděleny a hráči jsou do nich zařazeni podle bydliště. 

Posloupnost fungování tréninkového systému ČGF je vysvětlena v následující pyramidě.  
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Schéma č.11: Pyramida tréninkového systému ČGF  

 

Zdroj: Česká golfová federace [online], (2021) 

Národní tréninkový systém je rozdělen do národních týmů chlapců a mužů, dívek a žen. 

Nadstavbou těchto celků je Czech golf team, ve kterém se nacházejí největší talenti 

Českého golfu napříč věkem i pohlavím. V letech 2019/2020 bylo v Národní tréninkové 

skupině 37 hráčů, včetně 8 profesionálů (redakce ČGF [online], 2019). Tento počet byl 

na rok 2020/2021 zredukován na 32 hráčů. „Cílem je především zkvalitnit přípravu a 

věnovat se intenzivněji menší skupině hráčů, kteří na sobě chtějí pracovat a v golfu něco 

dokázat. Takoví hráči si zaslouží, aby se do nich investoval čas a finanční prostředky. Pro 

ostatní nezařazené to může být naopak větší motivace,“ vysvětlil manažer reprezentace 

ČGF Petr Šavrda (redakce ČGF [online], 2019). V roce 2020/2021 je v národní 

tréninkové skupině 15 dívek a žen a 12 chlapců a mužů. V Czech golf teamu, nejužší 

skupině tréninkového systému ČGF jsou tři ženy a dva muži. Celkem tedy v národním 

tréninkovém systému figuruje 32 hráčů a hráček golfu. Příprava hráčů NTS a program 

organizovaný ČGF probíhá na třech rovinách. V podobě kondičního soustředí, 

tréninkových golfových kempů a zahraničních golfových soustředění. 
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Kondiční soustředění 

Nedílnou součástí vrcholové přípravy sportovce je kondiční příprava a ani u golfu tomu 

není jinak. ČGF zajišťuje pro své hráče kondiční přípravu v podobě tří kondičních kempů. 

První se koná na přelomu října a listopadu, takřka ihned po skončení sezóny. Na tomto 

kempu se zjistí současná kondice golfistů a doporučí se jim tréninkový plán, kterému se 

mohou po dobu zimní přípravy věnovat. Druhý kemp se koná první týden v lednu v Malé 

Úpě a jedná se o čistě kondiční soustředění, ve kterém se rozvíjí vytrvalost a fyzická 

odolnost. Třetí kondiční soustředění se koná v březnu, aby se zjistilo zlepšení hráčů přes 

zimu a upravil tréninkový plán na sezónu. Tato příprava je vedena odborníky 

Svatoplukem Býmou a Milanem Mojžíšem. 

Tréninkové kempy v ČR  

Součástí organizace programu NTS jsou tréninkové kempy v průběhu sezóny v ČR. 

Jedná se o tři 2-3 denní soustředění organizované v Čechách a na Moravě, pro lokální 

hráče zařazené do NTS. Náplní těchto kempů je příprava před ME a MS, případně 

aktualizace tréninkových plánů s trenéry ČGF.   

Tréninkové kempy v zahraničí 

Trvalým nedostatkem pro systematickou golfovou přípravu hráčů národní tréninkové 

skupina zůstává fakt, že u nás není příznivé počasí na trénink v zimním období.  Zmíněná 

sezóna u nás trvá od dubna do října. Zbývá tudíž pět měsíců bez turnajů, které jsou však 

v rozvoji a přípravě hráčů stěžejní. Proto má ČGF v průběhu zimy tři zahraniční kempy. 

V posledních letech se volilo mezi následujícími destinacemi Turecko- Belek, Spojené 

arabské emiráty- Abu Dhabi, Španělsko- Costa Ballena. Většinou se jedná o týdenní 

pobyt v zahraničí s intenzivní golfovou přípravou za doprovodu hlavních trenérů ČGF.  
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Tabulka č. 5: Program Národních tréninkových skupina ČGF 2020/2021 

 

Zdroj: Česká golfová federace [online], (2021) 

Plán Národních tréninkových skupiny byl v roce 2021 značně ovlivněn probíhající 

pandemií Covid 19. Kvůli probíhající pandemii se nemohlo uskutečnit několik 

soustředění a bylo zrušeno i Mistrovství světa mužů a žen. 

Systematická práce hráčů Czech golf teamu je podstatně složitější, jelikož se tým skládá 

z hráčů napříč pohlavím i věkem, není pro ně pořádán žádný program a jejich podpora je 

primárně finanční. Sekundárně podpora probíhá v rámci konzultací s hlavními trenéry 

ČGF.  

 

5.8  Profesionální golf  

Svou pozornost si jistě zaslouží proces přestupu z amatérského do profesionálního golfu 

(profesionalizace). Pokud se amatér rozhodne, že by se chtěl profesionalizovat musí splnit 

řadu podmínek pro vstup do PGAC. Do této organizace může golfista vstoupit za dvojím 

účelem. Stát se takzvaným učněm nebo Tour profesionálem. Podmínky pro přijetí jsou 

podle PGA [online] (2021). 
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• První HCP kritérium: 

Žadatel musí v roce, ve kterém žádá o přijetí, odehrát minimálně 5 turnajů a při 

nich minimálně 3x zahrát výsledek, který při přepočtu na stablefordové body 

znamená v daných podmínkách konkrétního turnaje potvrzení HCP pro vstup do 

PGA of Czech Republic v kategorii Učeň / Apprentice. 

• Výše HCP je určena pro muže i ženy 6,4 

• Minimální vzdělání: Je požadován doklad o ukončeném dvanáctiletém vzdělání 

(elektronická podoba – sken, pdf) 

• Souhlas ČGF: U všech žadatelů je povinný souhlas ČGF s přestupem k 

profesionálům (elektronická podoba – pdf) 

• Potvrzení klubu: Je vyžadována smlouva, smlouva o smlouvě budoucí nebo pouze 

prohlášení podepsané vždy osobou s patřičnými kompetencemi (manager, 

prezident, majitel) 

• Věkové omezení: Minimálně dovršených 18 let  

• Člen ČGF či jiné mezinárodně uznávané golfové organizace minimálně 6 let   

• Pokud se profesionál rozhodne reamaterizovat, může o tento proces požádat 

komisi ČGF. Tato komise podle doby, kterou byla daná osoba profesionálem a 

úspěchů jakých dosáhla vyměří dobu, jakou bude přestup trvat. Standartně tento 

přestup trvá půl až dva roky.  

 

5.9  Tréninkový systém v zahraničí 

Rozvoj golfu a nastavení efektivního tréninku bylo předmětem zkoumání i v jiných 

zemích světa. V Kanadě byl zkoumán správný rozvoj hráčů před přestupem 

k profesionálům. Výzkum označil za důležité potřebu rozvoje hráčů v šesti kategoriích. 

