
Jindřichohradecký půlmaraton 

Protokol o změření trati

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název závodu: Jindřichohradecký půlmaraton

Místo: Jindřichův Hradec a okolí

Pořadatel závodu: BROMEX solution s.r.o

Měření provedl: Zdeněk Simon a Martin Tipka - certifikovaní měřiči tratí pro soutěže na silnici v rámci
působnosti ČAS, oba atl. rozhodčí I. třídy se specializací měření tratí

Za pořadatele byl měření přítomen Mgr. Martin Žižkovský

Datum měření: 2.4.2017   8:30

Povětrnostní podmínky v průběhu měření: jasno, teplota 14°C, bezvětří, bez deště

Použité měřící pomůcky: Jonesův čítač - měřící zařízení schválené IAAF/AIMS, jízdní kolo

2. TRASA ZÁVODU:

Požadavkem pořadatele  bylo  změřit  vytyčenou  trať  půlmaratonu  v Jindřichově  Hradci  a  okolí  a
navrhnout případné úpravy trasy za účelem dosažení požadované délky závodu, tj. 21 097,5 m.

Popis tratě:

Trasa běhu je vedena po asfaltu,  případně zpevněných i nezpevněných polních a lesních cestách.
Profil tratě je zvlněný s četnými výběhy i klesáními - viz výškový profil tratě.

Start závodu je v parku pod Gymnáziem v Jindřichově Hradci v blízkosti Naxerovy lávky (DET.1).
Trasa vede pod Naxerovou lávkou podél řeky Nežárky směrem k Nežárecké bráně, kde zatáčí vpravo na
most směrem na obec Buk (DET.2). Na křižovatce u “kapličky” se odbočuje mírně vpravo do Jakubské
ulice, kterou se stoupá směrem ke kostelíku Sv. Jakuba a k začátku cyklostezky (DET.3). Dále pokračuje
po cyklostezce  směrem na  letiště.  U letiště  zatáčí  trasa  vpravo  a  následně  vlevo  po  cyklostezce  do
Děbolína (DET.4). Po doběhnutí do středu Děbolína točí trať vlevo na hlavní silnici a hned zase vpravo
směrem k rozhledně na Rýdově kopci (DET.5). Za obcí Děbolín se nachází meta 5km - přesná poloha viz
DET.6. Od rozhledny na Rýdově kopci se pokračuje po štěrkové cestě směrem ke kostelíku Sv. Barbora.
Po doběhu na rozcestí na okraji lesa odbočuje trasa vlevo a po červené turistické značce míří přímo ke
kostelu Sv. Barboře (DET.7), který míjí zprava. Trasa závodu i nadále pokračuje po červené turistické
značce až k silnici (DET.8). V tomto úseku prochází trasa lesem, povrch cesty je kamenitý s množstvím
kořenů. Na silnici odbočuje trasa vlevo směrem do Ratiboře. V obci Ratiboř se nachází meta 10km -
přesná poloha viz DET. 9. Před vodní nádrží (DET.10) opouští trasa hlavní silnici a odbočuje vpravo po
asfaltové cestě, která na horizontu přechází v travnatou pěšinu. Po této cestě klesá trasa k fotbalovému
hřišti, kde se nachází předávka štafetového závodu (DET.10). Následně se cesta napojuje opět na silnici,
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na křižovatce točí trať doprava směrem k autobusové zastávce a pokračuje směrem na obec Roseč. Zde je
nutná zvýšená opatrnost běžců, neboť trasa vede po frekventované silnici. V obci Roseč na návsi se zatáčí
vlevo směrem k hostinci U Jitky a dále rovně lesem až na asfaltovou silnici do Buku, kde pokračuje vlevo
(DET.12). Přibližně 150 m za napojením lesní cesty na silnici se nachází meta 15km - přesná poloha viz
DET.12. Sbíhá se po asfaltu dolů do vesnice Buk a hned za Bukem se zatáčí doleva (DET.13) na polní
cestu směrem na Frankův Dvůr. Od Frankova Dvora (DET.14) je již asfalt, po kterém se přibíhá zpět do
Jindřichova Hradce do místní části Palice. Následná trasa je zobrazena na DET.15. Křižovatka cesty od
Frankova Dvora a silnice do Buku se přebíhá rovně a trať klesá ulicí Nežárecká k hlavní ulici Nežárecká.
Přibližně  50 m před křižovatkou s hlavní  ulicí  Nežárecká  se nachází  meta  20km - přesná poloha viz
DET.16. Na křižovatce odbočuje trať vpravo a po několika metrech opět vlevo na tzv. Karlov. Před sebou
uvidíme vyhlídku na státní hrad a zámek. Na vyhlídce zatáčí trať doleva a klesá prudce dolů. V tomto
úseku je potřeba opět dbát zvýšené opatrnosti, je zde množství kamenů a v případě deště je povrch velmi
kluzký. Po seběhu dolů pokračuje trať rovně ulicí  Nové Stavení,  následně zatáčí  doprava na most  k
Nežárecké bráně. Před bránou doleva a po stejné trase jako na začátku směrem do cíle. Cíl závodu je ve
stejném místě jako start, tj. parku pod Gymnáziem (DET.1).

Celá trasa je zobrazena na přiloženém plánku a příslušných detailech. 

Výškový profil tratě:

Trasa závodu je zvlněná, s četnými výběhy i klesáními. Start a cíl závodu jsou ve stejném místě, tzn.
výsledné převýšení tratě je nulové. Nejnižší bod tratě se nachází krátce po startu v blízkosti Nežárecké
brány (cca  445 m n. m.),  nejvyšší  bod u  rozhledny na  Rýdově kopci  na  přibližné  kótě  5,8  km (cca
553 m n. m.). Celkový součet převýšení na trati je cca 290 m.

