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Všem členským subjektům ČGF 
 

V Praze dne 8. května 2021 
 
 
Vážení zástupci a zástupkyně golfových subjektů ČGF, vážení přátelé, 
 
rád bych se vyjádřil k několika tématům, která jsou pro český golf aktuální. Především si dovolím okomentovat 
některé reakce na práci Právní komise ČGF a potažmo na rozhodnutí Výboru ČGF, směrem k mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, která se týkají omezení pohybu, shromažďování lidí a provozu 
sportovních a restauračních zařízení. Právní komise ČGF velmi pečlivě studuje každé opatření či rozhodnutí, 
které se může jakkoliv dotknout provozu golfových hřišť a vydává návrh řešení dané situace včetně 
komentáře zaměřeného směrem ke golfu. Za vydaná stanoviska však odpovídá Výbor ČGF. 
Nestalo se a nestane, aby Výbor ČGF jakýmkoliv způsobem naváděl své členské subjekty k obcházení 
oficiálních opatření, vydaných vládou. Nebudu zde rozebírat mnohokrát omletou připomínku, že jsme 
golfisté, tudíž nám nemá činit problém pravidla dodržovat. Krátce řečeno, je zde nějaká situace, na kterou 
státní orgány nějak reagují a mají nástroje a moc je vymáhat.  
Jiná věc je, jak se k opatřením postaví provozovatelé hřišť. Pokud někdo nařízení na svém hřišti uvolní a tedy 
nedodržuje, mohlo by se to zdát jako jeho problém. Jenže to tak úplně není, protože je nutné si uvědomit, 
jak nás všechny poškodí jakákoliv případná aféra s porušováním protiepidemických opatření ze strany 
golfistů. Přestože si někteří myslíte, že se o jméno golfu staráme nedostatečně (já jsem přesvědčen o opaku), 
uvědomme si, prosím, jak by se o něj postarala negativní aféra.  
To je ale z mé strany pouze apel na majitele a provozovatele hřišť, protože je samozřejmě pravda, že za své 
zařízení odpovídají oni.  
Krátce bych se rád ještě vyjádřil k pořádání turnajů. Nemusím snad připomínat, že organizovaná sportovní 
činnost zatím není povolena. Přesto někteří z vás neváhají uspořádat turnaje. Byli jsme tedy nuceni přistoupit 
k zablokování turnajové agendy na našem serveru. Jistě však nikoho nezarazila skutečnost, že se snažíme jako 
sportovní svaz udržet sportovní činnost našich výkonnostních hráčů a žádáme o výjimky Ministerstvo 
zdravotnictví ČR k uspořádání prvních turnajů naší mistrovské sezóny. Dodržení podmínek, za kterých 
můžeme tyto turnaje pořádat, vyžaduje velké úsilí, ale to jsme připraveni vynakládat ve prospěch našich 
golfových nadějí. To cítíme jako jednu z prvních povinností, které sportovní svaz má. Abych se vyjádřil jasně, 
k pořádání klubových, či komerčních turnajů o výjimky opravdu žádat nebudeme. Náš server samozřejmě pro 
plánování turnajů uvolníme okamžitě, jak to bude alespoň trochu možné. 
Věřím, a to i na základě zlepšujících se epidemiologických dat, že situace už dojde zlepšení a že už vidíme 
světlo na konci tunelu, tedy že můžeme v dohledné době očekávat rozvolnění, především ve sportovní 
činnosti.  
Vydržme tedy ještě chvíli, je teprve začátek sezóny, jsme na cestě užít si ještě zajímavou a úspěšnou sezónu.  
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