
PRAKTICKÁ ČÁST ZKOUŠKY 
STAVBA TRATÍ – SITUACE A ZADÁNÍ PRAKTICKÉHO ÚKOLU 
 

Stavba tratí by měla teoreticky následovat až po absolvování školení, kde účastníci 

dostanou rady, jak se ke stavbě tratí postavit, jak se to dělá… 😊 

Vzhledem k tomu, že stavba tratí není žádná věda a většina aktivních závodníků ví, co se 

mu na tratích líbí, co ho štve, v dostupných metodických materiálech jsou dohledatelné 

zásady a rady pro stavbu tratí, tak nevidím problém v tom, aby stavba tratí (domácí 

úkol) předcházela školení a naopak v rámci školení posloužila pro ilustraci možných 

přístupů ke stavbě tratí 

 

ÚKOL Č.1 

 

Mapa Lipnice (1:10000) zobrazuje prostor, který určitě není úplně typickým pro stavbu 

oblastních závodů na Vysočině. Vzhledem k pozůstatkům těžby kamene je zde řada 

detailů, kamenitých oblastí, lomů, které stavbu tratí relativně usnadňují. Máme-li však 

v tomto prostoru postavit oblastní závod na klasické trati, pak si musíme dát pozor na to, 

aby se nejednalo pouze o delší KT, aby závod nebyl mapově extrémně náročný, aby se 

závod nerozhodoval v dohledávkách, abychom vymysleli postupy s možností volby…  

 

P R A K T I C K Ý Ú K O L 

• Postavit závod na klasické trati na závodě oblastního žebříčku pro kat. H12, H21C a 

H45 

• cíl musí být v centru závodu, centrum si zvolte tak, aby to nebylo úplně mimo realitu  

• všechny tratě musí mít společný start, ten musí být přiměřeně umístěný vzhledem k 

centru závodu (zejména tak, cesta na start byla rozumné délky a nebyla v kolizi s 

tratěmi) 

• výměna mapy není povolena 

Na co myslet: 

• tratě by měly charakterem a délkou odpovídat typu závodu a konkrétní kategorii 

• při plánování umístění kontrol je nutné zapojit představivost a vzít v úvahu lokální 

viditelnost (aby lampión zbytečně nesvítil a naopak) 

• v hlušších místech prostoru se dá pracovat i se změnou směru, délkami postupů... 

Jaká je dobrá trať? 

• přiměřená požadavkům dané kategorie 

• regulérní (podle pravidel; snažící se omezit roli náhody) 

• respektující omezení prostoru (zakázané prostory, soukromé pozemky...) 

• maximálně využívající obtížné prvky daného terénu 

• pestrá, proměnlivá, místy překvapivá, inspirativní 

• Soubor GIF s mapou Lipnice je pro měřítko 1:10000 v rozlišení 300 DPI. 

 

NEDÍLNOU A DŮLEŽITOU ČÁSTÍ ÚKOLU JE TEXTOVÁ ČÁST (doc, docx nebo pdf) 

se stručným komentářem k jednotlivým tratím a k jednotlivým postupům – tzn. 

zdůvodnění koncepce tratí, umístění kontrol, popsání smyslu jednotlivých 

postupů, apod. 

 

ÚKOL Č.2   

 

Mapa Sykovec (1:10000) zobrazuje prostor v místě školení. 

 

P R A K T I C K Ý Ú K O L 

 

I. část 

• postavit závod na krátké trati na závodě oblastního žebříčku pro kat. D14, D55  

• cíl musí být v centru závodu, centrum si zvolte tak, aby to nebylo úplně mimo realitu  



• obě tratě musí mít společný start, ten musí být přiměřeně umístěný vzhledem k 

centru závodu (zejména tak, cesta na start byla rozumné délky a nebyla v kolizi s 

tratěmi) 

• výměna mapy je povolena (uvést pouze v komentáři, zakreslit do jednoho souboru) 

Na co myslet: 

• tratě by měly charakterem odpovídat typu závodu a konkrétní kategorii, délku tratě 

zvolte tak, aby výsledná trať nebyla nudná, aby lákala k proběhnutí (nemusí striktně 

odpovídat Pravidlům OB 😊   

• přiměřená požadavkům dané kategorie 

• regulérní (podle pravidel; snažící se omezit roli náhody) 

• pestrá, proměnlivá, místy překvapivá, inspirativní 

• Soubor GIF s mapou Sykovec je pro měřítko 1:10000 v rozlišení 300 DPI. 

 

II. Část 

• Bude realizovaná v rámci sobotní části školení 

• Stavitel tratí si oběhne postavené tratě (kontroly), posoudí vhodnost jejich umístění a 

na základě této terénní části úkolu provede finální úpravu tratí a doplní textovým 

komentářem 

 

 

Termín pro zaslání úkolu č.1  a teoretické verze úkolu č.2 je 7.3. 2018 20:00 hodin; 

finální verze úkolu č. 2 je 12.3.2018 do 20.00 hod., vždy  na adresu 

radan.kamenicky@gmail.com - nejlépe jako datový soubor v OCADu v. 8 až 10 včetně 

popisů – u úkolu č. 1 popisy pouze u H21C. Připouští se i poslání vyexportovaných tratí s 

mapou a s popisy (PDF, JPG, GIF…) nebo souboru s naskenovanou mapou se 

zakreslenými tratěmi spolu s popisy kontrol (opět stačí u kategorie H21C). Mapa je v 

ISOM2000, ale v tomto případě je na vás, zda zvolíte zákres podle ISOM2000 nebo 

ISOM2017. 

 

Snad je to pochopitelné 

Radan Kamenický 
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