
 

 

 
JAK SE ÚČASTNIT AUTOMOBILOVÝCH ORIENTAČNÍCH SOUTĚŽÍ 

 

Příručka  
určená začínajícím posádkám,  

které již absolvovaly jednu nebo více náborových soutěží, 
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Pro použití v oblasti náboru a přípravy nových posádek do seriálů Automobilových orientačních soutěží v 
rámci projektu DoCíle.cz pro Asociaci TOM ČR, TOM Prachová zpracoval:         Vladimír Žlábek, březen 2022 
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1. Úvod 
 

Po absolvování jedné nebo několika náborových soutěží zcela jistě pociťujete nutnost postoupit někam výše. Jako 
pomůcka k tomu by měla sloužit tato Příručka.  

 

Automobilové orientační soutěže (dále AOS), i když jsou regulérní motoristickou soutěžní disciplínou, se jezdí za 
normálního silničního provozu, a hlavně za dodržování všech PSP (pravidel silničního provozu) včetně dodržování 

povolených rychlostí. Již název napovídá, že se nejedná o soutěže rychlostní, ale orientační.  
 

Náborové soutěže a soutěže v nejméně obtížné kategorii B30 se jezdí dle zjednodušených Řádů (což v praxi 

znamená, že je použito pouze omezeného množství nejjednodušších prvků při stavbě trati soutěže a jejího zpracování 
a zadání v itinerářích) a účastnit se jich mohou dvou – a vícečlenné posádky včetně dětí. Některé soutěže jsou dokonce 

vypsány přímo pro dětské navigátory ať na přední nebo zadní sedačce. 
 

AOS s vyšším stupněm obtížnosti v začátečnické kategorii B30 jsou organizovány Svazem AOS v Autoklubu ČR. (Rovněž 
tak ještě náročnější pohárové B40 a mistrovské B50 – tyto soutěže se ale na rozdíl od náborových soutěží a B30 jezdí 

podle obsáhlejších a složitějších Řádů). 

Na webových stránkách Svazu AOS http://www.aoscz.info naleznete obzvlášť v sekci ZAČÍNÁME S AOS, ale i v dalších 
sekcích a v diskuzi, mnoho dalších informací, použitelných pro účast v B30 (a o něco později i v B40 a B50). V začátcích 

se ale nezalekněte méně srozumitelných formulací, zápletek a diskuzí... 
 

Cílem AOS je projet zadanou trať a splnit všechny soutěžní úkoly s co nejmenším počtem trestných bodů. 
 

• Trať soutěže vede po silničních komunikacích, případně po místních komunikacích a kvalitních polních cestách. 
Je vždy zadaná pomocí itineráře (grafického průvodce po trati) a mapových podkladů. Základním úkolem je 

trať projet co nejkratší mapovou trasou. Autor při tom ovšem obrazně hází soutěžícím klacky pod kola a z 

naplánované trasy je různým zadáním v itineráři odklání. Posádka je tím nucena naplánovanou mapovou trasu 
přehodnocovat a hledat novou nejkratší. 

• Soutěžící při jízdě podle itineráře na trase projíždí průjezdní kontroly (PK) nebo samoobslužné PK (SPK). Tyto 

kontroly slouží ke kontrole správnosti průjezdu trasy formou zápisu údajů do jízdního výkazu (JV). Umístění PK 
a SPK je předmětem utajení, soutěžící tedy předem neví, kde jsou umístěny. 

• V mapě jsou zakresleny a v itineráři popsáno umístění časových kontrol (ČK), soutěžící tedy znají cíl. 

• Součástí soutěže jsou v jejím průběhu i jízda zručnosti, různé zvláštní zkoušky či soutěžní úkoly (obzvlášť u 

soutěží pro dětské navigátory), ale také tajné kontroly dodržování PSP včetně měření rychlosti jízdy radarem. 
Všechny tyto prvky jsou “oceněny” trestnými body (TB). 

• Jedna AOS je rozdělena na několik etap, v tomto stupni obtížnosti jsou to zpravidla 2-3 etapy. 

• Soutěžící musí jednotlivé etapy i celou soutěž dokončit v určeném čase a povoleném časovém limitu. 

• Při správném vyřešení itineráře existuje jediná správná varianta průjezdu etapy (od startu do cíle). 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Přehled náborových soutěží je uveden v sekci tohoto webu KDY A KAM NA NĚ, kde naleznete i potřebné informace a 
dokumenty (místo konání na mapě, propozice soutěže, přihlášku, příp. upřesňující prováděcí ustanovení, a u již odjetých 

soutěží i výsledky a vysvětlení správného průjezdu trasy soutěže). 

Přehled některých náborových soutěží a všech soutěží s vyšší obtížností (B30 a vyšší) je uveden na webových stránkách 
AOS: www.aoscz.info  v sekci SOUTĚŽE. 

  

http://www.aoscz.info/kestazeni_svaz/vytahzradu.pdf
http://www.aoscz.info/
https://docile.cz/events/
http://www.aoscz.info/
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2. Vysvětlení zkratek a pojmů 

 
Abyste se, až přijedete na soutěž, necítili jako na území cizího kmene, který hovoří nesrozumitelným jazykem, je níže 
připraven jakýsi slovníček a stručné vysvětlení zkratek a pojmů, které tato komunita běžně používá při své komunikaci 

verbální i písemné. 

Podrobné vysvětlení pojmů a práce s nimi naleznete v jednotlivých kapitolách. 
 

Praktická poznámka: 

V této komunitě se zároveň naprosto běžně používá všeobecné tykání (i mezi dosud navzájem neznámými osobami), 
jak v osobním styku a vzájemných komunikacích při soutěžích, tak i v diskuzích na webech či v Poradně na tomto webu. 

Je zcela na vás, jak k tomuto přistoupíte, jen neberte případné tykání protistrany jako nezdvořilost. 
 

Vysvětlení zkratek a pojmů: 

• AOS      - automobilové orientační soutěže 

• ZM  - základní mapa = mapový podklad, podle kterého projíždí posádka trasu etapy 

• plánek  - také mapový podklad, většinou ve větším měřítku (tzn. podrobnější) než ZM 

• detail  - také mapový podklad, nejpodrobnější, upřesňuje určené mapové místo 

• šipka  - mapový údaj; šipky mohou být uvedeny v mapových podkladech, kde určují buď povolený 

směr průjezdu komunikací - "jednosměrka" nebo přikázaný směr průjezdu křižovatkou v případě mapového 
příjezdu ve směru šipky - “přetahovačka” 

• bod  - mapový údaj = mapové místo (mapové křížení komunikací, vodních toků, železniční přejezdy, 

mosty, nadjezdy, podjezdy apod.) označené písmenem nebo jedno – či dvouciferným číslem; určený způsob 

průjezdu bodem je popsán v kap. 7  

• kóta  - mapový údaj = mapové místo (mapové křížení komunikací, vodních toků, železniční přejezdy, 
mosty, nadjezdy, podjezdy apod.) označené trojciferným číslem; určený způsob průjezdu kótou (odlišný od 

průjezdu bodem) je popsán v kap. 7 

• uvedené body, kóty – jsou výslovně (= i graficky) uvedeny v popisu průjezdu etapy; pokud nejsou výslovně 
uvedeny pak jsou neuvedené (používá se i "mimo pořadí") 

• pytlík, bublina – mapová komunikace začínající a končící v jednom místě; může sloužit k mapovému otočení. 

Průjezd viz směr otáčení 

• iti, itík  - itinerář – slovní a grafické zadání průjezdu etapy, po jehož správném postupném vyřešení 
existuje jediná správná varianta průjezdu od startu do cíle etapy 

• podmínka - úkol, který se plní v určeném mapovém místě / místech (např. "v bodě", "v kótě" apod.). 

Podmínka je vždy mapová, tedy je nutno s ní počítat předem při plánování mapové trasy a plní se pouze v 

mapovém místě mapovým způsobem (= dle mapy, ne dle skutečnosti)! Kdy a kde plnit podmínku určuje vždy 
navigátor. Podrobnosti v kap. 7 

• vlož.iti, vložák - vložený itinerář je úkol, který se plní v určeném reálném místě / místech (např. "za každou 

DZ Dej přednost v jízdě", "po přejetí mostu" apod.). Vložený itinerář je vždy reálný, nelze s ním uvažovat 
předem při řešení mapového průjezdu, protože není známo dopředu, kdy nastane. Místo plnění úkolu se 

vztahuje k reálné situaci při jízdě na trati viditelné z předního okna a plní se (např. odbočení, výjezd z křižovatky) 
reálně bez ohledu na mapu (např. odbočení i na komunikaci, která není zakreslena v mapovém podkladu). 

Příjezd k místu plnění úkolu vloženého iti dle zadání hlídá řidič a musí upozornit navigátora, aby ten mohl po 

splnění úkolu přehodnotit a přeplánovat novou nejkratší trasu. Podrobnosti v kap. 7 

• směr otáčení - zadaný směr (po směru/proti směru chodu hodinových ručiček) průjezdu mapových 
komunikací při tzv. otočení, t.j. návratu do (stejného) místa výjezdu; používá se většinou při plnění příkazu 

podmínky nebo vložáku 

• mapový údaj - údaj v itineráři, vztažený výhradně k mapě, kterým může být kóta, bod, tvar křižovatky, most 
nebo jiný údaj, který je uveden na mapě. S těmito údaji pracuje téměř výhradně navigátor. Způsob grafického 

zobrazení a použití mapových údajů jsou popsány v kap. 7 

• reálný údaj - údaj v itineráři, vztažený výhradně ke skutečnosti, kterou reálně vidí posádka (hlavně řidič) z 

předního okna (křižovatka, dopravní značení, most, přejezd atd.). Způsob grafického zobrazení a použití 
reálných údajů jsou popsány v kap. 7 

• šipkáč  - šipkový itinerář – jeden z typů iti “Výjezdy z křižovatek” - grafické znázornění tvaru křižovatky 

a směru výjezdu z ní 

• chlupatá čára - lineární itinerář, může být jak reálný (vztahuje se k reálným komunikacím - řidič) tak mapový 
(vztahuje se pouze k mapovým komunikacím - navigátor). Způsob grafického zobrazení a použití tohoto iti jsou 

popsány v kap. 7  

• azimut  - úhel mezi severním směrem a směrem požadovaného výjezdu z křižovatky. Azimut se určuje 
vždy směrem k severu a po směru hodinových ručiček. Azimut je v iti označen "az" a je určen ve stupních (0-