V tréninku, turnajích, vybavení hráčů, golfových znalostech, fyzickém rozvoji a 

psychickém rozvoji. 
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Tabulka č. 6: Doporučení pro vítěze soutěží   

  

Zdroj: Golf Canada [online] (2014) 

Výzkum se také zaměřil na doporučení rodičům, národnímu svazu, golfovým klubům, 

profesionálním turnajům a trenérům. Dále také popsal co je nezbytné pro správný vývoj 

výkonnostních hráčů. 

Tabulka č. 7: Doporučení pro prostředí hráče  

 

Zdroj: Golf Canada [online] (2014) 
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Nelze však spojit vývoj u mužů a žen, jelikož obě pohlaví mají svá specifika. 

V následujících grafech je tudíž rozdělení podle pohlaví, ze kterého je patrné, že u žen se 

očekává úspěch a rozvinutí plného potenciálu v mladším věku než u mužů. 

Graf č. 1: Výkonnostní dráha u mužů 

 

Zdroj: Golf Canada [online] (2012) 

Výzkum u juniorských golfistů Kanady začíná v deseti letech. Okolo 12-16 roku začíná 

jejich systematická příprava na krajské úrovni, což je obdoba Regionálních center ČGF 

v ČR. Od 14. roku tam začíná příprava úspěšných chlapců ve větších národních turnajích, 

v ČR se jedná o obdobu skupiny NTS, kteří se účastní Národních mistrovsví republiky 

U16, U18 a U21. Do 17 let už se výkonnostní hráči účastní všech domácích 

Mezinárodních mistrovsví a připravují se na největší amatérské turnaje světa. Ve 22 

letech je přibližný doporučený přestup k profesionálům u mužů, s tím že je ještě čeká 

deset let sbírání zkušeností a tréninku před očekávaným největším úspěchem, vítezstvím 

Major turnaje. I v tomto období po profesionalizaci je velice důležitá finanční i tréninková 

podpora, ze strany Národního svazu, která je v současnosti u ČGF na úplném začátku. 

Právě rozvoj podpory hrajících profesionálů a hráčů po dosažených 22 letech může 

přinést dospělé a profesionální úspěchy, které český golf potřebuje.  
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Graf č. 2: Výkonnostní dráha u žen 

 

Zdroj: Golf Canada [online], (2012) 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že z hlediska rychlejšího dospívání u žen, je jejich 

produktivní golfový věk dříve než u mužů. Doporučený přestup k profesionálkám je již 

v 19. letech a optimální trajektorie vítězství Majoru je již v 26. letech. Tento trend lze 

například vidět u golfové olympijské vítězky Nelly Korda, která se stala světovou 

jedničkou již ve 22. letech. 

 

5.10  Sběr dat  

Sběr dat byl zaměřen na sedm vrcholných amatérských turnajů ze kterých jsou tři v 

juniorské a čtyři v dospělé kategorii. Evropské šampionáty se hrají každoročně, ale 

Mistroství světa amatérských družstev se hraje každý sudý rok. V roce 2020 bylo 

Mistroství světa zrušeno z důvodu pandemie Covid-19.  
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Tabulka č.4: Sběr výsledků z ME a MS 2011-2016 

Výsledky Českých amatérských družstev z 

MS a ME 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

European Young Masters 
7. 

z 25 

3. z 

26 

15. z 

24 

9. z 

27 
11. z 27 

1. z 

27 

European Boy's Team Championship* 
T9. 

z 20 

14. z 

16 

T13. z 

16 

T13. z 

16 
10. z 16 

T6. z 

16 

European Girls' Team Championship* DNP 
11. z 

20 

10. z 

19 

9. z 

21 
7. z 20 

8. z 

18 

European Men's Team Championship* DNP DNP DNP DNP 14. z 16 D2 

European Ladies' Team Championship* DNP XXX DNP DNP DNP 
18. z 

20 

World Amateur Team Championship men    
40. z 

72 
  

T22. z 

66  

45. z 

71 

World Amateur Team Championship 

woman 
  

T15. z 

53 
  

36. z 

50 
  

18. z 

55 

*výsledky po kvalifikaci na rány 

(strokeplay) 
    Zdroj: EGA 

[online], 2021 
 

DNP= ČR se nezúčastnila       

XXX= Turnaj zrušen       

D2=druhá divize       

 

Tabulka č.5: Sběr výsledků z ME a 

MS 2017-2021 

        
Výsledky Českých amatérských družstev z 

MS a ME 
2017 2018 2019 2020 2021  

European Young Masters 
9. 

z 27 

6. z 

25 

7. z 

27 

2. z 

16 
4. z 22  

European Boy's Team Championship* 
9. 

z 16 

8. z 

16 

9. z 

16 
XXX 3. z 11  

European Girls' Team Championship* 
9. 

z 19 

4. z 

19 

6. z 

18 

9. z 

16 
6. z 16  

European Men's Team Championship* 
13. 

z 16 

15. z 

16 

14. z 

16 

12. z 

14 
D2  

European Ladies' Team Championship* 
12. 

z 19 

12. z 

19 

9. z 

20 

9. z 

12 
6. z 19  

World Amateur Team Championship men    
21. z 

72 
  XXX    

World Amateur Team Championship 

woman 
  

32. z 

57 
  XXX    

*výsledky po kvalifikaci na rány 

(strokeplay) 
    Zdroj: EGA 

[online], 2021  
 

DNP= ČR se nezúčastnila       
XXX= Turnaj zrušen       

D2=druhá divize       
 

Turnaj European Young Masters se hraje od roku 1995 formátem 3 kol hry na rány, kdy 

dva chlapci a dvě dívky ve věku do 16 let reprezentující svoji zemi. Turnaj se koná v 

zemích Evropy. Do roku 2012 bylo místo konání vždy třikrát po sobě ve stejné zemi. Od 
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roku 2013 je konání turnaje pouze dvakrát po sobě ve stejné zemi. Česká republika hostila 

tento turnaj v letech 2019 a 2020. V posledních jedenácti letech skončila ČR dvakrát na 

stupni vítězů a devětkrát v prestižní první desítce. Umístění na tomto turnaji je ze všech 

českých výsledků golfových turnajů ME a MS vůbec nejlepší.  

Turnaj European Boy's Team Championship (Jean-Louis Dupont Trophy) se hraje od 

roku 1980. Šest chlapců z každé země se v tomto turnaji utká formátem dvou kol ve hře 

na rány v kvalifikaci. Družstva se podle dosaženého pořadí rozdělí dle systému pavouka 

na 1-8 družstvo, 9-16 družstvo a další. Poté se národy utkají proti sobě v jamkové hře. 

Z důvodu vyšší důležitosti hry na rány v budoucím profesionálním golfu byly pro naši 

tabulku použity výsledky dosažené po kvalifikaci, namísto celkových výsledků 

z jamkové části. Čeští chlapci v hodnoceném období v tomto turnaji skončili nejlépe třetí 

a v první desítce skončili za posledních jedenáct let sedmkrát.  

