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Co je SNAG a jaký má cíl
• Výukový program, který hravou formou přibližuje základy 

golfové hry široké veřejnosti, zvláště pak dětem. SNAG je 
soubor sportovních a výukových pomůcek, který umožňuje 
hrát golf bez ohledu na roční období, prostor, počasí nebo věk 
hráče, bez nutnosti využívání oficiálních ploch golfových hřišť . 
SNAG je využitelný všude tam, kde jsou děti a lidé, kteří se 
chtějí věnovat sportu a hře. 
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Využití SNAGu a jeho 
• SNAG je možné využít hlavně na základních školách při výuce 

tělocviku a jiných sportovních aktivitách, ve školních 
družinách, volnočasových kroužcích, v mateřských školách, v 
dětských centrech, na dětských táborech, v rekreačních 
střediscích, v hotelových animačních programech, ve 
fyzioterapeutických centrech. SNAG lze využít jako doprovodný 
program při sportovních akcích všeho druhu, i jako alternativní 
způsob výuky menších dětí a začátečníků přímo na golfových 
hřištích.

• SNAG lze provozovat jak v interiéru – v tělocvičnách, ve 
sportovních halách, výukových místnostech, v domácím 
prostředí,  tak i v exteriéru – na louce, na školním hřišti, 
dětském hřišti, v parku, na zahradě, i na dvorku.

• SNAG je vhodný pro děti od 4 let, pro dospělé – jejich rodiče, 
učitele, odborné pracovníky, fyzioterapeuty, pro aktivní 
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 Z čeho je SNAG vyroben
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Jednotlivé komponenty SNAGu jsou vyrobeny tak, aby byla 
zachována bezpečnost používání hlavně dětmi. Hole jsou plastové s 
vyváženými hlavami, aby vedly hráče ke správnému golfovému 
švihu a gumovými gripy s naznačenou pozicí prstů k výuce 
správného držení
Míče jsou měkké, textilní, podobné tenisovým míčkům, s krátkým 
doletem.
Terče jsou vyrobeny z dobře přilnavých suchých zipů s hustou 
strukturou, aby zadržely míčky i při slabém úderu. Odpalovací 
podložky a Tee jsou gumové. Ostatní výukové náčiní je textilní 
nebo z plastu.
Velikosti holí:  26´´ pro děti 4-7 let, 30´´ 7-11 let, 34´´ 11- 
dospělý věk



Komponenty systému 
• Všechny prvky jsou navrženy tak, aby hra byla pro děti 

motivující, zábavná, dobře pochopitelná a aby trefit míč bylo 
co nejjednodušší.

• Trenérské sady obsahují plné vybavení herními i výukovými 
pomůckami  

5



Projekt Golf dětem
• Ve spolupráci s Českou golfovou 

federací a pod patronátem České a 
evropské asociace golfových trenérů 
vzniká projekt Golf dětem, jehož 
cílem je rozšířit a zlepšit povědomí 
o golfové hře jako sportu a 
volnočasové aktivitě, vhodné pro 
každého a hlavně pro děti. Základní 
myšlenka je taková, pokud se děti 
již v nižším věku seznamují s 
různými druhy sportu, umí kopnout 
do míče, přeskočit švihadlo či jezdit 
na kole nebo na lyžích, proč by 
nemohly umět švihnout golfovou 
holí do míčku. Golf dětem chce 
přiblížit golfovou hru široké 
veřejnosti a nabídnout ji jako další 
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Golf dětem se SNAGem
• Za tímto účelem chceme využít právě výukový systém SNAG, 

patentovaný v USA a ve Velké Británii, který právě pro svoji 
širokou využitelnost a variabilitu umožňuje záměr projektu 
realizovat.

• Podobné projekty vznikají rovněž v Holandsku, Velké Británii, v 
Itálii a Dánsku, Litvě a Slovinsku. Pro účel podpory těchto 
projektů vznikly informační internetové servery, které nabízejí 
veškeré informace o produktové řadě SNAG, nabízejí materiály 
o správném způsobu použití systému v různých prostředí, 
instruktážní videa, fotografie, informace o již proběhlých 
akcích a také informace o obchodních partnerech projektů.

• Náš projekt čerpá hlavně ze serverů www.snageurope.com, 
www.snaggolf.com a www.snagpros.com

• Od října 2011 probíhá velmi úzká obchodní spolupráce se 
společností        i-KAN International Golf Development UK, 
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Licencovaný zástupce SNAG v 
• Obchodní společnost Ittec uzavřela koncem 

roku 2011 se společností i-KAN 
distributorskou smlouvu o výhradním 
zastoupení značky SNAG v ČR a SR

• Společnost Ittec podpořila uvedení 
produktové řady SNAG na český trh několika 
akcemi:

• Uvedení systému SNAG na PGA turnaji v Brně na GC 
Kaskády

• Školení trenérů a cvičitelů golfu na centrále SNAG v 
Meltonu, UK

• Zavedení prodejního a informačního serveru 
www.snagonline.cz

• Předvánoční předváděcí a prodejní akce v obchodních 
centrech Tesco Letňany, Tesco EDEN a Metropole Zličín

• několik doprovodných akcích při turnajích Golf Tour v 
hale ERPET

• Účast na výstavě Golf Show 2012 v Praze
• Navázání spolupráce s Unií hendikepovaných
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Akce v OC Letňany, Erpet Golf
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Sportovní den dětí se 
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Výuka golfových trenérů a 
• V červnu a září 2012 proběhla školení metodiky výuky SNAG pro 

trenéry PGA a lektory ČGF. Aktuálně je v ČR 40 certifikovaných SNAG 
trenérů a 3 výuková centra pro hru se SNAGem: 