359°). V soutěžích této obtížnosti může být používán jen výjimečně, a to výhradně pro komunikace, uvedené v 

mapě – způsob použití popsán v kap. 7 
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• úhel   - skutečný úhel požadovaného výjezdu z křižovatky, kdy neplatí orientace k severu, ale orientace 

ve směru příjezdu do křižovatky. Měří se ve směru chodu hodinových ručiček, je označen "ú", příp. symbolem 
a číselná hodnota může být 0° až 359° (přímý směr má hodnotu 0°, kolmé odbočení vpravo má hodnotu 90°, 

kolmé odbočení vlevo má hodnotu 270°, ostatní směry podle skutečné velikosti úhlu ve stupních. V soutěžích 
této obtížnosti může být používán, ale v omezené míře; pokud je použit, pak buď pro komunikace, uvedené v 

mapě (mapový) nebo pro reálné komunikace (reálný) - způsob použití popsán v kap. 7 

• pohádka - druh itineráře tvořený slovním popisem požadovaného průjezdu trasy 

• SM  - slepá mapa = grafické zobrazení (tvaru) komunikace, která má být projeta. V soutěžích této 
obtížnosti by měly být použity pouze SM, odpovídající komunikacím, zakresleným v ZM nebo v plánku 

• ČK  - časová kontrola na začátku a konci každé etapy, kde rozhodčí zaznamenává do JV čas odjezdu 

a příjezdu  

• průjezdka - průjezdní kontrola, PK nebo SPK (viz následující body) 

• PK, živá - průjezdní kontrola na trati soutěže označená panely/tabulemi se symbolem razítka, obsazená 

pořadatelem (tzv. živá kontrola), kde obdržíte záznam do JV; pořadatel vám může předat příkaz, který má 
přednost před itinerářem 

• SPK      - průjezdní kontrola na trati soutěže označená panely/tabulemi s písmenem nebo číslem (tzv. 

samoobslužná kontrola), kde si sami zapisujete do JV symbol uvedený na SPK 

• otočná  - SPK kde kromě standardního symbolu (písmeno, číslo) je symbol otočení (oblouk se šipkou). 
Používá se výjimečně, u této PK se otočte do protisměru a pokračujte dle iti 

• JV         - jízdní výkaz, karta, kterou má posádka v autě během etapy. Rozhodčí v ČK do něj zapíše čas 

odjezdu a příjezdu do ČK, zkontroluje příp. vyplní start. číslo, na trati rozhodčí v PK do něj razítkují, zapisují 

případná zdržení a soutěžící do něj vyplňují SPK. Po dojetí etapy se odevzdá v ČK a dále se do něj ve výpočetním 
středisku zapisují trestné body (TB) za jednotlivé další soutěžní prvky a disciplíny 

• TB  - trestné body, kterými jsou ohodnoceny jednotlivé prvky soutěže; součty TB jednotlivých 

posádek určují celkové pořadí (nejméně TB = vítěz) 

• JZ, zručka - jízda zručnosti, viz kap. 5 

• ZZ  - zvláštní zkouška, viz kap. 5 

• řidič  - kromě vlastního pozorného řízení za dodržování PSP spolupracuje s navigátorem, dle zadání 
itineráře jej např. upozorňuje na dopravní značení, vynucené změny trasy (např. vložákem či dopravním 

značením) či příjezd nebo průjezd význačnými body (křižovatky, kruhové objezdy, mosty, křížení s železnicí 
apod.) a naopak vykonává jeho pokyny (směr jízdy, odbočení a výjezdy z křižovatek apod.). Vždy ale v první 

řadě dbá o bezpečnost jízdy a pozornost v silničním provozu 

• navigátor - řeší průběžně itinerář (= plánuje nejkratší mapovou trasu) ve vazbě na původně naplánovaný 

nejkratší mapový průjezd za současného splnění případných podmínek a souběžně ve vazbě na informace od 
řidiče o vynucených změnách trasy (vložáky, dopravní značení), dává řidiči pokyny pro další jízdu 

• autor     - vedoucí trati, ten, kdo trať připravil, vypracoval itineráře a mapy a trápí posádky 

• HR        - hlavní rozhodčí, ten, kdo itineráře a mapu zkontroloval projetím celé soutěže; HR řeší po 

dojezdu posádek do cíle případné nejasnosti v iti a na trati; jeho rozhodnutí je konečné 

• JTCHA  - Jak  To CHtěl Autor = vysvětlení a odůvodnění správného průjezdu trasy soutěže obzvláště v 
místech, kde byly použity finty a chytáky v itineráři. Tyto informace obdržíte v cíli soutěže a dále po soutěži je 

naleznete v Kalendáři akcí (KDY A KAM NA NĚ) u příslušné soutěže pod tlačítkem JTCHA.  
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3. Výběr soutěže, přihlášení 

 
Pořadatelé zařazují plánované soutěže do sekce KDY A KAM NA NĚ na začátku sezóny, náborové soutěže i v jejím 

průběhu. Proto je vhodné sledovat tuto sekci průběžně. Naleznete zde přehled soutěží jak kalendářně, tak i dle umístění 
místa konání v mapě. Naprostá většina soutěží se koná v sobotu. 

U každé soutěže jsou nejpozději 4 týdny před termínem konání zveřejněny propozice soutěže, přihláška, příp. další 

informace. V propozicích se dočtete, kde se soutěž jede (oblast), místo a čas přejímky, časový harmonogram soutěže, 
termín a způsob úhrady startovného a další potřebné informace o soutěži (např. mj. o možnostech stravování – většinou 

v místě přejímky a vyhlášení výsledků, ubytování apod.).  
U vybrané soutěže vyplníte přihlášku do webového formuláře a odešlete. Následně do daného termínu uhradíte 

startovné (u některých soutěží pořadatelé umožní úhradu i u přejímky v den soutěže). Po přihlášení a úhradě startovného 
vám v případě potřeby pořadatel pošle ještě Prováděcí ustanovení nebo jiné doplňkové informace k soutěži. 

 

Upozornění: 
Některé náborové soutěže mohou obsahovat doprovodný zábavný či tematický program (vždy je uvedeno v propozicích 

nebo informacích k soutěži předem), případně může být soutěž sama doprovodným programem nějaké větší tematické, 
zábavné či firemní akce. V takovém případě nezapomeňte uvažovat se zajištěním ubytování. V naprosté většině případů 

pořadatel na tuto skutečnost upozorní a uvede možnosti noclehů v okolí. 

 
Tip: 

Ubytování v místě nebo okolí konání soutěže je rovněž využíváno účastníky, kteří účast na soutěži spojí s dalším vlastním 
víkendovým programem – poznání historických a přírodních zajímavostí v oblasti, návštěva zábavního parku pro děti, 

návštěva známých či příbuzných, lovení kešek apod. V případě zájmu kontaktujte autora či pořadatele soutěže, určitě 

vám dají tipy na místní zajímavosti, dobré ubytování a hospody .... 
 

 

https://docile.cz/events/
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4. Přejímka na soutěž, zahájení, rozprava 
 
Místo přejímky  
je určené předem v propozicích soutěže. Je zadáno adresou, ve většině případů i GPS souřadnicemi. Pořadatel může 

upřesnit místa pro parkování soutěžních vozidel.  

V místě přejímky proběhnou prvotní úkony před zahájením soutěže: 

• kontrola přihlášky s upřesněním případných změn (výměna účastníka, vozidla,), zápis posádky do soutěže 

• kontrola úhrady startovného hrazeného předem, případně úhrada startovného na místě 

• případná úhrada dalších volitelných služeb (dle podmínek konkrétní soutěže - např. stravy, ubytování, 
doprovodného programu) 

• přidělení startovního čísla; to bylo buď určeno předem – v takovém případě si jej vyrobte sami (např. černý tisk 

na bílý list A4, vsunout do folie – 2x) nebo je obdržíte od pořadatele hotové při přejímce. Startovní čísla přilepíte 
na přední dveře na obou stranách vozidla nebo upevníte viditelně na okna zadních dveří – upřesní pořadatel 

• pokud potřebuje pořadatel předat posádkám ještě poslední informace k soutěži, vydá a předá vám tzv. 

Prováděcí ustanovení 

• pořadatel oznámí startovní pořadí do 1. etapy 
 

Praktická pozn.:  

Místem přejímky bývá zpravidla restaurace nebo klubovna a v těchto místech je v naprosté většině případů možnost 

občerstvení (snídaně, teplé a studené nápoje). Totéž platí i pro místo vyhlášení výsledků na konci soutěže (oběd, 
občerstvení). Tato místa bývají většinou totožná. 
 

Čas přejímky 
je určen předem v propozicích soutěže, většinou v rozmezí jedné hodiny. Při příjezdu na přejímku počítejte s časem na 

administrativu, připevnění startovních čísel, snídani či občerstvení, použití toalety, vyvenčení psa apod., abyste byli 
připraveni v čase zahájení a rozpravy. 
 

Zahájení a rozprava  
probíhá v místě přejímky (nebo na místě určeném pořadateli) v čase dle časového harmonogramu soutěže. Při zahájení 

vystoupí ředitel soutěže nebo hlavní pořadatel, autor tratě, případně hlavní rozhodčí. 
Dozvíte se poslední potřebné informace jak organizační, tak hlavně k průjezdu tratě. Při rozpravě můžete vznést své 

dotazy k pořadatelům nebo autorovi tratě, když vám něco není jasné. Na těchto soutěžích jsou pořadatelé vždy 

připraveni zodpovědět i základní otázky právě posádkám, které jsou na svých prvních soutěžích. 
Rovněž si zjistěte (nebude-li vám již sdělen v prováděcích ustanoveních nebo v rozpravě) telefonický kontakt na 

vedoucího tratě nebo jiného odpovědného pořadatele pro případ nějakých problémů na trati (závady v průjezdnosti 
trati, porucha vozidla apod.). 
 

Doporučení: 
V případě, že něčemu nerozumíte nebo si nejste jisti, využijte možnosti dotazů při rozpravě. Po startu do soutěže již 

bude pozdě...! 
 

Pozn: 

Z organizačních důvodů se může stát, že v propozicích, v prováděcích ustanoveních nebo při přejímce budete vyzváni, 

abyste ještě před oficiálním zahájením a rozpravou či dokonce před přejímkou absolvovali jízdu zručnosti (JZ). V takovém 
případě se dle instrukcí dostavte/přesuňte do místa konání JZ a absolvujte ji (informace k JZ naleznete v následující 

kapitole). Po jejím absolvování se vraťte do místa zahájení a rozpravy. 
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5. Jízda zručnosti, zvláštní zkoušky 

 
Jízda zručnosti a případně i další zvláštní zkoušky se konají v rámci soutěže před jejím zahájením, v jejím průběhu nebo 
i po dojezdu do cíle.  
 

