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Souhrn 

Název práce: Srovnávací analýza náročnosti standardních běžeckých tratí používaných pro 

republikové závody v běhu na lyžích v ČR. 

Název práce v anglickém jazyce: Comparation analysis ofthe difficulty of standarted Cross-

Country skiing courses used for A-category competitions in Czech republic. 

Jméno a příjmení diplomanta: Martin Kocum 

Studijní obor: Tělesná výchova a sport. 

Cíl práce: Cílem naší diplomové práce je shromáždit a porovnat homologační parametry 

jednotlivých 5-ti kilometrových okruhů závodních tratí s homologací pro 

republikové závody v běhu na lyžích v ČR (závody kategorie A), srovnat je 

s parametry vybrané zahraniční závodní tratě adekvátní délky, splňující homologační 

kritéria FIS pro pořádání závodů Světového poháru v běhu na lyžích, a srovnat je 

s parametry tuzemské závodní tratě homologované pro závody kategorie B a podat 

přehlednou tabulku rozdělující vybrané závodní tratě v ČR podle objektivního 

srovnávacího kritéria jejich celkové náročnosti. 

Metoda: Statistické zpracování a vyhodnocení homologačních parametrů popisujících 

vertikální a horizontální charakteristiky jednotlivých tratí. Srovnávací analýza 

podkladových materiálů - homologační protokoly SLČR (Svaz lyžařů České 

republiky) pro jednotlivé závodní tratě. 

Výsledky: Výsledné srovnání náročnosti jednotlivých tratí podle objektivních kritérií pomůže 

jak závodníkům, trenérům a pořadatelům závodů, tak i běžným uživatelům z řad 

amatérských sportovních nadšenců jako vodítko usnadňující orientaci v obtížnostech 

jednotlivých závodních tratí. 

Klíčová slova: běh na lyžích, FIS (Federation Intemationale de Ski), homologační kritéria, 

náročnost tratě, SLČR (Svaz lyžařů České republiky), standardní trať. 
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1. Úvod 

Stačí jeden jediný lyžařský výlet, aby i nezaujatý pozorovatel došel k závěru, že 

v českých zemích se lyžování stalo opravdu masovým sportem. V bílých stopách všech našich 

hor se nezřídka pohybují téměř zástupy lyžařů všech věkových, sociálních i výkonnostních 

skupin. Ať již je to zapříčiněno historickým vývojem, fmanční situací nebo jen 

geomorfologickou charakteristikou našich hor, je naprosto zřejmé, že značná část milovníků 

lyžování u nás dává přednost severskému (klasickému) lyžování, ať už v podobě sportovní, 

závodní, či jen ve formě lyžařské turistiky. 

Na rozdíl od dob nedávno minulých jsou v současnosti téměř všechny české horské 

oblasti protknuty desítkami kilometrů strojově upravovaných a značených lyžařských tras, 

přibývá pravidelně upravovaných tratí a okruhů, společně se vzrůstající kvalitou lyžařské a 

turistické infrastruktury se zlepšuje i technické vybavení a sportovní zázemí většiny 

lyžařských areálů. 

V návaznosti na stále vzrůstající oblibu a propagaci různých outdoorových a 

takzvaných fitness aktivit, mezi něž klasické lyžování, potažmo běh na lyžích, bezpochyby 

patří, přibývá i rekreačních sportovních lyžařů a amatérských závodních běžců. Ti vyhledávají 

kvalitně upravené, více či méně náročné lyžařské tratě a okruhy, které by splnily jejich 

očekávání a naplnily jejich ambice. Nemalou zásluhu na tomto stavu lze zcela nepochybně 

přiznat i úspěchům našich reprezentantů v běhu na lyžích na mezinárodním závodním poli, 

v čele s takovými osobnostmi lyžařského světa jako jsou Kateřina Neumannová nebo Lukáš 

Bauer. 

Jak již bylo zmíněno, na území našeho státu v současné době existuje poměrně velké 

množství lyžařských tratí a okruhů, z nichž se většina nachází v nejznámějších horských 

oblastech (Krkonoše, Jizerské a Krušné hory, Šumava, Jeseníky). Nejvýraznější výjimku tvoří 

závodní tratě v Novém Městě na Moravě, které přestože se nenacházejí v typicky horském 

prostředí, pravidelně hostí i závody Světového poháru. Nezanedbatelné množství z těchto tratí 

se pravidelně využívá pro pořádání rozličných závodů v běhu na lyžích všech možných 

kategorií, výkonnostních skupin a úrovní od oblastních až po republikové a mezinárodní. Aby 

byly tyto závody regulérní, měly by závodní tratě splňovat určité normy a kritéria. 

A právě těmito kritérii a pravidly se zabývá tato diplomová práce, s cílem vytvořit 

z poměrně nepřehledné baterie hodnot, čísel, map a profilů i pro běžného uživatele 

srozumitelné schéma porovnávající mezi sebou jednotlivé závodní tratě z hlediska jejich 

náročnosti. 

7 



2. Charakteristika běhu na lyžích 

2.1. Obecná charakteristika běhu na lyžích 

Běh na lyžích je pohybová činnost, obsahující způsoby běhu a další lyžařské běžecké 

dovednosti, které umožňují bezpečný a účelný pohyb v zasněženém terénu. Vedle alpských 

disciplín a skoku na lyžích tvoří součást komplexního pojetí lyžování. Běh na lyžích je 

samostatná lyžařská závodní disciplína vytrvalostního charakteru s cyklickou pohybovou 

strukturou (Gnad, 2002). 

Zároveň může být i součástí dalších sportovních disciplín (biatlon, lyžařský orientační 

běh, severská kombinace), ale i prostředek lyžařské turistiky či pohybové rekreace. Je to jedna 

z nejrozšířenějších zimních pohybových aktivit (Gnad, 2002). 

2.2. Fyziologická a antropometrická charakteristika běhu na lyžích 

Z fyziologického hlediska je běh na lyžích charakterizován opakováním pohybových 

cyklů (cyklickou pohybovou činností), které se u jednotlivých běžeckých způsobů odlišují 

svým charakterem, tempem i funkční a metabolickou odezvou. Pohyb je uskutečňován 

pomocí odrazu dolních končetin, doprovázeného odpichem paží, s následným využitím skluzu 

lyží po sněhu. Běh na lyžích představuje vytrvalostní zátěž, skládající se z poměrně 

jednoduchých pohybových struktur cyklického charakteru s velkým výdejem energie, který je 

závislý na délce, profilu a charakteru trati, na rychlosti i technice běhu. Běh na lyžích 

vyžaduje sílu svalstva dolních a horních končetin a trupu, rychlost a nervosvalovou 

koordinaci, vytěžuje značnou měrou oběhový a dýchací systém a účinně je rozvíjí 

(Havlíčková, 1993 ). 

Lyžařský běh se vzhledem k délce svých závodních tratí a době, která je potřebná 

k jejich absolvování, řadí mezi výkony střední intenzity energetického metabolismu. Protože 

jsou při běhu současně činné jak svaly dolních, tak i horních končetin a trupu (zejména při 

volné technice), nacházíme při lyžařském běhu jedny z nejvyšších hodnot energetického 

výdeje. Energetický výdej odpovídá rychlosti běhu, která je nepřímo úměrná délce závodní 

trati a zvolenému způsobu běhu (Havlíčková, 1993). 

U lyžařů běžců lze zaznamenat řadu moďofunkčních změn v ukazatelích oběhového 

systému (minutový objem srdeční, systolický výdej, objem srdce, arterio-venózní 02 

diference, objem krve, množství erytrocytů apod.) a dýchacího aparátu (vitální kapacita, 
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maximální minutová ventilace, difúzní kapacita plic aj.), které jsou charakteristickými 

adaptačními projevy vytrvalostně trénovaných jedinců. 

Z fyziologických předpokladů sportovce je pro výkon rozhodující aerobní kapacita, 

svalová síla, vysoká úroveň funkce analyzátorů (zrakového, statokinetického a 

propriorecepčního) a nervosvalová koordinace. 

Charakteristika běžeckých tratí, jejich členitost a s tím související střídání intenzity 

pohybu, klade značné nároky na anaerobní schopnosti lyžaře běžce. Kromě vysoké úrovně 

schopnosti pracovat v podmínkách uvolňování energie na kyslíkový dluh, anaerobní 

glykolýzy, tj. schopnosti pracovat při vyšších koncentracích laktátu v krvi, jde i o rychlé 

odbourání laktátu po zatížení či ještě v průběhu vlastního výkonu 

Oxidativní podtl energetické úhrady dosahuje v závislosti na délce závodní trati asi 85 

až 100 % výkonu. Neoxidativní energetický metabolismus se obvykle uplatňuje jen 

v krátkých úsecích tratě a vzniklý kyslíkový dluh se splácí v průběhu energeticky méně 

náročných částí tratě, např. ve sjezdech (Blažek, 2004). 

Nejvýznamnějším ukazatelem funkční adaptace lyžařů běžců je maximální spotřeba 

kyslíku (V02max). Vrcholoví lyžaři běžci dosahují hodnot V02max okolo 85 ml.min-1.kg-1
. 

Pro výkon lyžaře běžce není rozhodující jen vysoká úroveň V02max, ale především schopnost 

dlouhodobě vykonávat práci při vysokém využití co největšího podílu V02max. Tato 

schopnost odpovídá úrovni anaerobního prahu, který u lyžařů běžců dosahuje asi 85 % 

V02max. 

U lyžařů běžců je nejvýznamnějším antropometrickým parametrem tělesné složení. 

Podíl tělesného tuku u špičkových lyžařů běžců dosahuje u mužů hodnot 5 až 1 O % a u žen 16 

až 22 % tělesné hmotnosti. Svým somatotypem se lyžaři běžci řadí k ektomorfním 

mezomorfům. Výkonnější lyžaři se vyznačují výraznější mezomorfií, větší délkou končetin a 

většími obvodovými ukazateli končetin. Vliv tělesné hmotnosti na lyžaře běžce není 

jednoznačný. Při běhu po rovině, z kopce a do mírného stoupání mají určitou výhodu lyžaři 

s vyšší tělesnou hmotností, zatímco při strmém stoupání naopak lyžaři s menší tělesnou 

hmotností. Špičkoví lyžaři běžci se liší svou tělesnou hmotností až o 5-15 kg. Profily 

závodních tratí se liší délkou úseků po rovině, klesání i stoupání, takže případný vliv tělesné 

hmotnosti na výkon je v členité trati prakticky eliminován. 

Lyžaři běžci se vyznačují vysokým podílem zastoupení pomalých oxidativních vláken 

(SO) v kosterním svalu (více než 60 %), z rychlých vláken jsou ve výrazné převaze 

oxidativně glykolytická vlákna (FOG) 20-30 %, podíl rychlých glykolytických vláken (FG) je 

minimální. 
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2.3. Závody a soutěže v běhu na lyžích 

2.3.1. Druhy lyžařských závodů a soutěží 

Lyžařský závod je sportovní akce pořádaná za účelem změření a vzájemného 

porovnání výkonů jednotlivců nebo družstev v některé z lyžařských závodních nebo 

přípravných disciplín. Pod pojmem závod rozumíme jeho přípravu, vlastní uspořádání a jeho 

zakončení. Družstvem se rozumí kolektiv minimálně dvou závodníků, kteří se podílejí 

společně na výsledku závodu (SLČR, 2001). 

Lyžařská soutěž je soustava souhrnně hodnocených lyžařských závodů. 

Lyžařské závody a soutěže pořádané podle pravidel SLČR (2001) dělíme na tři 

kategorie: 

Kategorie A 
mistrovství ČR 

pohárové závody SLČR 

republikové klasifikační (RKZ) 

republikové kvalifikační (RK v Z) závody 

závody s mezinárodní účastí zařazené do kalendářů lyžařských závodů SLČR 

Kategorie B 
přebory územních celků 

pohárové závody územních celků 

klasifikační závody územních celků 

kvalifikační závody územních celků 

všechny další závody a soutěže zařazené do kalendáře SLČR (např. přebory 

vysokých škol, armádní přebory apod.) 

Kategorie C 
všechny ostatní lyžařské závody a soutěže, např. přebory TJ -lyžařských klubů, 

veřejné závody, rezortní závody, náborové závody apod. 

2.3.2. Definice lyžařských závodů 

Definice jednotlivých lyžařských závodů jsou dány pravidly SLČR (2001). 

Mistrovství ČR jsou vrcholné závody nejlepších závodníků. Titul MISTR ČESKÉ 

REPUBLIKY příslušné disciplíny a kategorie získává závodník, občan České republiky, který 

dosáhl nejlepšího umístění. 
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Přebor je závod, jehož se mohou zúčastnit jen závodníci určité složky, např. přebor 

tělovýchovné jednoty- klubu, přebor územních celků, přebor školy, přebor armády. Vítěz se 

stává přeborníkem této složky. Přebomická soutěž se skládá ze vzájemně navazujících 

přeborů nižších a nadřazených složek. Přebor nižší složky (nižší kolo soutěže) bývá 

postupovým závodem pro vyšší kolo soutěže. Podmínky postupu určuje příslušný soutěžní 

řád. Pro účast ve vyšším kole mohou být stanovena i další kriteria, např. umístění v pořadí 

výkonnostního žebříčku závodníků (VŽZ), umístění v kvalifikačních závodech apod. 

Pohárový závod je závod určený SLČR, popřípadě územním celkem, kterého se 

mohou zúčastnit závodníci spJňující předepsané podmínky. Pohárový závod je součástí 

dlouhodobé soutěže a závodník v něm získává body za umístění. Bližší podmínky stanoví 

příslušný soutěžní řád a jeho případné přílohy. 

Klasifikační závod je závod určený SLČR, popř. územním celkem, kterého se 

mohou zúčastnit závodníci spJňující podmínky předepsané příslušným soutěžním řádem a 

jeho přílohami. Výsledky vypsaných klasifikačních závodů tvoří spolu s výsledky dalších 

závodů, určených příslušným soutěžním řádem a jeho přílohami, podklad pro sestavení 

výkonnostních žebříčků závodníků (VŽZ) a případně pro získání příslušné výkonnostní třídy 

(VT). 

Kvalifikační závod je závod určený SLČR, popř. územním celkem, kterého se 

mohou zúčastnit závodníci spJňující podmínky předepsané příslušným soutěžním řádem a 

jeho přílohami. Výsledky vypsaných kvalifikačních závodů mohou tvořit podklad pro účast 

závodníků v mistrovských a přebomických soutěžích a pro účast i v jiných soutěžích. 

Veřejný závod je závod, kterého se mohou zúčastnit mimo členů SLČR i sportovci, 

kteří nejsou členy SLČR. 

Resortní závod je závod vypsaný pro závodníky určitých pracovních odvětví, škol, 

ozbrojených složek apod. (např. přebory vysokých škol, armády, novinářů apod.). 

Závod s mezinárodní účastí, který není zařazen v mezinárodním kalendáři FIS, se 

řídí Pravidly SLČR pro pořádání lyžařských závodů. 

Náborový závod je přístupný všem sportovcům, tedy i těm, kteří nejsou členy SLČR. 

Rozpis závodů může stanovit, že závod není přístupný závodníkům, kteří mají průkazku 

závodníka SLČR. Náborové závody mají především propagační význam a mají získat 

zájemce pro trvalé pěstování lyžařského sportu. Podmínky závodu mají být co nejsnazší, 

proto není třeba důsledně dodržovat všechna ustanovení Pravidel lyžařských závodů. Přitom 

je však třeba organizovat závody v duchu Pravidel lyžařských závodů tak, aby nebylo 

ohroženo zdraví a bezpečnost závodníků, ani regulérnost závodu. 
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Tabulka 1- Délky tratí jednotliyých druhů lyžařských závodů CSLČR, 2001): 

Uspořádání závodu Délka tratí závodu (km) Délka okruhu (km) 

5 I 7 I 7,5 I 1 O I 15 I 30 I 50 
2 I 2,5 I 3 I 3,3 I 3,5 I 5 I 7 I 7,5 I 

Individuální start 
10 I 12,5 I 15 I 16,7 

Hromadný start 10115130150 2,5 I 3 I 3,5 I 5 I 7 I 7,5 I 10 

Ostatní závody bez omezení bez omezení 

Sti'hací závod 5 I 7 I 7,5 I 1 O I 15 2,5 I 3 I 3,5 I 5 I 7 I 7,5 I 1 O 

Stafeta 3x4 (4x4) I 3x7 (4x7) 

(týmy 3-4 závodníků i 3x5 (4x5) I 3x10 (4x10) 
2,5 I 3,3 I 4 I 5 I 7 I 10 

smíšené) (různé kombinace tratí) 

Individuální sprint 0,4-1,4 0,4-1,4 

Stafetový sprint 2 X (3-6) 0,8- 1,4 0,4- 1,4 
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2.4. Závod a závodníci 

Všichni závodníci by měli zpravidla startovat v závodech kategorie podle svého 

věku. Start ve vyšší věkové kategorii musí být pro každou sezónu upraven Soutěžním řádem 

pro daný rok, vydaným ÚBD SLČR (Úsek běžeckých disciplín SLČR) (SLČR, 2001). 

Tabulka 2- Délky závodních tratí pro jednotlivé věkové kategorie (SLČR. 2001): 

Kategorie Délky závodních tratí (km) 

Žákyně nejmladší (9-10 let) do 1 km 

Žáci nejmladší (9-1 O let) do 1 km 

Zákyně mladší (11-12let) 2, 3 

Žáci mladší (11-12let) 2,3,4 

Žákyně starší (13-14let) 3,4,5 

Záci starší (13-14let) 3, 4, 5, 6, 7 

Dorostenky mladší* (15-16let) 3, 4, 5, 7, 10 

Dorostenci mladší* (15-16let) 4, 5, 6, 7, 10, 15 

Dorostenky starší* (17-18let) 5, 6, 7, 10, 15 

Dorostenci starší* (17-18 let) 5, 7, 10, 15, 30 

Juniorky (19-20 let) 5, 7, 10, 15 

Junioři (19-20 let) 5, 7, 10, 15, 30 

Zeny (od 21let) 5, 7, 10, 15, 30 

Muži (od 21let) 5, 10,15,30,50 

*Pro některé kategorie může být délka tratě podmíněna písemnou jmenovitou nominaci 
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3. Běžecké tratě a homologace závodních tratí 

3.1. Běžecké tratě 

Podle Chovance (1983) slouží běžecké tratě jednak pro potřeby zajištění tréninku a 

závodní činnosti, jednak pro potřeby rekreačního běhu na lyžích široké lyžařské veřejnosti. 

Z toho hlediska se běžecké tratě člení na tratě závodní, tréninkové a rekreační. 

Standardní tratě označujeme takové, které jsou vytýčené v upraveném terénu, jsou 

dostatečně široké s možností strojové úpravy, jsou přesně změřené, pravidelně a průběžně 

udržované a vybavené patřičným značením. 

Náročnost běžeckých tratí je možno rozdělit na náročnost technickou a náročnost 

fyzickou. 

Technickou náročnost charakterizují: 

vertikální a horizontální změny směru, 

počet a frekvence těchto změn, 

vertikální členitost s malými výškovými rozdíly (mikroreliéf trati), 

kombinace jednotlivých terénních prvků s rozdílným charakterem a jejich četnost. 

Fyzickou náročnost tratí charakterizují: 

součet všech převýšení - MC, 

vzájemný délkový poměr stoupání a sjezdů, 

počet, délka a převýšení nepřerušovaných stoupání. 

3.1. Obecná charakteristika homologace 

Homolagační manuál FIS (2003) uvádí, že homologace reprezentuje určitý systém 

ohodnocování a schvalování lyžařských závodních tratí a areálů, který je vytvořen i jako 

vodítko pro jejich rozvoj a vylepšování. Není to pouze suma nepřehledných čísel a nutných 

standardů, ale ve skutečnosti to je propracovaný model schvalovacího procesu, který 

podmiňuje konstruktivní diskusi mezi organizátory závodů, organizací FIS a jejími 

homologačními inspektory. 

Homologační hodnocení představuje více než jenom pouhý design závodní trati, 

důležitou částí celkového hodnocení je samozřejmě i plán stadionu a infrastruktury závodiště. 
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Výsledný homologační certifikát reprezentovaný oficiálním dekretem v podstatě ukazuje, zda 

je to či ono závodiště na odpovídající úrovni pro pořádání závodů adekvátní úrovně. 

V případě nově budovaných lyžařských závodních tratí a areálů existuje značná 

výhoda, spočívající v prvoplánovité spolupráci organizátorů a mezinárodní lyžařskou federací 

jmenovaných homologačních inspektorů, která vede k vytvoření adekvátních závodních tratí, 

jež splňují všechny náležitosti předepsané organizací FIS. Poněkud odlišná situace je u již 

existujících závodních tratí. Zde platí, že pro tratě tohoto charakteru jsou obnovovány 

homologační certifikáty obvykle v případě, pokud se stávající stav tratí přizpůsobí novým 

normám a pravidlům pro pořádání závodů. 

Pokud organizátor žádá o pořádání některého z významných lyžařských závodů 

(např. mezinárodního mistrovství), měly by být nejenom tratě, ale i stadion a veškeré zázemí 

zdokonaleny minimálně na požadovanou úroveň. Toto zdokonalení by mělo probíhat pod 

dohledem homologačního inspektora FIS. 

Konečným očekávaným výsledkem homologačního procesu je vznik neJen 

náročných lyžařských závodních tratí vyžadujících pro jejich zvládnutí od závodníků ovládání 

kompletních lyžařských dovedností, ale i adekvátních lyžařských stadionů splňujících veškeré 

požadavky pro pořádání nových typů a forem lyžařských závodů. Bohužel ne vždy se podaří 

splnit všechna jednotlivá homologační kritéria a udělit homologační certifikát, přestože 

hodnocená trať jinak potřebné celkové parametry splňuje. Některé běžecké areály nejsou díky 

fyzicko-geografickým charakteristikám schopné nabídnout podmínky pro vytvoření 

homologovaných tratí, neboť neposkytují například požadované limitní hodnoty výškového 

rozdílu mezi nejnižším a nejvyšším bodem závodní trati (HD). 

