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1) Charakteristika práce ČMGS s mládeží a talentovanými minigolfisty 

ČMGS jako člen mezinárodních sportovních seskupení WMF – světová federace minigolfu a EMF – evropská 
federace minigolfu sdružující 32 sportovních klubů minigolfu, organizovaných jako zapsané spolky podle 
občanského zákoníku, svojí dlouhodobou činností směřuje k tomu, aby ve spolupráci s členskými kluby 
s dominantním zájmem o práci s mládeží a péčí o úspěšné mladé minigolfisty zajistil úspěch 
reprezentačních výprav juniorské kategorie, které budou významnou konkurencí na nejvyšších soutěžích 
v rámci věkové kategorie, a to ve srovnání s nejlepšími světovými svazy minigolfového sportu. Tato práce se 
především v posledních letech velmi daří, a to již nejen za finanční účasti rodičů mladých minigolfistů a 
omezených prostředků mateřských klubů, ale také finančních prostředků z programů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky Talent 2018, Talent 2019 a Talent 2020, které jsou určeny primárně 
pro oblast podpory talentované mládeže. I proto v posledních letech česká minigolfová juniorská 
reprezentace získala velké množství cenných medailí v evropském a světovém porovnání na šampionátech: 

ME juniorů v Ostravě (CZE) 2015: 1. juniorka, 1. junior a 1. družstvo juniorů 

MS juniorů v Bischofshofenu (AUT) 2016: 1. juniorka, 3. juniorka (jamkovka), 1. junior, 1. junior (jamkovka) 
a 3. družstvo juniorů 

ME juniorů v Askimu (SWE) 2017: 2. juniorka a 3. družstvo juniorů 

MS juniorů v Chebu (CZE) 2018: 1. juniorka, 3. juniorka, 1. juniorka (jamkovka), 2. místo v párech a 1. 
družstvo juniorek 

ME juniorů v Liepaji (LAT) 2019: 2. junior, 3. juniorka, 1. junior (jamkovka), a 3. místo v párech 



Pozn.: MS juniorů v Murnau (GER) 2020 bylo zrušeno resp. přeloženo na rok 2021 z důvodu celosvětové 
pandemie COVID-19. 

Pokračující významný odliv hráčů mládežnických kategorií odchodem do starších kategorií a menší zájem 
nových žáků a juniorů o sportovní minigolf se souběžně posledních pět let snaží řešit ČMGS cíleným 
zaváděním systémového řešení postupného vytváření různých forem podpory aktivních členských klubů 
s mládeží, v úzké návaznosti na vytváření ideálních podmínek pro fungování sportovních akademií, 
sportovních středisek mládeže a sportovních center mládeže v návaznosti na podporu talentované mládeže 
a pro přípravu reprezentačních výběrů mládeže, což představuje věkové kategorie žáků, žákyň, juniorů a 
juniorek (do 19 let vč.) popř. mužů a žen do 23 let věku vč. 

V posledních letech tak nejsou vynikající sportovní výsledky české juniorské reprezentace pouze nahodile 
opakovaným výborným výsledkem individuálně trénujících jedinců, nýbrž zhodnocením všech opatření vč. 
již fungujícího systému sítě podpory mládeže. 

Rozvojové aktivity ČMGS pro mládež byly od března 2020 výrazně ovlivněny celosvětovou pandemií nemoci 
COVID-19, ovšem 1. vlnu se podařilo úspěšně překlenout distančními aktivitami jednotlivých útvarů. 
V návaznosti na pokračování uvedené pandemie v dalších vlnách je pravděpodobné, že nejméně 
teritoriálně se budou útvary k distančním aktivitám vracet. Přesto se situace podepisuje na znatelném 
zabrždění rozvoje celého sportovního odvětví.  