Jízda zručnosti (JZ) se koná vždy na uzavřeném prostranství a spočívá v projetí krátké, předem určené trati, jejíž plánek 
je zveřejněn většinou předem v prováděcích ustanoveních a vždy v místě konání JZ. Základním hodnotícím kritériem 

je čas, zároveň je však třeba správně projet všechny vytyčené prvky, mezi něž obvykle patří slalom vpřed a vzad, zajetí 

nebo zacouvání do garáže, zastavení vozidla na přesnost, zúžený prostor, osmička apod. Jízdy zručnosti se ve vozidle 
musí zúčastnit minimálně 2 osoby z posádky (tzn. děti zezadu, psi apod. mohou před JZ vystoupit - ale POZOR aby tam 

neběhaly!!). Řidič může mít okno otevřené, spolujezdec musí mít okno zavřené, startuje se s vypnutým motorem (pokud 
není uvedeno jinak), po dojetí do cíle JZ vypnout motor a vozidlo zajistit proti pohybu.     

Dosažený čas a chyby při průjezdu jednotlivých prvků jsou ohodnoceny trestnými body (TB). Výsledné pořadí JZ je dáno 

součtem TB v kombinaci času a chyb při průjezdu. Součet TB z JZ je dále součástí hodnocení výsledků v soutěži (TB z 
JZ se sčítají s TB za chyby v průjezdu tratě soutěže a s TB z případných dalších hodnocených prvků a z tajných kontrol). 

Na některých soutěžích pořadatelé připraví i tzv. zvláštní zkoušky (ZZ), kterými mohou být např. rozjezd do kopce bez 
použití ruční brzdy, dojezd na přesnost jen s použitím ruční brzdy ap. Za nesplnění takové zkoušky jsou rovněž 

přidělovány TB. 
 

Doporučení:  

Podívejte se, jak JZ projíždějí řidiči před vámi, kde jsou jaká obtížná místa, a připravte si v hlavě svůj průjezd. Pokud 
startujete do JZ jako první, máte z tohoto pohledu trochu smůlu. JZ je “majstrštyk” řidiče, ale mnohdy je spolupráce 

navigátora (= navigování dle plánku JZ) vítána, záleží na vaší paměti a domluvě. V každém případě ale směle do toho. 

Vždyť ji jedete pro radost a potěšení! 
 

Praktická pozn.:  

Užijte si svého řidičského umění (každý z nás je přece nejlepší řidič, že?), pokud porazíte některý z prvků JZ (většinou 
gumové dopravní kužely a papírové trubky nebo tenké dřevěné či plastové tyčky), pak vozidlo nepoškodíte, ale přesto 

dbejte na opatrnost a nepřeceňujte schopnosti a možnosti své ani vozidla (fyzikální zákony platí i na JZ!).  
Jízda zručnosti může být z pohledu pojištění považována za jízdu na uzavřené trati. Pořadatel za škody jak na vašem 

zdraví, tak majetku neodpovídá a vůči pojišťovně auto na boku či na střeše na JZ těžko "ukecáte". Nemluvě o tom, že 

vás navigátor(ka) zmydlí. Na druhou stranu byste byli v novodobé historii AOS zřejmě první a tím by vaše popularita 
vystoupala k nebesům... 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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6. Start do (první) etapy, příprava podkladů, činnost na trati  

 
Před startem   
v předem určeném čase najíždějí auta a řadí se v určeném startovním pořadí (start. čísla) k místu startu, označenému 

tabulemi ČK. Startuje se v 1- nebo 2-minutových intervalech. Motor je v klidu. Posádka obdrží 2 min. před startovním 

časem itinerář a mapu a jízdní výkaz s uvedeným startovním číslem a časem startu (zkontrolujte!). V době mezi 
obdržením podkladů a startem se orientačně seznamte s členěním itineráře a měřítkem a vzhledem mapy pro pozdější 

rychlejší orientaci v nich. Řidič si může zapsat znění vloženého itineráře (v náborových soutěžích by měl být max. jeden 
na etapu) do hlavy, případně na nějakou kartičku, kterou si umístí na vhodné místo (někteří mazáci to vozí nalepené na 

volantu). Dále, nejlépe ještě před startem, si spočítejte čas dojezdu do cíle etapy.  

 
Spočítání času dojezdu 

je velmi důležité! Na JV je uveden čas vašeho startu do etapy; v záhlaví itineráře je (musí být) uvedeno místo ČK – 
cíle etapy (pro případ, že v průběhu etapy totálně zabloudíte a úplně se v neznámé lokalitě ztratíte), délka etapy v km 

a určený čas na průjezd etapy. K času startu připočítejte čas na průjezd (většinou uveden v minutách) a vyjde vám čas, 
kdy správně (= bez TB) máte dojet do cíle. Předčasný příjezd není povolen a je penalizován TB. Naopak zpožděný 

příjezd je do určité míry povolen (i když je rovněž penalizován TB) a to takto:  

1 etapa – povolený limit zpoždění 45 min/etapa = je-li např. čas na etapu 60 min, může posádka přijet do cíle etapy 
nejpozději za 105 (60+45) minut od startu do etapy. 

Ale pozor!! 
celá soutěž – celkový limit zpoždění 60 min/2 etapy nebo 90 min/3 etapy (nábor. soutěže většinou 2 etapy). 

To znamená např. u dvouetapové soutěže, že pokud v první etapě vyberete určený čas na průjezd etapy + celý limit na 

etapu (45 min), tak ve druhé etapě smíte vybrat nad rámec určeného času na průjezd etapy povolený limit již pouze 15 
minut (60–45 = 15)! Proto je dobré vyčerpat v jedné etapě, pokud možno do 30 minut přesčasu, aby na další etapu 

zbylo také 30 minut. 
Překročení limitu (jak v etapě, tak v celé soutěži) znamená diskvalifikaci! 

! Předem se dohodněte, kdo bude čerpání času hlídat!! 

 
Příklad:   
1. etapa – čas startu 10:00, čas na průjezd etapy 60 min, max. limit 45 min.   
Správný příjezd (= předání JV v ČK) je v 11:00 (bez TB). 
Nejpozdější příjezd s maximálním vyčerpaným limitem je 11:45 (v tuto chvíli jen pro info: penalizace 400 TB). 
2. etapa – čas startu 11:50, čas na průjezd etapy 60 min, max. (zbývající) limit 15 min. 
Správný příjezd (= předání JV v ČK) je v 13:05 (bez TB). 
Nejpozdější příjezd s maximálním vyčerpaným limitem je 13:20 (v tuto chvíli jen pro info: penalizace 100 TB) 
 

A proč tolik textu na tuto jedinou problematiku? Protože může výrazným způsobem ovlivnit výsledky jak jedné posádky, 
tak celé soutěže: 

Rozhodující pro hodnocení AOS jsou získané trestné body. A zde se jedná o TB nejen za čas, ale (možná překvapivě pro 

vás) i za průjezd. Za pozdní příjezd je penalizace do 10 min 5 TB/min, mezi 11-45 min potom 10 TB/min. Celkem tedy 
za pozdní příjezd v limitu (první) etapy může posádka získat 400TB. Pokud při průjezdu tratí vám bude chybět jedna 

PK, SPK, pak toto neprojetí je penalizováno 100 TB. Z tohoto vyplývá, že mnohem efektivnější je přijet raději po 
předepsaném čase (ale v limitu!) a v tomto čase navíc „nasbírat“ víc SPK a PK, než přijet včas, ale s chybějícími PK. 

Přeloženo do češtiny:  
Časy, spočítané na začátku etapy či ještě před startem do ní v klidu dle uvedených podmínek (a příkladu), si výrazně 

poznamenejte např. na horní okraj itineráře (případně i řidič na svou kartičku s vložákem – viz první odstavec). Toto 

trvá reálně asi 10 sekund. Pokud se na trati zdržíte řešením iti nebo "zakufrujete" a budete na konci etapy spěchat do 
ČK, budou se vám hodit. Navigátor v takovém případě si musí udržovat průběžně dokonalý přehled o tom, kde a jak 

daleko je ČK a kolik času bude potřeba k dojetí do ní, nemusí předčasně "uříznout" konec etapy, a může řešit zbývající 
průjezd a sesbírat ještě nějaké PK. A ve správný čas (s rezervou cca 3 - 5 min) zavelet k nejrychlejší jízdě do ČK. A 

samozřejmě do ní řidiče správně donavigovat. A na řidiči je do ní co nejrychleji (za dodržení PSP) dojet. Někdy je to 

docela kvapík a adrenalinová bomba! 
Tak zpět od cíle na začátek, jsme teprve na startu! 

 
Na pokyn startéra odstartujte do etapy. 
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Příprava podkladů 
Po startu na vhodném místě (pokud možno ještě před první křižovatkou) zastavte a oba ve spolupráci si označte 

(zvýrazněte) v iti a v mapě důležité informace a údaje, hlavně body, kóty, detaily a šipky v mapě, zadané soutěžní úkoly, 
podmínky a vložáky (viz níže). Zde přijdou ke cti barevné fixy a zvýrazňovače – systém si časem vypracuje každá 

posádka svůj. U sehraných posádek např. současně řidič označuje potřebné údaje v iti a navigátor zase v mapě. Později 

při jízdě si již se všemi podklady musí poradit hlavně navigátor. 
 

Pozn.: zde dále jsou popsány činnosti na trati etapy. Vlastní práce s mapou a řešení průjezdu podle itineráře jsou 
popsány v další kapitole! 
 