3.2. Problematika zachování historického odkazu běžeckého lyžování 

V historických dobách patřilo klasické lyžování k jednomu z důležitých způsobů 

dopravy v zimním období. V počátcích závodního běžeckého lyžování se soutěžilo na tratích 

a stezkách s minimální mechanickou úpravou terénu, které byly používány během celého roku 

k běžné dopravě. Plány prvních závodních tratí byly utvářeny podle myšlenky, že přirozené 

možnosti terénu nejlépe určují nejvhodnější trasu závodní trati. V průběhu historického 

vývoje, se vzrůstajícím podílem úpravy tratí pomocí těžké mechanizace, stoupalo i riziko, že 

soudobí lyžaři úplně ztratí "pocit přírodního terénu" pod nohama, který je považován 

v přeneseném duchu za podstatu klasického lyžování. Proto v současnosti, v procesu 

projektování závodních tratí, vyvstává potřeba uchránit tento pocit kontaktu s přirozeně 
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modelovaným terénem i pro dnešní sportovce. Z této myšlenky lze vyvodit určitou 

odpovědnost projektantů tratí a homologačních inspektorů za minimalizaci násilných úprav 

terénu a reliéfu pomocí těžké mechanizace a jejich kompetentnost k nalezení způsobu 

maximálního možného využití přírodního terénu. V minulosti je možné nalézt mnoho 

případů, kdy byla pomocí těžké mechanizace uměle vybudována závodní trať v oblasti, kde 

mohl přírodní terén poskytnout nesrovnatelně kvalitnější lyžařské podmínky (FIS, 2003). 

3.3. Ekologické aspekty související s homologací závodních tratí 

Společnost očekává od lyžařů určité bližší sepjetí s přírodou a s tím související 

určitou morální odpovědnost za ochranu přírodních zdrojů. V zájmu zachování trvale 

udržitelného rozvoje by si tvůrci tratí měli být vědomi ekologických aspektů své práce a svou 

činností a přístupem tak jít příkladem ostatním. To vše předpokládá ovšem rozsáhlou a 

interdisciplinární spolupráci s různými ekologickými institucemi a organizacemi (v intencích 

ČR např. se Správami chráněných krajinných oblastí a se Správami národních parků) a 

krajinnými architekty. Nakonec uvádíme několik ekologických aspektů, o kterých je třeba se 

zmínit (FIS, 2003): 

vyhnout se neúměrnému rozšiřování tratí a areálů, 

omezení regulace pohybu vody a drenáže, 

vhodnost adekvátní rekultivace oblasti po uskutečnění sportovní události (viz. 

úpravy po skončení ZOH v Lillehammeru v roce 1994), 

vyhnout se budování mostů pokud je to možné, z důvodů jejich fmanční náročnosti, 

jejich dopadu na životní prostředí (mosty tvoří nepřirozené překážky a v 

budoucnosti mohou znesnadnit jakoukoli další úpravu terénu). 

3.4. Právní aspekty homologačního procesu 

Homologační pravidla FIS (2003) uvádějí, že provozovatel závodních tratí, 

popřípadě pořadatel závodu, nese veškerou odpovědnost za přezkoumání právních aspektů, 

jakými jsou například pozemkové vlastnictví, vládní a ekologické regulace, které se týkají 

výběru plánované lokality a jejího rozvoje. 
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3.5. Bezpečnostní aspekty homologace závodní trati 

Při zvažování stupně technické náročnosti závodní trati, zvláště v případech 

nepříznivých sněhových a povětrnostních podmínek, je prioritou bezpečnost sportovců během 

závodů. Jednotlivé úseky a sektory trati vyžadující nadstandardní bezpečnostní opatření by 

měly být uvedeny v homologačních dokumentech. Přístupové komunikace a cesty podél trati 

určené pro pohyb závodníků, diváků a oficiálních pořadatelů by měly být dostatečně 

připraveny a označeny. Bezpečnostní prvky chránící jak bezpečnost závodru'ků, tak i diváků 

by měly být v průběhu závodu zdůrazněny. Veškerá možná nestandardní opatření vzniklá 

v závislosti na podmínkách a stavu závodní trati by měla být uvedena v homologační zprávě 

(FIS, 2003). 

3.6. Úprava a příprava závodních tratí 

Závodní tratě by měly být upraveny do stavu a kvality, jež umožní jejich využívání 

během zimního období, a průměrná výška sněhové pokrývky by měla dosahovat 30 cm (FIS, 

2003). 

3.6.1. Úpravy závodních tratí před sezónou 

Tratě musí být během letní přípravy upraveny tak, aby se na nich dalo lyžovat i za 

špatných sněhových podmínek. Kameny, kořeny, pařezy, křoví a podobné překážky by měly 

být odstraněny. Ty části tratě, které mají problémy s odvodněním, musí být meliorovány. 

Zvláštní pozornost se musí věnovat krajům zatáček a sjezdovým úsekům (SLČR, 2001). 

3.6.2. Všeobecná úprava závodních tratí 

Tratě by měly být kompletně upraveny pomocí mechanizace. Při použití těžké 

mechanizace je třeba brát zřetel na přirozenou povahu terénu tak, aby byl maximálně 

zachován původní ráz reliéfu a krajiny. 

Trať by měla být připravena na minimální doporučenou šířku 4 m, měla by umožnit 

probíhání a vzájemné předbíhání závodníků a zajistit, aby si vzájemně nepřekáželi. Trať ve 

svazích (stoupáních) musí být dostatečně široká, aby umožnila vzájemné předjíždění, a to i při 

stoupání stromečkem. 

Závodní trať musí být kompletně připravena před začátkem oficiálního tréninku, 

musí být zřetelně a správně označená, značení kilometrů musí být na správných místech. 

Testovací dráhy by měly být upraveny stejně kvalitně jako závodní trať. 
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Pro všechny závodníky by měly být zajištěny stejné podmínky po celý závod. Trať 

musí být trvale udržována v provozuschopném stavu. Proto je nutné, aby pořadatel disponoval 

dostatečným počtem předjezdců nebo adekvátním vybavením pro úpravu tratí. 

Jsou zakázány jakékoliv umělé prostředky pro zlepšení skluznosti stopy. Použití 

umělého sněhu je povoleno (SLČR, 2001 ). 

3.6.3 Úprava závodních tratí pro klasickou techniku 

Při závodech klasickou technikou s intervalovým startem pravidla vyžadují úpravu 

minimálně jedné stopy po celé délce závodní tratě, zpravidla uprostřed závodní dráhy (ideální 

linie), vyjma zatáček. 

V zatáčkách by měla být stopa naryta tak, aby mohly lyže jet v dané stopě bez 

omezení i při dosažení nejvyšších možných rychlostí. Stopa se může odstranit v místech, kde 

jsou zatáčky příliš ostré. Aby se předešlo možnosti jet v zatáčkách mezi stopou a hrazením, a 

tím se zamezilo dlouhému odšlapování, musí být stopa v těchto úsecích naryta u tohoto 

hrazení. 

Stopy musí být připraveny tak, aby ovládání a skluz lyží byl možný bez postranru'ho 

brzdícího efektu jakékoliv části lyžařského vybavení o hranu stopy. Dvě stopy by měly být od 

sebe 17-30 cm, měřeno ze středu každé stopy. Illoubka stopy je stanovena na 2-5 cm, a to i ve 

tvrdém zmrzlém sněhu. Šír"ka tratě by měla být minimálně 3-4 m. 

Při použití dvou stop by tyto měly být od sebe vzdáleny 1,0-1,2 m, měřeno od středu 

každého páru stop. 

Posledních 100 m před cílem je označeno jako cílová rovinka. Začátek musí být 

jasně označen barevnou čarou. Tato část tratě by měla být přímá a měla by být rozdělena 

minimálně do tří koridorů s narytými stopami. Ty musí být jasně a viditelně označeny a 

ohraničeny. Tato část tratě by měla být široká minimálně 6 m (SLČR, 2001). 

3.6.4. Úprava závodních tratí pro volnou techniku 

Pro individuální závody musí být kvalitně upravená trať připravena na šír1ru 

minimálně 4 m. Ve sjezdech, kde jsou naryté stopy, musí tyto stopy kopírovat ideální stopu 

tratě. 

Závěrečných přímých 100m před cílem je cílová rovinka. Začátek musí být označen 

barevnou čarou. Musí být nejméně 9 m široká a musí být rozčleněna do 3 koridorů o šířkách 3 

m. Ty musí být jasně a viditelně označeny (SLČR, 2001). 
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3.6.5. Úprava závodních tratí pro stíhací závody 

Pro stíhací závody bez přerušení (skiatlon, skiduatlon) by měl být okruh pro 

klasickou techniku široký tak, aby bylo možné narýt požadovaný počet stop po celé délce. O 

počtu stop rozhoduje soutěžní výbor. Okruh pro volnou techniku by měl být tak široký, aby 

umožňoval jet vedle sebe minimálně dvojici závodníků. 

Pro stíhací závody s přerušením by měl okruh splňovat podmínky stanovené pro 

intervalový start závodu. Okruh pro volnou techniku by měl být tak široký, aby umožňoval 

alespoň dvěma závodníkům jízdu vedle sebe. Start stíhacího závodu by měl být ze 2 až 5 

startovních koridoru, z nichž každý musí být minimálně 3m široký (SLČR, 2001). 

3.6.6. Úprava závodních tratí pro závody s hromadným startem 

Pro hromadný start by měly být připraveny rovnoběžné stopy o délce minimálně 100 

m, kde závodníci nesmějí svoji stopu bezdůvodně opustit. Následně by se měla trať spojit v 

takové šířce, dovolující jet třem závodníkům většinu závodu bez omezování vedle sebe. V 

pniběhu tratě se nesmí vyskytovat žádné překážky, které by mohly zapříčinit ucpání tratě 

(SLČR, 2001). 

3.7. Značení tratě 

Pro označení tratí se používají tabulky, směrové sloupy, vlaječky, pásky. Značení 

musí být tak jasné, aby závodník nikdy nepochyboval o tom, kam trať vede. 

Kilometrovníky musí označovat ujetou vzdálenost. Při mistrovských a 

celorepublikových závodech musí být označen každý ujetý kilometr. Na ostatních závodech 

dle možností. 

Rozcestí a křižovatky musí být označeny jasně a zřetelně (doporučuje se obsadit je 

rozhodčím nebo technikem). Nepoužívané části tratí musí být zahrazeny (SLČR, 2001). 

3.8. Viditelnost na závodní trati 

V pniběhu uplynulých deseti let došlo v klasickém lyžování ke vzniku zcela nových 

soutěžních forem, jakými jsou například lyžařské sprinty, týmové sprinty, hromadné starty a 

tzv. skiatlony neboli stíhací závody bez přerušení, které jsou již pravidelně zařazovány do 

závodního kalendáře FIS. Velkou výzvou se pro pořadatele závodů stalo nalezení a zajištění 

atraktivních míst na závodních tratích, které by umožnily adekvátní představení klasického 
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lyžování jako moderního sportu, atraktivního nejen pro zainteresované diváky a pozorovatele. 

V praxi to znamená například plánování průběhu závodních tratí tak, aby přítomní diváci měli 

možnost pohodlně a přehledně sledovat nejdůležitější části závodní trati. 

K nastolení spravedlivých soutěžních podmínek pro závodníky je důležité zajistit 

dostatečnou a adekvátní šířku tratí i pro nové závodní formy a zaručit tak plynulost 

horizontálních přechodů mezi jednotlivými klesáními a stoupáními, aby se předcházelo 

snížení průchodnosti trati v jednotlivých jejích úsecích. Všechny tyto technické aspekty je 

potřeba považovat za velmi důležité (FIS, 2003). 
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4. Homologační kritéria závodních tratí 

4.1. Základní pojmy 

V následujícím výčtu jsou základní pojmy a definice kritérií konstrukce závodních 

tratí tak, jak jsou uváděna v Mezinárodních závodních pravidlech běžeckého lyžování (FIS, 

2003). 

Výškový rozdíl (HD- Height Difference) 

Výškový rozdíl závodní trati je definován jako vertikální vzdálenost bodů s nejnižší 

a s nejvyšší nadmořskou výškou a neměl by překročit hodnoty uvedené v Tab. 3. 

Tabulka 3- Doporučené hodnoty Výškového rozdílu CSLČR, 2001): 

Trať HD 

0,4 - 1,4 km sprint 30m 

1 km 20m 

2-3km 50m 

3,3 km 65m 

4km 75m 

S km 100m 

7,5km 125m 

lOkm 150m 

15 km a více 200m 

Dílčí výškový rozdíl (PHD - Partial Height Difference) 

PHD je výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem jednoho specifického 

stoupání. PHD lze použít k výpočtu průměrného sklonu stoupání. 

Stoupání kategorie A 

Dílčí výškový rozdíl (PHD) by měl být roven nebo přesahovat 30m. Sklon by měl 

být v rozmezí 9 až 18 %. Stoupání může být přerušeno krátkou zvlněnou pasáží, jejíž délka 
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nepřesahuje 200 m nebo krátkým sjezdem, jehož negativní PIID nepřekročí hodnotu 1 O m. Ve 

standardních případech maximální PHD nepřesahuje 80 m. 

Stoupání kategorie B 

Je krátké stoupání, jehož PIID se pohybuje v rozmezí 1 O až 29 m a průměrný sklon 

mezi 9 až 18 %. V rámci této kategorie stoupání jsou povoleny i úseky, jejichž sklon je menší 

než 9 %, ovšem za podmínky, že stoupání obsahuje i úsek se sklonem vyšším než 9% a jeho 

průměrný sklon převyšuje hodnotu 6 %. 

Stoupání kategorie C 

Je strmé stoupání, jehož PIID se nachází v rozmezí 4 až 1 O m a sklon přesahuje 18 

%. Stoupání s PIID nižším než 4 m se považuje za zvlněný terén nebo za součást stoupání 

kategorie A nebo B. 

Celkové stoupání (TC - Total Climb) 

Hodnota nazvaná Celkové stoupání je vyjádřena sumou výškových rozdílů všech 

stoupání na trati a měla by se pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v Tab. 4. 

Tabulka 4- Doporučené hodnoty Celkového stoupání (SLČR, 2001): 

Trať TC 

0,4 - 1,4 km sprint 0-60m 

1 km 30- 50m 

2-2,5 km 75-105 m 

3-3,3 km 100-140 m 

4-Skm 150-210 m 

7-7,5 km 200-315 m 

lOkm 250-420 m 

15km 400-600m 

30km 800-1200 m 

50 km 1400-2000 m 
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Dílčí celkové stoupání (PTC- Partial Total Climb) 

PTC je celkové stoupání jednoho úseku do kopce. Pro jakákoli stoupání, jak 

kategorie A, tak i kategorie B, která obsahují úseky s proměnlivým sklonem terénu platí, že 

PTC = PC1 + PC2 + ... + PCN. Pokud stoupání kategorie A nebo B neobsahuje žádné klesající 

úseky platí, že PTC se rovná PHD. PTC se používá k výpočtu celkového procentuálního 

vyjádření TC daného charakteristikami jednotlivých stoupání kategorie A a B. 

Dílčí stoupání (PC - Partial Climb) 

Podstatu pojmu Dílčí sloupání uvádí Obr. 1. 

Obrázek 1 -Grafické vvsvětlení podstaty pojmu Dílčí stoupání CFIS, 2003): 

PHD=PTC-5 m 

Maximální stoupání (MC- Maximum Climb) 

Tabulka 5- Doporučené hodnoty Maximálního stoupání (SLČR, 2001): 

Trat' MC 

0,4 - 1,4 km sprint 0-30m 

1 km 25m 

2-2,5 km 50m 

3-3,3 km 50m 

4-Skm 50m 

7-7,5 km 65m 

10 km a více 80m 
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Maximální stoupání je stoupání s nejvyšší hodnotou PTC (Partial Total Climb). 

V podstatě se jedná o největší stoupání na trati. Rozdíl ve výšce jednoho stoupání (PHD) 

nesmí překročit limity uvedené v Tab. 5, ale může být přerušen zvlněnou částí, která v délce 

nepřekročí 200m, nebo sjezdem nepřekračujícím 10m PHD. 

4.2. Základní charakteristiky závodních tratí 

Závodní trať by měla být navržena tak, aby prověřila technickou, taktickou a 

fyzickou připravenost závodníků a aby její stupeň obtížnosti odpovídal významu a typu 

závodu. Měla by být vedena pokud možno co nejvíce přirozeně (v souladu s terénními a 

přírodními charakteristikami dané lokality), měla by obsahovat členité úseky vybrané s cílem 

vyvarovat se monotónnosti a jednotvárnosti, například smysluplným střídáním variabilm'ho 

zvlněného terénu s rozličnými typy stoupání a klesání. Pokud to přírodní a krajinné podmínky 

oblasti dovolují, měla by být závodní trať vedena co největší měrou v zalesněném terénu, 

ovšem s ohledem na potřeby a zájmy diváků. Rytmus tratě by neměl být narušován velkým 

počtem ostrých změn jak směru, tak i sklonu. Sjezdové pasáže musí být navrženy tak, aby je 

bylo možné zdolat bez nebezpečí i za velmi rychlých podmínek, například při zledovatělé 

stopě (SLČR, 2001 ). 

Jednotlivé specifikace závodních tratí, uvedené v Mezinárodních soutěžních 

pravidlech pro závody v běhu na lyžích, by měly být důkladně prodiskutovány se zástupci 

sportovců a v součinnosti s nimi by se měla vytvořit reprezentativní měřítka a limity pro 

výběr nejvhodnějších lokalit a terénů pro výstavbu závodních tratí a pořádání závodů (FIS, 

2003). 

Pokud bychom chtěli interpretovat sedm hlavních designových kritérií závodních 

tratí uvedených v pravidlech FIS, jež tvoří hlavní pracovní rámec pro rozhodování o 

způsobilosti jednotlivých lokalit a závodních tratí, mohli bychom použít následující (FIS, 

2003): 

kvalitní závodní trať by měla otestovat lyžařovu technickou, taktickou a fyzickou 

způsobilost. 

trať by měla být profilově a charakterově vyvážená a co nejúčelněji využívat 

přirozené možnosti terénu a reliéfu, samozřejmě v souladu se všemi pravidly a 

parametry FIS. 
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závodní trať by neměla být situována v lokalitě exponované nadměrnému proudění 

vzduchu, preferována jsou zalesněná území, ovšem s důrazným ohledem na 

viditelnost a přehlednost jak pro závodníky, tak i pro diváky. 

v průběhu procesu plánování a výstavby tratí a v době konání závodů by měly být 

minimalizovány negativní dopady a vlivy na přírodu a životní prostředí. 

charakter závodní trati by měl umožňovat hladké přechody mezi užitím 

jednotlivých druhů (technik) běhu na lyžích. 

závodní trať by měla zůstat dostatečně bezpečná i za nestandardních sněhových a 

povětrnostních podmínek. 

rozdělení jednotlivých druhů terénu by mělo přibližně odpovídat následujícím 

hodnotám: 

113 stoupání (kategorie A, B a C) - sklon stoupání v rozmezí 9 - 18 %, HD 

vyšší než 1 O m a několik kratších stoupání se sklonem vyšším než 18 %. 

113 klesání - různé formy sjezdů vyžadující použití rozdílných lyžařských 

technik pro sjíždění a zatáčení. 

1/3 zvlněný terén s výškovým rozdílem 1 - 9 m. 

Tyto výše uvedené informace a data představují důrazně doporučené směrnice a 

standardy celkového designu závodních tratí a měly by být v rámci možností striktně 

dodržovány. Některé drobné odchylky od doporučovaných standardů jsou samozřejmě 

přípustné. Pokud se homologační inspektor ujistí, že závodní trať je dostatečně způsobilá 

prověřit závodníka jak po fyzické a technické, tak i taktické stránce, může být trať i přes 

drobné nedostatky jako celek schválena a přijata. Jestliže je při schvalování trati zapotřebí 

v některém hodnoceném parametru slevit z předepsaných parametrů, je více než vhodné, 

pokud jiná část trati předepsaná kriteria alespoň částečně převyšuje (FIS, 2003). 

U závodních tratí, na kterých se předpokládá pořádání lyžařských závodů 

s hromadným startem, je třeba se v zájmu zajištění spravedlivých podmínek pro všechny 

závodníky vyvarovat rovným úsekům a pasážím s cílem účinné minimalizace vzájemného 

ovlivňování jednotlivých sportovců mezi sebou. 

V běžných případech představují stoupání kategorie A přibližně 35-55% z hodnoty 

celkového stoupání závodní trati (TC). Celkové charakteristiky homologované trati mohou 

být uznány a schváleny i v situacích, kdy dojde k překročení této obvyklé hodnoty poměru 

stoupání kategorie A na TC závodní trati (FIS, 2003). 
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Tabulka 6- Doporučené hodnoty pro jednotlivé kategorie stoupání (SLČR. 2001): 

Hlavní stoupání kategorie A Krátká stoupání kategorie B 

Délka 

tratě Počet PHD(m) km umístění Počet 

(km) 

2-2,5 1 30-50 0,7- 1,7 1 - 3 

3-3,5 1 30-50 1 - 2 2-3 

4-5 2 30-50 
1) 1-2 

3-5 
2) 3-4 

7-7,5 2-3 30-65 
1) 1 - 3 

4-6 
2) 4-6 

1-2 51-80 1) 2-4 

10 2) 6-8 5-7 

2 30-50 

1 - 2 51-80 1) 2- 5 

12,5 2) 7- 10 6-9 

2-3 30-50 

15 1-2 51-80 
1) 2-7 

více než 8 
2) 9- 13 

16,6 2-3 30-50 
1) 2-7 

více než 8 
2) 9- 13 

Pozn.: fflavní stoupání kategorie A: Maximální sklon = 9- 18 % 

Průměrný sklon = 6- 12 % 

Krátká stoupání kategorie B: Sklon = 9 - 18 % 

Strmá stoupání kategorie C: Sklon > 18 % 

PHD < lOm 
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PHD(m) 

10-29 

10-29 

10-29 

10-29 

10-29 

10-29 

10-29 

10-29 

Strmá 

stoupání 

kategorie C 

Počet 

1-2 

1 - 3 

2-4 

2-4 

3-5 

3-5 

5-8 

5-8 



4.3. Homologační kritéria pro ochranu a úsporu zdrojů 

Rozložerú závodrú lyžařské trati v terénu by mělo podle FIS (2003) poskytovat a 

umožňovat: 

minimálrú negatiVIÚ dopad na životiÚ prostředí (je vhodné se v co nejvyšší míře 

vyvarovat například stavbě mostů a přemostěrú). 

pro organizátory finančně méně náročné technické konstrukce a konstrukčrú 

postupy (např. pro elektrické vederu proudu nebo časomíru). 

potřebu co nejnižšího počtu pořadatelů a servisního personálu jak pro zajištěiÚ 

potřeb samotných sportovců, tak i pro chod závodů a zázemí jednotlivých 

závodrúch tratí. 

snadný přístup pořadatelů, závodníků, diváků a médií do jednotlivých částí závodrú 

trati a závodiště jako celku. 

