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ad 1) Finance 
 
Detailní zpráva o hospodaření za rok 2014 je součástí zvláštního dokumentu. Ve zkratce je nicméně možno 
uvést následující: 
 

• ČMGS se podařilo získat dotace z MŠMT 
o 52 100 Kč – program č. II (Sportovně talentovaná mládež)  
o 491 200 Kč – program č. V (Organizace sportu), následně bylo projednáno navýšení této 

neinvestiční dotace o částku 94.400 Kč, takže celková částka činí po navýšení 585.600 Kč 
• ČMGS podepsal s ČUS Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v oblasti sportu 

o 342 000 Kč (říjen) + 152 000 Kč (připsáno na účet 29. 12. 2014) 
• ČMGS dále získal podíl z daru loterijních společností ve prospěch ČOV. Prostředky jsou určeny pro 

sportovní činnost dětí a mládeže do dovršení juniorského věku a mají se spotřebovat nejpozději do 
konce třetího roku po roce, ve kterém ČMGS prostředky přijal. Podmínkou bylo zřízení speciálního 
účtu pro tyto účely závazek respektovat pravidla ČOV. 

o 78 000 Kč (červenec 2014) 
o 128 000 Kč (listopad 2014) 
o 77 000 Kč (leden 2015) 

 
 

• V dubnu 2014 proběhla kontrola čerpání jedné z dotací přidělené ČMGS v roce 2013. Ve spolupráci 
s účetní ČUS byly poskytnuty kontrolním orgánům veškeré požadované doklady s tím, že prezidium 
nemá žádné negativní informace v návaznosti na tuto kontrolu. 

 
• ČMGS překonal finanční problémy z minulých let, ba naopak vytvořil takové zdroje a začlenil se do 

struktury sportu v ČR tak, že bude možno práci ČMGS reálně plánovat minimálně na 2 roky dopředu. 
 

• ČMGS obdržel od společnosti Fun-sports (3D extraliga) 100 ks míčů a 400 EUR na účet ČMGS, míče se 
rozdělují dle stejného klíče jako v minulosti. 

 
 

• Prezidium schválilo rozdělení části prostředků získaných od ČOV tak, aby bylo klubům proplaceno na 
základě žádosti v roce 2014 50% startovného juniorů a žáků za účast na turnajích v roce 2013, pokud 
hráči odehráli alespoň 3 turnaje v roce. Všechny v termínu podané žádosti byly proplaceny. 



• Prezidium projednalo rozdělení prostředků získaných od ČOV tak, aby klubům bylo proplaceno na 
základě stejné žádosti 60% startovného juniorů a žáků za účast na turnajích v roce 2014, pokud hráči 
odehráli alespoň 3 turnaje v roce.  

 
• Byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2013 a 2014 a bylo zjištěno, 

že všechny kluby mají splněny své závazky vůči ČMGS kromě MGC Rajhrad, který dluží částku 500 Kč za 
příspěvky 2014. 

 
 
 
 
ad 2) Minigolf v médiích 
 

Mediální komise 

V září 2014 z aktivity Martina Tománka vytvořilo prezidium ČMGS mediální komisi, která má za úkol komunikaci 
s médii, správu facebookového profilu a obecně propagaci minigolfu v ČR. Její složení se postupně stabilizovalo 
takto: Martin Tománek, Libor Vančura, Daniel Dvořák, Matěj Novák. 

Prvními výstupy této skupiny byla prezentace GP Pelhřimov a zejména pak perfektní zpravodajství o EC 2014 
Schriesheim. Médiím bylo před zahájením turnaje rozesláno představení českých týmů, proběhlo podrobné 
zpravodajství o průběhu turnaje na facebooku ČMGS, po skončení turnaje byla médiím rozeslána tisková 
zpráva. Výsledky publikovalo Radio Beat, web České televize a regionální tisk (Brno, Kopřivnice). 

Prezidium ČMGS děkuje výše uvedeným osobám za skvělou profesionální práci. 