1) Označte si v mapě důležité údaje – body, kóty, šipky (jejich počet je uveden v záhlaví mapy) 

 

2) Zpracujte údaje v záhlaví itineráře 

• pokud nemáte již hotovo, spočítejte si čas dojezdu do cíle (viz výše) 

• uvedené detaily bodů a kót si výrazně označte a v základní mapě a v pláncích proti tomu všechny body a 
kóty, které mají v itineráři detail – nejlépe zvýraznit určitou barvou 

• podmínky – protože se podmínka vždy vztahuje k nějakému mapovému místu (k bodu, kótě, mostu apod.) 

označte si ta mapová místa v mapě, ke kterým se vztahuje podmínka 

• vložené iti – zvýrazněte si údaj, aby si řidič uvědomil a zapamatoval (případně zapsal a umístil na viditelné 
místo), co si má hlídat; upřesněte si v iti, zda vložák platí po celou etapu nebo jenom v určité části 

• slepé mapy – zvýrazněte si příjezd či výjezd (jsou-li určeny), příp. další důležité údaje na ní 

 

3) Jízda podle správné mapy – jede-li se podle různých map (označení na spojnici mezi rámečky v iti), označte si 
je, abyste se v průběhu etapy nespletli a nejeli podle jiné mapy 

 
4) Ještě než se rozjedete si musíte uvědomit:  

• jaké vložáky platí 

• co máte teď jet  

o pokud následují reálné údaje, tak je odjeďte a před jízdou podle mapy si zastavte 
o pokud máte jet dále mapově, řešte: 

❖ kde jste v mapě 

❖ kam máte podle mapy dojet včetně případného směru příjezdu a/nebo výjezdu do/z tohoto 
místa 

❖ najděte nejkratší cestu po mapových komunikacích 
❖ přitom uvažujte s podmínkami, které platí pro daný úsek 

❖ nezapomeňte na detaily a šipky, které jsou na trase, kudy pojedete 

 
5) Vlastní jízda 

Teprve nyní se rozjeďte k mapové jízdě. Důležité vzdálenosti navigátor v mapě/plánku odměřuje (zde přijde 
vhod zmíněné poměrové měřítko). Pokud jste ve městě nebo v obci, jeďte pomalu, protože zřejmě jedete bez 

měřidla vzdálenosti (tripmasteru) a tudíž si musíte zvyknout na určitý odhad vzdáleností, sledovat odbočky 
kolem sebe a s jejich pomocí sledovat, kudy v mapě jedete. 

 

6) Další postup v řešení iti 
Po příjezdu do místa, kam jste chtěli dojet, postupujte stejně jako po startu s tím, že máte již v iti zvýrazněno, 

na co máte dávat pozor. A vše se stále opakuje: 

• máte-li jet reálné údaje, zajímáte se pouze o to, zda právě platí nějaký vložák 

• máte-li jet podle mapy, musíte vědět: 
o kde jste,  

o kam máte dojet včetně případného příjezdu a/nebo výjezdu, 

o kudy vede nejkratší cesta a při jejím výběru již uvažovat s podmínkami, (jsou to mapové údaje) 
o jaké detaily platí na vybrané trase 

• a teprve během jízdy takto předem připravené si řidič hlídá vložák, pokud právě nějaký platí 
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7) Přehodnocování (– to je výraz pro výběr nové mapové trasy) 
Máte vybranou nejkratší mapovou trasu do určitého místa, ale po cestě jste nuceni tuto trasu opustit. Důvodů 

může být několik: 

• musíte odjet vložák 

• dopravní značení vás nepustí tam, kam jste chtěli jet 

• PK / SPK dá pokyn, který musíte uposlechnout jako prvořadý 

• mapová komunikace, kterou jste chtěli jet, ve skutečnosti neexistuje nebo je zahrazena/neprůjezdná 
A nastává situace, že si musíte opět uvědomit, kde jste v mapě a vybrat novou trasu do místa, kam máte dojet. 

A při jejím výběru postupujete opět dle bodu 4. event. 6. 
 

8) Odškrtávání  

Každý údaj, který v iti splníte, si odškrtněte. Je to důležité, protože v obtížnějších částech iti můžete snadno 
ztratit přehled, co už jste vlastně odjeli a co máte právě jet.  

 
9) Ztratili jste se – kam máte jet?            

Pokud jste zakufrovali při reálné jízdě (např. když jedete šipkový iti – bude vysvětleno v další kapitole), musíte 

se vrátit k poslední křižovatce, kde jste ještě věděli, že jedete určitě dobře. Když si nejste vůbec jistí, kde to 
bylo, musíte zjistit, kde jste v mapě a kde je v iti následné nejbližší mapové místo se zadaným příjezdem nebo 

výjezdem. Do tohoto místa se musíte libovolně kudy dostat, abyste z něj mohli pokračovat dále podle iti. Bude 
vám zřejmě chybět nějaká SPK, ale to není v tuto chvíli podstatné, protože musíte do cíle dojet v určitém 

časovém limitu a čas běží právě v těchto chvílích velmi rychle. 

 
Jestliže jste zakufrovalii při mapové jízdě, musíte se opět vrátit do místa, kde jste ještě věděli, že jedete dobře 

podle mapy. Ale pokud jste se ztratili a po určité vzdálenosti se najednou zase v mapě nacházíte a jen nevíte, 
zda jste jeli po mapové komunikaci, nemá asi smysl ztrácet drahocenný čas jízdou zpět. Určitě ne na vašich 

prvních soutěžích. Pokračujte proto dál v jízdě po mapě.   
      

Když si nevíte rady s výběrem nějaké trasy do určitého mapového místa, můžete se do tohoto místa dostat 

rychleji libovolným způsobem (= bez ohledu na mapový podklad) a věřit, že vám sice budou nějaké SPK chybět, 
ale další mapovou jízdu již zvládnete lépe a posunete se v iti blíže k cíli etapy.  

 
Pokud máte pocit, že jedete dobře a najednou zjistíte, že jste na nějaký údaj zapomněli nebo ho vynechali, má 

smysl se vrátit pouze v případě, že to místo je velmi blízko. Pokud je někde dál, nevracejte se, bude Vám chybět 

čas. 
 

Když se vám ani napodruhé nedaří odjet nějaký údaj v iti, nechte ho být a pokračujte dál. Při každém ztracení 
se, tzv. zakufrování, musíte jako minimum zjistit co nejdříve, kde se v mapě pohybujete a v iti si vybrat nejbližší 

místo se zadaným směrem příjezdu nebo výjezdu a v něm se chytit správného průjezdu a pokračovat v řešení 
iti.   

 

 
10) Zapisování SPK   

Symboly na SPK je dobré nezapisovat rovnou do JV, ale psát si je na okraj itineráře. Některé iti mají na svém 
pravém okraji vyhrazen sloupec pro zapisování SPK. Má to svou velkou výhodu, že v tomto zápisu, který slouží 

pouze posádce a který se neodevzdává, můžete libovolně škrtat a přepisovat. Někdy po minutí nějaké SPK si 

uvědomíte svou chybu a můžete ji napravit včetně dopsání správné SPK nebo škrtnutí si SPK chybné. Nesmíte 
ale zapomenout před živou PK, která dává do JV razítko, dopsat všechny SPK! Totéž musíte udělat před 

dojezdem do ČK, než odevzdáte JV.  
V jízdním výkaze se nesmí nikdy škrtat nebo přepisovat! 
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7. Práce s mapou a itinerářem na trati 
 

Práce s mapovými podklady 

 
Mapové podklady jsou platné vždy pouze pro jednu etapu.  

 
Základní mapa – plánek (např. mapa d)  

Je-li v jedné etapě více mapových podkladů, je vždy jeden označen jako základní mapa (ZM), další např. jako 

mapa/plánek "d". Platí, že se vždy jede pouze podle jednoho mapového podkladu, který je uveden nad spojnicí 
mezi políčky v itineráři (není-li uvedeno nic, jede se podle ZM).  

Komunikace v mapě mohou být kresleny dvěmi čarami, jednou plnou nebo také přerušovanou čarou. Mapy a plánky 
nemusí obsahovat všechny skutečně existující komunikace. 

Detaily 
mohou (ale nemusí) být použity (většinou jsou uvedeny v záhlaví itineráře). Jsou to nejpodrobnější malé výseky z mapy, 

zobrazují nejbližší okolí bodů nebo kót, zpřesňují a doplňují vždy základní mapu nebo plánek (nebo oboje) a většinou 
doplňují do mapy další mapové komunikace, se kterými se musí uvažovat při řešení mapového průjezdu. Detail musí 

být v povoleném měřítku, je vždy nadřazen všem mapovým podkladům a musí v něm být uvedeny všechny 
skutečně existující komunikace.  

 

Měřítko 
Každá mapa i plánek musí být v povoleném měřítku (M1, M2, M5, M10, M20, M25, M50, M100).  V AOS se používá 

zkrácený zápis měřítka - např. místo 1:50 000 se píše pouze M50. 

Pomůcka: 

Měřítko: M1 M2 M5 M10 M20 M25 M50 M100 

1mm je 1m 2m 5m 10m 20m 25m 50m 100m 

1cm je 10m 20m 50m 100m 200m 250m 500m 1km 
Doporučení: při odměřování vzdáleností v mapě při soutěži urychluje práci (a mnohdy zabrání chybě při přepočtu) tzv. 
poměrové měřítko/pravítko. 
 
Mapové komunikace 

Za mapové komunikace jsou považovány všechny komunikace vykreslené v mapě, ať jsou zakresleny všechny jednou 

čarou nebo rozdílně – čárkovaně (např. polní cesty), jednou čarou (např. vedlejší silnice) nebo dvěma čarami (silnice).   
Dálnice a silnice pro mot. vozidla nejsou pro účely AOS mapovými komunikacemi a je na ně vjezd zakázán, resp. nesmí 

po nich vést trasa soutěže. 
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Mapová křižovatka 
je (každá) křižovatka v mapě, tzn. křížení mapových komunikací – silnic, ale i s např. polní cestou nebo místní komunikací 

(které jsou v mapě uvedené). 
Body   

se označují buď písmeny velké abecedy (kromě písmen S, J, V, Z, L, P, R) nebo jedno nebo dvoucifernými čísly (1 - 99). 

K bodům se vztahují pravidla: 

• označují mapovou křižovatku  
při mapové jízdě: 

• bodem je možno projet pouze tehdy, když to nařizuje pokyn v iti 

• žádným bodem není možno projet mimo uvedené (stanovené) pořadí v iti 

 
Kóty  

se označují trojcifernými čísly (100 - 999). 
Ke kótám se vztahují pravidla: 

• označují mapovou křižovatku 

• kótami (na rozdíl od bodů) je možno projíždět bez omezení, libovolně  

i mimo uvedené (stanovené) pořadí v iti 

 
Šipky v mapách: 

Mají mapový význam a při volbě trasy průjezdu je nutno s nimi předem uvažovat. Šipky v mapách jsou dvojího významu: 
  

A. šipka u komunikace (tzv. jednosměrka) – má platnost v celém rozsahu mapové komunikace mezi mapovými 

křižovatkami, má význam mapové jednosměrky a při jízdě podle mapy je možno ji projet pouze ve směru šipky 
(v příkladu šipka A) ... 

