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zabezpečuje vedení světového herního žebříčku. Na organizaci vrcholných turnajů (ME, MS) 

spolupracuje EDGA s EGA a IGF. Tyto organizace taktéž dlouhodobě komunikují s IPC o zařazení 

paragolfu na program letních paralympijských her. 

Na tvorbě speciální metodiky pro výuku trenérů pro hráče golfu s postižením spolupracuje 

CZDGA s profesionálními trenéry PGAC a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

v Praze. 

 

2. Současný stav 

 

a) Název mezinárodní autority a počet členů 

EDGA – 1265 výkonnostních hráčů paragolfu ve světovém žebříčku, přibližně 300000 rekreačních 

hráčů paragolfu ve světě (předpokládaný odhad EDGA) 

EGA – má 47 členů (národních golfových autorit), které sdružují amatérské golfisty 

IGF – světová golfová autorita odpovídající za soutěžní profesionální i amatérský golf (OH, MS)  

 

b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů 

CZDGA sdružuje hendikepované golfisty, kteří mají kmenové členství ve svých mateřských 

golfových klubech dle místní příslušnosti. Počet klubů, ve kterých jsou hráči CZDGA registrování, 

se v roce 2021 ustálil na celkem 31.  

CZDGA sdružuje 189 registrovaných členů na začátečnické, pokročilé a výkonnostní úrovni. 

Celkový počet trenérů profesionálů PGA, trenérů druhé a třetí třídy ČGF a odborných lektorů 

SNAG, kteří jsou zapojeni do projektu Golf bez bariér je 56. Počet rozhodčích s mezinárodní 

licencí, kteří řídí vrcholné turnaje CZDGA nelze přesně určit, neboť je personálně nominuje ČGF.  

Periodické školení pravidel zabezpečují pro CZDGA 3 rozhodčí s nejvyšší mezinárodní licencí R&A. 

Dobrovolníci jsou většinou z rodinného okolí paragolfistů a jejich počet je přímo úměrný 

aktivitám CZDGA. V rámci asociace je vytvořen profesionální pracovní aparát a skládá se z 1 

pracovníka na pozici generální sekretář, 1 pracovníka na pozici Koordinátor projektů a činností, 2 

pracovníky na pozici Trenér golfových akademií na speciálních školách a 4 pracovníky na pozici 

Projektový asistent. Z celkového počtu 8 zaměstnanců jsou 4 TP a 2 ZTP.  

 

c) Systém práce s mládeží a talenty 

V roce 2012 byl odstartován unikátní projekt CZDGA s názvem Golf bez bariér. Dílčím cílem 

tohoto projektu je systematické vyhledávání nových zájemců, zejména dětí a mládeže s tělesným 

či zdravotním postižením. Projekt má umožnit hendikepovaným hráčům osobní golfový rozvoj 

v místě jejich bydliště, a to především ve spolupráci s místně příslušnými golfovými kluby, jejichž 

pevnou součástí se hendikepovaní golfisté stávají. Jedná se o sportovní aktivity hendikepovaných 

v prostředí, které je jim blízké a kde je velmi reálná možnost navázání osobních vztahů 

se stávajícími členy golfového klubu. Tento projekt má celorepublikovou působnost a CZDGA na 

něm spolupracuje ČGF, PGAC, EDGA, speciálně vyškolenými trenéry paragolfu, odbornými 

asistenty, protetiky, fyzioterapeuty a lékaři. Osobní doporučení subjektů zapojených do projektu 

je jedna z cest, jak se informace o aktivitách CZDGA dostávají k novým zájemcům přímo 

v rehabilitačních centrech, léčebnách, nemocnicích či odborných protetických pracovištích.  
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Ve spolupráci s golfovými hřišti a resorty se postupně otevírají Tréninková centra 

hendikepovaných golfistů a Partnerská hřiště hendikepovaných golfistů, kde je pro nové zájemce 

i jejich sociální okolí připravena materiální i trenérská podpora. Speciálně vyškolený tým lektorů 

paragolfu realizuje od roku 2014 volnočasové golfové akademie SNAG na speciálních školách pro 

žáky s tělesným – zdravotním postižením. SNAG je výukový systém, který má potenciál přivést 

nenásilnou, dostupnou a zábavnou formou hendikepované děti, mládež i dospělé ke golfu. Rozvíjí 

motoriku, pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, koordinaci pohybu a síly a odhad 

vzdálenosti. SNAG je soubor herních a výukových pomůcek z plastu a textilu, určených pro 

bezpečnou hru bez zvláštních nároků na prostory, roční období a je použitelný venku i v 

místnosti. Velký počet zájemců se každoročně zúčastňuje pořádaných Dnů otevřených dveří, 

golfových akademií a ukázkových akcí jak pro hendikepované, tak veřejnost. Celkové počty 

návštěvníků pořádaných akcí přesáhly od roku 2013 více než 6500 osob. 

