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Abstrakt 

Název práce: Vyuţití moderních technologií v orientačních sportech 

Cíle práce: Představení, přínos moderních technologií vyuţívaných ve sportovních 

odvětvích orientačních sportů a komparace doby dnešní s minulou, kdy nebyly ještě 

vyuţívány. 

Moderní technologie se zaslouţily o rozmach (rozvoj) orientačních sportů. Svými 

technologiemi toto sportovní odvětví zatraktivnily jak závodníkům, tak široké 

veřejnosti. Zařízení SPORTident, Trac-Trac, Emit a Racom přináší okamţité výsledky a 

umoţňují online přenos výsledků závodníkům na shromaţdišti či divákům u televize 

nebo počítače. Program OCAD urychlil a zefektivnil přípravu mapy a stavby tratí na 

závody v orientačních sportech. Moderní technologie taktéţ zefektivnily a zrychlily 

proces pořádání závodů. 

Metoda: Bakalářská práce rešeršního typu. 

Klíčová slova: Emit, OCAD, Orienteering organiser, orientační běh, orientační sporty, 

Racom, SPORTident, Trac-Trac 
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Abstract 

Title: The using of modern technologies in orienteering 

Goals: Introduction, the benefits of modern technology used in orienteering sports and 

comparison nowadays with last time, when have not been using yet. 

Modern technologies have contributed to expansion of orienteering sports. They have 

made that branch of sport more attractive to both competitors and spectators. Facilities 

like SPORTident, Trac-Trac, Emit and Racom transfer on-line results from race to 

competitors and spectators who are in the race center. Thanks to those facilities can 

spectators also watch the race on-line on TV or on the Internet. Program OCAD has 

made the preparation of orienteering maps and tracks faster and more effective. Modern 

technologies have also speeded up the process of race preparation. 

Method: Bachelor thesis of search type.  

Key words: Emit, OCAD, Orienteering organiser, orienteering, orienteering sports, 

Racom, SPORTident, Trac-Trac 
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Seznam použitých zkratek: 

ČSOS – Český svaz orientačních sportů 

GPS – Global Position System(Globální druţicový polohový systém) 

GSM – Global System od Mobile Communications (Globální Systém pro Mobilní 

komunikaci) 

IOF – International Orienteering Federation (Mezinárodní federace orientačního běhu) 

LOB – lyţařský orientační běh 

MTBO – mountain bike orienteering, orientační běh na kolech 

OB – pěší orientační běh 

Oorg – orienteering organiser 

SI - SPORTident 

Trail-O – orientační závod vozíčkářů 
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1. Úvod 

 

Orientační sporty zahrnují několik typů disciplín. Nejvíce rozšířenou, co do 

počtu závodníků, zaujímá pěší orientační běh (dále jen OB), lyţařský orientační běh 

(dále jen LOB), orientační běh na horských kolech (dálen jen MTBO) a Trail-O, 

orientační závod vozíčkářů. Tyto disciplíny sdruţuje Český svaz orientačních sportů 

(dále jen ČSOS). 

Všechny tyto typy orientačních sportů, kromě Trail-O lze charakterizovat jako 

moderní sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němţ je nutno se správně a 

rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště 

(kontroly) ve stanoveném pořadí a v nejkratším moţném čase. Cestu mezi kontrolami si 

kaţdý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. O 

úspěchu v závodě rozhoduje tedy správná orientace a rychlý běh, případně rychlost 

jízdy na lyţích či rychlost jízdy na horských kolech. (ČSOS, 2011, 

http://www.orientacnisporty.cz/cz/co-jsou-orientacni-sporty/) Disciplína Trail-O je 

specifickou disciplínou. „Trail-O je orientační disciplína soustřeďující se na čtení a 

správnou interpretaci mapy. Tato disciplína byla vyvinuta, aby nabídla všem, i lidem s 

omezenou hybností, šanci účastnit se smysluplných orientačních závodů. Mechanický 

i elektrický vozík, berle i asistence při pohybu, to vše je povoleno, protoţe rychlost není 

součástí soutěţe. Účastníci Trail-O musí identifikovat v terénu kontroly označené na 

mapě. Protoţe se tak děje v určité vzdálenosti od kontroly, jak zdraví, tak postiţení 

sportovci mají stejnou šanci. Schopnost správně identifikovat danou kontrolu 

nevyţaduje ţádné fyzické schopnosti, coţ umoţňuje i lidem s omezenou 

hybností rovnoprávně soutěţit.“(Co je Trail-O, 2011, http://www.trailo.cz/co-je-trail-o/) 

„Závodů v orientačním běhu se můţe účastnit úplně kaţdý! Na závodech je 

vypisováno mnoho různých kategorií s tratěmi různých délek a obtíţnosti, 

odstupňovaných podle věku, pohlaví a náročnosti. To proto, aby se spolu utkávali 

věkově a výkonnostně stejní závodníci a závodnice. V nejvyšších elitních kategoriích 

běhají závodníci s ambicemi na reprezentaci (od roku 1966 se konají mistrovství světa), 

pro méně ambiciózní jsou vypisovány další kategorie niţších výkonnostních tříd. 

Kategorie jsou vypsány pro děti od 10-ti roků aţ po 80-ti leté veterány, a tak si kaţdý 
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najde své soupeře a odpovídající trať.“ (ČSOS, 2011, 

http://www.orientacnisporty.cz/cz/co-jsou-orientacni-sporty/) 

Sportovní odvětví orientačních sportů vzniklo na konci 19. století ve 

Skandinávských zemích. Za kolébku tohoto sportu povaţujeme Norsko, jelikoţ se zde 

uskutečnily první závody v OB u norského hlavního města Osla v roce 1897, kdy 

startovalo 8  závodníků o délce trati 10 km na mapě měřítka 1:30 000. První závod LOB 

byl uspořádán také v Norsku, u města Trondheim, v roce 1899, kdy se na startu sešlo 12 

závodníků. Na přelomu 19. a 20. století vznikaly první skandinávské oddíly a dochází 

k velkému rozmachu tohoto sportu.  Dnes se orientační sporty v těchto zemích řadí na 

přední příčky co do oblíbenosti u závodníků i v podpoře státu.  

Je také důleţité upozornit na 60. léta 20. století, jelikoţ v orientačních sportech 

dochází k velkému zlomu. V roce 1961 vznikla Mezinárodní federace orientačního 

běhu, anglicky International orienteering federation, zkratka IOF. Dále se uskutečnilo 

v roce 1962 první Mistrovství Evropy v Norsku, kdy se vítězkou stala v dámské 

kategorii Švédka Lindkvist, v pánské kategorii Nor Hadler a v roce 1966 se konalo 

první Mistrovství světa ve Finsku, kdy v dámské kategorii zvítězila rovněţ Lindkvist a 

v pánské kategorii Nor Lystad. Chtěl bych zde upozornit na skutečnost, ţe v počátcích 

se závodilo pouze v jedné disciplíně. Další disciplíny vznikaly později a na závody 

mezinárodní úrovně byly zařazeny aţ v následujících letech. 

V našich zemích se orientační sporty začaly rozvíjet o mnoho let později. Aţ 

v roce 1950 se konal první orientační závod v Československu – O Pohár města Zlína, 

kdy startovaly tzv. tříčlenné hlídky, tj. tříčlenného týmu. (obrázek č. 1)  
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obrázek č 1: tříčlenná hlídka (foto: archiv oddílu Sportcentrum  Jičín) 

Charakter tohoto závodu byl specifický, rozhodovala samozřejmě rychlost zvládnutí 

tratě, ale na kontrolních stanovištích se „skládaly“ ústní zkoušky. V 60. letech 20. století 

vzniká reprezentační druţstvo, které však nemohlo zejména v počátcích se 

skandinávskými týmy měřit své síly. Avšak o pár let později, v roce 1970, získala 

československá štafeta první medaile na mistrovství světa, dokonce zlatou, a to 

v kategorii štafet, ve sloţení Lenhart, Beránek, Jašek a Galík. Dnes čeští reprezentanti 

patří ke světové špičce tohoto sportovního odvětví, zejména v OB a MTBO. 

V součastné době je potřeba zmínit jméno české reprezentantky Dany Broţkové, která 

doposud dokázala získat 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili z mistrovství světa a je stále 

aktivní reprezentantkou, tudíţ věříme, ţe nějakou medaili ještě získá. 
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2. Cíle práce 

  

Stejně jako ostatní sportovní odvětví, tak i orientační sporty prodělaly určitý 

vývoj. Největší rozmach zaznamenáváme za posledních 15 let. Do této doby všechny 

úkony související s přípravou závodů či tréninků se připravovaly manuálně (zpracování 

přihlášek, tvorba startovních listin, příprava mapy, stavba tratí, prezentace, zpracování 

výsledků, aktuální informace z prostoru závodu). Od poloviny 90. let dochází 

k postupnému zapojování informačních technologií i do orientačních sportů. 

  

Tato bakalářská práce nás seznámí s moderními technologiemi, popíše jejich 

funkce a vyuţití v praxi. Snaţí se je rovněţ přiblíţit široké veřejnosti, která se nevěnuje 

orientačním sportům. Také provede komparaci doby před začleněním moderních 

technologií s dobou dnešní.  
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3. Vlastní rešerše literatury 

3. 1. OCAD – the smart system for cartoraphy 

  3.1.1.  Definice programu OCAD 

OCAD je softwarový program umoţňující přípravu map všech moţných typů. 

