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KOMENTÁŘ K HODNOCENÍ PRAKTICKÉHO ÚKOLU ZE STAVBY TRATÍ 
 
...Na úvod musím přiznat, že jsem si těžce naběhl - už vím, že poctivě vyhodnotit takové 

množství tratí je spíše vytrvalostní disciplína ;) Omlouvám se tímto za zpoždění. Na druhou 

stranu mám i tak pocit, že to celé mělo smysl. Snad to vyplyne i z následujících odstavců.  

Díky všem, kteří k úkolu přistoupili seriózně - a takových byla evidentně většina. Mnozí 

přiznali, že v OCADu stavěli poprvé a něco nového se tak naučili. Fajn. 

Jak vznikly výsledky 

Metodika vznikala za pochodu a několikrát se měnila. Základem tvorby konečného pořadí je 
nakonec školní známkování 1-5, po půlbodech. Celková známka se počítá podle vzorce:  (2x 
KLASIKA + 2x MIDDLE + 1x ŠTAFETA)/5, tzn. že štafetový úkol má jen poloviční vliv na celkový 
výsledek. Je to proto, že šlo o jednodušší úlohu, mnohem lépe uchopitelnou.  
 
Snažil jsem se nepracovat se jmény, ale s čísly. Vaše návrhy jsem si nakopíroval pod 
náhodnými identifikačními čísly do adresářů podle tratí a pak už se zabýval jen obsahem. 
 
Postupně jsem zjistil, že si musím stanovit nějaká kritéria hodnocení, aby to celé neviselo jen 
na subjektivním haló efektu. I tak to celé samozřejmě subjektivní je, tomu se vyhnout nedá, 
proto to prosím berte s určitou rezervou. Zásadní rozdíly ve stavitelském kumštu se však 
podle mého názoru projevily poměrně jednoznačně. 
 
Kritéria - KLASIKA 

� známka za využití terénu 
V první plošší části se příliš nezdržovat a to málo se pokusit nějak "klasicky" využít. 

Hlavní část tratě umístit do kopcovité západní části, kterou bylo nejlepší využít 

systémem, který připomínal brýle. Nesnažit se za každou cenu postavit několik kontrol 

do světle zelené oblasti na JV mapy. 

� známka za vedení tratě 
Přiměřený počet kontrol - minimum nadbytečných krátkých postupů, pestrý rytmus, 

přehlednost zákresu, citlivost k reliéfu, nevynucené ostré úhly, kontroly v přímce... 

� známka za volby postupů 
Vyjadřuje míru výskytu volby postupu na trati. 

� známka za řešení občerstvení (jen pětinová váha) 
Počet stanic, načasování, způsob organizace, nadbytečnost, vhodnost umístění, 

zákres, zda není po prudkém výběhu... 

 
Kritéria - MIDDLE 

� známka za koncepci závodu a využití terénu 
Volba místa pro start a cíl tak, aby trať mohla vytěžit co nejvíc obtížných partií 

prostoru. Eliminace zbytečného převýšení. Navržení smyček v místech, která skýtají 

příležitost k náročné orientaci. 

� známka za vedení tratě 



Přiměřený počet kontrol, směrová i délková pestrost, přehlednost zákresu, 

nevynucené ostré úhly, kontroly v přímce... 

� známka za orientační náročnost a férovost 
Obtížné náběhy na kontroly; volba náročných, ale férových kontrolních bodů; míra 

snahy o maximální orientační nároky; práce s viditelností; víc než běh rovně od 

objektu k objektu. 

 
Kritéria - ŠTAFETY 

� celková známka za míru splnění úkolu, reflektující: 
- nápaditost větvení 
- vytěžení terénu 
- rovnocennost farstování 
- reálnost zákresu všech variant 
- zachování orientační obtížnosti u nových větví 
- efektivní nakládání s počtem kontrol 
- zachování převážně kontaktního charakteru disciplíny 
- nenachytávání na podobné kontroly velmi blízko sebe 
- plus body za nefarstovaný závěr 3.úseku  

Slovní hodnocení 

Slíbil jsem slovní hodnocení a mnozí ho (soudě podle mailů) i napjatě očekávali. Při 
hodnocení jsem se zpočátku opravdu snažil komentář pro každého připojit. Postupně jsem 
ale zjistil, že snaha o maximálně výstižné slovní zhodnocení mě neúměrně brzdí. Proto jsem 
se pak rozhodl už jen známkovat s tím, že kdo bude mít zájem o konkrétní vyjádření, tak se 
mu rád pokusím vyhovět na radovan@post.cz.  
Mnohé snad naznačí i následující výčet častých chyb a také některé anonymní pozitivní 
příklady, které najdete v závěru. 