Obrázek 2- Ideální uspořádárú závodrúch tratí (FIS, 2003): 

Toto je ukázka uspořádárú systému 
závodrúch tratí umožňujícího pořádárú 
závodů všech forem. Závodiště se 
sestává ze dvou oddělených okruhů, 

jednoho pro každý lyžařský způsob, o 
stejné délce a obdobném horizontáliÚm 
a vertikálrúm profilu. Případným 
zkracovárúm délek jednotlivých 
okruhů, lze vytvořit kratší altemativrú 
závodrú tratě. SpojeiÚm těchto dvou 
tratí pomocí vhodně situovaného 
lyžařského stadionu, který se nachází 
mezi jednotlivými tratěmi, je možné 
vytvořit i jednu delší jednookruhovou 
závodrú trať. 

Podle homologačrúch kritérií FIS (2003) jsou nejvyšší kategorie homologace tratí D 

a E, na rozdíl od SLČR (200 1 ), kde jsou závody nejvyšší kategorie označeny A (viz. 2.3 .1. ). 
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Tabulka 7- Homologační kategorie závodních tratí (FIS. 2003): 

Kategorie Druhy závodů pro které je homologace závodní trati platná 

A Individuální závody klasickou technikou (minimální šířka tratě je 3 m). 

B 
Individuální závody klasickou a volnou technikou, štafetové závody klasickou 

technikou (minimální šířka tratě je 4 m). 

Individuální závody klasickou a volnou technikou, štafetové závody klasickou 

c 
a volnou technikou, závody klasickou technikou s hromadným startem a 

závody v lyžařském sprintu klasickou technikou (standardizovaná šířka závodní 

tratě ve stoupání je 6 m). 

Individuální závody klasickou a volnou technikou, štafetové závody klasickou 

D 
a volnou technikou, závody klasickou a volnou technikou s hromadným startem 

a závody v lyžařském sprintu klasickou a volnou technikou (standardizovaná 

šířka závodní tratě ve stoupání je 9 m). 

Skiatlon, jsou nutné dvě oddělené trati, první pro klasickou techniku minimálně 

kategorie C a druhá pro volnou techniku spadající do kategorie D. Pokud obě 

E trati splňují požadavky kategorie D mohou být použity spolu jako 

jednookruhová trať pro pořádání závodů volnou technikou s hromadným 

startem. Délka těchto tratí může být 2,5 km, 3,3 km a 5 km. 

Pozn. Za relevantní šířku závodní trati je považována vzdálenost dvou bodů na opačném 

okraji pro závod upraveného a bezpečnostním plotem ohrazeného závodního koridoru. 

4.4. Požadavky rozdílných forem lyžařských závodů na design závodní trati 

Designové požadavky závodní trati pro jednotlivé lyžařské závody upravuJe 

Homologační manuál FIS (2003). 

4.4.1. Všeobecné požadavky 

V procesu navrhování a realizace projektu konkrétní závodní trati by se její 

designéři pokud možno měli vyhnout zařazování přímých úseků trati, mostů a tunelů. Jestliže 

charakter trati vyžaduje použití těchto prvků, je třeba se vyvarovat jejich realizaci v těch 

částech závodní trati, které jsou jednoznačně rozhodující pro konečné výsledky závodu. Za 

tyto partie závodní trati se obecně považují úseky v bezprostřední blízkosti startovního a 
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cílového prostoru, kde je nejvyšší riziko vzájemného kontaktu či omezení závodníků 

navzájem. Homologační inspektoři FIS by měli těmto výše jmenovaným kritériím věnovat 

zvýšenou pozornost a adekvátně je zhodnotit a okomentovat v homologační zprávě o stavu 

homologované závodní trati. 

4.4.2. Požadavky pro závody s intervalovým startem 

Pokud jsou splněná všechna ostatní směrodatná pravidla a doporučení pro charakter 

a design závodní trati, je v tomto konkrétním případě nejdůležitějším hodnotícím aspektem 

možnost vzájemného neomezeného předbíhání a míjení se soutěžících závodníků 

v jednotlivých sekcích a částech závodní trati. 

4.4.3. Požadavky pro závody s hromadným startem 

Tato kategorie závodů zahrnuje závod s hromadným startem, individuální a týmový 

sprint, štafetový závod a stíhací závod (skiatlon). Startovní prostor musí být dostatečně 

široký a dlouhý, aby byl schopen najednou bezpečně pojmout více než stočlenné startovní 

pole závodníků, a umožnit jim srovnatelné a korektní podmínky pro start závodu. Úsek trati, 

bezprostředně navazující na startovní prostor, o délce 500 až 1000 m, by měl umožňovat 

nezávislý pohyb minimálně tří závodníků vedle sebe i při užití volné techniky. Volbou 

adekvátního charakteru a profilu trati by se mělo předcházet snížení průchodnosti trati, 

například v místech přechodu klesání ve stoupání nebo v dlouhých a prudkých stoupáních 

kategorie C . 

S blížícím se závěrem (cílovým prostorem) závodní trati by měla trať nabízet více 

možností vzájemného předbíhání a míjení závodníků. Pokud to terénní a krajinné podmínky 

dovolují, mělo by se závěrečné dostatečně široké stoupání nacházet nedaleko cílového 

prostoru, na dohled od diváckého sektoru. Tento divácký a mediální aspekt je velice důležitý 

s ohledem na popularizaci a medializaci a s ní související budoucí rozvoj běžeckého 

lyžování. 

Posledních 150 m závodní trati nacházejících se v bezprostřední blízkosti cílového 

prostoru by mělo být dostatečně široké na to, aby bylo možno vytýčit čtyři samostatné a 

dostatečně široké (požadovanou šířku upravují pravidla FIS) cílové koridory (FIS, 2003). 

4.4.4. Požadavky pro stíhací závody (skiatlon) 

Ke všem výše zmiňovaným homologačním nárokům se v tomto případě připojuje 

ještě jeden zásadní požadavek na design závodní trati. Je jím pravidly vymezený prostor pro 
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výměnu lyžařského vybavení v průběhu "přezouvacího" stíhacího závodu, nacházející se na 

lyžařském stadionu. 

K udržení divácké zajímavosti závodu je pořadatelům doporučeno, aby se pole 

závodníků objevilo na stadionu, a tedy v zorném poli diváků, minimálně každých 2,5 nebo 

3,75 km (přibližně každých 6 minut). Z toho vyplývá, že pro kategorii žen, která absolvuje 

tento závod na trati 7,5 km klasicky a 7,5 k volně, je potřeba připravit dva odlišné, 2,5 km 

dlouhé okruhy, přičemž závodnice v průběhu závodu absolvují každý z nich třikrát. Oba 

oddělené závodní okruhy mohou být v podstatě součástí jedné 5-ti kilometrové závodní trati 

navržené pro pořádání štafet a závodů s hromadným startem, splňující homologační kritéria 

kategorie D a E. 

Obdobný závod kategorie mužů odehrávající se na trati 15 km klasicky a 15 km 

volně by měl být pořádán na identicky kvalitních okruzích o délce trati 3,75 nebo 5 km. 

4.4.5. Požadavky pro štafetové závody 

Štafetové závody v obou technikách mohou být pořádány na tratích splňujících 

kritéria homologačních kategorií D a E. Dva rozdílné 2,5 km dlouhé okruhy nebo dva odlišné 

5 km dlouhé okruhy lze použít jako jeden 5-ti kilometrový, popřípadě jeden 10-ti 

kilometrový okruh pouze za předpokladu, že je umožněn současný pohyb závodníků po 

všech částech okruhu najednou, a že se sportovci během závodu navzájem nijak neomezují. 

Splnění šír"'kových požadavků je striktně sledováno převážně jen ve stoupajících 

sekcích závodní trati. Pro klasické úseky štafetových závodů pravidla vyžadují úpravu čtyř 

samostatných stop v průběhu celé závodní trati a pro úseky, které se běží volnou technikou, je 

nutné zajistit takovou šíři tratě, aby mohli vedle sebe soupeřit alespoň tři sportovci. V praxi to 

znamená, že v rovinatých pasážích by trať měla být široká minimálně 6-8 ma ve sjezdech by 

šířka měla dosahovat alespoň 4-5 m. 

4.5. Design závodních tratí 

Podle pravidel lyžařských závodů by měla být běžecká trať zvolena tak, aby byl 

závod pro běžce prověrkou fyzické připravenosti, běžecké techniky a závodnické taktiky. 

Stupeň obtížnosti by měl odpovídat významu závodu. Rovinky, stoupání a sjezdy by se měly 

střídat tak, aby trať nebyla jednotvárná. Pokud to terén dovoluje, neměly by být v prvních 

kilometrech velká stoupání a v posledních kilometrech dlouhá klesání. Trať by měla být 

zvolena tak, aby závodník nemusel příliš často měnit rytmus běhu, často a náhle měnit směr 
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běhu a často stoupat do příkrých svahů, vyžadujících výstupy v odvratu nebo s lyžemi 

vychýlenými ze stopy. Sjezdy by měly být bezpečné i při nepříznivých sněhových a 

povětrnostních podmínkách. Změny směru je třeba provést před začátkem sjezdu, nikoliv na 

jeho konci. Trať by měla být zvolena a upravena tak, aby jí mohl závodník mohl projet 

v maximálním tempu bez nebezpečí úrazu (Chovanec, 1983). 

4.5.1. Charakteristiky stoupání 

Homologační manuál FIS (2003) uvádí, že designéři závodních tratí a homologační 

inspektoři musí být schopni adekvátně ohodnotit poměrně velké množství rozličných faktorů 

a aspektů, které buď samy o sobě nebo ve vzájemné kooperaci přispívají k 

celkové náročnosti jednotlivých srovnávaných stoupání na homologované závodní trati. 

V průběhu plánování a etablování závodní trati existuje samozřejmě celá řada různých druhů 

a modelů stoupání, které je možno při procesu vzniku zdůraznit a v praxi uplatnit. 

Je již dobře známo, že za účelem kvalitativního rozřazení startovního pole 

závodru'ků během závodu není nezbytně nutné do vertikálního profilu závodní trati zařazovat 

extrémně prudká stoupání, jelikož právě tato stoupání s nadměrným sklonem negativně 

limitují rychlost a plynulost pohybu závodníka na trati, bez ohledu na jím používanou 

techniku běhu a jeho fyziologickou kapacitu a připravenost. Nejprůkaznější a nejkvalitnější 

závodní tratě jsou právě ty, které se skládají ze všech typů a modifikací stoupání 

s proměnlivou délkou a sklonem. Ideálním příkladem by mohla být závodní trať, která by 

byla schopna nabídnout jedno hlavní stoupání s průměrným sklonem okolo 6 %, jiné se 

sklonem kolem 12% a nakonec nějaké stoupání se sklonem přibližně 9 %. 

4.5.1.1. Příklad ideálního rozložení prof"Ilu závodní trati 

Homologační manuál FIS (2003) udává následující podíl jednotlivých profilů na 

celkové délce trati: 

35 % - 55 % TC se skládá z celkových dílčích stoupání PC z hlavního stoupání 

kategorie A. 

25 % - 35 % TC se skládá z celkových dílčích stoupání PC z krátkých stoupání 

kategorie B. 

15 %- 35 % TC se skládá ze zvlněného terénu a prudkých stoupání z celkových 

dílčích stoupání PC, vyjma stoupání kategorie A a B. 
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4.5.1.2. Ukázka použití homologačních kritérií v praxi 

Obrázek 3- Příklad stoupání, které nesplňuje homologační kritéria CFIS, 2003): 

Specifický sklon stoupání = 14 % 
Průměrný sklon stoupání = 14 % 
Celkový HD stoupání = 42 m 
Přírůstek hodnoty TC v důsledku 
tohoto stoupání = 42 m 

300m 

Stoupání dle Obr. 3 není možno homologovat, jelikož průměrný sklon terénu 

přesahuje stanovené rozmezí 6-12 %. Designové změny v profilu stoupání by měly 

obsahovat prodloužení délky stoupání například pomocí přerušení konstantnosti krátkými 

úseky zvlněného terénu. 

Obrázek 4- Příklad hlavního stoupání, které splňuje homologační kritéria (FIS. 2003): 

450m 

Pozn. TC je součet všech jednotlivých pozitivních HD. 

Specifický sklon stoupání =15a10% 
Průměrný sklon stoupání = 7,8% 
Celkový HD stoupání =35m 
Přírůstek hodnoty TC v důsledku 
tohoto stoupání = 40m (15+25 m) 

Na Obr. 4 je ukázka přerušení konstantního stoupání zvlněným terénem, za který je 

možno považovat i klesání jehož HD je nižší než 10m. 
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Specifický sklon stoupání = 4a20% 
Průměrný sklon stoupání = 9,3% 
Celkový HD stoupání = 56 m 
Přírůstek hodnoty TC v důsledku 
tohoto stoupání = 56m (16+40 m) 

Příklad na Obr. 5 dokládá důležitost kritéria, které stanovuje, že sklon jednotlivých 

úseků hlavního stoupání by se měl pohybovat v rozmezí 9 - 18 %. Pouze samotná hodnota 

průměrného sklonu má bohužel poměrně malou vypovídací hodnotu. To dokazuje i fakt, že 

přestože sklon obou částí stoupání znázorněném na Obr. 5 ( 4 a 20 %) zcela zásadně 

překračuje meze doporučeného rozmezí sklonů pro hlavní stoupání, výsledný průměrný 

sklon stoupání naopak přesně zapadá do normovaného rozmezí 6 - 12 %. V tomto případě 

tento fakt poukazuje na špatně koncipovaný profil hlavního stoupání, jež dosahuje hodnot 

sklonu okolo 20 % na úseku dlouhém 200 m. Takto profilované stoupání je neakceptovatelně 

dlouhé a mělo by být rozděleno na kratší úseky s proměnlivým sklonem. Mezi základní 

doporučení patří i fakt, že prudká stoupání kategorie C se sklonem vyšším než 18 % by 

neměla být delší než 30 m a jejich doporučovaný HD by se měl pohybovat okolo 1 O m. Je 

důležité, aby i při projektování nejnáročnějších závodních tratí, zůstala limitována délka 

těchto prudkých stoupání, které samozřejmě patří mezi podstatné technické a taktické prvky 

závodní trati, ale mají také často zásadní vliv na narušování přirozeného rytmu a tempa 

závodu. V profilech závodů s hromadným startem klasickou technikou by se stoupání 

kategorie C neměla dokonce vyskytovat vůbec. 
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Obrázek 6 - Příklad stoupání, které nemůže být homologováno jako hlavní stoupání (FIS, 

2003): 

lOOm 150m 300m 

Specifický sklon stoupání= 15,18 
a 10% 
Průměrný sklon stoupání = 4,6% 
Celkový HD stoupání = 33 m 
Přírůstek hodnoty TC v důsledku 
tohoto stoupání = 63m 
(15+18+30 m) 

Příklad na Obr. 6 znázorňuje dvě samostatná stoupání kategorie B, která tedy ve 

skutečnosti spolu tvoří zvlněný terén a jedno nezávislé stoupání kategorie A. Tato situace 

nastává v případech, kdy je HD jednotlivých stoupání nižší než 1 O m. 

4.5.2. Zvlněný terén (sklon menší než 9 %) jako součást hlavního stoupání 

Homologační manuál FIS (2003) stanoví, že hlavní stoupání závodní trati je 

pravidly defmováno jako svah s průměrným sklonem v rozmezí 9 - 18 %. Ovšem hodnota 

průměrného sklonu tohoto typu stoupání se může pohybovat v rozsahu 6- 12 %. Tento fakt 

je způsoben skutečností, že do profilu stoupání může být zařazen i úsek zvlněného terénu, 

který se může vyskytovat jak na začátku, tak i uprostřed, či v závěru hlavního stoupání. 

Přijetí sekce zvlněného terénu jako součásti hlavního stoupání je závislé na jejím 

umístění a její délce. Pokud je úsek zvlněného terénu přijat jako regulérní součást hlavního 

stoupání, jsou jeho naměřené parametry započteny do celkové kalkulace určující distribuční 

poměry jednotlivých druhů terénů na závodní trati. 

Nejjednodušší situace nastává v případě, kdy se úsek zvlněného terénu nachází ve 

střední části hlavního stoupání. Pokud je navíc za této situace zvlněný úsek kratší než 200 m 

nebo obsahuje pouze taková klesání, jejichž negativní HD je nižší než 1 O m, lze považovat 

hlavní stoupání za nepřerušené a celkový HD je možno použít k determinaci průměrného 

sklonu hlavního stoupání. 
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Pokud se ale sekce zvlněného terénu vyskytují na začátku nebo konci hlavního 

stoupání, je při hodnocení potřeba přihlédnout k následujícím principům: 

při započtení sklonů úseků zvlněného terénu by se průměrný sklon hlavního 

stoupání měl pohybovat v rozmezí 6-12%. 

úseky uniformmbo sklonu by měly být buď přijaty, nebo vyloučeny jako celek. 

sekce zvlněného terénu by měly být pro závodníka dostatečně fyzicky náročné. 

Obrázek 7- Vzorové profily závodních tratí (FIS, 2003): 

A 4% B c D 

Tento pro:fil je možno uznat za 
předpokladu, že úsek stoupání o 
sklonu 4 % není nadměrně 

dlouhý. 

Tento pro:fil Je za hlavní 
stoupání možno považovat 
pouze v úseku B až D. V úseku 
mezi body A a B nedosahuje 
HD předepsaných parametrů, a 
proto je tato sekce považována 
za samostatný zvlněný terén, 
jehož TC se započítává do 
celkového TC závodní trati. 

4.5.3. Vliv terénu, který přímo předchází nebo navazuje na stoupání, na náročnost 

závodní tratě 

Z Obr. 8 je naprosto zřetelné, že přestože průměrný sklon všech čtyř znázorněných 

stoupání dosahuje 8 % a HD každého z nich činí rovných 40 m, dojdeme jejich vzájemným 

srovnáním z hlediska fyzické obtížnosti a náročnosti pro lyžaře k naprosto odlišným 

výsledkům. 
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Všechna tato stoupání znázorněná na Obr. 8 bychom mohli na jakékoli fiktivní trati 

směle zařadit do homologační kategorie A. Přirozený terén přímo předcházející nebo 

navazující na stoupání značně ovlivňuje fyzické nároky na zvládnutí daného stoupání, aniž 

by nutně musel korigovat přímo hodnoty, které definují samotný charakter sledovaného 

stoupání. 

illavním účelem kontrolovaného designování závodních tratí pro běh na lyžích je 

záměr pořadatelů odlišit a oddělit od sebe jednotlivé kvalitativní kategorie závodníků podle 

jejich výkonnosti, schopností a dovedností. Obdobné hlavní stoupání, jaké je znázorněno na 

Obr. 8, například profilem č. 4, by mělo být součástí každé kvalitně projektované závodní 

trati. Ačkoliv jsou jednotlivá specifikační kritéria jednotlivých znázorněných profilů totožná, 

lze snadno usoudit, že právě profii označený pořadovým číslem 4 bude pro závodníky 

nejnáročnější a tím pádem budou výsledky na něm dosažené také nejprůkaznější. Je to 

samozřejmě způsobeno charakterem terénu, který stoupání předchází a následuje po něm 

(FIS, 2003). 

Obrázek 8- Vliv předcházejícího a následného terénu na náročnost stoupání (FIS, 2003): 

~4 J_;::~~----------------------------------------------
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4.5.4. Význam hodnoty TC v procesu projektování závodní trati 

Celkové stoupání (TC) vhodně navrženého 5-ti kilometrového závodního okruhu by 

mělo přesahovat hodnotu 180 m (150 - 210 m). Naplnění tohoto požadavku podle 

stanovených pravidel vyžaduje využití dvou hlavních stoupání, přičemž každé z nich by 

dosahovalo celkově 80 - 90 výškových metrů. S přihlédnutím k faktu, že jedno nepřerušené 

stoupání na takto dlouhé trati může nabývat nejvyšší hodnoty MC pouze 50 m, musí se 

hodnota TC druhého hlavního stoupání pohybovat v rozmezí 30 - 40 vertikálních metrů. 

Takovýchto hodnot je možné v podstatě dosáhnout pouze v terénu, který je schopen 

nabídnout hodnotu výškového rozdílu nejnižšího a nejvyššího bodu trati (liD) nejméně 50 m. 

Delší závodní tratě vyžadují dokonce terén s ještě výraznějším výškovým rozdílem (FIS, 

2003). 

Stoupání kategorie A běžně představují 35 až 55% z celkového stoupání tratě (TC). 

Jakmile je dosaženo v celkové charakteristice této úrovně, lze považovat příslušnou závodní 

trať z tohoto hlediska za homologovatelnou. Pravidla a směrnice nabízejí v tomto ohledu 

poměrně široké spektrum možností pro vytváření adekvátních variant designu závodní tratě. 

