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1. Cíle 

 

Česká golfová asociace hendikepovaných z.s. (dále jen CZDGA) je zapsaný spolek, jehož hlavním cílem 

je umožnit co největšímu počtu dětí, mládeže a dospělých s tělesným (zdravotním) postižením přístup 

ke sportovní aktivitě – golfu. Tím jim usnadnit nejen sportovní, ale především sociální a společenské 

začlenění do běžného života a dění. Dílčím cílem je představit golf v očích široké veřejnosti jako 

opravdový sport „bez bariér“ a připravit hendikepovaným důstojné podmínky pro sportovní a 

společenský rozvoj. Naplnění a rozvíjení vytýčených cílů umožňuje projekt Golf bez bariér, který je 

realizován od roku 2011. Tento projekt má celorepublikovou působnost a CZDGA na něm spolupracuje 

s ČGF, PGAC, EDGA, speciálně vyškolenými trenéry paragolfu, asistenty, protetiky, fyzioterapeuty a 

lékaři. Golf bez bariér umožňuje celoroční přístup ke sportovní aktivitě všem hendikepovaným, 

společně s jejich sociálním okolím (rodina a přátelé) i bez povinnosti členské příslušnosti. Smyslem 

projektu je umožnit společnou plnohodnotnou sportovní aktivitu zdravých a hendikepovaných, jak na 

začátečnické, sportovní tak i výkonnostní úrovni. 

Ve spolupráci s golfovými hřišti a resorty se postupně otevírají nová Tréninková centra 

hendikepovaných golfistů (TCHG), Partnerská hřiště hendikepovaných golfistů (PHHG) a Partnerská 

hřiště reprezentace CZDGA (PHR CZDGA). Doposud se do projektu zapojilo 47 golfových subjektů a 

počet nových zájemců o spolupráci každoročně stoupá. Golfovou hru si díky tomuto unikátnímu 

projektu vyzkoušely stovky hendikepovaných zájemců společně s rodinnými příslušníky, včetně dětí a 

mládeže do 18 let. 

 

 

2. Charakteristika a začlenění 

 

CZDGA je střešní organizace s celorepublikovou působností pro tělesně a zdravotně hendikepované 

sportovce - golfisty. Vznikla 21. 12. 2009 a od 6. 3. 2010 je plnohodnotným členským subjektem 

národní sportovní autority - České golfové federace (ČGF). Následně se začlenila pod nejvyšší světovou 

autoritu - International Golf Federation (IGF) a 1. 6. 2010 se stala součástí Evropské golfové asociace 

hendikepovaných (EDGA). Během roku 2010 začala CZDGA spolupracovat s Profesionální golfovou 

asociací hráčů a učitelů golfu v ČR (PGAC).  

 

EDGA – European Disabled Golf Association (Evropská golfová asociace hendikepovaných), vznik v roce 

2000, v roce 2004 uznána za člena R&A a od roku 2008 úzce spolupracuje s PGAs of Europe zejména 

v oblasti metodiky a výuky golfu hendikepovaných. Je oficiálně uznanou světovou střešní sportovní 

autoritou pro tělesně a zdravotně postižené sportovce – golfisty. V současné době vede EDGA 

závěrečná jednání s Mezinárodním paralympijským výborem (IPC) o zařazení golfu na letní 

paralympijské hry v roce 2024 v Paříži. 

      

ČGF – Česká golfová federace, vznik v roce 1931 jako Československý golfový svaz. Jeden ze 

zakládajících členů European Golf Association (EGA) v roce 1937 v Lucembursku. Od roku 1969 je 

Československý golfový svaz řádným členem World Amateur Golf Council (WAGC), nyní International 

Golf Federation (IGF). Po rozdělení Československé republiky vzniká Česká golfová federace (ČGF). ČGF 

sdružuje golfové kluby, Českou seniorskou golfovou asociaci, Profesionální golfovou asociaci České 

republiky, Český svaz greenkeeperů a Českou golfovou asociaci hendikepovaných. V roce 2015 se ČGF 

stala členem EDGA. 
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PGAC - Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, založena 19. 2. 1990. Současně se již 

v roce 1990 PGAC stává jednou z golfových asociací, které zakládají v sídle PGA v Belfry PGA of EUROPE. 

