
 

 
 

Milí členové a přátelé golfu, 

 

s radostí vám představujeme náš první newsletter PGA National Czech Republic! 

 

Přestože nám aktuální situace týkající se COVID-19 neumožňuje otevřít hřiště v původně plánovaném 

termínu 1. dubna 2020, je pro nás důležité informovat vás o novinkách a plánech, které pro vás 

v následujících měsících chystáme. 

 

Těšíme se, až vás opět přivítáme u nás v Oaks Prague. 

 

Tým PGA National Czech Republic 

 
 
 
 

Hřiště PGA National je připraveno na sezónu 
 

Přestože bylo golfové hřiště během zimy uzavřeno, náš tým neustále pracoval na jeho údržbě 

s cílem připravit golfistům v letošní sezóně ještě větší zážitek ze hry. 

 

Upravili jsme nové stezky na hřišti, abychom zjednodušili pohyb golfistů v některých částech hřiště. 

Souběžně s tím provzdušňujeme ferveje, upravujeme povrchy všech částí hřiště, abychom zajistili 

konzistentní povrch a také odstranění dešťové vody z hracích ploch. Sekáme a sbíráme trávu z roughů, 

to vytvoří řidší trsy trávy a pro vás možnost lépe najít zbloudilé míčky! Vyčistili jsme rybníky a také 

pročistili okolní lesy a stromy poškozené kůrovcem. Místo toho vysazujeme listnaté stromy a původní 

dřeviny typické pro náš region. Dále také pokračujeme v naší iniciativě k získání certifikace OnCourse 

a hledáme další cesty a způsoby, jak hřiště provozovat podle principů udržitelnosti. 



 
 

Stávající situace na jižní devítce 
 

Již před zimou jsme zaseli jamky 4 až 12 na jižní části hřiště, abychom zajistili vyklíčení z 95 %. 

Zároveň jsme na hřišti vysadili všechny plánované stromy. Jakmile se oteplí a přijde jarní počasí, náš 

tým se zaměří na bunkery, dodatečnou drenáž na fervejích, a poté na stezky pro vozíky. 

 
 

Znovuotevření našeho hřiště 
 

Všichni pevně věříme, že budeme moct otevřít naše hřiště co nejdříve, zejména po všech úpravách, 

které Jordan a jeho tým přes zimu zvládli. Nicméně s ohledem na stávající situaci s výskytem COVID-

19 a nařízením vlády, musíme dodržovat aktuální opatření. Náš golfový tým včetně týmu údržby hřiště 

doufá v pozitivní scénář celé situace. Příprava je tak v plném proudu, abychom byli připraveni ihned 

po skončení opatření hřiště znovu otevřít. O datu otevření hřiště vás budeme neprodleně informovat. 

S radostí také oznamujeme spuštění online rezervací na rok 2020. Svůj Tee Time si můžete 

zarezervovat ZDE. 

 

  

https://oakspga.cz/book-a-tee-time/?lang=cz


Jakmile bude hřiště otevřeno, bude golfový klub v provozu od středy do neděle, a to vždy mezi 9.00 

a 16.00. Jakmile se přiblíží termín dokončení jižní devítky golfového hřiště, tj. 1. srpen 2020, rozšíříme 

provozní dny a hodiny, abychom pokryli poptávku našich členů a hostů. 

Detaily o plánovaných akcích naleznete ZDE. 

 

Těšíme se, až vás opět přivítáme v Oaks Prague! 

 
 

Příjezdová cesta 
 

Přístupová cesta mezi jamkami 3 a 4 je nyní v rekonstrukci, její součástí bude také přemostění a nová 

silnice v jižní části pozemku pro plánovaný hotel za 13. jamkou. Přestože práce pokračují dobře, tak 

rekonstrukce ovlivní příjezdovou cestu na golfové hřiště v první polovině golfové sezóny. 

 

Během rekonstrukce bude přístup na golfové hřiště po objízdné trase přes Chomutovice a zadní 

přístupovou cestou u jamky číslo 14, a to již od znovuotevření golfu. Příjezdovou cestu si můžete 

prohlédnout na mapě. 

 
 

https://oakspga.cz/calendar/?lang=cz


Nová výstavba v hledáčku našich kamer 
 

Výstavba bytového domu s výhledem do zeleně rychle postupuje. Průběh můžete sledovat na našich 

webových stránkách v sekci novinky, s aktuálními fotografiemi z online kamer. Kromě nové výstavby 

se můžete podívat jak na bytové domy na náměstí, tak i na golfové hřiště ZDE. 

 
 

Ambasadoři pro rok 2020 
 

S hrdostí představujeme naše klubové ambasadory pro rok 2020, kteří budou reprezentovat PGA 

National Czech Republic na turnajích. Mnoho z vás už jistě zná Filipa Mrůzka a Kateřinu Krásovou. 

 

Ti, kteří se zúčastnili členského víkendu k ukončení sezóny 2019, si s Kateřinou mohli změřit síly na 

jamce číslo 17. Filipovi i Kateřině přejeme skvělou sezónu, určitě budete mít příležitost se s nimi 

potkat osobně na našich prvotřídních tréninkových plochách. 

 

 
 

 

 

http://bit.ly/2UHOmhm
https://www.oaksprague.cz/novinky/


Informace k členství v klubu 
 

Členství v našem PGA National Czech Republic golfovém klubu zůstává i nadále vzácnou komoditou. 

Na začátku roku jsme uvolnili několik málo míst a momentálně je přijímání nových členů opět 

uzavřeno. Vaše přihlášky evidujeme na čekací listině až do srpna, kdy uvolníme opět omezené 

množství členství, a to u příležitosti otevření celé osmnáctky. Pokud si přejete být členem našeho 

klubu, kontaktujte prosím Paula Dennise na emailu pdennis@oaksprague.cz 

 

Seznamte se s týmem 
 

Zdeněk Jehlička – mnohým z vás není třeba Zdeňka představovat a už ho znáte z jeho předchozí 

golfové kariéry. Zdeněk se stal členem týmu Troon v Oaks Prague jako Golf Operations Assistant 

Manager. Má na starosti provoz a kvalitu našich služeb a těší se, až vás osobně přivítá na golfu. 

 

Během zimních měsíců čerpal Zdeněk nové síly na slunném Bali. Miluje surfování a jízdu na mopedu, a 

tak nás nepřekvapilo, že se vrátil i s několika škrábanci navíc. 

 
 

Nový golfový trenér 
 

PGA National Czech Republic s radostí představuje Pavla Pokorného, kvalifikovaného PGA 

profesionála, který vám bude k dispozici v sezóně 2020. Pavel je členem PGA od roku 2009, od té doby 

vyučoval na různých místech po Praze, a má spousty zkušeností s výukou začátečníků i pokročilých 

golfistů. Už se těší, až nám pomůže vybudovat naši akademii, hlavně pro nově začínající golfisty a 

dětské tréninkové tábory. 

mailto:pdennis@oaksprague.cz
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