
A možná, že neexistuje lep-
ší sport pro setkávání lidí, 
než je právě golf. Díky své 

kombinaci sportovní aktivity, ale 
i sociální interakce, v podstatě bez 
ohledu na věk či fyzickou dis-
pozici, resp. indispozici, k tomu 
poskytuje ideální příležitost. 

ČESKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE 
HENDIKEPOVANÝCH
Občanské sdružení Česká golfová 
asociace hendikepovaných (CZDGA) 
vzniklo tři dny před Vánoci v roce 
2009. Již od samotného založení 
je jeho hlavním cílem umožnit oso-
bám s tělesným či jiným zdravot-
ním postižením hrát golf. V České 
republice. V zahraničí. Na úrovni 
rekreační i na úrovni vysoce spor-
tovní. V sérii vlastních turnajů i při 
běžných turnajích se zdravými 
golfisty. Již od svého založení sdru-
žení usilovalo o navázání dlouho-

V podstatě každý sport dokáže úžasným způsobem navracet chuť do života. 
Dává radost z pohybu, soutěžení, zažívání úspěchu, překonávání výzev… 

Golf 
                JE HRA                     
               PRO  
            VŠECHNY…

Program 
turnaje
18. červen
• tréninkové kolo

19. červen
• I. soutěžní kolo
20. červen
• II. soutěžní kolo

21. červen
• finálové soutěžní kolo

Předpokládané 
startovní pole
60 hráčů
15 hráček
15 vozíčkářů

Ivana Jon 
Wiesnerová, 
foto: Jana 
Brabníková

dobé spolupráce s golfovými kluby 
i relevantními golfovými organiza-
cemi. Přirozeným pokračováním 
této snahy byl vstup do České 
golfové federace, který se usku-
tečnil na její řádné konferenci, 
6. března 2010. Jen o pár měsíců 
později, přesněji 1. června téhož 
roku, zakotvila CZDGA i v mezi-
národních vodách a stala se zcela 
plnohodnotným členem Europe-
an Disabled Golf Association.

Za těch necelých sedm let vymys-
lela, naplánovala, ale zejména zre-
alizovala či uvedla v život spoustu 
skvělých projektů. Díky jejich 
projektu „Golf bez bariér“ měla 
možnost seznámit se s golfem řada 
hendikepovaných, přičemž pro 
řadu z nich se toto první setkání 
proměnilo v osudovou přitažli-
vost v tom nejlepším smyslu slova. 
Přitažlivost ovšem nestačí. Aby 

37www.prestige-media.cz  |  2015

Prestige Life Style



z toho byla láska na celý život, je vždy potřeba vytvořit 
ty správné podmínky. A právě o to se CZDGA zasazu-
je – hlavní myšlenkou je, aby se hendikepovaní zapojili 
do sportovního života, a to se přirozeně povede, pokud 
zájemcům vytvoříte optimální podmínky co nejblíže 
jejich bydlišti. Proto se snaží zajišťovat podmínky pro 
trénink i rozvoj jednotlivých hráčů. Zapojené subjekty 
získávají statut Tréninkového centra hendikepovaných 
golfistů, popř. Partnerského hřiště. Velmi úspěšnou 
se v posledních letech stala i další jejich akce – Dny 
otevřených dveří na golfu. Stovky návštěvníků v Čes-
kém Krumlově, Beřovicích, Mladých Bucích, Novém 
Kníně, Českých Budějovicích či na Rohanském ost-
rově v Praze to jen potvrzují. Skvěle fungují příklady, 
které táhnou. Když se člověk čerstvě po úrazu setká 
s někým, kdo si prošel stejným osudem, ale funguje 
naplno dál, může být právě tohle ten správný impulz, 
který dokáže člověka nastartovat a odrazit ode dna.

Stejně jako na kvantitativním rozvoji pracuje však CZD-
GA i na svém rozvoji kvalitativním. Ve spolupráci se 
svými osobními trenéry hledají hráči svůj specifický, indi-
viduální styl odpovídající typu jejich tělesného postižení 
nebo omezení. Tak, aby jejich hra vedla k co nejlepším 
výsledkům a zároveň respektovala i jejich fyzický roz-
sah. I díky tomu reprezentace českých hendigolfistů 
již od počátku svého působení na mezinárodní scéně 
boduje ve všech kategoriích evropského žebříčku. O or-
ganizačních schopnostech CZDGA pak zřejmě nejlépe 
vypovídá fakt, že po pěti letech úspěšného pořádání 
Czech Disabled Golf Masters, tedy turnaje evropské 
úrovně, uspěla v kandidatuře na uspořádání Mistrovství 
Evropy jednotlivců v golfu hendikepovaných. Zvládnout 
organizaci celého mistrovství, od úvodní logistiky pře-
sunu zhruba 90 hráčů včetně jejich doprovodu ze dvou 
mezinárodních letišť, přes hladký průběh jak tréninko-
vých, tak soutěžních kol, až po veškeré ubytování a stra-
vování, není malý úkol. Není ovšem nejmenší důvod 
pochybovat, že až se budou v druhé polovině června 
jednotlivé reprezentační týmy ze všech 17 účastnických 
zemí rozjíždět do svých domovů, bude to s pocitem 
úžasného týdne s úžasnými lidmi v České republice.