Výsledné řešení závisí na vlastním rozhodnutí designéra tratě a homologačního inspektora. 

Současný trend zavádění nových závodních forem do klasického lyžování, 

například závodů s hromadným startem pořádaných na kratších závodních tratích, je do jisté 

míry závislý na projektování vhodných kratších okruhů s adekvátní hodnotou TC, jelikož 

míra TC pro celý závod je přímo závislá na parametrech právě onoho jednoho použitého 

okruhu. Jako ukázku lze použít situaci, kdy hodnota TC 180 m pro jeden 5-ti kilometrový 

okruh je přesně uprostřed doporučeného rozmezí TC pro takto dlouhou závodní trať, pro 

závod dlouhý 50 km, pořádaný na stejném okruhu dosahuje hodnota TC již 1800 m, což už je 

horní hranice tabulkového intervalu (FIS, 2003). 

4.5.5. Lokalizace stoupání na závodní trati 

Umístění a poloha jednotlivých stoupání v horizontálním profilu závodní trati patří 

spolu například s výškovým rozdílem (HD) ke kritickým faktorům ovlivňujícím průběh a 

vyváženost technických a fyzických nároků kladených na závodníka v průběhu závodu. 

Detailní doporučení pro ideální polohu jednotlivých typů stoupání lze nalézt v Tab. 

6 (Kap. 4.2). Ve skutečnosti je ovšem možnost ideální lokalizace jednotlivých prvků závodní 

trati do značné míry omezena do prostředí relativně pevně fixovaným terénem. Z tohoto 

důvodu musí být pravidla a normy pro lokalizaci jednotlivých částí trati poměrně značně 
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přizpůsobivá, navíc s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (FIS, 

2003). 

Poloha hlavních stoupání trati by měla být prvotně ovlivněna umístěním stadionu, 

vhodnou kilometráží a možností snadného přístupu pro pořadatele a závodníky. Ideálním 

řešením je umístit stadion co nejblíže středu mezi nejnižším a nejvyšším bodem trati. Toto 

řešení poskytuje nejvariabilnější design závodní trati (FIS, 2003). 

4.5.6. Design zvlněného terénu 

Jedná se o kombinaci rovného a vlnitého terénu, který využívá všechny terénní 

prvky včetně rovin a krátkých stoupání a sjezdů se sklonem svahu menším než 9 % a 

výškovým rozdílem nepřesahujícím 1 O m. Veškeré hodnoty pozitivních vertikálních změn 

zvlněného terénu se započítávají do TC závodní tratě. Vhodně lokalizovaný zvlněný terén 

může být započítán jako součást hlavního stoupání kategorie A (FIS, 2003). 

4.5.7. Design sjezdových pasáží závodní trati 

Pokud jsou navrhovány sjezdové pasáže závodních tratí, měl by být brán ohled jak 

na technickou a taktickou náročnost daných úseků, tak i na jejich bezpečnost. Kvalitní 

závodní běžecká trať by měla obsahovat sjezdové pasáže nejrůznějších délek a sklonů. 

Zvláštní pozornost by se měla věnovat okrajům zatáček a sjezdových úseků (SLČR, 2001). 

Výškový rozdíl u krátkých sjezdových pasáží se pohybuje v rozmezí 1 O až 29 m, u 

dlouhých sjezdových úseků dosahuje hodnot vyšších než 30m. Při volbě strmosti sjezdových 

úseků by měl být brán zřetel na bezpečnostní a technické aspekty (FIS, 2003). 

V určitých případech je možno počítat zvlněný terén mezi sjezdové pasáže. 

V případě krátkých stoupání v rámci tohoto zvlněného terénu se tyto stoupající úseky 

započítávají do celkové hodnoty TC závodního okruhu (FIS, 2003). 

Změny směru je nutno provést před začátkem sjezdu, nikoli na jeho konci 

(Chovanec, 1983). 

4.5.8. Homologace více okruhových závodních tratí 

Téměř veškeré výše uvedené informace se týkají jednookruhových závodních tratí. 

Ovšem v podstatě kromě závodů v lyžařském sprintu se téměř všechny ostatní závody 

(štafety, závody s hromadným i individuálním startem a stíhací závody) odehrávají více 

okruhovou formou. 
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Jako důležitou poznámku je třeba uvést, že okruhy, které slouží jako součásti 

několika různých závodních tratí, by měly mít hlavní stoupání navržena tím způsobem, aby je 

bylo možné zvyšovat či snižovat podle aktuální potřeby vzniklé použitím alternativních 

okruhů. 

Běžecké tratě, případně jejich části, mohou být během závodu použity vícekrát. Při 

závodě se však tratě smí používat pouze ve směru určeném pro závod (FIS, 2003). 
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5. Cíle a úkoly práce 

Cílem naší diplomové práce je shromáždit a porovnat homologační parametry 

jednotlivých 5-ti kilometrových okruhů závodních tratí s homologací pro republikové závody 

v běhu na lyžích v ČR (závody kategorie A), srovnat je s parametry vybrané zahraniční 

závodní tratě adekvátní délky, splňující homologační kritéria FIS pro pořádání závodů 

Světového poháru v běhu na lyžích, srovnat je s parametry tuzemské závodní tratě 

homologované pouze pro závody kategorie Ba podat přehlednou tabulku rozdělující vybrané 

závodní tratě v ČR podle objektivního srovnávacího kritéria jejich celkové náročnosti. 

5.1. Úkoly 

Shromáždit dostupnou literaturu k danému tématu a provést její rešerši. 

Vybrat podle homologačních zpráv SLČR a FIS závodní tratě s homologací pro 

republikové závody v běhu na lyžích v ČR (závody kategorie A). 

Vybrat z homologačních zpráv srovnávací kritéria a každému z nich přiřadit 

koeficient vlivu na celkovou náročnost tratě. 

Analyticky porovnat homologační parametry a statistické charakteristiky vybraných 

závodních tratí v ČR. 

Porovnat získané výsledky s parametry vybrané zahraniční závodní tratě adekvátní 

délky, splňující homologační kritéria FIS pro pořádání závodů Světového poháru 

v běhu na lyžích. 

Porovnat získané výsledky s parametry tuzemské závodní tratě homologované pro 

závody kategorie B. 

Vytvořit přehlednou tabulku rozdělující vybrané závodní tratě v ČR podle 

objektivního srovnávacího kritéria jejich celkové náročnosti. 
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Podle vypočítaného kritéria celkové náročnosti zařadit vybrané závodní tratě v ČR 

do tří barevně odlišených kategorií, které jsou známé z hodnocení lyžařských 

sjezdových tratí. 

5.2. Hypotéza 

Domníváme se, že v úrovni celkové náročnosti jednotlivých homologovaných 

závodních tratí v ČR jsou nezanedbatelné rozdíly. Soubor závodních tratí, homologovaných 

pro závody kategorie A, obsahuje i tratě, jejichž náročnost výrazně zaostává za průměrnou 

náročností závodních tratí této úrovně. Naproti tomu existují tratě, které ač jsou 

homologovány pouze pro závody kategorie B, dosahuje jejich náročnost nadprůměrných 

hodnot. 

Hypotéza 1: Závodní tratě s vyššími hodnotami parametru charakterizujícího hlavní stoupání 

kategorie A budou mít i vyšší hodnotu srovnávacího kritéria jejich celkové náročnosti. 

Hypotéza 2: V ČR existují tratě s homologací pouze pro závody kategorie B, jejichž 

kritérium celkové náročnosti bude vyšší než u některých tratí splňujících homologaci pro 

závody kategorie A. 
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6. Metodika práce 

Šetření má charakter statistického zpracování a vyhodnocení jednotlivých 

homologačních parametrů a kvantitativních charakteristik vybraných závodních tratí pro běh 

na lyžích v ČR. Na této platformě bude vytvořen žebříček náročnosti těchto tratí. 

K zajištění objektivnosti vstupních dat ke srovnávací analýze byly použity 

normované hodnoty dat získaných z homologačních zpráv. Normovaná hodnota je objektivně 

srovnatelná hodnota příslušného parametru, která je definovaná jako podíl příslušné hodnoty 

parametru a aritmetického průměru všech hodnot tohoto parametru (Kubánková, 1986). 

Vstupní data byla získána z oficiálních homologačních zpráv SLČR nebo FIS pro 

jednotlivé závodní tratě. Homologační zpráva (Osvědčení o homologaci běžecké tratě) (viz. 

Příloha 1) obsahuje: 

úvodní list na němž je uvedeno Číslo homologačního osvědčení, Všeobecné údaje, 

Technické parametry tratě, Stručná charakteristika tratě, Použitelnost tratě pro 

závody určité kategorie, Použitelnost pro určitou techniku běhu, Charakteristika 

mapové a písemné dokumentace, Platnost osvědčení o homologaci atd. 

list obsahující tabulku základních parametrů a tabulku detailně popisující 

charakteristiky jednotlivých stoupání trati podle celkové náročnosti (zpracováno 

oficiálním PC programem FIS - Eibl). 

list s tabulkou detailně popisující vertikální členitost trati v závislosti na překonané 

vzdálenosti od startu do cíle (zpracováno oficiálním PC programem FIS - Eibl). 

list s graficky znázorněným vertikálním profilem závodní trati (zpracováno 

oficiálním PC programem FIS - Eibl). 

list s topografickým plánem závodní trati v měřítku 1: 5 000 nebo 1: 1 O 000. 

Ke statistickému zpracování vstupních dat budeme používat běžný PC software, 

v našem případě statistické funkce programu MS EX CEL. 

Výsledné hodnoty srovnávacího kritéria náročnosti závodních tratí budou vytvořeny 

matematickým součtem normovaných hodnot jednotlivých parametrů (v případě parametrů 

závislých na délce závodní trati jsou tvořeny součtem podílů daných normovaných hodnot a 

normované hodnoty délky příslušné závodní tratě), vynásobených příslušnými empiricky 

určenými koeficienty charakterizujícími jejich teoretický podíl na celkové náročnosti závodní 

tratě. Žebříček závodních tratí bude vytvořen seřazením výsledných hodnot kritérií celkové 

náročnosti tratě sestupně podle velikosti kritéria, tedy od nejvyšší hodnoty, popisující 
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teoreticky nejnáročnější závodní trať, po nejnižší hodnotu, která specifikuje nejsnazší trať 

z vybraného sledovaného souboru závodních tratí v ČR. 

6.1. Použité statistické funkce a charakteristiky 

V práci jsou použity statistické funkce a charakteristiky podle Kubánkové ( 1986). 

Aritmetický průměr ( x ) -patří mezi charakteristiky středu, jeho hodnota je definována jako 

podíl součtu všech hodnot sledované veličiny a počtu hodnot sledované veličiny. 

x=Lxdn 

Normovaná hodnota- podíl příslušné hodnoty a aritmetického průměru všech hodnot jedné 

veličiny. 

X= Xj I X 

Modus ( Mo)- je ve statistickém souboru nejčastěji se vyskytující hodnota. 

Variační rozpětí (R) - míra variability, určená jako rozdíl mezi maximální a minimální 

hodnotou souboru. 

R = Xmax - Xmin 

6.2. Výběr závodních tratí 

V ČR existuje v současnosti více než 130 schválených závodních tratí různých 

délek, profilů a náročností, které jsou homologované pro různé kategorie lyžařských závodů. 

S ohledem na toto množství a na následnou srovnávací analýzu homologačních 

parametrů byl proveden tzv. záměrný výběr lyžařských tratí. Výběr byl zúžen pouze na 

závodní tratě homologované pro závody kategorie A (viz. Kap. 2.3.1.) s délkou okruhu 5 km. 

Délka závodní tratě 5 km je zvolena se zřetelem na počet kategorií, které mohou na takto 

dlouhém okruhu závodit (viz. Tab. 2), a navíc s přihlédnutím k faktu, že homologovaným 

závodním okruhem této délky disponuje téměř každý závodní lyžařský areál. Takto 

specifikovaný soubor hodnocených tratí čítá 26 rozdílných 5-ti kilometrových tratí 

v nejrůznějších lokalitách České republiky. 
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Tabulka 8 -Abecední seznam yybraných závodních tratí: 

Název závodní tratě Lokalita Kat. Dok. Kód 

Benecko 5 km A Jilemnice, Krkonoše A Ano TOl 

Benecko 5 km B Jilemnice, Krkonoše A Ano T02 

B. Dar- Jahod. louka 5 km Boží Dar, Krušné hory A Ano T03 

Břízky 5 km A Jablonec nad Nisou, Jizerské hory A Ano T04 

Břízky 5 kmB Jablonec nad Nisou, Jizerské hory A Ano T05 

Certova hora 5 km A Harrachov, Krkonoše A Ano T06 

Certova hora 5 km B Harrachov, Krkonoše A Ano T07 

Hofmanky 5 km Zelezná Ruda- Špičák, Sumava A Ne T08 

Horní Mísečky 5 km Horní Mísečky, Krkonoše A Ano T09 

Hraběnka 5 km A Jilemnice, Krkonoše A Ano TlO 

Hraběnka 5 km B Jilemnice, Krkonoše A Ano Tll 

Hraběnka 5 km D Jilemnice, Krkonoše A Ano T12 

Chmelnice 5 km Trutnov, Krkonoše A Ano Tl3 

Churáňov 5 km Stachy, Sumava B Ano Tl4 

N.M.n.M. 5 kmBlue Nové Město n. M., Ceskomoravská vysočina A Ne T15 

N.M.n.M. Golden Ski 5 km Nové Město n. M., Ceskomoravská vysočina A Ne T16 

N .M.n.M. Zlatá lyže 5 km Nové Město n. M., Ceskomoravská vysočina A Ano T17 

Nové Město v K.H. 5 km Nové Město v K.H., Krušné hory A Ano T18 

Rýmařov 5 km Rýmařov, Jeseníky A Ne Tl9 

Skuhrov n. Bělou 5 km Deštné v O.H., Orlické hory A Ano T20 

Svratka 5 km Svratka, Ceskomoravská. vysočina A Ano T21 

Sachty 5 km A Vysoké n. Jizerou, Krkonoše A Ano T22 

Sachty 5 kmB Vysoké n. Jizerou, Krkonoše A Ano T23 

Sachty 5 kmC Vysoké n. Jizerou, Krkonoše A Ano T24 

Spičák 5 km Zelezná Ruda- Spičák, Sumava A Ano T25 

Vejplacha 5 km Vrchlabí, Krkonoše A Ano T27 

Veřovice 5 km Veřovice, Beskydy A Ano T26 

Btinda5 km Davos, Rétské Alpy, Svýcarsko A Ne T28 

Pozn.: Sloupec Kat. - kategorie závodu podle Pravidel SLCR pro běh na lyžích. 

Sloupec Dok. - stav hom. dokumentace dané závodní trati (Ano = kompletní, Ne = 

nekompletní). 
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Statistický soubor je pro porovnání obohacen o jednu zahraniční 5-ti kilometrovou 

závodní trať homologovanou podle pravidel FIS pro závody Světového poháru (okruh 

Bťinda ve Švýcarském Davosu) a jednu českou závodní trat' homologovanou pouze pro 

závody kategorie B (Churáňov- 5 km, Šumava). 

Celkový počet porovnávaných statistických jednotek tedy činí 28 tratí (26 tratí 

homologace A, 1 zahraniční trat', 1 trat' homologace B). Do výsledného pořadí tratí 

s homologací pro závody kategorie A je jich zahrnuto pouze 22 z důvodu neúplné 

homologační dokumentace čtyř závodních tratí. 

6.4. Srovnávací kritéria 

Jako deset základních srovnávacích kritérií byly použity homologační parametry 

jednotlivých závodních tratí podle Homologačního manuálu FIS (2003), které jsou pro 

zvýšení míry objektivity výsledního kritéria doplněné o čtrnáct rozšiřujících statistických 

parametrů. 

6.4.1. Základní srovnávací kritéria 

Délka závodní tratě- udává celkovou délku jednoho okruhu závodní trati v metrech a je 

určena z homologační zprávy pro příslušnou závodní trat'. 

Výškový rozdíl (HD) -je definován jako vertikální vzdálenost v metrech bodu s nejnižší a 

bodu s nejvyšší nadmořskou výškou a je určen z homologační zprávy pro příslušnou 

závodní trat'. 

Maximální stoupání (MC) -je defmováno jako vertikální vzdálenost v metrech nejnižšího a 

nejvyššího bodu největšího stoupání na závodní trati a je určeno z homologační 

zprávy pro příslušnou závodní trat'. 

Celkové stoupání (I'C)- je vyjádřeno sumou výškových rozdílů všech stoupání na trati, udává 

se v metrech a je určeno z homologační zprávy pro příslušnou závodní trat'. 

Nejnižší nadmořská výška tratě- nadmořská výška v m n. m. nejnižšího geografického bodu 

trati, měřená od hladiny Baltského moře, je určena z homologační zprávy pro 

příslušnou závodní trat'. 

Nejvyšší nadmořská výška tratě - nadmořská výška v m n. m. nejvyššího geografického bodu 

trati, měřená od hladiny Baltského moře, je určena z homologační zprávy pro 

příslušnou závodní trat'. 
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Podíl stoupání kategorie A na TC- procentuální podíl stoupání kategorie A (viz. Kap. 4.1.) 

na hodnotě Celkového stoupání (TC), je určen z homologační zprávy pro příslušnou 

závodní trať. 

Podíl stoupání kategorie B na TC- procentuální podíl stoupání kategorie B (viz. Kap. 4.1.) 

na hodnotě Celkového stoupání (TC), je určen z homologační zprávy pro příslušnou 

závodní trať. 

Podíl stoupání kategorie C na TC- procentuální podíl stoupání kategorie C (viz. Kap. 4.1.) 

na hodnotě Celkového stoupání (TC), je určen z homologační zprávy pro příslušnou 

závodní trať. 

Podíl zvlněného terénu na TC - procentuální podíl zvlněného terénu (viz. Kap. 4.5.6.) na 

hodnotě Celkového stoupání (TC), je určen z homologační zprávy pro příslušnou 

závodní trať. 

6.4.2. Rozšiřující srovnávací kritéria 

Modus nadmořské výšky tratě- nejčetnější nadmořská výška tratě v m n. m., udává střední 

hodnotu nadmořské výšky tratě v jejím průběhu. Je vypočten pomocí statistických 

funkcí standardního počítačového softwaru MS EXCEL z hodnot extrapolovaných 

z vertikálních profilů jednotlivých závodních tratí, které JSOU součástí 

homologačních zpráv, s frekvencí odečtu 250m od startu do cíle, s přesností odečtu 

2 m (2 m = 1 mm ve vertikálním profilu). 

Nejnižší sklon stoupání kategorie A -minimální sklon stoupání kategorie A na trati, udávaný 

ve stupních, je určen z homologační zprávy pro příslušnou závodní trať. 

Nejvyšší sklon stoupání kategorie A -maximální sklon stoupání kategorie A na trati, udávaný 

ve stupních, je určen z homologační zprávy pro příslušnou závodní trať. 

Průměrný sklon stoupání kategorie A - střední hodnota sklonu stoupání kategorie A ve 

stupních, vypočtená jako aritmetický průměr nejnižšího a nejvyššího sklonu tohoto 

stoupání. 

Podíl stoupání kategorie A na celkové délce trati - určuje procentuální podíl sumy délek 

stoupání kategorie A z celkové délky závodní trati, je vypočten podle vztahu suma 

délek stoupání kategorie A (m) I celková délka závodní trati (m). 

Nejnižší sklon stoupání kategorie B - minimální sklon stoupání kategorie B na trati, udávaný 

ve stupních, je určen z homologační zprávy pro příslušnou závodní trať. 

Nejvyšší sklon stoupání kategorie B- maximální sklon stoupání kategorie B na trati, udávaný 

ve stupních, je určen z homologační zprávy pro příslušnou závodní trať. 
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Průměrný sklon stoupání kategorie B - střední hodnota sklonu stoupání kategorie B ve 

stupních, vypočtená jako aritmetický průměr nejnižšího a nejvyššího sklonu tohoto 

stoupání. 

Podíl stoupání kategorie B na celkové délce trati - určuje procentuální podíl sumy délek 

stoupání kategorie B z celkové délky závodní trati, je vypočten podle vztahu suma 

délek stoupání kategorie B (m) I celková délka závodní trati (m). 

Průměrný sklon stoupání kategorie C - střední hodnota sklonu stoupání kategorie C ve 

stupních, je určen z homologační zprávy pro příslušnou závodní trať. 

Podíl stoupání kategorie C na celkové délce trati - určuje procentuální podíl sumy délek 

stoupání kategorie C z celkové délky závodní trati, je vypočten podle vztahu suma 

délek stoupání kategorie C (m) I celková délka závodní trati (m). 

Podíl zvlněného terénu na celkové délce trati - určuje procentuální podíl sumy délek 

jednotlivých úseků zvlněného terénu na celkové délce závodní trati, je vypočten 

podle vztahu suma délek úseků zvlněného terénu (m) I celková délka závodní trati 

(m). 

Podíl klesání na celkové délce trati- určuje procentuální podíl sumy délek jednotlivých úseků 

klesání na celkové délce závodní trati, je vypočten podle vztahu suma délek úseků 

klesání (m) I celková délka závodní trati (m). Čím je hodnota podílu klesání na 

celkové délce trati menší, tím vyšší je hodnota celkové náročnosti závodní tratě. 

Z tohoto důvodu je pro výpočet náročnosti závodní tratě použita jeho záporná 

hodnota. 

Počet změn směru závodní trati - určen počtem změn směru závodní trati jejichž úhel 2: 90°, 

počet zatáček je určen součtem adekvátních změn směru odečtených z plánu závodní 

trati v měřítku 1: 1 O 000 nebo 1: 5 000, který je součástí homologační zprávy 

jednotlivých závodních tratí. Počet zatáček se podílí na technické náročnosti závodní 

trati. 