V listopadu 1999 se stává jejím plnoprávným členem. 

 

 
 

3. Členská základna 
 
CZDGA sdružuje sportovce se všemi druhy postižení – tělesným, spastickým, mentálním, zrakovým 

sluchovým a dalšími formami. Mezi stávajícími členy najdete hráče po amputaci horních i dolních 

končetin, s ochrnutím, vadami vrozenými, postižení či po úrazech, paraplegiky – vozíčkáře, hráče se 

zrakovým nebo sluchovým postižením, mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou a dalšími formami 

včetně neurologických onemocnění které postihují pohybový aparát.  

Současný členský systém CZDGA kopíruje zahraniční subjekty. Nerozděluje a netříští sportovce dle 

druhu postižení do jednotlivých spolků a oddílů, ale sdružuje je dle druhu sportu pod národní sportovní 

autoritu – Českou golfovou federaci ČGF. Tím dochází k většímu přehledu a efektivnější koordinaci 

asociačních aktivit (mezinárodní i tuzemské turnaje, soustředění reprezentace, tréninky, dny 

otevřených dveří, společné aktivity členů a jejich rodin a další) a nesporně i minimalizování finančních 

nákladů na zajištění funkčnosti, organizace, logistiky a asistenční pomoci.  

 

 
4. Aktivity CZDGA v ČR 

 
Základním úkolem CZDGA je intenzivní rozvoj a budování optimálních podmínek pro hendikepované 

golfisty a jejich sociální okolí. Podpora sportovní inkluze dětí, mládeže a dospělých s tělesným či 

zdravotním postižením prostřednictvím sportovních aktivit do společnosti, je naplňována cestou 

celorepublikového projektu Golf bez bariér. V rámci tohoto projektu byly v roce 2019 realizovány 

následující akce:  

1. Golfová akademie pro žáky speciální mateřské, základní a střední školy v Českých Budějovicích 

2. Golfová akademie pro žáky speciální základní a mateřské školy Plzeň 

3. Golfová akademie pro žáky základní školy speciální Starostrašnická v Praze 

4. Golfová akademie pro žáky Základní školy a Praktické školy Neratovice 

5. Golfová akademie pro klienty IC pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna 

6. Golfová akademie pro klienty IC pro osoby se zdravotním postižením Vilémov 

7. Golfová akademie pro klienty IC pro osoby se zdravotním postižením Šluknov 
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8. Golfová akademie pro klienty centra Paraple 

9. SNAG golfová akademie v rámci sportovního dne ZŠ Speciální Starostrašnická v Praze 

10. SNAG golfová akademie – ZŠ Mníšek pod Brdy 

11. SNAG golfová akademie v rámci akce VZPoura úrazům v ZŠ Telnice 

12. Prezentace paragolfu na Subterra Open Weekend 

13. SNAG golfová akademie v rámci Sportovního dne Paralympijské výzvy v Neratovicích 

14. Prezentace paragolfu v rámci Rehaprotex 2019 v Brně 

15. Praktické semináře 

16. Účast hráčů CZDGA na Vodafone Tour 2019 

17. Účast hráčů CZDGA na charitativním turnaji Charity Golf Cup 

18. Účast hráčů CZDGA na charitativním turnaji Hranice handicapu 

19. Účast hráčů CZDGA na charitativním turnaji Rotary 

20. Účast hráčů CZDGA na charitativním turnaji Tenis & Golf 

21. Realizace turnaje světového poháru Czech Disabled Golf Masters 

22. Realizace Mezinárodního mistrovství ČR v golfu hendikepovaných – Czech Disabled Open 

23. Český pohár – CZDGA Golf Tour 2019 

24. Účast reprezentantů CZDGA na turnajích ČGF 

25. Seminář pro trenéry paragolfu 

26. Seminář pro hráče CZDGA 

27. Zimní soustředění hráčů CZDGA 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8) V průběhu roku 2019 byly realizovány Golfové akademie na speciálních školách pro děti 

a mládež s tělesným – zdravotním postižením v Českých Budějovicích, Plzni, Praze a Neratovicích. 