Všichni hendikepovaní hráči, kteří začnou intenzivně využívat tréninkové podmínky a zlepší svojí 

herní výkonnost (pokud jim to umožňuje rozsah tělesného – zdravotního postižení), mohou 

reprezentovat CZDGA, resp. ČR na tuzemských nebo mezinárodních turnajích a stávají se členy 

reprezentačních paragolfových týmů ČR (reprezentant A, B, C).  

 

d) Systém organizace soutěží 

CZDGA má dlouhodobě rozvinutý turnajový systém, který je veden a evidován ČGF. Výsledky 

paragolfistů se neseparují a plně se započítávají do celkového hodnocení hráčů ČGF. Aktuální 

změny herních hendikepů z jednotlivých turnajů automaticky upravuje turnajový server ČGF a 

případné mimořádné korekce pak Hendikepová komise ČGF. První turnaj na tuzemské úrovni pro 

paragolfisty se odehrál již v roce 2010 jako Mistrovství ČR v paragolfu. Následující rok CZDGA 

uspořádala první mezinárodní turnaj, který se stal součástí světové série EDGA Golf Tour. 

V současné době pořádá CZDGA následující turnaje: 

CZDGA Golf Tour – Český pohár je série několika národních turnajů, které se hrají na 

Partnerských hřištích hendikepovaných golfistů během celého roku. Výsledky z těchto turnajů se 

započítávají do celkového hodnocení sezóny a nejlepší hráči v obou kategoriích získají tituly Vítěz 

Českého poháru CZDGA – Order of Merit. Účast tuzemských a zahraničních hendikepovaných 

golfistů vyžaduje náročné logistické zabezpečení. Na plánování, přípravě a samotné realizaci 

CZDGA Golf Tour spolupracuje tým CZDGA, ČGF a PGAC. Vzhledem k účasti všech hráčů CZDGA, 

zejména začátečníků, je vždy nezbytné zajistit odpovídající počet asistentů a další specifické 

služby. CZDGA Golf Tour se účastní tělesně-zdravotně postižení golfisté CZDGA společně 

s rodinami, přáteli a příznivci. Předpokládaná účast je kolem 40 až 60 hráčů na každém turnaji. 

Podpora sportovní inkluze formou sportovních aktivit zdravých a hendikepovaných, touto cestou 

napomáhá opětovnému začlenění hendikepovaných zpět do běžného společenského a 

sportovního života. 

Czech Disabled Open (CDO) – turnaj hendikepovaných golfistů, který je součástí světové série 

EDGA Golf Tour. V roce 2019 byl premiérově zastřešující sportovní autoritou EGA přeřazen 

z kategorie Evropské ligy do kategorie Světového poháru – Word Cup. Je plně respektován 

zastřešujícími sportovními autoritami IGF, EGA, EGDA, IPC a je zařazen do oficiálního turnajového 

kalendáře ČGF. Ve dnech 27.-29.8.2021 se odehraje již dvanáctý ročník. Pro hráče CZDGA je 

zároveň otevřeným mistrovstvím republiky. 
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Czech Disabled Golf Masters (CZDGM) – turnaj hendikepovaných golfistů světové série WC EDGA 

Golf Tour, který se hraje v ČR, jako jeden z deseti nejprestižnějších turnajů Světového poháru. 

Jedná se o nominační turnaj, kde může startovat pouze 80 výkonnostně nejlepších hráčů 

světového žebříčku EGA Word Ranking – WR4DG. Česká republika hostí tento významný turnaj 

EDGA Golf Tour již od roku 2011. CZDGM je v předparalympijském kvalifikačním cyklu plně 

respektován zastřešujícími světovými sportovními autoritami IGF, EGA, IPC a EGDA, jako 

paragolfový turnaj světové série. Je součástí oficiálního turnajového kalendáře ČGF.  

 

 

e) Spolupráce mezi subjekty  

Mezi CZDGA, ČGF a PGAC funguje velmi úzká spolupráce již od roku 2009. Tato je daná 

skutečností, že CZDGA je od tohoto roku plnohodnotným členem ČGF a touto cestou zároveň 

členem všech tuzemských i mezinárodních sportovních i golfových autorit. Jedná se například o 

ČOV, ČUS, IGF, EGA, EDGA, MOV a další. 

