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Dotazník dopadů koronavirové krize na golfový „průmysl“ 
 

V Praze dne 12. června 2020 
 
Vážení golfoví přátelé, 
 
máme za sebou náročné jaro, ale zdá se, že již pomalu najíždíme na téměř normální golfovou sezónu.                   
Z hlediska golfového byznysu však ještě nějakou dobu vše úplně normální nebude a nebude jednoduché se 
vrátit do původního stavu. Všichni jsme zaznamenali mnoho škod a vedení České golfové federace cítí svoji 
povinnost, nejen ve snaze dostat golfisty na hřiště, což se podařilo, ale také pomoci celému golfovému 
odvětví dosáhnout na alespoň nějaké náhrady škod, které utrpělo. 
 
Vláda ČR schválila pomoc českému sportovnímu prostředí ve výši 1 miliardy korun. Rovněž R&A, řídící orgán 
golfu, finalizuje poskytnutí finanční pomoci pro své partnerské federace a asociace. Abychom měli šanci 
dosáhnout alespoň nějakého úspěchu, musíme být připraveni a potřebujeme podklady, které nám dají 
argumenty pro tato jednání a žádosti. 
 
Vytvořili jsme velmi jednoduchý dotazník, který nám pomůže sumarizovat dopady na kluby, hřiště, 
restaurace, hotely, promotéry turnajů, golfové obchody atd. Nemusíte mít obavy z úniku informací, které by 
mohly být zneužity, vše bude použito pouze v celkových číslech za golfové prostředí.  
 
Dovoluji si vás tedy požádat o odpovědi na několik málo otázek, které bude osoba odpovědná za vedení 
provozu schopna vyplnit z paměti během několika minut. Celková čísla nám pomohou ukázat, že český golf 
už dávno není popelka, ale odvětví, které zaměstnává mnoho lidí a odvádí do státního rozpočtu 
nezanedbatelné částky. A také má právo na náhrady škod. 
 
Zajisté chápete, že vyplnění tohoto dotazníku je v zájmu nás všech a věnujete mu pár minut svého času. 
 
VYPLNIT DOTAZNÍK ZDE 
 
Prosím o vyplnění nejpozději do 25. června 2020. 
 
 
Předem děkuji, s úctou 
 

 
 
Zdeněk Kodejš 
Prezident ČGF 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAFcE-BLZgZP4zOz8iPlYyWsuXdns_pgG9uRqHPfp3bInnjA/viewform?usp=sf_link

