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1.

Mezinárodní rok mapy

V období let 2015 až 2016 probíhá Mezinárodní rok mapy (http://internationalmapyear.org/). Protože orientační
nadšenci pod hlavičkou ČSOS jsou vydavateli značného počtu map, Mapová rada ČSOS se rozhodla připojit k této
celosvětové akci propagující mapy mezi veřejností. A jak se můžete připojit Vy? Stáhněte si logo ze stránky Mapové
rady ČSOS a označte jím Vámi vydávanou mapu pro orientační sporty v průběhu celého roku 2016.
2.

Smlouva s Národním archivem v Praze

V prosinci 2015 byla třetí řada Archivu map ČSOS předána do Národního archivu v Praze. Naše mapy se tím i
oficiálně stávají součástí národního kulturního dědictví uchovávaného pro příští generace, což je jistě hezká pocta.
Současně jde o poslední zásadní krok v budování Archivu map ČSOS. Mapy jsou shromážděny, dokumentovány
textem, náhledem i zákresem, zpřístupněny veřejnosti na Mapovém portálu ČSOS a bezpečně uloženy na třech
místech – první řada v péči Mapové rady ČSOS, druhá ve sbírce Orientační běh v Muzeu jihovýhodní Moravy ve
Zlíně a třetí v Národním archivu v Praze. Nové přírůstky nadále shromažďuje, dokumentuje a na uvedená tři místa
ukládá Mapová rada ČSOS péčí správce archivu Zdeňka Lenharta.
3.

Reciproční poskytnutí dat Zeměměřického úřadu (ZÚ)

Na základě reciproční smlouvy mezi ZÚ a ČSOS o výměně dat a spolupráci při jejich aktualizaci mohou úspěšní
účastníci výběrového řízení na pořadatele soutěží ČSOS v OB 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). Šablony pro přípravu výstupního souboru dat v prostředí OCAD 8, 9, 10 a OO Mapperu jsou ke stažení
zde. Součástí šablon je popis výstupního souboru a postup jeho přípravy.
Objednání dat bude provedeno centrálně prostřednictvím MR ČSOS ve dvou termínech v průběhu roku s ohledem na
termíny výběrových řízení sekce OB na pořadatele soutěží ČSOS v OB. Soustředěním objednávek a následnou
distribucí dat je za MR ČSOS pověřen Jan Langr (langr.jan@centrum.cz).
Objednávky budou přijímány výhradně na objednávkovém PDF formuláři zaslaném e-mailem, jehož součástí jsou i
licenční podmínky, které budou objednáním přeneseny na objednatele. Povinnosti objednatele vyplývající z
recipročního poskytnutí dat a sankce v případě porušení licenčních podmínek budou dále zakotveny ve smlouvě o
uspořádání závodu soutěží sekce OB mezi ČSOS a objednatelem (pořadatelem). 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.
Termín uzávěrky závazných objednávek pro vyhlášenou objednávku je stanoven na 14. 2. 2016. V případě
nejasností kontaktujte Jana Langra (tel. 602 166 238, e-mail: langr.jan@centrum.cz).
4.

Pravidla pro hospodaření s prostory

Mapová rada upozorňuje, že 1. 1. 2016 nabyl účinnosti odst. 7.1 Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS (viz text
níže), a to pro všechny vydavatele map pro orientační sporty bez výjimky. Blokované prostory jsou zobrazeny na
Mapovém portálu ČSOS. Podrobnosti lze najít v dokumentu Centrální evidence map.
Vydavatel evidované mapy vydané v souladu s platnými zásadami evidence map dle této směrnice má prostor
zobrazený na této mapě blokovaný vůči všem dalším potenciálním vydavatelům či pořadatelům po dobu 10
kalendářních let od roku konání první soutěže ČSOS, pro kterou byla tato mapa použita, včetně (tj. v roce konání

první akce a v následujících 9 letech). Dohodou mezi těmito subjekty lze dobu blokace v každém konkrétním
případu zkrátit.
Vydavatel může v kraji, v němž má sídlo, vydat mapu kteréhokoliv prostoru bez nutnosti žádat o souhlas krajského
kartografa. Pokud prostor leží zčásti nebo zcela v jiném kraji, je vydavatel povinen před započetím mapování získat
souhlas krajského kartografa dotčeného kraje.
Není povoleno vydat mapu prostoru, který je pro rok plánované akce embargován jiným vydavatelem.
V prostoru, který je pro rok plánované akce blokován jiným vydavatelem, je možno novou mapu vydat jen se
souhlasem tohoto vydavatele. V případě, že libovolná část blokovaného prostoru je blokována více vydanými
mapami, se má za to, že je blokována mapou, která byla poprvé použita jako poslední.
5.

Hromadný nákup dat Zeměměřického úřadu (ZÚ)

MR ČSOS vyhlašuje další 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 je realizována 2× ročně (únor, srpen), termíny uzávěrky objednávek jsou stanoveny na 31.
ledna a 31. července. 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 členům ČSOS.
Přijímáním a vyřizováním objednávek je pověřen Bohumil Háj (bobhaj56@gmail.com).
Objednávky budou přijímány výhradně na objednávkovém PDF 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.
Termín uzávěrky závazných objednávek pro vyhlášenou hromadnou objednávku je stanoven na 31. 1. 2016.
V případě nejasností kontaktujte Boba Háje (tel. 602 750 910, e-mail: bobhaj56@gmail.com).
6.

Školení začínajících kartografů

Školení se uskuteční v termínu 11.-13. 11. 2016 ve Zderazi.
Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS
V Hradci Králové 17. 1. 2016