Turnaj European Girls' Team Championship se hraje od roku 1991 každý lichý rok a od 

roku 1999 každý rok. Jde o Mistrovství Evropy družstev dívek do 18 let. Formát je stejný 

jako u výše zmíněného turnaje chlapců do 18 let. České dívky zde skončily nejlépe čtvrté 

v roce 2018 a v první desítce z posledních deseti let skončily osmkrát.  

Turnaj European Men's Team Championship je mistrovstvím Evropy družstev mužů. 

Turnaje se účastní šestičlenné mužské družstvo, s výjimkou v roce 2020, kdy byl turnaj 

kvůli pandemii Covid-19 zmenšen pouze pro čtyřčlenné družstvo. Formát hry je stejný 

jako u ME družstev do 18 let. Tohoto turnaje se může účastnit pouze nejlepších 16 týmů 

Evropy, pokud v předchozím roce daná země turnaj nehrála nebo skončila na 14–16 

místě, musí hrát kvalifikaci do tohoto turnaje (takzvanou druhou divizi), která se hraje 

stejným formátem ve stejný termín, ale na jiném místě. Češi v tomto turnaji skončili 

nejlépe 12. ale z druhé divize se jim povedlo dvakrát postoupit.  

Turnaj European Ladies' Team Championship je mistrovstvím Evropy družstev žen. 

Turnaj má stejný formát jako výše zmíněné ME dívek. ČR se účastní tohoto turnaje od 

roku 2016 a české ženy zde nejlépe skončily šesté.     

Turnaj World Amateur Team Championship Men je Mistrovstvím světa mužů družstev. 

V turnaji soutěží tříčlenné družstvo mužů po dobu čtyř dnů, kdy je formát hry na rány. 

V každém kole se počítají nejlepší dva ze tří zahraných výsledků dané zemně.  Nejlepší 

výsledek ČR je zde 22. místo.  



51 

 

Turnaj World Amateur Team Championship Women je Mistrovstvím světa žen. Formát 

turnaje je stejný jako výše zmíněný formát MS mužů. Nejlepší výsledek českých žen je 

na tomto turnaji 15. místo.  

 

5.11  Úspěchy českých profesionálních hráčů  

V dnešní době se objevují dílčí úspěchy českých profesionálních hráčů, kteří dosahují 

kvalitních výsledků na evropské úrovni. Mezi nejlepší české profesionály patří Ondřej 

Lieser, který v roce 2020 vyhrál žebříček druhé nejvyšší evropské série European 

Challenge Tour a v současné době hraje na nejvyšší evropské soutěži European Tour. 

V ženské kategorii je naší nejlepší hráčkou Klára Spilková. Mezi její úspěchy patří 

vítězství na ženské nejvyšší evropské soutěži Ladies European Tour. V současné chvíli 

hraje Spilková na zámořské LPGA Tour. Tito dva hráči jsou ovšem jediní z ČR, kdo 

se účastní nejvyšších světových soutěží. Oba se však nacházejí mimo nejlepších sto hráčů 

podle světového žebříčku. Pořadí k 1.12.2021 (OWGR [online], 2021) 

 

5.12  Polostrukturovaný rozhovor 

První polostrukturovaný rozhovor s Petrem Šavrdou měl především ukázat názor 

manažera reprezentace na současný stav ČGF a jeho pohled na silné a slabé stránky. Dále 

se zabýval otázkou budoucího vývoje tréninkového plánu. Mgr. Šavrda zmínil jako silné 

stránky juniorské úspěchy reprezentace, zaměstnání na plný pracovní úvazek trenéra 

ČGF spolu s novým konceptem tréninků a tréninkových plánů. Obsáhlý kalendář turnajů 

pro hráče reprezentace, ale i nově vytvořenou Open Tour, která je společná pro vrcholové 

amatéry a profesionály. Jako další silnou stránku zmínil nově vytvořený server na 

zadávání tréninkových plánů a statistik BRYSON. Naopak mezi slabé stránky zařadil 

Mgr. Šavrda tlak ze strany rodičů a neochotu trenérů spolupracovat s výkonnostními 

hráči. Dále by si představoval vytvoření regionálních center a kvalitního zázemí pro 

výkonnostní hráče. Jako slabou stránku také vidí malou kontrolu Tréninkových center 

mládeže klubů a jejich efektivitu v produkci talentů. (celý rozhovor v příloze 1) 

Druhý polostrukturovaný rozhovor proběhl s Jiřím Zuskou, hráčem Czech Golf Teamu a 

nejvýše postaveným českým amatérem na světovém žebříčku. Jiří Zuska svoje působení 

v tréninkovém systému ČGF dvakrát přerušil z osobních důvodů a pro neshody 
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s vedením ČGF. V současnosti však v tréninkovém systému ČGF figuruje a s prací 

současného vedení a nového trenéra je spokojen. Připomíná, že jelikož je student 

univerzity v USA je s ním spolupráce složitá, protože v ČR je pouze 3 měsíce v roce. 

Mezi silné stránky tréninkového systému řadí program pro zadávání statistik BRYSON, 

přínos nového trenéra a snahu vedení ČGF dělat změny přinášející nové řešení. Za slabé 

stránky označil nedostatečnou finanční podporu dospělých hráčů a profesionálů, včetně 

nedostatečné zkušenosti českých trenérů s vrcholovým golfem. Celkově ovšem hodnotí 

vývoj ČGF směr k soutěžnímu golfu pozitivně. (celý rozhovor v příloze 2) 

Třetí polostrukturovaný rozhovor proběhl s Harry Scottem, hlavním trenérem 

reprezentace ČGF. Harry Scott vnímá české golfisty jako všestranné sportovce a atlety, 

kteří mají velkou chuť se zlepšovat. Podle jeho slov jsou silné stránky českých hráčů 

jejich technika a jejich fyzické dispozice. Myslí si také, že venkovní tréninkové plochy 

jsou na velice dobré úrovni. Pan Scott také pochválil vedení ČGF, které podle jeho slov 

odvádí skvělou práci. Za slabé stránky označil tréninkové podmínky pro zimní část roku 

a nemožnost trénovat golf venku po celý rok. Další slabou stránkou je podle něj negativní 

vliv českých medií a dále tlak, který je na hráče a jejich úspěch vyvíjen. Vyslovil však 

důvěru v budoucnost úspěchu českých profesionálů v příštích tří až pěti letech na 

European Tour. (celý rozhovor v příloze 3) 

 

5.13 Dotazník hráčům Národní tréninkové skupiny 

Hráčům Národní tréninkové skupiny byl poskytnut dotazník, který si kladl za úkol zjistit 

spokojenost hráčů s fungováním NTS ČGF a jejího tréninkového programu. Dalším 

důvodem dotazníku byly možné nové nápady a přínos současných hráčů v rozvoji 

realizace ČGF. V neposlední řadě byla zjišťována spokojenost s fungováním a s kvalitou 

domovských klubů subjektivním hodnocením.  Také se zjišťovaly podmínky pro trénink 

a subjektivní hodnocení trenérů. Na dotazník odpovědělo 17 hráčů ze současného výběru. 