Ve strukturách EDGA má CZDGA zastoupení hráčů a funkcionářů hned v několika sekcích. Jedná 

se o 2 hráče – reprezentanty v EDGA Mulligan Project, 1 hráč – funkcionář v EDGA Advocate a 1 

hráč – funkcionář v EDGA Representative of the Executive Committee at the General Assembly.  

 

f) Spolupráce s ČPV, UZPS a dalšími servisními organizacemi 

CZDGA, resp. ČGF nemůže být plnohodnotným řádným členem ČPV, neboť to stále neumožňují 

platné stanovy ČPV. I přes několik iniciativ v minulosti nebylo CZDGA, resp. ČFG umožněno 

zapojit se do struktur ČPV. V současné době neposkytuje ČPV administrativní servis CZDGA pro 

přihlašování sportovců na vrcholné mezinárodní soutěže ME a MS, ani při administraci 

zdravotních klasifikačních prohlídek. Tyto oblasti zabezpečuje CZDGA cestou ČGF směrem k EDGA 

a EGA po vlastní linii. S UZPS nebyla do současné doby navázána žádná spolupráce. 

Propagační tým CZDGA se v posledních letech pravidelně zúčastňoval projektu ČPV Paralympijská 

výzva, kde realizoval akademie SNAG.  Tyto akademie byly účastníky velmi oblíbené. 

 

3. Vize na období 2021-2022 

 

a) Spolupráce mezi subjekty 

Zásadním úkolem v následujících letech je pro CZDGA realizace akcí a naplnění vytýčených 

společných cílů s ČGF a PGAC. Prohloubení spolupráce s ČOV, ČUS, IGF, EGA, EDGA a dalšími 

subjekty, které realizují a propagují golf v tuzemsku i zahraničí. 

 

b) Organizační struktura sportovního odvětví 

Z důvodu funkčnosti a efektivity neplánuje CZDGA v letech 2021 až 2022 zásadní změny zejména 

v těch oblastech: 

• interní organizační struktura CZDGA, 

• změna funkčních mechanismů spolupráce v Tréninkových centrech hendikepovaných golfistů 

(TCHG), na Partnerských hřištích hendikepovaných golfistů (PHHG) a Partnerských hřištích 

reprezentace ČR v paragolfu (PHR), 

• pozice CZDGA ve struktuře ČGF, 
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• realizace projektu Golf bez bariér, 

• reprezentační, tréninkový a výukový systém CZDGA, 

• sportovní soutěže. 

 

c) Systém organizace soutěží 

Organizace tuzemských soutěží zůstává beze změn. Na realizacích sportovních soutěží bude i 

nadále spolupracovat kombinovaný tým CZDGA, ČGF, PGAC a dalších spolupracujících subjektů. 

V nadcházejících letech bude dále realizován Český pohár – série národních turnajů, které se hrají 

na PHHG během celého roku. Výsledky z těchto turnajů se budou započítávat do celkového 

hodnocení sezóny a nejlepší hráči v obou kategoriích získají tituly Vítěz Českého poháru CZDGA – 

Order of Merit. Dále budou realizovány oba turnaje světové série – CZDGM a CDO za dodržení 

stávajících parametrů. Hráči CZDGA se budou i nadále v maximální míře účastnit soutěžních 

turnajů ČGF, komerčních golfových turnajů a dalších golfových akcí za dodržování pravidel ČGF. 

 

d) Systém organizace reprezentace 

Stávající reprezentační systém bude zachován i nadcházejících letech. Hráči CZDGA zařazení 

v reprezentačních týmech A, B a C, budou startovat na tuzemských i mezinárodních turnajích v 

soutěžních kategoriích dle aktuálního HCP bez rozdílu postižení. Reprezentační A, B a C tým bude 

startovat na mezinárodních turnajích EDGA Golf Tour a dalších vrcholných turnajích ME a MS.  

Kritéria pro zařazení do reprezentačního A, B a C týmu ČR v paragolfu se budou řídit stanoviskem 

trenérské rady s přihlédnutím k aktuální výzvě NSA pro reprezentanty ZPS, neboť stěžejním cílem 

CZDGA je v nadcházejících letech start co největšího počtu hráčů ČR na zahraničních soutěžích. 

V mimořádném případě bude uplatněno pravidlo STK CZDGA o zařazení talentovaného hráče do 

vyššího reprezentačního týmu ČR v paragolfu i bez splnění požadovaných kritérií na hráče CZDGA 

pro start na mezinárodní soutěži. 

