
Mistrovství ČR na klasické trati, 15.–16. 10. 2016, Osečná – zpráva delegáta 
 

•  standardně dobrá soutěž se zajištěním všeho potřebného pro závody celostátní úrovně: 
náročné závody v kvalitním terénu, ubytování a strava v centru závodů;  
– přínosem pro závodníky byly různé možnosti ubytování (chatky, tělocvična) v jednom místě; 
– stravu lze označit za nadstandard, bez kterého se dá obejít, ale její zajištění je vždy plus. 
 
Postřehy pro oba závody 
 

•  základní informační servis zajištěn na samostatné webové stránce v minimalistickém pojetí: 
propozice, pokyny, předběžné startovní listiny a výsledky ve formátu PDF, časové lhůty pro 
zveřejnění informací dodrženy; 
 

•  schvaluji startovní listiny zveřejněné předem jako přínosné pro závodníky, i když pak dojde 
ke drobným změnám při finalizaci oficiální startovky (redukce mezer po absentujících závodnících 
v konkrétních kategoriích); 
 

•  časový rozpis v rámci vlastních závodů dodržen po všech stránkách; 
 

•  pro oba závody zvolen přesun do prostoru závodu po vlastní ose (s ohledem na vzdálenosti 
v sobotu vlastními vozidly, v neděli pěšky) s pevně určenými časy pro odevzdávku přijímačů 
a příchod do karantény v předstartovním prostoru;  
 

•  kladně hodnotím vybavení prostoru karantény pro delší čekání i za nepříznivého počasí 
(pořadatelské stany, mobilní toaleta); 
 

•  oproti zaběhlému standardu byla předem v pokynech zveřejněna poloha startu i cíle a závodní 
prostor – tento přístup nenarušuje regulérnost závodů, naopak všichni závodníci mají předem 
konkrétní informace (odpadají tradiční spekulace o poloze cíle a případná výhoda z předchozí 
znalosti prostoru); 
 

•  mapy aktuální (stav 2015 v obou případech) na papíru vyšší gramáže (drobnost, kterou závodníci 
ocení za deště, když nemají z mapy rozmočený hadr dřív než ji zasunou do mapníku); 
 

•  závody na dvou frekvencích (rozdělení kategorií viz níže u jednotlivých závodů); kladně 
hodnotím rozdělení tratí tak, že konkrétní kategorie braly všechny vysílače pomalé nebo rychlé, 
bez nutnosti přelaďování; 
– staviteli se povedlo pro většinu kategorií postavit tratě se shodnými vysílači v obou závodech 
(z pohledu pravidel to nic  neznamená, ale potěší); 
 

•  v obou závodech byly tři kontroly zdvojené (pomalá a rychlá na jednom místě, stejné číslo 
v souladu s pravidly); 
– jak je uvedeno v protokolu, diskusi vyvolal způsob značení zdvojených kontrol, který byl 
v souladu s platnými pravidly AROB ČR, nikoliv s pravidly mezinárodními; pro zamezení dohadů 
lze pro příště doporučit přesně popsat způsob značení kontrol v pokynech; 
 

•  jury závodů jmenována s předstihem, při vlastních závodech neměla nic podstatného k řešení :o). 
 
15. 10. 2016 – klasická trať 144 MHz, Hamr na Jezeře 
 

•  terén se značným převýšením, mimo paseky a hustníky čistý, převážně jehličnatý les, místy skály 
(pískovcová patra, vrcholové výchozy); 
– velikost mapy přiměřená pro klasickou trať, umožňující stavbu tratí bez nutnosti stavět kontroly 
do okrajových partií s jednoduchou dohledávkou a „potkávacími úseky“; 
– v prostoru byly v souladu s pravidly vyšrafovány zakázané prostory, konkrétně přírodní památky 
Široký kámen, Děvín a Ostrý;  
 

•  tratě odpovídající úrovni soutěže, vzhledem k charakteru terénu relativně náročné;  
– umístění startu a cíle (zhruba 1,25 km od sebe) umožnilo postavit přiměřené tratě pro dětské 
i dospělé kategorie, „pomalé“ kontroly (tedy včetně zdvojených) v relativně malém, ale dosti 
kopcovitém prostoru, dvě samostatné „rychlé“ kontroly ve vzdálenosti umožňující natáhnout 
přiměřené délky elitním kategoriím;  



