
| p r o v o z n í  ř á d |
g o l f o v é h o  a r e á l u

 1.  Návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem areálu Golf 

Farma Čapí hnízdo (dále jen GFČH) a tento během svojí návštěvy 

dodržovat.

 2.  Návštěvníci jsou povinni na všech sportovištích (driving range, 

cvičné greeny i bunkery, golfové hřiště) dodržovat zásady 

bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.

 3.  Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny maršála, trenérů 

a dalšího personálu areálu.

 4.  Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze hráčům se 

zaplaceným hracím poplatkem či hotelovým hostům. Maršál 

má oprávnění kdykoliv zkontrolovat zaplacení tohoto poplatku, 

návštěvník je povinen se prokázat příslušným dokladem či 

hotelovou kartou. Poplatky je nutné uhradit zásadně před hrou.

 5.  Při registraci na recepci je návštěvník povinen uvést svoje jméno 

a příjmení, případně další identifikační údaje.

 6.  Zákaz kouření na krytých i venkovních odpalištích a v budovách. 

Na golfovém hřišti je kouřící hráč povinen uklízet nedopalky 

a neodhazovat je na zem.

 7.  Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či jiných 

omamných látek.

 8.  Zákaz vstupu na všechna sportoviště s kočárkem, s dětmi do 4 let. 

Děti mladší 12 let mají vstup povolen pouze v doprovodu a pod 

dohledem zodpovědné osoby, která je zodpovědná za jejich 

bezpečnost a za to, že děti nebudou žádným způsobem rušit ostatní 

hráče.

 9.  V celém areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů.

  10.  Návštěvníkům cvičných ploch a hřiště je zakázán vstup v 

nevhodném oblečení (např. v nátělníku, svlečený do půl těla,  

v trenýrkách nebo plavkách a v nevhodné obuvi (s kovovými hroty, 

hrubou podrážkou nebo ostrými hranami, podpatky, apod.).

 11.   Návštěvník plně zodpovídá za jím způsobené škody na zdraví či 

majetku v areálu nebo jeho okolí.

12.    Návštěvníci jsou povinni dodržovat klid v celém areálu GFČH, a to 

obzvláště v prostorách určených pro hru a trénink či v jejich blízkosti.

 13.  Návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorách areálu GFČH 

pořádek, nezanechávat odpadky.

 14.  V případě nebezpečí bouřky nebo potřeby evakuace z hřiště má 

hráč povinnost uposlechnout pokynů maršála případně dalšího 

personálu areálu.

 15.  Minimální věk hráče-řidiče golfového vozíku – bugy musí být 18 let.

 16.  Je zakázáno řídit golfový vozík – buggy pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových a psychotropních látek.

 17.  Počet osob v jednom golfovém vozíku – buggy může být maximálně 

2 osoby.

 18.  Pohyb s golfovým vozíkem – buggy je povolen pouze po fairwayích 

či vyznačených cestách, a to vždy nejkratší možnou cestou 

z odpaliště směrem ke greenu jamky.

 19.  Hráči-řidiči jsou povinni respektovat informační systém na hřišti 

vymezující zákaz vjezdu golfového vozíku – buggy.

 20.  V blízkosti greenu je zakázáno vjíždět  

za značku STOP, do vzdálenosti menší než  

30 metrů od hranice jednotlivých greenů.

 21.  Hráči-řidiči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost.

 22.  Hráč-řidič golfového vozíku – buggy odpovídá provozovateli 

za škody způsobené na golfového vozíku – buggy, případně na 

zařízení hřiště, nesprávnou manipulací nebo neopatrnou jízdou. 

Hráč oznamuje závadu na golfového vozíku – buggy v recepci 

bezprostředně po ukončení výpůjčky golfového vozíku – buggy.

 23.  Hráč-řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené 

sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací s golfovým vozíkem – 

buggy nebo neopatrnou jízdou.

 24.  Hráč-řidič je povinen po ukončení hry odstavit golfovýo vozík – 

buggy na určeném místě a odevzdat klíček od golfového vozíku – 

buggy na recepci, kde byl golfový vozík – buggy zapůjčena.

 25.  Hráč-řidič je povinen pohybovat se s golfovým vozíkem – buggy 

pouze v areálu golfového hřiště.

 26.  V případě kontaktu hráče – řidiče v golfovém vozíku – buggy s jezdci 

na koních či kočárem taženým koňmi, má vždy jezdec na koni či 

kočár přednost. Hráč-řidič je povinen jízdu přerušit, zastavit a vyčkat 

než jej jezdec na koni či kočár mine do bezpečné vzdálenosti. 

Porušení tohoto pravidla má za následek okamžité vykázání 

z prostor hřiště.

