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1. Úvod 

(1) Junák se snaží ve svém výchovném programu využívat dostupných prostředků a metod 
výchovné práce. Jedním z důležitých motivačních nástrojů je možnost porovnat své 
schopnosti, dovednosti a znalosti. Toho využívá Svojsíkův závod (dále Svojsíkův závod 
nebo SZ), který vychází z historické zkušenosti a je tradiční součástí programu Junáka. 
Závod se koná v lichých letech (střídá se se Závodem vlčat a světlušek). 

(2) Hlavní cíle Svojsíkova závodu jsou: 
a) podpořit fungování družin a jejich spolupráci, 
b) vést k praktickému využití skautských dovedností, 
c) poskytnout družinám a vedoucím zpětnou vazbu, 
d) motivovat k osobnímu rozvoji a obohatit oddílový program o nové prvky. 

(3) Vedlejšími cíli mohou být (dle konkrétní realizace): 
a) umožnit setkání skautů a skautek v daném regionu, 
b) propagovat činnost Junáka na veřejnosti, 
c) dát organizátorům prostor realizovat se. 

(4) Cílem Svojsíkova závodu není: 
a) nalezení nejlepšího oddílu či družiny, 
b) soutěž mezi činovníky. 

(5) Ustanovení pravidel musí být pořadatelem Svojsíkova závodu dodržena a mohou být 
kontrolována pověřenými členy ústředního štábu SZ. Ostatní záležitosti v rámci SZ, které 
pravidla nepopisují, spadají do kompetence velitele závodu, který je za dané kolo SZ 
zodpovědný. Vždy však musí být dodržena ustanovení těchto pravidel. V nejasných 
případech je možné záležitost konzultovat s ústředním štábem SZ. 

(6) Pojmy použité v mužském rodě (vůdce, rádce, …) platí obdobně i v rodě ženském 
(vůdkyně, rádkyně, …). 

(7) Komentáře a příklady, které jsou psané kurzívou, nejsou závazné. 

(8) Tato pravidla SZ jsou platná pro všechny SZ od ročníku 2017 dále až do jejich případné 
změny. Změnu pravidel je možné provést nejpozději do konce září, tedy do začátku 
skautského roku, ve kterém se bude SZ konat a musí být zveřejněna na webu SZ a na 
skautské křižovatce. 

 

2. Základní popis Svojsíkova závodu 

(9) Svojsíkův závod je postupová soutěž dětských týmů (dále družiny), která probíhá ve třech 
úrovních (dále kola): základní kola (nejnižší kola), krajská kola, celostátní kolo (nejvyšší 
kolo). Všechny družiny začínají v základním kole; družiny, které v daném kole získají 
nejvyšší počty bodů, mohou postoupit do vyššího kola (viz kapitola 6). 

(10) Každé kolo SZ se skládá z několika modulů (Závod, Brány, Přežití, Před závodem, Zpětná 
vazba). Modul je část závodu splňující kritéria popsaná v kapitolách 13 až 16. Disciplína je 
bodovaná část modulu. Stanoviště je místo, na kterém se realizuje jedna případně více 
disciplín. 
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(11) V SZ se soutěží ve dvou postupových kategoriích: chlapecké a dívčí. Kategorie, ve které 
družina soutěží, se určuje podle následujících pravidel: 

a) pouze chlapecká družina soutěží v chlapecké kategorii, 
b) pouze dívčí družina soutěží v dívčí kategorii, 
c) koedukovaná družina soutěží v kategorii převažujícího pohlaví. Kategorie se určuje 

na základě všech členů reálné družiny uvedených v přihlášce (nikoli pouze těch, kteří 
se účastní základního kola). V případě rovnosti obou pohlaví v družině soutěží 
družina v dívčí kategorii. 

(12) V každém kole je možné zřídit třetí kategorii nepostupovou.  

Nepostupová kategorie je určena družinám, které nesplní podmínky pro účast ani v jedné 
z postupových kategorií (zpravidla z důvodu věku, nízkého počtu členů v daném kole apod.). 

(13) Pokud není dovoleno jinak, družiny plní úkoly zadané disciplínami samostatně, tj. bez 
pomoci svého vůdce, dozoru, doprovodu či dalších osob do závodu nezapojených. 

Toto pravidlo zabraňuje družinám, aby komunikovaly se svými vůdci a rádci v rámci 
závodu. Dále zabraňuje tomu, aby družina vzala telefon a zavolala si svému kamarádovi. 

 

3. Vyhlášení kola SZ a informace účastníkům 

(14) Vyhlášení kola musí proběhnout pomocí webu SZ (www.skaut.cz/svojsikac)  
a) do konce února daného roku konání SZ pro základní kola, 
b) do konce března daného roku konání SZ pro krajská kola, 
c) do konce května daného roku konání SZ pro celostátní kolo. 

(15) Vyhlášení základního kola musí obsahovat: 

a) kapacitu kola, což je maximální počet družin, které se mohou kola zúčastnit. 

b) cílovou oblast, což je oblast, pro kterou je dané kolo určeno. Cílová oblast může být: 

b1) neudána – pak se pořadatelé zavazují přijmout kteroukoliv družinu z kraje až 
po naplnění kapacity kola, 

b2) udána výčtem ZOJ či VOJ, pro které je kolo určeno – pak se pořadatelé 
zavazují přijmout kteroukoliv družinu z vyjmenovaných jednotek až po 
naplnění kapacity kola. 

c) termín podání přihlášek, které se podávají pouze pomocí webu SZ  
(www.skaut.cz/svojsikac). Přihláška je podána, pokud je vyplněn příslušný formulář 
a jednotka dostane potvrzující e-mail. 

d) místo a termín konání kola 
● Základní kola se konají v termínu od 1. pátku v měsíci březnu do 2. neděle 

v měsíci květnu v daném roce konání.  (ročník 2017: od 3. 3. do 14. 5.) Základní 
kola mohou být jednodenní nebo vícedenní akcí (záleží na rozhodnutí 
pořadatele). 

● Krajská kola se konají od posledního pátku v měsíci květnu do 3. neděle v měsíci 
červnu v daném roce konání. (ročník 2017: od 26. 5. do 18. 6.) Krajská kola musí 
být minimálně dvoudenní akcí (tj. s minimálně jedním přespáním). 
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● Celostátní kolo se koná v září daného roku. Celostátní kolo je vždy minimálně 
víkendovou akcí (tj. 2 přespání). 

 

Toto pravidlo dává KRJ možnost kontrolovat, zda je v kraji dostatek základních kol. 
Nezaručuje však dostatečnou kapacitu pro všechny družiny v kraji. Odpovědnost za zajištění 
celkové kapacity leží na KRJ, která musí vhodnou motivací či jiným nástrojem zajistit 
dostatek pořadatelů základních kol (viz náměty v metodických pokynech pro kraje).  

Přihlášky lze podávat pouze pomocí webu SZ (www.skaut.cz/svojsikac), kde musí být 
vyplněny všechny potřebné údaje, následně je družina přihlášena.  

Mezi konáním základních kol a krajských kol je rozdíl 12 dní, aby byl zaručen dostatek času 
na případné použití modulu „Před závodem“. 

