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za čtyři roky, kdy v Česku hrají lidé 
s postižením golf, získali handigolfisté 
několik titulů mistrů Evropy, uspořádali 
skvěle hodnocené mezinárodní turnaje 
a jejich řady se rok od roku rozrůstají. 
Jak tohle období hodnotíte z pozice pre
zidenta České golfové asociace handica
povaných golfistů?
Jde o velké kroky kupředu, což je dáno i tím, 
že jsme začínali od bodu nula. Jsme stále na 
polovině cesty. K největším úspěchům beze
sporu patří, že do projektu Golf bez bariér se 
už sdružilo dvacet šest golfových subjektů. 
Spolupracuje s námi spousta trenérů, máme 
mezi handicapovanými sportovci dobré 
jméno. 

Hodně zájemců o golf se nám proto už 
ozývá samo. Letos jsme uvedli v život nové 
projekty, a tak pořádáme pro lidi s posti
žením například dny otevřených dveří 
a začali jsme spolupracovat se školami, do 

■ V Česku už pravidelně hraje zhruba osmdesát golfistů s postižením.
■ Letos bude jedenáct turnajů, na kterých si zahrají zdraví hráči s handigolfisty.
■ Tréninková střediska jsou po celé republice.

Letošní rok  
je přelomový

kterých chodí kromě zdravých dětí i děti 
s postižením.

Můžete být konkrétní? 
Je to třeba Speciální škola Olgy Havlové 
v Janských Lázních. V nedalekém golfo
vém resortu Mladé Buky zřizujeme trénin
kové centrum, které by mělo být vybave
no i paragolferem. Uspořádáme tu den 
otevřených dveří pro zdravé i handicapo
vané děti. Podobně tomu bude na Hluboké 
a v Třeboni. Třeboňské školy projevily tak 
velký zájem, že se zde během dvou dnů 
objeví postupně 1450 dětí. Pomáhat nám 
proto budou i cvičitelé z Golfové akademie 
Tomáše Slavíčka.

letošní rok bude tedy do jisté míry 
velkým posunem kupředu. kolik uspořá
dáte turnajů?
Jedenáct. Golfová šňůra je otevřena i zahra
ničním handigolfistům, například v Alfré
dově a Darovanském dvoře spolupracujeme 
s hráči z Německa. Turnaje pořádáme od 
května až do konce října a vyvrcholí mistrov

stvím republiky na Hluboké. Turnaje jsou 
otevřeny i zrakově a sluchově postiženým.

Mohou se na tyto turnaje přihlásit i zdra
ví golfisté?
Ano, koncipujeme hru tak, aby ve čtyřčlen
ném flightu startovali jak handicapovaní, 
tak zdraví hráči. Aby se tam potkávali přáte
lé, podporovatelé, zkrátka všichni, kteří mají 
rádi golf. 

velmi dobrou odezvu měly i tři ročníky 
mezinárodního turnaje, které jste pořá
dali v Darovanském dvoře u rokycan. 
bude letos čtvrtý?
Ano, 15. a 16. června. Bude ale jen pro 
držitele tzv. medical passu, což je zdravotní 
průkaz European Disabled Golf Associa
tion, který v případě odpovídající herní 
výkonnosti opravňuje ke startu na mezi
národních turnajích. Očekáváme zhruba 
stovku hráčů.

kolik lidí s postižením v Česku vlastně 
hraje golf?
Nelze to přesně spočítat, protože našimi 
tréninkovými centry po celé republice 
procházejí zájemci, kteří si golf vyzkoušejí, 
ale nemůžeme je brát jako aktivní členy. 
Výkonnostních hráčů máme kolem padesáti, 
a s těmi, kteří hrají pravidelně, ale nejsou 
registrováni, je to zhruba osmdesát.

které golfové resorty s vámi spolupra
cují?
Každý resort spolupracuje trochu jinak. 
Jsou resorty, které jsou perfektně logisticky 
připraveny na příchod handicapovaného 
golfisty. Jsou ale i resorty, například tré
ninkové centrum v Hodkovičkách, kde již 
handigolfisté pravidelně trénují. Darovan
ský dvůr je zase příkladem toho, jak se doká
žou postarat o nováčka, který zde postupně 
začne trénovat, a dotáhne to až do handigol
fové reprezentace.

takže paragolfer, který koupilo konto 
bariéry a půjčilo ho vaší asociaci, je 
vytížený?
Dovolím si tvrdit, že celou zimu na něm 
zájemci trénovali prakticky obden. Kromě 
toho jsme ho využívali na akce, na nichž 
jsme prezentovali handigolf po celé repub
lice. Zkrátka pomáhá golfistům při tréninku 
i na turnajích a získává další zájemce. 

kde jsou tréninková centra handigolfis
tů?
V pražských Hodkovičkách, kde je i paragol
fer zapůjčený Kontem Bariéry, dále v Čes
kých Budějovicích, Darovanském dvoře, 
Mladých Bukách, na Zbraslavi, v Nové 
Americe, Sokolově, Pyšelích a v Předboji 
nedaleko Prahy.

