
Provozní řád areálu GOLF RESORT BLACK BRIDGE 

o Areál je přístupný pro návštěvníky v provozní době zpravidla od 7.00 h a končí soumrakem, nejpozději však ve 22.00 h. Aktuální 

provozní doba může být změněna provozovatelem v závislosti na ročním období, stavu počasí a hřiště. Aktuální informace jsou 

k dispozici na recepci a na internetových stránkách www.grcm.cz. 

o Provozovatel si vyhrazuje právo vyžadovat dodržování provozního řádu. V případě neuposlechnutí či opakovaného porušení má 

právo na vyhoštění návštěvníka z areálu Golf Resortu Black Bridge. 

o Provozovatel může omezit nebo zcela vyloučit přístup do areálu v případě konání smluvně vázaných akcí. 

o Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstupu veřejnosti do areálu z důvodu možných škod a zabezpečení ochrany zdraví. 

o K výuce golfu jsou v celém resortu oprávnění pouze trenéři, kteří zaplatili nájemné za tréninkové místo či hru, nebo mají s 

provozovatelem jinou dohodu. 

Řád hřiště a cvičných ploch areálu 

o Návštěvníci na hřišti i na cvičných plochách jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců a marshalů. 

o Hráč i doprovod hráče vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí a s plnou odpovědností. 

o Návštěvníci jsou povinni dodržovat golfovou etiku, nosit oblečení vhodné na golf, být dochvilní, nerušit ostatní hráče. Na 

cvičných plochách se tolerují jeansy. 

o Pokud se hráč, který si rezervoval hrací tee time bez omluvy nedostaví opakovaně ke hře (tj. min. 2x) vyhrazuje si provozovatel 

právo neumožnit mu rezervace své hry v systému tee time. Hráč bude převeden na 6 měsíců na tzv. Black list. Pokud hráč uhradí 

storno poplatky ve výši 500,-Kč za každou takovou rezervovanou a neodehranou svojí hru na recepci, bude mu opět umožněna 

rezervace v systému tee time. 

o Hráč je povinnen nahlásit se na recepci a dopředu zaplatit fee na hru. Doklad si musí uschovat pro případné prokázání o zaplacení 

poplatku. Pokud se hráč takovým dokladem neprokáže, může být vyloučen ze hry bez nároku na náhradu. 

o Žádáme hráče o vypnutí elektronických zařízení při hře. 

o Hry na hřišti se může účastnit pouze hráč se zelenou kartu. Dále hráč, který ji dosud nezískal, ale již úspěšně složil zkoušku 

golfové způsobilosti, případně hraje s profesionálním trenérem nebo garantem. Ten zodpovídá za dodržování tempa hry a 

chování hráče.  Provozovatel si vyhrazuje právo povolení výjimky. 

o Časový limit hry na 9 jamek je 2h 20min, pro hru na 18 jamek je 4h 40 min.. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tempo hry. Dále 

jsou povinni respektovat pokyny marshala. Marshal upozorní hráče na pomalou hru a má právo požádat o zrychlení hry. Kvůli 

plynulosti hry může marshal nařídit přesunutí následujícího flightu dopředu, popřípadě vynechání jamky. 

o Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnost na hřišti. Pokud letí míč směrem k jiným hráčům, upozorní na něj hlasitým 

voláním „FORE“ [fór], a to i v případě, že se nejedná o jeho vlastní míč. Je třeba brát ohled i na kolemjdoucí veřejnost pohybující 

se na veřejných cestách a cyklostezkách. 

o Hráči jsou povinni pečovat o hřiště, vracet vyseknuté drny, uhrabávat bunkery, vypichovat stopy po míči na greenu. Při použití 

vozíků je třeba dodržovat přiměřenou rychlost a jezdit pouze po cestách určených pro vozíky. S vozíky se zásadně jezdí po 

asfaltových cestách nebo fairwaích. Nejezdí se na odpaliště a na greeny! Na hřišti je zakázáno hrát tréninkovými (drivingovými) 

míči, nelze hrát dvěma míči. 

o V případě bouřky bude zvukovým signálem přerušena hra a hráči jsou povinni co nejrychleji opustit hřiště. V případě přerušení 

déle jak 60 min. mohou hráči požádat na  recepci o tzv. bouřka fee (nárok na novou hru pro hráče, kteří nedohráli 5 a více jamek) 

s platností 7 dnů. Recepce posoudí udělení bouřka fee na 9 ev. 18 jamek. 

o Návštěvníkům je zakázán vstup na dopadovou plochu driving range a do biozón na jamkách č. 4, 6, 7, 9, 18 (fialové kolíky). 

o Při pohybu návštěvníků na střeše driving range dodržujte bezpečný odstup od hrany 1,5 m! Vstup na střechu driving range je na 

vlastní nebezpečí.  

o Na hřiště je zakázán vstup s kočárky, s malými dětmi a se psy. 

o Trestem za nedodržování provozního řádu je vyloučení ze hry bez nároku na náhradu. 

o Ve všech prostorách areálu se dodržuje pořádek.  

o Návštěvníci dodržují zásadu golfistů: „Hřiště se opouští v lepším stavu, než jsem na něj vstoupil.“ 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem podpisu. 

Golf Resort Černý Most, a.s., provozovatel      V Praze dne 1.1.2014 