(16) Kolo SZ může být součástí jiné akce s odlišným názvem (regionální setkání, spojení s jiným 
závodem, …). Vždy však musí být jasně dáno na vědomí, že zde dané kolo SZ proběhne. 

(17) Pořadatel kola zveřejní nebo zašle účastníkům informace k akci s dostatečným předstihem 
před konáním daného kola, minimálně však 14 dní předem. 

Je doporučeno poskytnout informace co nejdříve. 

(18) Informace musí obsahovat: 

a) místo a čas zahájení závodu, 

b) místo a čas ukončení závodu, 

c) informace o zázemí závodu, způsobu ubytování a stravování 

d) informace o účastnickém poplatku, 

e) informaci, ze kterých modulů se bude dané kolo skládat, 

f) zadání modulu „Před závodem“ (pokud je tento modul použit), 

g) potřebné vybavení, což je vybavení nutné k účasti družiny na disciplínách. Absence 
tohoto vybavení může způsobit horší výsledky nebo znemožnit účast v dané 
disciplíně. Potřebné vybavení vyhlášené pořadatelem musí být pro jednotlivce nebo 
oddíl běžně dostupné. 

(19) Informace mohou dále obsahovat: 

a) doporučené vybavení, což je vybavení, které je dobré mít pro účast v závodě, ale 
jeho absence nezhorší výsledky družiny, nebo neznemožní účast v dané disciplíně, 

b) seznam názvů disciplín, 

c) informace o storno poplatku (pro případ předběžného přihlášení a následné neúčasti), 

d) informace týkající se symbolického rámce či motivace závodu, 

e) informace o doprovodném programu, pokud je dobré o něm vědět ještě před 
příjezdem na dané kolo. 

Příklad: Pláštěnka je doporučené vybavení - každý může absolvovat závod bez pláštěnky, 
ale její přítomnost může zvýšit komfort závodníka a tím nepřímo ovlivnit jeho výkon. 
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Příklad: V disciplíně „Orientace v terénu“ lze bez problémů obstát jen s mapou (potřebné 
vybavení), ale pokud družina má GPS, nic tím nezkazí (doporučené vybavení). Při správném 
nastavení disciplíny družina s mapou má stejné šance na úspěch jako družina s GPS 
(nechceme však družinu zvyklou na mapu nutit používat GPS a opačně). 

 

4. Přihlášení družiny a její účast v SZ 

(20) Všichni členové družiny musí být členy Junáka a členy jednoho oddílu. 

Členství v Junáku je evidováno prostřednictvím skautISu, se kterým je web SZ propojen. 
Chybějící evidence člena družiny ve skautISu může vést k problémům s přihlášením (např. 
u nováčků apod.).  

(21) Svojsíkova závodu se mohou účastnit pouze reálné družiny. Reálnou družinou je myšlena 
skautská družina, která má v činnosti oddílu stejné složení a fungování jako pro účast v SZ. 
Za reálnou družinu lze považovat také malou skupinu, která dlouhodobě spolupracuje 
v relativně stejném složení a není dělena na další menší skupinky (např. malý oddíl). Za 
reálnou družinu nelze považovat skupinu účelově složenou pro potřeby SZ. 

(22) Družina může mít libovolný počet členů, každého kola závodu se však smí zúčastnit 
4-8 členů. Družina se má zúčastnit kola nejlépe celá. Pokud se družina zúčastní nekompletní 
(nemoc, rodinné důvody atd.), musí se zúčastnit alespoň 4 její členové. V případě, že se 
zúčastní nižší počet, je družina automaticky převedena do nepostupové kategorie (pokud je 
pro dané kolo zřízena). 

(23) V čele družiny stojí rádce, kterému smí být nejvíce 16 let ke dni 1. září roku konání SZ 
(tj. datum narození není větší než 1. září „roku konání SZ mínus 17“) 

Příklad: Bavíme-li se o SZ, který proběhne v roce 2017, pak rádce musí být narozen 
1. září 2000 (2017 mínus 17) a později. 

(24) Všem ostatním členům družiny smí být nejvíce 15 let ke dni 1. září roku konání SZ 
(tj. datum narození není větší než 1. září „roku konání SZ mínus 16“). Člen družiny 
narozený v hraniční den se závodu účastnit může). Minimální věk účastníků není omezen, 
nicméně SZ je určen pro skautský věk, nikoliv pro věk vlčat a světlušek. 

Příklad: Bavíme-li se o SZ, který proběhne v roce 2017, pak musí být členové družiny 
narozeni 1. září 2001 (2017 mínus 16) a později. 

ročník SZ datum narození rádce datum narození účastníka

Svojsíkův závod 2017 1. září 2000 a později 1. září 2001 a později 

Svojsíkův závod 2019 1. září 2002 a později 1. září 2003 a později 

Svojsíkův závod 2021 1. září 2004 a později 1. září 2005 a později 

Svojsíkův závod 2023 1. září 2006 a později 1. září 2007 a později 

Svojsíkův závod 2024 1. září 2008 a později 1. září 2009 a později 
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(25) Přihlášku podává rádce družiny nebo vůdce oddílu pomocí webu SZ v termínu stanoveném 
pořadatelem kola. Vůdce oddílu dále musí přihlášku potvrdit. Do přihlášky se vyplňují 
údaje o všech členech reálné družiny (nikoli pouze těch, kteří se účastní základního kola). 

(26) Družiny, které nesplňují výše uvedená kritéria (věk, počet, reálné družiny, členové 
z různých oddílů, …), se mohou SZ zúčastnit pouze v nepostupové kategorii. 

Doporučuje se zapojit do závodu tyto družiny, aby si jej alespoň vyzkoušely a zažily, když už 
nemohou být zařazeny do řádného hodnocení a postupu. 

(27) Kategorie, ve které družina soutěží, se určuje na základě údajů z přihlášky podle pravidel 
(viz odst. 11).   

Tedy kategorie, v jaké soutěží družina, se určuje na základě reálného složení družiny, 
nikoliv na základě složení družiny, ve kterém přijela na závod. Tento bod řeší především 
problémy s koedukovanými družinami, které by díky nemocem mohly měnit své zařazení 
v kategorii. 

(28) Z jednoho oddílu se může SZ zúčastnit více družin.  

Je to doporučeno. Do vyššího kola pak samozřejmě může postoupit i více družin ze stejného 
oddílu. 

(29) Družina se může zúčastnit kteréhokoli základního kola v příslušném kraji, pokud dané kolo 
má ještě volnou kapacitu a družina je z jednotky, která je v cílové oblasti daného kola. 
Pořadatel kola nicméně může (po dohodě s krajem nebo na jeho přímluvu) povolit 
v základním kole účast i družině, která není z cílové oblasti kola.  

(30) Družina se může zúčastnit pouze jednoho základního kola s možností postupu. Za účast 
družiny je považováno, pokud se družina dostaví na zahájení kola. 

Definice toho, co se považuje za účast na závodu, je z toho důvodu, aby u družin, které 
závod nedokončí (neúspěch, dobrovolné odstoupení ze závodu, diskvalifikace), bylo zřejmé, 
že jsou považovány za družiny zúčastněné. 

Pokud se družina zúčastní takového kola, z jehož kategorie nepostupuje žádná družina 
z důvodu nízkého počtu soutěžních družin, může se zúčastnit ještě dalšího kola v rámci 
svého kraje (pokud se takové kolo bude ještě konat a pořadatel jí umožní účast). 