Díky jednoduché manipulaci a připravené sadě symbolů můţeme vytvořit kvalitní mapy 

v krátké době. Nicméně, protoţe OCAD byl původně vyvinut pro účely kreslení map 

pro OB, obsahuje i mnohé další funkce spojené s OB, například stavbu tratí jednotlivců 

i štafet, správu kategorií, tisk map s tratěmi, optimalizaci stavby tratí podle počtu 

závodníků, zpracování piktogramů (popisů) kontrol, export tratí (kategorií) do 

textového formátu pro účely dalších SW, přípravu speciálních map pro účely tréninku 

OB. Všechna data v OCADu jsou udrţována ve vektorové podobě a je umoţněn přímý 

export jak do vektorových (AI, DXF, EPS, PDF, SHP, SVG), tak rastrových formátů 

(BMP,GIF,JPEG,TIFF). 

 

OCAD oplývá celou řadou sofistikovaných a přitom uţivatelsky velmi 

přívětivých funkcí, a proto je oblíben nejen mezi orientačními běţci, ale i mezi 

kartografickými firmami. V českém prostředí OCAD pro zpracování svých turistických 

mapových podkladů pouţívá například Klub českých turistů nebo společnosti 

PLANstudio a SHOCart. 

OCAD začal vyvíjet v roce 1992 Švýcar Hans Steinegger. Doposud bylo 

vytvořeno 10 verzí, přičemţ poslední verze přišla na trh přibliţně před rokem. Program 

je nabízen ve třech verzích – Standard, Professional a CS. Rozdíl mezi verzemi 

Standard a Professional je především v podporovaných formátech pro import, export a 

pro zobrazování podkladových rastrů. (2009, http://cs.wikipedia.org/wiki/OCAD). 

Verze CS byla vyvinuta pro potřeby orientačních sportů a její základní funkcí je stavba 

tratí pro tyto sporty. Základní cena verze Standard je 430 euro, verze Professional 1022 

euro (vysoké školy mají moţnost zakoupení verze za poloviční cenu) a verze CS 36 

euro. 

OCAD je úspěšně pouţíván ve více neţ 60 zemích světa a to v nejrůznějších 

odvětvích, například kartografická nakladatelství, kanceláře zeměměřičství, školy, obce, 
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grafické firmy apod. (http://ocad.com/en/index.htm). Pro tvorbu map pro orientační běh 

je nepsaným pravidlem. 

3.1.2.  Tvorba mapy před vznikem programu 

Mapy pro orientační sporty prošly velmi dlouhým a sloţitým vývojem. Na první 

závod v orientačním běhu v Norsku v roce 1897 byla pouţita turistická mapa v měřítku 

1:30 000 (obrázek č. 2).   

 

 

 

      

 

obrázek č.  2: první mapa pro OB (převzato z http://www.orienteering-history.info/img/1map1.jpg) 

Dále se také vyuţívaly mapy vojenské či hospodářské, které byly černobílé. 

Mimoto se však jednalo o mapy velkých měřítek od 1:30 000 aţ po 1:100 000. 

Ekvidistance, tedy výšková vzdálenost mezi vrstevnicemi byla aţ 30 metrů. Tyto mapy 

nebyly podrobné, nevyhovovaly poţadavkům orientačních běţců a nezřídka se stávalo, 

ţe závodníci zabloudili na desítky minut při hledání kontroly či dokonce nikdo ze 

závodníků nenašel kontrolu ţádnou.  

Určitý zlom ve vývoji tvorby map znamenala 50. léta. Tehdy se v Norsku 

systematicky věnovalo tvorbě map pro OB několik mapařů, například Leif Karset, 

Osvald Klemsdal, Sven Sjönnesen a zejména Per Wang a Knut Valstad. Postupně 

vylepšovali své metody, zaváděli nové značky, např. pro výrazný kámen. Jiţ v roce 

1950 se objevilo několik map barevných (obrázek č. 3), ale vzhledem k ceně zůstala i 

nadále většina map černobílá. (Ţemlík, 2000)  
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obrázek č.3: první barevná mapa pro OB (převzato z: http://www.orienteering-history.info/img/1map.jpg)  

Rok 1965 znamená přelom v tvorbě map. „V rámci IOF byla ustanovena 

mapová komise IOF a byl vytvořen první mapový klíč IOF. O pár let později vznikl 

první metodický návod k tvorbě map. Znamenalo to zejména potvrzení bílé plochy pro 

les a ţluté pro otevřený terén. Do té doby byly louky a pole vyjádřeny někdy hnědým či 

černým rastrem – ve Skandinávii, jindy byly lesy zelené a louky bílé – v kontinentální 

Evropě.“ (Ţemlík, 2000, str. 30) 

 Československo nezůstalo pozadu. Na konci 70. let, kdy se orientační běh stává 

samostatným svazem, při něm vzniká samostatná komise a vydává svůj mapový klíč. 

Československý mapový klíč se téměř shodoval s mapovým klíčem IOF. Velkou 

zásluhu na tvorbě map měli v této době například Zdeněk Lenhart, Zdeněk Úlehla, ale i 

další. Jak tedy mapy vznikaly? Poměrně velkým problémem bylo sehnat podklady pro 

tvorbu mapy. Tehdy bylo málo map větších měřítek. Ale jak uvádí například Borský 

(2006): „Naštěstí Zdeněk Úlehla, tehdy jedna z vůdčích osobností našeho oddílu, zjistil, 

ţe v prodejně Geodézie v Brně mají mapy našeho prostoru v měřítku 1:10 000. Jsou 

tajné, ale můţeme je nakoupit na zvláštní povolení – nákupní list. Zjistili jsme, ţe odbor 

turistiky naší TJ tento nákupní list vlastní, a tak jsme okamţitě nakoupili všechny 

dostupné mapy okolních prostorů“. Tyto mapy slouţily jako podklad. Na ně se přiloţila 

fólie z „astralonu“ (tvrdší průhledný papír neţ „pauzák“), na kterou se zaznamenávaly 

podrobnější tvary, které nebyly v původní mapě zaneseny. Avšak nebylo to tak 
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jednoduché. Fólií bylo více a muselo se na ně kreslit v určitém pořadí. Nejprve se 

nakreslila fólie pro vrstevnice, tedy hnědá barva, na ni se přiloţila folie pro barvu 

černou, aby cesty byly ve správných zářezech, černá se pak sundala a na hnědé se 

kreslila modrá barva. Ty se pak obě sundaly a základní barva byla černá, nad kterou se 

kreslila na poslední folii barva ţlutá.(Borský, 2007) Doplňující písmo se psalo od ruky. 

Je potřeba zmínit, ţe na fólie se kreslilo a psalo tuší. Celkový výsledek se pak donesl do 

tiskárny, kdy se na hotový výsledek čekalo aţ 14 dnů.  

 Dnes je tento postup pro nás úsměvný, ale na druhou stranu v tehdejší době 

obdivuhodný. Přibliţně v roce 1994 vznikla tímto způsobem mapování a kreslení 

poslední mapa (Přílepy), a to z důvodu, ţe se do České republiky dostává program 

OCAD. 

3.1.3. Tvorba mapy s použitím programu 

Program OCAD přinesl zásadní změnu v tvorbě mapy. Jednou z největších 

výhod je, ţe na rozdíl od starého způsobu mapování, kdy se mohlo začít s kreslením aţ 

tehdy, kdy byla celá mapa zmapovaná, nyní můţeme začít mapu kreslit ihned, co jsme 

se vrátili z mapování našeho prostoru. 

 Před vlastním nakreslením mapy v programu OCAD je zapotřebí si připravit 

podklady pro mapování, poté nastává nejnáročnější část , vlastní mapování, a aţ tehdy 

můţeme mapu nakreslit. 

 V dnešní době existuje celá řada mapových podkladů. Některé jsou levné, 

některé draţší, jiné lepší či horší z hlediska kvality. Začátečník můţe vyuţít starou 

mapu prostoru, pokud je zmapován. Avšak původní mapa nemusí být vţdy kvalitní, tj. 

mohou zde být špatně zakresleny jednotlivé vrstevnice, porosty, cesty atd. Zkušenější 

tvůrci map vyuţívají například tzv. Základní mapu v měřítku 1:10 000 nebo tzv. 

ortofoto, coţ je letecký snímek, jehoţ deformace, čili zkreslení je odstraněno 

počítačovou transformací. Dále můţe být vyuţita ortofotomapa, coţ je ortofoto, do 

něhoţ jsou vkresleny další informace, např. hranice parcel, vrstevnice apod. Cena 

ortofotomapy se pohybuje okolo 100 korun za jeden list. Jedná se však o dobrý podklad 

pro mapování terénu. Existují ale i další podklady. 

 Po zisku mapového podkladu následuje vlastní mapování. Oproti předchozím 

dobám je mnohem jednodušší, jelikoţ můţeme vyuţít zařízení s GPS, které nám přesně 
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zaměří místo, kde se nacházíme a můţeme ho s velkou přesností zanést do mapy. Také 

existují výškometry, které jsou velmi uţitečnou pomůckou při zakreslení vrstevnic. Jsou 

ale i další pomůcky, které nám pomáhají s mapováním terénu. 