 

2) Přehled strategických oblastí práce s mládeží v rámci ČMGS 

A. náborová práce na úrovni členských klubů ČMGS 
B. tréninky mládeže na úrovni členských klubů ČMGS  
C. péče o talenty ve Sportovních akademiích a Sportovních střediscích mládeže ČMGS 
D. tréninková příprava širšího reprezentačního výběru ve Sportovních centrech mládeže ČMGS – práce 

s výběrem talentované mládeže 
E. sportovní příprava juniorské reprezentace ČR v mezinárodním měřítku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Naplňování priorit a cílů v jednotlivých strategických oblastech práce s mládeží 
ČMGS zaměřená na práci s talentovanou mládeží 

 

A. náborová práce na úrovni členských klubů ČMGS 

Priorita a obecný cíl A: budování širokého povědomí české mládeže o minigolfu jako sportovním odvětví 
s umožněním volby budoucího sportovního zaměření 

Konkrétní cíl: seznámení velkého počtu žáků základních a středních škol s rekreačním minigolfem jako 
zábavnou hrou pro všechny věkové skupiny a některých zájemců se samotným sportovním prostředím 
tohoto sportovního odvětví 

Úkoly (kritéria hodnocení – termíny realizace – předpoklady realizace):  

1. pozvání a realizace návštěv jednotlivých tříd základních a středních škol v regionu do minigolfových 
areálů členských klubů ČMGS podle dispozic škol a informování o existenci minigolfu jako 
sportovního odvětví a náboru do něj, popř. amatérských přeborů škol nebo mezi školami v obci 
apod.  
(počet škol/tříd/přeborů v příslušném roce – každoroční opakování optimálně měsíce září až říjen a 
květen až červen, u klubů s halami celoročně – zájem škol a poskytnutí možnosti této spolupráce 
členských klubů s nimi); 
-může splnit jakýkoliv členský klub ČMGS, financováno účastníky návštěv a členskými kluby ČMGS; 

2. propagace a realizace náborových turnajů sportovního minigolfu do kroužků minigolfu pro zájemce 
o sportovní minigolf nebo turnajů pro veřejnost bez omezení věku apod. 
(počet náborových a veřejnostních turnajů, počet účastníků – každoroční opakování optimálně 
měsíce duben až červen, u klubů s halami celoročně – zájem mládeže o účast); 
-může splnit jakýkoliv členský klub ČMGS, financováno z různých programů ČMGS a členského 
klubu (odměny organizátorů turnajů, ceny na turnaje); 

3. realizace pravidelných kroužků minigolfu v rámci zájmových útvarů škol, místně příslušných 
středisek volného času nebo přípravek členských klubů ČMGS  
(počet kroužků, počet účastníků – alespoň jednoroční cyklus každoročně opakovaný pro nové 
účastníky – zájemce o minigolf jako sport – optimálně od září do června, nejlépe 1 x týdně, při 
nepříznivém počasí a v zimě možno sdružovat do časových bloků s návštěvou hřiště Sportovních 
center mládeže, Sportovních akademií a Sportovních středisek mládeže ČMGS nebo dalších 
minigolfových hal v regionu – minimální počet účastníků, kvalifikace vedoucího /u škol a SVČ 
nejméně požadovaná pedagogická kvalifikace/ kroužku, dostupnost Sportovních center mládeže, 
Sportovních akademií a Sportovních středisek mládeže ČMGS pro realizaci zimních sdružených 
kroužků); 
-může splnit jakýkoliv členský klub ČMGS, na úrovni škol a středisek volného času je financováno 
z jejich zdrojů, na úrovni přípravek členských klubů ČMGS financováno z různých projektů nebo 
prostředků rodičů (hrací hole, hrací míče, minibagy, cestovné do Sportovních center mládeže, 
Sportovních akademií a Sportovních středisek mládeže ČMGS nebo do jiných minigolfových hal, 
tréninkovné v halách, odměny a cestovné vedoucím). 
 
 
 



 

B. tréninky mládeže na úrovni členských klubů ČMGS  

Priorita a obecný cíl B: tréninkové podchycení skupin zájemců nebo jednotlivců do sportovního minigolfu 
na úrovni členských klubů ČMGS (klubové tréninky) 

Konkrétní cíl: zachytit v jednotlivých členských klubech zájemce směřováním ke zlepšování se pomocí 
aktuální tréninkové metodiky minigolfu ČMGS pod odborným vedením kvalifikovaného trenéra 

Úkoly (kritéria hodnocení – termíny realizace – předpoklady realizace):  