– kladně hodnotím dobré rozrůznění tratí, shodné tratě měly pouze D19/D35 a D50/M60, naopak 
všechny dětské tratě měly jedinečnou kombinaci kontrol (to se moc často nevidí); 
– na základě vzájemné pozice startu a cíle na okraji mapy se dalo čekat, že tratě budou tvořit 
jednoduchý „oblouk“ po směru hodin, ale staviteli se povedlo připravit tratě s různými variantami 
pořadí i pro kategorie se 4 kontrolami; 
– lesní silničku jdoucí středem mapy překonávaly při optimálním postupu pouze tratě kategorií 
s rychlými vysílači, silničku vedoucí k majáku pak všechny kategorie; v obou případech šlo 
o místní komunikace s minimálním provozem, na které byli závodníci předem upozorněni 
v pokynech a přeběh od majáku (začátek cílového koridoru) byl hlídán pořadatelem; 
– délky tratí dětských kategorií odpovídaly pravidlům s výjimkou kategorie M14 (3,5 km), zde je 
ovšem v pravidlech zbytečně úzké rozmezí 4–5 km a v kopcovitém terénu byla uvedená délka zcela 
dostačující (viz dosažené časy, hodina je až dost, i když zřejmě ani závodníci na předních místech 
se nevyvarovali ztrát);  
– navzdory ustanovení v pravidlech (bod 17.1) považuji u starších kategorií (od MD16) za vhodné 
při posuzování dodržení směrných časů brát v úvahu spíše časy vítězů než efektivní časy prvních 
tří: konkrétně v kategoriích D19 a D35 by se vítězky v pohodě vešly do tolerance, ale ztráty dalších 
závodnic posouvají efektivní časy za hranici; časy vítězů odpovídají směrným časům ve všech 
kategoriích s výjimkou M60, kde to ovšem lze přisoudit spíše samotným závodníkům (srovnej 
s časy D50 na shodné trati); 
 

•  start a cíl přehledně organizovány, bez připomínek;  
 

•  umístění kontrol OK, viditelnost v terénu přiměřená; 
– rozmanité umístění kontrol vzhledem k reliéfu terénu: na vrcholech, svazích i na rovině pod 
kopci; lze konstatovat, že i vysílače umístěné relativně nízko bylo možno v průběhu závodu dobře 
zaměřit;  
– v určitých místech zaznamenáno ovlivnění příjmu signálu (osobně na silničce jdoucí středem 
mapy, možná i jinde), zřejmě mohlo být způsobeno přítomností vedení (nebo potrubí apod.) pod 
povrchem (to je dost možné vzhledem k nedávné těžbě v prostoru); takovéto jevy však pořadatel 
nemá šanci předem odhalit v plné míře a je na závodníkovi, aby se s tím vypořádal. 
 
16. 10. 2016 – klasická trať 3,5 MHz, Osečná, osada Podvrší 
 

•  v případě nedělního závodu pořadatel umožnil odevzdávku přijímačů ráno v centru závodů 
(s pořadatelským odvozem) jako alternativu k povinnosti odevzdat přijímač do určené doby na 
startu; v tom případě pak závodníkům stačilo dorazit až na svůj start, resp. do času určeného pro 
vstup do předstartovní karantény; 
 

•  terén stejný jako v sobotním závodě (kopcovitý, mimo hustníky dobře průběžný), ale bez skal; 
– velikost mapy přiměřená pro klasickou trať, další komentář by byl shodný se závodem 144 MHz; 
 