6.5. Výpočet kritéria celkové náročnosti závodní trati 

Každou z dvaceti tří závodních tratí s kompletní homologační dokumentací 

charakterizuje 24 hodnotících kritérií, uvedených a popsaných v Kap. 6.4. Úkolem této práce 

je přetransformovat těchto 24, často naprosto odlišných hodnot, do jedné hodnoty, která by 

objektivně numericky vyjadřovala náročnost příslušné závodní tratě. Z hlediska vzájemného 

porovnávání různých hodnot (absolutních a relativních) a parametrů je třeba nejprve převést 
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absolutní hodnoty jednotlivých komparačních parametrů na jejich tzv. normované hodnoty, 

které se rovnají podílům absolutních hodnot jednotlivých parametrů a jejich aritmetických 

průměrů. V případě parametrů, které přímo ovlivňuje délka příslušné závodní tratě, je třeba 

navíc určit i podíl normované hodnoty příslušného parametru a normované hodnoty délky 

hodnocené závodní tratě. Prostým matematickým součtem takto upravených normovaných 

hodnot sice získáme jednu hodnotu charakterizující celkovou náročnost tratě, ale zároveň 

každému hodnotícímu parametru připisujeme stejnou vypovídací hodnotu, což zcela určitě 

nekoresponduje s objektivní skutečností. Z tohoto důvodu je potřeba přiřadit každému 

hodnotícímu parametru specifický koeficient charakterizující míru vlivu daného parametru na 

hodnotu celkové náročnosti závodní tratě. Výsledná hodnota kritéria celkové náročnosti 

závodní tratě nakonec vznikne matematickým součtem jednotlivých normovaných parametrů 

upravených o specifický koeficient jejich hypotetického vlivu na celkovou náročnost závodní 

tratě. 

Tabulka 9 - Matematické a statistické vztahy pro výpočet hodnoty celkové náročnosti 

závodní trati: 

Název Vzorec 

Homologační parametr A, B, ......... , Xn 

Hodnota homologačního parametru a l-n, bt-n, ......... , XJ-n 

Aritmetický průměr homologačního parametru A= :E(a1 + a2+ ... + an) In 

Normovaná hodnota homologačního parametru anonn.I-n = at-nl A 

Norm. hodnota homolog. parametru vztažená k délce trati anonn.dTI-n = anonn.I-n I norm.dTt-n 

Koeficient vlivu jedn. parametru na náročnost závodní trati k nabývá hodnot 1 - 5 

Hodnota kritéria celkové náročnosti závodní trati (Hn): 

Hn = 8norm.l-n * k (Dnorm.dTl-n *k) + bnorm.l-n * k (bnorm.dTl-n *k) + • •• +Xnorm.l-n *k (Xnorm.dTl-n *k) 

Pozn.: dT = délka závodní tratě. 
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6.6. Empirické koeficienty vlivu jednotlivých homologačních parametrů na celkovou 

náročnost závodní trati 

Tabulka 1 O - Přehled empirických koeficientů vlivu jednotliyých homologačních parametrů 

na náročnost závodní tratě: 

Homologační parametr Koeficient vlivu parametru 

Délka okruhu 5 

HD 5 

MC 5 

TC 5 

Nejnižší nadmořská výška tratě 3 

Nejvyšší nadmefská výška tratě 3 

Modus nadmořské výšky tratě 4 

Podíl stoupání kategorie B na TC 3 

Nejnižší sklon stoupání kategorie B 2 

Nejvyšší sklon stoupání kategorie B 2 

Průměrný sklon stoupání kategorie B 3 

Podíl stoupání kategorie B na celkové délce trati 3 

Podíl stoupání kategorie C na TC 2 

Průměrný sklon stoupání kategorie C I 

Podíl stoupání kategorie C na celkové délce trati 2 

Podíl zvlněného terénu na TC 3 

Podil zvlněného terénu na celkové délce trati 3 

Podíl klesání na celkové délce trati 5 

Počet změn směru závodní trati (úhel2: 90 stupňů) 1 
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Problematiku přiřazování specifických koeficientů jednotlivým homologačním 

parametrům závodních tratí pro běh na lyžích v současné době neřeší žádná oficiální 

metodika. 

Proto jsme vytvořili škálu empiricky zvolených celočíselných koeficientů, jejichž 

hodnoty se pohybují v rozmezí 1 až 5. Koeficient 1 označuje minimální vliv daného 

parametru na celkovou náročnost závodní tratě a koeficient 5 maximální vliv daného 

parametru na celkovou náročnost závodní tratě. 

Koeficienty jsou přiřazeny jednotlivým homologačním parametrům na základě 

teoretických a praktických empirických poznatků a východisek. Přiřazení jednotlivých 

koeficientů homologačním parametrům vychází z jediné dostupné literatury zabývající se 

touto problematikou (Chovanec, 1983) a předcházela mu expertní analýza vlivu jednotlivých 

homologačních parametrů na celkovou náročnost závodní tratě. Do expertní analýzy bylo 

zapojeno 7 odborníků na problematiku běhu na lyžích (reprezentační trenéři družstva mužů, 

družstva žen a družstva juniorů, dva trenéři Sportovních center mládeže, vedoucí diplomové 

práce a homologační inspektor SLČR a delegát SLČR pro homologace na úrovni FIS - Ing. J. 

Vodrážka). Odborníkům byl zaslán přehled jednotlivých srovnávacích parametrů s úkolem 

přiřadit podle svého názoru každému parametru koeficient v rozmezí hodnot 1 až 5. Za 

výsledek expertní analýzy byly považovány mody přiřazených koeficientů. Validita přiřazení 

jednotlivých koeficientů příslušným parametrům byla ověřena pomocí výpočtu vzájemných 

korelačních koeficientů hodnot sledovaných parametrů a hodnot kritérií celkové náročnosti 

závodní tratě. 

Délce závodní trati (okruhu) je přidělen koeficient s hodnotou 5, protože významně 

ovlivňuje náročnost závodní tratě. Úměrně se vzrůstající kilometráží závodní tratě narůstá 

nejen náročnost související přímo s překonanou vzdáleností, ale současně vzrůstá i 

pravděpodobnost výskytu dalších náročných pasáží na závodní trati, které teoreticky mohou 

zvýšit celkovou náročnost okruhu. 

Chovanec (1983) uvádí, že na fyzické náročnosti závodní trati se nejvýznamnější 

měrou podílí specifické charakteristiky jednotlivých stoupání trati, které zásadním způsobem 

ovlivňují i celkovou náročnost závodní tratě. Na základě této teze je základním parametrům 

charakterizujícím stoupání závodní tratě, jmenovitě parametrům HD, MC a TC, přidělena 

hodnota koeficientu vlivu 5. 

Vliv nadmořské výšky jednotlivých bodů a úseků tratě na celkovou náročnost 

okruhu není v tuzemských fyzickogeografických podmínkách jednoznačný. Obecně se uvádí, 
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Procentuální podíl klesání na celkové délce závodní trati je podle Chovance (1983) 

velice důležitým hodnotícím parametrem. Vymezuje na trati ty úseky, které je možné využít 

v průběhu absolvování závodní trati k efektivnímu odpočinku. Z tohoto důvodu se tento 

parametr nezanedbatelně podílí na hodnotě celkové náročnosti závodní tratě. Pro výpočet 

celkové náročnosti závodní tratě mu je přidělen koeficient s hodnotou 5. 

Parametrem, který do jisté míry charakterizuje technickou náročnost závodní tratě, je 

počet změn směru o 90 a více stupňů v horizontálním profilu závodní tratě. V tomto modelu 

výpočtu celkové náročnosti závodní tratě je tomuto hodnotícímu parametru přidělena spíše 

doplňující a informativní úloha, proto je mu přiřazena minimální hodnota koeficientu vlivu 1. 

6.7. Vytvoření přehledu náročnosti jednotlivých homologovaných závodních tratí v ČR 

Srovnávací přehled bude vytvořen seřazením výsledných hodnot kritéria celkové 

náročnosti závodních tratí sestupně podle velikosti od nejvyšší hodnoty, popisující teoreticky 

nejnáročnější závodní trať, po nejnižší hodnotu, která specifikuje nejsnazší trať z vybraného 

sledovaného souboru závodních tratí v ČR. 

Za účelem dosažení většího přehledu v problematice náročnosti jednotlivých 

závodních tratí jsou tabulkové hodnoty charakterizující nejnáročnější tuzemskou závodní trať 

porovnány s dostupnými tabulkovými hodnotami zahraniční závodní tratě homologované 

podle pravidel FIS pro závody Světového poháru a dále hodnoty nejméně náročné trati jsou 

porovnány s tuzemskou závodní tratí splňující pouze homologační kritéria SLČR pro závody 

kategorie B. 

6.8. Vytvoření barevně odlišených intervalů hodnot kritéria celkové náročnosti 

jednotlivých závodních tratí 

Z důvodu usnadnění orientace v hodnotách kritéria celkové náročnosti jednotlivých 

závodních tratí, hlavně pro potencionální uživatele z řad amatérských sportovců a laické 

veřejnosti, je k odlišení jednotlivých kategorií náročnosti závodních tratí použito dobře 

známého systému barevného odlišení obtížnosti lyžařských sjezdových tratí. Pro jednotlivé 

obtížnostní kategorie jsou použity tři barvy, pro nejsnazší závodní tratě je použito modré 

barvy, pro tratě střední náročnosti červené barvy a pro nejnáročnější tratě je použita černá 

barva. 
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Rozsah jednotlivých intervalů jsme určili podílem variačního rozpětí souboru hodnot 

kritérií celkové náročnosti závodních tratí a počtem plánovaných intervalů (int. = R I flint.). 

Tabulka ll - Barevně odlišené intervaly hodnot celkové náročnosti závodní tratě: 

Ukazatel Hodnota 

Minimální hodnota statistického souboru Min. hodnota náročnosti závod. tratě (Hn min) 

Maximální hodnota statistického souboru Max. hodnota náročnosti závod. tratě (Hn max) 

Variační rozpětí statistického souboru (R) R = Hn max - Hn min 

Počet intervalů 3 

Rozsah intervalu R I 3 

<Hn min; Hn min+ R I 3> 

(Hnmin +Rl 3; Hnmax-RI 3> 

(Hn max- R I 3; Hn max> 

6.9 Srovnání homologačních parametrů a hodnoty kritéria celkové náročnosti závodních 

tratí homologovaných pro závody kategorie A se závodními tratěmi jiných kategorií 

Srovnání numerických hodnot homologačních parametrů a hodnoty kritéria celkové 

náročnosti nejnáročnější tuzemské 5-ti kilometrové tratě s adekvátními srovnávacími 

parametry zahraniční závodní tratě homologované pro závody Světového poháru a hodnot 

nejméně náročné tuzemské závodní tratě s hodnotami závodní tratě homologované pro závody 

kategorie B, je uskutečněno pomocí vzájemného matematického rozdílu adekvátních 

homologačních parametrů příslušných závodních tratí. 
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7. Výsledky 

Výstupní informací našeho statistického šetření je srovnávací přehled jednotlivých 

homologovaných 5-ti kilometrových závodních lyžařských tratí v ČR. Z celkového počtu 27 

tuzemských a jedné zahraniční závodní tratě jich bylo do srovnávacího přehledu, z důvodu 

částečně neúplné homologační dokumentace, začleněno pouze 22. Hodnoty homologačních 

parametrů zahraniční tratě slouží k porovnání s nejnáročnější tuzemskou tratí a hodnoty 

tuzemské tratě, homologované pouze pro závody kategorie B, jsou určeny ke srovnání 

s nejsnazší tuzemskou závodní tratí homologovanou pro závody kategorie A. Zbývající čtyři 

tuzemské závodní tratě jsou uvedeny v celkovém přehledu homologovaných závodních tratí 

(Příloha 2), ale vzhledem k neúplné homologační dokumentaci nejsou jejich jednotlivé 

homologační parametry zahrnuty v dílčích statistických a matematických výpočtech a tratě 

samotné nefigurují ve výsledném přehledu celkové náročnosti jednotlivých závodních tratí. 

Výsledný celkový přehled náročnosti jednotlivých závodních běžeckých tratí je, pro 

snazší orientaci, převeden na tří stupňový barevný systém, shodný se značením obtížnosti 

sjezdových tratí. Nejsnazší homologované tratě jsou označeny modrou barvou, středně 

obtížné tratě červenou barvou a nejnáročnější homologované tratě černou barvou. Rozsah 

jednotlivých intervalů barevné škály je odvozen z hodnoty variačního rozpětí (rozdílu 

zaokrouhlené nejvyšší a nejnižší hodnoty) souboru hodnot celkové náročnosti jednotlivých 

závodních tratí. 

Výsledné hodnoty celkové náročnosti jednotlivých homologovaných 5-ti 

kilometrových tratí představují absolutní bezrozměrná čísla, jejichž numerická hodnota je 

tvořena sumou součinů nonnovaných hodnot jednotlivých hodnotících parametrů a empiricky 

určených koeficientů, charakterizujících hypotetickou míru vlivu specifického hodnotícího 

parametru na celkovou náročnost závodní tratě. V Tab. 12 jsou uvedeny hodnoty celkové 

náročnosti závodní tratě pro abecedně uspořádaný soubor 22 hodnocených tuzemských 

závodních tratí homologovaných pro závody kategorie A. 
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Tabulka 12 - Hodnoty kritéria celkové náročnosti jednotliVÝch závodních tratí (abecední 

seznam): 

Název tratě Kód Hodnota celkové náročnosti 

Benecko A TOl 69,74 

Benecko B T02 70,18 

Boží Dar T03 85,65 

Břízky A T04 88,43 

Břízky B T05 76,93 

Černá hora A T06 85,17 

ČemáhoraB T07 73,36 

Horní Mísečky T09 91,83 

Hraběnka A Tl O 45,16 

HraběnkaB Tll 46,69 

HraběnkaD T12 46,19 

Chmelnice Tl3 75,14 

Churáňov Tl4 73,29 

N.M.n M. Zlatá lyže Tl7 77,88 

Nové Město v K.H. T18 73,06 

Skuhrov n. Bělou T20 71,53 

Svratka T21 67,37 

Šachty A T22 70,45 

Šachty B T23 80,36 

Šachty C T24 75,89 

Špičák T25 90,27 

Vejplacha T26 70,22 

Veřovice T27 74,69 

Aritmetický průměr 73,01 

7.1. Rozložení homologovaných závodních tratí podle celkové náročnosti 

Úkolem šetření bylo vytvořit žebříček hodnot charakterizujících celkovou náročnost 

závodní tratě. Pořadí je tvořeno podle velikosti sestupně uspořádaných hodnot, od nejvyšší 
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hodnoty popisující teoreticky nejnáročnější závodní trať, po nejnižší hodnotu, která 

specifikuje nejsnazší trať vybraného sledovaného souboru závodních tratí v ČR. Tento 

žebříček znázorňuje Tab. 13. Z té je patrné, že nejnáročnější homologovanou závodní tratí 

v ČR je standardní 5-ti kilometrová trať na Horních Mísečkách v Krkonoších, nejlehčí 

závodní tratí okruh Hraběnka A v Jilemnici a střední hodnotě náročnosti se nejvíce přibližuje 

závodní trať v Novém Městě v Krušných horách. 

Tabulka 13 - Pořadí jednotliyých závodních tratí v ČR podle hodnoty celkové náročnosti: 

Pořadí Názevtratě Kód Hodnota celkové náročnosti 

1. Horní Mísečky T09 91,83 

2. Špičák T25 90,27 

3. Břízky A T04 88,43 

4. Boží Dar T03 85,65 

5. Černá hora A T06 85,17 

6. Šachty B T23 80,36 

7. N .M.n M. Zlatá lyže Tl7 77,88 

8. Břízky B T05 76,93 

9. šachty C T24 75,89 

10. Chmelnice Tl3 75,14 

ll. Veřovice T27 74,69 

12. CemáhoraB T07 73,36 

13. Nové Město v K.H. Tl8 73,06 

14. Skuhrov n. Bělou T20 71,53 

15. Šachty A T22 70,45 

16. Vejplacha T26 70,22 

17. Benecko B T02 70,18 

18. Benecko A TOl 69,74 

19. Svratka T21 67,37 

20. HraběnkaB Tll 46,69 

21. HraběnkaD Tl2 46,19 

22. Hraběnka A TIO 45,16 

Aritmetický průměr 73,01 
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Pro usnadnění orientace je výsledný celkový přehled náročnosti jednotlivých 

závodních tratí převeden na tří stupňový barevný systém, kde jsou nejnáročnější 

homologované tratě označeny černou barvou, středně obtížné tratě červenou barvou a 

nejsnazší závodní tratě označeny modrou barvou. Abecední seznam, podle hodnoty celkové 

náročnosti barevně odlišených závodních tratí, uvádí Tab. 14. 

Procentuální podíl jednotlivých kategorií náročnosti na celkovém počtu 

porovnávaných závodních tratí znázorňuje Graf 1. Z něj je patrné, že největší počet 

homologovaných standardních tratí lze zařadit do kategorie střední míry náročnosti závodní 

tratě. Nejméně početná je kategorie nejsnazších standardních závodních tratí. 

Graf 1 - Procentuální zastoupení jednotliyých kategorií závodních tratí podle hodnoty 

celkové náročnosti: 

59% 
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Tabulka 14 - Barevné odlišení závodních tratí podle hodnoty celkové náročnosti: 

Názevtratě Kód tratě Barevné označení 

Benecko A TOl 

Benecko B T02 

Boží Dar T03 

Břízky A T04 

Břízky B T05 

hora A T06 

T07 

Horní Mísečky T09 

Hraběnka A Tl O 

HraběnkaB Tll 

HraběnkaD T12 

Chmelnice T13 

N .M.n M. Zlatá lyže T17 

Nové Město v K.H. T18 

Skuhrov n. Bělou T20 

Svratka T21 

A T22 

B T23 

c T24 

T25 

Vejplacha T26 

Veřovice T27 
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7.2. Porovnání nejnáročnější tuzemské závodní tratě s adekvátní zahraniční závodní 

tratí 

Jedním z dílčích úkolů naší výzkumné práce bylo porovnat homolagační parametry a 

míru celkové náročnosti nejnáročnější tuzemské standardní 5-ti kilometrové závodní trati 

s parametry adekvátní zahraniční tratě, splňující přísná kritéria pro pořádání závodů 

Světového poháru v běhu na lyžích. 

Matematické porovnání numerických hodnot jednotlivých homologačních parametrů 

uvádí Tab. 15. Hodnoty ve sloupci "Rozdíl Parametru T09 a Parametru T28" se rozdělují na 

kladné a záporné. Kladné hodnoty jsou interpretovány ve prospěch tuzemské závodní tratě, 

záporné hodnoty ve prospěch zahraniční tratě. 

Tab. 15 konkrétně porovnává 5-ti kilometrovou standardní trať na Horních 

Mísečkách s tratí ve švýcarském Davosu. Z této tabulky je patrné, že davoský okruh Bťinda 

převyšuje 5-ti kilometrovou trať na Horních Mísečkách ve většině dostupných sledovaných 

parametrech. Nejmarkantnější rozdíly jsou v hodnotách parametrů charakterizujících 

nadmořskou výšku jednotlivých bodů závodní trati, výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího 

bodu závodní trati (HD) a podíl stoupání kategorie Ba zvlněného terénu na TC závodní trati. 

Naproti tomu tuzemská závodní trať výrazně převyšuje okruh Biinda v parametru délky 

závodní tratě, maximálního stoupání (MC), podílu stoupání kategorie A, a nejnižšího sklonu 

stoupání kategorie B. 
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Tabulka 15 - Srovnání parametrů nejnáročnější tuzemské závodní tratě s parametry 

zahraniční tratě homologované pro závody Světového poháru v běhu na lyžích: 

Název závodní tratě Horní Mísečky Biinda 5 km Rozdíl 

Kód T09 T28 ParametruTo9 

Kategorie závodu A A a 

Technika KV KV ParametruT2s 

Délka okruhu (m) J 5050,00 5000,00 50,00 
.= ~ 

HD(m) 62,00 77,00 -15,00 

MC(m) 72,00 1 38,00 
I 

34,00 
I 

TC (m) 187,00 195,00 -8,00 

Nejnižší nadmořská výška tratě (m n.m .) 981~00 1554,00 -573,00 

Nejvyšší nadmořská výška tratě (m n.m.) 1043,00 1631,00 -588,00 

Modus nadmořské výšky tratě (m n.m.) 1018,00 1556,00 -538 00 

Poctil c.!" A ~ TC(%) 59,36 35.38 2398 -.. -
'll... . • ! ....... ..Jrlftn· .. .. . il . -• :A 0,91 5.56 -46S . .. ..- -
; ;~ ""_ sklo.p: "A. 18,75 24,14 -5,39 - -
.... _. .• -*., sklon .... -~ .. - . :A 983 14 85 -502 & • .. 
PIJCIO .• • tbt.A . celk. cW1ce uad (%) 30M) X -
Podíl stoupání kategorie B na TC (%) 13,37 27,18 -13,81 

Nejnižší sklon stoupání kategorie B 17,86 5,71 12,15 

Nejvyšší sklon stoupání kategorie B 17,86 17 78 0,08 

Průměrný sklon stoupání kategorie B 17,86 11 ,75 6,12 

Podíl stoupání kat. B na celk. délce trati (%) 2,77 X -

Podíl stoupání kategorie C na TC (%) 5,35 4,10 1,25 

Průměrný sklon stoupání kategorie C 33,33 19,05 14,28 

Podíl stoupání kat. C na celk. délce trati (%) 
_, 

0,59 X -

Podfl zvlněného terénu na TC (0/o) 2193 32,31 -10,38 

Podíl zvln. termu na celk. d~lce trati (%) 29,41 X -
Podíl klesáhí na celkové délce trati(%) 36,83 X -
Počet změn směru závod. trati (úhel 2:: 90 °) 8,00 12,00 -4,00 

Hodnota celkové náročnosti 91,83 X -
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7.3. Porovnání nejsnazší tuzemské tratě pro závody kategorie A s tuzemskou tratí pro 

závody kategorie B 

Dalším z dílčích úkolů naší výzkumné práce bylo porovnat homolagační parametry a 

hodnotu celkové náročnosti nejméně náročné tuzemské homologované standardní 5-ti 

kilometrové závodní trati s parametry vybrané tratě splňující pouze kritéria pro pořádání 

závodů kategorie B (Kap. 2.3.1.). Matematické porovnání numerických hodnot jednotlivých 

homologačních parametrů uvádí Tab. 16. Hodnoty ve sloupci "Rozdíl Parametru no a 

Parametru TI4 " se rozdělují na kladné a záporné. Kladné hodnoty jsou interpretovány ve 

prospěch závodní tratě s homologací A, záporné hodnoty ve prospěch tratě s homologací B. 