1. pořádání pravidelné tréninkové jednotky v každém členském klubu ČMGS, kde je alespoň 1 hráč do 
23 let v průběhu celého roku – vedoucí klubového tréninku  
(počet hráčů, pravidelnost – optimálně od září do června nejméně 1 x týdně, zahrnující tréninky 
před turnaji, při nepříznivém počasí a v zimě možno sdružovat do časových bloků s návštěvou 
Sportovních center mládeže, Sportovních akademií a Sportovních středisek mládeže ČMGS nebo 
dalších minigolfových hal v regionu – zájem hráčů, existence vedoucího tréninku, kvalifikace 
vedoucího tréninku, optimálně s licencí trenéra minigolfu alespoň C, III. tř. nebo pedagogickou 
kvalifikací); 
-může splnit jakýkoliv členský klub ČMGS optimálně s kvalifikovaným trenérem, financováno 
z různých projektů nebo prostředků rodičů (hrací hole, hrací míče, thermobagy, cestovné do 
Sportovních center mládeže, Sportovních akademií a Sportovních středisek mládeže ČMGS nebo do 
jiných minigolfových hal, tréninkovné v halách, odměny a cestovné trenérům). 

2. doporučení nadaných hráčů k trénování ve Sportovních akademiích a Sportovních střediscích 
mládeže ČMGS podle výkonnostního kritéria níže. 

Výkonnostním kritériem pro tréninky ve Sportovních akademiích a Sportovních střediscích mládeže 
ČMGS pro rok 2020 a dále je alespoň 1 bod v celostátním žebříčku pro všechny hráče kategorie 
mládeže U6 až U23. 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. péče o talenty ve Sportovních akademiích a Sportovních střediscích mládeže 
ČMGS  

Priorita a obecný cíl C: výkonnostní tréninkové podchycení talentované mládeže do 23 let na úrovni 
Sportovních akademií a Sportovních středisek mládeže ČMGS pracujících s talentovanou mládeží 

Konkrétní cíl: podchytit zlepšování talentovaných hráčů do 23 let s pomocí aktuální tréninkové metodiky 
minigolfu ČMGS ve formě aktuálních vzorových tréninkových osnov a pod odborným vedením ve 
Sportovních akademiích a Sportovních střediscích mládeže ČMGS zaměřených na doporučení nejvíce 
talentovaných hráčů do Sportovních center mládeže ČMGS  

Úkoly (kritéria hodnocení – termíny realizace – předpoklady realizace):  

1. pořádání pravidelné tréninkové jednotky v každé Sportovní akademii a Sportovním středisku 
mládeže ČMGS, která je určena hráčům splňujícím výkonnostní kritéria ze spádových regionálních 
členských klubů ČMGS po doporučení jejich vedoucími trenéry – síť Sportovních akademií ČMGS se 
stanovuje vždy k 1. 3. každého roku vyhlášením na webu ČMGS dle níže uvedeného schématu 
(maximální počet hráčů, možnosti dopravy – od září do června nejméně 1 x měsíčně minimálně 2 
tréninkové hodiny /bez započítávání tréninků před turnaji/, při nepříznivém počasí a v zimě možno 
přesunout do Sportovních center mládeže, dalších Sportovních akademií a Sportovních středisek 
mládeže ČMGS dle regionu – zájem hráčů, vedoucí trenér s kvalifikací, optimálně licencí trenéra 
minigolfu alespoň B, II. tř.); 
-splňují pouze členské kluby ČMGS s kvalifikovaným trenérem zařazené do sítě Sportovních 
akademií a Sportovních středisek mládeže ČMGS, financováno z projektů talentované mládeže 
v rozsahu 70 % z přidělených prostředků (hrací hole, hrací míče, thermobagy, superbagy, obaly na 
hole, cestovné do Sportovních akademií, Sportovních středisek mládeže a do Sportovních center 
mládeže ČMGS, nájemné hal, úhrada energií v halách, odměny a cestovné trenérům a realizačním 
týmům). 

2. doporučení nadaných hráčů k trénování ve Sportovních centrech mládeže ČMGS podle 
výkonnostního kritéria níže. 

Výkonnostním kritériem pro tréninky ve Sportovních centrech mládeže ČMGS pro rok 2020 a dále je pro 
hochy alespoň 60 bodů v celostátním žebříčku a pro dívky alespoň 30 bodů v celostátním žebříčku 
v kategorii mládeže U10 až U19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled SA a SpS při ČMGS 
 
K 1. 9. 2020 jsou Sportovní akademie a Sportovní střediska mládeže (pro kategorii U6 až U15) 
ČMGS stanoveny při těchto členských klubech ČMGS s kapacitami: 
 
SA01 a SpS Náměšť nad Oslavou – při TJ Náměšť nad Oslavou, z.s. – hřiště miniaturgolfu – vedoucí 
trenér Michael Urbánek – max. 10 hráčů; 
 