 
B. šipka v křižovatce (tzv. přetahovačka) – platí pouze při mapovém příjezdu do křižovatky ve směru šipky a 

má význam mapového přikázaného směru jízdy (v příkladu šipka B). 
 

Příklad významu šipek v jednoduchém plánku: 

 

 
 
 

Práce s itinerářem 
 
 

Při řešení itineráře se nikde neuvažuje s otáčením do protisměru na téže komunikaci! 

Otočení do protisměru je možné pouze výjimečně, a to pouze na základě pokynu pořadatele, 
který je předáván v PK (ústně, písemně) nebo v SPK (symbol otočení na tabuli SPK). 

 
 

Itinerář je platný vždy pouze pro jednu etapu. 
 

Záhlaví itineráře 

V záhlaví iti jsou uvedeny tyto údaje: 

• název soutěže (příp. i místo a termín konání) 

• umístění ČK (cíle etapy) 

• délka etapy a čas na její projetí (bez dodatečného limitu) 

• směr otáčení  

• podmínka (může, ale nemusí být; v náborových soutěžích max. 1 v etapě) 

• vložený itinerář (může, ale nemusí být; v náborových soutěžích max. 1 v etapě) 

• dále zde bývají umístěny SM a detaily, jsou-li použity 

33    B 

112 
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Podmínka: 
Podmínka je vždy mapová, je to úkol, který se plní v určeném mapovém místě (místech) - např. v bodě "A" vždy 

odboč; sudými kótami projížděj odbočením vpravo.  
Pozn. - upřesnění: sudá kóta není 2., 4., 6. v pořadí, ale označená sudým (trojciferným) číslem; totéž lichá. 
S podmínkou se uvažuje předem při řešení itineráře a při stanovení nejkratší trasy mezi průjezdními body. 

Každá podmínka se skládá ze dvou částí: z návěští a výkonného povelu, které musí být mapové (tzn. řeší se v mapě!). 
Mezi návěštím a výkonným povelem se jede mapově.  

Návěští je místo, kde nebo za kterým se plní výkonný povel (v bodě, v kótě, po projetí, …). Protože je vázáno na mapu, 
hlídá jej navigátor. 

Výkonný povel je vlastní úkon, který je nutno vykonat (odboč, jeď P …) - a to mapově, tzn. na mapové komunikaci. 
 

Vložený itinerář 

Vložený itinerář je vždy reálný, je to úkol, který se plní v určeném reálném místě (místech). Neuvažuje se s ním 
při řešení mapového průjezdu, protože není předem známo, zda a kdy nastane.   

Každý vložák se skládá ze dvou částí: z návěští a z výkonného povelu, které musí být reálné. Mezi návěštím a 
výkonným povelem se jede reálně (tzn. bez ohledu na iti a mapu), tj. podle Pravidla pro neuvedené křižovatky (viz dále 

u "výjezdů z křižovatek").  

Návěští je místo, kde nebo za kterým se plní výkonný povel (např. za DZ "STOP"..., Za DZ "začátek obce“...). Protože 
jde o reálné místo (není v mapě, ale je vidět z předního okna), hlídá jej řidič. 

Výkonný povel je vlastní úkon, který je nutno vykonat (odboč, jeď P, ...), a to reálně, takže není vázán na mapu - 
např. povel pravá pak znamená co nejvíce vpravo, i na nemapovou komunikaci (tj. např. na polní cestu nebo místní 

komunikaci, která se nachází hned za značkou, která je návěštím, i když tato značka v normálním provozu platí až pro 
asfaltovou křižovatku o 30 m dále).   

POZOR! V průběhu plnění vloženého itineráře (od návěští až po splnění výkonného povelu) se neplní úkoly podle popisu 

průjezdu etapy v itineráři. V jízdě podle pokynů v popisu průjezdu etapy se pokračuje až po splnění vloženého itineráře. 
Máte-li tedy např. jet dle itineráře do kóty, která leží na křižovatce, před níž je návěští vloženého itineráře a výkonný 

povel je v této křižovatce, tak kvůli splnění vloženého iti není příjezd do této kóty splněný a musíte se dle mapy do této 
křižovatky nejkratší cestou vrátit.   

Z téhož důvodu (nejde o mapovou jízdu) je možno i např. projet bodem mimo pořadí. 

 
Slepé mapy: 

jsou grafickým zobrazením pozemních komunikací v povoleném měřítku. 
V soutěžích vyšší obtížnosti SM začínají a končí na jakékoli křižovatce, mostě, nadjezdu, podjezdu nebo u DZ začátek 

nebo konec obce a vedou i po nemapových komunikacích. V náborových soutěžích ale začínají a končí na mapových 

křižovatkách a vedou po mapových komunikacích.  
Jestliže SM začíná nebo/a končí v bodě (v kótě), musí být tento bod nebo kóta na SM uvedeny. Jestliže je bod nebo 

kóta uveden na SM (mimo začátek a konec), jde o mapový údaj (tzn. že se v něm např. plní podmínka). V zadání SM 
může být také bod/kóta, umístěný mimo SM – podle něj umístíte SM do mapy. 

Grafické zobrazení SM musí obsahovat:   
A - orientaci - SM má sever obecně u horního okraje jako mapa, nebo  

je sever vyznačen šipkou směřující na sever a označenou písmenem S   

B - směr průjezdu – může být vyznačen jedním z uvedených způsobů: 

• šipkou u SM (šipka 1) 

• šipkou na začátku SM, která určuje mapový příjezd na SM (šipka 2) 

• šipkou na konci SM, která určuje mapový výjezd ze SM (šipka 3) 

• přesahuje-li šipka přes začátek nebo konec SM, jedná se o směr příjezdu na SM 
nebo výjezdu ze SM (šipky 2, 3 - např. odbočením vpravo na začátku SM) 

C - povolené měřítko 
D - označení SM 

 

Výjezd ze SM může být zadán i údajem „výjezdy z křižovatek“ = reálně P / L / R. V takovém případě musí být vždy šipka 
směru průjezdu (šipka 1) 

 
Grafická forma zápisu itineráře 

V itineráři se vyskytují dva druhy údajů – mapové a reálné. Všechny údaje v itinerářích jsou umístěny v logickém 
sledu za sebou – zleva doprava, shora dolů.  

Jednotlivé údaje (pokyny) v itineráři jsou umístěny v jednotlivých rámečcích. Jejich vzhled a propojení určuje, zda se 

jedná o reálné nebo mapové údaje a zda se mezi nimi jede mapově nebo reálně (zásada - 1 rámeček = jeden údaj). 
 

  

110 

3 

2 

1 
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V itineráři se mohou vyskytovat pouze tyto kombinace reálných a mapových údajů: 

 
 
 z mapového údaje mapově na mapový údaj podle ZM 

 

 
      b                        

z mapového údaje mapově na mapový podle plánku „b“ 
 

 

 
       a        a             z reálného údaje mapově na mapový údaj podle plánku "a" 

 
 
     

z mapového údaje reálně na reálný údaj 

 

              
 

             z reálného údaje reálně na reálný údaj 

 
 

 
  z reálného údaje reálně na mapový údaj 

 
 

 
z mapového údaje reálně na mapový údaj 

 
 

 
 
Příklad  
zápisu údajů: 

 
 
 
(Překlad do češtiny: Z ČK 1 jeď mapově nejkratší cestou do kóty 121 tak, abys do ní přijel od jihu; z kóty 121 vyjeď 

mapově tak, abys jel na nejbližší mapovou křižovatku s možností jet mapově rovně (tak, aby to nebyl jednoznačný 
mapový výjezd) a projeď ji; dále jeď mapově na nejbližší mapový most, který je v mapě takto orientovaný; z něj mapově 

nejbližší cestou do kóty 112 a z ní vyjeď na mapovou komunikaci ve směru šipky (tj. na západoseverozápad); dále jeď 
reálnou jízdou (viz níže) na reálnou křižovatku tohoto tvaru (nemusí být mapová) a v ní jeď rovně; dále reálnou jízdou 

.....)  

 
Mapové údaje     

Mapový údaj může být kóta, bod, tvar křižovatky, most nebo jiný údaj, který je na mapě. Pokud je v grafickém 
znázornění mapového údaje šipka, znázorňuje směr výjezdu z mapového místa, případně příjezd do mapového místa.  

 

 
 

 
 

 
Mapové údaje v itineráři jsou vždy uvedeny v rámečku, který nemá ve spodní části dělicí čáru. Jednotlivé mapové údaje 

(rámečky) jsou při mapové jízdě odděleny spojnicí, nad kterou může být uvedeno označení mapy, podle které se má 

jet (viz níže "Mapová jízda"). 
 

Všechny mapové údaje jsou vztažené k severu. Na rozdíl od soutěží vyšší obtížnosti je u náborových soutěží a soutěží 
B30 sever obecně u horního okraje iti nebo mapy. 
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Mapová jízda  
Hlavní zásada mapové jízdy: jezdí se jen po komunikacích uvedených v mapě, a to nejkratší cestou 

postupně z jednoho mapového místa do dalšího při dodržení všech podmínek průjezdu (např. 
výšeuvedené příjezdy a výjezdy z bodu nebo šipky v mapě či podmínky uvedené v záhlaví iti). 

Do bodu nebo kóty může být zadán mapový příjezd nebo výjezd (šipka v azimutu). Při řešení iti je nutno s tímto zadáním 

počítat předem při stanovení příjezdu nebo/a výjezdu do/z bodu nebo kóty. 
Vysvětlení: pro splnění zadaného mapového příjezdu do daného bodu není možno plánovat mapovou trasu příjezdu 

projetím tohoto (ani jiného) bodu (tzv. mimo pořadí). Naopak je možno plánovat mapovou trasu i projetím (jakékoliv) 
kóty. 

Mapovou jízdu (mapový průjezd) musí "vymyslet" navigátor tak, aby (viz příklad vpravo) 
nejkratší cestou přijel do bodu A od západu a dále (opět nejkratší mapovou cestou) odjel 

z bodu A do bodu B. Jednotlivé rámečky jsou spojeny čarou. Tato čára určuje, že se 

jedná o mapový průjezd mezi údaji itineráře.   
Nad touto čarou může být uveden název plánku, či mapy podle které se jede (určuje 

mapová cesta). Není-li nad čarou nic uvedeno, jede se podle ZM. 

 
Mapový jednoznačný výjezd  

Šipky v mapě mohou i určit jediný možný (= jednoznačný) mapový výjezd z křižovatky. Průjezd takovou křižovatkou 
není potom považován za splnění zadaného mapového příjezdu/průjezdu/výjezdu z křižovatky; zadaný mapový 

příjezd/průjezd/výjezd se proto musí splnit na další (zadání odpovídající, mapové) křižovatce.  
 