(31) Družina je přihlášena do závodu ve chvíli, kdy odevzdá přihlášku. 

(32) V případě, že v průběhu závodu klesne počet členů družiny pod hranici 4 osob z důvodu 
neočekávané události (zranění, nemoc, nehoda, …), je možné rozhodnout o ukončení účasti 
družiny nebo o jejím přeřazení do nepostupové kategorie. Toto rozhodnutí je na hlavním 
rozhodčím (pouze v případě, kdy by družina byla nižším počtem členů zvýhodněna 
v závodě), vůdci oddílu nebo na rádci samotné družiny. V případě, že se jedná o základní 
kolo, může se družina zúčastnit v postupové kategorii jiného základního kola v rámci svého 
kraje (pokud se takové kolo bude ještě konat a pořadatel jí umožní účast). 

(33) V případě ukončení účasti družiny se nemění počet družin v daném kole a nemění se tedy 
ani počet družin postupujících do vyššího kola. 
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(34) Velitel kola po poradě s hlavním rozhodčím může ukončit účast družiny ze závažných 
důvodů (dále jen diskvalifikace). Družina může být diskvalifikována okamžitě po 
rozhodnutí nebo až v rámci vyhlášení výsledků. 

Družina diskvalifikovaná okamžitě po rozhodnutí nemůže dokončit právě probíhající modul 
ani se zúčastnit následujících. Družina diskvalifikovaná v rámci vyhlášení výsledků může 
dokončit všechny moduly závodu s ostatními družinami, nebude však zařazena do hodnocení 
v postupové kategorii. 

(35) Závažnými důvody, které umožňují diskvalifikaci družiny, jsou například: 
a) porušení obecně závazných právních předpisů ČR, 
b) svévolné a úmyslné porušení bezpečnostních pokynů pořadatele, 
c) úmyslný bojkot či narušení závodu, 
d) závažné a úmyslné porušení pravidel, 
e) porušení pravidla vylučující pomáhání družině (viz odst. 13). 

(36) Diskvalifikace musí být neprodleně oznámena doprovodu družiny. 

  Je doporučeno přizvat doprovod družiny k projednávání diskvalifikace, aby bylo možné 
diskvalifikaci dobře vysvětlit a měla tak správný výchovný dopad. 

(37) V případě diskvalifikace se družina nesmí zúčastnit žádného dalšího kola SZ v postupové 
kategorii. 

(38) O diskvalifikaci musí být sepsán zápis, který obsahuje podrobné zdůvodnění diskvalifikace. 
Zápis je přílohou závěrečné zprávy daného kola SZ. 

Je důrazně doporučeno diskvalifikaci používat pouze v krajních případech, neboť její 
projednávání může být pro družinu silně nepříjemným zážitkem a velmi znepříjemnit závod 
jak ostatním družinám, tak organizátorům. 

(39) Diskvalifikací družiny se nemění počet družin v daném kole a nemění se tedy ani počet 
družin postupujících do vyššího kola. 

 

5. Základní podoba kola Svojsíkova závodu 

(40) Každé  kolo SZ se musí skládat z předepsaného počtu modulů. Moduly jsou části závodu 
s přesně vymezeným cílem. Pro SZ je možné použít následující moduly:  

a) Modul „Závod“ představuje hlavní část SZ. Závod je součást SZ zaměřená na 
testování dovedností formou stanovišť. Jednotlivé disciplíny na stanovištích jsou 
zaměřeny na schopnost družiny týmově řešit nastalé situace. Podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole 13. 

b) Modul „Brány“ je součást SZ zaměřená na individuální schopnosti jednotlivců, 
umožňuje vyniknout jednotlivým členům družiny. Podrobnosti jsou uvedeny 
v kapitole 14. 

c) Modul „Přežití“ je součást SZ zaměřená na hodnocení schopnosti družiny postarat 
se o sebe během kola SZ. Není tedy tvořena simulacemi na stanovištích, ale 
hodnocením reálného života družiny na akci a zadaných průběžných úkolů. 
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 15. 



 Junák - český skaut, z. s. 
 

Pravidla Svojsíkova závodu          8 

d) Modul „Před závodem“ je součást SZ zaměřená na přípravu úkolů zadaných již 
před závodem na doma. Testuje schopnost družiny sejít se a společně pracovat na 
určitém projektu nebo si jej rozdělit a věnovat mu individuálně volný čas. 
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 16. 

e) Modul „Zpětná vazba“ poskytuje družině zpětnou  vazbu k jejímu chování, výkonu, 
vztahům. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 17. 

 Modul zpětná vazba není hodnocený.  

(41) Minimální počet použitých modulů je dán úrovní pořádaného kola (z důvodu odlišnosti 
vyšších kol SZ a s ohledem na možné větší zázemí pořadatelů vyšších kol).  

a) Základní kolo musí mít 3-4 moduly, z toho moduly Závod a Zpětná vazba jsou 
povinné, zbylý jeden či dva moduly si volí pořadatel kola. 

b) Krajské kolo musí mít 4-5 modulů, z toho moduly Závod a Zpětná vazba jsou 
povinné, zbylé 2-3 moduly si volí pořadatel kola. 

c) Celostátní kolo musí mít všech 5 modulů. 

Jednotlivá kola se musí lišit svojí náročností. Jinak by se mohlo stát, že postupující hlídka 
z velkolepého základního kola bude zklamaná prostou podobou kola krajského. Doporučuje 
se základní kola dělat spíše jednodušší a krajská komplikovanější a propracovanější. 
Pořadatelé, kteří mají zájem udělat velkolepý závod a využít tak všech možností SZ, by se 
měli zaměřit spíše na pořádání krajského kola, kde se jejich aktivita určitě setká se zájmem 
a podporou příslušného kraje. 

Svojsíkův závod může mít mnoho různých podob. Některé z nich jsou detailně popsány 
v doprovodných materiálech, další mohou vznikat dle nápaditosti pořadatelů: 

a) modulový závod (několik modulů na sebe postupně navazujících), 
b) celý závod jako jedna velká hra (celý závod „zabalený“ do symbolického rámce, 

jednotlivé etapy jsou navzájem provázány), 
c) minimální varianta (pouze několikahodinové kolo s disciplínami jen nutných 

modulů), 
d) závod na větším území (stanoviště ve větší vzdálenosti, spojení s modulem „Přežití“). 
e) … 

(42) Podobu SZ volí hlavní rozhodčí ve spolupráci s velitelem závodu. Je nutné určit vhodnou 
podobu podle možností pořadatele (personálních, časových, finančních, …) tak, aby SZ 
splňoval nezbytné parametry a byl zajímavý pro jeho účastníky, ale aby zároveň příliš 
nevyčerpal zdroje a kapacity pořadatele. Je možné udělat kvalitní SZ v minimální i náročné 
variantě (popis minimální varianty základního kola je součástí doprovodných materiálů). 

Podoba kola není udána pouze použitými moduly a disciplínami, ale také symbolickým 
rámcem a dalšími motivačními prvky. Používání dalších motivačních prvků je doporučeno. 