SA02 a SpS Cheb – při TJ MG Cheb, z.s. – kombiareál beton a miniaturgolf – vedoucí trenér Ing. 
František Nečekal ml.  – max. 10 hráčů; 
 
SA03 a SpS Brno – při Minigolf Club ONE Brno z.s. – halový miniaturgolf (NC Královo Pole) 
s celoročním provozem – vedoucí trenér – Ladislav Švihel – max. 10 hráčů; 
 
SA04 a SpS Praha (Kotva) – při Yamka MC Butovice, z.s. (Praha) – hřiště miniaturgolfu a halový 
miniaturgolf (OD Kotva) s celoročním provozem – vedoucí trenér Ing. Tomáš Navrátil – max. 10 
hráčů; 
 
SA05 a SpS Olomouc – při MGC Olomouc, z.s. – kombiareál filcgolf a miniaturgolf – vedoucí trenér 
Vít Gerža – max. 10 hráčů; 
 
SA06 Hradec Králové – při MGC Hradečtí Orli, z.s. – hřiště miniaturgolfu – vedoucí trenér Ing. Libor 
Vančura – max. 10 hráčů; 
 
SA07 Bystřice pod Hostýnem – při 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, z.s. – hřiště miniaturgolfu – 
vedoucí trenér Matěj Novák – max. 10 hráčů; 
 
SA08 a SpS Praha (Tempo) – při SK Tempo Praha, z.s. – kombiareál beton a miniaturgolf – vedoucí 
trenér Radovan Struhár – max. 10 hráčů; 
 
Celková kapacita Sportovních akademií a Sportovních středisek mládeže ČMGS k uvedenému 
datu – max. 80 hráčů. 

  



D. tréninková příprava širšího reprezentačního výběru ve spolupráci se 
Sportovními centry mládeže ČMGS – práce s výběrem talentované mládeže 

Priorita a obecný cíl D: zajištění výkonnostního růstu talentů mládeže ze Sportovních akademií a 
Sportovních středisek mládeže ČMGS pravidelnou sportovní přípravou ve Sportovních centrech mládeže 
ČMGS s cílem realizovat Reprezentační srazy pro širší výběr juniorské reprezentace ČR 

Konkrétní cíl: realizace výkonnostních tréninků talentované mládeže ve Sportovních centrech mládeže 
ČMGS za pomocí tréninkové metodiky minigolfu ČMGS ve formě aktuálních vzorových tréninkových osnov 
pro výkonnostní minigolf a pod odborným vedením se zaměřením na výběr hráčů do širší juniorské 
reprezentace ČR a sportovní zajištění reprezentačních srazů (soustředění) 

Úkoly (kritéria hodnocení – termíny realizace – předpoklady realizace):  

1. pořádání pravidelné tréninkové jednotky v každém Sportovním centru mládeže ČMGS, které je 
určeno talentovaným hráčům vybraných ze Sportovních akademií a Sportovních středisek mládeže 
ČMGS splňujícím výkonnostní kritéria po doporučení vedoucími trenéry Sportovních akademií a 
Sportovních středisek mládeže ČMGS – síť Sportovních center mládeže ČMGS se stanovuje vždy 
k 1. 3. každého roku vyhlášením na webu ČMGS dle níže uvedeného schématu; 
(maximální počet hráčů – od září do června nejméně 1 x za měsíc minimálně 2 tréninkové hodiny 
/bez započítávání tréninků před turnaji/ – zájem hráčů, vedoucí trenér s kvalifikací licence trenéra 
minigolfu alespoň B, II. tř.); 
-splňují pouze členské kluby ČMGS s kvalifikovaným trenérem zařazené do sítě Sportovních center 
mládeže ČMGS, financováno z projektů talentované mládeže v rozsahu 25 % z přidělených 
prostředků (hrací hole, hrací míče, thermobagy, superbagy, obaly na hole, cestovné do Sportovních 
akademií, Sportovních středisek mládeže, Sportovních center mládeže ČMGS, nájemné hal, úhrada 
energií v halách, odměny a cestovné trenérům a realizačním týmům). 

2. doporučení nadaných hráčů k účasti na reprezentačních srazech (soustředěních) mládeže ČMGS 
podle výkonnostního kritéria níže. 

Výkonnostním kritériem pro Reprezentační srazy pro rok 2020 a dále je pro hochy alespoň 80 bodů 
v celostátním žebříčku a nejméně 4. výkonnostní třída a pro dívky alespoň 40 bodů v celostátním žebříčku 
v kategorii mládeže U10 až U19. 

