
Pokyny ohledně měření hřiště pro normování 
 

 
Počínaje rokem 2000 přešla ČGF na nový hendikepový systém vypracovaný dle zásad EGA. Pro potřeby tohoto 
systému je nutné, aby každé hřiště, na kterém se má hrát na úpravu hendikepu bylo znormováno podle systému 
USGA Course Rating. Pro potřeby normování je nezbytně nutné, aby hřiště bylo přesně změřeno. Dále je uveden 
seznam požadavků a doporučení pro měření hřišť tak, aby toto měření bylo akceptovatelné. 

1. Výchozí bod měření 

Výchozí bod měření musí být pevně určen na každé jamce – na každém odpališti. Standardně se používá střed 
odpaliště. Na úrovni tohoto výchozího bodu musí být umístěna (zpravidla z boku na kraji odpaliště) trvalá a 
nepřenosná značka jako je např. betonový či kovový sloupek resp. destička zapuštěná do úrovně terénu nebo 
geodetická značka. Trvalé značky jsou základní nutností – kromě toho, že slouží k měření, pomáhají hráčům v 
určování délky jamky od aktuálně umístěných značek a pro správu hřiště umožňují udržovat konstantní hrací 
délku hřiště (při umisťování značek pro daný den). 

2. Umístění trvalých značek 

Tyto trvalé značky by měly být umístěny: 
- uprostřed odpaliště – nejlepší, použitelné pro libovolnou velikost odpaliště (uprostřed míněno délkově, 

nejlepší umístění je samozřejmě z boku odpaliště) 
- krajní možnost pro mistrovská odpaliště – minimálně 4 yardy (cca 3.60 m) od zadního okraje odpaliště 
- krajní možnost pro přední odpaliště - minimálně 4 yardy (cca 3.60 m) od předního okraje odpaliště 

Pokud staré značky nejsou umístěny podle této metodiky, dojde ke korekci změřených vzdáleností tak, aby vše 
odpovídalo požadavkům metodiky.  
Nově umisťované značky (na nových hřištích) by měly být umisťovány na úroveň prostředku odpaliště 

3. Rozdělení odpališť 

Změřena a osazena značkami musí být všechna odpaliště.  Za odpaliště v tomto smyslu je považován plocha, 
sloužící k umisťování jedné sady kamenů. Pokud např. existuje 30 metrů dlouhé odpaliště (fyzická plocha), na 
kterém jsou umisťovány jak bílé tak žluté kameny, je zřejmé, že přední polovina bude užívána pro žluté 
kameny a zadní pro bílé. Měly by tedy být osazeny 2 trvalé značky - pro každé odpaliště jedna. V uvedeném 
příkladu by pak měly být zhruba v 1/4 a 3/4 délky odpaliště, případně o něco větší plochu vyčlenit pro žlutá, 
častěji používaná odpaliště (značky tak budou umístěny v 1/3 a 5/6 délky odpaliště).  

4. Koncový bod měření 

Koncovým bodem měření délky jamky je střed jamkoviště. Pokud nechceme vstupovat na jamkoviště, nebo 
pokud je tvar jamkoviště složitější a nelze jednoduše nají „střed“, lze změřit délku jamky vůči přednímu a 
zadnímu okraji jamkoviště a spočítat průměr.  

5. Délka jamky 

Délka jamky se měří vodorovně podél architektem zamýšlené dráhy hry (tj. standardně středem fairwaye) od 
výchozího do koncového bodu. Na jamce PAR 3 se měří podél 1 přímé čáry, na jamce PAR 4 se měří podél 1-2 
přímých čar a na jamce PAR 5 se měří podél 1-3 přímých čar (závisí na charakteru a tvaru jamky). Jamka s 
ohybem (dogleg) se měří přímou čarou od odpaliště do středu ohybu a odtud opět přímou čarou do středu 
jamkoviště. Možnost „zkrácení“ ohybu dobrým hráčem je při normování posléze zohledněna. 

  



6. Převýšení jamky 

Převýšení jamky se měří také mezi výchozím a koncovým bodem. Převýšení se udává (ve výsledné tabulce) se 
znaménkem „+“, pokud je jamkoviště výš než odpaliště (hraje se do kopce), v opačném případě pak se 
znaménkem „-“. Změřena musí být také všechna odpaliště.  

Pokud je hřiště absolutně ploché, není nutné převýšení měřit. Takových hřišť je ale velmi málo (např. 
Poděbrady), většinou i jamky, které pouhým okem vypadají jako rovné, mají netriviální převýšení (např. 
mariánské Lázně). 

7. Metody měření 

Použitelnost jednotlivých metod měření se liší: 
- pomocí geodetického vybavení (teodolit) – nejpřesnější, je změřeno i převýšení, nevýhodou je případná 

cena 
- pomocí elektronického měřiče (laser, …) – možné problémy se změřením převýšení (dle typu měřicího 

přístroje) 
- ostatní ruční metody (pásmo, kolečko, ...) – problémy se změřením převýšení, nepřesné (terénní 

nerovnosti) – použitelné pouze jako hrubé orientační měření   

8. Tabulka měření 

Výsledkem měření (pro potřeby normovací komise) je tabulka o sloupcích: 
 

 
Jamka 

Odpaliště 

Žlutá Červená 

Délka Převýšení Délka Převýšení 

1 385 -10,5 320 -8 

2 160 1,5 130 0,5 

... ... ... ... ... 

 
V případě existence více odpališť (mistrovských) bude mít tabulka pochopitelně další odpovídající sloupce pro 
délku a převýšení. 
Plánky jamek se změřenými vzdálenostmi mohou být také užitečné, ale tabulková data jsou primární. 

9. Minimální délka 

Nutnou podmínkou pro plnohodnotnou znormovatelnost je minimální délka 3‘000 yardů na 18 jamek (platí 
pro všechny odpaliště), tj. cca 2‘750 metrů na 18 jamek resp. 1‘375 metrů na 9 jamek s tím, že v každé devítce 
musí být dostatečně dlouhá rovná jamka par 4 nebo 5 umožňující hrát z odpaliště plnou ránu driverem i tzv. 
scratch hráči. 

10. Sekací plán 

Součástí výstupu by dále měl být sekací plán, tedy běžně používaná popř. plánována výška seče jednotlivých 
herních komponent (green, fariway, rough, tee, …) 

11. Komunikace 

Výslednou tabulku je potřeba předem zaslat v elektronické podobě (nejlépe Excel) Normovací komisi STK ČGF. 
Podklady slouží k přípravě protokolů jamek pro urychlení vlastního normování na místě. 

Normovací komise STK ČGF v současné době disponuje dostatečně přesným měřicím zařízením a v rámci 
normování běžně hřiště měří/přeměřuje. Vlastní změření je nicméně užitečné i pro další účely a proto ho 
doporučujeme. 
 
 Mgr. Dalibor Procházka 
 Normovací komise STK ČGF 