 

6. Postup družiny mezi jednotlivými koly SZ 

(43) Ze základního kola postupuje v každé kategorii jedna nebo více družin podle výsledného 
pořadí (viz kapitola 10). V případě nízké účasti (méně jak tři družiny v kategorii) z dané 
kategorie nepostupuje žádná družina. Počet družin, které postoupí ze základního kola do 
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krajského, je určen postupovým klíčem (viz odst. 58). KRJ vybírá jeden z postupových 
klíčů tak, aby bylo pořádání krajského kola únosné. 

Doporučuje se větší počet družin v závodě podpořit vhodnou a včasnou propagací 
a dostatečně širokou volbou cílové skupiny oddílů, pro které je závod určen. Pořádání SZ 
pro příliš malý počet účastníků není efektivní z hlediska vytížení činovníků ani z hlediska 
zajímavosti závodu a pořadatelé by se tomu měli pokusit vyhnout. 

(44) Z každého krajského kola postupuje do celostátního kola jedna družina v každé kategorii. 
V případě, kdy se nemůže postupující družina zúčastnit vyššího kola, postupuje další 
družina dle pořadí výsledků kola nižšího SZ (nikoliv jiná družina z oddílu, ze kterého byla 
původní postupující družina). 

Pokud se družina nemůže dalšího kola zúčastnit, nemůže místo ní automaticky postoupit jiná 
družina daného oddílu (nositelem postupu je družina, nikoliv oddíl). Družina, která se 
nemůže zúčastnit, informuje co nejdříve pořadatele daného i vyššího kola, kteří si následně 
vymění kontakty na družiny a vyzvou k postupu další družinu v pořadí. 

 

(45) Mezi účastí v nižším a vyšším kole SZ je možné změnit složení soutěžících v družině, a to 
dle následujících pravidel: 

a) členové reálné družiny uvedení v přihlášce se mohou měnit libovolně, 

b) družina vždy nastupuje v nejvyšším možném počtu a přednostně nastupují členové, 
kteří se účastnili předchozího kola, 

c) do přihlášky lze mezi jednotlivými koly připsat i další členy (např. nováčky), nesmí 
však být již uvedeni v přihlášce jiné družiny. 

Změnami složení družiny se nemění kategorie, ve které družina soutěží. 

Toto pravidlo umožňuje přibrat do družiny nováčka, který se bude účastnit vyšších kol. 
Naopak by mělo znemožnit přesun výběrových členů oddílu do družiny za účelem vyhrát. 

 

7. Organizace SZ a jednotlivých kol 
(46) Velitel ústředního štábu SZ je jmenovaný zpravodajem VRJ pro program. Tato pověřená 

osoba si sestavuje ústřední štáb SZ, který je nejvyšším orgánem SZ a členové a jednotky 
jsou povinny řídit se jeho rozhodnutím ve věcech souvisejících se SZ. Proti rozhodnutí 
ústředního štábu je možné se odvolat do 14 dní ke zpravodaji VRJ pro program, jehož 
rozhodnutí je následně konečné. 

(47) Štáb SZ má následující pravomoci a povinnosti: 
a) vydává pravidla, 
b) vytváří doprovodné materiály, zajišťuje provoz webu, komunikuje s hnutím, 
c) vyjadřuje se k podobě krajských kol a v případě potřeby pomáhá v zajištění jejich 

kvality, 
d) odpovídá za zajištění celostátního kola 
e) rozhoduje sporné případy a protesty, může tedy např. 

e1) zrušit celé kolo závodu, 
e2) zrušit některou z disciplín, 
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e3) rozhodnout o postoupení nebo nepostoupení družiny. 

(48) Není možné vynechat základní kola a nechat družiny zúčastnit se pouze krajského kola 
(vyjma rozhodnutí KRJ uvedeném v odst. 49). Není možné uspořádat jedno kolo, které bude 
zároveň základní a zároveň krajské. 

Pokud není rozhodnuto jinak, vždy je potřeba projít jakýmsi „kvalifikačním“ kolem, které 
představuje kolo základní. 

(49) KRJ může rozhodnout o zrušení nutnosti účasti v základním kole (dle odst. 48) za 
následujících podmínek: 

a) KRJ rozhodne a informuje podřízené jednotky, že nebude pořádáno žádné základní 
kolo (tj. všechny družiny budou začínat v krajském kole), a to nejpozději do konce 
února roku konání SZ, 

b) a současně, že nebude omezen počet soutěžících družin v daném krajském kole. 

(50) Junácké kraje jsou v daném kraji odpovědné za dostupnost základních kol a za uspořádání 
krajského kola v odpovídající kvalitě. Úkolem kraje je tedy zajištění možnosti zúčastnit se 
SZ pro všechny družiny v daném kraji a zabezpečení uspořádání krajského kola 
v dostatečné kvalitě. Dále se kraj v rámci svých možností snaží podporovat kvalitu 
základních kol. 

(51) Junácký kraj ovlivňuje jednotlivá kola v rámci svého kraje zejména pomocí následujících 
prostředků: 

a) stanovuje si (s přihlédnutím ke svým specifikům) takový mechanismus, kterým 
zajistí uspořádání dostatečného množství základních kol (ideálně v dlouhodobém 
horizontu), např. pomocí pravidelného předem daného střídání mezi jednotlivými 
středisky, přidělení základního kola k existujícím okresům atd., 

b) může si upravit postupový klíč ze základních kol tak, aby počet družin v krajském 
kole byl organizačně únosný (viz odst. 58), 

c) poskytuje základním kolům v rámci svých možností dotační, metodickou či jinou 
podporu pro zajištění konání či kvality závodu, 

d) může vstoupit vhodným způsobem do jednotlivých či všech kol v rámci svého kraje 
tak, aby v rámci svých potřeb a možností mohl ovlivnit jejich kvalitní uspořádání 
(např. vyhlásit podmínky pro pořádání základních kol, schvalovat jejich konání atd.). 

Krajům se doporučuje motivovat k systematickému pořádání základních kol tak, aby kola 
pokryla všechny družiny v kraji. Doporučený počet družin v krajském kole je 10-15 v každé 
kategorii. 

Podmínkami pro pořádání základních kol se rozumí např. počet a velikost kol, požadavky na 
pořádající jednotky, podpora základních kol ze strany kraje. Schvalování kol je umožněno 
na webu. 

(52) Pokud se KRJ rozhodne základní kola schvalovat, pak případné neschválení některého z kol 
je možné pouze z důvodu nesplnění podmínek daných předem KRJ nebo v případě 
vážnějších pochybností KRJ o tom, že základní kolo může být uspořádáno v dostatečné 
kvalitě. O důvodech zamítnutí informuje KRJ neprodleně přihlášeného zájemce, přičemž po 
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domluvě je možné případně provést u daného základního kola změny a kolo schválit 
dodatečně. 

(53) KRJ zveřejní nejpozději do konce ledna roku konání SZ: 

a) postupový klíč ze základních kol do krajského kola (pokud chce zvolit jiný než 
standardní - viz odst. 58), 

b) výzvu na hledání pořadatele krajského kola a související podmínky či nabídky 
(požadavky na pořádající jednotku, podpora ze strany kraje, …), není-li pořadatel 
ještě stanoven, 

c) informaci o dotační, metodické či jiné podpoře pro zajištění konání či kvality 
základních kol závodu, 

d) příp. upřesnění toho, pro jaké oblasti, okresy či přímo podřízená střediska by měly 
být základní kola pořádána. 