 

Přehled SCM při ČMGS 
 
K 1. 9. 2020 jsou Sportovní centra mládeže ČMGS stanovena při těchto členských klubech ČMGS s 
kapacitami: 
 
SCM01 Praha (Kotva) – při Yamka MC Butovice, z.s. – hřiště miniaturgolfu a halový miniaturgolf 
(OD Kotva) s celoročním provozem – vedoucí trenér Ondřej Škaloud – max. 20 hráčů; 
 
SCM02 Olomouc – při MGC Olomouc, z.s. – kombiareál filcgolf a miniaturgolf – vedoucí trenér 
Ing. Pavel Gerža – max. 15 hráčů; 
 
Celková kapacita Sportovních center mládeže ČMGS k uvedenému datu – max. 35 hráčů. 
 



3. uspořádání reprezentačních srazů (soustředění) určených pro širší výběr juniorské reprezentace ČR, 
kterých se účastní talentovaní hráči vybraní ze Sportovních center mládeže ČMGS a splňující 
výkonnostní kritéria po doporučení vedoucími trenéry Sportovních center mládeže ČMGS; 
(počet hráčů, místa konání – od února do května nejméně 1 x minimálně 1 tréninkový den tj. 6 
hodin – vhodná místa a povrchy, zájem hráčů a trenérů juniorské reprezentace ČR); 
-financováno z projektů talentované mládeže v rozsahu 5 % z přidělených prostředků (cestovné 
a ubytovací náklady srazů; cestovné a ubytovací náklady trenérům a realizačním týmům). 
Širší výběr juniorské reprezentace ČR představuje min. 8 dívek a min. 14 hochů; každého 
reprezentačního srazu se tudíž účastní min. 22 hráčů a 3 trenéři juniorské reprezentace ČR vybraní 
ze sítě útvarů podpory talentované mládeže. 
  



E. sportovní příprava juniorské reprezentace ČR v mezinárodním měřítku  
 

Priorita a obecný cíl E: příprava juniorské reprezentace ČR na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa 
účastí na mezinárodních juniorských turnajích národů do 23 let U23 NC konaných v místech konání 
uvedených mistrovství a podobných přípravných mezinárodních turnajů 

Konkrétní cíl: realizace tréninků a samotných turnajů U23 NC s nejméně jedním družstvem složeným 
z vybraných hráčů širšího výběru juniorské reprezentace ČR, omezeně pak i pro hráče ve věku 20 až 23 let 

Úkoly (kritéria hodnocení – termíny realizace – předpoklady realizace):  

1. uspořádání reprezentačních výjezdů určených pro užší výběr juniorské reprezentace ČR, vybraného 
ze širšího výběru, splňujícího výkonnostní kritéria po doporučení trenérů juniorské reprezentace 
ČR; 
(počet hráčů, místa konání – únor až červen daného roku minimálně 5 tréninkových a 2 hrací dny – 
vyhlášení turnaje, zájem hráčů, trenéři juniorské reprezentace ČR); 
-financováno z různých programů a projektů a přidělených prostředků (startovné, cestovné 
a náklady výjezdu; odměny, cestovné a náklady trenérům). 
Užší výběr juniorské reprezentace ČR pro tyto turnaje představuje min. 1 dívka a družstvo je ve 
složení alespoň 3 hráčů, opt. 4 hráčů a min. 2 trenérů juniorské reprezentace ČR. 

Výkonnostním kritériem pro U23 NC a turnaje podobného typu je pro hochy alespoň 100 bodů 
v celostátním žebříčku a nejméně 3. výkonnostní třída a pro dívky alespoň 50 bodů v celostátním žebříčku 
a nejméně 5. výkonnostní třída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Schvalovací doložka prezidia ČMGS 

Koncepci schválilo prezidium Českého minigolfového svazu, z.s. na svém zasedání dne 1. 9. 2020. 

 

 

 

 

Čerpání financí z programu TALENT: 

A1 (návštěvy)     0 % 

A2 (náborové a veřejnostní turnaje)   0 % 

A3 (kroužky)      0 % 

B1 (kluby)     0 % 

C1 (akademie a střediska)   70 % 

D1 (centra)     25 % 

D2 (srazy)     5 % 

E1 (U23 NC)     0 % 

Celkem      100 % 