Nejlepší ohlas u hráčů měly tréninkové kempy v průběhu sezóny a zahraniční 

soustředění. S těmi byla většina hráčů buď naprosto spokojena nebo spíše spokojena. 

Nebyla zde ani jedna odpověď hráče, který by si myslel, že pro něj tento program ČGF 

nemá přínos. Naopak u kondičního soustředění byly tři odpovědi negativní. Nejhůře však 

dopadlo hodnocení vnitřních tréninkových ploch, takzvaného indooru, kdy většina hráčů 

je nespokojena s tréninkovými možnostmi v zimním období. (celý dotazník v příloze 4) 



53 

 

5.14  SWOT analýza  

Interní analýza organizace zjišťuje její vnitřní zdroje, což jsou její silné a slabé stránky. 

To jsou faktory, které může organizace sama ovlivnit a podle potřeby je potlačovat nebo 

rozvíjet. Externí analýza se zaměřuje na vnější zdroje ovlivňující organizaci. Ty 

označujeme jako příležitosti a hrozby, kterým se musí organizace přizpůsobit. 

5.14.1  Analýza vnitřních zdrojů  

Silné stránky 

a) Mládežnické a juniorské úspěchy  

Ze sběru dat je patrné, že čím mladší máme reprezentanty, tím úspěšnější jsou 

v evropských turnajích. Národní tým ČR vyhrál v letech 2009 a 2016 European Young 

Masters což je ME do 16 let.  

b) Kalendář turnajů ČGF  

Propracovaný kalendář turnajů pro mládež je další z pilířů úspěchů českého golfu. 

Organizace ČGF v sezóně 2021 pořádala 85 turnajů, kterých se zúčastnilo 1183 hráčů 

(Halabura, 2021). 

c) Zaměstnaný zahraniční trenér  

V roce 2021 byl poprvé v historii zaměstnán golfový trenér organizací ČGF na plný 

úvazek. Stal se jím angličan Harry Scott, který v minulosti působil u skotské a anglické 

reprezentace. V roce 2020 vystřídal švédského experta Staffana Johanssona.  

d) Systém statistik Bryson 

V roce 2018 byl spuštěn systém Bryson, což je internetový systém na zadávání statistik a 

tréninkových plánů. Ten velmi zefektivnil a urychlil komunikaci ČGF s hráči a zlepšil 

jejich zpětnou vazbu k tréninku.  

 

Slabé stránky  

a) Neúspěch dospělých amatérů a profesionálních hráčů ČR 

V současnosti nemá ČR žádného zástupce ve světovém žebříčku v první stovce mezi 

profesionály. Ve světovém amatérském žebříčku pak máme v první světové stovce pouze 

dvě hráčky, ale žádného hráče. Pořadí k 1.12.2021 (WAGR [online], 2021) 
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b) Vnitřní tréninkové plochy  

Z vyhodnocení dotazníků hráčů NTS, měla nejvíce negativních odpovědí otázka, která 

hodnotila vnitřní plochy domovského golfového klubu. Téměř všichni hráči byli 

nespokojeni s indoor podmínkami. Tuto problematiku je třeba řešit, protože z důvodu 

počasí v ČR, není možné vést plnohodnotný trénink výkonnostních hráčů v zimním 

období venku a je nutné investovat do vnitřního vybavení.  

 c) Finanční možnosti  

ČGF má omezené finanční zdroje a její příjem ze soukromého sektoru a marketingu je 

v porovnání z příjmu veřejného sektoru nízký. ČGF tak v současnosti nemůže podporovat 

širší skupinu hráčů v NTS nebo profesionální hráče, kteří se snaží prosadit na evropských 

a světových turnajích.  

5.14.2  Analýza vnějších zdrojů 

Příležitosti  

a) Ekonomický rozvoj ČR  

V ČR je velká podpora vzniku resortů po přelomu tisíciletí a příliv zahraničních investorů 

do golfu. V roce 2019 byl vybudován nový resort Oaks Prague, provozovaný společností 

Troon golf, známou těmi nejlepšími resorty po celém světě. Hřiště se ve velmi krátkém 

čase zařadilo mezi nejlepší u nás. Nejde však pouze o vybudování golfového hřiště, ale o 

vznik komunity, která přináší množství pracovních příležitostí. Projekty tohoto typu v ČR 

přinesly finance v řádech miliard korun, ale i prostor pro výchovu výkonnostních hráčů.  

b) Propagace golfu jako zdravého a bezpečného sportu  

Golf je jeden z mála sportů, který je možné provozovat téměř celý život. V době 

pandemie Covid-19 je vnímán jako velmi bezpečný sport z důvodu možného přenosu 

infekce. Další výhodou golfu je, že ho můžete hrát s rodinou a přáteli bez ohledu na 

výkonnostní schopnosti. 

c) Sociální rozvoj hráčů golfu  

V golfu nejsou rozhodčí kteří by sledovali hráče a zaznamenávaly jejich prohřešky. 

Každý hráč si počítá vlastní skóre a je tak veden k disciplíně a hře fair play. Výhodou 

golfových turnajů je, že během 4-5 hodin můžete poznat spoustu zajímavých lidí a 

navázat kontakty, které v jiných sportech během hry není možné získat. 
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d) Spolupráce se zahraničními federacemi  

V rámci Evropské unie a světové globalizace má ČR stále větší možnost účasti na 

zahraničních turnajích. ČGF má možnost spolupráce se zahraničními federacemi. 

Například s federací Španělskou organizuje Octagonal match, který se v minulosti konal 

po zahraničním soustředění v březnu a Česko se v něm utkalo s dalšími sedmi zeměmi. 

Obdobné projekty mohou zvýšit povědomí o českém golfu a přilákat další investory.  

 

Hrozby  

a) Úbytek aktivních golfistů  

Hráči v ČR ubývají od roku 2012, kdy počet členů dosáhl vrcholu a to téměř sedmdesáti 

tisíc golfistů. ČGF se snaží akcemi typu ,,Hraj golf, změň život‘‘ rozvíjet a zvyšovat 

členskou základnu, avšak zatím bez viditelného úspěchu.  

Graf č. 1: Přehled registrovaných klubů, hřišť, registrovaných hráčů a turnajů 

 

Zdroj: CGF (2013) 
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b) Světová pandemie  

V roce 2019 zachvátila svět pandemie Covid-19. V současné době s touto pandemií svět 

stále bojuje pomocí očkování a nošením ochranných pomůcek. Mutace viru Covid-19 je 

však stále hrozbou, která může negativně ovlivnit průběh turnajů ve světě, ale i rozvoj 

sportu obecně.  

c) Změna politického režimu  

V minulosti byl golf tvrdě potlačován v době komunismu. Změna politického režimu 

směrem zpět by golfu velice uškodila. Tato změna je však nepravděpodobná, především 

v roce 2021, kdy komunistická strana poprvé v historii nepřekonala hranici pěti procent 

hlasů a nedostala se tak do Poslanecká sněmovny ČR.  