Sumář propagace v médiích 

GP Pelhřimov – Radio Beat, regionální tisk 

ME Neutraubling – Radio Beat, deník Sport 

EC Schriesheim – Readio Beat, web ČT, regionální tisk 

reportáž v televizi 15 minut „Český minigolf dobyl Evropu“ – natočen dokument s Karlem Molnárem, Kateřinou 
Tietzovou, Karolínou Jandovou a Tomášem Navrátilem o mezinárodních úspěších českých minigolfistů ve světě 
zejména v roce 2014; odvysíláno v několika reprízách na ČT Sport a dostupné v internetovém archivu ČT 

 
 
 
ad 3) Certifikace hřišť 
 

• Prezidium projednalo návrh klubu MGC Rajhrad ve věci certifikace hřiště s případným prominutím 
poplatků klubu po dobu 3 let, maximálně však do výše 4000,-Kč a uvedený návrh nepřijalo. 

• Byla zaplacena faktura na WMF týkající se poplatků za prodloužení certifikací. K 31. 7. 2014 ČMGS 
evidoval 34 platných certifikací členů ČMGS a 9 platných certifikací nečlenů ČMGS.  



• Byly vydány 2 certifikáty na MTG (Náměšť n/O a Praha 9, Sportcentrum Prosek) a 1 certifikát na beton 
– Praha Žižkov. 

 
• Prezidium projednalo návrh na doplnění certifikačních pravidel v oblastí rozšíření druhů poplatků pro 

mezinárodní certifikaci hřišť v souladu s certifikačními pravidly WMF : 

 a/ poplatek za dočasnou certifikaci na jeden turnaj  (50% částky za certifikaci) 
 b/ doplatek dočasné certifikace na certifikaci úplnou (50% částky za certifikaci) 
 c/ poplatek za certifikované hřiště, přestěhované na jiné místo (50% částky za certifikaci) 
 

• K 08. 3. 2015 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků. Poplatky nemá zaplacen klub 
SK OÁZA (čeká se na vyřešení otázky další existence hřiště). MGC Rajhrad nemá požádáno o certifikaci 
hřiště. Ostatní členové mají platnou certifikaci s tím, že v roce 2015 končí certifikace hřišť SK DG 
Chomutov, SK DG Jesenice a MGC Dráčata Pečky.  

 

 

 

ad 4) Adventure golf 

Prezident ČMGS se sešel se zástupci Adventure golfové asociace ČR („AGAČR“), manželi Vlčkovými. Tato 
asociace se vyčlenila z Czech Minigolf Open Standard Association (nyní Czech ProMiniGolf Association) založené 
Janem Prokopem, která doposud byla jedinou MOS/Adventure golfovou asociací v ČR. Zástupci AGAČR chtěli 
být informováni o přístupu ČMGS k adventure golfu v ČR. Prezidentem ČMGS bylo sděleno, že adventure golf 
spadá do kategorie, kterou WMF nazvalo Minigolf open standard, nicméně není zcela jasné, co vlastně do této 
kategorie ve skutečnosti zahrnout a jak tuto kategorii ohraničit. Byla sdělena zkušenost, že i jakékoliv 
nepodařené eternitové/betonové/filcové hřiště je WMF považováno za MOS hřiště, což z pohledu ČMGS není 
správné a vůči ostatním vlastníkům certifikátu WMF pro sportovní minigolfové hřiště, kteří museli splnit přísná 
kritéria, také nespravedlivé. Proto i ČMGS má těžkou pozici při sdělování postojů například k adventure golfu. 
Bylo nicméně sděleno, že tak, jako neexistuje a nemá smysl, aby existoval svaz eternitu, svaz betonu a svaz 
filcu, nedává smysl svaz adventure golfu pod ČMGS. Stejně tak nedává smysl vytvářet speciální mistrovství na 
eternitu/betonu/filcu/MOSu (byť se tak v určité formě u MOSu na úrovni WMF děje). 