 

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi 

V případě zařazení ČGF do struktur ČPV, resp. zařazení EDGA do struktury IPC, bude CZDGA plně 

využívat administrační servis ČPV především pro komunikaci s IPC, administraci pro přihlašování 

sportovců na vrcholné mezinárodní soutěže ME, MS a PH a při administraci zdravotních 

klasifikačních prohlídek. Cestou ČPV bude CZDGA žádat o podporu IPC v programu Agitos 

Foundation, který je určen na podporu rozvoje paralympijských disciplín v členských státech. 

CZDGA plánuje pokračování efektivní spolupráce s Olympijským výborem při realizaci sportovně 

propagačních akcí typu Dny otevřených dveří, za účasti nejlepších golfistů – reprezentantů ČR a 

reprezentantů ČR v paragolfu. Cestou ČPV a UZPS bude CZDGA distribuovat informace o 

plánovaných akcích a o možnostech zapojení do projektu Golf bez bariér. V roce 2022 plánuje 

CZDGA navázat dlouhodobou spolupráci s MO a PP PČR při zapojení těchto resortů do projektu 

Golf bez bariér z důvodu nabídky sportovních golfových aktivit pro zraněné příslušníky těchto 

složek.  

 

f) Rozvojový program 

Stěžejní důraz bude položen na rozvoji dlouhodobého projektu Golf bez bariér. Projekt bude i 

nadále směřovat na sportovce se všemi druhy postižení – tělesným, spastickým, mentálním, 
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zrakovým a sluchovým. Jako doposud bude oslovovat a aktivně vyhledávat zájemce po amputaci 

horních i dolních končetin, po ochrnutí od narození či po úrazech, paraplegiky – vozíčkáře, hráče 

se zrakovým nebo sluchovým postižením, mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou či s 

neurologickým onemocněním, které postihuje pohybový aparát. Propagační tým CZDGA bude 

intenzivně navštěvovat vybraná rehabilitační a zdravotní zařízení a bude v úzkém kontaktu se 

specialisty – protetiky. Dlouhodobým stěžejním úkolem tohoto propagačního týmu CZDGA bude 

oslovovat další speciální školy pro zdravotně a tělesně postižené děti a mládež, kde se zrealizují 

nové golfové akademie SNAG.  

V TCHG budou i nadále připraveni trenéři paragolfu, lektoři a odborní asistenti, kteří organizují a 

zabezpečují tréninky hendikepovaných. Budou realizovány odborné konzultace protetiků pro 

začínající hráče s tělesným postižením a zabezpečeno odpovídající množství sportovního 

materiálu do jednotlivých TCHG. Důležitým úkolem projektu, je hráčům s nejtěžší poruchou 

pohybového aparátu (paraplegikům) umožnění efektivně využívat speciální golfové vertikalizační 

vozíky – Paragolfery, což znamená převoz těchto vozíků mezi jednotlivými TCHG, v koordinaci s 

jejich dalším využitím na propagačních akcích a turnajích CZDGA. Pro hru hendikepovaných 

(stojící a sedící), budou nutné speciální úpravy golfových holí (dle druhu postižení a fyzických 

dispozicí), které dlouhodobě zajišťují specialisté na Fitting. Pro efektivní rozvoj projektu je nutné 

organizovat periodická přezkoušení, školení a lektorské kurzy pro stávající i nové trenéry 

paragolfu i odborné asistenty. 

 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností 

Základním předpokladem kvalitní propagace golfu, resp. paragolfu, bude ve spolupráci s ČOV, 

ČGF, PGAC a případně dalšími subjekty vybudování společného multimediálního týmu složeného 

z reprezentantů ČR, reprezentantů ČR v paragolfu a dalších známých osobností. Společně budou 

využívány dostupné televizní i rozhlasové platformy k prezentaci sportu, a to ve všech jeho 

rovinách. Propagovány budou úrovně výkonnostní i rekreační, společné akce, úspěchy, vize a 

v neposlední řadě i osobní příběhy všech zainteresovaných. Využity budou mediální roviny 

umožňující osobní komunikaci (FB, Instagram, www a další) zejména při distribuci aktuálních 

novinek a zpravodajství ze soutěží.  

Propagační materiály o paragolfu v tištěné podobě budou distribuovány ve zdravotnických a 

rehabilitačních zařízeních, na specializovaných protetických a ortetických pracovištích, v 

prodejnách a kontaktních místech výrobců zdravotních kompenzačních pomůcek. 