Příklad: mapový jednoznačný výjezd, tento průjezd není mapovým odbočením vlevo 

 
 
Reálné údaje  
jsou vztažené ke skutečnosti, kterou uvidíte předním oknem (např. tvar křižovatky, most, ...). 
V itineráři jsou vždy uvedeny v rámečku, který má ve spodní části dělící čáru, pod níž může být 

umístěn údaj o vzdálenosti (v náborových soutěžích se nepoužívá). 
Rámečky následujících reálných údajů na sebe navazují (jsou spojeny jednou stranou). 

V itineráři jsou většinou zapsány formou výjezdů křižovatek (viz dále "Výjezdy z křižovatek). 
 

 
Reálná jízda 

Při reálné jízdě se jezdí mezi jednotlivými údaji itineráře (křižovatky, body, kóty) dle Pravidla 
pro neuvedené křižovatky. V uvedeném případě se projede křižovatku tvaru kříže rovně a 

pak se pokračuje po hlavní, nebo rovně tak dlouho, až lze odbočit vpravo.  

Jednotlivé rámečky přiléhají těsně k sobě. Tím je určen reálný způsob průjezdu.  

 
 
Pravidlo pro neuvedené křižovatky 

Při vlastní jízdě po trase podle níže uvedených typů výjezdu z křižovatky nemusí být (a nejsou!) v itineráři uvedeny 

všechny křižovatky, které takto reálně projíždíte. V případě, že křižovatka, ke které přijíždíte, nemá takový tvar jako 
křižovatka uvedená v itineráři nebo ji nelze opustit podle uvedeného výjezdu, pak se jedná o neuvedenou křižovatku 

a pro ni platí Pravidlo pro neuvedené křižovatky (často se zkráceně používá termín "jet reálně, reálnou jízdou"). 
Toto pravidlo říká: 

Neuvedené křižovatky se projíždějí  

• po hlavní silnici, pokud je vyznačena dopravní značkou (hlavní silnice, hl. silnice s dod. tabulkou s vyznačením 

tvaru hlavní silnice – DZ P2 nebo P1); 

• pokud není hlavní silnice vyznačena uvedenou DZ ve směru jízdy, křižovatka se projíždí rovně. 
 

Na křižovatce se značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" nebo "Dej přednost v jízdě" musí být vždy určen směr výjezdu 
(tato křižovatka tedy nesmí být „neuvedená“). 

 
Pravidlo pro neuvedené křižovatky platí rovněž např.: 

• při jízdě podle vlož. itineráře mezi návěštím a výkonným povelem 

• po opuštění mapy a v některých dalších případech. 
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A B 



- 17 - www.DoCile.cz 
 

Az.270° 

Reálná křižovatka: 
Za reálnou křižovatku se považuje jakékoliv skutečné – reálné (je vidět z okna, nemusí být na mapě) úrovňové křížení 

pozemních komunikací včetně polních a lesních cest.  
Vjezdy ke garážím, domům apod. se za křižovatku považují pouze v tom případě, že není z komunikace, po které 

soutěžící jede, viditelné její ukončení.  

Pokud není ostrůvek ve tvaru křižovatky vykreslen, považuje se za více křižovatek. 
Zde jsou např. zakresleny 3 křižovatky: 
Při řešení reálných údajů se tedy vždy uvažuje pouze s reálnou křižovatkou, která nemá  
jednoznačný reálný výjezd (viz níže) a ze které je možno vyjet na dvě nebo více komunikací.  

 
Reálný jednoznačný výjezd 

Dopravní značení před křižovatkou nebo v ní (POZOR! - i vodorovné – plná čára, zebra, šipky apod.!!) může určit 

jediný možný (= jednoznačný) reálný výjezd z křižovatky. Takováto křižovatka není nikdy v iti uvedena a průjezd takovou 
křižovatkou není potom považován např. za splnění zadaného výjezdu z křižovatky; zadaný výjezd se proto musí splnit 

na další (zadání odpovídající, reálné) křižovatce. 
 

Pozn.: oproti PSP v AOS nelze přejet "plnou čáru" ani při výjezdu na místo ležící mimo silnici (např. parkoviště, 

čerpací stanice apod.) ani naopak při vjezdu z něj na silnici!!  
 

Kromě dopravního značení mohou reálný jednoznačný výjezd určit i tabule PK nebo SPK. 
Pokud na nich je uveden symbol šipky rovně, vpravo nebo vlevo, pak nahrazují DZ "Přikázaný směr jízdy". 

Pokud je 1. tabule (žlutá) umístěna před křižovatkou a 2. tabule (červená) na některé větvi za ní (musí být viditelná z 
křižovatky) - tzv. přetahovací SPK, projíždí se tak jako by ostatní větve křižovatky neexistovaly. V  

obou případech itinerář dále řešíte až za 2. (červenou) tabulí a nezapomeňte zapsat symbol z SPK! 

 
 

Příklady: 
(příjezd je odspodu, 
jednoznačný  
výjezd je rovně) 

 
 
 
 

Jednoznačný výjezd 
kvůli přikázanému 
směru jízdy 

Jednoznačný výjezd 
kvůli zákazu vjezdu 

Jednoznačný výjezd 
kvůli plné čáře 

Jednoznačný výjezd 
kvůli SPK, která přes 
křižovatku "přetahuje" 

 
 
Výjezdy z křižovatek 
Reálné údaje, které udávají výjezd z křižovatky, mohou být několika typů a mohou být navzájem kombinovány: 

 

1. šipkový itinerář (šipkáč) 
Schéma křižovatky musí přesně odpovídat skutečnosti, musí v něm být zobrazeny všechny komunikace dané 

křižovatky. Do křižovatky přijíždíte ze spodního paprsku a vyjíždíte ve směru šipky.  
Všechny komunikace mohou být vykresleny tenkou plnou čarou nebo může autor vykreslit hlavní silnici 

silnější čarou a polní a lesní cesty čárkovanou čarou. 
V uvedeném příkladu pojedete na křižovatce ve tvaru kříže rovně, nebo u druhého příkladu na křižovatce 

zadaného tvaru vpravo. Dělící čára ve spodní části rámečku určuje, že se jedná o reálný údaj (ve spodním 

rámečku může být uvedena vzdálenost).  
 

2. azimuty 
V náborových soutěžích a soutěžích B30 mají být použity pouze výjimečně, a to výhradně pro komunikace uvedené 

v mapě!! V takovém případě budou ovšem uvedeny v rámečku bez spodní dělící čáry (mapový údaj)! 

Tento bod (typ iti – reálný výjezd z křižovatky azimutem) berte tedy pouze jako informativní!  
U tohoto typu iti neplatí příjezd ze spodního paprsku! Výjezd z křižovatky je udán azimutem. 

Azimut je údaj, který se vztahuje vždy k severu. V itineráři je vždy před číselným údajem 
uvedena zkratka az.  Buď může být uveden pouze číselný údaj, který udává výjezd z křižovatky, 

nebo může být navíc celá křižovatka vykreslena a místo šipky výjezdu je u tvaru křižovatky číselný 

údaj se zkratkou az. Číselná hodnota může být 0°- 359°. 
az 0° = sever  az 90 ° = východ  az 180° = jih  az 270° = západ 

 

Az.90° 

   11 1
    11 
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3. úhly 
V úhlovém itineráři neplatí orientace k severu, ale orientace ve směru příjezdu do křižovatky. 

Úhly se měří ve směru chodu hodinových ručiček. Číselná hodnota může být 0°- 359°. 
ú 0° = rovně, přímo  ú 90 ° = kolmo vpravo                      ú 270° = kolmo vlevo 

ostatní směry výjezdu z křižovatky jsou podle skutečné velikosti úhlu ve stupních. 

V iti se před číselným údajem ve stupních uvádí zkratka ú   nebo symbol   
 

Příklad zadání a průjezdu (za použití Pravidla pro neuvedené křižovatky): 

 
 
          
 
 
 

4. slovní forma 

Je to nejjednodušší způsob zadání výjezdu z křižovatky. Používá se slovního údaje:   
rovně   - používá se zkratka R (výjezd by měl být skutečně rovně s velmi malou odchylkou – cca do 5°) 

vpravo - používá se zkratka P   
vlevo   -  používá se zkratka L   

Odbočení vpravo nebo vlevo se uvažuje vždy co nejvíce, tedy i na silnici nebo polní cestu, která 

je nejvíce vpravo či vlevo (a nemusí být v mapových podkladech). 
 

  
5. lineární iti (běžně zvaný "chlupatá čára", "chlupatice") 

příklad zadání: 
Jedná se vlastně o narovnanou trasu, která se projíždí zleva doprava. 
V uvedeném příkladu pojedete na první křižovatce tak, abyste ponechali jednu silnici/cestu po levé ruce, na další 

projedete křižovatku tak, abyste nechali jednu cestu po levé a jednu po pravé ruce. Na další křižovatce necháte dvě 
cesty po levé ruce, pak dvě po pravé ruce (pojedete tedy asi doleva na kříži) atd. 

Pozn.: v náborových soutěžích je používán tento typ iti jen zřídka, a to výhradně jako mapový údaj, tzn. že bude 

zapsán v rámečku bez spodní dělící čáry, a proto se bude vztahovat pouze na mapové komunikace. 
 

 
6. popisy, odkazy, symboly 

Křižovatky nebo průjezdní místa jsou zadány různými orientačními symboly (podjezd, můstek) nebo vyobrazením 
dopravních značek nebo jejich uskupení. 

