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Jde to i bez OCADu
Stavění trati
◦PurplePen

Úpravy mapy
◦OO mapper



Purple Pen
 Rychle a správně nakreslím trénink

 Umí i štafety

 Použije všechny verze ocad mapy, zvládne PDF mapu, zvládne i nouzovky jako bitmapy

 Celkem jednoduše řeší složitosti tisku

 Ukládá se do malého souboru - ten potřebuje mapu
Jako Ocad course setting a k tomu mapa

 Má jednodušší ovládání - intuitivní
Ale zároveň to někdy je málo a je pak lepší jít do OCADu

 Je optimalizován na trenéra



Spuštění



Název akce
2019-02-16 ukázka

◦ Jde  změnit

◦ Bude na popisech

◦ Primárně se tak jmenuje soubor, kam se 
soubor uloží



Mapa
Je potřeba

Je možné změnit



Měřítko
Je v mapě, (ocad/omap)

Jde změnit globálně
◦ A pak i pro jednotlivé tratě



Papír
Dobré definovat již teď 

Pro žactvo stačí mnohdy A6 
nebo A5

Jde to změnit, ale zde je to 
rychlejší



Kam s tím tréninkem
Kam s ním?

◦ K mapě asi ne, pokud to není třeba velikonočko

◦ Například adresář s rokem a v něm adresář s datumem 2018-12-24 
aby se to rozumně řadilo



Loňská novinka



Číslování kontrol
základní nastavení od 31

může být i  od např. 100



Jdeme na to !
Kolečko myši funguje

Tlačítka také posouvají

Vše nutné je v nabídce



Založení první trati „A“

Definuji trať:

Menu Course/Add

Nutné pojmenovat

Převýšení: dopsat ručně

Možnost doplnění textu do 2.řádku 
popisů.

Možnost úpravy měřítka pouze pro 
tuto trať

Možnost slovních popisů

Začínáme postavením startu a cíle



Nová záložka tratě A
Kreslení kontrol: 

Ctrl+A nebo ikonka

Naklikám trať

Kreslete to až do cíle, jinak budete 
mít potíže  při exportu pro vyčítání 



Úpravy
Pokud chci vložit – kliknu na 
kontrolu před a vložím

Zároveň definuji popisy

Mohu přidat 

mapový start

Povinné křížení

Občerstvení

Zakázanou cestu

Atd…



Popisy
Dělám většinou na konec

Hodně si to zvětším

Kontrolu vycentruji

Kliknu na kontrolu a ono ji to 
ukáže

Vyberu symboly z nabídky

Vyberu povinný úsek do cíle



Další trať „B“
Menu Course/Add

DŮLEŽITÉ:

F4 Menu View / AllControls

F5 Menu View/ AllCourses

Vidím, kontroly a tratě, které jsem již 
postavila

Mohu se vyvarovat stejných  linií



Popisy do mapy

Add Descriptions
◦ Natáhnout 

◦ 6mm

Do vhodného prostoru
◦ Mohou být pro každou trať jinde

◦ Nemusí – Menu Item/Change
displayed courses

Roznos je taky potřebuje!

(all controls)



Stránka k tisku
Nastaví se sama intuitivně

Jde to donastavit
◦ File/Set Print area/All-this

◦ Nastavení All přepráskne ta ruční



Nastavení tisku 
A6 stačí

Má automatiku 
◦ Není špatná, někdy to jde lépe bez 

ní

Fix na stránku nebývá nejlepší, 
raději méně.

◦ Ale opatrně

◦ Pokud dáte A6 stránku a nastavíte 
víc, zmenší se to pro tisk

◦ Pro začátek fix lepší



Do PDF
Chci vše

Do jednoho pdf

Uložím k souboru s tréninkem

A dostanu pdf - je vedle ppen souboru



PDF má výhody
Mohu tisknout více map na jednu A4

◦ Do chvíle než se to začne zmenšovat, což je 
chyba

Stránky 1,1,2,2,3,3 

◦ Jen když je více stránek v pdf



Tisknu
Více stránek

Můžu si dát A+A B+B A+B

A pokud to nedá na 2 tak samozřejmě 
skutečná velikost



Co se ještě hodí vědět, že jde v 
PurplePenu
Texty  - měřítko, rok mapování, název mapy

Děrování ohýbání

Maskování – šetří toner/inkoust

Štafety – velmi snadno

Povinné úseky – fáborkové tratě

Exporty – pro vyčítání



Texty
Add special item/ text

Natáhnout na vhodné místo

Speciální texty se hodí –
např lze nastavit některé 
tratě na 1:15000 a jiné 
1:10000 a v pdf je to pak 
správně



Děrování, ohýbání
Ikona Bend (Ctrl+B)

Ikona Gap (Ctrl+G)



Maskování bílou
Add special item

Whiteout area
◦ Nastavte si správně Item/Displayed

Courses

◦ Používá to defaultně všude



Štafety
Add Variation

Pak se dají přidávat a nebo i tahat 
kontroly v orderingu

Důležité je kde je šipečka

Pak jde zobrazit varianty
◦ Nastavíš kolik máš štafet

◦ Course/Team variations

◦ A jsou číslované

◦ Pak se jim tisknou mapy

◦ Je potřeba přidat text s čísly teamu a úseku na 
mapu



Purple Pen versus OCAD
+
 Zdarma,  mohou stavět i dorostenci

 Intuitivní 

 Lze použít různé typy map

 Snadno se vkládají popisy a texty

 Ve štafetách umí motýlky

 U každé tratě možnost různého    
vzhledu/měřítka

-
 neumí ohýbat čáry

 Neumí tréninky typu kombotech

 OCAD je multifunční (např. možnost 
předefinovat symboly) 



Poznámka

Tiskneme 30 map na trénink tak 60x ročně

Potřebujeme toner každých 1-2 roky asi za 1200

Snažíme se tisknout co nejméně mapy – maskujeme kraje bílou, tiskneme menší formáty.

Plocha narůstá rychle, bez ořezání to je klidně 4x víc toneru na mapu.



Exporty
Je tu ucelený export do routegadgetu

Pro měření jsou tu IOF3 i IOF2 xml exporty


