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1. Úvod 

Impulsem pro vytvoření znakové sady bylo ulehčit práci trenérům nebo stavitelům při 

přípravě tréninků nebo při plánování závodů. Obsahuje symboly, které si stavitel často musí 

vytvořit nebo naopak složitě exportovat. Pokud budete chtít připravit si trať bez popisů nebo 

rozmyslet si větvení tratí, je tato sada určená právě vám. 

2. Jak soubor používat 

Soubor zsts.ocd si stáhněte do svého PC. Otevřete si podkladovou mapu. Soubor zsts.ocd je 

v měřítku 1 : 15 000, pokud je podkladová mapa v jiném měřítku, přejděte do karty Map -> 

Change scale, nastavte nové a volbu Enlarge/reduce symbols nezatrhávejte. 

Jaké nástroje budeme využívat? 

V prvé řadě to bude nástroj Straight line mode (1), kterým budeme přidávat jednotlivé 

objekty. Editace (přemístění) lze pomocí nástroje Select Object and Edit Vertex (2), 

přidávání objektů (např. přidání kontrol na trať) pak Corner vertex (3), resp. smazání 

Remove vertex (4). Pokud nebude vysvětleno jinak, pracujeme v prostředí View -> Draft 

mode (nákresový režim), kde v pravé části horní lišty nástrojů se vytvoří posuvník (5). Obě 

"pacičky" posuneme úplně doprava. 

  

 

 

Tyto nástroje využijeme hned při aplikaci prvních symbolů. První trojice 

(každá ve 4 odlišných barvách) symbolů (no.1001,1002 a 1003) slouží k 

prostému zákresu kontrol, ať již s nebo bez startů a cíle. 

 

Pokud mezi kontrolami nechceme spojnice (např. scorelauf, fáborkové 

tratě, ...), použijte symbol no. 1005 (Start, kontroly, cíl nespojené) . 

 

 

Druhou možností, jak vytvořit trať bez spojnic, je prosté vložení 

jednotlivých kontrol (no. 1007), startu (no. 1006) nebo cíle (no. 1008). 

Stejně tak i linie (přerušované linie), průchodu nebo čísla kontrol (no. 

1012). V dolní části symbolů lze najít i symbol občerstvovačky (no. 1019) 

nebo nepřístupné oblasti (no. 1018). 

 



Stavitelé tratí snad ocení dva nástroje:  Kontroly pro plánování (no. 1005) a Směry (no. 

1015). Slouží k přípravě koridorů při plánování tratí. 

 

Pro trenéry jsou k dispozici další nástroje, které umožní vytvořit 

zajímavější typy tréninků. Jedná o koridory (no. 1014), bílá kolečka a 

mráčky (no. 1016) nebo pruhy (no. 1017).  

Aby byly všechny symboly plně funkční, je zapotřebí přepnout do jiného módu. Ve View 

nastavte Normal mode. Trať, která bude nad symboly a mapou, vytvořte ze symbolů no. 

1006, 1007, 1008 a 1009. Okolo plochy tzv. hada, vzniklého ze symbolu no.1014, je dobré 

vyplnit symbolem Bílá (no. 1020), aby zakryla okolní situaci. 

 

Řada tréninků probíhá na mechanické ražení (tzv. na kleště). V rámci ulehčení tisku lze 

průkazku natisknout i na mapu. K tomu slouží symbol no. 1021. Pro nastavení některých 

vlastností stisknete pravým tlačítkem symbol a zvolte Edit. Ovlivnit lze velikost textu, barvu 

průkazky nebo počet tzn. "R" políček. 

 

3. Závěr 

Znaková sada může být stále vylepšována a upravována. Nebojte se napsat na 

jan.picek@mymaps, pokud by vám cokoliv chybělo nebo nezdálo. 

 


