
Východočeská oblast sekce OB 

Vyhodnocení dotazníku k soutěžím Východočeské oblasti OB 

 

Dotazník vyplnilo 148 respondentů, průzkum probíhal v listopadu a prosinci 2012. 

 

Věkové zastoupení respondentů: 

 veteráni      49 % (72 lidí) 

 junioři a dospělí     43 % (63) 

dorost       7 % (10) 

žáci       2 % (3) 

 

Oblastní příslušnost a aktivita respondentů: 

aktivní běžci z Východočeské oblasti     88 % (130) 

neaktivní běžci (max. 2-3 závody za rok) z Východočeské oblasti  6 % (9) 

z jiné oblasti občas závody Východočeské oblasti navštěvující  6 % (9) 

 

1. Jaké typy závodů rádi běháte? (šlo vybrat víc možností) 

 1. krátká trať      72 % (107 hlasů) 

 2. klasická trať     72 % (106) 

 3. městský sprint     46 % (68) 

 4. lesní sprint      40 % (59) 

  

 Obliba tratí dle věkových skupin: 

 - veteráni: 1. klasická 82 %, 2. krátká 64 %, 3. městský sprint 38 %, 4. lesní sprint 32 % 

 - junioři a dospělí: 1. krátká 83 %, 2. klasická 67 %, 3. lesní s. 54 %, 4. městský s. 52 % 

 - dorost: 1. krátká 80 %, 2. městský s. 60 %, 3. klasická 40 %, 4. lesní s. 10 % 

 

2. U sprintu/krátké trati preferuji (šlo vybrat víc možností) 

 1. sprint + krátká trať během jednoho dne  76 % (109) 

 2. dva sprinty během jednoho dne   32 % (46) 

 3. pouze jeden závod během dne   30 % (43) 

 4. dvě krátké tratě během jednoho dne  16 % (23) 

 

3. Počet oblastních závodů 
 1. je dostatečný     75 % (111) 

 2. je nedostatečný     10 % (15) 

 3. nedokážu odpovědět    10 % (14) 

 4. je moc vysoký     5 % (8) 

 

4. Oblastní závody v neděli 
 1. je mi to jedno     68 % (101) 

 2. pouze v případě závodů v sobotu i v neděli 18 % (26) 

 3. by neměly být     14 % (21) 

 

5. Z případných termínových kolizí Východočeského poháru a celostátních závodů mi vadí 

kolize: (šlo vybrat víc možností) 

 1. s Mistrovstvím ČR na krátké trati      55 % (81) 

 2. s Mistrovstvím ČR na klasické trati     51 % (75) 

 3. s Mistrovstvím ČR štafet       36 % (53) 

 4. žádná odpověď        32 % (48) 

 5. se závody Sprint cupu a ČP štafet pořádanými v Čechách  28 % (42) 

 6. se závody žebříčku A (klasika, krátká) pořádanými na Moravě  17 % (25) 

 7. se závody Sprint cupu a ČP štafet pořádanými na Moravě  11 % (16) 



6. Preferuji 

1. vícekrát závod ve stejném, ale atraktivním terénu   69 % (102) 

2. je mi to jedno        22 % (32) 

3. nový terén/mapa i za cenu méně atraktivního terénu   9 % (14) 

 

7. Oblastní mistrovství štafet: 
 1. preferuji, aby OM bylo součástí závodu ČP štafet   23 % (34) 

2. zúčastním se, ať už je samostatně nebo součástí závodu ČP štafet 21 % (31) 

3. preferuji kombinaci s jiným typem závodu během jednoho dne  17 % (25) 

3. neběhám         17 % (25) 

5. preferuji samostatný závod      11 % (17) 

6. nedokážu odpovědět       11 % (16) 

 

Spojování OM štafet se závodem ČP štafet pořádaným nedaleko je rozumným řešením 

(vzhledem k malé účasti, je-li pořádáno samostatně a nedostatku zájemců o pořádání). 

 

8. Trať kategorie HDR preferuji 

 1. fáborkovanou        51 % (75) 

 2. nedokážu odpovědět       30 % (45) 

 3. nefáborkovanou se smajlíkama na větvení cest    16 % (24) 

 4. nefáborkovanou bez smajlíků      3 % (4) 

 

Trať kategorie HDR by měla zůstat fáborkovanou. 