Po týdnech mapování terénu, kdy je připraven podklad, můţeme začít kreslit 

v programu OCAD. Nejprve je zapotřebí podklad oskenovat a uloţit ve formátu 

rastrový obrázek (v počítačích zkratka .bmp). Následně otevřeme program OCAD, kde 

zvolíme new map – orienteering map. Před otevřením podkladu je důleţité zkontrolovat 

nastavení měřítka, ve kterém máme zmapován terén. Vykonáme pomocí options – 

scales. Nyní můţeme otevřít podklad, backround map – open. Při tomto kroku je 

důleţité si zkontrolovat rozlišení obrázku, aby bylo shodné s tím, jak jej zadáváme do 

počítače při kroku background map - open. Jakmile máme podklad načten, můţeme 

začít s vlastním kreslením. Na obrázku č. 4 si můţeme povšimnout nástrojů, které 

potřebujeme pro kreslení mapy. 

 obrázek č.4: panely nástrojů programu OCAD (foto: archiv autora, podkladový obrázek převzat z: 

http://www.holidaymappers.eu/cz/?page=jelenovac)
 

Rozlišujeme panel mapový klíč, kde nalezneme symboly, které nanášíme na mapu 

(například cesty, vrstevnice, porosty apod.), dále panel nástrojů pro přiblíţení či 

oddálení podkladů a panel nástrojů potřebných ke kreslení. Zde najdeme nástroj pro 

kreslení rovných, křivých čar, elips, kruţnic, obdélníků, čtverců apod. Ačkoli to 

někomu přijde moţná sloţité, není tomu tak. V panelu mapový klíč vybereme symbol, 
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který chceme do mapy zakreslit. Následně zvolíme nástroj, kterým budeme kreslit (čára, 

bod apod.). Daný symbol nakreslíme na podklad. Je potřeba zdůraznit, ţe kaţdý symbol 

má svůj specifický nástroj pro kreslení, tedy například cestu nakreslíme čárou, porost 

lze nakreslit nástrojem obdélník, výrazný strom nástroj pro bod, apod. Pokud se nám 

daný objekt nepodaří nakreslit správně, nemusíme zoufat. Buď symbol označíme a 

smaţeme tlačítkem na klávesnici „delete“, nebo symbol označíme a objeví se nám 

okolo něho drobné body, se kterými lze hýbat a objekt upravit. (obrázek č. 5 a 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 5: polygon před úpravou bodu (foto: archiv autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.  6: polygon po úpravě bodu (foto: archiv autora) 
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Takto nakreslíme celou mapu. Po skončení nesmíme zapomenout nakreslit severojiţní 

čáry, které umoţňují lepší rozpoznání severu na mapě a také umoţňují s pomocí buzoly 

nastavení azimutu. Dále nesmíme zapomenout na další náleţitosti na mapě jako je: 

název, měřítko, ekvidistance ad. Tyto všechny věci vytvoříme s programem OCAD 

jednoduše. Jakmile máme mapu hotovou, můţeme ji vytisknout, o čemţ se zmíníme aţ 

v další kapitole. Ukázky map pro OB, LOB a MTBO vytvořených v tomto programu, si 

lze prohlédnout v přílohách 6.1., 6.2. a 6.3. 

3.1.4. Stavba tratí v programu OCAD 

Další funkcí tohoto programu je stavba tratí pro závody či tréninky 

v orientačních sportech. Tato funkce tohoto programu vznikla o pár let později, neţ 

samostatný program. Avšak jedná se o funkci velmi důleţitou a uţitečnou, která hodně 

zjednodušila práci staviteli tratí.  

 Neţ začneme stavět trať, otevřeme si program OCAD, kde zvolíme „new map“ a 

v tabulce se nám objeví nabídka, kde zaškrtneme „course setting for orienteering“. 

Dalším krokem je důleţité zkontrolovat správné nastavení měřítka, tedy aby měřítko 

v programu souhlasilo s měřítkem na mapě, jinak by mohlo dojít ke špatnému změření 

délky tratě. Následně vloţíme podkladovou mapu stejným způsobem, jako při kreslení 

mapy. Mapu lze vloţit ve formátu OCAD (.ocd) nebo ve formátu rastrový obrázek 

(.bmp). Otevře se nám trochu jiné okno, neţ v případě kreslení mapy. (obrázek č. 7) 

obrázek č. 7: stavba tratí (foto: archiv autora) 
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Ačkoliv se na první pohled zdá být odlišné, neţli v předchozím případě, není 

tomu tak. Chybí nám zde panel nástrojů „symboly“ (jak tomu bylo při kreslení mapy), 

který byl však nahrazen jiným panelem nástrojů. Pro lepší pochopení jsem jej rozdělil 

na 4 panely nástrojů a nazval je panel nástrojů 1-4 (viz obrázek č. 7). Na panelu nástrojů 

1 najdeme symboly, které nám slouţí ke stavbě trati a jsou nanášeny na podkladovou 

mapu. Najdeme zde kontrolu (fialový krouţek), start (fialový trojúhelník), cíl (2 

soustředné fialové kruţnice), přerušovaná fialová čára nám znázorňuje povinný úsek, 

šrafované čáry zakázaný prostor, fialový kříţ první pomoc na trati, dva protichůdné 

fialové obloučky průchod (pouţívají se například při povinném průběhu přes silnici). 

Šipkou dolů se posuneme k dalším symbolům , jako je kelímek znázorňující občerstvení 

na trati, dále symbol H12 znázorňuje název trati a obrácené L nám ukazuje piktogramy. 

Dané symboly se nanáší na mapu tam, kam je chce umístit stavitel (nemusí být vţdy 

zobrazeny všechny). Symboly kontrol, start a cíl se nám zobrazí v panelu nástrojů 2. 

Kontroly se nám objeví pod označením daného čísla kontroly, například 31, start jako 

S1, cíl F1. Kdyţ klikneme v tomto panelu nástrojů na jakékoliv číslo (písmenko), 

zvýrazní se nám na mapě.  

 Následuje další krok pro stavitele, spojit kontroly v určitou trať. Nejdříve 

musíme tuto trať zadat do programu. Učiníme pomocí horní lišty klinutím na „course – 

courses“, kde zadáme libovolný počet tratí, které chceme vytvořit. Následně v panelu 

nástrojů 3 změníme „all controls“ na trať, kterou jsme si vytvořili. Nyní můţeme 

vytvořit trať postupným klikáním na jednotlivé kontroly. Nesmíme zapomenout na 

začátku označit start a na konci tratě označit cíl. Máme tedy postavenou trať, avšak na 

monitoru se nám ukázala jen pracovní verze. (obrázek č. 8). Zobrazení tratě provedeme 

klinutím v panelu nástrojů 3 na „preview“ a trať se nám zobrazí v takovém formátu, 

v jakém bude vytištěna. (obrázek č. 9) 
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obrázek č. 8: schematický nákres trati (foto: archiv autora) 

obrázek č. 9: ukázka trati jako při tisku (foto: archiv autora) 

Při stavbě trati se často stává, ţe chceme trať zkrátit, ubrat kontrolu nebo naopak 

budeme chtít kontrolu přidat. I takovouto funkci program OCAD zvládá. Při stavbě trati 

se sled kontrol zaznamenává do panelu nástrojů 3. (obrázek č. 10). Můţeme tedy sled 

kontrol upravovat v tomto panelu nástrojů a to tak, ţe danou kontrolu smaţeme 

stisknutím klávesy „delete“ nebo klikneme mezi kódy kontrol a na mapě klikneme na 

kontrolu, kterou chceme přidat. Další moţností je mazání kontrol přímo na mapě. 
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Označíme si danou kontrolu a zmáčknutím klávesy „delete“ na klávesnici se nám daná 

kontrola vymaţe. 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 10: pořadí kontrol zaznamenávající se na panelu nástrojů 3 

 Nesmíme zapomenout taktéţ na funkci automatického měření délky tratě při 

stavbě trati. Délka se nám zaznamenává na panelu 3. Podmínkou však je, abychom před 

stavbou tratě zadali správné měřítko do programu shodné s mapou. Jednou z mála věcí, 

kterou však program OCAD neumí, je měření výškového převýšení celé tratě. Tato 

funkce nebude asi ani v blízké době realizována, jelikoţ se vypočítává z ideálního 

postupu závodníka a ten je pokaţdé jiný. Taktéţ je asi nereálné, aby program rozpoznal, 

kdy směřují vrstevnice z kopce a kdy do kopce. 

 Závěrem shrneme výhody stavby tratí v programu OCAD. Před stavbou tratí 

v programu OCAD stavitel tratí musel kaţdou trať zaznamenávat na další prázdnou 

mapu, coţ bylo jednak časově, ale i finančně velmi náročné. Stavitel tratí v programu 

OCAD taktéţ můţe různě pohybovat s kontrolami, přidávat a ubírat. To dříve stavitel 

nemohl, vznikla mu pouze mozaika čar a kontrol, kde bylo občas i těţké se vyznat. 

S tímto souvisí i různé spojování jednotlivých kontrol. Další velkou výhodou tohoto 

programu je při stavbě tratí, kdyţ potřebujeme umístit občerstvovací stanici. Jednoduše 

si stavitel ukáţe na obrazovce všechny delší tratě, a kde se nejvíce kříţí, či mají blízko 

postup u sebe, tam vyznačí občerstvovací stanici. 
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3.1.5. Využití programu pro přípravu tréninků 

V dřívějších dobách, před vznikem programu OCAD a vůbec většího vyuţívání 

moderních technologií v orientačních sportech, nebylo zdaleka tak moţné připravovat 

tréninky různých typů. Se vznikem programu přišla i tato změna a dnes jsme schopni 

připravovat pro své svěřence širokou škálu různých typů tréninků a taktéţ velmi 

zajímavých. 

