
Proces a metodika normování golfových hřišť 

1. Preambule 

Česká golfová federace spravuje na základě licencí k Hendikepovému systému EGA a k USGA Course Rating 

and Slope Rating System normy golfových hřišť v rámci České republiky. Problematiku normování má 

v gesci Hendikepová a normovací komise STK ČGF (dále jen HNK). Vzhledem k certifikaci svých členů může 

HNK v případě zájmu a potřeby spolupracovat i s dalšími federacemi a hřišti. 

Po stránce formální a účetní je tato činnost vykonávána prostřednictvím dceřiné servisní společnosti Czech 

Golf Consluting, s.r.o.  

2. Norma hřiště 

Norma hřiště vyčísluje jeho sportovní obtížnost s ohledem na možnou hendikepovou hru a také případné 

hendikepové úpravy vyplývající z uhraných výsledků. Na hřišti bez stanovené normy tak nelze hrát na 

hendikepovou úpravu. Na druhou stranu jde čistě o tento jeden sportovně technický aspekt, norma 

nezahrnuje jinou certifikaci nebo klasifikaci hřiště na např. základě vybavení, služeb či oblíbenosti. 

3. Proces normování 

Proces normování sestává z několika na sebe navazujících fází.  

3.1 Příprava 

V přípravné fázi je potřeba vstoupit do kontaktu s HNK a dohodnout všechny potřebné podrobnosti. První 

podmínkou je, aby hřiště bylo ve znormovatelném stavu – ideálně by mělo být plně hratelné a takové 

kondici, v jaké je udržováno po většinu sezóny. U nových hřišť samozřejmě nelze očekávat ve všech 

aspektech finální stav, minimálně však musí být zřetelné všechny herní prvky (odpaliště, jamkoviště, 

překážky) včetně odpovídající seče (tvarování drah, výška roughu atd.). Možný termín normování se tak 

v prvé řadě odvíjí od stavu hřiště, v jarních měsících pak také od nástupu vegetačního období (možnost 

seče). Termín lze také v případě nepříznivého počasí aktuálně posunout.  

V rámci přípravy lze provést samostatné zaměření hřiště, nicméně toto je případně součástí samotného 

normování. Normovací metodika každopádně vyžaduje, právě z důvodu správného změření, aby všechna 

odpaliště byla osazena trvalými nepřenosnými značkami, které označují počáteční bod měření. Tyto značky 

mohou mít celkem libovolnou podobu (typicky jde o zapuštěnou destičku či jinou podobnou variantu). 

Správné umístění značek je na straně odpaliště, délkově uprostřed plochy uvažované pro danou sadu 

odpališť. Značky zpravidla barevně korespondují s barvou příslušných odpališťových kamenů a bývá na nich 

uvedena délka jamky, ovšem nic z toho není nutnou podmínkou. 

Dále je potřeba připravit sekací plán, který odráží standardní nebo plánovanou výšku a frekvenci seče 

jednotlivých herních ploch (odpaliště, green, fairway, semirough, rough, ...). 

Nedílnou součástí přípravné fáze je zaslání objednávky. Více viz odstavec Objednávka. 

Každopádně je vhodné prvotní komunikaci ohledně záměru normování iniciovat v předstihu, aby bylo 

možno dané normování zahrnout do plánu prací a případně vyhovět požadovanému termínu. 

  



3.2 Normování v terénu 

Hlavní částí procesu normování je kompletní zaměření hřiště a všech dalších potřebných dat v terénu. 

V rámci této fáze je vhodná přítomnost zástupce hřiště (manažer, greenkeeper, STKář), který dokáže 

zodpovědět případné dotazy HNK. Součástí normování je také možná konzultace ohledně značení hřiště a 

místních pravidel. Normování vždy vede příslušně certifikovaný člen HNK. 

Náročnost této fáze se liší dle délky a složitosti daného hřiště, pro standardní 18jamkové hřiště se zpravidla 

jedná o jeden celý den.  

3.3 Výpočet normy 

Navazující fází je kontrola a další počítačové zpracování naměřených dat a odvozených tabulkových hodnot.  

Výstupem jsou normy pro jednotlivé kategorie z příslušných odpališť. Pro kategorii mužů se stanovují 

normy ze všech odpališť, pro kategorii žen se stanovují normy nejvýše pro standardní mužská klubová 

odpaliště (žlutá). Pro jedno hřiště (soubor jamek) lze stanovit libovolné množství kombinací. Typicky jde o 

normu pro 18 jamek a zvlášť pro jednotlivé devítky, případně další kombinace dle praktické využitelnosti 

(zejména u vícejamkových areálů).  

