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V Praze dne 18.2. 2010 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
IAGTO MID YEAR CONVENTION 2010 

 
 
 
Czech Golf Travel Association (CGTA) je sdružením obchodních subjektů zaměřených na cestovní 
ruch s důrazem na incoming zahraničních golfových turistů. Jejím cílem je popularizovat Českou 
republiku jako kvalitní golfovou destinaci, která návštěvníkovi kromě perfektních golfových služeb 
nabízí neopakovatelnou přidanou hodnotu prostřednictvím neobyčejného kulturního dědictví a 
jedinečné české krajiny a pohostinnosti. 
 
Asociace byla založena roku 2005 z podnětu dosavadní prezidentky Ing. Marie Jehličkové, která díky 
své mnohaleté praxi v oblasti golfové turistiky vycítila přínos takového sdružení pro český golfový 
průmysl. První podporu CGTA obdržela od prezidenta České Golfové Federace JUDR. M. Veselého  
a průběžnou podporu asociace získává díky spolupráci se státní agenturou CzechTourism. Během 
své pětileté historie asociace sdružila 27 významných golfových hřišť, tour-operátorů, hotelů a 
partnerů z oblasti mediální a státní sféry. Její pozice na golfovém poli se za dobu svého působení 
posílila natolik, že dokázala díky své píli a odhodlání velkým dílem přispět k získání titulu „Neobjevená 
golfová destinace roku 2007“ pro Českou republiku, jež je každoročně udílen International Association 
of Golf Tour Operators (IAGTO). IAGTO sdružuje přes 1140 členů z řad akreditovaných golfových 
tour-operátorů, golfových resortů a hřišť, hotelů, aerolinek, centrál cestovního ruchu v 74 zemí a 323 
golfových tour-operátorů ve 48 zemích. Na základě kvalitní a dlouhodobé spolupráce pověřila IAGTO 
českou asociaci pořádáním světové IAGTO MID YEAR CONVENTION  v termínu 29.5. – 4.6. roku 
2010. 
 
MID YEAR CONVENTION je každoroční stěžejní událostí IAGTO a přivede do České republiky 
klíčové představitele celosvětového golfového turismu. Počet účastníků je plánován na 70 osob 
a jenom přes 50 golfových specialistů bude propagovat Českou republiku jako atraktivní golfovou 
destinaci na jejich domácím poli. Zbývající specialisté budou z řad představitelů IAGTO Chapter 
Chairman a novinářů z International Golf Travel Writers Association. Česká republika se pořádáním 
této jedinečné události, kterou laskavě zaštítil ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška, 
postaví do řady za přední golfové světové destinace Irsko, USA a Portugalsko. 
 

CGTA se chystá zodpovědně zhostit této jedinečné příležitosti a slibuje si od pořádání této 
celosvětové golfové konference markantní přínos pro český cestovní ruch a propagaci České 
republiky jako špičkové golfové destinace, stejně tak jako zviditelnění svých členů, jejichž přínos pro 
zajištění akce je nedocenitelný, na zahraničním poli golfu. Rozvoj golfového incomingu do České 
republiky bude vyžadovat ještě dlouhá léta intenzívní práce ve sféře zahraniční prezentace i domácího 
vylepšování služeb, první kroky však byly učiněny. 
 

Asociace by ráda vyzvala odbornou i širokou veřejnost, stejně tak jako mediální subjekty, k aktivní i 
pasivní účasti na konferenci, která posílí stabilitu českého golfového prostředí v očích zahraničních 
odborníků a tour-operátorů a tím významně dopomůže k rozvoji cestovního ruchu na našem území. 
 
Těšíme se na vás! 
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