Příp. upřesnění toho, kde by se měla základní kola pořádat, vychází ze specifik jednotlivých 
krajů. Někde se základní kola konají v rámci existujících okresů, jinde je potřeba upřesnit, 
kdo bude pořádat základní kola pro přímo podřízená střediska atd.   

(54) Pořadatelem kola může být libovolná ZOJ nebo VOJ. 

Předpokládá se, že základní kola budou pořádat zejména okresy, velká střediska, případně 
neformální týmy z různých středisek pod hlavičkou některé organizační jednotky. 

(55) Pořadatelé základních kol zadají svoje kola nejpozději do konce února na web SZ tak, aby 
se na ně mohly hlásit družiny, které se chtějí zúčastnit. 

(56) Pokud není do konce února na webu SZ zadán dostatečný počet základních kol, kontaktuje 
ústřední štáb SZ příslušný kraj pro získání vysvětlení a zajištění nápravy.   

(57) Pokud je pořadatel základního a krajského kola stejný, nesmí být disciplíny identické, tzn. 
nesmí mít stejné provedení na základním a krajském kole. 

Toto pravidlo se snaží vyhnout tomu, aby byly v krajském kole zvýhodněny družiny 
postupující ze základního kola, které pořádala stejná jednotka, která pořádá krajské kolo. 

(58) Postupový klíč se stanovuje podle následující tabulky a musí být pro všechna základní kola 
v kraji stejný. Není-li stanoveno jinak, považuje se za standardní postupový klíč č. 3: 

Počet družin 
v kategorii 

Počet postupujících družin 

 
Klíč 1 Klíč 2 

Klíč 3 
(standardní)

Klíč 4 Klíč 5 

3 2 2 1 1 1

4 3 2 2 1 1

5 3 2 2 2 1

6 4 3 2 2 2

7 4 3 2 2 2

8 4 3 3 2 2

9 4 4 3 2 2

10 4 4 3 3 2
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11 4 4 3 3 2

12 4 4 4 3 3

13 4 4 4 3 3

14 4 4 4 3 3

15 4 4 4 4 3

16 4 4 4 4 3

17 4 4 4 4 3

18 4 4 4 4 4

19 4 4 4 4 4

20 4 4 4 4 4

21 a více 4 4 4 4 4 

V tabulce nejsou uvedeny počty hlídek 1 a 2, protože minimální počet hlídek v základním 
kole je 3. 

(59) Kraj předkládá nejpozději do 15. 3. ústřednímu štábu základní představu o svém krajském 
kole (obsahuje min. pořadatele, velitele závodu a rámcovou představu o závodu) nebo 
informaci, že má problém se zajištěním krajského kola. V případě problémů se zajištěním 
krajského kola nebo v případě pochybností či výhrad k podobě závodu zahájí ústřední štáb 
ve spolupráci s příslušným krajem podpůrné kroky vedoucí k zajištění nápravy. Krajská 
kola se zadávají na web SZ, a to nejpozději do konce března. 

Kvalita krajských kol je klíčová pro zajištění vzestupné náročnosti a zajímavosti celého 
závodu, aby postupující účastníci nebyli zklamáni. 

(60) Zodpovědným orgánem za pořádání celostátního kola SZ je Výkonná rada Junáka 
prostřednictvím ústředního štábu SZ, který má za úkol nalézt včas schopného pořadatele 
a podporovat ho v přípravě a realizaci celostátního kola. 

 

8. Povinnosti pořadatelů kola 

(61) Pořadatel kola je organizační jednotka, která dané kolo pořádá (středisko, okres, kraj, …).  

(62) Velitel kola je osoba určená pořadatelem (základní kola), KRJ (krajská kola) či ústředním 
štábem (celostátní kolo). Velitel kola přebírá osobní zodpovědnost za uspořádání daného 
kola SZ, nalezení realizačního týmu a splnění všech formálních náležitostí vůči pořadateli, 
ústřednímu štábu SZ a pořadatelům vyšších kol.  Velitel kola je zároveň kontaktní osobou 
pro pořadatele vyššího kola a pro ústřední štáb SZ. 

(63) Velitel kola jmenuje hlavního rozhodčího. Velitel kola a hlavní rozhodčí může být pro 
základní kolo jedna osoba, pro vyšší kola se musí jednat o dvě osoby. Hlavní rozhodčí je 
vedoucím týmu, který připravuje dané kolo SZ, a zodpovídá pořadateli a veliteli závodu za 
jeho kvalitu, objektivní hodnocení disciplín a správnost celkových výsledků. 

(64) Hlavní rozhodčí sestaví a řídí skupinu rozhodčích. Každý rozhodčí stanovuje průběh 
disciplíny vč. jejího hodnocení, kterou předkládá hlavnímu rozhodčímu k připomínkám 
a schválení. Pokud je to možné, rozhodčí je fyzicky přítomen při své disciplíně a řídí její 
průběh. Velitel závodu i hlavní rozhodčí mohou být zároveň rozhodčími disciplíny pouze 
v případě, pokud to neovlivní výkon jejich funkcí v závodu. 
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(65) O podaných protestech rozhoduje velitel závodu po poradě s hlavním rozhodčím, příp. 
týmem rozhodčích. Výsledek projednání protestu je oznámen podavateli před oficiálním 
vyhlášením výsledků. Podané protesty jsou součástí archivované dokumentace SZ spolu 
s jejich řešením. 

(66) Velitel kola je odpovědný za vyhlášení a dodržení termínu uvedených v kapitole 3. 

(67) Před vyhlášením výsledků hlavní rozhodčí předkládá výsledky závodu veliteli kola a ten je 
po kontrole schválí. V případě změn musí být výsledky před vyhlášením schváleny po 
kontrole hlavním rozhodčím i velitelem závodu. 

Toto pravidlo se snaží minimalizovat počet chyb ve vyhodnocení výsledků kol SZ. 
 

9. Komunikace mezi jednotlivými koly Svojsíkova závodu 

(68) Komunikace probíhá pomocí webu SZ (www.skaut.cz/svojsikac), kde jsou evidována 
všechna kola SZ včetně informací nutných pro přihlášení do SZ. 

Web závodu poskytuje základní informace jak účastníkům (pravidla, dotazy, přehled kol, 
možnost přihlásit se do základního kola), tak pořadatelům (popisy disciplín, zveřejňování 
a rozesílání informací pro účastníky daného kola). Popisy disciplín nejsou zveřejněny 
běžným návštěvníkům (účastníkům závodu). Jsou dostupné pouze pořadatelům se 
zaregistrovanými koly a ti je nesmí dávat účastníkům žádným způsobem k dispozici. 

(69) Za komunikaci mezi jednotlivými koly SZ je zodpovědný velitel kola. 

(70) Velitel základního či krajského kola: 
a) nejpozději 3 dny po akci vyplní na webu SZ výsledky kola, 

Výsledky se automaticky rozešlou zúčastněným družinám. 
b) do měsíce vyplní na webu SZ závěrečnou zprávu a hodnocení kola. 