Miroslav lidinsKý:
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nA PArAGOlfErU, 
který koupilo Konto 
Bariéry pro golfisty 

s postižením, 
trénuje v pražských 

hodkovičkách 
i kromě jiných 

pavel Bambousek. 
paragolfer využije 

i na několika 
turnajích.
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kdo český handigolf finančně podporuje?
Mezi dárce, mezi něž patří i Konto Bariéry, 
ještě vloni patřil Sport Invest Group. Letos 
jsme dostali drobnou dotaci ze státního roz
počtu, ale ta nestačí ani na to, aby reprezen
tace vyjela na jeden zahraniční turnaj. 

takže česká handigolfová reprezentace 
jezdí na mezinárodní turnaje za své?
Ano, přesně tak.

A kdo financuje dny otevřených dveří? 
Místní sponzoři?
Na Hluboké nám vyšel vstříc Golf klub 
Hluboká a převzal veškerou finanční zod
povědnost. V Třeboni dají Technické služby 
k dispozici mobilní WC, lázně Aurora zajistí 
pitný režim pro děti a ubytování pro trenéry 
handigolfu – ti budou trénovat zdarma –, 
město uvolní finance na propagaci.

Česká golfová asociace handicapovaných 
golfistů letos založila chráněnou dílnu. 
Proč?

Vzhledem k objemu našich aktivit nebylo 
možné, abychom vše dělali jen na úkor 
svých zaměstnání a z vlastních úspor. 
A protože nechceme a nemůžeme být závis
lí na státních zdrojích, rozhodli jsme se ubí
rat cestou, kdy si dokážeme na handigolf 
a akce s ním spojené vydělat sami. Vytvořili 
jsme proto čtyři pracovní místa pro handi
capované sportovce. Zajišťují již zmíněné 
akce a propagují golf lidí s postižením. Jsou 
to regionální koordinátoři. Dokážeme tak 
nabídnout zájemcům například zprostřed
kování Dnů otevřených dveří pro jejich 
firmy nebo Dny na golfu, což jsou akce plné 
zábavy pro rodiny či zaměstnance firem, 
dokážeme zorganizovat zájemcům golfové 
turnaje.

Jak vaše chráněná dílna prosperuje?
V tuto chvíli jsme v hledáčku tří velkých kli
entů. Tento rok je proto přelomový a stěžej
ní v tom, že jim musíme představit kvality 
naší činnosti. Chceme, aby se zúčastnili 
našich akcí a vyzkoušeli vše na vlastní kůži. 
Teprve pak ať se rozhodnou, zda našich 
služeb využijí.

kde byste rád viděl český handigolf za 
další čtyři roky?
Určitě bych ho rád viděl nově strukturova
ný pod Českou golfovou federací. Ne jako 
samostatný subjekt, ale jako plnohodnotnou 
divizi federace. K tomu směřovaly všech
ny handigolfové asociace v Evropě, jsme 
už jedním ze dvou států, které tak nejsou 
integrovány.

Druhou rovinou je pak to, aby český 
handigolf dokázal být samofinancovatelný 
a dál přinášel hráčům a jejich rodinám 
radost.  

kdo je Miroslav lidinský
prezident České golfové asociace 
handicapovaných. v roce 2007 jako člen 
speciální vojenské jednotky, která byla 
vyslána do afghánistánu, byl při střetu 
s vojáky talibanu těžce raněn. 

v Ústřední vojenské nemocnici pak dva roky 
bojovali lékaři o záchranu jeho levé nohy. 
přesto mu ji nakonec museli pod kolenem 
amputovat. pak ale v rehabilitačním zařízení 
slapy zkusil odpalovat golfové míčky a zjistil, 
že golf je ideální sport pro lidi s nejrůznějšími 
druhy postižení. 

dnes je prvním českým zdravotně postiženým 
golfistou, který se zapsal do historie 
evropského golfu – počtvrté za sebou se stal 
vítězem evropské tour handigolfistů ve své 
kategorii.

info
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Co je co
   Handicap – číslo vyjadřující výkonnost 

hráče. Čím nižší, tím lepší. U profesionálů 
se hcp již neuvádí. Číslo vyjadřuje, kolik 
ran nad normu (par hřiště) by měl hráč 
potřebovat k odehrání kola. U nás je to 
počáteční hcp 54.

   Handigolf – relativně nový termín pro hru 
golfistů s postižením.

