
CZECH OPEN 2019 - CADDY BOOK 

 
Vítejte v Caddy booku pro Czech Open 2019. Doufáme, že vám alespoň trošku pomůže s teoretickou 
přípravou na turnaj, a to zejména těm, kteří tento kurz budou hrát poprvé. Pro vracející se hráče to bude spíše 
připomenutí jamek, které ve valné většině zůstaly nezměněny oproti loňskému roku. 
 
Každá jamka má krátký textový popisek informujících o pravidlech a dalších nástrahách, které by vás mohly 
překvapit. Pro každou jamku najdete také dvě či více fotek ukazující pohled od výhoziště ke koši a opačně, 
případně pozici Drop Zone apod. 
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Jamka 1 
Par 4, 130 m 
 
Jamka č. 1 se vyznačuje mandem na první bříze, kterou je potřeba obhodit zleva. 
Pokud se vám to nepodaří a protnete mando lajnu z druhé strany (bude 
vyznačena provázkem), pokračujete s dropzóny. Hraje se na koš standardní 
jamky č. 7, který je chráněn hloučkem stromů. Po levé straně fairwaye je OB 
tvořeno cestou, které však do hry moc často nezasahuje. Přesto na něj bacha. 
 

 



 
 

Jamka 2 
Par 3, 63 m 
 
Standardní jamka č. 8 v nezměněné podobě a zároveň jedna z nejkratších 
jamek na kurzu. Tvarem fairwaye ideální na forehandy či anhyzery. 
Pravděpodobně se bude jednat o společnou CTP jamku pro všechny kategorie, 
ale to ještě potvrdíme.  
 



 



 
 

Jamka 3 
Par 3, 110 m 
 
Otevřená jamka, kde se koš nachází za velkým křovím a není vidět z výhoziště. 
Můžete útočit z obou stran. Žádná speciální pravidla zde nejsou, jen pozor na 
potenciální zvýšené množství civilistů na cestách okolo či přímo na fairwayi.  
 



 



 
 

Jamka 4 
Par 3, 82 m 
 
Mírně z kopečka, cesta na levo je OB (vnější okraj), stejně tak cesta na pravo, 
která vstupuje do hry spíše až v druhé polovině fairwaye. A pozor, OB bude také za 
košem, a to cca 11-12 metrů. Pozor na chodce, cyklisty a případně i na auta 
zaparkovaná dole u silnice.  
 



 



 
 

Jamka 5 
Par 3, 98 m 
 
Standardní jamka č. 9. Koš je přímo naproti vám, ale dostat se k němu není tak 
jednoduché. Buď to můžete zkusit prostřelit napřímo nízkým tunelem plným stromů, 
nebo to vzít zleva obrovským anhyzerem či forehandem. Žádná speciální pravidla 
tu nejsou. 
 



 



 
 

Jamka 6 
Par 4, 124 m 
 
Legendární “teploměr” je dlouhý tunel uzavřený OB liniemi po obou stranách. Na 
konci se OB lajny rozšiřují a tvoří cca 15 metrový kruh kolem koše. Pro všechny 
hody zde platí standardní pravidlo OB.  
 



 



 
 

Jamka 7 
Par 4, 164 m 
 
Jedna z nejtěžší jamek na kurzu. Dlouhá úzká fairway lemovaná stromy a z 
pravé strany ještě nepříjemným křovím (cca do poloviny fairwaye). Po pravé 
straně je OB lajna společná pro tuto a předchozí jamku. Po levé straně, nahoře 
nad skálou, je také OB tvořeno cestou, které příliš nehrozí, ale bacha na něj. 
Koš je až úplně na konci po pravé straně. 
 



 



 
 

Jamka 8 
Par 4, m 
 
Jamka, která prověří váš anzyher či forehand. K takovému hodu vás totiž bude 
nutit mando před výhozištěm, které je potřeba obhodit zleva. Potom bude potřeba 
probojovat se hustým sadem až ke koši a zůstat na fairway, která je celá 
obehnaná OB. 



 



 
 
 
 
 
 
 

Jamka 9 
Par 3, 62 m 
 
“Jáma” je další z tradičních jamek tohoto kurzu. Výhoziště se nachází na 
kopečku vedle restaurace a koš je za příkopem plným vysokých stromů. Celá 
jáma je OB (vyznačeno provázkem) + cesta za košem je taktéž OB. Pokud 
prvním hodem z výhoziště skončíte v OB, přesouváte se do Drop Zone, která 
se nachází po levé straně jámy a zhruba 30 m od koše. Jakmile se z dropźony 
(nebo druhým a dalším regulérním hodem) trefíte do OB, platí standardní 
pravidlo. 
 
Jáma se dá nejlépe překonat hody přes hlavu, případně backhandovým i 
forehandovým hyzerem. Můžete ji také zkusit prostřelit napřímo nebo si 
přihodit k dropzóně a odtud ke koši.  
 



