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1.

Reciproční smlouva mezi ČSOS a Zeměměřickým úřadem (ZÚ)

V říjnu byla podepsána reciproční smlouva o vzájemném poskytování podkladových dat mezi ČSOS a ZÚ. Na jejím
základě mohou členové ČSOS (oddíly, případně fyzické osoby) pod hlavičkou MR ČSOS získat zdarma podkladová
data výškopisu (DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G) pro účely zpracování OB mapy pro konkrétní závod. Příjemci dat
budou naopak povinni poskytnout ZÚ prostřednictvím MR ČSOS vybrané prvky polohopisu zpracované a vydané
OB mapy (komunikace, vodstvo).
MR ČSOS připraví projekt, do něhož se budou moci jednotliví žadatelé přihlásit. MR ČSOS připraví do konce roku
2014 návrh pravidel pro účast v projektu.

2.

Workshop Příprava mapových podkladů

Mapová rada ČSOS pořádá workshop Příprava mapových podkladů, který se uskuteční v termínu 24.-25. 1. 2015.
Místo konání bude upřesněno. Cílem workshopu je seznámit se současnými technikami přípravy mapových
podkladů pro tvorbu map pro orientační sporty. Program bude zaměřen jak na teoretické znalosti související
s přípravou mapových podkladů, tak i na praktické dovednosti v softwaru. Akce je určena především pro začínající
kartografy a zájemce, kteří nemají s přípravou podkladů v software větší zkušenosti. Více informací naleznete zde.
Přihlášky jsou do 15. 12. 2014, přihlašování probíhá online přes formulář. Podrobnější informace o akci budou
zaslány e-mailem do konce roku. S přihláškou neotálejte, počet míst je omezen a přihlášky budou zařazeny podle
data jejich přijetí.

3.

Mapový portál ČSOS

Byla zveřejněna nová verze aplikace na stávající adrese csos.tmapserver.cz. Podrobnosti o mírně upraveném
uživatelském rozhraní naleznete v záložce O projektu. V aplikaci jsou doplněny mapy vydané v letech 2012 a 2013.
Doplněno je rovněž dalších cca 3000 georeferencí náhledů map. Nyní si v Google Earth můžete zobrazit mapy cca v
rozsahu ID 0001-6100. Mapy za rok 2014 budou doplněny v průběhu zimy. Od jara 2015 pak budou mapy
doplňovány průběžně po předání povinných výtisků.

4.

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.
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