Náročnost této fáze opět odráží objem provedených prací (počet jamek, počet odpališť, počet 

požadovaných kombinací atd.). Standardně proběhne tato fáze včetně předání výsledků nejpozději do 2 

týdnů od provedení prací v terénu, není-li dohodnuto jinak.  

3.4 Předání výsledků a používání normy 

Výstupem pro objednatele jsou podklady pro tisk skóre karet, včetně zkontrolovaných délek jamek, 

doporučených hendikepových indexů a všech spočítaných norem. Dále je zpracována tabulka hracích 

hendikepů pro základní kombinaci odpališť, případně další doplňkové tabulky dle potřeb objednatele. 

Výstupy jsou, není-li vyžádáno jinak, zasílány elektronicky. 

Po vzájemné kontrole a odsouhlasení jsou příslušné kombinace zavedeny na server ČGF. Od toho okamžiku 

lze na dané kombinaci evidovat turnaje na úpravu hendikepu. 

4. Platnost normy; Změny na hřišti 

Dle metodiky je platnost vydané normy nejvýše 10 let. Nejpozději po 10 letech je tak potřeba provést 

kompletní přenormování hřiště. I etablované a zdánlivě neměnné hřiště totiž postupně mění svou tvář, 

minimálně vývojem kvality herních povrchů či růstem vegetace. Kromě toho průběžně dochází i k drobným 

úpravám v rámci samotné metodiky. Nová hřiště, kde ještě dochází k různému dolaďování, usazování 

tvarování seče, případně dalších změnám jako je výsadba stromů či budování nových překážek, je potřeba 

normovat častěji. 

V případě částečných zásahů do hřiště (doplnění či přebudování jamek, změna odpališť, vybudování nových 

překážek apod.), které podstatným způsobem změní herní obtížnost, lze provést částečné přenormování, 

kdy se nově normují pouze nové či změněné jamky. Každopádně je provozovatel odpovědný za to, že 

veškeré podobné podstatné zásahy do hřiště nahlásí HNK k posouzení, zde je nutné stanovit a vydat 

novou normu.  

 

  



5. Ceník 

Cena pokrývá jak samotný výkon, tak další přímé vynaložené náklady. Pro standardní golfová hřiště 

(z pohledu délky či počtu odpališť) se cena stanovuje paušálně a vychází z počtu normovaných jamek: 

 9 jamek 22‘000,- Kč + DPH 

 18 jamek 34‘000,- Kč + DPH 

 27 jamek 46‘000,- Kč + DPH 

Cena za znormování nestandardního počtu jamek či výpočet většího počtu možných kombinací se od 

tohoto ceníku dále odvíjí. V případě krátkých hřišť (akademií) nebo přenormování několika málo jamek se 

cena stanovuje individuálně.  

6. Objednávka 

Objednávka je nutnou součástí přípravné fáze normování. Musí zahrnovat následující údaje: 

 Adresáta/Dodavatele: Czech Golf Cosulting s.r.o. 

IČ 25099132, DIČ CZ 25099132 

Strakonická 2860/4, Praha 5 – Smíchov, 150 00 

 Identifikaci objednavatele včetně IČ a DIČ (upozorňujeme, že dodavatel je plátcem DPH) 

 Požadovaný rozsah prací (např. kompletní znormování hřiště, přenormování některých jamek aj.) 

 Termín (buď již dohodnutý, nebo rámcově požadovaný, případně nejzazší možný) 

 Potvrzení, že objednavatel je seznámen s touto metodikou včetně ceníku. 

Objednávku je potřeba zaslat předsedovi NHK. Bez zaslané objednávky nelze zaslat finální výstupy 

z normování, i kdyby toto mezitím proběhlo.  

Faktury jsou standardně vystavovány s 14denní splatností. 

7. Kontakty 

Stávající kontakty na členy Normovací a hendikepové komise: 

 Dalibor Procházka (předseda komise), 603 89 09 01, dalibor.prochazka@cgf.cz 

 Pater Vávrů, 604 280 037, petr.vavru@golfbrno.cz 

 Marek Hamata, 728 481 249, marekroundup@volny.cz 

 