Paralelně byla realizovaná celoroční Golfová akademie pro klienty centra Paraple. V tomto roce také 

pokračovaly golfové akademie pro klienty Integrovaných center pro osoby se zdravotním postižením 

Horní Poustevna, Šluknov a Vilémov. Výukové programy vedli trenéři paragolfu CZDGA, profesionální 

trenéři a další odborní asistenti. Dětem, žákům, studentům a klientům byl k dispozici speciální golfový 

vertikalizační vozík Powergolfer, výukové sady SNAG a pro klienty centra Paraple také kompletní 

golfové vybavení a tréninkové plochy v Tréninkovém centru hendikepovaných golfistů Hodkovičky, 

Čechie a Hluboká nad Vltavou (TCHG Hodkovičky, TCHG Čechie, TCHG Hluboká nad Vltavou). 

Speciální golfová akademie České Budějovice, Plzeň, Praha – leden až červen, září až prosinec 2019, 

Speciální golfová akademie Neratovice – listopad až prosinec 2019 

Speciální golfová akademie Horní Poustevna, Vilémov, Šluknov, Paraple – v průběhu roku 2019 

TCHG Hodkovičky, TCHG Čechie, TCHG Hluboká nad Vltavou – leden až prosinec 2019 
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9)  Tým CZDGA se zapojil do sportovního dne, který pro své žáky připravila ZŠ Speciální Starostrašnická 

v Praze. Se školou probíhá spolupráce v rámci projektu Golf bez bariér a na dvou golfových stanovištích 

si patování a odpaly na kratší vzdálenost na terč vyzkoušeli kromě pravidelných účastníků zdejší golfové 

akademie i všichni ostatní žáci školy. 

ZŠ Speciální Starostrašnická Praha 7. 6. 2019 

 
10) Tým CZDGA připravil pro žáky speciální školy pro děti s postižením v Mníšku pod Brdy dopoledne 

plné golfu. Děti si vyzkoušely všechny základní golfové údery díky SNAG systému, který je navržen 

tak, aby začínajícím pomáhal dosáhnout úspěchu co nejsnáze a je tak ideálním prostředkem pro první 

seznámení dětí s golfem. 

ZŠ Mníšek pod Brdy 24. 6. 2019 

  
 
11) Tým CZDGA realizoval SNAG golfovou akademii v rámci sportovního dne spojeného s akcí 

VZPoura úrazům. Tento projekt je zaměřen na prevenci úrazů u dětí a mladistvých a v jeho týmu 

ambasadorů je zapojen i reprezentant v paragolfu Pavel Bambousek. Pod vedením lektorů CZDGA 

žáci vyzkoušeli všechny druhy golfových úderů s využitím tréninkového systému SNAG. 

ZŠ Telnice 27. 6. 2019 
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12) Hráči CZDGA prezentovali paragolf v rámci zážitkového víkendu s Cestou za snem „Subterra Open 

Weekend“. Během dvou dnů si tento sport vyzkoušelo více než 450 účastníků celé akce. 

Doksy 28.-29. 9. 2019 

 

13) Tým CZDGA připravil SNAG golfovou akademii v rámci sportovního dne Paralympijské výzvy pro 

žáky Základní a Praktická školy v Neratovicích. S využitím tréninkové sady SNAG si golf vyzkoušely děti 

z obou vzdělávacích stupňů školy. 

ZŠ a Praktická škola Neratovice 4. 10. 2019 

 
14) Paragolf si pod vedením reprezentantů CZDGA vyzkoušeli návštěvníci veletrhu rehabilitačních, 

kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek Rehaprotex 2019. 

Výstaviště Brno 30. 10. 2019 

 
 
15) V průběhu roku organizoval tým CZDGA pro klienty praktické semináře, které probíhaly 

v Tréninkových centrech hendikepovaných golfistů, na Partnerských hřištích hendikepovaných 

golfistů, případně po zajištění převozu potřebného vybavení i v dalších golfových resortech v blízkosti 

místa bydliště klienta. 