Tab. 16 konkrétně porovnává jilemnickou 5-ti kilometrovou trať Hraběnka A se 

závodní tratí na šumavském Churáňově. Z uvedených hodnot je naprosto zřejmé, že 

churáňovský okruh, ač je homologován pouze pro závody kategorie B, vykazuje vyšší nebo 

stejné hodnoty ve dvaadvaceti z pětadvaceti sledovaných parametrů, a tedy v průměru svými 

parametry příslušný jilemnický okruh zcela převyšuje. Nejzřetelnější rozdíly jsou 

v charakteristikách nadmořských výšek jednotlivých bodů závodní trati, stoupání kategorie A 

a celkového stoupání závodní trati (TC). Jilemnický okruh je podle hodnoty míry celkové 

náročnosti zařazen do kategorie nejsnazších závodních tratí, na rozdíl od churáňovského, 

jehož hodnota míry celkové náročnosti ho řadí mezi středně obtížné závodní okruhy. 
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Tabulka 16 - Srovnání parametrů nejméně náročné tuzemské závodní tratě homologované 

pro závody kategorie A s parametry vvbrané tuzemské tratě homologované pouze pro závody 

kategorie B: 

Název závodní tratě Hraběnka A Churáňov Rozdíl 

Kód T10 T14 Parametron o 

Kategorie závodu A B a 

Technika KV KV Parametrun4 

Délka okruhu (m) w l- 5010,00 5020,00 -10,00 
-

HD(m) 43,00 49,00 -6,00 

MC(m) 25,00 31,00 -6,00 

TC(m) 129,00 162,00 -33,00 

Nejnižší nadmořská výška tratě (m n.m.) 462,00 1065,00 -603,00 

Nejvyšší nadmořská výška tratě (m n.m.) 505,00 1114,00 -609,00 

Modus nadmořské výšky tratě (tn n.m.) 484,00 1098 00 -614 ·00 

Podfl ,_ ~ .... 
o :A .TC(%) 0,00 1914 -1914 .... --

..... . o .... , sk1oll " .. -
0 1A 0-:oi) 250 -2,50 . - ~ ~ .. -

...... ; ... .,~ skloa: ~ I L 
- o :A 000 2000 -2000 

~ 

:' ·stlOu 
, ..• • ~A 000 11,25 -ll 25 ..... 

-~r -
PodB ... 'kat .A ._.., ..... cWI 

-~r 
·trati(%) 000 797 -797 

Podíl stoupání kategorie B na TC (%) 57,36 30,25 27,11 

Nejnižší sklon stoupání kategorie B 4,00 6,92 -2 92 

Nejvyšší sklon stoupání kategorie B 13,33 20,00 -6,67 

Průměrný sklon stoupání kategorie B 8,67 13,46 -4,80 

Podíl stoupání kat. B na celkové délce trati (%) 19,76 11 ,55 8,21 

Podíl stoupání kategorie C na TC (%) 0,00 0,00 0,00 

Průměrný sklon stoupání kategorie C 0,00 0,00 0,00 

Podtl stoupání kat. C na celkové délce trati(%) 0,00 0,00 0,00 

Podíl zvln&lého terálu na TC (OA) 4264 5062 -7,98 

Podíl zvln. terénu na celkové délce trati (%) 35 33 50,00 -14,67 

Podíl klesání na celkové délce trati (%) 44,91 3048 14,43 

Počet změn s_měru závodní trati (úhel ~ 90 °) 10,00 13,00 -3,00 

Hodnota celkové náročnosti 45,16 1 73,29 -28,13 
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7.4. Míra shody skutečných homologačních parametrů srovnávaných závodních tratí 

s hodnotami doporučenými homologačními směrnicemi FIS 

Tabulka 1 7 - Míra shody hodnot homologačních parametrů jednotliyých závodních tratí 

s hodnotami parametrů doporučovanými Homologačním manuálem FIS (2003): 

Shoda hodnot parametru tratě a parametru doporučeného FIS 

Název závodní tratě Kód (%) 

Benecko A TOl 58,33 

Benecko B T02 66,67 

Boží Dar T03 50,00 

Břízky A T04 66,67 

Břízky B T05 75,00 

Certova hora A T06 75,00 

Čertova hora B T07 50,00 

Horní Mísečky T09 66,67 

Hraběnka A TlO 33,33 

HraběnkaB Tll 41,67 

HraběnkaD T12 33,33 

Chmelnice Tl3 58,33 

Churáňov Tl4 50,00 

N .M.n M. Zlatá lyže T17 50,00 

Nové Město v K.H. Tl8 58,33 

Skuhrov n. Bělou T20 41,67 

Svratka T21 41,67 

Šachty A T22 75,00 

Šachty B T23 66,67 

Šachty C T24 58,33 

Špičák T25 50,00 

Vejplacha T26 41,67 

Veřovice T27 58,33 

Aritmetický průměr 55,07 
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V Tab. 17 uvádíme míry shody hodnot homologačních parametrů jednotlivých 

srovnávaných závodních tratí s mezními a doporučovanými hodnotami uvedenými v 

Homologačním manuálu FIS (2003). Míra shody hodnot parametrů je uvedena v %. Tab. 17 

vychází z hodnot uvedených v Příloze 3. 

Nejvyšší procentuální hodnoty vzájemné shody (75 %) dosahují 3 závodní tratě, a to 

jablonecké Břízky B (T05), harrachovská Čertova hora A (T06) a závodní trať Šachty A 

(T22) ve Vysokém nad Jizerou. Nejnižší procentuální hodnoty vzájemné shody parametrů 

dosáhly závodní tratě Hraběnka A (T10) a D (T12) v Jilemnici, které zároveň patří i do 

skupiny nejsnazších homologovaných 5-ti kilometrových závodních tratí v ČR. 
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8. Diskuse 

Na základě výsledků naší srovnávací analýzy se nám potvrdila námi na úvod 

vyslovená domněnka, že v úrovni celkové náročnosti jednotlivých tuzemských 

standardizovaných 5-ti kilometrových tratí, homologovaných pro závody kategorie A, jsou 

velmi výrazné rozdíly. Numericky vyjádřeno, dosahují maximální hodnoty míry celkové 

náročnosti nejnáročnějších závodních tratí více než dvojnásobku minimální hodnoty této míry 

u tratí označených za nejsnazší ze sledovaného souboru. 

V přímém srovnání hodnot celkové náročnosti jednotlivých porovnávaných tratí 

dokonce vyjde najevo, že závodní trať homologovaná pouze pro pořádání závodů o třídu nižší 

kategorie B, převyšuje svojí hodnotou celkové náročnosti téměř polovinu jednotek 

porovnávaného souboru tratí, které mají homologaci pro závody nejvyšší kategorie A. 

Homologační osvědčení se uděluje jednotlivým závodním tratím v závislosti na 

splnění jednotlivých základních homologačních norem, jako jsou HD, MC, TC a další (FIS, 

2003). Teoreticky by nesplnění jednoho či dvou základních kritérií mělo vést k tomu, že by 

příslušné závodní trati nebylo uděleno Homologační osvědčení, alespoň pro závody nejvyšší 

úrovně (kategorie A). Praxe je ale ovšem podstatně odlišná, o čemž nás může přesvědčit Tab. 

17, která uvádí procentuální shodu skutečných a doporučených hodnot jednotlivých 

homologačních parametrů. Ani u jedné z porovnávaných závodních tratí se neshodují 

skutečné hodnoty parametrů s doporučenými hodnotami z více jak 75% a aritmetický průměr 

činí dokonce jen 55 %. Je tedy s podivem, že určité závodní tratě, které dosahují 

podprůměrných hodnot jak ve shodě s doporučenými hodnotami homologačních parametrů, 

tak v hodnotě celkové náročnosti, jsou podle materiálů SLČR homologované pro závody 

kategorie A, a jiné závodní tratě, jejichž hodnoty sledovaných parametrů dosahují 

nadprůměrných hodnot, jsou homologovány pouze pro závody nižších úrovní. Na druhou 

stranu v této problematice sehrávají velice významnou roli i takové aspekty hodnocení 

závodních tratí, jako jsou například materiální a technické zabezpečení závodních tratí a 

příslušných lyžařských stadionů a areálů, technický stav a kvalita úprav závodních tratí a 

v neposlední řadě i šír"ka závodních tratí, se kterými není v rozsahu hodnocení této práce 

počítáno. 

V homologačních materiálech FIS (2003) a SLČR (2001) se uvádí, že vhodně 

koncipovaná závodní lyžařská trať by měla prověřit závodníka jak po fyzické, tak i technické 

a taktické stránce. Naše hodnocení náročnosti jednotlivých závodních tratí pravděpodobně 
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nejvíce zohledňuje fyzickou náročnost jednotlivých tratí, neboť tento srovnávací model se 

nejvíce odvíjí od nejčetnějších charakteristik jednotlivých druhů stoupání a jejich poměru na 

celkové délce závodní trati. Dalšími prvky výrazně ovlivňující fyzickou náročnost jsou 

charakteristiky nadmořské výšky lokality závodní tratě a podílu zvlněného terénu a klesání na 

celkové délce závodní trati. Čistě technickou stránku náročnosti závodní tratě v našem 

srovnávacím modelu v podstatě představuje pouze počet změn směru jízdy. Tomuto faktoru je 

ovšem v našem srovnávacím modelu určena spíše informativní a doplňující funkce. Taktickou 

stránku hodnocení náročnosti závodní trati náš srovnávací model nezohledňuje vůbec. 

Náročnost závodní trati, jako srovnávací měřítko, má už ze své podstaty nepřebemé 

množství nejrůznějších způsobů výkladu a použití. Proto je třeba uvést, že tato naše 

interpretace náročnosti běžeckých tratí má i přes značnou snahu o maximální objektivizaci jak 

vstupních, tak i výstupních informací, pouze informativní hodnotu a náš statisticky podložený 

výsledek je ve skutečnosti jen jednou z jeho mnoha možných forem. 

Tomuto stavu jistě napomohlo i užití empiricky určených hodnot koeficientů vlivu 

jednotlivých homologačních parametrů na hodnotu celkové náročnosti závodní trati. Existuje 

v podstatě neomezené množství použitelných, různě rozsáhlých škál koeficientů a 

samozřejmě existuje i nepočitatelně variant a způsobů, jak tyto koeficienty jednotlivým 

hodnotícím parametrům přiřadit. V našem modelu jsme použili 5-ti bodovou škálu 

koeficientů, přičemž jsme podle empirických poznatků přiřazovali jednotlivým hodnotícím 

parametrům různé hodnoty koeficientů. Za pomoci určení vzájemných korelačních 

koeficientů jsme zpětně zkonstruovali pokud možno co nejvíce objektivní empirický model 

propojující jednotlivé hodnotící parametry a jejich příslušné koeficienty. Při testování validity 

jednotlivých modelů "parametr - koeficient" jsme pokusně vypočítali i hodnoty kritéria 

celkové náročnosti závodní trati bez použití koeficientů vlivu u jednotlivých parametrů. Došli 

jsme v podstatě ke shodným výsledkůmjako při užití koeficientů vlivu, jen s tím rozdílem, že 

jednotlivé hodnoty kritéria celkové náročnosti byly více nakumulovány ke střední hodnotě, 

navíc s menšími numerickými rozdíly mezi hodnotami. Proto jsme se v zájmu větší 

přehlednosti matematicky upravených výstupních hodnot rozhodli pro užití koeficientů vlivu. 

Částečný vliv na výsledné hodnoty celkové náročnosti srovnávaných standardních 

závodních tratí má i fakt, že u pěti z dvaceti osmi vybraných závodních tratí není k dispozici 

kompletní homologační dokumentace. Ve většině těchto případů není kvalitně zpracovaný 

detailní popis podélného profilu závodní trati, takže není možné určit podíly jednotlivých typů 

reliéfu závodní trati na její celkové délce. Zásadní rozdíly jsou ve kvalitě zpracování 

jednotlivých homologačních osvědčení. Největšími nedostatky trpí kvalita mapového 
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podkladu jednotlivých geografických lokalit závodních tratí a grafické znázornění 

vertikálního profilu trati. 

Přes tyto komplikace se nám podle našeho názoru podařilo sestavit objektivní pořadí 

tuzemských standardizovaných 5-ti kilometrových tratí, homologovaných pro závody 

kategorie A, které odpovídá jejich technickému stavu a reálným skutečnostem. 

Jako nejnáročnější závodní trať v ČR je podle našich srovnávacích kritérií 

standardní 5-ti kilometrová trať na Horních Mísečkách v Krkonoších. V tomto konkrétním 

případě mají zásadní podíl na hodnotě celkové náročnosti parametry charakterizující hlavní 

stoupání kategorie A a modus nadmořských výšek jednotlivých bodů závodní trati (viz. 

Příloha 4 ), což naprosto odpovídá reálné skutečnosti, protože závodní tratě na Horních 

Mísečkách patří k nejvýše položeným standardním závodním tratím v ČR. V přímém 

porovnání homologačních parametrů se zahraniční závodní tratí, homologovanou pro závody 

Světového poháru v běhu na lyžích (okruh Bťinda ve švýcarském Davosu), naše nejnáročnější 

závodní trať poněkud zaostává, především v charakteristikách nadmořských výšek závodní 

trati. Tento stav je zcela nepochybně způsoben faktem, že právě davoské lyžařské tratě jsou 

všeobecně známy svou nadstandardní nadmořskou výškou, která často činí nemalé problémy i 

některým závodníkům světového poháru. Vzájemné srovnání celkové náročnosti těchto dvou 

závodních okruhů bohužel není, z důvodu nekompletní homologační dokumentace u okruhu 

Bťinda, možné. 

Druhou příčku v našem srovnávacím žebříčku standardních závodních tratí poněkud 

překvapivě obsadil 5-ti kilometrový okruh na šumavském Špičáku. Na jeho umístění se 

nejvýraznější měrou podílely charakteristiky jednotlivých druhů stoupání a hodnota 

výškového rozdílu nejvyššího a nejnižšího bodu závodní tratě (viz. Příloha 4). Situace je o to 

překvapivější, že na této závodní trati, ač má homologaci pro závody kategorie A, se žádné 

závody republikové úrovně nekonají. Je to pravděpodobně zapříčiněno nedostatečným 

technickým zázemím a celkovou úpravou závodní tratě. 

Třetí nejnáročnější porovnávanou závodní tratí je 5-ti kilometrový okruh Břízky A 

v Jablonci nad Nisou, jehož výsledná hodnota celkové náročnosti je nejvíce ovlivněna 

parametry charakterizujícími jednotlivé druhy stoupání závodní trati a hodnotami parametrů 

maximálního stoupání a výškového rozdílu nejvyššího a nejnižšího bodu závodní trati (viz. 

Příloha 4). Tato informace není nijak překvapivá, protože jablonecké závodní tratě jsou 

pravidelným hostitelem republikových závodů všech příslušných věkových kategorií, nejen 

z důvodu, že jejich vertikální i horizontální podélný profil je zárukou kvalitních soutěžních 

podmínek a vysokých kvalitativních standardů. 
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Další trojici nejnáročnějších závodních tratí, u nichž hodnota celkové náročnosti 

překročila statisticky určenou minimální hranici (80,01), tvoří závodní trat' Čertova hora A 

v Harrachově, 5-ti kilometrový okruh na Jahodové louce na Božím Daru v Krušných horách a 

standardní trať Šachty B ve Vysokém nad Jizerou. Celkovou náročnost závodní tratě Čertova 

hora A nejvíce ovlivnily parametry charakterizující hlavní stoupání kategorie A a hodnoty 

parametrů HD, MC a TC. U závodního okruhu na Božím Daru sehrály největší roli parametry 

celkového stoupání, délky závodní tratě a modu nadmořských výšek. U závodní tratě Šachty 

B charakteristiky stoupání kategorie A, maximální stoupání a hodnota výškového rozdílu 

nejvyššího a nejnižšího bodu závodní trati (HD) (viz. Příloha 4). 

Je logické, že nejpočetnější kategorii 13-ti závodních tratí tvoří standardní tratě 

střední náročnosti, s mírou celkové náročnosti závodní tratě v rozmezí hodnot 60,01 až 80,00. 

Nečekaným výsledkem je však přítomnost jediné tuzemské závodní tratě, homologované pro 

pořádání závodů Světového poháru v běhu na lyžích, v této kategorii průměrných tratí. Jedná 

se o 5-ti kilometrový okruh s názvem Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě. Největší podíl na 

této skutečnosti má pravděpodobně absence stoupání kategorie C ve vertikálním podélném 

profilu závodní trati a nižší hodnoty parametrů charakterizující nadmořské výšky jednotlivých 

geografických bodů závodní trati (viz. Příloha 4). 

Z dalších závodních tratí zařazených do středního intervalu náročnosti závodní tratě 

je podle nás třeba upozornit na standardní závodní trať na šumavském Churáňově. I přesto, že 

je homologovaná pouze pro závody kategorie B, převyšuje svými hodnotami jednotlivých 

parametrů a celkové náročnosti mnohé závodní tratě homologované pro závody kategorie A a 

její příslušná srovnávací hodnota celkové náročnosti je dokonce vyšší než aritmetický průměr 

hodnot celkových náročností celého porovnávaného souboru závodních tratí. Nemalou 

zásluhu na tomto stavu jistě mají nadstandardní hodnoty charakteristik nadmořských výšek 

jednotlivých bodů závodní trati. Myslíme si, že v tomto konkrétním případě, kdy závodní trať 

splňuje i homologační požadavky týkající se její šířky a technického stavu a vybavení, je 

Homologační osvědčení pro závody kategorie A neuděleno neprávem, o čemž svědčí i velice 

sporadické pořádání závodů nejvyšší republikové úrovně v této lokalitě obecně. 

Poslední kategorii srovnávaných homologovaných závodních tratí tvoří nejméně 

náročné lyžařské tratě, jejichž míra celkové náročnosti dosahuje hodnot nižších než 60,00. Do 

této kategorie, označené modrou barvou, spadají 3 závodní tratě s velice podprůměrnými 

hodnotami jak jednotlivých homologačních parametrů, tak i celkové náročnosti závodní tratě . 

Shodou okolností se jedná o tři odlišné závodní tratě, lokalizované v jilemnickém lyžařském 

areálu Hraběnka (Hraběnka 5 km A, Ba D). Nejzásadnější vliv na takto nízkou úroveň hodnot 
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sledovaných parametrů má úplná absence charakteristik stoupáni kategorie A a C v podélném 

vertikálním profilu závodních tratí. Srovnávací hodnoty těchto závodních tratí dosahují tak 

nízké úrovně, že vyvstává otázka regulérnosti udělení Homologačního osvědčení pro závody 

kategorie A těmto závodním tratím. Naším názorem je, že takto náročné závodní tratě nejsou 

schopné na úrovni závodů kategorie A prověřit výkonnost závodm'ka ani z hlediska 

technického a taktického, natož s hlediska fyzického. Tím v podstatě nenaplňují základní 

princip homologačního procesu a mělo by u nich dojít k zásadní změně ve struktuře 

Homologačního osvědčení s cílem přesunout je mezi náročností srovnatelné závodní tratě 

homologované pouze pro závody kategorie B. 

Z tabulek uvedených v Příloze 4 lze vyčíst, které hodnotící parametry mají 

nejzásadnější vliv na velikost hodnoty celkové náročnosti příslušné závodní tratě. Obecně je 

možno konstatovat, že nejčastějšími parametry nejvíce ovlivňující hodnotu celkové náročnosti 

závodní tratě jsou jednotlivé charakteristiky hlavního stoupáni kategorie A (s hodnotou 

koeficientu vlivu 3 - 4) a dále hodnoty parametrů popisujících výškové rozdHy nejvyššího a 

nejnižšího bodu závodní trati (HD) a maximálního (MC) a celkového stoupání (TC) závodní 

trati (s hodnotou koeficientu vlivu 5). V několika případech se jako nejdůležitější parametr 

celkového hodnocení náročnosti tratě objevila délka závodního okruhu. 

Mezi statisticky nejčetnější faktory nejméně ovlivňující hodnotu celkové náročnosti 

závodní trati je možno uvést parametry charakterizující krátká prudká stoupání kategorie C, 

což je možno vysvětlit poměrně častou absencí této formy stoupání v podélném profilu 

závodní trati, podílu zvlněného terénu na celkové délce trati a počtu změn směru závodní trati, 

který byl pravděpodobně velmi ovlivněn velikostí hodnoty přiřazeného koeficientu vlivu (1) 

na výslednou hodnotu celkové náročnosti závodní trati. 

Z diskuse vyplývá: 

1) V hodnotách celkové náročnosti jednotlivých standardizovaných 5-ti kilometrových 

závodních tratí homologovaných pro závody kategorie A v ČR jsou nezanedbatelné 

rozdíly. 

2) V souboru takto specifikovaných závodních tratí jsou i takové tratě, jejichž hodnota 

celkové náročnosti výrazně zaostává za aritmetickým průměrem všech hodnot 

celkových náročností jednotlivých závodních tratí. 

3) Tratě s vyšší hodnotou srovnávacího kritéria celkové náročnosti mají i vyšší vstupní 

hodnoty parametru charakterizujícího hlavní stoupáni kategorie A. 
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4) Existují závodní tratě homologované pouze pro závody kategorie B, jejichž hodnoty 

porovnávaných parametrů a celkové náročnosti snesou jakékoli srovnání 

s hodnotami příslušných parametrů závodních tratí kategorie A. 