MISTROVSTVÍ EVROPY JEDNOTLIVCŮ V GOLFU 
HENDIKEPOVANÝCH 2016 /
EDGA EUROPEAN INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP 
FOR GOLFERS WITH DISABILITY 2016
Jak již bylo v předešlém textu zmíněno, Česká golfová 
asociace hendikepovaných (CZDGA) pořádá v letošním 
roce pod záštitou Evropské golfové asociace hendi-
kepovaných (EDGA) a České golfové federace (ČGF) 
Mistrovství Evropy jednotlivců v golfu hendikepovaných. 
Toto mistrovství proběhne ve dnech 18.–21. června 
2016 v Golf Resortu Barbora. V návaznosti na předcho-
zí ročníky Czech Disabled Golf Masters je tento turnaj 
zařazen do prestižní evropské série European Disab-
led Golf Tour, a to v nejvyšší úrovni PREMIER. Turnaj je 
pořádán na podporu golfu tělesně a zdravotně postiže-
ných a jeho další rozvoj v České republice. V národním 
i evropském měřítku je tento turnaj podpůrnou akcí pro 
blížící se zařazení hendigolfu do paralympijských sportů. 

Golfová akademie CZDGA na Rohanském ostrově 
a prezentace hry z Paragolferu

Golfová akademie pro novodobé veterány, německý 
hendigolfista Christian Nachtwey a Lukáš Hirka

Den otevřených dveří na golfu pro studenty                       
Obchodní akademie v Janských Lázních

Hráči CZDGA ve Španělsku si sami ze sebe umí udělat legraci
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Nový headcoach                          
české hendigolfové reprezentace
Novým hlavním trenérem reprezentace CZDGA se od letošního 
roku stal bývalý profesionální golfista David Carter. David Carter 
strávil na European Tour (nejvyšší evropské golfové tour) dlouhých 
15 let, během kterých dosáhl kromě nespočetných umístění v top 
10, také na vítězství v Irish Open v roce 1998. Dvakrát si zahrál 
i na slavném majoru The Open. I když jeho aktivní hráčskou kariéru 
ukončilo zranění, se světem golfu se nerozloučil. V jeho současné 
roli – golfového mentora a trenéra – ho s žádostí o spolupráci 
oslovila i CZDGA. Vzhledem ke vstřícnosti Davida Cartera již 
proběhlo první tréninkové setkání. Výběr hendireprezentace 
(Tomáš Prouza, Jakub Kovařík, Pavel Bambousek, Zbyněk Kotek 
a Aleš Süsser), který měl možnost se v posledním únorovém týdnu 
s novým head coachem setkat, byl z průběhu úvodního soustředění 
naprosto nadšený a plány pro nadcházející sezonu jsou tedy 
jednoznačné – minimálně obhájit skvělé pozice a výsledky, kterých 
reprezentace v uplynulých letech na mezinárodním poli dosáhla.

Společné setkání reprezentace s novým head coachem Davidem 
Carterem (zleva Zbyněk Kotek, asistentka trenéra Michaela Valášková, 
David Carter, Tomáš Prouza, Pavel Bambousek, Aleš Süsser)

Nezapomeňte si alespoň jeden 
ze dnů mezi 18. a 21. červnem 
ve svém kalendáři rezervovat. A je 
úplně jedno, jestli jste sami již 
golfu propadli nebo je to pro vás 
prozatím neznámý svět. Upřímně, 
o to bude vaše premiérové setkání 
s tímto skvělým sportem silnější. 
Dokud to neuvidíte na vlastní oči, 
nepochopíte, jak složité, na jed-
né straně, je pro hendikepované 
pohybovat se po hřišti, trefovat 
rány, a jak úžasné, na straně druhé, 
je pozorovat tu snahu „poprat se“ 
o co nejlepší výsledek a umístě-
ní. Uvědomíte si, jak důležitá je 
vůle, pokora, jak důležité je zdra-
ví. A zároveň budete mít pocit, 
že kolem sebe všude cítíte ra-
dost ze života. Přestože v úterý 
21. června budeme po ukončení 
celého turnaje znát nové mistry 
i vicemistry Evropy v jednotlivých 
kategoriích, nepůjde v průběhu 
konání celé akce pouze o samot-
ný sport. Součástí bude přirozeně 
i zajímavý doprovodný program, 
a tak nezbývá než věřit, že přispěje 
k podpoře hendigolfu nejenom 
v České republice, ale i v Evro-
pě a přiláká k tomuto sportov-
nímu odvětví další zájemce.

Mluvit o rozdílech mezi hendike-
povanými a nehendikepovanými 
ve sportu, který již od vašeho první-
ho úderu pracuje s pojmem han-
dicap, zní zpočátku možná trochu 
paradoxně. Určité rozdíly tu samo-
zřejmě jsou. Každý z hendigolfistů 
má svůj osobní příběh a vybojoval 
si vlastní bitvu s nástrahami, které 
před něj život postavil. Když se ale 
ve finále při samotném turnaj po-
staví na první odpaliště, mívá úplně 
normální pocity jako kterýkoliv jeho 
zdravý kolega. Snaží se soustředit 
sám na sebe, na svůj výkon, na to, 
aby na hřišti „prodal“ vše, co v prů-
běhu přípravy natrénoval. Jsou tací, 
kteří mají své předstartovní rituály, 
jiní se do poslední chvíle rozcvi-
čují, někteří sledují své soupeře, 
další se navzájem hecují. Každý se 
prostě, stejně jako v „normálním“ 
sportovním světě, snaží co nejlépe 
zvládnout turnajovou nervozi-
tu, co nejlépe vyhodnotit každou 
situaci, zahrát co nejlepší ránu… 
Ostatně jak bylo psáno již na za-
čátku… Golf je hra pro všechny. 

Absolutní vítěz Czech Disabled Golf Masters 2015 Manuel de los Santos
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