Časté chyby a další poznámky 

 
KLASIKA 

� ne každý delší úsek je volba postupu - spíše musím bohužel konstatovat, že dost často 
tomu tak není - u některých řešitelů byl evidentní velký zkušenostní deficit, 
zabraňující poznat co je volba a co jen dlouhý postup; aby byl postup volba, musí být 
nějaký důvod neběžet rovně - a ten důvod tam až příliš často chybí (a nebo má 
postup zjevně jen jedno správné řešení); série delších postupů bez volby poníží závod 
na fyzický běžák; s tímhle problémem se ale OB potýká i na světové úrovni  

� extrémně dlouhý postup - takový postup má smysl, jen pokud nabízí hned několik 
variant; v opačném případě jen celou trať zjednoduší a působí spíše 
kontraproduktivně - proto je zařazení takového postupu dobré pečlivě zvážit a 
nesnažit se o něj za každou cenu; mít takových postupů na trati hned několik je pak 
téměř nevhodné - významně se sníží počet rozhodnutí, která závodník musí učinit  

� někteří plánovali první občerstvení poměrně pozdě - občerstvovat by se však mělo 
začít už po cca 30 minutách 

� z hlediska řešení občerstvení stále přetrvává nutkání rozsívat kelímky po cestě - z 
hlediska zajištění dostatečné kvality a hygieny je to poměrně nevhodné (pokud u 
každé skupinky kelímků nesedí člověk); nepraktické je to i pro závodníka, který nemá 



téměř nikdy 100% jistotu, že občerstvovačku nemine - když tedy nemít občerstvení 
na kontrole, tak nejlépe na krátkém jednoznačném postupu (tak to i mnozí navrhli) 

� jednoduchá kontrola je na klasice vhodná, pokud je koncem nějakého zajímavého 
úseku - pokud však volba zcela chybí, tak taková laciná kontrola poníží trať na 
žákovskou úroveň; místa pro kontroly by na druhou stranu měly respektovat čitelnost 
mapy 1:15.000 

� hlavním rysem klasiky má být volba postupu - několik komplikovanějších delších 
úseků, ale i snaha o jednoduchou volbu postupu na kratších postupech; tato 
představa klasiky byla bohužel ve většině řešení opomenutá; proto jsou taky známky 
u klasiky celkově nejhorší 

 
MIDDLE 

� v souboru bylo špatně uvedené měřítko (šotek, mapa je ve skutečnosti patnáctka), 
takže vaše tratě byly o polovinu delší - nakonec to bylo dobře, alespoň jste mohli 
snáze propojit nejzajímavější oblasti 

� suverénně největším problémem je absence nějaké vyšší orientační náročnosti na 
mnoha tratích - middle se tak stává jen řetízkem krátkých postupů od objektu k 
objektu - to je ale v důsledku velmi stereotypní a jednoduché 

� problémem je i samotný počet kontrol - mnozí dávají místy tolik kontrol, že může být 
vidět z jedné na druhou - přitom někdy je mnohem lepší nechat závodníka trochu 
rozběhnout delším postupem, pokusit se ho připravit o kontakt s mapou 

� u mnohých tratí se třeba vydařila určitá pasáž, a zbytek tratě byl o poznání jednodušší 
- proto je důležitá správná koncepce a směr vedení tratě terénem tak, abych na trati 
posbíral co nejvíc náročných náběhových směrů 

� fenomén viditelnosti - kontroly na middlu by neměly zářit do dálky (ani objekt, ani 
lampion); zrovna tak na postupu je žádoucí dostat závodníka do míst, kde se přeruší 
vzájemná viditelnost objektů 

 
ŠTAFETY 

� mnozí jako by nepočítali při návrhu větvení s různými kombinacemi a křižná spojnice 
tak občas přeškrtla kontrolu 

� když farstujeme dlouhý postup, tak je o něco lepší, když je farsta spíše na konci toho 
postupu než na začátku - závodníci mají přece jenom tendenci se shlukovat, což jim 
společná kontrola ulehčuje  

� při tvorbě nových větví a volbě nových kontrol se v některých případech znova 
projevilo, že dotyčný řešitel prostě neumí kontroly postavit do míst, kde je to 
orientačně náročné; i při štafetách by měla mít každá trať co nejvyšší orientační 
hodnotu, větvení vše nespasí 

� zdá se, že mnohým se zalíbila myšlenka protisměrné farsty - s tou bych však spíše 
šetřil jako s šafránem, nehodí se zdaleka všude a navíc je to spíše model pro 
farstování do dvou větví  

 
 
 
 
 
 



 
Jedna z nejpovedenějších klasik, která však stále ještě tráví až moc času v méně vhodné 
úvodní části lesa, což vede k podstatné slabině - volba postupu není na trati zastoupená tak, 
jak by mohla být. 
 