 Představím zde základní tréninky, které lze v programu vytvořit. Prvním typem 

tréninku je běh na mapě, na které se nacházejí pouze vrstevnice. (obrázek č. 11).   

obrázek č. 11: mapa s vrstevnicemi (foto: archiv autora) 

Takovouto mapu vytvoříme tak, ţe v panelu symbolů označíme všechny symboly 

kromě těch s hnědou barvou, klikneme pravým tlačítkem na myši a zvolíme „hide“. 

Tento typ tréninku lze uspořádat jenom v oblastech s větším převýšením.  

V rovinatějším terénu by nám na mapě nezbylo skoro nic a nebylo by na čem běţet. Při 

tomto typu tréninku učíme své svěřence rozpoznávat tvary terénu podle vrstevnic, a aby 

rozpoznávali podle mapy, jestli poběţí z kopce či do kopce. 

 Pro další typ tréninku se v terminologii orientačních běţců vţil název 

„Koridory“. Jak jiţ tento název napovídá, výsledná trať má opravdu podobu koridorů. 

(obrázek č. 12). 
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obrázek č. 12: trať „Koridory“ (foto: archiv autora) 

Vytvořit tuto trať není v programu vůbec těţké. Verze programu OCAD 9 a vyšší mají 

funkci „white background“, verze niţší ho nemají, ale dají se vytvořit. Funkce „white 

background“ nám zakrývá ostatní části mapy a zbude nám pouze to, co chceme, aby 

bylo vidět. Tento typ tréninku se vyuţívá pro nácvik azimutu a při běhu nám umoţňuje 

si hlídat okolní prostředí, jak jej vidíme na mapě. Dá se vyuţít jiţ od dětských kategorií, 

 Velmi podobným typem tréninku je tzv. „Švýcarská hra“. (obrázek č. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 13: Švýcarská hra (foto: archiv autora) 

Jak si lze povšimnout na obrázku 13, má mnoho společného s typem tréninku 

„Koridory“. Také slouţí k nácviku azimutu, avšak při přeběhu z jedné kontroly na 
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druhou si nemůţeme kontrolovat podle mapy svou polohu, musíme věřit buzole a snaţit 

se odhadnout vzdálenost mezi kontrolami. Aţ kdyţ se blíţíme ke kontrole, je nám 

znázorněna mapa. Tento typ tréninku bych nedoporučoval úplným začátečníkům, 

zařadil bych ho aţ k tréninku mírně pokročilých. Moţná si někdo klade otázku, jak mají 

být velká zobrazení mapy v okolí kontrol. Záleţí zde na umístění kontroly, jestli je to 

kontrola těţká či lehká a také pro koho je určena. Pro výborné běţce zvolíme okruh 

menší, pro začátečníky volíme okruh větší. 

 Popsal jsem zde pouze ukázku tréninků, které zvládne jednoduchým způsobem 

program OCAD vytvořit, ale existuje samozřejmě další řada typů tréninků. Nastíněné tři 

typy tréninků by šlo vytvořit i bez programu OCAD, avšak bylo by to velmi pracné a 

časově náročné. 

3.1.6. Využití programu pro stavbu štafetových závodů 

Štafetový závod je v orientačních sportech velmi oblíbeným závodem. Jednak 

z důvodu, ţe se závodí v týmu a také z důvodu, ţe díky moderním technologiím je tento 

závod velmi atraktivní. V orientačních sportech většinou tvoří tým štafety 3 členové, ale 

konají se i závody o 4 i více členech. Asi nejpopulárnějším a nejprestiţnějším je 

švédský závod Tiomila, kde tým v muţské kategorii tvoří 10 členů, v ţenské je to pak 5 

závodnic. 

 Dříve byla stavba štafetové trati velmi náročná. Jakmile měl stavitel trať 

hotovou, musel si nakreslit všechny moţné varianty odděleně, aby věděl, kolik je 

variant a kterou jakému týmu má přiřadit. Program OCAD vytvořil funkci, která vytvoří 

všechny varianty tratí samostatně za pár sekund.  

 Tvorba takového závodu je o trochu sloţitější. Nejprve umístíme na mapu 

všechny kontroly, start a cíl. Nyní zadáme kategorii, „course“ – „courses“. V této 

nabídce změníme v poloţce „course type“  „normal course“ na „relay“, tedy štafety a ve 

vedlějším sloupci zadáme počet úseků (je-li štafetový závod tvořen třemi členy štafety, 

počet úseků bude 3). Nyní můţeme začít stavět trať, jak bylo popsáno v kapitole 3.4. 

Pokud však chceme zadat „farstovanou kontrolu“(kontroly, které jsou pro kaţdého 

závodníka jiné a jsou umístěny blízko u sebe), zvolíme „insert“, kde vybereme „team 

variaton“. Vytvoří se nám pavouk, do kterého pak vkládáme jednotlivé kontroly.  
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 Obrázek č. 14 zobrazuje příklad tříúsekové trati, která má první kontrolu 

farstovanou do třech kontrol (31,32,33), druhá kontrola je pro všechny kontroly 

společná (číslo 36). První dva úseky pokračují přes kontrolu číslo 34 na kontrolu číslo 

37. Třetí úseky běţí přes kontrolu číslo 35 na kontrolu číslo 37 a do cíle. (Chromý, 

2010) 

obrázek č. 14: příklad štafetové trati - idealizovaný případ (foto: archiv autora) 

3.1.7. Využití programu pro tisk piktogramů, map a tratí 

Piktogramy (obrázek č. 15) se nazývají popisy kontrol, které obdrţí závodník 

před startem závodu. Jak lze vidět na obrázku 15, nalezneme zde název závodu, pod 

ním zleva doprava pak název trati, délku trati a převýšení, které nás čeká při závodě. 

Trojúhelník nám ukazuje, kde bude start (v našem případě jihovýchodní roh hustšího 

lesa). Ale nejdůleţitějšími prvky jsou popisy kontrol, které jsou uspořádány v pořadí. 

Například první kontrola bude mít číslo 51 a bude se nacházet na křiţovatce cesty a 

rýhy. Poslední řádek znázorňuje vyznačenou vzdálenost od poslední kontroly do cíle.  

 

 

 

 

obrázek č. 15: piktogramy (foto: archiv autora) 
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Připravit takovéto piktogramy není v programu OCAD nijak těţké. Jistě jste si 

všimli, ţe jsem se v podkapitole 3.4. Stavba tratí v programu OCAD nezmínil o panelu 

nástrojů 4. V tomto panelu nástrojů přidáváme jednotlivé popisy kontrol. Stačí jen 

označit danou kontrolu a v kaţdém čtverečku v panelu nástrojů 4 vybereme z nabídky 

daný popis. 

 Jakmile máme u všech kontrol určeny jejich popisy, můţeme začít tisknout. 

V horním panelu nástrojů zvolíme „course – print – control description“. Objeví se nám 

nabídka, ve které zvolíme jakou kategorii chceme tisknout a počet kopií. Není zapotřebí 

kvalitní tisk. Lze tisknout na inkoustových či laserových tiskárnách. 

 V předchozím odstavci jsem se zmínil o tisku piktogramů, ale program OCAD 

umí rovněţ tisknout samostatné mapy, mapy s tratí, případně i s piktogramy. Tato 

funkce usnadnila zejména časově, finančně a organizačně pořádání závodů.  Přibliţně 

do 70. a 80. let 20. století se všechny tratě kreslily ručně za pomoci lihové fixy, pravítka 

a šablony na kreslení kontrol. Oddíl, jehoţ jsem členem (Sportcentrum Jičín), je 

zakladatelem vícedenních závodů. Na počátku 90. let jezdilo na naše vícedenní, 

konkrétně pětidenní závody, aţ 4000 závodníků. Museli jsme tedy připravit přibliţně 

20 000 map. Přišli jsme tedy s novinkou „velkého razítka“. Na jednu stranu se 

připravila z gumových šablon trať a postupně se trať tiskla na mapu. Problém byl v tom, 

ţe se tiskem zkazilo obrovské mnoţství map, takţe celkové náklady byly veliké. 

Nemluvně o časové náročnosti. Nyní si v programu OCAD postavíme tratě a můţeme 

trať s mapou vytisknout přes tiskárnu. Pětidenní závod jsme schopni vytisknout za 2 

dny a navíc tiskem nezkazíme prakticky ţádnou mapu. A jak se tiskne v tomto 

programu? Obdobně, jak jiţ bylo řečeno u piktogramů, s tím rozdílem, ţe vybereme 

místo „control description“ poloţku „courses“. Zadáme, jakou trať chceme vytisknout a 

jaký počet map.  Za chvíli máme natištěno. Tedy stručně řečeno, OCAD nám ušetřil čas 

i peníze. 