 27.  Maršál či jiný oprávněný personál GFČH má právo okamžitě vykázat 

ze hřiště/areálu bez náhrady uhrazených poplatků hráče, který 

závažně porušil Provozní řád, a to zejména v těchto případech:

	 	 •		hráč	nemá	zaplacený	hrací	poplatek	(není	schopný	předložit	

doklad o jeho zaplacení)

	 	 •		hráč	hraje	na	hřišti	drivingovým	míčem	nebo	odcizil	drivingové	

míče.

	 	 •		neuposlechne-li	pokynu	maršála	ohledně	posunu	na	další	jamku	

při zdržování ostatních hráčů.

	 	 •		hráč	svým	chováním	ohrožuje	zdraví	ostatních	osob.

	 	 •		hráč	poškozuje	hřiště	či	jeho	zařízení	(např.	nevypichuje	poškození	

na greenu).



 28.  Hráči jsou povinní dodržovat golfovou etiketu, místní golfová 

pravidla a všeobecná platná golfová pravidla.

 29.  Golfové hřiště, odpaliště, putting green, chipping green jsou 

veřejným hřištěm – hra je umožněna i hráčům i bez golfového 

hendikepu.

 30.  Hra na chipping green a putting greenu je povolena pouze vlastními 

míči. Je zakázáno používat na hru na těchto cvičných greenech 

drivingové míče.

 31.  Hráči jsou povinni v prostorách cvičné golfové akademie opravovat 

vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.

 32.  Počet hráčů ve flightu je maximálně čtyři. Výjimky uděluje maršál 

nebo startér.

 33.  Na odpalištích hřiště jsou zakázány kontaktní cvičné švihy 

(vysekávání řízků).

 34.  Vstup na hřiště je povolen pouze hráčům. Nehrajícímu doprovodu 

může být umožněn přístup na hřiště, hráč je musí ale nahlásit na 

recepci či před hrou maršálovi. Každý hráč může mít maximálně 

1 doprovázející osobu, přičemž je zodpovědný za její chování 

a bezpečnost na hřišti.

 35.  Hráči jsou povinni na hřišti po sobě vypichovat pitchmarky na 

greenech a uhrabávat bunkery.

 36.  Hráčům se doporučuje včasná registrace před hrou na recepci, a to 

nejpozději 15 minut před stanoveným startovním časem.

 37.  Hráči jsou povinni zahájit hru ve stanovený čas, na prvním odpališti 

musí být hráči minimálně 5 minut před svým startovním časem.

 38.  Pokud by měli hráči vystartovat se zpožděním, nesmí v žádném 

případě zdržovat další hráče:

	 	 •		Pokud	v následujícím	startovním	čase	startuje	další	flight:	při	

zpoždění se startem více než 3 minuty nemá hráč nárok na odpal, 

ale musí přejít dále do pole (případně rovnou na další jamku).

	 	 •		V případě,	že	v následujícím	startovním	čase	nestartuje	další	flight,	

musí hráč/i případné mírné zpoždění během hry neprodleně 

vyrovnat.

 39.  Startér nebo maršál je oprávněný posoudit konkrétní situaci (např. 

podle vytíženosti hřiště) a v případě prázdného hřiště může přidělit 

hráčům náhradní startovní čas (hráči však nevzniká na náhradní 

startovní čas žádný nárok).

 40.  Startér i maršál má právo sloučit flighty za účelem urychlení nebo 

vyrovnání tempa hry na prvním odpališti nebo v poli.

 41.  Na jamkách 1, 2, 3, 4 platí přísný zákaz odpalování, pokud projíždí 

nebo se blíží jezdci na koních či kočár s koňmi. Je přísně zakázáno 

odpalovat míče tímto směrem.

 42.  Provozní doba areálu je každodenně od 8:00–20:00. Výjimky 

stanovuje maršál,  

či vedení areálu.

 43.  Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje Provozní řád areálu, 

může být zamezen budoucí přístup do areálu Golf Farma Čapí 

hnízdo.

 44.  V areálu GFČH jsou oprávněni poskytovat trenérské služby pouze 

smluvní trenéři areálu.

 45.  V areálu GFČH jsou instalovány bezpečnostní kamery se záznamem 

bez zvukové stopy. Ze strany majitele a provozovatele areálu GFČH 

– společnosti IMOBA, a.s. – tak dochází ke zpracování osobních 

údajů fyzických osob nacházejících se na GFČH, a to v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném 

znění a rovněž v souladu s Nařízením EU č. 2016/679. Podrobné 

informace o zpracování osobních údajů  lze získat na emailové 

adrese  moba@imoba.cz, případně na webových stránkách 

provozovny Farma Čapí hnízdo.

Tento provozní řád je platný a účinný od 1. 1. 2019

Odpovědná osoba: František šlingr


