
PROVOZNÍ ŘÁD  

všeobecné podmínky ve štiřínském zámeckém parku 

 

1.  Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem zámeckého areálu Štiřín a 
 ten v průběhu své návštěvy dodržovat. 

2.  Návštěvník je povinen v celém areálu dodržovat zásady bezpečnosti a  neohrožovat 
žádným způsobem ostatní návštěvníky! 

3.  Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny personálu Zámku Štiřín. 
4.  Vstup do zámeckého parku je umožněn pouze oficiálními vchody (hlavním 

 vchodem přes zámeckou recepci nebo vstupem z parkoviště přes sportovní 
 recepci) 

5.  Z areálu mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a 
 psychotropních látek. 

6.  Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu. V celém areálu, na všech 
 volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách platí přísný zákaz 
 odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků. 

7.  V celém areálu je zakázaný vstup do porostů, je přísně zakázáno poškozovat 
 dřeviny a jiné rostliny, ulamovat větve, trhat rostliny nebo je vykopávat 

8.  V zámeckém parku je zakázána jízda na kole, vjezd veškerých vozidel, jízda na 
 koni, manipulovat s vodohospodářskými zařízeními, rozdělávat oheň  

9.  Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje provozní řád, může být zamezen 
 vstup do areálu. 

10. V celém areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů. 
11. Fotografování a natáčení videozáznamů je povoleno pouze pro soukromé účely. 

 V ostatních případech pouze s povolením Zámku Štiřín. 
12. V případě nebezpečí bouřky, silného větru nebo potřeby evakuace z parku, které 

 oznamuje dlouhý zvukový signál, musí návštěvník okamžitě opustit zámecký park.  
 

Provozní doba 

Zámecký park – Relax park     8:00 – 20:00 hod. – celoročně otevřen 

Zámecký park – Golfové hřiště  8:00 – 20:00 hod. – 1.dubna – 30.listopadu  
              vstup povolen pouze hráčům golfu 

      8:00 – 20:00 hod. – 1. prosince – 31. března  
     vstup povolen všem návštěvníkům 

    

      

 

 



Provozní řád - Golfové hřiště Štiřín 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: od 8:00 – 20:00 hod.  

1.  Hráčům se doporučuje včasná registrace před hrou na recepci, ideálně 15 minut 
 před objednaným startovním časem. 

2.  Přístup na hřiště mají jen hráči golfu, kteří jsou držiteli min. HCP 54. 
3.  Každý hráč se před hrou musí registrovat na sportovní recepci. Při identifikaci na 

 recepci areálu je hráč povinen se prokázat kartou ČGF 
4.  Vstup na 9-ti jamkové hřiště je zpoplatněn. Maršál a manažeři hřiště mají právo 

 kdykoliv zkontrolovat zaplacení hracího poplatku, návštěvník je povinen předložit 
 doklad o zaplacení nebo platné green fee na daný den, hodinu či tee time. 
 Poplatky se hradí zásadně před hrou. 

5.  Hráč je povinen začít hru ve stanovený startovní čas od jamky č.1. Na prvním 
 odpališti by měl být minimálně 5 minut před startovním časem. 

6.  Časový limit pro hru na 18-ti jamkovém hřišti je 5hod, tj. na 9ti jamkách je to 2hod 
 30min. Při nedodržení časového limitu má maršál právo nařídit hráčům zrychlení 
 hry, popřípadě přesun hráčů na další jamku, a to bez možnosti dohrání jamky. 

7.  Na golfovém hřišti je přísný zákaz hry drivingovými míči. 
8.  Počet hráčů ve flightu je max. 4, při menším počtu má recepce a maršál právo 

 hráče sloučit a flight doplnit. 
9.  Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat 

 po sobě bunkry. 
10. Na odpalištích jsou zakázané kontaktní cvičné švihy (vysekávaní drnů trávy) 
11. Hráči jsou povinni dbát pokynů maršála, správce hřiště, manažera a 

 greenkeepera   
12. Maršál, manažer a Head greenkeeper mají právo vykázat hráče ze hřiště, a to 

 především z těchto důvodů: 

o nezaplacený hrací poplatek (hráč se nemůže prokázat dokladem o zaplacení či  
 platným green fee pro jeho tee time) 

o hra drivingovým míčem na hřišti 
o vulgární chování vůči zaměstnancům golfového areálu 
o nebezpečné chování, kterým hráč ohrožuje zdraví ostatních osob 
o hra s oblasti se zákazem hry 

13. Na hřišti platí přísný zákaz vstupu psů. 
14. Hráči jsou povinni řídit se místními pravidly a platnými pravidly golfu a dodržovat 

 golfovou etiketu 
15. V případě nebezpečí bouřky, silného větru nebo potřeby evakuace z hřiště, které 

 oznamuje dlouhý zvukový signál, musí hráč okamžitě opustit golfové hřiště 
 případně uposlechnout pokynů maršála nebo dalšího personálu areálu. 

 

 



 

 

Provozní řád   

Driving range Štiřín 

OTEVÍRACÍ DOBA: od 8:00 do soumraku (nejpozději do 20:00 hod.) 

1. Přísný zákaz vynášení tréninkových míčků mimo driving range. 
2. Hra z trávy je povolená pouze z vymezených prostor 
3. Zákaz vstupu za hranici odpaliště a sběru odehraných míčků. 
4. Hráči ani návštěvníci nesmí svým chování rušit ostatní při jejich tréninku. 
5. V prostorách sportoviště je zakázáno ponechat děti bez dozoru. 
6. Hráči i návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců 

Zámku Štiřín. 
7. V celém areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů. 

