Zpráva o provedených pracovních aktivitách a
investičních akcích na golfovém hřišti v Semilech
v roce 2018
1. Úvod
V roce 2018 se Výbor Golf Clubu Semily držel strategie pokračování investičních akcí
započatých v roce předchozím.
2. Lesní porosty
V zimních měsících probíhalo tradiční ořezávání větví a pokácení několika suchých
stromů
v důsledku
působení
kůrovce,
které
zajistil
klub.
V průběhu sezony došlo k jedné poměrně nebezpečné události, kdy blesk udeřil do
jednoho ze vzrostlých smrků v blízkosti klubovny. Strom byl zničen a musel být
pokácen včetně sousedního smrku, který také uschnul. Zároveň při této nehodě
došlo k přepálení kabelů pro ovládání automatického zavlažovacího systému a
zničení řídící jednotky. Zřejmě v důsledku letního sucha v prostoru za klubovnou
uschly další smrky. Po těchto událostech vedení klubu rozhodlo, že situace
s přestárlými smrky v blízkosti klubovny je již neúnosně nebezpečná a zahájila
jednání s majitelem tohoto lesního pozemku (Lesy ČR) o vykácení všech těchto
stromů.
3. Pánské odpaliště Jedničky
Pánské odpaliště Jedničky bylo ve zcela nevyhovujícím stavu a k jeho přestavbě
došlo na jaře roku 2018. Byly tu vybudovány opěrné stěny z gabionových košů a
položen trávník. Pro výstavbu odpaliště bylo využito kamenivo, které jsme do
prostoru u odpaliště navezli v předchozím roce. Upraveno a znovu oseto bylo i okolí
odpaliště.
4. Automatická závlaha fervejí
V roce 2018 zasáhlo i naše hřiště extrémní sucho. V důsledku tohoto sucha byly
v druhé polovině sezóny skoro všechny ferveje v naprosto nevyhovujícím stavu. Aby
se tato situace, která nám částečně zkazila polovinu sezóny znovu neopakovala,
rozhodli jsme se na podzim pustit do budování další etapy zavlažovacího systému –
závlahy fervejí. Poděkovat znovu musíme Standovi Hotmarovi, který dodal většinu
potřebného materiálu. Klub nakoupil potrubí a zajistil zemní práce. Montáž provedli
pracovníci údržby hřiště. Výsledkem je v současné době funkční závlaha ferveje
Dvojky v prostoru od sloupu ke grýnu a závlaha ferveje Komínky. V roce 2019
bychom chtěli v budování závlahy fervejí pokračovat, a to na Dubovce, Festivalce a
Jizerce.
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