TCHG, PHHG a golfové resorty v ČR červen až prosinec 2019 
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16,17,18,19,20) Paragolfisté CZDGA podpořili myšlenku sportovní inkluze startem v charitativních 

turnajích na podporu hendikepovaných dětí a mládeže a osob s neurologickým postižením Hranice 

handicapu, v sérii tří turnajů Vodafone Tour 2019, v turnaji ROTARY Charity Golf Masters a 

v charitativním turnaji Tenis & Golf. V rámci Národního dne golfu na Slovensku se zúčastnili 

charitativního turnaje Charity Golf Cup na podporu slovenského paragolfu. Většinu turnajů 

absolvoval i hráč CZDGA na speciálním golfovém vertikalizačním vozíku Powergolferu. Celkovými 

výsledky jasně hráči CZDGA dokázali, že golf je sportovní disciplínou, kterou mohou společně 

vyrovnaně hrát zdraví i hendikepovaní hráči a že golf je opravdovým sportem „bez bariér“.  

Golfové resorty v ČR duben až říjen 2019 

 

21)  CZDGA pořádala pod záštitou Evropské golfové asociace hendikepovaných (EDGA), České golfové 

federace (ČGF) a Českého paralympijského výboru (ČPV) již devátý ročník mezinárodního turnaje Czech 

Disabled Golf Masters 2019, který je zařazen do Světového poháru hendikepovaných golfistů WR4GD 

(World Ranking for Golfers with Disability). Nejlepší paragolfisté z 19 zemí světa bojovali o cenné body 

do světového žebříčku a zároveň o co nejlepší pořadí v Evropském poháru. V před paralympijském 

cyklu bylo pro Českou republiku pořádání toho turnaje stejně významnou sportovní akcí, jako například 

pořádání mužského European Tour nebo Ladies European Tour.  

Mstětice 28.-30. června 2019  
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22)  Mezinárodní Mistrovství ČR hendikepovaných golfistů – jednotlivců, bylo zařazeno do oficiálního 

turnajového kalendáře České golfové federace a jeho výsledky započteny do světového žebříčku 

WR4GD a do Českého poháru CZDGA Golf Tour 2019. Golfový resort Česká Lípa přivítal začínající, 

pokročilé i výkonnostní hendikepované golfisty z celé republiky na osmém ročníku. V pěti herních 

kategoriích nastoupili tuzemští i zahraniční hráči paragolfu společně s profesionály, přáteli a partnery.  

Česká Lípa 7. - 8. září 2019 

 

 

 

23)  CZDGA Golf Tour 2019 – Český pohár. Série osmi turnajů se odehrála na Partnerských hřištích 

hendikepovaných golfistů (PHHG) během celého roku. Výsledky z těchto turnajů se započítávaly do 

celkového hodnocení sezóny a nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích získali tituly Vítěz Českého 

poháru CZDGA – Order of Merit. 

Pyšely 7. dubna 2019 

Golf Resort Monachus 18. května 2019 

Hluboká nad Vltavou 19. května 2019 

Ústí nad Labem 22. června 2019 

Alfrédov 11. srpna 2019 

Česká Lípa 7.-8. září 2019 

Kácov 6. října 2019 
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24)  Účast reprezentantů CZDGA na turnajích ČGF byla realizována v průběhu celého roku. Jednalo se 
o prezentaci hry paragolfistů, kteří nastupovali společně se zdravými hráči v mistrovských soutěžích a 
reprezentovali své domovské kluby. Součástí prezentací po turnajích byla i praktická možnost 
vyzkoušet hru z Powergolferu a zasoutěžit si s reprezentanty v paragolfu v dovednostních disciplínách.  