Závěrečná zpráva obsahuje základní údaje nutné pro vyhodnocení celého kola. 
V závěrečně zprávě musí být obsaženy základní údaje uvedené ve formuláři 
závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva se zasílá automaticky (vyplněním na webu) 
pořadateli, KRJ a ústřednímu štábu. 

(71) Podrobné informace o konání krajského kola zasílá velitel krajského kola nejpozději 14 dní 
před konáním kola. V případě použití modulu “Před závodem” musí informace zaslat tak, 
aby je všechny družiny měly k dispozici stejnou dobu. 

Základní kola v kraji se obvykle konají každé v jiném termínu, proto by byly zvýhodněny 
družiny postupující z dříve pořádaných kol, protože by měly delší čas na přípravu. 

(72) Velitel celostátního kola: 

a) nejpozději 3 dny po akci zašle zúčastněným družinám a ústřednímu štábu podrobné 
výsledky kola, 

Pokud  to technické podmínky umožňují, je nejlepší předat výsledky družinám přímo 
na konci závodu po vyhlášení výsledků. 

b)  do měsíce zpracuje a zašle závěrečnou zprávu ústřednímu štábu SZ. 
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(73) Podrobné informace o konání celostátního kola zasílá velitel celostátního kola nejpozději 
měsíc před konáním kola.  

(74) V případě použití modulu “Před závodem” musí pořadatel informace zaslat tak, aby je 
všechny družiny měly k dispozici ve stejnou dobu. 

(75) Závěrečnou zprávu z celého SZ předává ústřední štáb SZ Výkonné radě Junáka do konce 
kalendářního roku. 

 

10. Bodování kola Svojsíkova závodu 

(76) Družiny, které se účastní kola SZ, získávají body v jednotlivých disciplínách. Získávají se 
„kladné body“, tzn. více bodů znamená lepší hodnocení. 

(77) Výsledné pořadí družin v rámci kategorie je určeno množstvím bodů, které družiny získaly 
v průběhu závodu. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek modulu „Závod“. Pokud 
i přesto dojde k rovnosti bodů, pak pořadatel vybere další modul, který má v závodě největší 
možný bodový zisk. 

(78) Pořadí modulů je předem určené pořadatelem závodu. 

(79) Výsledek Svojsíkova závodu je čistým součtem bodů z jednotlivých disciplín. “Body 
z disciplíny” je myšlen již normovaný počet bodů u disciplín, kde je použito normování. 

Váhy jednotlivých modulů může pořadatel ovlivnit tím, jak obsáhlé je udělá. Chce-li, aby 
měl některý modul větší váhu, musí v něm udělat více disciplín. 

(80) Vítězem kola v dané kategorii je družina s nejvyšším počtem bodů v rámci kategorie. 

Je možné průběžně vyhlašovat i výsledky jednotlivých modulů SZ. Výsledky SZ jsou 
vyhlášeny na konci akce soutěžícím družinám. 

(81) Bodování disciplín jednotlivých modulů je rozebráno v popisech jednotlivých modulů. 

(82) Povinné moduly uvedené v odst. 41 musí být bodované. Do závodu lze přidat moduly nad 
tento povolený rámec, nicméně pouze jako doprovodný program. 

Doprovodný program hraje v SZ důležitou roli, může sloužit jako motivační, odpočinkový, 
nesoupeřivý či seznamovací prvek závodu. 

 

11. Výjimky 
(83) Udílení výjimek z pravidel je v pravomoci velitele ústředního štábu Svojsíkova závodu. 

(84) Výjimku z pravidel je možné udělit nejpozději 7 dnů před konáním kola, kterého se výjimka 
týká. O jejím udělení budou velitelem ústředního štábu SZ informování pořadatelé daného 
a následujících vyšších kol. 

Vhodným příkladem výjimky z pravidel je účast člena družiny, který věkově nesplňuje 
požadavky pravidel, ale mentálně je z důvodu zdravotního postižení na úrovni ostatních 
členů družiny. V tomto případě je vhodné výjimku řešit s dostatečným předstihem, aby bylo 
možné rozhodnutí o výjimce konzultovat i s příslušným odborem. 
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12. Protesty 

(85) Protesty může podávat rádce družiny nebo doprovod družiny hlavnímu rozhodčímu, příp. 
jinému rozhodčímu či činovníkovi pověřenému hlavním rozhodčím. Protesty lze podávat 
ústní formou i písemně. Formu a nejpozdější termín podání protestu stanovuje hlavní 
rozhodčí. Termín musí být minimálně 30 minut po ukončení příslušného modulu či celého 
kola. 

Hlavní  rozhodčí musí tedy vyhlásit, že protesty se podávají  nejpozději XY minut po skončení 
modulu, kde XY musí být větší než 30. Vzhledem k tomu, že u některých modulů není jasné, 
kdy končí, doporučuje se stanovit termín konce závodu a možnost na protesty dát min. 30 od 
tohoto termínu. 

(86) Protesty lze podávat především při podezření na nedodržení pravidel, podezření ze špatného 
hodnocení na disciplínách nebo proti diskvalifikaci. 

I přes veškerou snahu pořadatele se může stát, že disciplína je nespravedlivá (zvýhodnění 
malých družin, zvýhodnění družin s jistým vybavením apod.), proto je vhodné tyto případy 
řešit. Pokud dojde k protestu, kdy se prokáže, že disciplína byla špatně nastavena, 
doporučuje se disciplínu buď opakovat, zrušit nebo upravit hodnocení tak, aby byl nalezený 
nedostatek odstraněn a nezahrnut do hodnocení. 

(87) Výsledek projednání protestu bude oznámen podavateli před oficiálním vyhlášením 
výsledků. V případě, že podavatel protestu nesouhlasí s rozhodnutím hlavního rozhodčího 
a sboru rozhodčích, musí být o protestu sepsán záznam, kde bude protest zaznamenán spolu 
se způsobem jeho řešení a důvodem nevyhovění protestu. Záznamy protestů jsou přílohou 
závěrečné zprávy daného kola SZ. 

Tento  odstavec řeší časté případy, kdy má družina pocit, že byla nespravedlivě 
ohodnocena, protože nezná hodnocení. Obvykle stačí, aby rozhodčí dané disciplíny či hlavní 
rozhodčí družině vysvětlil, jak byla disciplína hodnocena. O takových protestech není nutné 
vést záznam (proto stačí ústní podání protestu), ale je dobré je podporovat, aby družiny 
neodjížděly ze závodů s falešným pocitem křivdy.  

U náročnějších protestů je samozřejmě záznam vhodný, ne-li nutný. 

(88) Je možné podávat protesty proti chybě ve výpočtu výsledku. Takový protest může podat 
vedoucí oddílu veliteli závodu do 10 dnů od obdržení výsledků. 

(89) Proti rozhodnutí všech protestů se lze do 14 dnů odvolat ke štábu SZ, který v takovém 
případě protest projedná, a buď jeho řešení potvrdí, zruší nebo jinak upraví.    
  

13. Popis modulu „Závod“ 

(90) Modul  „Závod“ se musí uskutečnit ve všech kolech SZ. 

(91) Modul „Závod“ se skládá výhradně z disciplín plněných na stanovištích. Mezi takové 
disciplíny lze počítat i disciplíny, které jsou na stanovišti plněny jen částečně. 