 

9. Na závodech v méně atraktivním terénu bych nabídku trati na mapě bez cest (kategorie bez 

žebříčku, bez Rankingu) 
 1. nevyužil         50 % (73) 

2. využil, preferuji délku na úrovni H21C, resp. D21C   21 % (31) 

3. považoval za hloupost       20 % (30) 

4. využil, preferuji délku na úrovni H21A, resp. D21A   9 % (14) 

 

Zájem ve věkové skupině junioři a dospělí: 

1. nevyužil         38 % (24) 

2. využil, preferuji délku na úrovni H21C, resp. D21C   25 % (16) 

3. považoval za hloupost       22 % (14) 

4. využil, preferuji délku na úrovni H21A, resp. D21A   14 % (9) 

 

Zájem ve věkové skupině dorost: 

1. využil, preferuji délku na úrovni H21C, resp. D21C   40 % (4) 

1. využil, preferuji délku na úrovni H21A, resp. D21A   40 % (4) 

3. nevyužil         20 % (2) 

4. považoval za hloupost       0 % (0) 

  

Pořadatelé se mohou rozhodnout vypsat doprovodné kategorie D21X a H21X. 

 - prvky kategorií: 

- upravená mapa (bez cest nebo vrstevnicovka atd.) pro zvýšení orientační 

 obtížnosti 

- délka trati na úrovni D21C, resp. H21C 

- normální vklad, dohláška za dvojnásobný vklad 

  - bez započítávání do žebříčku a Rankingu 

  - vypsání kategorií (a způsob úpravy mapy) uvést ve společném rozpise 

 



10. Měla by být zavedena tréninková (kondiční) trať? (těžší trať než pro příchozí (normální 

obtížnost), volný start, dohlášky na místě, vklad jako u dospělých, bez žebříčku) 

 1. ano       57 % (84) 

 2. je mi to jedno     25 % (37) 

 3. ne       18 % (27) 

  

V případě zařazení tréninkové kategorie by její délka klasické trati v rovinatém terénu 

měla být přibližně v km: 

 6 

 (průměr vyplněných hodnot u respondentů s odpovědí ano na předchozí otázku) 

  

Navrhujeme zavést doprovodnou kategorii T na všech závodech Východočeského 

poháru. 

 - prvky kategorie: 

  - normální obtížnost trati 

- délka klasické trati cca 6 km v rovinatém, cca 5,5 km v mírně zvlněném, cca 

4,5 km v kopcovitém terénu 

- volný start na startovací krabičku 

- normální vklad, dohláška za dvojnásobný vklad 

- na začátku prezentace k dispozici vyšší počet vakantů (první závody cca 10 

a pak se uvidí) 

- bez započítávání do žebříčku 

 

11. Své pořadí v oblastním žebříčku 

1. sleduji průběžně během sezóny   62 % (92) 

2. nesleduji      30 % (44) 

3. sleduji na konci sezóny    6 % (9) 

 4. žádná odpověď     2 % (3) 

 

12. Na webu oblasti mi chybí, příp. bych chtěl změnit: (volné odpovědi) 

 - 139x bez odpovědi 

- 3x přidat fotogalerii ze závodů (+ s možností vkládat fotky a komentáře od závodníků, + i ze 

žákovských výběrů) 

 - 1x kompletní pořadí po sezóně 

 - 1x ranking veteránů 

 - 1x možnost zakreslení postupů dříve po skončení závodu 

 - 1x vysvětlení, jak se počítají průběžné výsledky 

- 1x sekce pro příchozí přímo na oblastním webu (jednoduchá, přehledná, kde, jak je možno se 

přihlásit apod.) 

 - 1x novější design :) 

  

Změny oblastního webu nejsou prioritou. 

 

13. Profil oblasti na Facebooku 

1. není potřeba     36 % (54) 

2. nemám Facebook     29 % (43) 

3. je dobrý nápad     20 % (30) 

4. nevím      14 % (21) 

  

 Náplní profilu na Facebooku by mělo být: (volné odpovědi) 

 - 2x věci kolem fotek: 

- méně oficiální fotky, zážitky, videa, komentáře z Východočeského poháru 

- fotky ze závodů, diskuze závodníků o závodě, připomínky a pochvaly k závodu 



 - 6x věci kolem informací: 

- aktuální novinky z připravovaných závodů, zveřejnění startovek/výsledků 

  - aktuální novinky 

- pravidelné zpravodajství, nebo aspoň důležité informace o blížících se závodech 

- odkazy na všechno užitečné, co se týče závodů, jako na oblastních stránkách 

(startovky, pokyny, výsledky atd.) 