 



 



 
 

Jamka 10 
Par 3, 80 m 
 
Desítka je mírně z kopce a její koš je umístěný jen kousek před hustším křovím. 
Stačí netrefit nějaký z mnoha stromů nebo nechytnout roll od koše dolů, jinak je 
to jednoduchá jamka :) Nejsou zde žádná speciální pravidla. 
 



 
 

Jamka 11 
Par 3, 61 m 
 
Jamka do kopce, kde se koš nachází za horizontem a mírně vlevo. Pokud se 
vám podaří prostřelit až nahoru, prostor před košem je relativně otevřený. 
Nejsou zde žádná speciální pravidla. 
 



 



 
 

Jamka 12 
Par 4, 163 m 
 
Jedna z nejtěžších a nejdelších jamek na kurzu. První hod se hraje jako ostrov a 
je potřeba přehodit cca 40 m vzdálenou cestu. Pokud se vám to nepovede, 
přesouváte se do dropzóny, která se nachází na okraji ostrova. Odtud vás čeká 
ještě dlouhá a hlavně stromovitá cesta ke koši. Cesty po obou stranách jsou OB 
a stejně tak nedaleko za košem se nachází OB tvořeno hranicí jámy (viz jamka 
č. 9).  
 



 



 



 



 
 

Jamka 13 
Par 3, 107 m 
 
Přímočará jamka, standardní jednička, okořeněná hazardem po pravé straně 
fairwaye. Nalevo pak nepříjemné a hlavně hluboké křoví (pamatujte na 
pravidlo 3 minut při hledání disku). Koš je sice přímo před vámi, ale musíte být 
přesní, abyste mohli útočit na birdie. 



 



 
 
 

Jamka 14 
Par 3, 135 m 
 
Prodloužená standardní jamka č. 2, kde opět vstupuje do hry hazard linie z 
jamky předchozí. Tentokrát je potřeba skončit vlevo od této linie, která bude 
vyznačena vlaječkami. Koš se nachází pod košatým stromem a hned za ním je 
cesta, která je samozřejmě OB a hrozí také, když je váš hod kratší a faduje 
hodně vlevo. Nutno dodat, že tato jamka se hraje z kopce a převýšení je cca 5 
metrů. 
 



 
 



 
 

Jamka 15 
Par 3, 117 m 
 
Další ostrovní jamka. Opět je potřeba se prvním hodem dostat do prostoru za 
cestu, cca 35 metrů vzdálenou. Bude vám to komplikovat hlavně strom, který je 
sice už za cestou, ale jeho větve vám disk snadno srazí zpět na cestu nebo před 
ní. Pokud se na ostrov netrefíte, přesouváte se do dropzóny, která je tvořena 
standardním výhozištěm jamky č. 3. Odtud vás čeká 75 m do mírného kopce a 
pokud chcete zachránit alespoň bogey, raději zaparkujte přímo pod koš.  
 
Pozor na chodce, kteří se mohou objevovat na cestě. Lavičky, které vidíte na 
fotce, budou vyřazeny z provozu. 
 



 

 



 
 

Jamka 16 
Par 3, 148 m 
 
Standardní jamka č. 4. Dlouho jsme přemýšleli, jestli ji dát jako Par 3, ale tam 
by pro 95 % hráčů bylo birdie prakticky nemožné. Nechali jsme ji tedy jako 
čtyřpar, který je relativně jednoduchý, tedy pokud netrefíte levou cestu, která 
je OB nebo nejhorší křáky z celého kurzu po straně pravé. Tam fakt 
nechcete. Pokud tam ale skončíte, myslete na pravidlo 3 minut. Cesta za 
košem je také OB a je relativně blízko, tak pozor na příhozy. 
 



 



 
 

Jamka 17 
Par 4, 162 m 
 
Prodloužená standardní pětka. Koš z výhoziště není vidět. Je schovaný na pravo 
za hustým křovím, které začíná cca 90 metrů od výhoziště. Cesty po obou 
stranách jsou OB, ale do hry vstupují jen zřídkakdy.  
 



 



 
 

Jamka 18 
Par 3, 75 m 
 
Poslední jamka je nefalšovaný, malý ostrov v mírném protilehlém svahu. Bude 
jej tvořit kruh o průměru cca 20 m a koš bude umístěn v jeho prostředku. Pokud 
ostrov netrefíte první ranou, pokračujete z dropzóny, která bude cca 20 metrů od 
koše tak, aby se dalo zaútočit a zkusit tak zachránit par.  
 



 

 



 

Turnajové centrum 
 
TC bude umístěno přímo před Usedlostí Ladronka, vedle hlavní cesty vedoucí parkem. Vstup do restaurace 
(kde bude podáván sobotní oběd), je jen pár metrů od turnajových stanů.  
 
Kolem TC budete procházet při přechodu z jamky 18 na jamku 1 a bude si zde možné doplnit vodu, případně 
rychle zaskočit na toaletu nacházející se v restauraci.  
 
Z čela restaurace (u dětského hřiště) se nachází také bufet, kde bude možné zakoupit nějaké rychlé 
občerstvení. Bufet bude otevřen vždy od 11 hodin. 
 

 



 
 
 



Mapa kurzu 

 