Příkladem disciplíny částečně plněné na stanovišti je terénní Kimova hra, kdy družina na 
jednom stanovišti obdrží instrukce, pak se pohybuje po trase a na dalším stanovišti sepisuje, 
co si zapamatovala a dostane bodové hodnocení. 
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(92) Všechny disciplíny modulu “Závod” musí být zaměřeny na podporu spolupráce družiny 
a týmového řešení úkolu, tj. disciplína musí být nastavena tak, aby ji nemohli úspěšně 
vyřešit jeden či dva členové sami bez pomoci ostatních. 

(93) Modul “Závod“ musí testovat a hodnotit především následující dovednosti: 
a) první pomoc (nutnost použít maskování), 
b) krizové situace a jejich řešení (reálné modelové situace), 
c) hledání informací (více možností: jízdní řády, slovníky, atlasy, internet…), 
d) řešení konkrétního problému, 
e) pozorování, všímavost, usuzování. 

(94) Modul „Závod“ může být doplněn o další zde neuvedené dovednosti (např. z modulu 
„Přežití“, pokud modul není zařazen), nicméně vždy s ohledem na praktické použití 
v dnešním světě a požadavek na spolupráci celé družiny. 

(95) Modul „Závod“ musí obsahovat minimálně 7 disciplín. 

(96) Disciplíny musí být složeny z praktických úkolů v rámci vybraných dovedností. Úkoly musí 
co nejvíce odpovídat reálné situaci (praktické úkoly z běžného života v dnešní společnosti, 
využití maskování, simulace reálného prostředí, …). 

(97) Družiny obdrží nejpozději při zahájení modulu „Závod“ informaci o umístění disciplín, 
jejich bodovém hodnocení a maximálním časovém limitu pro modul závod. 

(98) V případě většího počtu družin je možné uspořádat modul zvlášť pro každou kategorii.  

Tyto dva moduly „Závod“ se mohou lišit nejen v umístění stanovišť, ale díky nezávislosti 
kategorií se mohou lišit i disciplínami. 

(99) Výsledek modulu „Závod“ je součtem bodů z disciplín na stanovištích. 

(100) Minimálně polovinu disciplín modulu „Závod“ musí tvořit standardní disciplíny: 
a) standardní disciplína trvá šestičlenné družině 20 minut (v čase je započítáno zadání 

disciplíny, splnění úkolu i vyhodnocení), přičemž disciplína se může skládat 
z několika částí, které dohromady trvají 20 minut, 

b) na standardní disciplíně lze získat maximálně 36 bodů. 

Standardní disciplína hraje roli při vážení jednotlivých modulů. Bodování všech modulů je 
navrženo tak, aby modul „Závod“ při minimální variantě závodu měl alespoň nadpoloviční 
váhu v celkovém výsledku družiny. 

(101) U zbylých disciplín lze upravit délku disciplíny a bodové ohodnocení následovně: 

a) při zařazení náročnější disciplíny je možné posílit i bodové hodnocení, a to o 12 bodů 
za každých 10 minut navíc, které jsou dle odhadu pořadatele k plnění stanoviště 
zapotřebí, 

b) při zařazení méně náročného stanoviště je možné snížit bodové hodnocení o 12 bodů 
za každých 10 minut (ne ovšem méně jak na 24 bodů). 

Zařazení disciplín, k jejichž plnění je dle odhadu pořadatele zapotřebí méně než 15 
minut, důrazně nedoporučujeme. 

Váha disciplín je dána především jejich časovou náročností, čímž předcházíme tomu, aby 
rozhodovaly disciplíny, kde družina nestrávila skoro žádný čas. 
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(102) Modul „Závod“ může obsahovat disciplínu “Včasný návrat”, za kterou družina obdrží 36 
bodů, pokud stihne závod ve stanoveném termínu, nebo ztrácí 6 bodů za každých 15 minut, 
o které překročí stanovený limit. V případě zařazení této disciplíny může pořadatel 
rozhodnout vzhledem k charakteru a podobě závodu o využití čekacích času, nicméně tak, 
aby zbytečně nenatahovaly délku závodu a aby zachovaly motivační roli závodu (strategie 
družiny atd.). O případném zařazení čekacích časů musí pořadatel družiny jasně předem 
informovat. 

Disciplína „Včasný návrat“ není povinná, ale může být výrazně motivační pro družiny.  
 

14. Popis modulu „Brány“ 

(103) Všechny disciplíny modulu „Brány“ musí být zaměřeny na individuální schopnosti 
jednotlivých členů družiny. 

(104) Disciplína modulu “Brány“, tzv. brána, se skládá z více úkolů nebo z jednoho komplexního 
úkolu plněného jednotlivcem. 

(105) Modul „Brány“ se skládá výhradně z disciplín plněných na stanovištích. Mezi takové 
disciplíny lze počítat i disciplíny, které jsou na stanovišti plněny jen částečně. 

(106) Modul “Brány” testuje schopnost rozdělení členů družiny dle toho, v čem jsou dobří, 
a obsahuje následující individuální dovednosti: 

a) schopnost rádce řídit družinu, 
b) schopnost překonat se, 
c) manuální zručnost, 
d) fyzická zdatnost, 
e) logické myšlení, 
f) znalost přírodnin, 
g) znalost dopravních pravidel, 
h) obsluha technického zařízení dle návodu, 
i) všeobecné znalosti. 

(107) Standardní brána splňuje následující podmínky: 

a) Splnění standardní brány trvá 20 minut (v čase je započítáno zadání disciplíny, 
splnění úkolu i vyhodnocení). 

b) Na standardní bráně lze získat maximálně 8 bodů. 

(108) U zbylých bran lze upravit délku disciplíny a bodové ohodnocení následovně: 

a) při zařazení náročnější brány je možné posílit i bodové hodnocení, a to o 8 bodů za 
každých 20 minut navíc, které jsou dle odhadu pořadatele k plnění stanoviště 
zapotřebí, 

b) méně náročné brány zařadit nelze. 

Brány mají být nastaveny jako komplexnější specializované úkoly, tudíž trvání kratší 
než 20 minut postrádá smysl. Pokud má brána obsahovat kratší rychlé úkoly, musí 
jich být více, aby vydaly přibližně na 20 minut. 
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c) Výsledek modulu Brány se skládá z bodování disciplín. Rozdílný počet členů 
v družině je řešen tak, že pořadatel kola předem vyhlásí, kolika bran celkově se musí 
celá družina prostřednictvím svých členů zúčastnit.  

d) Modul “Brány” musí být nastaven tak, aby:  

● se každý člen družiny mohl zúčastnit minimálně dvou standardních bran nebo 
jedné brány s časovou náročností odpovídající dvěma standardním, 

● se z každé družiny každé brány zúčastnil alespoň jeden člen; toto pravidlo může 
zrušit pořadatel kola, pokud to není možné z důvodu nadměrného počtu bran, 

● si členové družiny rozdělili plnění bran co nejvíce rovnoměrně, tzn. všichni 
členové družiny se musí účastnit stejného počtu bran a pokud to není možné, tak 
se počet bran, kterých se jednotliví členové zúčastnili, se smí lišit maximálně 
o jednu, 

● se žádný člen nezúčastnil opakovaně stejné brány, 

● obsahoval minimálně 8 různých standardních bran (příp. méně, pokud obsahují 
náročnější brány odpovídající svojí časovou náročností dvěma standardním). 