3.2. Orienteering organiser 

3.2.1 Definice programu 

 Pro potřeby orientačních běţců byl uţ v roce 1988 vyvinut program Orienteering 

organiser (dále jen Oorg). V souvislosti s moţnostmi tehdejších počítačů zastával tento 

program funkci tvorby piktogramů (viz podkapitola 3.7.). V tehdejším operačním 
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systému MS-DOS se piktogramy napsaly slovně (například severozápadní pata kamene 

o velikosti dva metry), program následně převedl na symboly a piktogramy se mohly 

vytisknout.  

 Tento program se však samozřejmě vyvíjel a to pod vedením Zbyňka Černína. 

Jiţ v roce 1996 vznikla verze Oorg 6, která byly přizpůsobena pro práci v operačních 

systémech Microsoft Windows. S touto verzí dodnes přichází řada nových inovací. Jiţ 

byla zveřejněna nová verze, a to Oorg 11. 

 Oorg je ve své podstatě podobný program jako OCAD, avšak na rozdíl od něho 

neumoţňuje tvorbu map. Jeho hlavní funkcí je stavba tratí. Ale nalezneme zde i mnoho 

funkcí dalších, jako je tvorba startovních listin, tisk SI-průkazek, animace závodů apod. 

3.2.2. OCAD či Oorg 

 Po přečtení předchozích řádků je potřeba si poloţit otázku, který program 

pouţívat. Existuje zde mnoho odlišností, na základě kterých vybíráme daný program. 

Prvním velkým rozdílem je cena. Jelikoţ je Oorg finančně podporován Českým svazem 

orientačních sportů, je pořizovací cena Oorgu pro české kluby 500 korun. Naopak 

program OCAD se pohybuje v řádech tisíců, coţ je pro některé české kluby velká 

investice. 

 Dalším velkým rozdílem je princip stavby tratí. Pro nové vytváření tratí vede 

program Oorg, avšak zadáváme-li trať, kterou máme nakreslenou na mapě ručně, vede 

OCAD. Pokud vytváříme piktogramy kontrol, má navrch OCAD. Ten nám totiţ 

umoţňuje si danou kontrolu přiblíţit na maximum a zároveň si v tomto přiblíţení 

vytvořit piktogram. V programu Oorg musíme nejdříve kontrolu přiblíţit a aţ následně 

kliknout na nabídku piktogramů, kde piktogram vytvoříme. (Ţaloudek, 2007) 

 Velkým nedostatkem je tisk map s tratěmi v programu Oorg. Výsledná mapa je 

kvalitně mnohem horší, něţ-li tisk přes druhý program.  

 Nastínil jsem zde pár základních rozdílů mezi jednotlivými programy. Který 

program pouţívat, si musí kaţdý rozhodnout individuelně sám. Nejjednodušší princip, 

jak to lze zjistit je, ţe si kaţdý uţivatel program zdarma stáhne na internetových 

stránkách (demo verze), vyzkouší a posoudí, který mu více vyhovuje. 
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3.3. SPORTident 

3.3.1. Průkazky, zastaralý fenomén 

 Průkazka! Dnes tento pojem probouzí u orientačních běţců krásné vzpomínky, 

kdy se závodníci tlačili na shromaţdišti před tabulí s popisy kontrol a opisovali je na 

průkazku, aby našli v lese správné kontroly. Průkazku si následně kaţdý libovolně 

vodovzdorně upravil, aby nedošlo v lese k jejímu protrţení a závodník nebyl 

diskvalifikován. Do průkazky (obrázek č. 16) se razily ve správném pořadí kontroly. Na 

kaţdé kontrole byly v lese kleště s různými symboly z důvodu, aby závodník nemohl 

narazit jednu kontrolu do všech políček. Pokud však narazil závodník omylem jinou 

kontrolu, mohl správnou kontrolu orazit do opravných políček R1 aţ R3, jak je vidět na 

obrázku 16. Takovýto způsob raţení kontrol je dnes vyuţíván výhradně jen na 

trénincích či školních závodech, jinak byl nahrazen elektronickým systémem 

SPORTident.  

 

 

 

 

obrázek č. 16: průkazka (foto: archiv autora) 

3.3.2. Vznik a princip fungování 

 Firma SPORTident vznikla ve druhé polovině 90. let 20. století, kdy začala 

vyvíjet elektronický systém raţení pro účely orientačních sportů, zjednodušeně lze říci 

elektronických průkazek. Tato firma zaměstnává přibliţně 10 zaměstnanců, avšak svou 

malou velikost nahrazuje úspěšností svých produktů, které se vyuţívají nejen 

v orientačních sportech na 6 kontinentech ve 46 státech světa. 

 Základní částí systému je elektronická SI-průkazka. Je to radio-frekvenční 

transpondér (česky by se dalo přeloţit - zprostředkovač), který se pouţívá v 

imobilizérech novějších automobilů. V podstatě je to paměťový prvek, který je 

energeticky nezávislý (neobsahuje baterii) a do něhoţ se zapisují a pak z něho čtou 
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údaje induktivní cestou, čili bezkontaktním způsobem. Zápis a čtení uloţených dat se 

provádí pomocí SI-jednotek, které jsou na kontrolách, na startu a v cíli. Tyto jednotky 

baterii uţ mít musí, a to s určitým minimálním napětím. (cit. z http://www.vco-

ob.cz/sp_ident/si_predn.htm) 

3.3.3. SI–průkazka 

 SI-průkazky, v terminologii orientačních běţců „čipy“ prošly určitým vývojem. 

SI-průkazky (obrázek č. 17) jsou připevněny pomocí gumičky zpravidla na ukazováčku 

na své dominantnější ruce (praváci na pravé ruce). Kaţdá SI-průkazka má své jedinečné 

číslo na světě (vlastník s číslem 1 je z Čech, konkrétně z Jičína), nepotřebuje baterii, čili  

vydrţí neomezeně dlouhou dobu, avšak ţivotnost se pohybuje okolo 20 let. Pod jejím 

plastovým obalem se nachází paměťová karta, na kterou se zaznamenává, které kontroly 

a v jakém čase závodník orazil a samozřejmě je tam zaznamenán cílový čas.  

Dnes rozeznáváme 3 typy, a to SI-průkazka6, SI-průkazka8 a SI-průkazka9. Jejich 

velikost je stejná, 7 centimetrů v délce, avšak odlišnosti zde existují. Jednak je to 

kompatibilita s SI-jednotkami (verze SI-průkazky 8 a 9 fungují jen na novějších SI-

jednotkách), počtu pamatovatelných dat, rychlost raţení, počtu mezičasů ad. Na 

internetové stránce  http://www.vco-ob.cz/sp_ident/si_predn.htm jsem se dozvěděl, ţe 

se pracuje na zabudování SI-průkazky do buzoly, ale jelikoţ se jedná o zdroj starý přes 

10 let a ţádný takový výsledek není, zřejmě se od takové idee upustilo.  

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 17: SI-průkazka 6 (převzato z: http://www.sportident.com/index.php?site=site.html&dir=&nav=162) 
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3.3.4. SI-jednotka 

 Dalším důleţitým produktem pro uspořádání závodu jsou SI-jednotky. SI-

jednotky se vyrábí ve více typech, dle toho, jakou funkci budou vykonávat. Na startu 

závodu jsou SI-jednotky, které plní funkci nulování a kontroly nulování SI-průkazek 

(abychom vymazali z SI-průkazek minulý závod či trénink), dále je to startovací SI-

jednotka, která se však vyuţívá převáţně jen na trénincích. Na trati pak razíme SI-

jednotky, které plní funkci kontroly a v cíli se nám nachází SI-jednotka cíl, která zastaví 

náš běţící čas v SI-průkazce. Tato SI-jednotka se nachází u individuálních závodů na 

cílové čáře, ale při štafetových závodech aţ za cílovou čárou, aby mohli závodníci 

„zafinišovat“ a zastavit aţ za cílovou čárou. V tomto případě však musí na cílové čáře 

stát člověk, který hlídá, kdo doběhl na cílovou čáru dříve a podle toho určí, kdo orazí 

cílovou SI-jednotku dříve (v opačném případě by došlo k proházení pořadí 

doběhnuvších závodníků). Mimoto ještě existují další SI-jednotky, ale o tom aţ později.  

 Jako kaţdý produkt, tak i SI-jednotky prošly určitým vývojem. Původně se 

musely před závodem či tréninkem „naprogramovat“ podle toho, jakou funkci budou 

vykonávat. Také se zde nastavoval čas zapnutí a vypnutí. Toto „naprogramování“ 

(obrázek č. 18) se provádí pomocí programu SI-manager, kdy se SI-jednotka přiloţí na 

tzv. „hlavní stanici“, která je připojena k počítači před USB port. Přenos je pak zaloţen 

na induktivní vazbě. Velkou nevýhodou byla časová náročnost. Příprava jednoho 

závodu pro přibliţně 800 závodníků trvala téměř půl dne. Další velkou nevýhodou bylo, 

ţe se SI-jednotky spouštěly pomocí magnetu. S tím souvisel problém, ţe nebylo moţné 

SI-jednotky spustit najednou a existoval zde určitý časový rozdíl (aţ 3 sekundy). 