O aktuálním vývoji v CZDGA budou po linii ČGF průběžně informovány golfové kluby a na základě 

zpětné vazby a osobní znalosti jejich členů, bude CZDGA aktivně oslovovat osoby po úrazech a 

zdravotních problémech.  

Velmi důležitou aktivitou bude organizování sportovně propagačních akcí s účastí veřejnosti (Dny 

otevřených dveří), kde si zájemci pod vedením lektorů paragolfu prakticky vyzkouší základy 

golfové hry a obdrží kompletní informace o možnostech zapojení do projektu Golf bez bariér. 

 

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví 

 

Kromě golfových akademií SNAG probíhá veškerá aktivita hráčů paragolfu na homologovaných 

golfových hřištích a cvičištích, kde je k dispozici odpovídající technické a materiální zázemí. 
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Všichni golfisté, kteří se zapojují do soutěží – turnajů jsou řádnými členy ČGF a mají domovská 

členství v golfových klubech. Současnou situaci pro provozování paragolfu v ČR lze hodnotit jako 

velmi dobrou. Vedení ČGF podporuje v rámci vlastní struktury rozvoj paragolfu, a tak jako 

doposud, plánuje v nadcházejícím období materiální a finanční pomoc začínajícím hráčům 

paragolfu, zejména formou zápůjček vybavení pro nové členy. Ve spolupráci s golfovými hřišti a 

resorty se postupně otevírají další TCHG a PHHG. Doposud se do projektu Golf bez bariér zapojilo 

57 golfových resortů a počet nových zájemců o spolupráci každoročně stoupá. Golfovou hru si 

díky tomu vyzkoušely stovky hendikepovaných zájemců společně s rodinnými příslušníky. 

Velký počet zájemců se každoročně zúčastňuje pořádaných Dnů otevřených dveří, golfových 

akademií a ukázkových akcí, jak pro hendikepované, tak veřejnost. Celkové počty návštěvníků 

pořádaných akcí přesáhly od roku 2013 více než 6500 osob. 

Od roku 2010 nastupují pokročilí a výkonnostní hráči CZDGA v turnajích ČGF, kde společně hrají 

se zdravými hráči a tím jasně dokazují, že golf je univerzální společná sportovní aktivita zdravých i 

tělesně-zdravotně postižených. Společnými aktivitami podporuje CZDGA sportovní inkluzi. 

 

5. Finanční zajištění činnosti 

 

Financování projektu Golf bez bariér je koncipováno jako vícezdrojové a je rozděleno na čtyři 

základní oblasti. 

• Státní zdroje – do této kapitoly spadají veškeré státní zdroje a dotace z investičních a 

neinvestičních programů podporujících sport a činnost hendikepovaných (NSA, kraje, města, 

obce) 

• Soukromé zdroje – dary a příspěvky od soukromých subjektů 

• Svazové zdroje – peněžitá i materiální podpora ze strany ČGF (dlouhodobě zapůjčený golfový 

materiál) 

• Vlastní zdroje – členské příspěvky a vedlejší činnost spolku CZDGA 

 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví 

 

Základními prioritami projektu Golf bez bariér je: 

• zajištění provozu v nově vznikajících TCHG 

• zabezpečení materiálně – technických podmínek pro hráče paragolfu v PHHG a PHR 

• organizace sportovně – propagačních golfových akcí a akademií pro děti, mládež a seniory se 

všemi druhy tělesného a zdravotního postižení 

• rozvoj stávajícího systému pro vyhledávání a nábor nových zájemců o paragolf 

• zabezpečení odpovídajícího materiálního a technického vybavení pro začínající, pokročilé a 

výkonnostní hráče paragolfu 

• poskytnutí kompletního logistického servisu pro reprezentační týmy ČR v paragolfu a jejich 

dostatečné finanční zajištění 

• realizace turnajů národní a světové úrovně v ČR 

• maximální účast českých hráčů paragolfu na mezinárodních turnajích 

• spolupráce s partnerskými subjekty (ČOV, ČUS, ČPV, UZPS a další) na rozvoji a propagaci 

paragolfu v ČR 



https://www.cgf.cz/cz/cgf/subjekty-cgf/asociace
https://www.czdga.cz/
https://edgagolf.com/online/www/
https://www.igfgolf.org/
http://www.ega-golf.ch/
https://www.pga.cz/tag/pgac/
mailto:czdga@czdga.cz
mailto:lidinsky@czdga.cz

