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1. Školení začínajících kartografů 

 

Mapová rada ČSOS pořádá školení pro začínající kartografy, které se bude konat v termínu  6.-8. 11. 2015 (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 (klasické i digitální mapování v terénu, kresba v OCADu a OO Mapperu, 

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 v 11 hodin a končí v neděli odpoledne. 

Účastnický poplatek činí 1.100,- Kč na osobu a pobyt a je plně hrazen účastníky.  

Přihlášky: přes ORIS (ID závodu = 3203). Termín přihlášek do 25. 10. 2015. 

 

Podrobnější informace včas naleznete na Internetu na stránce Mapové rady a budou Vám zaslány e-mailem. S 

přihláškou neotálejte, počet míst je omezen na 30 účastníků a přihlášky budou zařazeny podle data jejich přijetí. 

Souběžně se školením se uskuteční výjezdní zasedání Mapové rady za účasti krajských kartografů. 

 

2. Smlouva s Národním archivem v Praze 

 

Byla podepsána smlouva mezi ČSOS a Národním archivem v Praze. Na jejím základě bude 3. řada fyzických výtisků 

Archivu map ČSOS uložena a archivována v Národním archivu v Praze. Tímto dlouho připravovaným krokem bude 

dosaženo zamýšleného stavu, kdy každá ze tří řad fyzických výtisků bude uchovávána na jiném, fyzicky odděleném 

místě. Již dříve došlo k přemístění druhé řady Archivu map ČSOS do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

 

3. Prezentace Archivu map a Mapového portálu ČSOS na 21.  Kartografické konferenci v Lednici 

 

Řešení Centrální evidence map pro orientační sporty a jejich archivace v prostředí Mapového portálu ČSOS bylo 

představeno odborné veřejnosti začátkem září na 21. Kartografické konferenci v Lednici. Příspěvek a poster připravil 

a odprezentoval Luděk Krtička. Prezentaci můžete shlédnout zde, na poster se můžete podívat tady. 

 

4. Náměty na rozvoj Mapového portálu ČSOS resp. Centrální evidence map 

 

Do systému Centrální evidence map je přihlášeno již více než 130 uživatelů, kteří zastupují více než 80 klubů. Od 

začátku března bylo zaevidováno již více než 250 map. Případné připomínky k systému Centrální evidence map či 

náměty na rozvoj Mapového portálu ČSOS zasílejte e-mailem na adresu mapovyportal@orientacnisporty.cz nebo 

langr.jan@centrum.cz. 

 

5. Reciproční poskytnutí dat Zeměměřického úřadu (ZÚ) 

 

Po skončení 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB pro rok 2017 (listopad 2015) bude 

vyhlášena hromadná objednávka ČSOS na data výškopisu (DMR 4G/DMR 5G, DMP 1G) na základě reciproční 

smlouvy mezi ČSOS a Zeměměřickým úřadem. Tuto možnost budou moci využít i úspěšní pořadatelé již 

ukončeného výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB pro rok 2016. 

 

 

Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS 

V Hradci Králové 30. 9. 2015 
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