 

  

 

 

 

 

obrázek č. 18: programování SI-jednotek (převzato z: 

http://www.sportident.com/media/public/pdf/SPORTident_inductive_coupling_stations4678_en.pdf) 
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Firma SPORTident vyvinula novější verze SI-jednotek, jmenovitě 

BSF7(obrázek č. 19) a BSF8(obrázek č. 20). Jak lze vidět na obrázcích, liší se 

vzhledově a umístěním LCD displeje. BSF8 ho má nahoře, BSF7 dole. Hlavní výhody 

těchto SI-jednotek je snadnější pouţívání a nevyţadují tak velkou údrţbu jako 

předchozí SI-jednotky. Hlavně se nemusí programovat, čímţ odpadá časová náročnost 

při přípravě závodů. Ze zapnutí a vypnutí se provede jen pouhým strčením SI-průkazky 

do SI-jednotky a přibliţně za sekundu je SI-jednotka zapnuta. Avšak existuje zde jeden 

problém, kdy SI-jednotky zapínají závodníci, kteří danou kontrolu razí jako první. 

Časová náročnost tohoto úkonu je asi 1 sekunda. Další raţení ostatních závodníků však 

trvá desetiny sekundy a tedy první závodníci ztrácejí sekundy, které jsou však 

v orientačních sportech důleţité. Většinu času stráví tyto SI-jednotky v tzv. Stand-by 

reţimu, který je velmi úsporný a šetří tedy energetickou spotřebu SI-jednotky, jejichţ 

ţivotnost se tedy prodlouţila o pár let oproti minulým SI-jednotkám. Další výhodou je, 

ţe se na displeji SI-jednotky můţeme prohlédnout stav baterie a její původ. Závěrem je 

potřeba zmínit, ţe lze „naprogramovat“ i tyto SI-jednotky, pokud chceme změnit 

například jejich kód či typ. 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 19: SI-jednotka typu BSF7 (převzato z: 

http://www.sportident.com/media/public/pdf/SPORTident_BSF7-D_en.pdf) 
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obrázek č. 20: SI-jednotka typu BSF8 (převzato z: 

http://www.sportident.com/media/public/pdf/SPORTident_BSF8-D_en.pdf) 

 Posledním typem SI-jednotky je BSM7-D USB.(obrázek č. 21) Tento typ slouţí 

k vyčítaní SI-průkazek do počítače, a to tak, kdy je SI-jednotka BSMT-D USB 

připojena k počítači přes USB port a SI-průkazka se strčí do této SI-jednotky. 

K vyvolání přenosu slouţí program OBread SI. Závěrem bych chtěl dodat, ţe existuje i 

SI-jednotka s označením RS 232, plnící stejnou funkci jako SI-jednotka BSM7-D USB, 

která se nepřipojuje do počítače přes USB port, nýbrţ přes port PS/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.  21: SI-jednotka BSM7-D USB (převzato z: 

http://www.sportident.com/media/public/pdf/SPORTident_BSM7-D-USB_en.pdf) 



34 

 

3.3.5. On-line přenos dat 

 On-line přenosem dat se zabývá především firma RACOM, a umoţňuje nám 

pozorovat aktuální dění v průběhu závodu jak na shromaţdišti závodu, tak i doma u 

televize, či počítače. Takovýto fenomén se začal masověji rozvíjet v tomto sportovním 

odvětví aţ v posledních pěti letech. V minulosti, kdy se závodilo bez vyuţití systému 

SPORTident, se v lese na určité kontrole na trati vyskytoval pořadatel, který přes 

vysílačku hlásil do centra závodu čísla či jména závodníků, kteří se na dané kontrole 

vykytují. Hlasatel v centru závodu pak oznamoval přes mikrofon ostatním divákům 

danou informaci. Celkový čas závodníků probíhajících cílovou páskou pak hlasatel 

odhadoval podle startovních listin určité kategorie a času svých hodinek.  

 Firma RACOM vyvinula program, který odstranil tyto nedostatky a umoţnil 

naopak více moţností. Tento program vyuţívá SI-jednotek rozmístěných v lese, které 

jsou napojeny na software, a přes rozhraní GPS přenáší informace jako čas závodníka, 

který orazil danou kontrolu, jeho vedení či ztrátu na vedoucího závodníka, do počítače 

k hlasateli v centru závodu. Obvykle těchto kontrol bývá v lese rozmístěno 5-6, přičemţ 

vţdy poslední kontrola trati je vybavena tímto přístrojem. Tyto informace jsou také 

často poskytovány přes síť wi-fi ostatním lidem v centru závodu, kteří mají u sebe 

notebook a nebo mobilní telefon, ale také i přes internet po celém světě. Často se také 

v centru závodu vyskytuje velkoplošná obrazovka, která tyto informace přenáší. 

 Na vrcholových závodech, jakým jsou Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, 

světové štafetové závody (Tiomilla či Jukola), se navíc na kontrolách  (opatřených SI-

jednotkami a softwarem RACOM) vyskytují televizní kamery, které zabírají závodníky 

a přenášejí tyto záběry na velkoplošnou obrazovku v centru závodu, či umoţňují 

vzhlédnout tyto záběry uţivatelům na internetu.  

3.3.6. SPORTident tisková sada a SPORTident manager 

 SPORTident manager je softwarový nástroj vyvinutý firmou SPORTident pro 

„naprogramování“ SI-jednotek a zpracování vyčítaných čipů jednotlivých závodníků.  

Je poskytován zdarma na internetových stránkách firmy SPORTident. Vyuţívá se 

především pro zpracování výsledků v průběhu závodů. Pro zpracování výsledků 

tréninků, kde je pouţit systém SPORTident, slouţí SPORTident tisková sada. 
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 SPORTident tisková sada je kompletní a kompaktní vyhodnocovací nástroj pro 

vyčítání a tisknutí dat uloţených na SI-průkazkách. Skládá se ze SPORTident vyčítací 

jednotky a termotiskárny. Pouţitím tiskové sady mohou být vyhodnocena a vytisknuta 

data uloţená na SPORTident-čipech. Na standardním výtisku mezičasů (obrázek č. 22) 

se nachází číslo kontroly, čas raţení, mezičas, ztráta na ideální mezičas a celkový čas 

běhu. (SPORTident, 2010, http://www.sportident.com/ media/public/pdf/ SPORTident_ 

printoutset_ MCP7830_cz.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 22: mezičasy (převzato z: 

http://www.sportident.com/media/public/pdf/SPORTident_printoutset_MCP7830_cz.pdf) 

3.4. EMIT 

3.4.1. Definice EMIT 

 Norská firma EMIT vznikla spojením firem REgnly AS a Time Tech AS v roce 

1995. Zabývá se rovněţ jako firma SPORTident elektronickým měřením časů 

závodníků. Na rozdíl od firmy SPORTident, která je v současnosti zaměřena hlavně 

na orientační sporty, firma EMIT působí i v jiných sportovních odvětvích jako 

běţecké lyţování, přespolní či dálkové běhy atd. 

3.4.2. EMIT a orientační sporty 

Firma EMIT pro účely orientačních sportů vyrábí 2 typy zařízení. Pro účely OB 

je to zařízení Løperbrikke (obrázek č. 23). Jedná se o zařízení, které si nese běţec v ruce 

a na kontrolních stanovištích ho přikládá do stejně velké destičky. Nevýhodou oproti 
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zařízení SPORTident je, ţe kdyţ je zařízení přiloţeno, nevydá ţádný zvuk, pouze 

problikne a tudíţ se závodník musí soustředit, aby si byl jist, ţe správně orazil. Takto se 

stává, ţe ztrácí na jedné kontrole vteřinu či dvě. Zařízení SPORTident totiţ vydá 

zvukový signál a závodník si můţe být jist, ţe kontrolu orazil správně. 

 

 

   

 

 

obrázekč.  23: zařízení Løperbrikke (převzato z: http://www.emit.no/product/loperbrikke-ver-2-63) 

Pro účely sportovních odvětví LOB a MTBO se vyuţívá zařízení emiTAG timing chip 

(obrázek č. 24). Tohoto zařízení bylo vyuţito při letošním Mistrovství Evropy v LOB 

v Norsku a u závodníků vyvolalo rozporuplné pocity. Velkou výhodou tohoto zařízení 

je, ţe nemusíte jako v případě SPORTidentu u kontroly zastavovat, coţ v některých 

případech, jako je jízda na lyţích a kolech je sloţité, ale stačí jen zpomalit. Snímač, 

který je umístěn na kontrole, je schopen přijmout signál z čipu, který má závodník 

umístěn na ruce ve vzdálenosti do 1 metru. Závodník musí pouze sledovat světelný 

signál umístěný na kontrole, zda byl jeho signál přijmut. S tímto zařízením jsou však 

problémy, ţe emiTAG timing chip je upevněn na suchý zip na ruce a často se vlivem 

potu uvolňoval a posouval, coţ je pro závodníka nepříjemné. Druhým problémem je 

pouze světelný signál, který musí závodník sledovat po dobu pár sekund a nemůţe se 

soustředit na mapování k dalšímu postupu. Řešením tohoto problému by zajisté bylo 

zavedení zvukového signálu.  

 

 

 

 

obrázekč.  24: emiTAG timing chip (převzato z: http://www.emit.no/en/product/emitag-timing-chip-157) 
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3.4.3.  Emit nebo SPORTident? 

