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O bsa h – hledá m e odpovědi na  3 
otá zk y

O 1:
Ja k  jsm e na  tom  se  stavbou tratí 
pro ne jm enší (žá k y 5-12 le t)? 





O bsa h – hledá m e odpovědi na  3 
otá zk y

O 2:
Proč  jsou tratě  pro ne jm enší 
dlouhodobě ne jhůře  stavěné  tratě  
na  č eskýc h zá vodec h?



O bsa h – hledá m e odpovědi na  3 
otá zk y

O 3:
Co m ůžem e společ ně  udě lat pro to, 
a by tratě  pro ne jm enší byly 
podstatně  lepší?



O bsa h – 3 otá zk y
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Ja k jsm e na  tom  se  stavbou tratí pro ne jm enší (žá k y 5-
12 le t)?

v Máme situaci? Máme problém! 

v Jsou i případy na trestňák (Nejdek, děti co tam byly se doteď léčí s následky).

v Sám to řeším přes 10 let. (fáborky, žáky, škála obtížností) a nejsem první (Peka) - výsledek nic 
moc. Krutě zaostáváme za světem (příklady - Francie, Švédsko, Norsko)! I těm nejlepším ulitne 
naprostá blbost (Mára a jeho přednáška o stavbě fáborků). 
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§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti

(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo 
těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní 
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo 
kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel 
potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví

Ja k jsm e na  tom  se  stavbou tratí pro ne jm enší (žá k y 5-
12 le t)?

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-7-dil-1-paragraf-273
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-7-dil-1-paragraf-273


Ja k jsm e na  tom  se  stavbou tratí pro ne jm enší (žá k y 5-
12 le t)?

vJasně, je to exces,  ALE 
• Nekoledujeme si o něj dlouhodobě?
• Nejsme až příliš tolerantní k chybám ve stavbě tratí 

pro nejmenší?
• Jaké máme mechanismy, aby se něco podobného 

neopakovalo?

vAni další závody nejsou hitparáda…
vSilně zaostáváme za světem (příklady - Švédsko, 

Norsko, Francie)!
• stabilní systém tratí pro nejmenší
• na stupeň obtížnosti se jde spolehnout
• promyšlená organizace podporující bezpečnost a 

přívětivost

vI těm extra zkušeným se občas povede úlet - Mára 
Cahel a jeho přednáška o stavbě fáborků 
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Tratě  pro ne jm enší jsou 
dlouhodobě ne jhůře  stavěné  tratě  

na  č eskýc h zá vodec h!

Ja k jsm e na  tom  se  stavbou tratí pro ne jm enší (žá k y 5-
12 le t)?



O bsa h – 3 otá zk y



Proč  jsou tratě  pro ne jm enší dlouhodobě ne jhůře  
stavěné  tratě  na  č eskýc h zá vodec h?

Efekt českého terénu
vlehčí české terény vedou k tomu, že za 
vrchol stavitelského umění je považováno 
vykřesat z daného terénu co nejtěžší trať 
(ve Skandinávii je to naopak)

vto často vede k tomu, že: 

a) na tratě pro nejmenší nezbývá tolik 
času

b) přenáší se na ně mentalita "nachytat 
závodníka" nebo "čím těžší, tím lepší" 

c) stavitel se často vmanipuluje do 
schématu (umístění startu, umístění 
většiny kontrol), ve kterém je dost  
těžké odpovídající tratě postavit 
(zvlášť když ho tlačí čas) 



Proč  jsou tratě  pro ne jm enší dlouhodobě ne jhůře  
stavěné  tratě  na  č eskýc h zá vodec h?

Přehnaná soutěživost
vklam dodržení směrného času  - „nejlepší to dali, tak je 

vše OK“
vobčas i honění si trika - „naše děti to v pohodě 

zvládnou“
vnesmyslné postaršování, argumentace potřebou 

rozvojových podnětů
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Proč  jsou tratě  pro ne jm enší dlouhodobě ne jhůře  
stavěné  tratě  na  č eskýc h zá vodec h?

Degradace důležitosti -  tolerance k riziku, nedostatečná 
priorita. "co tě nezabije, to tě posílí" "oni si nějak poradí" 
"alespoň mají pořádnou výzvu" 

Osobnost stavitele -  stavět dětské tratě chce zkušenosti, 
není to lehký, sám jsem v mládí postavil tratě, za které 
bych si teď nafackoval! 



O bsa h – 3 otá zk y



Co m ůžem e společ ně  udělat  pro to, a by tratě  pro 
ne jm enší byly podstatně  lepší?

Nestavět je není řešení -  potřebujeme na závodech 
vhodné tratě pro věkovou skupinu 5-12 let!

1. Přiznat si, že máme problém -  k tomu se tu snažím 
přispět 



Co m ůžem e společ ně  udělat  pro to, a by tratě  pro 
ne jm enší byly podstatně  lepší?

2. Věnovat tratím pro nejmenší náležitou pozornost a 
kapacitu

 Závod se staví od dětského startu! 
Tratě se staví tak, aby je zvládli (skoro) všichni v 

rozumném čase do hodiny! 
In dubio pro simplicio! Radši lehčí než těžší; vítězný 

čas 15 minut ničemu nevadí.   (v Norsku dávali mapy 
pro děti na prezentaci!) 
Elita nemá problém s kompromisy ve prospěch 

nejmenších (FB průzkum s repre) 
Dětské tratě musí stavět někdo, kdo ví, co děti v lese 

zvládnou a jak reagují 
U dětí neplatí, že "nejlepší trénink je závod"; nové 

techniky se mají učit v tréninku, ne při závodě (tam 
mají používat to, co už mají zvládnuté) 



Co m ůžem e společ ně  udělat  pro to, a by tratě  pro 
ne jm enší byly podstatně  lepší?

3. Použivat dostupné techniky a pomůcky
vplastové fáborky s kolíčky 
vpřes těžkou pasáž dát klidně povinný úsek! 
vve Skandinávii fáborkují málo zřetelné cesty/průseky
vZpropagovat a důsledně dodržovat tabulku obtížností!

4. Kontrola - oponentura - zpětná vazba
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D ík y za  
podporu!
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