
 
 

 
 
 

BIRDIE CARD 

 
 
 
 
Provozní řád 
 
Před hrou se prosím 
zaregistrujte na recepci. ID 
kartu nebo fee kartu viditelně 
připevněte na bag pro 
případnou kontrolu 
marshallem. Dodržujte tempo 
hry: 9 jamek max. 2 hod. 20 
min. Vracejte vyseknuté řízky 
na původní místo a zašlápněte 
Opravte stopy po dopadu míče 
na green. Uhrabte po sobě 
bunker. Dodržujte bezpečnou 
vzdálenost, neohrožujte a 
nerušte ostatní hráče. V 
případě bouřky okamžitě 
přerušte hru a vraťte se do 
klubového domu. Pusťte 
rychlejší flighty před sebe. 
Buďte vhodně oblečeni, 
dodržujte etiketu a pravidla 
golfu. Respektujte a dodržujte 
prosím požadavky personálu 
recepce, startéra a marshalla. 
Odpadky, žvýkačky a nedopalky 
odhazujte pouze do košů. 
Zapnutý mobilní telefon ruší 
nejen ostatní hráče, ale i vás 
 
Nedodržování provozního řádu 
nebo hra s drivingovými míči 
může mít za následek vyloučení 
ze hry bez náhrady. 



 

 
 
 
 
Jamka č. 1 
 
Par 4 • 366 • 341 • 297 HCP 11 
 
I přes out daleko od fairwaye 
vlevo, s dvěma malými jezírky 
na dostřel driverem vpravo 
stále relativně pohodlný úvod 
do hry. Fairwayovým dřevem 
nebo driverem hrajte na levou 
stranu fairwaye k mladému 
dubu. Jestliže trefíte první ránu 
obstojně, hodně se blížíte šanci 
skórovat, čeká vás krátké 
železo do relativně rovného 
greenu. Kvůli bunkerům 
doporučuji spíše pravou stranu 
greenu, Pozor, podívejte se na 
barvu vlaječky fangle, green je 
spíše delší a užší. 
 



 

 
 
 
 
Jamka č. 2 
 
Par 5 • 519 • 500 • 442 HCP 13 
 
Zahřejte si driver, z bílých a 
žlutých se bez něj těžko 
dostanete druhou ranou na 
green. Spokojíte se s parem 
nebo bogey? V tom případě 
doporučujeme jistý začátek, 
rough vlevo od fairwaye vám 
nic nedaruje a bunkery vpravo 
jsou hodně blízko fairwayi. 
Jakmile se dostanete za stromy 
s výhledem na green, máte 
před sebou docela širokou 
fairway, ale opět pozor na 
heavy rough napravo. Na par 
stačí dvě rány železem, není 
třeba se honit dlouhou druhou 
ranou. Do greenu určitě raději 
vlevo, bunkery vpravo jsou 
dost blízko a dost hluboké. 



 

 
 
 
 
Jamka č. 3 
 
Par 3 • 193 • 177 • 158 HCP 3 
 
Nejdůležitější je kontrola větru, 
téměř pravidelně tu fouká 
západní protivítr, takže výběru 
hole věnujte nejvíce času. Jisté 
bogey druhou přes vodu zde 
občas není ostuda. Chcete si to 
užít? Potom určitě hrajte na 
levou stranu greenu, vpravo je 
jak voda tak i bunker s vysokou 
hranou ke greenu. 
 



 

 
 
 
 
Jamka č. 4 
 
Par 4 • 331 • 311 • 274 HCP 7 
 
Taktika hry je tady až na 
prvním místě! Dogleg je blíž 
než se zdá a z doglegu je to do 
greenu ještě blíže, ani pro 
birdie není nutné se tlačit k 
vodě doprava, vlevo je dost 
bezpečného prostoru pro hru. 
Při druhé ráně nezapomeňte 
na vodu před greenem a na 
dva bunkery za greenem a 
pozor, za valem sousední 
pevnosti téměř nikdy nefouká. 
 



 

 
 
 
 
Jamka č. 5 
 
Par 4 • 375 • 337 • 310 HCP 15 
 
Na odpališti se pečlivě 
podívejte na střed fairwaye a 
dobře se postavte, nenechte se 
přemluvit k ráně do Outu 
vpravo. Pak už jen 
nezapomeňte na hluboký 
bunker na pravé straně 
approache. Záludný bunker za 
greenem trestá pouze hodně 
nepovedené rány. 
 



 

 
 
 
 
Jamka č. 6 
 
Par 5 • 550 • 480 • 420 HCP 1 
 
A jste tady. Zase ten protivítr a 
ta délka. Z bílých 
doporučujeme zejména klid do 
úvodního švihu, bez délky 
driverem nemáte co hrát. Ze 
žlutých a červených zase 
nepřehánějte, out vpravo a 
heavy rough sice dost daleko 
na obou stranách ale i přesto 
hrozí. Druhá rána je vždy 
složité rozhodnutí mezi 
přesností a délkou, ve větru 
potřebujete obojí. Green se 
svažuje spíše dozadu, takže 
pozor na přestřelení. 
 



 

 
 
 
 
Jamka č. 7 
 
Par 4 • 352 • 338 • 323 HCP 5 
 
Vidíte green vpravo za velkou 
vrbou? Nenechte se přemluvit, 
zůstaňte raději jistější ranou na 
fairwayi, heavy rough na přímé 
cestě je neúprosný. Green je 
úzký, voda vpravo, vlevo i 
vzadu a všude docela blízko, 
takže druhou ranou buďte 
raději kratší než delší. 
 



 

 
 
 
 
Jamka č. 8 
 
Par 3 • 163 • 150 • 140 HCP 17 
 
Představte si že voda před 
vámi neexistuje, potom stojíte 
na nejjednodušším odpališti na 
hřišti, před sebou máte 
největší green hřiště. Pro 
krátkou přihrávku doporučuji 
se držet raději vlevo, vpravo je 
nejprve voda a potom bunker. 
 



 

 
 
 
 
Jamka č. 9 
 
Par 4 • 345 • 333 • 296 HCP 9 
 
To je ta jamka! Tady se 
většinou rozhoduje kdo platí. 
Na odpališti vyberte správnou 
hůl - dlouhá rána většinou 
doběhne až do vody, krátká 
zase nezaručuje možnost hry 
druhou na green. Vpravo je 
hned vedle dopadové zóny 
lesík a za lesíkem aut, vlevo 
jezírko, schované za stromy. Na 
devítce často první rána 
rozhoduje. Doporučujeme hrát 
na pravou stranu fairwaye 
podél lesíka. Pak už jen 
nevnímejte všechny ty, co vás 
pozorují z terasy restaurace a 
čekají jestli zvládnete ránu přes 
vodu na green. Pozor, oplocení 
vpravo a za greenem je out. 
Odsud buď zpět na jedničku 
nebo na zasloužený gáblik do 
restaurace! 