 Ačkoliv zařízení vyvinuté firmou Emit vzniklo dříve neţli zařízení firmy 

SPORTident, Emit dnes za touto firmou zaostává. Hlavním rozdílem a důvodem, proč 

se Emit vyuţívá méně, je princip raţení a nastavení baterií. Zařízení firmy Emit mají 

umístění baterií na čipech, které má závodník v ruce, kdeţto SPORTident má umístěné 

baterie na SI-jednotkách, které jsou na kontrole. Závodníkovi se tedy můţe stát, ţe 

zařízení od firmy EMIT můţe během závodu dojít baterie a nemůţe tedy razit. Při 

naskytnutí tohoto problému jsou pak na kontrolách umístěny papírové lístečky, které 

musí závodník nést v ruce po zbytek závodu, coţ je pro něho velmi nepříjemné. Pokud 

však dojde baterie u SI-jednotek od SPORTidentu, jsou na kontrolách umístěny spolu 

s SI-jednotkou kleště, které můţe závodník orazit do určeného políčka v mapě a tím se 

prokáţe, ţe na dané kontrole byl. Tento problém se u SPORTidentu vyskytuje pouze 

ojediněle.  

Dalším rozdílem je velikost čipu, který má SPORTident mnohem menší neţ 

Emit, coţ je pro závodníka příjemnější. V neposlední řadě je pak důleţité upozornit  na 

signál při raţení, který je u zařízení  firmy SPORTident zvukový i světelný, na rozdíl od 

firmy EMIT, kde je pouze světelný. 

 V součastné době se u orientačních sportů vyuţívá hlavně zařízení firmy 

SPORTident. SI-průkazky od této firmy mají zakoupeny všichni orientační závodníci na 

celém světě, z čehoţ lze usuzovat, ţe pokud firma Emit nepřijde s převratnou inovací, 

která by byla schopna nahradit SI-průkazky od firmy SPORTident, nedojde k přechodu 

na zařízení firmy Emit. Avšak tato firma investuje do vývoje hodně finančních 

prostředků, proto se můţeme jen nechat překvapit, jak se situace během několika let 

vyvine. 

3.5. TRAC-TRAC 

3.5.1. Princip fungování programu 

 Pro účely orientačních sportů byl vyvinut softwarový systém Trac-Trac pro 

online sledování závodníka v terénu. 

 Systém vyuţívá pro přenos dat systémy GPS a GSM. Kaţdý závodník obdrţí 

před startem trac jednotku, připevněnou na vestě, se kterou pak běţí celý závod. Tato 
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jednotka určuje v intervalu jedné sekundy aktuální pozici závodníka a přenáší ji GSM 

přenosem do centra závodu, kde jsou tyto informace v kombinaci s mapou 

vizualizovány na velkoplošné obrazovce nebo jiném zobrazovacím zařízení. Data lze 

téţ online přenášet přes internet, kde si je můţe kterýkoliv uţivatel na světě zdarma 

stáhnout a prohlédnout. Tento systém se hojně vyuţívá během ţivých přenosů 

světových závodů, kde závodníka zabírají jednak kamery na určitých strategických 

místech, a také se nám zobrazuje mapa s daty trac jednotky, kde se daný závodník 

nachází. Tato kombinace dělá ţivý přenos závodu velmi atraktivním a leckdy i 

napínavým aţ do úplného závěru. 

 Prozatím nedostatkem tohoto systému je v rychlost přenášení dat v závislosti na 

reliéfu. V členitém reliéfu, kde se nachází skály, hluboká údolí apod. je signál špatně 

vysílán a data o závodníkovi, kde se právě nachází, mohou být mylná. Hovoříme však 

o odchylce v řádech jednotkách metrů. Avšak s rostoucí citlivostí GPS čipu, zavedením 

lokalizátoru Galileo, lze předpokládat, ţe tento handicap odpadne. 

3.5.2. Funkce při online přenosu 

 Na obrázku č. 25 (online přenos při Mistrovství světa 2008 v Olomouci) si lze 

prohlédnout, jak takový přenos probíhá a jaké funkce lze při takovém online přenosu 

případně vyuţít. 

obrázek č. 25: TRAC-TRAC online přenos ( převzato z: 

http://www.tractrac.dk/archive/current/20080717-WOC-middle/indexwomen.html 

V pravé nabídce jmen si lze vybrat, které závodnice chceme pozorovat. Ty se nám pak 

objeví v různých barvách a s jejich jménem na mapě. Pod touto nabídkou si lze pomocí 
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nástroje zoom mapu přiblíţit či oddálit. Poslední funkcí je v dolní nabídce „replay“, 

která nám umoţňuje sledovat průběh závodu po jeho skončení. Závod lze sledovat ve 

dvou variantách, buď jak se běţelo v přímém přenosu nebo při označení „mass start“ se 

nám závodníci „rozběhnou“ hromadně a lze sledovat, kdo v daném okamţiku a v 

 jakém čase na trati vedl. 

3.5.3. Výhody a nevýhody programu 

 Velkou výhodou tohoto programu je, ţe můţeme sledovat závod v reálném čase 

a máme průběţný přehled o dění na trati. Velmi atraktivní jsou pak štafetové závody či 

závody s hromadným startem, kdy nemusíme sledovat průběţný čas závodníků a 

soustředíme se pouze na to, kdo je v dané době na prvním místě. 

 Velkým přínosem tohoto programu je, ţe jsou k dispozici kompletní data o 

postupech závodníků, která lze různými způsoby vyhodnocovat, zobrazovat a mají 

velký význam pro trenéry a závodníky, kteří pak mohou diskutovat a rozebírat daný 

závod. Mají moţnost poučit se ze svých chyb či vyhodnocovat postupy soupeřů. Před 

zavedením této technologie toto nebylo moţné. Závodníci si museli své postupy 

pamatovat a nikdy nedosáhli takové přesnosti jako prostřednictvím systému Trac-Trac. 

 Za nevýhodu tohoto systému lze povaţovat její cenu. V současnosti je tato 

technologie velmi nákladná, pouţívá se pouze na světových, případně „velkých“ 

závodech. S postupem času lze ale předpokládat, ţe tato technologie zlevní a stane se 

standardní součástí závodů niţší kategorie. 

3.5.4. Rozšíření do ostatních sportů 

 Vzhledem k tomu, ţe tato technologie umoţňuje všem divákům mít aktuální 

přehled o dění na trati, projevili o ni zájem ostatní sportovní odvětví jako mountain 

bike, přespolní a dálkové běhy, běhy do vrchu či závod plachetních lodí. 

3.6. Informační zdroje 

3.6.1.  Historie a počátek informačních zdrojů 

 V minulosti, před vznikem a rozšířením internetu a vzhledem k dnešní době, 

byla veškerá organizace závodů, tréninků či soustředění problematická. Před počátkem 

sezóny se dohodly termíny jednotlivých závodů, které se poštou odeslaly na adresy 
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jednotlivých klubů, které je sdělovaly svým členům na trénincích nebo prostřednictvím 

nástěnek umístěných na nějakém strategickém místě ve městě. Taktéţ organizace 

jednotlivých tréninků nebyla jednoduchá. Pokud nastala nějaká změna času odjezdu či 

úplného zrušení, často se to většina lidí ani nedozvěděla a přišla na trénink, který nebyl. 

Například v tomto směru nám informační zdroje ulehčily naši komunikaci, ale také 

přinesly mnoho dalších pozitivních věcí. 

 Orientační sporty nejen v České republice vyuţívají moţností sítě internet jiţ od 

počátku rozšíření internetu. Struktura, obsah a aktualizace jednotlivých webových 

stránek je na velmi vysoké úrovni. 

3.6.2. Internetové stránky svazu, oblastí a klubů 

 Český svaz orientačních sportů disponuje internetovou stránkou 

www.orientacnisporty.cz. Nalezneme zde odkazy na stránky jednotlivých sekcí, 

kterými jsou OB, LOB, MTBO a Trail-O. V levé části nás pak informuje stránka o 

struktuře svazu a nalezneme zde odkazy na mapový server orientačních sportů, časopis 

Orientační běh, ale taktéţ se zde můţeme dočíst základní informace o tom, co 

znamenají orientační sporty. Důleţitými prvky, které zde nalezneme, jsou jednotlivé 

aktualizované články o událostech v českém orientačním sportu a rovněţ odkazy na 

stránky závodů, které byly pořádány nebo budou pořádány v následujících 14 dnech. 

Mimo těchto závodů přímo pro registrované členy v českém svazu orientačních sportů, 

jsou zde i doporučovány závody, které slouţí široké veřejnosti, kde si mohou přijít 

zazávodit a vyzkoušet krásy orientačních sportů. 

 Sekce Orientační běh se dělí na 11 oblastí a kaţdá z těchto oblastí rovněţ 

aktualizuje své webové stránky. Důleţitými odkazy jsou zde pořádané závody, 

informace typu rozpis, pokyny závodu, startovní listina, výsledky a mezičasy. Dále 

jsou tyto stránky aktualizovány o pořádaná soustředění pro talentované ţactvo v dané 

oblasti a o různá školení pro rozhodčí či trenéry. 

 Rovněţ kaţdý registrovaný klub v Českém svazu orientačních sportů vlastní své 

webové stránky. Na těchto stránkách nalezneme nejen informace o výsledcích daného 

klubu na závodech, ale i mnoho dalších věcí, které zjednodušily komunikaci v klubu. 

Kromě přihlašování na závody zde kluby informují o trénincích, odjezdech na závody, 

pořádání závodů či soustředění, případně vedou jednotliví členové diskusi. Jak jsem 
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uvedl v počátku této kapitoly, tyto záleţitosti bylo obtíţnější v době bez internetu 

prodiskutovat, ale dnes to zvládneme za malou chvíli. 