   Paragolfer – speciální elektrický vozík, 
který paraplegika dokáže postavit, 
a umožní mu tak odpálit míček.

   flight – skupina hráčů při hře, maximálně 
čtyři

   Odpaliště – místo, odkud hráči hrají první 
ránu k jamce.

   bugy – vozík, na kterém golfisté po hřišti 
jezdí a vozí své vybavení.

   Green fee – poplatek za hru.

info

MirOslAv liDinský  
je prvním českým zdravotně postiženým golfistou, 
který se zapsal do historie evropského golfu.
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Před čtyřmi lety jste před prvním čes
kým turnajem handigolfistů prohlásil, 
že jste zvědav, jak vozíčkáři mohou hrát 
golf. Překvapili vás?
Samozřejmě, a nejen vozíčkáři. Golf hrají 
lidé s nejrůznějším postižením, a tak když 
jsem například stál na odpališti první jamky 
a vedle mě se postavil golfista z Dominikán
ské republiky, který měl amputovanou nohu 
ve stehně, byl bez protézy a opíral se o dvě 
francouzské hole, tak jsem si zase říkal: Jak 
asi bude odpalovat míčky? Když pak přišel 
na odpaliště, tak odhodil francouzské hole 
a na jedné noze odpálil ránu, na kterou jsem 
zůstal jen zírat. Po chvíli jsem se ho zeptal, 
jaký má handicap, a on jen suše zahuhňal: 
„Dvě...“ Myslel jsem, že nasedne na buginu 
a pojede ke svému míčku. On si ale na ní 
nechal vézt jen golfové hole a sám s fran
couzskými holemi obešel celé hřiště pěšky. 
Kdyby ale jen obešel! Dal si do pravé ruky 
mezi ukazováček a prostředníček cigáro 
a celou cestu hulil! Ke všemu mi cestou ještě 
radil – a ne špatně – a našel mé dva ztracené 
míče. Nakonec zahrál nějakých 77 ran, což 
bylo víc než obdivuhodné. Divíte se, že tako
vý turnaj bývá mé největší golfové ponížení 
roku?

kolik turnajů s handicapovanými golfis
ty jste už absolvoval?

■ Občas je těžké si představit, jak člověk s postižením může hrát.
■ Turnaje postižených jsou každoročně mé největší golfové ponížení.
■ Češi se golfu budou posmívat asi vždycky.

Handigolf  
je inspirace pro zdravé

Tři; byly to mezinárodní turnaje v Darovan
ském dvoře, které pořádá Golfová asociace 
handicapovaných.

 
Co si myslíte o golfu lidí s postižením?
Golf pro ně není jenom sport, ale i velmi 
účinná terapie. Paragolfer dokáže paraplegi
ky postavit, což je pro ně nesmírně důležité. 
Takový golfista se postaví třeba osmdesát
krát za hru. A pokud hraje jako já, tak třeba 
stodvanáctkrát.

Golf tělesně postižených je ale inspirativ
ní i pro zdravé. Člověk si uvědomí, že někdy 
fňuká nad maličkostmi, a musí smeknout 
před lidmi, kteří – ač s postižením – dokážou 
neskutečné věci. Na turnaji v Darovanském 
dvoře jsem například hrál i s chlapíkem, 
který měl jen jednu ruku – a jak mi to dával!

Češi s oblibou tvrdí, že golf je snobská 
záležitost. Myslíte si, že to platí i o han
digolfu?
Češi si to budou o golfu myslet asi vždycky. 
Pokud si hru nezkusí a sami nezjistí, že 

i tady platí ono „Jaké si to uděláš, takové to 
máš“, tak se prostě budou posmívat. Přitom 
stačí srovnání například s lyžováním, které 
všichni berou jako něco běžného. U nás 
v Hájích u Karlových Varů vyjde green fee 
na 500 korun. Za tyhle peníze můžete hrát 
celý den. V kolika lyžařských areálech stojí 
celodenní permanentka 500 korun? A co se 
týče vybavení, je to podobné. Já měl jedny 
hole sedm let a byl jsem s nimi nadmíru 
spokojen. Kolik lyžařů jezdí na tak starých 
prkýnkách?  

Marek eBen:

kdo je Marek Eben
herec, moderátor a zpěvák. 

Zpívá ve skupině Bratři ebenové  
a je považován za jednoho z nejlepších 
českých moderátorů. rád hraje golf.

info

Když přišel na odpaliště, 
odhodil francouzské 
hole a na jedné noze 
odpálil ránu, na kterou 
jsem zůstal jen zírat.

MAnUEl DE lOs sAntOs 
z dominikánské republiky 

Marka ebena svojí hrou 
doslova šokoval.