Shrnutí SWOT analýzy  

Výsledky SWOT analýzy jsou zaznamenány v tabulce č.6 s uvedenými body, které jsou 

dále diskutovány v možných souvislostech s analýzou NTS ČGF.  

Tabulka č. 6: Shrnutí SWOT analýzy NTS ČGF 

 

Zdroj: vypracováno autorem (Zach, 2021) 

Bod č.1: Finanční možnosti/ Ekonomický rozvoj ČR  

Finanční možnosti ČGF je potřeba aktivně rozvíjet a zvyšovat její příjem, čemuž by mohl 

pomoci ekonomický rozvoj ČR a výstavba nových hřišť u nás. Atraktivitu sportu je 

možné zvýšit při úspěchu českých hráčů v turnajích s mezinárodním obsazením. Docílení 

úspěchů je možné systematickou podporou většího množství hráčů, které u nás 

v současnosti funguje nebo velkou finanční podporou jednotlivců. Jednotlivce by 
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v budoucnu mohly podporovat nově vybudované resorty výměnou za to, aby se úspěšní 

hráči stali jejich tváří. Výstavba tudíž může pozitivně pomoci i individuálním 

výkonnostním hráčům.  

Bod č.2: Neúspěch dospělých amatérů a profesionálních hráčů ČR/ Úbytek 

aktivních hráčů  

V posledních letech bojuje ČGF s klesající členskou základnou. Ta je problémem 

českého golfu obecně. Negativem je také finanční nákladnost hraní golfu u nás a to 

především vysoké vstupné na golfové hřiště takzvané green fee. V porovnání se 

zahraničím a výší průměrné mzdy je golf u nás drahým sportem. Úspěch profesionálů a 

dospělých amatérů by mohl zvýšit atraktivitu pro začínající hráče, medializovat golf pro 

širší veřejnost a přilákat tak nové hráče do golfových resortů, čímž by se mohlo snížit 

vstupné.  

Bod č.3: Zaměstnaný zahraniční trenér/ Spolupráce se zahraničními federacemi  

Anglický trenér se zkušenostmi s fungováním reprezentace ze zahraniční má možnost 

nastavit pro české hráče adekvátní trénink evropského formátu. Při výjezdech na turnaje 

může také zorganizovat hru s hráči z jiných zemí během zimní přípravy a uspořádat tak 

přátelská utkání v době, kdy se ostatní turnaje nekonají.   

Bod č.4: Mládežnické a juniorské úspěchy/ Propagace golfu jako zdravého a 

bezpečného sportu  

Mládežnické úspěchy zvyšují atraktivitu golfu pro začínající děti. Golf jde také 

propagovat jako zdravý sport, který lze provozovat po celý život, a ve kterém můžete 

potkat mnoho kamarádů. Charakter a fair play jsou hrou rozvíjeny a mladí reprezentanti 

mají možnost utkávat se proti ostatním hráčům světa v zajímavých zemích. V současné 

době spolupracuje ČGF v projektu ‚,Se školou na golf‘‘, kdy je dětem umožněno přímo 

po vyučování s trenéry si zkusit golfovou hru a naučit se golfová pravidla. To vše bez 

nutnosti dopravy rodičů na golfové hřiště a vlastního vybavení, které lze zapůjčit za 

minimální poplatek.  

 

5.15  Aplikace strategického plánu 

Přímé důsledky strategického plánu ovlivní reprezentanty, členy NTS a Czech Golf 

Teamu. Ovlivní také budoucí golfovou mládež. Nepřímé důsledky správně 
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vypracovaného a aplikovaného strategického plánu budou přínosem pro majitele 

golfových hřišť, potenciální investory do golfu a sportovní média. Pokud se ČGF podaří 

zvýšit příjmy v rozpočtu, bude možné podpořit nejen větší množství hráčů, ale i zvýšit 

podporu hráčů současných. Zvýšením finančních toků do golfu je možné zlepšit celkový 

obrázek golfu širokou veřejností. V současné době jsme svědky skvělých výsledků 

ostatních evropských zemí a dílčích úspěchů ČR, které je nutné rozvíjet. 
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6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TRÉNINKOVÉHO 

SYSTÉMU ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE 

Strategický plán byl vytvořen pro rozvoj Národního tréninkového systému ČGF, tedy pro 

nejvyšší dvě patra pyramidy výkonnostního golfu v ČR, což je Národní tým a Czech Golf 

Team, takzvaná reprezentace. V současné době není strategický plán tréninkové skupiny 

přesně definován, ale její rozvoj vychází ze čtyř dokumentů dostupných na stránkách 

ČGF:  

1. Správná výživa pro golfisty 

2. Tréninkový manuál ČGF 

3. Kondiční příručka pro golfisty 

4. Talent development in Czech golf.  

Při sestavení strategického plánu tak byly tyto dokumenty brány v potaz, stejně jako 

ostatní charakteristiky ČGF, které jsou blíže definovány ve stanovách organizace.   

6.1  Úvod a poslání  

Poslání organizace ČGF směrem k rozvoji výkonnostního golfu v ČR upravuje dokument 

České golfové federace [online] (2013, s.1) především v bodech:    

a) zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v mezinárodních soutěžích EGA a 

IGF, pořádá mezinárodní a mezistátní soutěže a turnaje a zajišťuje přípravu české 

národní reprezentace; 

b) zajišťuje diplomatickou reprezentaci českého golfu v zahraničí, spolupracuje s 

obdobnými asociacemi v zahraničí a napomáhá k vytváření podmínek pro přímou 

spolupráci svých členských subjektů s partnery z jiných zemí; 

c) pečuje o výchovu mládeže a talentované mladé golfisty připravuje na dosažení nejvyšší 

sportovní výkonnosti; 

Poslání organizace ČGF je správně definováno a není třeba měnit. Pouze rozvíjet jeho 

naplnění v praxi a maximalizovat jeho reálný přínos pro vrcholové hráče. 

6.2  Strategická vize 

Strategická vize je částečně definována ve stanovách organizace, avšak autor přikládá 

doplnění schématu Národní tréninkové skupiny, které je nezbytné pro rozdělení priorit 
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podpory. ČGF je úspěšná organizace jejíž prostředí nediskriminuje žádné hráče podle 

pohlaví, náboženství, barvy pleti ani jiných vyznáních. Poskytuje všem členům 

Národního tréninkového systému prostor k tréninku a metodické postupy pro 

systematické zlepšení. Prosazuje zájem veřejnosti pro zlepšení výkonnostních hráčů a 

podporuje objektivně ty nejlepší hráče u nás.   