 

 
 

7. psaný itinerář (běžně zvaný "pohádka") 
je slovní popis průjezdu po trati, který soutěžící vede jednoznačně po trase. V textu jsou uvedeny důležité a potřebné 

orientační body.  
Příklad: Po výjezdu z ČK (časové kontroly) vidíte ve vzdálenosti 100 metrů DEJKU. Jeďte rovně směrem ke STOPCE a 
nezapomeňte zastavit a dát přednost. Jeďte vpravo, míjíte značku konec obce a přijíždíte na kruhový objezd. Opusťte 
jej prvním výjezdem, pokračujte reálně. Po více jak kilometru vjíždíte do obce a láká vás příležitost nakoupit něco na 
zahradu. Vlevo je HOTEL, těsně před ním odbočte vpravo. Minete odbočku k rýčům a sekačkám a pokud nejedete 
autobusem, možná uvidíte Bédu Trávníčka po pravé ruce. Ale nekochejte se dlouze, abyste nezapomněli odbočit do 
mírného kopečku po hlavní. Připomínám, že v tomto prostoru platí přednost zprava – pravidlo pravé ruky! Jedete reálně, 
což znamená také to, že když už to nejde nikam jinam rovně, tak pokračuji směrem, kterým pokračuje cesta. Až to 
půjde, odbočte vpravo. No jasně, po schodech to nepůjde a také znáte zákon o provozu na pozemních komunikacích a 
pojedete tam, kam naopak nemohou vozidla s pohonem LPG/CNG. (Ano, toto se jelo na parkovišti a v podzemních 

garážích obchodního centra...) A teď trochu zrychleně, protože to není daleko od sebe: na malém téčku L (jako levá), 
na další odbočce P, první kříž R jako rovně a na následujícím kříži P. Reálně na semafory (nefungují asi 10 let) a zde 
opět P. Reálná jízda vás přivede na místo, kde vpravo dole nejprve uvidíte Ohři a hned Labe a tímto místem pohádka 
končí a pokračujte po mostě do druhé části iti.       
  

  P   L   

60  ú120 

příklad : 
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Příklady použití itineráře a mapy a zároveň postupů při jejich řešení 
 
Na dalších stranách jsou uvedeny různá jednoduchá zadání, na kterých se jejich autoři pokusili vysvětlit 
jednotlivé způsoby řešení itineráře a jízdy.   
Všechny mapy musí mít uvedeny měřítko; orientaci pouze pokud je jiná než sever na horním okraji. 
 
Čísla úseků silnic v popisech průjezdů v jednotlivých příkladech jsou použita shodně z Příkladu 1. 

 

 

Příklad itineráře a mapy č.1 (Průjezd bodů) 
 

 

Pozn.: v mapě jsou navíc čárkované šipky s popisky, které číslují komunikace v mapě. Ty se v mapě normálně 
nevyskytují, zde je pomocí nich popsáno po kterých silnicích se jezdí. Tato pomocná čísla komunikací platí i v dalších 
příkladech itinerářů. 
Průjezd itinerářem č.1:  Z ČK jedu do A po silnici č. 1. Dále se potřebuji se dostat do bodu C. Nejkratší cesta vede po 

silnicích 2,7,3,14. Tu ale nemohu použít, protože vede přes bod B (body se nesmí projíždět mimo pořadí) který 

nemám uveden v této části iti. Musím jet z A do C mimo všech ostatních bodů. Použiji tedy silnice 2,7,4,5 a jsem v C. 
Dále potřebuji do bodu B s výjezdem na SZ (šipka vede z tečky). V C tedy odbočím vlevo a jedu po silnici 14 do B a 

odbočím vpravo splním výjezd z bodu B po silnici 13. Hledám nejkratší cestu do C s příjezdem od JV. Ze směru kterým 
stojím naplánuji nejkratší cestu po komunikacích 13,9,12,7,4,5 a mám tím splněn příjezd do C. Cesta do ČK1 je pak již 

jednoduchá po silnici 6 a 8 se dostanu do časové kontroly kde je cíl etapy. 

 
 
Místo pro vlastní poznámky:  
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 ZM M50 
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Příklad itineráře a mapy č.2 (Průjezd bodů a kót) 

 

Pozn. Silnice jsou stejně označeny jako v příkladu 1 
Průjezd itinerářem č.2:  Z ČK jedu do A po silnici č. 1. Dále se potřebuji dostat do bodu C. Nejkratší cesta vede po 

silnicích 2,7,3,14. Tu nyní mohu použít, protože vede přes kótu 141 (kóty se smí projíždět mimo pořadí). Dále 

potřebuji do kóty 141 s výjezdem na SZ (šipka vede z tečky). V C tedy odbočím vpravo a jedu po silnici 5,4,3 do 141 
a rovně splním výjezd z kóty po silnici 13. Hledám nejkratší cestu do C s příjezdem od JV. Ze směru, kterým stojím 

naplánuji nejkratší cestu po komunikacích 13,9,12,7,4,5 a mám tím splněn příjezd do C. Cesta do ČK1 je pak již 
jednoduchá po silnici 6 a 8 se dostanu do časové kontroly kde je cíl etapy. 

 

Místo pro vlastní poznámky:  
 

 

 

  

 ZM M50 



- 21 - www.DoCile.cz 
 

Příklad itineráře a mapy č.3 (příklad SM zadané mapově) 

 

Pozn. Silnice jsou stejně označeny jako v příkladu 1 
Průjezd itinerářem č.3:  Z ČK jedu do A po silnici č. 1. Dále se potřebuji dostat do bodu C. Nejkratší cesta vede po 

silnicích 2,7,3,14 a jsem v C.  Nyní se potřebuji dostat na začátek SM 1. Ten je shodou okolností právě v bodě C, kde 
stojím (častá „finta“). Musím tedy do bodu C znovu dojet po mapě (je to stejné jako kdyby SM 1 začínala např. v kótě 

141, tak do 141 musím také nejprve dojet) tak, abych mohl pokračovat po SM 1. Projedu tedy kolečko 5,4,3,14 a 
jsem na začátku SM 1.  Vyjíždím po silnici 5, protože jsem si neopomněl pootočit sever u SM 1, pokračuji vpravo po 4 

a 7 a na odbočce na polní cestu č.12 jsem na konci SM 1. Nyní se potřebuji dostat do C od JV. Zatočím na konci SM 1 

hned vpravo  a jedu 12,9,13. Zde jedu přes kótu 141 (kóty se mimo pořadí projíždět smí) a pokračuji 3,4,5 do C. 
Odtud již klasicky po 6 a 8 do ČK 1.  

 
Místo pro vlastní poznámky: 

  

M50 
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Příklad itineráře a mapy č.4 (podmínka a detail) 

 
 Průjezd itinerářem č.4:  Z ČK jedu do A po silnici č. 1. Dále se potřebuji dostat do bodu C. Musím však předem při 

řešení cesty uvažovat s podmínkou. Vím tedy, že v bodě A musím odbočit vlevo a zároveň je jasné že do C nemohu 
přijet od SZ, protože pak zde neudělám tu levou z podmínky. Takže si vymyslím cestu, která vede z A po silnici č.11a 

pomocí detailu projedu severně od A na silnici č.2. Pokračuji po 7,3 a 14 do C. Zde musím vlevo a najíždím začátek 
SM 1, která se nyní jede obráceně oproti příkladu 3. Jedu tedy po silnicích 6,10,9 a 12 a stojím na začátku SM 1. 

Projíždím ji po silnicích 7,4,5 a v C odbočuji doleva na silnici 14. Pomocí detailu C projedu jižně od bodu ze silnice č. 

14 na silnici 5 a přijíždím tím ze zadaného směru. do C a odbočím vlevo, použiji detail C a jedu na sever na silnici 6 a 
8 a jsem v ČK1... 

 
 

Místo pro vlastní poznámky: 
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Příklad itineráře a mapy č.5 (Vložený itinerář a šipky v mapách) 

 
Pozn. 2. červené značky a červené cesty jsou reálné začátky obcí (DZ) a skutečné komunikace. V mapě nejsou 
namalované, existují pouze v reálu. Zde jsou pro ilustraci průjezdu. 
Průjezd itinerářem č.5:  Z ČK jedu do A po silnici č. 1. Zde musím odbočit vlevo. Dále musím respektovat šipku 

v detailu A a jet stále rovně. Po chvíli „potkám“ DZ začátek obce. Musím tedy jet levá na nejbližší reálné (tedy klidně i 
nezakreslené v mapě, jakékoliv skutečné) komunikace (zde zakreslena červeně) Jedu po nemapové komunikaci (tedy 

jedu „reálně“ tj. po hlavní , pokud je vyznačena, nebo rovně). Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou komunikaci, 

nemám problém se vrátit v jiném místě na původní trasu, silnici č. 11.V místě, kde opět vjedu do mapy, řeším 
nejkratší cestu do bodu C. Je jasné že do C nemohu přijet od SZ, protože pak zde neudělám tu mapovou levou 

z podmínky. Takže si vymyslím cestu, která vede z mého místa po silnici č.11,9,13,14 a jsem v C. Zde musím vlevo po 
silnici č.6 a vymýšlím nájezd na začátek SM 1. Po silnici č.10, tři sta metrů před mapovou křižovatkou potkávám DZ 

začátek obce a na nejbližší křižovatce musím vlevo. Nejbližší je asi po 100 m a vede mne jižním směrem po 

nemapové (v mapě nezakreslené) komunikaci a vyjedu západně od 141 na komunikaci 13. Dám se tedy vpravo po 
komunikaci 13, vlevo po 9 ale vlevo po 12 již nemohu, protože tato komunikace je mapově zjednosměrněná šipkou u 

komunikace. Využiji tedy detailu A a po silnici 11 pomocí detailu projíždím mimo bod A na silnici 2 a jsem na začátku 
SM 1. Projíždím ji po komunikacích 7,4,5. Pojíždím-li místem šipky u komunikací č.7,4 (ta mne vede po SM) či 4,5 (ta 

by mne vedla mimo SM1) tyto šipky mne nezajímají, protože nejedu dle mapy (ve které jsou šipky nakresleny) ale 

jedu dle SM 1, kde tyto šipky nejsou. Takže dojíždím v pohodě do C odbočuji vlevo po komunikaci 14. Po 
komunikacích č.14,3,4,5 se vracím do C. na komunikaci č. 4 musím respektovat mapovou šipku. Po jejím projetí 

vpravo mám před sebou mapovou otočku (bublinku), kterou musím objet, abych se dostal zpět na komunikaci č.5. 
Protože mám dvě možnosti jak ji projet a obě jsou stejně dlouhé musím uposlechnout šipku v záhlaví itineráře       . 

Tato šipka mi říká, že když řeším mapový průjezd z jednoho místa zpět do téhož místa a mám na výběr ze dvou 
stejných možností průjezdu musím uposlechnout šipku. V tomto případě projedu „bublinku“ ve směru chodu hodin. 

(říkáme otáčím se „po směru“). Po otočení, jež jednoduše dojedu do C, splním příjezd a vlevo výjezd z podmínky. Po 

komunikaci č.14 přijíždím do 141 a musím respektovat mapový přikázaný směr vlevo. Jedu na komunikaci 3 a 7 a 
dále po mapové jednosměrce č.12 ve směru šipky. Po komunikaci č.9,10,8 dojíždím bez problémů do ČK1. 