•  tratě podobně náročné jako v sobotu, odpovídající charakteru terénu a úrovni soutěže, přiměřené 
pro dětské i dospělé kategorie; 
– i zde kladně hodnotím dobré rozrůznění tratí, shodné tratě měly pouze D19/D35, D14/D60, 
D50/M60 a D20/M19 (to je jediná shoda, která podle mě být nemusela, junioři mohli klidně mít 
delší trať bez 5); 
– podobná vzájemná pozice startu a cíle (zhruba 1,25 km od sebe), opět se povedlo připravit pro 
řadu tratí různé varianty pořadí, které s ohledem na převýšení mohlo hrát zásadní roli i v případě 
kratších tratí s relativně blízkými kontrolami; 
– „pomalé“ kontroly (tedy včetně zdvojených) i zde v relativně malém, ale kopcovitém prostoru, 
dvě samostatné „rychlé“ kontroly byly tentokrát „odhozeny“ na druhý konec mapy a tato stavba 
nabídla elitním kategoriím zajímavou trať s dlouhým přeběhem (zásadní volba postupu) a relativně 
blízkými kontrolami v závěru, kde rozhodovala volba pořadí, realizace postupu i dohledávky;  
– délky tratí dětských kategorií odpovídaly pravidlům s výjimkou kategorie M14 (3,7 km); nebudu 
zde opakovat slova ze 144 MHz, jen zdůrazním, že úroveň tratí byla v obou závodech přiměřená 
(bez ohledu na čísla v pravidlech) a dosažené časy tomu odpovídaly;  



– i v tomto závodě beru při posouzení směrných časů pro starší kategorie (od MD16) v úvahu vedle 
efektivních i vítězné časy, zejména v méně obsazených kategoriích; tyto časy odpovídají směrným 
časům ve všech kategoriích s výjimkou M40, kde to ovšem též lze přičíst na vrub závodníkům; 
 

•  start a cíl přehledně organizovány, bez připomínek vyjma následující;  
– oproti pokynům se změnila délka cílového koridoru: zatímco v sobotním závodě lze přimhouřit 
oko (namísto 250 m zhruba 150 m, budiž), v neděli mělo být 150+20 m (oboustranný závěr 
koridoru), ale skutečný doběh od majáku nebyl o moc delší než těch 20 metrů (není to nic proti 
pravidlům, ale na základě předem známé informace si závodník rozvrhuje síly v závěru závodu – 
může to hrát roli, kdyby šlo o sekundy); na druhou stranu tato informace byla k dispozici na startu 
(pak je věcí závodníka, zda si jí všimne); 
 

•  umístění kontrol OK, viditelnost přiměřená, slyšitelnost dobrá, taktéž bez dalších připomínek. 
 
Závěrem   
 

•  při psaní komentáře o zakázaných prostorech mě napadá, do jaké míry při konkrétním závodě brát 
v úvahu veškerá maloplošná chráněná území v prostoru závodu [tedy zde ještě Jelení vrchy 
a Rašeliniště Černého rybníka – pro vyznačení v mapě to není třeba obíhat v terénu, přesné hranice 
MCHÚ by měly být zobrazené na https://geoportal.gov.cz/web/guest/map (při vhodném přiblížení), 
ale lze vzít i obrysy z http://www.mapy.cz (koukám, že jsou shodné, zřejmě stejný zdroj)]; je to 
ke zvážení vždy v konkrétních případech a záleží na účelu ochrany, skalnímu výchozu pár běžců 
neublíží, zatímco na botanickou nebo zoologickou lokalitu může být vhodné brát ohled (ale mezi 
námi, při stavbě tratí jarního MČR u Řásné jsem na to ani nemyslel…); 
 

•  ještě poznámka ke směrným / efektivním / vítězným časům: dost podrobně to již rozebral Jakub 
Oma v závěru zprávy delegáta na jaře a do značné míry se s jeho názorem ztotožňuji – zejména 
v kategoriích s menším počtem závodníků a značnými časovými rozestupy i na předních místech 
může být dodržení efektivních časů prvních tří pro stavitele takřka neřešitelný problém (anebo 
může postavit trať, kterou vítěz půjde za 40 minut, což zase bude na úkor kvality dané tratě…); 
v podstatě absurdní situace nastává v případě kategorií se 4 a méně závodníky, kde obsazení 
kategorie nestačí na udělení výkonnostních tříd (i na soutěži 1. stupně), ale pro směrný čas by měl 
být počítán i výkon posledního nebo předposledního závodníka; 
 

•  více na stránkách soutěže, viz http://www.foxteamturnov.cz/m%C4%8Dr-2016.php; 
 

•  vše, co v tomto textu není blíže komentováno, bylo z mého pohledu v pořádku;  
 

•  díky za takové závody a rád příště přijedu zas. 
 
Brno,  24. 10. 2016 Petr Hrouda 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
http://www.mapy.cz/