Schéma č. 13: Strategická vize NTS 

 

Zdroj: vypracováno autorem (Zach , 2021)   

 

6.3. Strategické cíle 

Podle předlohy Čáslavová (2020) byly vytvořeny sportovní, ekonomické a sociální cíle. 

Tyto cíle korespondují s výsledky metodologické části práce. Pro správný rozvoj 

organizace je stěžejní dodržování časové osy od cílů krátkodobých po cíle střednědobé a 

dlouhodobé. Splněním cílů v daných časových horizontech může pomoci hráčům 

reprezentace maximalizovat jejich potenciál a úspěšnost na mezinárodním poli.
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Ekonomické cíle Národního tréninkového systému 
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Sociální cíle Národního tréninkového 
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6.4  Prioritní oblasti 

Z analýzy SWOT, která identifikovala silné a slabé stránky v interním prostředí a také 

hrozby a příležitosti v externí prostředí, ve kterém se NTS ČGF nachází, byla vytvořena 

matice SWOT. Podle této matice byly vytvořeny tři prioritní oblasti, kterým by se měla 

ČGF věnovat.  

Zvýšení rozpočtu  

Golf se řadí mezi šestý nejpopulárnější sport u nás (ČUS, 2021). Finanční zdroje, které 

ČGF má k dispozici ke konkurenceschopnosti se zahraničím nestačí. Proto jedním 

z nejdůležitějších kroků v nadcházejících letech je získat partnery s finančními 

možnostmi, které mohou být v rámci rozvoje národní tréninkové skupiny využity. 

Nabídka ČGF pro partnery je v současné době omezená. ČGF pořádá pro získání financí 

pro NTS dny s reprezentací. Pro hlavního partnera ČGF Raiffeisenbank, jeho 

zaměstnance a klienty jsou uspořádány tréninkové dny, aby si mohli společně zkusit 

trénink s reprezentanty a také vyzkoušet hru na hřišti. Tato akce probíhá pouze dvakrát 

do roka. Z příjmů organizace ČGF je však vidět že minimum příjmů pochází ze 

soukromého sektoru.  

Prvním projektem, který bude vytvořen je po vzoru amerických univerzit takzvaný 

,,Charity day“, ve kterém jsou pozváni vlivní lidé hrající golf z okolí podporující danou 

univerzitu. V tomto případě půjde o podporu organizace ČGF. V každé skupině hráčů 

(flightu), jsou tři sponzoři (donors) a jeden hráč. Turnaj probíhá charitativní formou. 

Golfový klub poskytne univerzitě na tento den zdarma hřiště a sponzoři zaplatí poplatek 

za hru (green fee). Výtěžek charitativní akce jde na podporu univerzity, v tomto případě 

reprezentace. Dále probíhají na hřišti rozmanité soutěže, ve kterých si mohou hráči koupit 

účast a vyhrát věcné ceny. Závěrem dne probíhá aukce, kdy univerzita (ČGF) nabídne 

zajímavé ceny pro sponzory, například být součástí tréninkového kempu nebo turnaje 

v zahraničí. V USA je tento model velice oblíbený a školy tak často získají velkou část 

příjmu na fungování svého týmu. U nás bude tento model použit podobnou formou, 

ačkoliv žijeme v jiném kulturním prostředí. Využijeme vstupní bariéru golfu, který je 

finančně náročným sportem v náš prospěch. Tak budou přilákáni hráči střední a vyšší 

ekonomické třídy, kteří golf hrají a mohou mít chuť podpořit mladé nadějné talenty a 

rozvoj reprezentace. 
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Druhým projektem pro zvýšení příjmu je forma dražby. Ta v současné době v ČR probíhá 

v jiných sportech, například v plážovém volejbale. Na galavečeru se sejdou hráči a 

sponzoři a draží se hra s těmi nejlepšími. Sponzoři si tyto hráče kupují na turnaj, který 

probíhá následující den. V této dražbě budou figurovat nejúspěšnější amatéři i 

profesionálové a turnaj bude probíhat formou hry na rány dvojic s vyrovnáním handicapu 

u sponzorů. Výtěžek akce půjde na podporu reprezentace a rozvoje golfu u nás.  

Třetí pilířem pro zvýšení financí jsou členské příspěvky, které jsou v současnosti 

stanoveny na 300 Kč za každého dospělého člena klubu a 100 Kč za dítě na rok. Pokud 

by tato částka zůstala zachována u dítěte a byla zvednuta na 400 Kč za dospělého, z 

důvodu získání doplňujících prostředků pro reprezentaci a podporu výkonnostních hráčů 

v ČR, bylo by možné vybrat na členských příspěvcích o zhruba 4 miliony Kč víc. To je 

téměř dvojnásobek nákladů ČGF na reprezentaci v roce 2020 (Česká golfová federace 

[online], 2021).  

Podpora dospělých amatérů a profesionálních hráčů  

Pro dospělé amatéry a profesionály bude vytvořen nový finanční program, který bude 

podporovat jejich rozvoj. Podporováni budou výkonnostní amatéři, kteří úspěšně prošli 

systémem NTS. Další skupinou podporovaných jsou takzvaní Tour Pro, hráči kteří se živí 

hraním golfu. Podle doby zařazení v tréninkovém systému ČGF, současných úspěchů a 

množství účastí na turnajích v zahraničí, bude vyplácena částka na podporu daného hráče. 

Primárním cílem je získat několik hráčů, kteří se budou účastnit evropských a světových 

profesionálních tour a zvýší tak atraktivitu golfu u nás, což přiláká nové hráče i fanoušky. 

Tento program bude financován ze zvýšených marketingových příjmů serveru ČGF a 

cílené reklamy během turnajů ČGF. Dále bude tento program financován z výše 

uvedeného zvýšení rozpočtu. Měřitelným cílem bude v budoucnu počet českých hráčů a 

hráček v první světové stovce na světovém amatérském a profesionálním žebříčku.  

Vybudování vnitřních (indoor) tréninkových center  

Většina hráčů Národní tréninkové skupiny je nespokojena s kvalitou vnitřních 

tréninkových podmínek jejich domovského klubu. Tuto skutečnost je nutné řešit. Zimní 

období, kdy jsou vnitřní plochy hráči využívány, trvá téměř polovinu roku. Trenér 

reprezentace Harry Scott také upozorňuje na tento nedostatek v rozhovoru. ČGF tak má 

za úkol vybudovat dvě tréninková vnitřní centra pro výkonnostní hráče v následujících 

třech letech. Jedno bude vybudováno v Čechách a druhé na Moravě. První centrum 
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vznikne za spolupráce Prague City Golfu na jejich pozemcích a druhé vznikne na Moravě, 

přesněji na hřišti Golf Brno Kaskáda. Obě hřiště v současnosti spolupracují s ČGF. 