Z výše uvedených závěrů diskuse vyplývá, že se nám podařilo potvrdit obě základní 

hypotézy naší práce. 
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9. Závěr 

Snad každý závodní lyžař má svou oblíbenou závodní trať, která mu jak se říká sedí 

a vyhovuje, a stejně tak i závodní trať, která zrovna nepatří mezi jeho nejoblíbenější. 

Závodníci se mezi sebou často přou, která ze závodních tratí je ta nejnáročnější a nejtěžší ze 

všech. V obecném povědomí se o některých závodních tratích traduje, že jsou velmi náročné, 

a o jiných, že jsou o poznání snazší. Většina těchto názorů samozřejmě vychází ze 

subjektivního hodnocení jednotlivých závodních tratí. A právě tento fakt mě přivedl na 

myšlenku, pokusit se vytvořit pokud možno objektivní porovnání celkové náročnosti 

jednotlivých závodních tratí. 

Cílem naší práce bylo shromáždit a porovnat homologační parametry jednotlivých 

5-ti kilometrových okruhů závodních tratí s homologací pro republikové závody v běhu na 

lyžích v ČR (závody kategorie A), srovnat je s parametry vybrané zahraniční závodní tratě 

adekvátní délky, která splňuje homologační kritéria FIS pro pořádání závodů Světového 

poháru v běhu na lyžích, srovnat je s parametry tuzemské závodní tratě homologované pro 

závody kategorie B a podat přehlednou tabulku rozdělující vybrané závodní tratě v ČR podle 

objektivního srovnávacího kritéria jejich celkové náročnosti do tří barevně odlišených 

kategorií. 

Vyhodnocením vstupních informací jsme vytvořili srovnávací žebříček, který 

barevně rozlišuje tři úrovně hodnot celkové náročnosti jednotlivých srovnávaných závodních 

tratí s homologací pro závody kategorie A. 

Z dvaadvaceti porovnávaných závodních tratí jich je šest (27 %) zařazeno do 

kategorie nejnáročnějších závodních tratí, které jsou označeny černou barvou, 13 závodních 

okruhů (59%) tvoří soubor středně obtížných tratí označených červenou barvou a zbývající tři 

závodní tratě (14 %) náleží do intervalu nejsnazších závodních tratí. 

Jako úplně nejnáročnější homologovaná 5-ti kilometrová trať v ČR byl vyhodnocen 

závodní okruh na Horních Mísečkách v Krkonoších, jehož hodnota celkové náročnosti 

závodní tratě dosáhla více něž dvojnásobné hodnoty celkové náročnosti nejsnazší závodní 

tratě Hraběnka A v Jilemnici. 

V hodnotách celkové náročnosti nejnáročnějších a nejsnazších závodních tratí byly 

zjištěny takové rozdíly, že jsme si dovolili formulovat domněnku, že závodním tratím 

zařazeným mezi nejsnazší by měla být odebrána homologace pro závody kategorie A a měly 
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by být přesunuty o homologační kategorii níž, tedy mezi závodní tratě homologované pouze 

pro závody kategorie B. 

Srovnání nejnáročnější tuzemské závodní tratě se zahraniční závodní tratí ve 

švýcarském Davosu, homologovanou pro pořádání závodů Světového poháru v běhu na 

lyžích, dopadlo výrazně v neprospěch závodního okruhu na Horních Mísečkách. Tento fakt je 

možno vysvětlit naprosto odlišnými geografickými a geomorfologickými podmínkami obou 

srovnávaných lokalit. 

Ze vzájemného statistického porovnání hodnot jednotlivých homologačních 

parametrů a hodnoty celkové náročnosti nejsnazší tuzemské závodní trati (Hraběnka A) se 

standardním závodním okruhem homologovaným pouze pro závody kategorie B (šumavský 

Churáňov) vyšlo najevo, že s velkou pravděpodobností existují závodní tratě homologace B, 

které hodnotami svých parametrů snadno předčí i tratě s homologací pro závody kategorie A. 

Churáňovský okruh je tomu jasným dokladem. 

Mezi parametry, které svojí hodnotou nejvíce ovlivňují hodnotu celkové náročnosti 

závodní trati, můžeme bezesporu zařadit parametry charakterizující jednotlivé složky 

hlavního stoupání kategorie A a parametry popisující charakteristiky celkového stoupání 

závodní tratě, jako jsou hodnoty výškového rozdílu nejvyššího a nejnižšího bodu závodní trati 

a maximálního stoupání závodní tratě. Za parametr s vysokou vypovídací hodnotou lze 

považovat i modus nadmořských výšek jednotlivých bodů závodní tratě. 

Porovnáním skutečných homologačních parametrů jednotlivých srovnávaných 

závodních tratí s hodnotami totožných parametrů doporučovaných Homologačním manuálem 

FIS (2003) jsme došli k závěru, že parametry i těch nejkvalitněji koncipovaných závodních 

tratí se shodují s doporučenými limity maximálně ze 75 %, přičemž průměrná hodnota 

vzájemné shody činí pouze mírně nadprůměrných 55 %. 

Projektování, designování a tvorba kvalitních závodních tratí, které by splňovaly 

veškerá homologační kritéria a doporučení, je velice náročný a zodpovědný proces, který 

vyžaduje mnoho zkušeností, kreativity a invence. Zvláště v dnešní době, kdy se s nástupem 

moderních druhů a typů lyžařských závodů poměrně výrazně mění požadavky na technickou 

a profilovou strukturu moderně koncipované závodní trati, je fundovaný přístup k tvorbě a 

úpravě lyžařských závodních tratí více než žádoucí. 

Pokud chceme udržet pozitivní progres výkonnosti našich předních závodm'ků 

v běhu na lyžích, zajistit dostatečné množství jejich talentovaných nástupců a umožnit jim 

kvalitní sportovní růst, je třeba, aby v naší republice vznikaly nové, velice kvalitní závodní 

tratě, které by jim nejen zprostředkovaly jak adekvátní tréninkové, tak i inspirativní a náročné 
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závodní podnúnky, ale byly by i vhodnými lokalitami pro pořádání republikových a jiných 

vrcholných sportovních podnilců. K tomu nám může dopomoci právě kvalitní a propracovaný 

systém homologace závodních tratí. 

Závěrem je nutno připomenout, že zcela nepochybně existuje v podstatě neomezené 

množství použitelných, různě rozsáhlých škál koeficientů a samozřejmě existuje i 

nepočitatelně variant a způsobů, jak tyto koeficienty jednotlivým hodnotícím parametrům 

přiřadit. Z tohoto pohledu zůstává náš model porovnání jednotlivých standardních 5-ti 

kilometrových závodních tratí homologovaných pro závody kategorie A jen jednou z mnoha 

možných variant a jako takový jej není možné v praxi nekriticky zobecňovat. 

I přes výše uvedené doufáme, že výsledky naší práce si najdou cestu k běžným 

uživatelům jak z řad lyžařských trenérů a závodníků, tak i sportovněji založených lyžařů a 

ostatních amatérských sportovních nadšenců a pomohou jim v orientaci mezi jednotlivými 

závodními tratěmi v ČR. 
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Příloha 1 

Příloha 1.1. -Ukázka Osvědčení o homologaci závodní tratě - úvodní list: 

L!_V_'AZ _ _ LYŽAŘŮ ČRSKÉ REPtffiLIKY - úsek běhu _ ______ ]~ 

6/2004 

A ~llé'IWaje: 
LobJita ~6 traf! : Vrdalabi- Vejstplaeh• 
Oqparizaoc JJIOYOZUj{d bč"ň:c'kw tnů': T.J SVS KRKONOŠE Vrehlabí 
Obce ; Vrdalahi 
Kraj : Hradeeký 
Knrdaktnl o:toba: jméDu : a ... Sládbri. 

adresa : Hank6 4Jt, .543 412 Vrc!hlab{ 4 
telefon: 499 411 37~ mobil : 777 595 425 

Homologac:i ;qmwuvsl (jmóoo, dalum) : Doc. 1-.. FnuatiiekDouiek, 17. 1..1000 

B TeclmicU panJBetr)' tnti : 

délka !lib liD MC TC nejtliž.~ ~jvy.W 
tmtč (km) tDtě (m) (m) (m) (m) mlsro n.m.(m) .mtsto n.m. (m) 

~5 ______ 4~-~'~--~~~--~~~---1~ ~ ~~~0~----~ 

C Stn1W~1nd: 
Traf teebieky ~ 'l'laodD4 pro npubllkov' úvody J.aetn a donwcRI. 

D 8., c 

E 

ll ~ mapovf aptamu ...,..mcn-.~: 
Polobopil tntf je zůnslea • .. pi 1: 5008 
~ • anfkldl cla1aolaatue trati~ zpraeorida poěf~vým programem 
~fiS. 

G Platnost a.vld&Rt o bemolopd do : ••••• •••• .3l.Jl.2G08 

ll Prodlouiellf 051'w.i o hcnaelopd do : ...... 

CH Dall146fdld údaje : 