• Golfarena Praha s Alanem Babickým
• Golf Club Zámek Napajedla s Ondřejem Truplem
• I. Golf Club Most s Lindou Mannovou
• Chystáme další SNAG centrum na Slovensku pod vedením Karola 

Balny
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SNAG do škol
• Proces začíná oslovením školských institucí a ředitelů základních škol 

cíleným mailingem, obsahujícím informace ohledně projektu Golf do 
škol a systému SNAG s nabídkou ukázkových hodin

• V případě zájmu se uskuteční předváděcí lekce v rozsahu 2 – 3 
vyučovacích hodin pro skupiny  po 20-24 dětech v tělocvičně školy se 
zaškoleným trenérem za účasti učitelů tělocviku, popř. družinářů.  

• Pokud škola projeví o výuku se SNAGem zájem, bude jim nabídnuta 
trenérská sada kompletního nebo polovičního rozsahu. Max. cena 
kompletní sady musí být do 40.000,- Kč vč. DPH, aby si toto 
sportovní vybavení mohla škola zakoupit z vlastních zdrojů bez 
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SNAG do škol
• V ceně zakoupené sady jsou 

obsaženy           2 hodiny proškolení 
učitelů tělocviku, instruktážní CD s 
postupem správné výuky a příručka s 
vyobrazením a popisem použití všech 
výukových pomůcek.

• Škola může sadu SNAG používat jako 
tělocvičné náčiní, prostředek k 
zabavení dětí v družině a to po celý 
školní rok a zároveň může zavést 
pravidelný golfový kroužek s prof. 
trenérem, který lze zpoplatnit. Čili 
předvádějící trenér vysvětlí, že se 
SNAGem škola zároveň dostane 
nástroj pro využití volného času dětí
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SNAG do škol i školek
• Návazně na výuku v 

základních školách 
začneme pracovat i s 
předškolními dětmi v 
mateřských školách. V 
tomto případě je sada 
SNAG pro nejmenší děti 
vhodná zejména pro použití 
venku na dětském hřišti v 
rámci pohybových aktivit a 
her

• Další funkci plní SNAG při 
zlepšování koordinace 
pohybu u hendikepovaných 
dětí v rámci jejich 
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Realizace projektu
• Prvním krokem je proškolení vybraných profesionálních 

trenérů popř. cvičitelů golfu, kteří již pracují s dětmi, a to buď 
přímo v centrále SNAGu v UK, nebo již zaškoleným 
promotérem

• Cena lekce výuky je vyčíslena částkou 400,- Kč v délce 50min, 
dopravní náklady cca 400,- Kč/cestu, tj. celkem 1200,- Kč za 
dvouhodinovou předváděcí nebo výukovou lekci

• Je zřízeno koordinační centrum, které řídí předvádění SNAGu 
dle regionů. V rámci jeho činnosti je aktivován informační 
server www.snag.cz, který bude obsahovat informace pro 
zaregistrované členy projektu, např. mapu regionů s údaji o 
školách, kde probíhají předváděcí akce, plán akcí pro nejbližší 
období, videa a informace z již uskutečněných akcí, metodiku 
správné výuky ke stažení, sdělení o praktických poznatcích, 
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  Realizace projektu
• Dále je třeba pracovat s učiteli základních škol, poskytnout jim 

dostatečnou přípravu k základům golfové hry a naučit je se 
sadou SNAG dokonale zacházet.Plánovaný rozsah školení je 
min. 5 lekcí.

• Návazná je spolupráce s golfovými kluby v regionu, kteří 
poskytnou škole zázemí a trenéra k uskutečnění zábavných 
akcí a soutěží se SNAGem, popřípadě se budou věnovat dětem, 
které by měly o golf již hlubší zájem.
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Cíl projektu Golf dětem
• Cílem projektu je během následujících let rozšířit 

povědomí o hře golfu jako o běžném sportu 
dostupném všem a využívat golf jako běžný 
prostředek pohybové aktivity dětí a tím i zlepšit 
celkový postoj veřejnosti k této hře
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Partneři a spolupracovníci 
• Česká golfová federace, prezident  Jan Jenčovský
• Česká asociace profesionálních trenérů golfu PGAC
• Golfová Akademie Skopový
• Golfové Centrum Erpet, p. Karel Vopička
• Společnost Golfarena Praha, p. Alan Babický
• David Rozvald, kameraman, autor klipů vysílaných na 

NovaSport a ČT24
• Golfová Akademie Park Golf Club Dýšina
• Golf Club Šilheřovice, Ostrava
• Golf Club Praha Motol, p. Martin Schönweiss
• I. Golf Club Most, p. Jiří Mann
• Zámek Napajedla, p. Stanislav Gajdošík
• Časopis GolfStyle, sl. Vanda Raková
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Autor projektu a prezentace:

Lenka Müllerová
Ittec s.r.o.
Sídlo:   Za Šmatlíkem 824, 149 00 Praha 4
Provozovna:  AOS Modletice 106, 251 01 Říčany
  IČO: 64574296, DIČ: CZ64574296
Kontakty:  tel. 323 616 231, GSM 774 810 101
  email: lmullerova@ittec.cz, Lenka@ittec.cz
Web:  www.ittec.cz, www.snagonline.cz
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