Náklady na vytvoření těchto indoor center jsou deset milionů korun. Pět milionů na každé 

a financovány budou z přebytku rozpočtu ČGF v roce 2021 a výše popsaného zvýšení 

rozpočtu. V tréninkových centrech budou čtyři kryté rohožky, putovací green, malý 

chiping green a jeden Trackman simulátor. Což je dostačující pro současné množství 

reprezentačních hráčů v systému NTS.   

 

6.5  Plnění rozpočtu ČGF  

V této části je převzat rozpočet ČGF z roku 2020, který byl na rok 2022 upraven. Členské 

příspěvky budou zvýšeny o 4 miliony, které budou vybrány díky zvýšení příspěvků 

registrovaných členů klubů. Marketingový příjem CGC bude zvýšen o milion, který bude 

vybrán z reklamy na turnajích a serveru ČGF. Zvýšení příjmu ČGF a CGC bude použito 

na podporu reprezentace pro NTS a Czech Golf Team a na program Talent, který bude 

nově podporovat dospělé amatéry a výkonnostní profesionály. Výtěžek z charitativních 

dnů půjde na podporu reprezentace a doplňujících programů, případně na podporu 

nadaných jednotlivců.  
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PLNĚNÍ ROZPOČTU ČGF A FINANČNÍHO PLÁNU CGC ZA ROK 2022 (podle zdrojů krytí) 
Příjmy ČGF REPRE TALENT ORG. SPORTU VSA R&A ČLENSKÉ PŘ. OSTATNÍ CGC 
Členské příspěvky 21 543      17 543   

MŠMT program REPRE 1 979 1 979        

MŠMT program TALENT 3 150  3 150       

MŠMT program ORGANIZACE SPORTU 18 104   18 104      

MŠMT program VSA 855    855     

Český olympijský výbor 100       100  

R&A - Development 1 036     1 036    

R&A - European Young Masters 298     298    

R&A - COVID 19 719     719    

Jiné příjmy 382       382 93 
Startovné do turnajů a M ČR, LETAS 595       595 3 584 
Marketing         1 674 
Činnosti CGC (normování, školení, prodej pravidel)         1 684 
Služby webového portálu         1 389 
Servisní činnost pro ČGF | příkazní smlouva         5 200 

Příjmy celkem 49 761 5 979 3 150 18 104 855 2 053 17 543 1 077 13 624 

Náklady ČGF REPRE TALENT ORG. SPORTU VSA R&A ČLENSKÉ PŘ. OSTATNÍ CGC 
Server ČGF         2 608 
Tuzemské soutěže (turnaje, STK, rozhodčí) 4 514   3 017  48 1 004 445 6 202 
Reprezentace ČR 1 480 3 480 2 000       

Tréninkový systém ČGF 4 635 499 3 150   441 204 341 1 000 
Success + podpůrný program ČGF 1 190      1 090 100  

LETAS 1 555    855  550 150  

European Young Masters 321     298 23   

Programy podpory výchovy mládeže 3 200      3 200   

Se školou na golf 2 477   825  446 1 206   

COVID 19 pro kluby 671     671    

Konference a večer českého golfu 204      204  310 
Marketing a media 3 108     149 2 959  56 
Registrační karty ČGF         332 
Provoz ČGF/CGC 7 798   7 277   480 41 1 347 
Členský příspěvek EGA 28.048CHF, EDGA 1.350€ 693   693      

Příspěvky subjektům ČGF - ČSG, ČSGA, CZDGA 430      430   

Činnosti CGC (normování, školení, spotřeba pravidel)         679 
Dary - NHG pro český golf 100      100   

Servisní činnost CGC | příkazní smlouva 5 200   5 200      

DPH z příkazní smlouvy 1 092   1 092      

Odpisy/Opravné položky 56      56  316 

Náklady celkem 42 724 3 979 5 150 18 104 855 2 053 11 506 1 077 12 850 

Hospodářský výsledek 6 037      6 037  774 
Investice 582        975 
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7  DISKUZE  

Tato práce byla zaměřena na strategický plán současné NTS ČGF. Strategické plánování 

je považováno, za nejvyšší stupeň managmentu, který má přímý vliv na budoucí směr 

organizace (Bělohlávek a kol., 2006). Prostředí a fungování ČGF přímo ovlivňuje přes 

50 tisíc golfistů v ČR a nepřímo ovlivňuje velkou část populace ČR, ať už jde o výstavbu 

golfových hřišť, pracovní příležitosti nebo prodej vybavení, které může být ke golfu 

použito. ČGF je spolkem jehož hlavní poslání je neziskové, jeho vedlejší aktivity však 

mohou vést k ekonomickému zisku, který musí být využit k hlavnímu poslání, což je 

podpora a rozvoj sportovního a rekreačního golfu u nás. Fungování ČGF v současné době 

upravuje zákon č. 89/2012.  

V každém sportu je nutné rozlišovat kvalitativní a kvantitativní předpoklady pro 

vychování vrcholového hráče. Nyní jsme schopni podle Kanadského výzkumu spolehlivě 

hodnotit kvantitativní hodnoty. Avšak to, že hráč bude mít vysoké procento scramblingu, 

vysokou rychlost švihu nebo velké množství trefených greenů v regulaci z něj ještě 

nedělá úspěšného hráče. V golfu je známé přísloví, že ten nejdůležitější zápas se odehrává 

v deseti centimetrech mezi ušima golfisty. Nezbytné jsou i kvalitativní předpoklady jako 

je motivace, vůle něčeho dosáhnout, umění neustále se učit a zlepšovat, ale v neposlední 

řadě i psychická odolnost.  

Jednou z možností, která je v českém golfu neprobádaná, ale v zahraniční velmi aktuální, 

je mentální stránka sportu. V současnosti u nás není kvalitní mentální kouč nebo 

psycholog, který by se zaměřoval pouze na golf. Máme zde množství jedinců, kteří se 

zaměřují na psychickou přípravu se sportovci všeobecně. Lidé jako Jan Muhlfeit, Jiří 

Šlédr, Petr Žídek nebo Marián Jelínek. Oslovení těchto odborníků by mohlo pomoci 

správně nastavit zátěž při tréninku, zvýšit úspěšnost hráčů na turnajích, ale také edukovat 

rodiče. Individuální konzultace jsou finančně velice nákladné, a tak je hráči ze svých 

prostředků mohou obtížně uhradit. ČGF by měla navázat kontakt s odborníky z oboru 

sportovní psychologie, se kterými by měli možnost hráči spolupracovat. 

Dalším bodem k diskuzi je úzký kádr hráčů, kteří mají výkonost pro účast na ME a MS. 

Turnaj ME mužů, chlapců do 18. let, žen a dívek do 18. let se koná každoročně ve stejný 

termín. V každém turnaji startuje šest hráčů a hráček. Během jednoho týdne tedy 

potřebujeme dvanáct připravených hráčů a 12 připravených hráček. Současná skupina 

NTS má dohromady 28 hráčů a hráček. Pokud tedy máme někoho zraněného nebo zrovna 
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nemá formu, dostáváme se do velké nevýhody nebo musíme nominovat na ME hráče 

nebo hráčku, kteří nejsou součástí NTS a nemají zkušenosti se systematickou prací ČGF. 

