
OCAD SEMINÁŘ
Chrastava, 12. října



Co je cílem celodenního setkání?

■ Naučit se základní operace v softwaru OCAD, který využívají trenéři, stavitelé trati a 

mapaři OB

■ Zodpovědět na různé dotazy dle vašich zkušeností

■ Inspirovat vás při stavbě tréninků, ale i závodů

■ Vyzkoušet si různé přístupy a možnosti

■ Debatovat, jak některé věci na závodech v orientačním běhu zlepšit, které se 

dotýkají mapy, předtiskové přípravy nebo tratí

■ Vše maximálně praktické s komentářem a dalším doplněním



Harmonogram dne

■ 9:00-10:30 1. blok workshopu – administrativa, co je OCAD, mapa

■ 10:30-10:45 coffee break

■ 10:45-12:15 2. blok workshopu – základy stavby tratí

■ 12:15-13:15 pauza na oběd

■ 13:15-14:45 3. blok workshopu – základy stavby tratí II (popisy kontrol, převýšení, …)

■ 14:45-15:00 coffee break

■ 15:00-16:30 4. blok workshopu – stavba specifických tréninků (fáborky, scorelauf, …)

■ 16:30-17:00 dotazy, diskuze



O OCADu

■ OCAD je počítačový program určený pro kresbu všech druhů map (např. 

topografických map, městských plánů, turistických i cyklomap, map pro orientační 

běh, pro tvorbu internetových nebo tématických map). 

■ OCAD začal v roce *hádanka* programovat Švýcar Hans Steinegger

■ Kromě samotné možnosti kresby map je k dispozici aplikace pro stavbu tratí pro 

jednotlivé disciplíny orientačních sportů (pěší OB, MTBO, LOB a Trail-O) a včetně 

různých forem tratí (štafety, motýlky, trať s výměnou mapy aj.)

■ Software se postupně vylepšuje, nyní je možné zakoupit formou předplatného 

(www.ocad.cz)



Další zdroje informací

■ Seriál O-News.cz (vše v češtině) – důraz na OCAD 11 - https://o-
news.cz/category/orientacni-beh/metodika/ocad/

■ ČVÚT – e-learningový portál (vše v češtině) – důraz na OCAD 10 (některé návody již 
mírně zastaralé) - http://gis.fsv.cvut.cz/kartografie/ocad.php

■ Řada různých tipů a návodů v BP, DP a dalších VŠ pracích

■ Metodika OCAD.com (vše v angličtině)

– Návody na YouTube - https://www.youtube.com/user/ocadcom/playlists

– OCAD blog (různé vychytávky) - https://ocad.com/blog/

– Začínáme s programem OCAD - https://www.ocad.com/en/getting-started/

– OCAD Wiki - https://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Main_Page
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