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Proč toto téma?

• výstup z celoročního procesu hodnocení

• poučení pro budoucí pořadatele:                 
co (ne)následovat

• zaměřím se na MČR a některá společná 
témata



Objektivita hodnocení?
• v(d)ěčné téma…

• na výrazných negativech nebo výrazných 
pozitivech panuje velká shoda

• na řadu věcí odlišné názory – ne každému 
vyhovuje to samé (jeden ocení, druhý 
zkritizuje) – platí zejména o organizaci 
mimo les

• hodnocení „v lese“ výrazně ovlivněno 
vlastním zážitkem z absolvované trati



MČR NOB                               
STH - Horní Brusnice

• - stavba tratí některých kategorií 
„nedůstojná“ MČR – příklady D20, H21

• - krátké veteránské tratě

• - více připomínek k mapě

• - další připomínky: web, on-line výsledky, 
shromaždiště, tratě bez doběhu na 
shromaždiště

• nedoceněný sál





MČR sprint – VTA - Tábor
• + terén

• + stavba tratí (zajímavé bylo i odstranění 
překážek pro později startující kategorie)

• - start veřejného závodu (dokáže někdo 
popsat, o co šlo)

• - chybějící vyvěšování výsledků

• - obecný pocit: výborně zvládnuté hlavní 
kategorie do televize, méně sil už na zbytek 
závodu





MČR KT – TBM - Chlébské

• -+ rozdílný pohled na terén Q a F (Q 
v zarostlejších pasážích, tratě se 
zrychlovaly)

• + velkoplošná obrazovka a hlavně to, co na 
ní běželo (Tesla TV)

• - „mimo les“: nezajištění ubytování 
v tělocvičně





MČR SŠ – TZL - Zlín
• + terén: zajímavé sídliště

• + zajímavá stavba tratí – paralelní objekty 
(kdo nestíhal, nekontroloval kódy…)

• + celková organizace

• - ražení cíle v kontaktním režimu (i když to 
bylo v pokynech…)

• - smysl karantény, když je slyšet vše od 
komentátora





MČR KL - JPV+KON - Kladky
• + vhodný terén na vrcholnou českou klasiku 

(velký a členitý), i když někteří veteráni to 
vidí jinak

• + stavba většiny tratí hodnocena kladně

• - u mnoha tratí nedodrženy časy (Q některé 
dlouhé, H16 krátké, F hodně tratí delších)

• Hodně se řešilo spojení MČR a MSR - nakonec díky menšímu zájmu o 
MČR než třeba o rok dříve byl počet závodníků zvládnutelný. Některé 
momenty pozitivní (slavnostní zahájení), občas kolize: vyhlášení MSR 
a doběh nejlepších veteránů, perličkou, která se řešila bylo 
(ne)přihlášení českého dítěte do slovenského závodu…





MČR š a k – EKP - Krajníčko
• + terén hodnocen převážně kladně

• + celková organizace pro 1800 závodníků

• - porušena dávno zavedená tradice nefarstovat 
na 3. úseku po divácké kontrole

• - poznámky k nevyrovnaným farstám

• - ne zcela pozitivně bylo hodnoceno umístění 
kontrol na hradě (nečitelnost, zbytečnost) 

• +- zajímavé jsou různé pohledy na centrum 
závodu: někdo oceňoval prostor, jiní kritizovali 
nekompaktnost

 





Další společná témata

• plný les

• co by…, kdyby

• mapy

• ale našlo by se jich víc (počet toiek, 
pisoáry…)

• není pořadatel ten, aby se zavděčil 
závodníkům všem



Plný les

• např. BOR – KT, ale i MČR KT Q: 

stavba tratí nápaditá, pokud by se hodnotila 
každá trať zvlášť, ale snaha pro všechny 
kategorie maximálně využít nejatraktivnější 
část prostoru devalvuje náročnost…





Co by…, kdyby…

• „co by dělali pořadatelé, kdyby pršelo“ – 
bezvýznamná poznámka, na „kdyby“ se 
nehraje.                                                      
Na druhou stranu je to upozornění, že každý 
odpovědný pořadatel by si měl udělat 
„mokrý audit“



Mapy (zdroj MR)

• - 1/3 všech map nebyla zaslána MR 30 dní 
před závodem

• - na 90% map něco formálního chybí 
(nějaký údaj v tiráži, mapka mapařů nebo 
zvláštní mapové značky)

• - několik mapy nebylo předáno ČSOS 
(3xPHK, 3xTZL, 2xEKP)
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