K dispozici máme kanadský výzkum zabývající se problematikou vývoje juniorských 

golfistů a jejich zdokonalování. Je v něm řešen také přechod k profesionálům a udává 

několik důležitých mezníků. Těmi jsou kvantitativní předpoklady hráčů na cestě mezi 

světovou špičku. ČGF by se měla těmito doporučeními řídit a začlenit je do hodnocení 

svých hráčů, pro zvýšení efektivity alokace financí a podpory talentovaných jednotlivců. 

Za zmínku stojí, že několik dotazovaných hráčů NTS negativně hodnotilo nejasný výběr 

reprezentantů do mezinárodních turnajů družstev. Například na turnaj chlapců a dívek 

Mistrovství Evropy družstev bylo v roce 2020 ze šesti účastníků uděleno čtyřem divoká 

karta podle výběru komise ČGF. Pouze dvě karty tak byly uděleny v závislosti na 

objektivních výsledcích v žebříčcích ČGF a WAGR. Ačkoliv ve věku 16–18 let se už dá 

výkonost hráčů posuzovat velmi efektivně podle postavení ve světovém žebříčku, 

dosaženého handicapu, oficiálního amatérského žebříčku i juniorského žebříčku. 

Přesnější definování nominací na podobné turnaje by zvýšilo objektivnost výběru hráčů 

a zamezilo možným spekulacím o upřednostňování oblíbených hráčů ze strany vedení 

ČGF. 

Další problematice, které se tato práce příliš nevěnovala je přestup z amatérského 

vrcholového golfu mezi profesionály. V současnosti platí, že pokud daný amatér není 

jeden z nejlepších na světě, je pro něj velice těžké najít sponzory a partnery, kteří by mu 

mohli pomoci na začátku profesionální kariéry. Cestování na turnaje a náklady s tím 

spojené dosahují pro běžnou populaci astronomických částek. ČGF se snaží tento velký 

skok mezi amatérským a profesionálním golfem mírnit. Současné aktivity ČGF jako 

vznik nové Open Tour v roce 2021 jsou pozitivním krokem ke změně a dávají příležitost 

objektivně porovnat hru nejlepších amatérů s hrou profesionálů.  
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8  ZÁVĚR  

Golf má po celém světě dlouhodobou tradici a jeho vývoj zaznamenal velké změny 

především v 20. a 21. století. Nové materiály a technologie změnily hru ku prospěchu 

atleticky vybavených silových hráčů. To vyvolalo nevoli některých tradičních hráčů, 

podle kterých už golfový míček lítá příliš daleko a hřiště jsou téměř bezbranná. Lpět na 

tradicích ovšem může být pro výkonnostní hráče kontraproduktivní, neboť ho brzdí ve 

vývoji. Úkolem každého z nás je přizpůsobit se situaci. Větší výhodu tak získávají hráči 

s dobrými fyzickými předpoklady, kdy posilování a fitness se stává nedílnou součástí 

života vrcholových golfistů.  

V Čechách byl vývoj golfu uměle omezen po dobu dlouhou téměř půl století, proto je 

nezbytné jít světu naproti i v inovacích. ČGF má skvěle propracovanou strukturu turnajů 

a jejich množství pro děti a juniory. Turnaje jsou ovšem po celé republice a spousta rodičů 

odmítá cestovat se svými dětmi mimo svůj kraj. Klademe důraz na vyšší zapojení klubů 

a trenérů do výchovy mladých talentů. Hráči by mohli být klubem transportováni na 

turnaj ve vzdálenějších částech republiky za účasti trenéra.  

Důležité je přesvědčit společnost, že golf není sportem pouze pro nejvyšší ekonomickou 

vrstvu. Výhodné nabídky klubů pro výchovu mladých talentů a přilákání rodin s dětmi je 

prioritou. Ačkoliv se golf nedá hodnotit jako levný, pokud by kluby zaměstnávaly trenéry 

na plný úvazek a s nimi plánovaly skupinové tréninky pro děti, tak se golf může stát 

dostupnějším pro všechny.   

Rozvoj NTS ČGF bude mít přímý dopad na popularitu golfu v ČR. V posledních letech 

český golf nepochybně roste, ale úspěchy profesionálních i amatérských českých golfistů 

jsou zatím pouze individuální, což může být brzy minulostí. Vyšší konkurenceschopnost 

amatérské golfové reprezentace na evropské a světové úrovni zvýší počet českých 

zástupců na nejvyšších profesionálních golfových okruzích světa. Tento fakt bude 

znamenat vyšší mediální pozornost golfu, nový zájem mládeže a další finanční příjmy 

ČGF. Úspěchy a kvalita budoucích golfistů má totiž velký dopad na rozvoj golfu a 

sportovní výsledky jsou důležité pro vnímání tohoto fenoménu širokou veřejností.  

Novým prezidentem se stal v roce 2021 Vratislav Janda, ve své vizi zdůraznil, že se chce 

soustředit na ekonomiku a nové finanční zdroje pro český golf, hodlá také více propojit 

všechny členské subjekty v rámci ČGF. „Chci změnu struktury, což ale zřejmě přinese i 

změny stanov. Rád by kolem sebe měl Jana Loužeckého, Jana Mergla a Františka Holiše, 
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rád bych aby sport řídil Aleš Libecajt,“ vysvětlil a prozradil, že větší prostor chce dát 

univerzitnímu golfu, mediální prezentaci a charitě. Současně také odmítl propojení se 

soukromými společnostmi, což mu někteří delegáti vyčítali. Plán vytvoření univerzitní 

ligy a zapojení univerzit do výchovy výkonnostních hráčů představil Karas (2020). Autor 

ve strategickém plánu popisuje vznik nového programu univerzit a rozvoj sportovního 

golfu mezi studenty, který má přilákat nové členy do ČGF a zvýšit povědomí o golfu u 

nás. Halaburda [online], (2021) uvádí, že golfu se blýská na lepší časy. Budoucnost teprve 

ukáže, zda bude tento strategický plán ČGF realizován a pomůže českému golfu 

dosáhnout vytyčených cílů.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

ČGF – Česká golfová federace 

ČOV- Český olympijský výbor 

ČUS – Česká unie sportu  

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HCP – Hendikep 

IGA – International Golf Association 

LPGA- Ladies Profesional Golf Association 

MČR – Mistrovství České republiky  

ME – Mistrovství Evropy 

MS – Mistrovství světa 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

PGA- Professional Golf Association 

R&A- The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews 

s.r.o. – Společnost s ručením omezeným 

U12 – Kategorie do 12 let  

U14 – Kategorie do 14 let  

U16 – Kategorie do 16 let  

U18 – Kategorie do 18 let 

UK – Univerzita Karlova  

z.s. – Zapsaný spolek  

 

 

 