v Pl'alJc dne 12.1 1.2003 
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Příloha 1.2. -Ukázka Osvědčení o homologaci závodní tratě - datoVÝ list: 

~~~":''-:·~~-~·~ ~. ~: :" ~~ ~·l ~-~ 
~ - . ~- - -- . F 1{s 

I Data Remartca of lhe inspector 
i Name of lhe COUI1I8 I Benecko S__lcJYI__~ 

·~ ISkmB 
I Number and length of lhe laps 
jHelght I (HO) leem 

1 cllmb (MC) lssm 
I Total cllmb (TC) I 130m 
I Lowast point l902m 
I Hlgheat point l970m 

l~r.,.p uphills wtth: 
atm PHD PTC gradient I~ Remarta of the inapector 

1. 12540 lss lss ! 2.31-13.76 110~!_9_ 30m-80mMP 
andf2J 

6.00. 12.00% gradient 

ln accord81a to ICR 313.1 

ltotat -----· r-. - -I-- ~_partofTC 

lil 8horter UJihllls wlth: 
1 1420 11• 11• 8.09-8.09 8.09 

2. 13700 121 12• 7.37-14.29 6.56 
10m-29m MP 

andf2J 
<18.00% gradient 

ln acconlara to ICR 313.1 'I 

I 

""! 
total ----~ r-- -- t· ·~ 29.23% ~~c_ 

·:.~wlth ····-- -: 
Dist. <=30m ·- .. J 

andf2J 
I 

> 18.00% gradient ... 
ln accontllla to ICR 313.1 

.. 
undulatad terrain -----1- 137 ----. r-- .. .. , .. ·, 

total -·--..• t- ... ~ - r-- 128.46% _p~of TC ··-

I to1a1 c11mb 
-........ __ ,_ --r- 1100.00 I o _t~ 
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Příloha 1.3.- Ukázka Osvědčení o homologaci závodní tratě -list staničení: 

' . 1. 2000 
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Příloha 1.4. -Ukázka Osvědčení o homologaci závodní tratě- vertikální profil tratě: 
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Příloha 1.5. -Ukázka Osvědčení o homologaci závodní tratě- topografický plán tratě: 
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Příloha 2 

V tabulkách Přílohy 2 uvádíme vstupní hodnoty srovnávaných homologačních 

parametrů získané z homologačních osvědčeních jednotlivých závodních tratí. Příslušný kód 

parametru vždy uvádí absolutní hodnoty jednotlivých homologačních charakteristik. Hodnoty 

parametrů jsou v tabulkách doplněné o evidenční údaje jednotlivých závodních tratí, číslo 

homologačm'ho osvědčení, které představuje evidenční číslo SLČR a kód zavodní tratě, který 

slouží pro evidenci tratí v rámci této diplomové práce. Dále je také uvedena kategorie závodu 

(podle SLČR), pro kterou je daná trat' homologovaná, a techniky běhu na lyžích, jejichž užití 

charakter a úprava tratě umožňuje: K = klasická technika běhu, V = volný způsob běhu -

bruslení). Písmeno X znamená, že hodnota daného homologačního parametru není 

z homologační dokumentace dostupná. 
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Příloha 2.1. -Tabulka užitých kódů: 

Homologační parametr Kód 

Kód POl 

Číslo homologačního osvědčení P02 

Kategorie :závodu P03 

Technika P04 

Délka okruhu (m) r 
l 

P05 
-

HD (m) P06 

MC(m) P07 

TC(m) P08 

Nejnižší nadmořská výška tratě (m n.m.) P09 

Nejvyšší nadmořská výška tratě (m n.m.) Pl O 

Modus nadmořské výšky tratě (m n.m.) PI 1 

Podft ~ . , t_ . :A ITCC") P12 
.-; -

... +_ • ,- ·-~ st1oD I . .. O. 

- • ~ A(%) P13 - -~ 

a_.., Y 7_,; sldoD I • • 
...,.- - . A(%) P14 

... ...._ _ .. _ _,_sklon I .• • 

-- . ~ A(%) PJS .. , --.. .... 
PodB 

-... .. _ • :A : cclkov6 d6lce 1rati (%) P16 
O<' -

Podíl stoupání kategorie B na TC (%) Pl7 

Nejnižší sklon stoupání kategorie B (%) P18 

Nejvyšší sklon stoupání kategorie B (%) P19 

Průměrný sklon stoupání kategorie B (%) P20 

Podíl stoupání kategorie B na celkové délce trati (%) P21 

Podíl stoupání kategorie C na TC (%) P22 

Průměrný sklan stoupání kategorie C (%) P23 

Podíl stoupání kategorie C na celkové délce trati (%) P24 

Podíl zvlněného terénu na TC (%) P25 

Podfl zvlnmého terénu na celkovi délce trati (%) P26 

Podíl klesáni na celkové délce trati (%) P27 

Počet změn směru závodní trati (úhel :::: 90 stupňů) P28 

Hodnota celkové náročnosti P29 
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Příloha 2.2. - Tabulka vstupních hodnot porovnávaných parametrů nejnáročnějších 

homologovaných závodních tratí: 

Parametr 

POl 

P02 3/2002 3/1999 33/2005 9/2005 28/1999 14/2000 

P03 A A A A A A 

P04 KV KV KV KV KV KV 

P05 5045,00 5030,00 5030,00 5050,00 4984,00 5040,00 

P06 58 00 77,00 70,00 62,00 88,00 82,00 

P07 36,00 57,00 49,00 72 00 64,00 30.00 

P08 176,00 185,00 179,00 187,00 175,00 156.00 

P09 975,00 555,00 649,00 981 ,00 606,00 830,00 

Pl O 1033,00 632,00 719,00 1043 00 694,00 912,00 

Pll 1022,00 610,00 680,00 1018,00 670,00 856,00 

Pl2 20.45 49,19 41,34 59,36 5543 19,23 

P13 4,38 3,60 1.94 0,91 060 600 

Pl4 10,42 25,00 30,00 18,75 1670 1400 

P15 7,40 14~0 15.97 983 865 1000 

P16 l0,31 17,69 20,58 30,40 2195 5.56 

P17 42,61 11,89 20,11 13,37 28,57 56,41 

P18 6,00 6,67 8,00 17,86 5,90 3,33 

P19 30,00 20,00 10,53 17,86 13,70 30,00 

P20 18,00 13,34 9,27 17,86 9,80 16,67 

P21 15,76 4,57 8,15 2,77 11 ,16 23 ,41 

P22 4,55 2,16 6,15 5,35 5,71 10,90 

P23 26,67 20,00 36,67 33,33 19,50 21,00 

[I 
P24 1,09 1,99 0,60 0,59 1,04 1,39 

P2S 32,38 3676 3240 21,93 10,29 13,46 

P26 4955 4295 3687 29,41 6,36 38,19 

P27 23,29 32,80 33 ,80 36,83 53,49 31,45 

P28 16,00 17,00 16,00 8,00 12,00 11 ,00 

P29 85,65 88,43 85,17 91,83 80,36 90,27 
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Příloha 2.3. - Tabulka vstupních hodnot porovnávaných parametrů středně náročných 

homologovaných závodních tratí - část I.: 

Parametr 

POl 

P02 30/2005 31/2005 2/2006 32/2005 36/2005 7/1999 3/2001 

P03 A A A A A B A 

P04 KV KV KV KV KV KV KV 

P05 4960,00 5020,00 4950,00 5060,00 5010,00 5020,00 4936,00 

P06 62,00 68,00 74,00 89,00 56,00 49,00 85,00 

P07 55 00 55,00 51 ,00 57,00 40,00 31,00 50,00 

P08 136,00 130,00 197,00 161,00 160,00 162,00 186,00 

P09 908,00 902,00 558,00 672,00 464,00 l065,00 622,00 

P10 970,00 970,00 632 00 761 ,00 520,00 1114,00 707,00 

Pll 918,00 908,00 608,00 680,00 490,00 1098,00 634,00 

Pl2 40.44 4Ul 46,19 61,49 25,00 1914 6290 

Pll 2,!1 ~~ 1,43 3,33 800 2,SO 143 

Pl4 13.75 13,75 18,00 1300 1615 20,00 2000 

Pl S 8,03 ·~03 9,72 8,17 1208 11,25 1072 

P16 10,19 10,76 20,81 27,87 719 797 3104 

P17 37,50 29,23 31,47 12,42 48,13 30,25 24,73 

P18 6,92 6,09 5,71 9,30 5,00 6,92 8,57 

P19 15,00 14,29 11,67 9,30 16,00 20,00 23,53 

P20 10,96 10,19 8,69 9,30 10,50 13,46 16,05 

P21 11 ,49 10,96 13,03 4,25 14,57 11 ,55 7,07 

P22 0,00 0,00 3,55 0,00 3,75 0,00 0,00 

P23 o 00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

P24 0,00 0,00 0,71 0,00 0,60 0,00 0,00 

P25 2206 2846 18 79 2609 23 13 5062 12,37 

P26 44,35 54,97 29,92 40,21 31,63 50,00 28 97 

P27 33,27 23 31 35 53 27 67 46,01 30,48 32,92 

P28 7,00 8,00 20,00 13,00 18,00 13,00 20,00 

P29 69,74 70,18 76,93 73,36 75,14 73,29 77,88 
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Příloha 2.3. - Tabulka vstupních hodnot porovnávaných parametrů středně náročných 

homologovaných závodních tratí - část II.: 

Parametr 

POl 

P02 3/2004 3/2003 8/2002 27/1999 2911999 6/2004 4112005 

POJ A A A A A A A 

P04 KV KV KV KV KV KV KV 

P05 4990,00 5100,00 5190,00 5300,00 4869,00 5110,00 5010,00 

P06 82,0Ó 64,0ó 60,00 54,00 76,00 56,00 60,00 

P07 49,00 36,00 32,00 43 ,00 64,00 30,00 41,00 

P08 177,00 164,00 152,00 185,00 155,00 190,00 161,00 

P09 750,00 653 ,00 639,00 640,00 606,00 464,00 454.,00 

PJO 832,00 717,00 699,00 694,00 682,00 520,00 514,00 

Pll 760,00 682,00 676,00 670,00 662,00 478,00 468,00 

Pl2 44,63 21,85 40;7JJ 41,08 41.29 15~79 4969 

Pll lJ)O 9/{l 6,00 070 060 1045 1,33 

P14 15,00 13,75 13,57 20,00 1300 14 00 18 67 

Pl S ,00 11,69 9,79 10,35 680 12,23 1000 

Pl6 21~64 6.fjl 14~45 18~1 1807 5,28 2076 

P17 25,99 39,02 21 ,71 32,97 40,00 64,21 21 ,74 

P18 10,00 4,00 6,67 0,60 5,90 6,25 7,14 

Pl9 20,00 13,00 7,89 13,70 13,70 10,77 8,62 

P20 15,00 8,50 7,28 7,15 9,80 8,51 7,88 

P21 9,62 14,71 8,86 14,40 12,94 26,13 8,58 

P22 0~00 0,00 0,00 4,32 6,45 0,00 6,83 

P23 0,00 0,00 o,eo 19,50 19,50 0,00 21,67 

P24 0,00 0,00 0,00 0)9 1,07 0,00 1,00 

P25 29,38 3902 37~0 2162 W6 20,00 21.74 

P26 31,74 41"36 4490 17,03 10,27 2466 37,52 

P27 37,00 37,26 31,79 49,57 57,65 43,93 32, 14 

P28 9,00 16,00 24,00 13,00 10,00 21 ,00 17,00 

P29 73,06 71,53 67,37 70,45 75,89 70,22 74,69 
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Příloha 2.4. - Tabulka vstupních hodnot porovnávaných parametrů nejméně náročných 

homologovaných závodních tratí: 

Parametr 

POl 

P02 21/2005 22/2005 23/2005 

P03 A A A 

P04 KV KV KV 

P05 5010,00 5010,00 5010,00 

P06 43,00 38,00 37,00 

P07 25,00 21 ,00 2400 

P08 129,00 145,00 145,00 

P09 462,00 474,00 464,00 

PlO 505,00 512,00 501,00 

Pll 484,00 490,00 484,00 

P12 ·0,00 o.oo 000 

P·U, ;'0.00 0.00 000 

Pl4- 0.00 000 0,00 

115 ó,OiO 000 000 

Pt6 0,00 000 000 

P17 57,36 66,21 54,48 

PI8 4,00 6,15 6,55 

P19 13,33 10,83 10,67 

P20 8.67 8,49 8,61 

P21 19,76 24,95 20,36 

P22 0,00 0,00 0,00 

P23 0,00 0,00 0,00 

P24 0,00 0,00 0,00 

P25 4264 33,79 45,52 

P26 35,33 3713 41,32 

P27 44,91 37,92 38,32 

P28 10,00 15,00 10 00 

P29 45,16 46,69 46,19 
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Příloha 3 

V tabulce Příloha 3.1. je znázorněno srovnání skutečných hodnot homologačních 

parametrů s doporučenými a mezními hodnotami příslušných parametrů ( doporučné hodnoty, 

viz FIS 2003). Numerický výsledek odkazuje na srovnání s konkrétní směrodatnou hodnotou. 

Kladný numerický výsledek popisuje stav, kdy skutečná hodnota homologačního parametru 

převyšuje doporučovanou (mezní hodnotu), záporný numerický výsledek představuje stav, 

kdy norma převyšuje skutečnost. 

Slovní hodnocení (Ano x Ne) popiSUJe, zda skutečná hodnota homologačního 

parametru náleží do intervalu doporučovaných hodnot (podle Homologačního manuálu FIS 

2003). 
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Příloha 3.1. -Legenda k tabulce srovnání homologačních parametrů jednotliyých závodních 

tratí s hodnotami doporučenými Homologačním manuálem FIS (2003): 

Parametr Zkratka Dop. hodnoty 
Kód závodtú tratě Kód 
Výškový rozdíl HD(m) 100 
Rozdíl mezní hodnoty a hodnotv HD Rozdíl MH a HD (m) 
Maximální .stoupání MC(m) 50 
Rozdíl hodnoty MC a doporučené hodnotv Rozdíl MC aDH (m) 
Celkové stoupání TC(m) 150- 210 
Hodnota TC náleží do int. doporučených hodnot TC náleží do int. DH 
Poctil • c~ •- . A.aaTC · PoSA na_]'C_{%) 35-55 
..... ..1.. lPSAMldldo• .. _ ... .L 

.. .... .-
I PoSA nálež( do int. OH _ __.._ ··-~ ....... . 1 ••. • ~A I.PrSSAC%) 9-18 _& 

99 _._ 

,PS$A~ do .ilit. •. ..- .!I! J.. .L 

L ..1 
-y 

l!.»:S_S-_1 D4leti do int. OH 
Podíl stoupání kategorie B na TC Po SB na TC (%) 25-35 
Hodnota PoSB náleží do int. Doporučených 
hodnot PoSB náleží do int. DH 
Pniměmý sklon stoupání kategorie B PrSSB (%) 9- 18 
Hodnota PSSB náleží do int. doporučených 
hodnot PrSSB náleží do int. DH 
Průměrný sklon stoupání kate_gorie C PrSSC (%) >18 
Hodnota PSSC náleží do int. doporučených 
hodnot PrSSC náleží do int. DH 
Podll celkového stoupáni na délce trati PoSDT(%) 113 
Rozdíl PoSDT a 113 podílu na délce závodní 
trati Ro_zdfl PoSDT a 113 DT 
Podíl zvlněného terénu na TC PoZTC (0/o) 15-35 
Hodnota PoZTC n6leti do int. OH PoZTC náleží do int DH 
Podíl zvlnmého terénu na délce trati PoZDT(%) 1/3 
Rozdíl PoZDT a 1/3 podílu na délce závodní 
trati Rozdíl PoZDT a 1/3 DT 
Podíl klesání na délce trati PoKDT(%) 1/3 
Rozdíl PoKDT a 1/3 podílu na délce závodní 
trati Rozdíl PoKDT a 113 DT 

90 



Příloha 3.2.- Srovnání homologačních parametrů jedn. závodních tratí s hodnotami doporučenými Homologačním manuálem FIS (2003): 

~ š ::0 3::: ::0 ""i ""i '"Cl t::;l "t:: '"" ~~ '"d I o '"d 
." O "'CC '"d 

~~ ~ 511 ~ ~~~ '"Cl tj~ "tt O ;;tJ 
O• o o () (i o ::z: 8, ~ 

o ::I:~ 
..... 

=~ o 

~ 
o ""i~ o. N ("} N rA !Zl tll Cll ~ 

""iN 7' 
~ Q.. o. ~ :::1 > > Cll lJ:I • txJ !Zl Cll !Zl Cll ~ ~ §: §: 3 

,-., 
3 I»· > lJ:I txJ o 3 ;:::::: 

(i ""i ! ""i Cl Cl Cl ...., ._, 
~ 

,_. 
~ 

._, o :::l .-... (") - :::1 "U 

~ 
""i '"d N<. I»· '#. 

:::1 I (') 
~ - ::s #. - ~ - -(") ~ !!: - I = I»· '#. !!: § '#. ~ '#. ~ ~ o. ~ - ~ ~ ll). 
._, (i" - ~ ...... .._, ~ 

I» I» o ~ -· (i" N< -._, 
Q. -· - -· - ~ ""i 

š o :::1 o o. ~ o. Q. • Q.o I» I» ::r: ~· o o. o o -
' 

o - -3' - c:1 I 
s· 

~- o s· s· \:J 5 i:;l i::l. 
~ 

~ :-+ I ::::::: s· :-+ :-+ 
1'-' :-+ 

TOl 62,00 38,00 55,00 5,00 136,00 Ano 40.44 Ano 8,03 Ne 37,50 Ne 10,96 Ano 0,00 Ne 22.31 -10.95 22J06 Ano 44,35 11,02 33,27 -0,06 
T02 68,00 32,00 55,00 5,00 130,00 Ano 42,3 1 Ano 8,03 Ne 29,23 Ano 10, 19 Ano 0,00 Ne 2 1,72 ·11.._61 28,46 Ano 54,97 21,64 23,31 -10,02 
T03 58,00 42,00 36,00 -14,00 176,00 Ano 20.45 Ne 7,40 Ne 42,61 Ne 18,00 Ano 26,67 Ano 27.16 -6.11 32~38 Ano 49,55 16,22 23,29 -10,04 
T04 77,00 23,00 57,00 7,00 185,00 Ano 49,19 Ano 14,30 Ano 11 ,89 Ne 13,34 Ano 20,00 Ano 24,25 -9_,QI 36,76 Ne 42,95 9,62 32,80 -0,53 
T05 74,00 26,00 51,00 1,00 197,00 Ano 46,19 Ano 9,72 Ano 31,47 Ano 8,69 Ne 2000 Ano 34,SS 1.._22 18,79 Ano 29,92 -3,41 35,53 2,20 
T06 70,00 30,00 49,00 -1,00 179,00 Ano 41,34 Ano 15,97 Ano 20,11 Ne 9,27 Ano 36,67 Ano 29,_33 -4,® 32,40 Ano 36,87 3,54 33 80 0,47 

\0 - T07 89,00 ll,OO 57,00 7,00 161 ,00 Ano 61.49 Ne 8. 17 Ne 12,42 Ne 9,30 Ano 0,00 Ne 32.12 -L21 26,09 Ano 40.21 6,88 27,67 -5,66 
T09 62,00 38,00 72,00 22,00 187,00 Ano 59,36 Ne 9,83 Ano 13,37 Ne 17,86 Ano 33 33 Ano 33,7fi 0_,43 21,93 Ano 29.41 -3,92 36,83 3,50 
Tl O 43,00 57,00 25,00 -25,00 129,00 Ano 0,00 Ne 0,00 Ne 57,36 Ne 8,67 Ne 0,00 Ne 19,7j -13.S7 42,64 Ne 35,33 2,00 44,91 11,58 
Tll 38,00 62,00 21,00 -29,00 145100 Ano 0,00 Ne 0,00 Ne 66,21 Ne 8,49 Ne 000 Ne 24,,S -tll 33,79 Ano 37,13 3,80 37,92 4,59 
T12 37,00 63,00 24,00 -26,00 1.45,00 Ano 0,00 Ne 0,00 Ne 54,48 Ne 8,61 Ne 0,00 Ne 20,36 -1~97 45,52 Ne 41,32 7,99 38,32 4 99 
Tl3 56,00 44,00 40,00 -I 0,00 160,00 Ano :25,00 Ne 12,08 Ano 48, 13 Ne 10,50 Ano 20 00 Ano 22,36 -10.97 23,13 Ano 31,63 -1,70 46,01 12,68 
Tl4 49,00 51. ,00 Jl,OO -19,00 162,00 Ano 19,1 4 Ne 11,25 Ano 30,25 Ano 13,46 Ano 0,00 Ne 19,52 -13,81 50,62 Ne 50,00 16,61 30,48 -2,85 
T17 85,00 15,00 50,00 0,00 L86,00 Ano 62,90 Ne 10,72 Ano 24,73 Ne 16,05 Ano 0,00 Ne 38,11 4.78 12,37 Ne 28,97 -4,36 32,92 -0,41 
T18 82,00 18,00 49,00 -1,00 177,00 Ano 44,63 Ano 8,00 Ne 25,99 Ano 15,00 Ano 0,00 Ne 31,26 -2,07 29,38 Ano 31,74 -1,59 37,00 3,67 
T20 64,00 36,00 36,00 -14,00 164,00 Ano 21 ,85 Ne 11,69 Ano 39,02 Ne 8,50 Ne 0,00 Ne 21,38 -11,95 39,02 Ne 41,36 8,03 37,26 3,93 
T21 6(~,00 40,00 32,00 -18,00 152,00 Ano 40 79 Ano 9,79 Ano 21 ,71 Ne 7,28 Ne 0,00 Ne 23,31 -10,02 37,50 Ne 44,90 11,57 31,79 -1,54 
T22 54,00 46,00 43,00 -7,00 185,00 Ano 41 ,08 Ano 10,35 Ano 32,97 Ano 7, 15 Ne 19,50 Ano 33,40 0.07 21,62 Ano 17,03 -1~30 49,57 16,24 
T23 88,00 12:..00 64,00 14,00 175,00 Ano 55,43 Ne 8 65 Ne 28,57 Ano 9,80 Ano 19,50 Ano 40,15 6,82 10,29 Ne 6,36 -26,97 53,49 20,16 
T24 76,~0 24,00 64,00 14,00 155,00 Ano 41 ,29 Ano 6,80 Ne 40,00 Ne 9,80 Ano 19,50 Ano 32,08 -1,25 12,26 Ne 10,27 -23,06 57,65 24,32 
T25 82,00 18,00 30,00 -20,00 1_56,00 Ano 19,23 Ne 10,00 Ano 56,41 Ne 16,67 Ano 21 ,00 Ano 30,36 -2,97 13,46 Ne 38,19 4,86 31,45 -1,88 

;g~ r-?.6,00 44-,00 30,00 -20,00 L90,00 Ano 15,79 Ne 12,23 Ano 64,21 Ne 8,51 Ne 0,00 Ne 31 ,41 -1 ,92 20,00 Ano 24,66 -8,67 43,93 10,60 
]17 60~00 40,00 41 ,0Q -9,00 161 ,00 Ano 49,69 Ano 10,00 Ano 21 ,74 Ne 7,88 Ne 21 ,67 Ano 30,34 -2,99 21,74 Ano 37,52 4,19 32,14 -1,19 



Příloha 4 

V následujících tabulkách uvádíme normované hodnoty srovnávaných 

homologačních parametrů upravených příslušnými koeficienty vlivu pro jednotlivé kategorie 

celkové náročnosti závodní tratě. Tabelované hodnoty představují součin normované hodnoty 

parametru (podíl absolutní hodnoty parametru a aritmetického průměru všech hodnot jednoho 

parametru) a empiricky určeného koeficientu vlivu příslušného homologačního parametru na 

hodnotu celkové náročnosti závodní tratě. Zvýrazněné hodnoty představují parametr 

s nejvyšším numerickým podílem na hodnotě celkové náročnosti závodní tratě. 

Uvedené přehledy umožňují porovnání vlivu jednotlivých homologačních parametrů 

na hodnotu celkové náročnosti závodní tratě. 
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Příloha 4.1. - Přehled normovaných hodnot homologačních parametrů upravených 

příslušnými koeficienty pro nejnáročnější standardní závodní tratě: 

Kód tratě 
TUJ TU~ Tfl6 TU9 TB T25 - - - - --

Délka okruhu 5,01 5,00 5,00 5,02 4,95 5,01 

HD 4,46 5,95 5,40 4,77 6,86 6,32 

MC 4,08 6,48 5,57 8, ] 5 7,34 3,40 

TC 5,32 5,61 5,43 5,65 5,36 4,72 

Nejnižší nadmořská výška tratě 4,37 2,49 2,91 4,40 2,72 3,72 

Nejvyšší nadmořská výška tratě 2,94 4,26 2,84 3,73 

Modus nadmořské výšky tratě 5,75 4,82 

2.22 

Podíl stoupání kategorie B na TC 3,63 1,01 1,71 1,14 2,43 4,80 

Nejnižší sklon stoupání kategorie B 1,80 2,00 2,40 5,35 1,77 1,00 

Nejvyšši sklon stoupání kategorie B 3,89 2,60 1,37 2,32 1,78 3,89 

Průměrný sklon stoupání kategorie B 4,89 3,62 2,52 4,85 2,66 4,53 

Podíl stoupání kategorie B na celkové délce trati 3,63 1,05 1,88 0,64 2,60 5,39 

Podíl stoupání kategorie C na TC 3,50 1,66 4,74 4,12 4,40 8,40 

Průměrný sklon stoupání kategorie C 2,38 1,78 3,27 2,97 1,74 1,87 

Podíl stoupání kategorie C na celkové délce trati 8,42 2,54 2,49 4,44 5,87 

Podll zvlněného terénu na TC 3,54 2,39 1,12 1,47 

Podll zvln6ného terálu na celkové délce trati 2,51 O SS 3,27 

Podíl klesání na celkové délce trati -3 ,14 -4,43 -4,57 -4.96 -7,29 -4,24 

Počet změn směru závodní trati (úhel~ 90 °) 1,13 1,21 1,14 0,57 0,86 0,78 
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Příloha 4.2. - Přehled normovaných hodnot homologačních parametrů upravených 

příslušnými koeficienty pro středně náročné standardní závodní tratě - část I.: 

Kód tratě 

Délka okruhu 4,93 4,99 4,92 5,03 4,98 4,90 4,96 

HD 4 85 5,26 5,81 6,83 4,34 6,69 6,38 

MC 6,34 6,26 5,89 6,44 4,57 5,79 5 61 

TC 4, 18 3,95 6,07 4,85 4,87 5,75 5,41 

Nejnižší nadmořská výška tratě 4,07 404 2,50 3,01 2,08 2,79 3,36 

Nejvyšší nadmořská výška tratě 3,96 3,96 2,58 3,11 2,13 2,89 3 40 

Modus nadmořské výšky tratě 5,28 5,28 3,49 3,91 2,80 3,64 4,42 

PodO L. IJ- • • .A .Te 14,66 4,88 5,33 709 ~88 7;1.6 s 15 .,..- ·- --
~· .. _ , sklon ~ , I . 

2,33 2,33 1,44 3,36 8JYI 1,44 1 Ol ... .... 
'LW • -·.skloD • . • I . ~ . 2,81 2,81 3,68 2,66 3,30 409 3 07 & ... ..,J .... z- -...- - ~-~ 

:--- ... ~ ........ . , •- . '3,64 • - 3,64 440 370 s 7 86 3 63 

PocW # . • ._ 
~ ·~ A . w.::w .... ~ délce U'ld 3,04 2$1 583 7~ 199 8,71 6,01 -... -

Podíl stoupání kategorie B na TC 3,19 2,49 2,68 1,06 4,10 2,11 2,21 

Nejnižší sklon stoupání kategorie B 2,07 1,82 1,71 2,79 1,50 2,57 3,00 

Nejvyšší sklon stoupání kategorie B 1,95 1,85 1,51 1,21 2,08 3,05 2,60 

Průměrný sklon stoupání kategorie B 2,98 2,77 2,36 2 53 2,85 4,36 4,08 

Podíl stoupání kategorie B na celkové délce trati 2,69 2,53 3,06 0,98 3,38 1,66 2,24 

Podíl stoupání kategorie C na TC 0,00 0,00 2,73 0,00 2,89 0,00 0,00 

Průměrný sklon stoupání kategorie C 0,00 0,00 1,78 0,00 1,78 0,00 0,00 

Podíl stoupání kategorie C na celkové délce trati 0,00 0,00 3,05 0,00 2,55 0,00 0,00 

Podíl zvlněného terénu na TC 241 311 2,05 2,85 2,52 1,35 3,21 

Podíl zvln!ného terénu na celkové délce trati 3 86 4,73 2,61 3,43 2,72 2,53 2,74 

Podíl klesání na celkové délce trati -4,56 -3,16 -4.88 -3,72 -6,24 -4,53 -5,04 

Počet změn směru závodní trati (úhel ~ 90 °) 0,50 0,57 1,44 0,92 1 28 1,4 0,64 
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Příloha 4.2. - Přehled normovaných hodnot homologačních parametrů upravených 

příslušnými koeficienty pro středně náročné standardní závodní tratě- část II.: 

Kód tratě 
. - -~~ 

--- ---
Délka okruhu 5,07 5,16 5,27 4,84 5,08 4,98 

HD 4,87 449 3,96 6,06 4,26 4,65 

MC 4,04 3,53 4,64 7,52 3,36 468 

TC 4,91 4 47 5,33 4 86 5,67 4,90 

Nejnižší nadmotSká výška tratě 2,93 2,86 2,87 2,72 2,08 2,04 

Nejvyšší nadmořská výška tratě 2,84 2,79 2,13 2,10 

Podíl stoupání kategorie B na TC 3,32 1,85 2,81 3,41 5,47 1,85 

Nejnižší sklon stoupání kategorie B 1,20 2,00 0,18 1,77 1,87 2,14 

Nejvyšší sklon stoupání kategorie B 1,69 1,02 1,78 1,78 1,40 1,12 

Průměrný sklon stoupání kategorie B 2,31 1,98 1,94 2,66 2,31 2,14 

Podíl stoupání kategorie B na celkové délce trati 3,35 1,98 3,15 3,09 5,94 1,99 

Podíl stoupání kategorie C na TC 0,00 0,00 3,33 4,97 0,00 5,26 

Průměrný sklon stoupání kategorie C 0,00 0,00 1,74 1,74 0,00 1,93 

Podíl stoupání kategorie C na celkové délce trati 0,00 0,00 3,17 4,68 0,00 4,25 

Podíl zvlněného terénu na TC 4,26 4,09 2.36 1 34 2,18 2,37 

Podíl zvlněného terénu na celkové délce trati 0191 2~08 3,23 

Podil klesání na celkové délce trati -8,05 -5,84 -4,36 

Počet změn směru závodní trati (úhel ~ 90 °) 1,12 1,65 0,88 0,73 1,47 1,21 
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Příloha 4.3. - Přehled normovaných hodnot homologačních parametrů upravených 

příslušnými koeficienty pro nejméně náročné standardní závodní tratě: 

Kód tratě 
-- - ------

Délka okruhu 4,98 4,98 4,98 

HD 3,33 2,95 2,87 

MC 2,85 2,40 2,74 

TC 3,93 4,42 4,42 

Nejnižší nadmofská výška tratě 2,07 2,12 2,08 

Nejvyššf nadmořská výška tratě 2,0_6 2,09 2,05 

Modus nadmořské výšky tratě 2,79 

000 

000 

0.00 

Podíl stoupání kategorie B na TC 4,88 5,64 4,64 

Nejnižší sklon stoupání kategorie B 1,20 1,84 1,96 

Nejvyšší sklon stoupání kategorie B 1,73 1,41 1,38 

Průměrný sklon stoupání kategorie B 2,35 2,31 2,34 

Podíl stoupání kategorie B na celkové délce trati 4,58 5,78 4,72 

Podíl stoupání kategorie C na TC 0,00 0,00 0,00 

Průměrný sklon stoupání kategorie C 0,00 0,00 0,00 

Podíl stoupání kategorie C na celkové délce trati 0,00 0,00 0,00 

Podíl zvlněného terénu na TC 465 3,69 4,97 

Podíl zvlněného terénu na celkové délce trati 3 04 3,20 3,56 

Podíl klesání na celkové délce trati -6,09 -5,14 -5,20 

Počet změn směru závodní trati (úhel~ 90 °) 0,71 1,07 0,71 
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Příloha 5 

Příloha 5.1. - Geografická poloha tuzemských standardních 5-ti kilometroyých závodních 

tratí: 

Popisky v mapě Lokalita Název závodní tratě 

1 Jablonec nad Nisou, Jizerské hory Břízky 5 km A 

1 Jablonec nad Nisou, Jizerské hory Břízky 5 kmB 

2-6 Harrachov, Krkonoše Certova hora 5 km A 

2-6 Harrachov, Krkonoše Certova hora 5 km B 

2-6 Horní Mísečky, Krkonoše Horní Mísečky 5 km 

2-6 Jilemnice, Krkonoše Benecko 5 km A 

2-6 Jilemnice, Krkonoše Benecko 5 km B 

2-6 Jilemnice, Krkonoše Hraběnka 5 km A 

2-6 Jilemnice, Krkonoše Hraběnka 5 km B 

2-6 Jilemnice, Krkonoše Hraběnka 5 km D 

2-6 Vrchlabí, Krkonoše Vejplacha 5 km 

2-6 Vysoké n. Jizerou, Krkonoše Šachty 5 km A 

2-6 Vysoké n. Jizerou, Krkonoše Šachty 5 kmB 

2-6 Vysoké n. Jizerou, Krkonoše Sachty 5 km C 

7 Deštné v O.H., Orlické hory Skuhrov n. Bělou 5 km 

8 Trutnov, Krkonoše Chmelnice 5 km 

9 Rýmařov, Jeseníky Rýmařov 5 km 

10 Veřovice, Beskydy Veřovice 5 km 

15-16 Boží Dar, Krušné hory B. Dar- Jahodová louka 5 km 

15-16 Nové Město v K.H., Krušné hory Nové Město v K.H. 5 km 

ll Nové Město n. M., Českomorav. vysočina N.M.n.M. 5 kmBlue 

ll Nové Město n. M., Českomorav. vysočina N.M.n.M. Golden Ski 5 km 

ll Nové Město n. M., Českomorav. vysočina N.M.n.M. Zlatá lyže 5 km 

12 Svratka, Ceskomoravská. vysočina Svratka5km 

13 Stachy, Sumava Churáňov 5 km 

14 Zelezná Ruda- Spičák, Sumava Hofmanky 5 km 

14 Zelezná Ruda- Spičák, Sumava Spičák 5 km 
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