 
Také jedna z povedenějších tratí - tato efektivně využívá kopcovitou část prostoru pomocí 
smyček, připomínajících brýle. Naopak v úvodu se spíše nabízelo využít zelenou oblast 
západně od první kontroly. 
 



 
Také poměrně povedená trať. I tady tradiční výtka - moc vaty, málo volby. V úvodu je trať na 
pohled vedená hezky, ale bohužel se přesně vyhýbá největší přirozené překážce, kterou je 
hustníková bariéra mezi K1 a K7. 
 

 
Jeden z nejlepších middlů. Pestrá a docela náročná trať, vedoucí zajímavými oblastmi na 
zajímavých kontrolách. S překonáním říčky si autor poradil novým mostkem - to se smí. 
 
 

 
Trochu kostrbatá trať, která je ale šikovně vedená - m.j. se elegantně vyhýbá zbytečnému 
převýšení. 
 



 
Další pestrá a kultivovaná trať. V tomto případě by ještě místy šlo zvýšit orientační 
náročnost. 
 

 
Z mého pohledu trochu nešťastně zvolená koncepce, ale umně využitý prostor. Je vidět, že 
kontroly nejsou jen náhodně pospojované. 
 



 
Dobrá koncepce, hravá a pestrá trať s dostatečnou náročností. K14 by mohla být v hustníku a 
závěr tratě by se mohl pokusit nabídnout víc než jen běh rovně od lampionu k lampionu. 
 

 
Jedno z nejlepších štafetových řešení. Moderní střih. Vytknul bych jen problém se zákresem 
všech kombinací a zpočátku možná až zbytečně mnoho použitých kontrol. 
 



 
Také povedené řešení - v tomto případě jsou některé větve víc rozhozené do stran, ale autor 
se přesto snažil, aby celková délka zůstala vyrovnaná. 
 
 

Nepovinný úkol - SPRINT 

� známka 3,5 signalizuje že trať obsahuje některé závažné problémy 
� mnozí namotali trať tak, že zákres byl velmi nepřehledný a mnohé spojnice mezi 

kontrolami lomené, nebo dokonce pokroucené - u sprintu je to obzvláště citlivé, 
měli bychom se snažit co nejvíc eliminovat riziko, že se závodník v tom kalupu 
přehlédne; v prostorech jako je tento je to opravdu rébus a výzva - jak vytěžit z 
prostoru maximum a přitom udržet trať přehlednou a zakreslitelnou? 

� na některých tratích se mnohokrát vybíhalo z údolí a také se třeba několikrát 
aplikovala předlouhá obíhačka kolem neprůchodné zástavby - takový závod by se 
protáhl na 20-25 minut! 

� zmatky nadělala zeď kolem parku - někteří ji zřejmě nepovažovali za 
nepřekonatelnou, takže přes ni vedli postupy, které v podstatě neměly řešení (ale 
mapa není podle ISSOMu, takže to bylo nejednoznačné) 

� někteří se nachytali a postavili část tratě jako by to byl prázdninový závod ve 
skalách - to je ale velmi nevhodné 

� na mnoha tratích bylo zase poměrně málo voleb postupu, které ke sprintu patří - i 
když celkově to bylo mnohem mnohem lepší než u klasiky, alespoň snaha byla 
zjevná ve většině případů a mnohé volby se parádně vydařily 

 



 
Povedený sportovní sprint - zákres je tak tak na hraně únosnosti. Je to hodně svižné, ale 
přitom je skoro neustále co řešit. Jako zlepšení by šla ještě lépe využít oblast kolem kontroly 
č.6. Na druhou stranu je správné, že stavitel nenutí závodníky sprintu šplhat ve skalních 
srázech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přeju všem hodně kreativní inspirace při stavbě nebo kontrole báječných orienťáckých 
závodů! 
 
Radek Novotný 
Hradec Králové, 14.3.2011 