Golfové resorty v ČR duben až říjen 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25)  Ve spolupráci s PGAC pořádala CZDGA v roce 2019 dva semináře pro trenéry paragolfu. V průběhu 
dne se všichni absolventi seznámili s aktuálním členěním kategorií paragolfistů dle postižení, novými 
trendy z oblasti speciálních protetických pomůcek, specifickými úpravami golfového vybavení a dalšími 
podrobnostmi z oblasti paragolfu. Součástí odpoledního bloku bylo praktické testování speciálního 
vertikalizačního vozíku pro vozíčkáře Powergolferu. Přítomni byli i hendikepovaní hráči, kteří pak 
praktickými ukázkami doplňovali jednotlivé části výkladu. V současné době s CZDGA na projektu Golf 
bez bariér spolupracuje 41 speciálně vyškolených trenérů. 
 
26)  Pod vedením profesionálních rozhodčích a STK proběhl pro členy CZDGA seminář golfových 
pravidel. Všichni účastníci si zopakovali teoreticky i prakticky golfová pravidla a seznámili se 
s aktuálními změnami a úpravami.  
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27)  V zimních měsících uspořádala CZDGA pro hráče víkendová soustředění pod vedením trenérů 
paragolfu. 
 
TCHG Čechie 5. 1. 2019 
TCHG Čechie 16. 2. 2019 
TCHG Čechie 23. 2. 2019 
TCHG Čechie 16. 3. 2019 
TCHG Čechie 17. 3. 2019 
TCHG Čechie 23.11. 2019 
TCHG Čechie 24. 11. 2019 
TCHG Čechie 14. 12. 2019 
TCHG Čechie 15. 12. 2019 

 
 
 

5. Aktivity CZDGA v zahraničí – reprezentace ČR 
 

Reprezentanti ČR v golfu hendikepovaných nastoupili již desátou sezónu v nejvyšší světové soutěži 

EDGA Golf Tour. Jedná se o sérii mezinárodních turnajů Premier, které se hrají v Austrálii, Anglii, 

Dánsku, Francii, Holandsku, Švédsku, Itálii, Španělsku, Norsku, Finsku, Portugalsku, Rakousku, 

Německu a České republice. Z umístění v těchto turnajích hráči získávají body do světového žebříčku 

hendikepovaných golfistů WR4GD. Kompletní reprezentační tým CZDGA je složen z 16 hráčů, dále 

hlavního trenéra - trenéra reprezentace, asistenta hlavního trenéra a lékaře. Reprezentace A – Stroke 

play je složena z 5 hráčů. Reprezentaci B – Stableford tvoří 8 hráčů.  Juniorská reprezentace ČR čítá 3 

hráče. Vynikající umístění reprezentantů ČR na turnajích a zároveň ve světovém žebříčku, vypovídá o 

kvalitách a připravenosti celého týmu. Opakované obhájení nejvyšších příček ve světovém poháru 

přispělo k vytvoření skvělého renomé českého paragolfu v Evropě a k vynikající reprezentaci České 

republiky v zahraničí.  
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6. Úspěchy reprezentace CZDGA v roce 2019 
 

Nejlepší umístění reprezentantů CZDGA na turnajích Světového poháru WR4GD 2019 v průběhu 
sezóny 2019 (TOP 10): 

 
Turnaj Světového poháru WR4GD 2019 - Pas de Calais Handigolf Open – Francie (26. - 28. duben 
2019) 
3. místo, kat. A – Jiří Janda 
4. místo, kat. B – Stanislav Jirásek 
6. místo, kat. B – Michal Hošna 
9. místo, kat. B – Jakub Kovařík 
 
Turnaj Světového poháru WR4GD 2019 - European Nation´s Cup – Španělsko (4.-6. červen 2019) 
Mistrovství Evropy - 1. místo soutěž týmů 
 
Zbyněk Kotek 
Jakub Kovařík 
Stanislav Jirásek 
Václav Mráz 
 
Turnaj Světového poháru WR4GD 2019 – Czech Disabled Golf Masters (28. – 30. červen 2019) 
2. místo, kat. A – Jiří Janda 
9. místo, kat. B – Zbyněk Kotek 
10. místo, kat. B – Miroslav Lidinský 
1. místo, kat. D – Stanislav Jirásek 
4. místo, kat. D – Lukáš Šnobl  
6. místo, kat. D – Jakub Kovařík 
9. místo, kat. D – Zbyněk Vavrečka  
10. místo, kat. D – Pavel Kamír 
2. místo, kat. E – Milan Turek 
4. místo, kat. E – Václav Mráz 
5. místo, kat. E – Vladimír Frinta 
6. místo, kat. E – Pavel Bambousek 
 