3.6.3. Přihlašovací systém OB-Haná 

 Přihlašovací systém OB-Haná slouţí k hromadnému přihlašování klubů a jejich 

členů na jednotlivé závody. Původně se kluby přihlašovaly na závody prostřednictvím 

e-mailů, avšak Hanácká oblast vyvinula pro svoji oblast vlastní centrální přihlašovací 

systém, který se osvědčil a dnes slouţí k přihlašování všech závodníků na závody. 

 Kaţdý registrovaný člen v Českém svazu orientačních sportů se zde zaregistruje 

a můţe se sám přihlašovat na jednotlivé závody. Před započatou sezónou jsou zde 

vypsány všechny závody, které se budou konat a je zveřejněn jejich rozpis i odkaz na 

stránky závodů. Jednoduchým způsobem se tedy kaţdý závodník přihlásí, kam chce 

přijet. Tento přihlašovací systém je velmi uţitečný rovněţ pro pořadatele, jelikoţ si 

seznam přihlášených závodníků na svůj závod můţe vyexportovat do souboru, ve 

kterém má o všech závodnících přehled a rovněţ můţe z tohoto souboru vytvořit 

startovní listiny. V poslední řadě je potřeba zmínit, ţe tento přihlašovací systém 

vyuţívají pouze sekce OB a LOB. 

3.6.4. Blogy a diskusní fóra 

Na internetu se vyskytuje mnoho blogů a diskusních fór věnujících se tematice 

orientačních sportů. Asi nejnavštěvovanějším blogem je „Jak to vidí Béďa“. Tento blog 

funguje několik let a za tu dobu si získal velký respekt. Píše ho totiţ bývalý předseda 

Českého svazu orientačních sportů a dodnes člen předsednictva Petr Klimpl. Kromě 

mnoha odkazů na různé stránky zde nalezneme 4 sekce, v nichţ vyjadřuje své názory 

na upořádané výsledky a hodnotí jednotlivé výsledky. Jeho názory mají velikou váhu a 

velmi často se z tohoto hlediska hodnotí úspěšnost uspořádaného závodu. Tedy, většina 

pořadatelů se třese, co „Béďa“ po závodě napíše. 

 Dalšími nejčtenějšími blogy jsou zejména stránky jednotlivých reprezentací a 

také blogy reprezentantů. Za zmínku stojí zejména blog naší nejúspěšnější 

reprezentantky Dany Broţkové, danabrozkova.cz, dále pak blog současného nejlepšího 

reprezentanta Michala Smoly, michalsmola.planstudio.cz. Lze ale najít i další blogy 

českých reprezentantů, Jana Procházky, Evy Juřeníkové, Radky Broţkové, Tomáše 

Dlabaji či Jana Mrázka. Reprezentanti na svých blozích sdělují informace o svých 
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tréninkových jednotkách a tedy někdo si můţe vzít i příklad. Avšak pokud nejste 

trénovaný sportovec, nezkoušejte to. Dále nám sdělují své záţitky ze soustředění a 

závodů. Mimoto nám nabízejí své mapy ze závodů se svými postupy na trati, coţ je 

poučné. 

 Diskusních fór je s tematikou orientačních sportů rovněţ mnoho. Nejznámějším 

a nejnavštěvovanějším je diskusní fórum nacházející se na internetové stránce 

orienteering.cz/ben, která vznikla na konci minulého století. Mohou zde diskutovat 

úplně všichni bez rozdílu věku. O jeho oblíbenosti svědčí vysoká návštěvnost.   

3.6.5. Mapový server orientačního běhu  

 Před 6 lety spojily kartografické firmy SHOCart a T-mapy své síly, kdyţ začaly 

vytvářet Mapový server orientačního běhu. Hlavní zásluhu na tomto projektu pak nese 

pan Zdeněk Lenhart. Do této doby nebylo moţné zjistit, kolik jiţ bylo vytvořeno map a 

v jakém prostoru se mapy nacházejí.  

 Mapový server se nachází na internetové stránce http://csob.tmapserver.cz/. Na 

pohyblivé mapě České republiky jsou obrysově vyznačeny všechny mapy pro 

orientační sporty vydané po roce 1960 aţ po současnost. Kaţdý klub, který novou 

mapu vydá, má povinnost oskenovanou mapu poslat panu Lenhartovi, který ji zde 

zveřejní. Mimoto, si můţeme kaţdou mapu prohlédnout, samozřejmě v horším 

rozlišení, aby nebylo moţné mapy vyuţívat pro jakékoliv účely a nedošlo tak 

k porušení autorských práv dané mapy. V součastné době tento Mapový server eviduje 

přes 5000 map jak pro OB, tak pro LOB i MTBO. 

 Mapový server na svých internetových stránkách vyznačuje na mapě České 

republiky, kde se budou nacházet shromaţdiště závodů pro daný rok a v jakém prostoru 

se bude závodit. Tato funkce je dobrá z hlediska toho, aby se nikdo v daných 

prostorech před závody nevyskytoval a nedošlo tak k porušení pravidla fair-play. 
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4. Diskuse a Závěr 

 

V bakalářské práci jsme představili moderní technologie vyuţívané 

v orientačních sportech. Shrneme-li jejich přínos, moderní technologie ve všech 

ohledech zkvalitnily toto sportovní odvětví. 

Při pořádání závodů nám šetří zejména čas a peníze. V programu OCAD 

připravíme velmi kvalitní mapu za rozumnou cenu. Rovněţ v tomto programu nebo 

v programu Oorg můţeme připravit tratě pro závod. Různá zařízení od firmy 

SPORTident přesně změří časy závodníků a podávají nám nejen okamţité výsledky, ale 

spolu s firmou RACOM nám podávají průběţné výsledky. Ty jsou pak přenášeny 

hlasateli závodu  na shromaţdišti, který je hlásí ostatním závodníkům a divákům. Firma 

TRAC-TRAC přenáší prostřednictvím GPS a GSM přenosu aktuální informace o 

závodníkovi, kde se právě v lese nachází. Tyto informace se nám zobrazují na mapě 

vyobrazené na velkoplošné obrazovce na shromaţdišti závodu nebo si je mohou 

prohlédnout diváci na internetu. Tento přenos je pak velmi atraktivní při závodech 

s hromadným startem nebo při štafetových závodech. Je však potřeba podotknout, ţe 

přenos od firmy TRAC-TRAC je velmi nákladný, proto se vyuţívá jen při velkých 

závodech jako je mistrovství světa nebo Evropy, popřípadě na velkých štafetových 

závodech Tiomilla a Jukola.  

Moderní technologie hrají rovněţ velkou roli v procesu tréninků. Zařízení od 

firmy SPORTident nám umoţňují získat kromě celkového času při závodech a 

trénincích také časy, které závodníci absolvovali mezi jednotlivými kontrolami. Tyto 

mezičasy spolu se znalostí, kudy závodník přesně běţel, coţ nám umoţňuje firma 

TRAC-TRAC, nám dávají velmi dobré podklady pro analýzu daného závodu či tréninku 

a rovněţ porovnání se mezi závodníky.  

Nesmíme opomenout ani internetové stránky, které zlepšily komunikaci mezi 

závodníky, trenéry, zájemci o tento sport a komunikaci ve smyslu organizování tréninků 

a závodů. V případě internetu je důleţité upozornit také na jednotný přihlašovací systém 

OB-Haná. Dnes se všichni rychle a jednoduše na závody přihlásí a pořadatel si seznam 

přihlášených stáhne. Dříve se museli přihlásit závodníci prostřednictvím pošty, coţ bylo 

zdlouhavé a drahé. 
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Velmi důleţité je upozornit na přínos informačních technologií, kde není na 

první pohled tak znatelný. Informační technologie zatraktivnily tento sport jak 

účastníkům závodu, divákům, tak i široké veřejnosti. V dnešní době, kdy dochází 

k zeštíhlení základen mládeţe a je nedostatek finančních prostředků, je toto velmi 

důleţité. Tento proces vyústil k podání ţádosti k Mezinárodnímu olympijskému výboru 

k zařazení disciplíny LOB do programu Zimních olympijských her v Soči v roce 2014. 

Avšak Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, ţe nebude začleňovat do těchto 

olympijských her ţádný nový sport. V této snaze se však bude pokračovat i nadále. 
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6. Přílohy 

6.1. Ukázka mapy pro OB 

Mapa Valečov-východ z roku 2010. Mapa je zmenšena na 70% své původní velikosti.                       

obrázek 26: mapa OB Valečov-východ (foto: archiv autora) 
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6.2. Ukázka mapy LOB 

Mapa Tänndalen z roku 2011, na které se konala krátká trať na letošním Mistrovství 

světa v LOBu. Mapa je zmenšena na 66% své původní velikosti. 

  

 

 

 

 

 

obrázek 27: mapa Tänndalen (převzato z: 

http://www.skiwoc2011.com/pdf/maps/WSOC_middle_men_2.pdf) 
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6.3. Ukázka mapy MTBO 

Mapa Biřička jih MTBO z roku 2004, na které se konal v roce 2004 Český pohár 

v MTBO. Mapa je zmenšena na 65% své původní velikosti. 

 

 

 

 

 

 

obrázek 28: mapa Biřička jih MTBO (převzato z: 

http://csob.tmapserver.cz/tms/html/docs/nahledy.php?rastr=4247a) 

      