Pořadatel např. vyhlásí, že se členové každé družiny mají dohromady 16krát zúčastnit 
nějaké brány.  

▪ U osmičlenné družiny vychází na osobu zúčastnit se dvou bran (tedy zadané 
minimum).  

▪ Ze čtyřčlenné družiny se každý musí zúčastnit dokonce 4 bran (aby se nikdo 
nezúčastnil žádné brány dvakrát, je nutné, aby byly 4 různé brány).  

▪ Šestičlenná družina si musí účast rozdělit tak, že 4 členové půjdou na 3 brány a zbylí 
2 členové pouze na dvě (rozdíl 1 brána). Nelze si rozdělit brány tak, že by všichni šli 
na jednu disciplínu a jeden člen na 11 disciplín (rozdíl 10), ani všichni na 
2 disciplíny a jeden na 6 disciplín (rozdíl 4). 

(109) Pokud se člen družiny zúčastní náročnější brány, počítá se to jako účast na tolika branách, 
kolikrát byla brána znásobena. 

(110) Rozdělení členů mezi jednotlivé brány určuje rádce (dle nastavení pořadatele s nebo bez 
porady s družinou). 
 

15. Popis modulu „Přežití“ 

(111) Modul „Přežití“ se skládá výhradně z disciplín, které nejsou plněny na stanovištích. 
Disciplíny z tohoto modulu nejsou plněny pomocí simulací, ale jsou plněny v reálném 
prostředí. 

Nelze tedy zařadit disciplínu, kdy družina řekne, co by si nakoupili na výpravu, ale 
disciplínu, kdy si družina reálně nakoupí na výpravu. 

(112) Modul „Přežití“ testuje především následující dovednosti: 
a) vhodný výběr tábořiště, 
b) postavení a přespání ve vlastním stanu, 
c) postavení a přespání v nouzovém přístřešku, 
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d) rozdělání ohně, 
e) vaření jídla, 
f) úklid tábořiště, 
g) balení batohu, 
h) nákup potravin, 
i) orientace v přírodním terénu nebo ve městě, 
j) zjišťování informací v průběhu akce, 
k) plánování cesty a úkolů, 
l) cestování dopravními prostředky. 

(113) Modul “Přežití” musí obsahovat alespoň 3 disciplíny testující výše uvedené dovednosti. 

(114) Standardní disciplína modulu „Přežití“ splňuje podmínku, že je za ni možné získat 
maximálně 36 bodů. 

Omezení na čas je vypuštěno, protože u modulu nelze čas přesně stanovovat. Nicméně platí, 
že disciplína modulu „Přežití“ by měla náročností odpovídat disciplíně v modulu „Závod“. 

(115) Počet bodů za disciplíny modulu „Přežití“ je možné měnit podle náročnosti úkolů. 

Je doporučeno modulu „Přežití" nedávat velkou váhu, aby modul „Závod“ zůstal 
dominantním. 

(116) Výsledek modulu „Přežití“ se skládá z bodování jednotlivých disciplín. 
 

16. Popis modulu „Před závodem“ 

(117) Modul „Před závodem“ se skládá výhradně z disciplín, které plní družina ještě předtím, než 
přijede na kolo SZ. Výstupy předá pořadateli na daném kole. 

(118) Družina disciplíny modulu “Před závodem“ plní s pomocí vedení oddílu podle zvyklostí 
oddílu. 

Do příprav se tedy může zapojit i vůdce oddílu nebo oddílový rádce. 

(119) Modul „Před závodem“ může obsahovat pouze následující disciplíny: 
a) představení družiny - max. 48 bodů, 
b) příprava programu - max. 48 bodů, 
c) uspořádání družinové výpravy - max. 96 bodů, 
d) plánování taktiky průchodu SZ - max. 48 bodů, 
e) registrace na SZ - max. 18 bodů, 
f) test znalosti pravidel SZ - max. 36 bodů, 
g) doprava hromadnou dopravou na SZ - max. 36 bodů. 

(120) U každé disciplíny je uveden maximální počet bodů, které za ni lze přidělit. 

Zde je pravidlo opět nastaveno tak, aby modul „Závod“ zůstal dominantním. 

(121) Modul „Před závodem“ musí obsahovat takový počet disciplín, aby bylo možné získat 
alespoň 48 bodů. 

(122) V rámci modulu “Před závodem” nelze hodnotit předepsané vybavení družiny. 

(123) Modul “Před závodem” musí být vyhlášen tak, aby všechny družiny měly stejné podmínky 
na jeho splnění. 
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U krajských kol je nutné dbát na to, že základní kola probíhají každé v jiném termínu, tudíž 
se družiny o svém postupu dozvídají každá jindy. Je tedy vhodné vyhlásit modul „Před 
závodem“, až po skončení posledního základního kola. 

 

17. Popis modulu „Zpětná vazba“ 

(124) Modul „Zpětná vazba“ se skládá z aktivit pro poskytnutí zpětné vazby na fungování družin, 
kterými musí projít každá družina v průběhu či na závěr celého závodu. 

Družina v průběhu závodu ukáže, jak funguje jako tým. Vhodná zpětná vazba může družině 
pomoci poznat, jak na tom je, kde jsou její silné a slabé stránky, a tím ji posunout někam 
dále, čímž se lépe naplní hlavní cíle SZ, a to podpora fungování družin. 

(125) Pořadatelé mohou dát zároveň účastníkům a doprovodům prostor ke zpětné vazbě na průběh 
závodu jako celku. 

Smyslem této zpětné vazby je naučit družiny dávat zpětnou vazbu (tj. nejde pouze o získání 
zpětné vazby k danému kolu, ale rozvoj družiny v jejím poskytování).  

(126) Modul „Zpětná vazba“ slouží jako výchovný prostředek, není tudíž hodnocený a nemá tedy 
vliv na výsledné umístění družin. 

(127) Modul „Zpětná vazba“ se skládá z následujících fází: 

a) pozorování družiny v průběhu celého závodu (např. rozhodčí, rádce, průvodce 
družiny, …), 

b) porovnání výkonu družiny s představou fungující družiny, 

c) závěrečné zhodnocení a ohlédnutí se, které obsahuje hodnocení samotnou družinou 
i osobou mimo družinu, pojmenování toho, co se povedlo či nepovedlo a společné 
hledání, proč se to povedlo či ne a co by se příště dalo udělat jinak a lépe. 

(128) K poskytování zpětné vazby je vhodné přizvat vůdce oddílu či doprovod družiny. 

(129) Modul „Zpětná vazba“ může mít různé formy, např.: 

a) písemná zpětná vazba na výkon družiny v konkrétních „týmových modulech“ na konci 
závodu, 

b) ústní zpětná vazba v průběhu závodu (rozbor konkrétního modulu, výkonu),  

c) ústní zpětná vazba na konci závodu (rozbor fungování napříč celým závodem).  

(130) Konkrétní metody a programy podávání zpětné vazby jsou popsány v doprovodných 
metodických materiálech k závodu. 

 

 


