Zpráva o provedených pracovních aktivitách a investičních akcích na golfovém
hřišti v Semilech v roce 2017
1. Úvod
V roce 2017 se Výbor Golf Clubu Semily držel strategie, podle které byly veškeré volné
finanční prostředky investovány do hřiště, protože sportoviště jako takové je to
nejdůležitější, kvůli čemu všichni do toho koutu za Jizerou chodíme.
2. Lesní porosty
Hned na úvod roku 2017 si na prostor našeho hřiště vzpomněli správci elektrických
rozvodných sítí a pustili se do vyřezávání stromů v ochranném pásmu elektrického vedení.
V některých místech nám jejich práce pomohla, jako například ve stráni pod odpalištěm
Festivalky, nebo u cvičného grýnu. Jinde jim padly za oběť stromy, které už byly nedílnou
součástí našeho hřiště. Jednalo se o smrk u Jedničky grýnu a jeden smrk pod dámským
odpalištěm jedničky. Došlo také k seříznutí korun některých smrků u grýnu Jizerky.
Na jaře došlo také k ořezání větví stromů na Rytince, Jizerce a u odpaliště Dlouhé, které
zajistil klub.
Bohužel i v uplynulém roce pokračovala v prostoru hřiště kůrovcová kalamita. Musely být
vykáceny některé smrky v prostoru mezi grýnem Dlouhé a Havrdovkou. Ani toto kácení však
kůrovce nezastavilo a v současné době registrujeme další napadené stromy.
A aby toho nebylo málo, tak se ještě na podzim přes hřiště přehnala vichřice. Padlo jí za oběť
asi deset vzrostlých smrků. Nejcitelnější ztrátou je přelomení osamělého smrku vedle grýnu
Komínky.
3. Odpaliště Jizerky a Prcky
Zjara roku 2017 jsme se pustili do opravy odpaliště Prcky, které bylo již v nevyhovujícím
stavu díku sesuvům svahu mezi silnicí a Jizerou. Z odpaliště byl odstraněn původní trávník,
plocha byla zvětšena, vyrovnána a byl na ní položen nový travní koberec.
Dále v tomto prostoru u silnice došlo k vybudování nového dámského odpaliště Jizerky, které
je umístěno blíže k Jizeře, a tudíž je pro ženy a děti jednodušší řeku přestřelit.
Bohužel pravdou je to, že svah mezi silnicí a řekou je nestabilní, podemílaný vodou, a tudíž se
tyto opravy zřejmě budou muset čas od času opakovat.
Ze zbylého travního koberce ještě byla vybudována nová dropzóna Jizerky na levém břehu
řeky.
4. Dubovka
Na této jamce došlo v roce 2017 k největším změnám.
Původní odpaliště v lese bylo ve špatném stavu, nedal se na něm vypěstovat trávník a i
přístup na odpaliště byl problematický, za mokra až nebezpečný. Proto, po dohodě

s majitelem pozemků Jiřím Novotným, bylo rozhodnuto o vybudování odpaliště na jiném
místě. Klub zajistil vyčištění paseky za grýnem Rytinky (a v závěru roku i zpětné osázení
sazenicemi smrků) a následně bylo v tomto prostoru postaveno odpaliště nové. Ohraničeno
bylo opěrnými stěnami z gabionových košů, dorovnáno zhutněnou zeminou a travním
substrátem. Na odpaliště i přístupovou cestu byl položen travní koberec, do rohu odpaliště
rohož.
Změn doznal i prostor kolem grýnu. Po dohodě se správcem lesa došlo k přesunutí cesty za
staré duby a takto získaný prostor byl zatravněn a také tam byl vybudován jeden písčitý
bunker.
5. Odpaliště Jedničky
Pánské odpaliště Jedničky je ve zcela nevyhovujícím stavu a k jeho přestavbě by mělo dojít
na jaře roku 2018. Opět by tu měly být vybudovány opěrné stěny z gabionových košů a
položen trávník. V létě jsme ještě využili dobrých klimatických podmínek a do prostoru pod
staré odpaliště bylo navezeno cca 30 m3 kameniva, které se použije pro stavbu odpaliště
nového.
6. Opravy cest
V době, kdy bylo budováno nové odpaliště Dubovky, jsme využili přítomnosti mechanizace
k opravě a zaštěrkování cest z Dubovky ke klubovně a od cvičného grýnu na Havrdovku.
7. Automatická závlaha grýnů
Další opravdu velkou, i když očím běžného návštěvníka zcela skrytou, investiční akcí roku
2017 bylo vybudování automatického zavlažování grýnů. Za tento počin patří obrovský dík
Standovi Hotmarovi, který celý systém technicky vymyslel a sponzorsky dodal veškerý
potřebný materiál (tato investice by jinak byla mimo finanční možnosti klubu). Klub zajistil
práci při montáži a zemní práce pro položení ovládacích kabelů ke všem grýnům. Rozvody
vody zůstaly původní. Výsledkem je to, že v současné době je možné ovládat zavlažování
grýnů dálkově přes aplikaci v mobilním telefonu.
8. Pergola na driving range
V roce 2017 také došlo k vybudování pergoly na driving range. Tato stavba vznikla díky
osobní aktivitě nájemce driving range. Nakonec se jí podařilo celou zaplatit z darů členů
klubu. Takže těm, kteří na stavbu přispěli, patří velké poděkování.
9. Nákup techniky
Několik let jsme se pokoušeli vyřešit problém sběru listí. To se nám v roce 2017 povedlo
nákupem víceúčelového traktůrku od firmy SECO (viz zpráva o technice).
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