 
Turnaj Světového poháru WR4GD 2019 – 13th International Austrian Open for Golfers with 
Disabilities – Rakousko (20.-22. září 2019) 
3. místo, kat. sedící – Pavel Bambousek 
 
Turnaj Světového poháru WR4GD 2019 - XII Daikin Madrid Open for Disabled Golfers – Španělsko 
(25.- 27. říjen 2019) 
4. místo, kat. 3 – Tomáš Prouza 
8. místo kat. 4 – Zbyněk Vavrečka 
3. místo kat. 5 – Pavel Bambousek 
 
 
Turnaj Světového poháru WR4GD 2019 – EDGA Algarve Open – Portugalsko (14.-16. listopad 2019) 
2. místo, kat. A – Jiří Janda 
8. místo, kat. B – Pavel Kamír 
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7. Finanční přehled o hospodaření 
 

       Finanční rozvaha za období roku 2019 
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2019 
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8. Orgány organizace 
 

Ing. Miroslav Lidinský – prezident  

Ing. Aleš Süsser – viceprezident  

MUDr. Zuzana Süsserová – generální sekretář 

Michal Jon, Zbyněk Kotek, Tomáš Prouza – výkonný výbor 

Bc. Lucie Boudová, Martina Kotková, Lucie Hebelková – kontrolní komise 

 

 
 

9. Vize a plány 
 

V Evropě dochází k masivnímu rozvoji paragolfu a tento trend lze očekávat i ČR. Na základě zkušeností 

a poznatků z roku 2019, očekáváme významný nárůst zájemců a tím i rozšíření členské základny CZDGA 

v následujících letech. S tím úzce souvisí nutnost dalšího rozvoje CZDGA, zajištění kvalitního zázemí a 

zprofesionalizování našich aktivit.  

Mezi hlavní cíle pro další roky patří v první řadě zajištění finančních prostředků pro rozvojový i 

výkonnostní program, zabezpečení materiálního zázemí a s tímto spojené rozsáhlé administrativy, 

plánování a organizaci mnoha akcí a dalších činností, kterou vykonává kombinovaný tým stálých i 

externích spolupracovníků CZDGA. V nadcházejícím období lze za hlavní aktivity označit pořádání 

dalších ročníků mezinárodního turnaje Czech Disabled Golf Masters v ČR, účast reprezentace na 

mezinárodních turnajích světové série EDGA Golf Tour a následná nominace na Paralympijské hry. Dále 

akce na podporu paragolfu v České republice a rozvoj projektu Golf bez bariér. Pro Tréninková centra 

hendikepovaných golfistů je nezbytností zabezpečit odpovídající počet speciálních golfových 

vertikalizačních vozíků Paragolfer (nebo Powergolfer) a pro začínající golfisty sady golfových holí na 

tréninky, včetně dalšího nezbytného sportovního vybavení. Stěžejním úkolem je taktéž realizace 

dalších golfových akademií na speciálních školách pro děti a mládež s tělesným a zdravotním 

postižením.  
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10. Kontakt 
 

Česká golfová asociace hendikepovaných z.s. - CZDGA 

Líšťany 85 

330 35 Líšťany  

IČ: 22823441, DIČ: CZ22823441  

Bankovní spojení:  

ČSOB, číslo účtu: 238608497/0300 

FIO, číslo účtu: 2201209205/2010 

 

Ing. Miroslav Lidinský 

Prezident CZDGA 

tel: +420 603 554 783 

mail: lidinsky@czdga.cz 

 

MUDr. Zuzana Süsserová 

Generální sekretář CZDGA 

tel: +420 775 707 370 

mail: susserova@czdga.cz 

       czdga@czdga.cz 
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