 
Místo pro vlastní poznámky: 
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8. Časová kontrola mezi etapami a v cíli 
 

Příjezd do ČK mezi etapami 
Stanoviště ČK je označeno tabulemi, po vjetí za žlutou nesmíte bez povolení pořadatele couvat, vystupovat, opravovat 

atd. Proto zastavte na vhodném místě před žlutou tabulí, na viditelných hodinách v ČK si zkontrolujte aktuální čas a 

nezapomeňte si do JV dopsat SPK, které máte poznamenané na iti. 
Pokud přijíždíte do ČK před určeným časem (připomeňte si informace o výpočtu času na etapu z kap. 6.), počkejte na 

svůj vypočítaný čas, vjeďte do ČK k červené tabuli a odevzdejte JV. Pokud jste již měli být v ČK pak ihned po dopsání 
SPK do JV vjeďte do ČK a odevzdejte JV. V případě nezaviněného zdržení na trati (čekání u závor apod.) jej nahlaste 

pořadateli. Můžete si dotazem ověřit zapisovaný čas. Poznamenejte si počet minut čerpaného limitu, budete jej 

potřebovat při výpočtu času a limitu pro následující etapu (= celkový limit pro soutěž mínus váš vyčerpaný limit z této 
etapy; max. 45 min).  

Můžete požádat o krátkou přestávku. 
 

Start do další etapy 

proběhne buď po povolené přestávce nebo ihned, a to stejným způsobem jako do první etapy (viz. kap. 6), pouze s tím 
rozdílem, že startujete okamžitě po obdržení itineráře. Zkontrolujte si čas zapsaný na JV a spočítejte čas na etapu, pozor 

na zbytek limitu – viz předchozí odstavec. 
 

Příjezd do ČK v cíli 

Stejný postup jako mezi etapami (viz výše). Po odevzdání JV obdržíte od pořadatele pokyny k dalšímu postupu – místo 
a způsob zaparkování, příp. plnění dalších soutěžních prvků či jiné organizační pokyny. 

 

 

 
9. Kontrola průjezdů, připomínky, dotazy, vysvětlení 

 
Porovnání a kontrola vašeho a správného průjezdu 

Buď v ČK v cíli nebo v místě vyhlášení výsledků by měly být k dispozici písemně zpracované informace autora trati o 

správném průjezdu trasy soutěže (tyto informace budou zveřejněny i na tomto webu v sekci KALENDÁŘ u příslušné 
soutěže – viz i JTCHA v kap. 11).  

V místě vyhlášení výsledků jsou vyvěšeny tzv. vzoráky = vzorové průjezdy s uvedením správného pořadí PK a SPK, 
případně mapy s vyznačením trasy správného průjezdu. 

Ve většině soutěží obdržíte v ČK nebo v místě vyhlášení výsledků i heslo k přístupu do webové aplikace, kde jsou 

uvedeny vzorové výkazy a postupně po zpracování ve výpočetním středisku i výkazy jednotlivých posádek s vyznačenými 
chybami a penalizací TB a průběžně aktualizované celkové pořadí. 
 

Připomínky a dotazy 

Pokud máte k průjezdu nebo k vyhodnocení vašeho výkazu nějaké připomínky nebo dotazy, využijte času čekání na 

celkové výsledky a vyvěšených podkladů se správnými průjezdy a zeptejte se autora trati, hlavního rozhodčího nebo 
některého z pořadatelů na to, proč se která pasáž měla jet tak a ne jinak...  

Dlouholeté zkušenosti všech, i mistrovských, posádek říkají, že hlavně vlastními chybami a jejich vysvětlením se 
orientační soutěžáci učí a zlepšují! 
 

 

Faktická poznámka 

Na některých soutěžích se stává, že rozlícení obyvatelé půvabné rezidenční oblasti na trase soutěže po průjezdu prvního 

vozidla se startovními čísly (nebo už i před ním) chtějí bránit svoje léno a zabránit průjezdu soutěžních vozidel a např. 
demontují a zahodí tabule SPK, která vám pak chybí ve vašem JV, přestože jste tudy prokazatelně jeli. Při zjištění 

takového rozdílu při kontrole JV (nebo případně již i situace na trati) nahlašte tuto skutečnost pořadatelům.  

Může nastat i situace, kde místní obyvatelé zatarasí komunikaci, po které byste měli jet (vozidlem postaveným 
doprostřed komunikace, nastavenými popelnicemi, položeným prknem s vytrčenými hřebíky apod.). V takovém případě 

tuto komunikaci objeďte (z druhé strany) a z křižovatky, do které ústí pokračujte tak, jako byste vyjeli z této komunikace. 
V cíli etapy (případně v nejbližší PK na trase) pak nahlašte tento problém pořadateli.  
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10. Vyvěšení a vyhlášení výsledků  
 
Vyvěšení výsledků 

je provedeno po zpracování všech JV ve výpočetním středisku. Zkontrolujte si své výsledky a pokud naleznete nějaké 
rozdíly podejte (nejprve ústní) připomínku hlavnímu rozhodčímu nebo autorovi trati. Buď dojde k okamžité opravě nebo 

vám vysvětlí v čem spočívá rozdíl. 

 
Vyhlášení výsledků 

proběhne zpravidla 30 minut po vyvěšení, aby byl čas na podání a vyřízení připomínek a protestů. Vyhlášení se může 
soutěž od soutěže lišit, někde se bude vyhlašovat od prvního, jinde od posledního místa. 

Posádkám "na bedně" budou (většinou) předány poháry a/nebo diplomy a vítězným nebo i všem posádkám věcné ceny 
– podle možností pořadatelů a štědrosti případných sponzorů. 

 

Ukončení soutěže 
proběhne zpravidla ihned po vyhlášení výsledků. 

 

Poznámky: 

 

• pokud by snad váš výkon nebyl hvězdný (a to se na prvních soutěžích překvapivě může i stát) a nálada v cíli či 

dokonce již na trati má tmavší odstín, nepodlehněte pesimismu a emocím, neodjíždějte domů a vydržte do 
vyhlášení výsledků. Je to minimálně výraz úcty k soupeřům a pořadatelům. V případě, že opravdu odjet před 

vyhlášením musíte, oznamte tuto skutečnost pořadatelům. 

• nestyďte se pořadatelům sdělit vaše dojmy, pocity či kritiku. Svěřte se jim, která pasáž se vám líbila nejvíc, kde 
vás potrápili až na dřeň či zda vám vyhovovalo zázemí soutěže. Každá taková zpětná vazba je vítána a pomůže 

při organizaci další soutěže. 

• je dobrým zvykem při vyhlašování výsledků soupeřům bez ohledu na jejich umístění tleskat; výskání a hlasité 

chválení je povoleno. 
• vzhledem k množství času a úsilí pořadatelů při přípravě soutěže (je to opravdu velmi náročné, to poznáte, až 

budete jako autoři stavět vlastní soutěž) je vhodné po vyhlášení výsledků a ukončení soutěže jim zatleskat, 

poděkovat jim a rozloučit se. Vždyť se postarali o vaši zábavu!  
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11. Závěr 
 
Cestou ze soutěže domů 

nejdřív vyřešíte, kam v obýváku, případně v děcáku, umístíte poličku na poháry, no a pak budete téměř jistě probírat 
různé podrobnosti z průběhu soutěže. Nebude překvapením, když také dojdete k závěru, že ten váš průjezd byl určitě 

správný a autor to měl blbě. Nebudete první a jistě ne ani poslední... 

 
A doma  

ještě za čerstva, nedlouho po soutěži, si v klidu projeďte soutěž znovu jen na papíře. Jde hlavně o to uvědomit si chyby, 
kterých jste se při zpracování itineráře a průjezdu trati dopustili. Domácí rozbor a studium by měli provést společně 

navigátor (navigátoři) i s řidičem. I řidič se musí učit, měl by být schopen také řešit iti a být nápomocen navigátorovi, 
protože při AOS jde obzvlášť o vzájemnou spolupráci v posádce. Nespokojte se s pouhým konstatováním chyby, buďte 

adresní a řekněte si čí chyba to byla. Možná to chce trochu odvahy, ale ve výsledku je to přínosem pro příště. 

Něco už vám z diskuzí u tabule se správnými průjezdy bude jasné, něco stále ne. V takovém případě využijte tlačítka 
JTCHA v sekci KDY A KAM NA NĚ u příslušné soutěže, kde naleznete autorovo vysvětlení a odůvodnění správného 

průjezdu trasy soutěže obzvláště v místech, kde byly použity finty a chytáky v itineráři. A tam rovněž můžete položit 
dotaz k tomuto tématu a následně obdržíte odpověď od autora soutěže nebo jiného zkušeného jezdce. (Tyto dotazy = 

k řešení iti konkrétní soutěže nezasílejte do PORADNY, tam jsou zodpovídány dotazy spíše všeobecné, týkající se celé 

problematiky AOS, a odborní garanti nejsou seznámeni s podklady konkrétní soutěže.) 
 

 

 
 

 
 

PROSTĚ BUĎTE VÍTÁNI MEZI NÁMI A UŽÍVEJTE SI S NÁMI AOS !!! 
 
A několik tipů a doporučení na závěr: 
 
Pokud jste se touto Příručkou prokousali až do samého závěru, pak z toho vyplývá, že vás zřejmě 
Automobilové orientační soutěže zaujaly. A to je moc dobře! Jde o další neotřelý a zajímavý způsob trávení 
volného času o víkendech, nepříliš finančně náročný (byť tomu ceny PHM v době vydání Příručky 
nenasvědčují), umožňující zábavu celé rodině či skupinám přátel nebo kolegů a v souvislosti s místy konání 
soutěží i možnost poznání mnoha míst, kam byste třeba nikdy nevyrazili.  
 

• využijte sekce KDY A KAM NA NĚ a vyzvěte příbuzné a spřátelené rodiny k souboji na trati některé z 
uvedených soutěží, s možností poznávacího nebo zábavného programu po zbytek víkendu v okolí 
místa konání. 

 
• využijte sekce NAŠE NABÍDKA a nechte si od nás připravit zajímavou firemní akci pro zaměstnance, 

případně i např. pro obchodní partnery. Připravíme jak vlastní AOS tak zajistíme rozmanitý 
doprovodný zábavný či vzdělávací program dle přání. 

 
• sekce NAŠE NABÍDKA platí i pro školy a kluby dětí a mládeže (např. vzájemné klání různých tříd nebo 

škol a klubů z různých měst) v rámci dopravní výchovy a branných aktivit, včetně doprovodného 
zábavného programu. 
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