Jediným způsobem, jak se tedy může adventure golf dostat pod křídla ČMGS, je přijetí klubu. ČMGS je totiž 
tvořen kluby. Přijetí adventure golfového klubu by pak bylo možné. Nicméně dělo by se tak z pohledu ČMGS s 
plným vědomím toho, že by se musely pozměnit bodovací tabulky a jiné ustanovení soutěžního řádu tak, aby se 
mohly na adventure golfu konat oficiální turnaje. Dalším – a to ještě důležitějším krokem, by pak byla 
certifikace takového adventure golfového hřiště. Prezidentem ČMGS bylo sděleno, jak jsou striktní pravidla pro 
certifikaci eternitových/betonových/filcových minigolfových hřišť (včetně požadavků na materiály atp.). 
Zástupci AGAČR byli v debatě vstřícní a přístupni diskuzi. Jako další krok bylo dohodnuto, že se zástupci AGAČR 
pokusí specifikovat certifikační požadavky na adventure golfový adreál (hřiště), o kterých budeme dále 
diskutovat. Na lokální (české) úrovni by se následně mohlo určit, že MOSem se rozumí adventure golf (resp. že 
v danou chvíli jedinou podmnožinou MOSu je adventure golf, jehož hřiště a následně pravidla budou dále 
definována). Tím by se jasně vydefinoval další typ minigolfového hřiště (povrchu) se všemi příslušnými 
souvislostmi, čímž by se odstranily nejasnosti a abnormality, které jsou v danou chvíli s MOSem spojené. 
Zástupci AGAČR jsou s výše uvedeným srozuměni a jsou ochotni dále pokračovat v debatách tak, aby došlo ke 
kompromisům a postupnému začleňování adventure golfu pod ČMGS. Zástupci AGAČR sdělili, že chtějí hlavně 
poměřovat své síly s ostatními a nehodlají dělat v oblasti minigolfu jakoukoliv revoluci. Společná symbióza by 
každopádně mohla být životaschopná a mohly by z ní benefitovat obě strany. 

 

 



Zástupci Adventure golfové asociace sami na vlastní kůži okusili, jaké důsledky přináší nejasnosti postojů WMF 
k MOSu/adventure golfu a jsou znepokojeni z nekoncepčního přístupu WMF k certifikaci MOSu/adventure 
golfu. 

Obě strany mají stále zájem o sbližování obou sportovních odvětví a postupné začlenění adventure golfu do 
ČMGS. 

Jako krok k přiblížení k tradičnímu minigolfu nabízejí zástupci adventure golfu zvýhodněné startovné na 
turnajích konaných na adventure golfu v roce 2015.  

 

ad 5) Trenérsko-metodická komise 

Prezidium zahájilo kroky k zajištění akreditace minigolfových trenérů u Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Bez existence akreditovaných trenérů vidí prezidium další rozvoj minigolfu v ČR v oblasti mládeže 
jako nemožné. Za tímto účelem byli osloveni zástupci Vyšší odborné školy při České unii sportu, kteří mají 
s procesem akreditace trenérů bohaté zkušenosti a přislíbili maximální součinnost. Za tímto účelem prezidium 
ČMGS vytvořilo trenérsko-metodickou komisi. 

Na výzvu prezidenta ČMGS se do 31. 12. 2014 nahlásily tyto osoby, které se chtějí zapojit do práce nově vzniklé 
trenérsko-metodické komise: 

Dušan Sofka 
Josef Makovec 
Zdeněk Drozda 
Libor Vančura 
Michal Říha 
Ladislav Švihel 
Michael Urbánek 
Martin Ječný 
+ Tomáš Navrátil 

V lednu 2015 proběhla první schůze obnovené trenérsko-metodické komise. Byly shromážděny všechny 
metodické materiály, které se za celou minulou dobu v českém či československém sportovním minigolfu 
vytvořily. 

Byla prodiskutována témata, která by měla být obsažena ve speciální části školení trenérů minigolfu. Probíhají 
další kroky s cílem získání akreditace trenéra minigolfu třídy „B“ u MŠMT. 

 

 
ad 6) ostatní 

 
• Bylo vyhověno žádostem klubům MGC Hády Brno, DGK Louny, MGC Opava a MG České údolí Plzeň 3 na 

zrušení členství v ČMGS. 
• Prezidium přijalo minigolfový oddíl TJ Náměšť nad Oslavou do ČMGS. 
• Prezidium odeslalo kandidaturu na pořádání turnajů SEM 2017 a JEM 2018 v Chebu.  

 
 
 
Tomáš Navrátil 
prezident ČMGS 