Organizační upozornění:

Závod je organizován za plného silničního provozu, přesto je závodníkům umožněno pohybovat se
po obou okrajích cest (na vlastní nebezpečí). Tímto způsobem bylo také provedeno měření délky tratě -
při vnitřním okraji zatáček. Na klíčových křižovatkách a rozcestích je nutná přítomnost organizátorů.
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3. MĚŘENÍ:

Měření tratě bylo provedeno v souladu s Pravidly IAAF, konkrétně s pravidlem P 240.3. Pro měření
byla  použita  metoda „kalibrovaného  jízdního  kola“ s využitím  Jonesova  mechanického  čítače.  Při
měření byl  použit  "koeficient zamezení zkrácení trati"  (tzv.  SCP-faktor) = 1,001. Celý postup měření
odpovídá metodice vypracované IAAF, která byla plně přejata ČAS. 

Průběh měření:

Před  zahájením  vlastního  měření  tratě  byla  provedena  předepsaná  kalibrace  jízdního  kola
s Jonesovým čítačem na přímém úseku dlouhém 200 m - viz příloha: Záznam o měření tratě. V průběhu
měření bylo zaznamenáno několik kontrolních bodů, které jednoznačně definují trasu závodu - viz plánek
tratě,  detaily  a  příloha:  Záznam  o  měření  tratě.  Vzhledem  ke  známé  skutečnosti,  že  trať  navržená
organizátorem  je  přibližně  o  300 m  delší  než  požadovaná  délka  půlmaratonu,  byla  v obci  Ratiboř
provedena změna původně navržené trasy (zkrácení  využitím paralelní  cesty).  V rámci  celého měření
byla stanovena celková délka tratě, vyznačena předávka pro štafetový závod a zaměřeny předpokládané
mety 5km, 10km, 15km a 20km. Po skončení měření byla provedena rekalibrace (obdobným způsobem
jako kalibrace), patřičným způsobem upravena konstanta dne a upraveno vytyčení startu a cíle a dílčích
kilometrů.

Zápis o měření tratě je přílohou tohoto protokolu.

Výsledky měření a následné úpravy:

Změřená délka běžecké trati po provedení rekalibrace byla  21 130,19 m, tj.  o 32,69 m více, než je
požadovaná vzdálenost 21 097,5 m - viz příloha: Záznam o měření tratě.  Z toho důvodu byla posunuta
původní  poloha STARTU a CÍLE o 16,35 m ve směru běhu. Následně bylo upraveno zaměření met
5km, 10km, 15km a 20km. Konečné polohy všech těchto míst jsou zaneseny v příslušných detailech tratě.

 

Popis místa startu:

Start a  cíl závodu se nacházejí  na asfaltové cestě v parku pod Gymnáziem v Jindřichově Hradci
v blízkosti  Naxerovy lávky.  Přesná poloha je 15,60 m za zděným elektropilířem ve směru běhu - viz
DET.1.

Popis místa předávky a dílčích kilometrů:

Předávací  území  štafetového  závodu  se  nachází  u  fotbalového  hřiště  v obci  Ratiboř  (DET.10).
Vzhledem ke skutečnosti, že pořadatel nevyžaduje, aby oba štafetové úseky měly přesně stejnou délku, tj.
10 548,75 m, je možné přesnou polohou předávacího území upravit dle potřeb organizátorů.

Meta 5km se nachází za obcí Děbolín na cestě k rozhledně na Rýdově kopci. Přesná poloha je 11,1 m
před oranžovo-černým geodetickým sloupkem po pravé straně cesty ve směru běhu - viz DET.6.

Meta 10km se nachází v obci Ratiboř, přibližně 60 m před vodní nádrží. Přesná poloha je 9,2 m za
předním rohem objektu po levé straně silnice ve směru běhu, následujícím za objektem s orientačním
číslem 70 - viz. DET.9.
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Meta  15km se nachází na silnici  spojující obce Hatín a Buk, přibližně 150 m za napojením tratě
z lesní cesty ve směru běhu. Přesná poloha je 19,5 m za stromem (břízou) po pravé straně silnice ve
směru běhu, označeným velkým červeným vykřičníkem - viz DET.12.

Meta 20km se nachází již v Jindřichově Hradci v ulici Nežárecká, přibližně 50 m před křižovatkou s
hlavní ulicí Nežárecká. Přesná poloha je 12,9 m za lampou veřejného osvětlení na pravé straně ulice ve
směru běhu - viz DET.16.

4. ZÁVĚR: 

Na základě znění tohoto protokolu vydávám osvědčení, že trať závodu byla změřena v souladu s 
pravidly atletiky a splňuje všechny podmínky ČAS pro měření tratí mimo dráhu. Ve smyslu předchozího 
měření měří celkem 21 097,5 m.

Toto osvědčení platí jen tehdy, jestliže pořadatel uskuteční závod přesně podle popsané a změřené 
trati a za předpokladu důsledného splnění podmínek, které jsou uvedeny v částech 2 a 3. 

Certifikovaný měřič tratí pro soutěže na silnici v rámci působnosti ČAS: 
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Plánek tratě:

východní část okruhu:
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západní část okruhu:

DET.1: DET.2:
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DET.3: DET.4:

DET.5:

DET.6:
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DET.7:

DET.8: DET.9:

DET.10:
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DET.11: DET.12:

DET.13: DET.14:

DET.15:
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DET.16:
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