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1. Hromadný nákup dat Zeměměřického úřadu (ZÚ) 

 

MR ČSOS vyhlašuje podzimní kolo hromadného nákupu dat ZÚ členy ČSOS (oddíly, případně fyzické osoby) pod 

hlavičkou MR ČSOS s možností uplatnění množstevní slevy při větším počtu než 20 výdejních jednotek od jednoho 

produktu.  Objednat je možné datové sady Výškopisu (DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G) a Ortofoto. 

 

Hromadná objednávka bude realizována cca 2× ročně (jaro, podzim). Na každou objednávku bude sepsána smlouva 

o užití digitálních produktů mezi ZÚ a ČSOS. V rámci této smlouvy budou vyřízeny všechny dílčí objednávky členů 

ČSOS. Licenční poplatky hromadné objednávky budou uhrazeny ČSOS. Sekretariát ČSOS po předání dat provede 

fakturaci dílčích objednávek členů ČSOS. Přijímáním a vyřizováním objednávek je pověřen Bohumil Háj 

(bobhaj56@gmail.com).  

   

Objednávky budou přijímány výhradně na objednávkovém formuláři zaslaném e-mailem, jehož součástí jsou i 

licenční podmínky, které budou objednáním přeneseny na objednatele. Objednávkový formulář je k dispozici ke 

stažení na stránce Mapové rady ve formátu PDF. Součástí editovatelného formuláře jsou vysvětlivky použitých 

termínů a návod pro sestavení objednávky.  

 

Závazné objednávky pro nejbližší hromadnou objednávku zasílejte do 10. 10. 2014. V případě nejasností 

kontaktujte Boba Háje (tel. 602 750 910, e-mail: bobhaj56@gmail.com). 

 

 

2. Školení začínajících kartografů 

 

Mapová rada ČSOS pořádá školení pro začínající kartografy, které se bude konat v termínu 14.-16. 11. 2014 (pátek 

až neděle) v rekreačním středisku Renospond ve Zderazi (3 km severozápadně od Proseče u Skutče). GPS souřadnice 

49°49′24.69″ N   16°06′16.13″ E. Účastníci pod vedením zkušených lektorů získají teoretické znalosti a praktické 

zkušenosti se zpracováním map pro OB (mapování v terénu, kresba v OCADu, mapové klíče, tisk, evidence map, 

zásady organizace mapování, …). Pro účastníky je zajištěno ubytování a stravování formou plné penze, doprava není 

hrazena. Školení začíná v pátek obědem a končí v neděli odpoledne. Účastnický poplatek činí 1.100,- Kč na osobu a 

pobyt a je plně hrazen účastníky.  

 

Závazné přihlášky zasílejte do 2. 11. 2014 e-mailem na adresu langr.jan@centrum.cz nebo poštou na adresu: Jan 

Langr, Lidická 503/1, 500 11 Hradec Králové 11. V přihlášce uveďte oddíl, kontaktní osobu (adresa, e-mail, telefon, 

mobil) a seznam účastníků včetně rodného a registračního čísla. Podrobnější informace včas naleznete na Internetu 

na stránce Mapové rady a budou Vám zaslány e-mailem na kontaktní osobu. S přihláškou neotálejte, počet míst je 

omezen a přihlášky budou zařazeny podle data jejich přijetí. 

 

 

3. Prodej OCADu v České republice 

  

Vznikl český OCAD tým tvořený Jiřím Daňkem a Janem Pickem, který bude zajišťovat prodej a podporu SW OCAD 

přímo v České republice. Objednávky, podněty, připomínky a požadavky na rozvoj mohou uživatelé  OCADu 

vyřizovat v češtině přímo v rozhraní nového webu www.ocad.cz. Celou řadu obrazových materiálů týkajících se 

OCADu 11 mohou uživatelé najít na sociální síti www.facebook.com/ocad.cz. Uživatelé mohou při nákupu resp. 

upgradu OCADu získat zajímavé bonusy – stavitelé tratí a rozhodčí podrobný a obrazově bohatý manuál  

„Stavba tratí v OCADu 11“, mapaři pak komfortní tužkovník nebo barevné tuhy. 

 

 

Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS 

V Hradci Králové 21. 9. 2014 
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