  

Chipping and Putting green 

1. Pro hru na chipping greenu a putting greenu jsou hráči povinni používat pouze 
vlastní míče. 

2. Na putting greenu se pouze puttuje, platí zde zákaz krátké hry. 
3. Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné bunkry. 
4. Hráči nesmí svým chováním rušit ostatní návštěvníky při jejich tréninku. 
5. Žádný z návštěvníků nesmí v prostorách sportoviště nechávat své děti bez 

dozoru. 
6. Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců 

Zámku Štiřín. 
7. V celém areálu platí přísný zákaz volného pobíhání psů. 

  

  

  

 

 

 

 

 



Místní pravidla - Golfové hřiště Štiřín 

 
1. Hranice hřiště 

Hranice hřiště je určena spojnicí vnitřních (ze strany hřiště) bodů bílých kolíků nebo 

sloupků oplocení v úrovni země 

 

2. Nepohyblivé závady 
a) Všechny cesty na hřišti jsou nepohyblivé závady a hráč může využít beztrestnou 

úlevu podle Pravidla 16.1. 

b) Všechna zavlažovací zařízení na hřišti jsou nepohyblivé závady a hráč může 

využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1. 

c) Seník na jamce č.1 na hřišti je nepohyblivá závada a hráč může využít 

beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1. 

 

3. Oblast se zákazem hry 
d) Oblast vyznačená modro-černými kolíky je oblastí se zákazem hry a bere se 

jako abnormální stav hřiště. Hráč musí využít beztrestnou úlevu od překážení 
této oblasti se zákazem hry podle Pravidla 16.1f. V této oblasti je zakázáno i 
hledání míče. 

e) Oblast vyznačená červeno-zelenými kolíky je oblastí se zákazem hry. Jestliže je 
míč v této oblasti se zákazem hry, nesmí ho hráč hrát, jak leží, a musí využít 
úlevu od překážení této oblasti se zákazem hry podle Pravidla 17.1e. 
V této oblasti je zakázáno i hledání míče. 

f) Oblast označená modro-černými a červeno-zelenými kolíky je oblast se 
zákazem hry a hráč musí využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1f(2), 
jestliže má míč na hřišti a cokoli v této oblasti mu překáží v prostoru 
zamýšleného postoje nebo švihu. Hráč nesmí hrát míč, jak leží. 
Trest za zahrání míče z nesprávného místa při porušení tohoto místního 
pravidla: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a a trest dle Provozního řádu 
hřiště.  

 

4. Dropovací zóny 
 Jamka č.1 - jestliže je míč v trestné oblasti za jamkovištěm č.1 včetně případu, kdy 
 je známo nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, se zastavil v dané trestné 
 oblasti, má hráč následující možnosti úlevy, všechny s jednou trestnou ranou: 

a) Využít úlevu podle Pravidla 17.1, nebo 

b) Jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč v dropovací zóně 

umístěné vlevo od jamkoviště č.1 označenou bílo-modrými kolíky. 

  Tato dropovací zóna je oblastí podle Pravidla 14.3.  
 Jamka č.9 - jestliže míč, který evidentně přelétl trestnou oblast (rybník) a od břehu, 
 stromu či jiného předmětu se vrátil zpět do trestné oblasti (rybník) včetně případu, 
 kdy je známo nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, se zastavil v dané 
 trestné oblasti, má hráč následující možnosti úlevy, všechny s jednou trestnou ranou: 

a) Využít úlevu podle Pravidla 17.1, nebo 

b) Jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč v dropovací zóně 

umístěnou za trestnou oblastí (rybník) označenou bílo-modrými kolíky. 

  Tato dropovací zóna je oblastí podle Pravidla 14.3.  
 



5. Speciální ustanovení 
Na jamce číslo 3 je zakázáno z důvodu bezpečnosti hledat míč za hranicí hřiště 

 

6. Speciální úlevy 
Jestliže hráčův míč leží v poli sečené na výšku ferveje nebo nižší, může hráč 

jednorázově využít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč v této 

oblasti úlevy: 

a) Referenční bod: původní poloha míče 

b) Velikost oblasti úlevy měřené od referenčního bodu je max. 20 cm, avšak 

s těmito omezeními: míč nesmí být blíže jamce, než referenční bod a 

musí být v poli 

Při úlevě podle tohoto místního pravidla musí hráč zvolit místo, na které bude míč 

umisťovat, a použít postup pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2.  

 

7. Elektrický ohradník 
Jestliže hráčův míč leží na hřišti ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od 

elektrického ohradníku vyznačujícího hranici hřiště, může hráč využít úlevu podle 

Pravidla 16.1, když jako referenční bod použije místo, které je dvě délky hole od 

elektrického ohradníku a stejně daleko od jamky, jako je původní poloha míče.   

 

8. Způsob zastavení a obnovení hry 
Okamžité zastavení hry bude signalizováno dlouhým zvukových signálem (siréna) 

Jakékoli jiné zastavení hry bude signalizováno třemi krátkými zvukovými signály 

(siréna). V obou případech bude obnovení hry signalizováno dvěma krátkými 

zvukovými signály (siréna) 

 

 

 

 

 