- upoutávky na nadcházející závody, komentáře a diskuze k proběhlým závodům 

(zpětná vazba pro pořadatele) - současná stránka hodnocení závodů je moc formální a 

pořád tam píše úzká skupina lidí 

- informace před závodem 

 - 2x věci kolem fotek i informací: 

- fotky, všeobecné informace, zákulisí závodů 

- fotografie, informace o závodech, informace o počasí, informace o průběžném pořadí 

 - 1x provázaní kreslení postupů, hodnocení, komentářů a fotografií ze závodů 

  

Zřízení zájmové skupiny na Facebooku není velkou prioritou. 

 

14. Hodnocení kvality závodů Východočeského poháru 

1. jen sleduji      52 % (77) 

2. sleduji, závody hodnotím    26 % (38) 

3. nesleduji      22 % (33) 

  

Na systému hodnocení kvality závodů Vč. poháru bych změnil: (volné odpovědi) 

 - 141x bez odpovědi 

- 2x možnost hodnocení závodníky z jiných oblastí 

 - 1x zcela neobjektivní 

- 1x lidi neumí hodnotit, "bojí" se dávat horší známky (i když kritizují, dávají pak za 2), takže 

mi hodnocení vlastně přijde vcelku zbytečné 

- 1x je to dobrá zpětná vazba, jen bych ji rozšířil o 6 bod Připomínky na příště - jde o možnost 

konstruktivních připomínek a podnětů pořadateli rozdělenou do tří oblastí: 

a) Připomínky a náměty k dalšímu využití závodního prostoru a stavbě závodu v tomto 

prostoru. 

b) Připomínky a náměty k budoucí organizaci závodů pořádaných pořadatelem. 

c) Využití závodního prostoru - jednoduchá anketa k potenciálnímu zájmu o další 

využití závodního prostoru a určení doby, kdy by tato lokalita mohla být pro VČ závod 

použita. 

 - 1x změnit na diskusní fórum (důležitá zpětná vazba pro pořadatele) bez hodnocení 

 - 1x myslím, že někteří lidé nepochopili, že jednička je naprosto výjimečná 

  

Zásadní změny v systému hodnocení nejsou prioritou. 

 

15. V tomto dotazníku mi chybí otázka(y): (volné odpovědi) 

 - 3x hodnocení DH21A do žebříčku 

- Zavedení hodnocení 21A, logické vyřešení problému s oblastním mistrovstvím v 

dospělých (21A není žebříčková trať, nerozumím, jak může být oblastní mistrovství 

vypsáno v této kategorii). 

- Zavedl bych zařazení DH21A do žebříčku. 

- Proč nesleduji pořadí v oblastním žebříčku? - Protože nejčastěji běhám H21A a tato 

kategorie z pro mě nepochopitelných důvodů žebříček nemá. 

- Jak vyřešit oblastní mistrovství, kde závodník obvykle běhající kategorii 21C startuje v 21A a 

do žebříčku pak nemá body? Byla bych (v tomto konkrétním závodě) pro sloučení 21A a 21C, 

aby se z toho mohl žebříček počítat. 



- Zařadil bych speciální trať pro dospělé (bez žebříčku, bez Rankingu) na mapách bez cest, ale 

i jen vrstevnicovka, popř. nějaké přeběhy přes vynechanou část mapy, atd. Orientačně co 

nejtěžší. Trať by měla mít délku cca 45-50min. 

 - Možnost doplnění sestavy družstva žáků před podzimní sezónou. 

 - Měli by bodovat i závodníci jiných oblastí? 

- Nechybí. Jen předpokládám, že oblastní štafety pořádané při závodech ČPŠ budou někde 

poblíž. 

 - Kategorie D (žactvo, dorost), přihlášky v den závodu pro závodní kategorie, termín přihlášek. 

- Vadilo by vám zařazení závodů Východočeského poháru v ročním období s pěkným počasím 

(červen, září) za cenu kolizí s jinými závody? 

- Rozvržení sprintů v průběhu sezóny. Osobně bych zařadil jeden sprint i na podzim. Ještě 

bych dovysvětlil otázku map, preferuji atraktivní terény, ale zároveň bych se na stejnou mapu 

vracel vždy nejdříve po roční mezeře (do čehož bych nepočítal celostátní závody s výjimkou 

závodů vícedenních). 

 

 

Zpracoval: Zitka 

16. 12. 2012 


