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Český svaz orientačních sportů 

Mapová rada ČSOS 

 

 Zápis 02/2015 

ze schůze Mapové rady ČSOS a krajských kartografů konané v pátek 6. 11. 2015 

od 20:00 hodin v hotelu Renospond, Zderaz. 

 
Přítomni: Borovička, Krtička, Langr, Háj, Hejna, Lenhart (mapový archiv), Doležal, Mareček, Vištejn, Fencl, Hulec  

 

Program jednání MR:  1. Aktuální informace, kontrola úkolů (Langr) 
   2. Zhodnocení činnosti v krajích v roce 2015 (krajští kartografové) 
   3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2015 (Bednařík, Langr) 

   4. Poskytování podkladových dat Zeměměřického úřadu (Háj, Langr) 

   5. Příprava aktualizované verze příručky (Krtička) 

6. Aktivity MC IOF, problematika ISOM 201x (Hejna) 
   7. Archív map ČSOS, evidence map, mapový portál ČSOS (Lenhart, Krtička, Langr) 

8. Různé – diskuse 
 

ad 1. Aktuální informace, kontrola úkolů 

a) Ve Zderazi probíhá školení začínajících kartografů za účasti 25 účastníků. Program připraven, výuku 

zajišťují 3 lektoři (Krtička, Háj, Lenhart).  

b) Přes Google forms probíhá mezi mapaři dotazníkové šetření týkající se digitálního mapování. 

c) Langr referoval o zkušenostech s rozběhem CEM a nové směrnice v uplynulé sezóně. 

d) 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. 

e) 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. Prezentace je k dispozici zde, poster tady. 

f) Roky 2015 a 2016 jsou vyhlášeny rokem mapy. Doporučeno označit vydávané mapy logem. Je třeba 

připravit logo do podoby formátu OCAD Z: Krtička, T: 15. 12. 2015 a publikovat v nejbližším sdělení MR 

Z: Langr, T: 15. 1. 2016 

g) Kontrola úkolů - většina úkolu splněna, trvají následující: 

7)  aktualizovaná verze příručky - trvá 

9 f) dodat články z Mapařské kuchyně v PDF, publikovat na stránkách MR - trvá 

 

ad 2. Zhodnocení činnosti v krajích v roce 2015 

a) Praha (Borovička) – celostátní závody mimo Prahu (viz. Eduard, Šumava), celostátní pouze štafety – revize 

mapy z r. 2002, není to úplně ideální stav. Většina map pražských klubů evidována ve Středočeském kraji. 

Mapy se dají zaplatit z jednoho či dvou kol OŽ. Přispívá i město v rámci dotace na závod. 

b) Středočeský kraj (Borovička) – situace není tak dobrá jako Praha z hlediska kvality map. Vznikají také 

mapy, použité pouze pro pohár žactva nebo tréninky (Říčany). Vznikají i mapy pro MTBO na základě 

velmi dobrých podkladů. 

c) Jihočeský kraj (Hulec) – 5 map, standard (sprint 2x, 3 lesní). Vznikla neevidovaná mapa Novohradky pro 

ME v rogainingu. 

d) Plzeňský kraj (Vištejn) – 27 map, z toho 5 sprint, 6 MTBO, 3 jiné. Důvod 2x ŽA+ŽB, ME v ROB, MTBO 

5days. Nové prostory: Sedlo (PGP+KSH), Tachov (MLA). Kvalita na dobré úrovni. 

e) Karlovarský kraj (Macura) – 11 map, 4x ISOM, 3 x sprint, 4 x jiná (ROB). Kvalita tisku velmi dobrá, laser 

výjimečně. Směrnice není uspokojivě dodržována vydavateli. 

f) Ústecký kraj (Žejdlík) – 10 map, 3 ISOM, 7 sprint, příspěvky nejsou vypláceny, nejaktivnější Litoměřice a 

Teplice. 

g) Liberecký kraj (Žejdlík) – 37 map, 21 x ISOM, 5 x sprint, 11 MTBO, příspěvky nejsou, nová mapa + 10 Kč 

na startovném, největší vydavatel VLI (MS MTBO). 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/EvidenceArchivaceO-map_21KK_Lednice.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/poster_EvidenceArchivaceO-map_21KK_Lednice.pdf
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h) Královéhradecký kraj (Doležal) – 36 map z toho 1 neevidovaná a 3 čísla na základě staré evidence (mapy 

pro LOB v lednu a únoru). 3 x MTBO, 2 x trail, 2 x LOB, 11 x sprint, ostatní ISOM. Kvalita dobrá, 

většinou připomínky ke klasifikaci porostů a provedení revize. Příspěvky zatím nepřiděleny, bude rozděleno 

cca 8000,- Kč. U poloviny map krajský kartograf nemá doposud fyzické výtisky. 

i) Pardubický kraj (Fencl) – 16 map, polovina LPU, 3 mapy KON. Z ISOM měřítka 1 x 15, ostatní 10. Nové 

mapy Žampach, Hluboká. Povinné výtisky fyzicky všechny u krajského kartografa. 

j) Kraj Vysočina (Mareček) – 18 map, příspěvky na nové mapy nejsou, především revize, stabilizovaný stav. 

k) Jihomoravský kraj (Toman) 

l) Olomoucký kraj (Krtička) – 33 map, z toho 11 sprint, 2 MTBO. Situace velmi dobrá, mapy pro větší závody 

offset, hodně výukových map (STE, SSU). 

m) Moravskoslezský kraj (Mutina) 

n) Zlínský kraj (Háj) – 15 map, 6 x sprint, 2 x MTBO, 7 x ISOM. Většina map laserový tisk. MČR štafety a 

družstva – tisk na pretex. 

 

ad 3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2015 

a) Viz tabulka mapy_2015.xls 

b) Povinnost zaslání mapy 30 dní před závodem (závody ČSOS) není plněna převážně u moravských 

pořadatelů (podmínky nebyly dodrženy u ZBM, AOV, EKP, JPV, TZL). Celkově minimální problémy 

s dodržováním klíce, kvalita tisku dobrá. 

 

ad 4. Poskytování podkladových dat Zeměměřického úřadu 

a) Langr informoval o aktuálním stavu implementace smlouvy o recipročním poskytování dat mezi ČSOS 

(pořadatelé závodů ČSOS) a Zeměměřickým úřadem. 

 

ad 5. Příprava aktualizované verze příručky 

a) Z časových důvodů přesunuto na 2016. 

 

ad 6. Aktivity MC IOF, problematika ISOM 201x 

a) ISOM201x – vzniká finální verze s grafikou, verze bude zasílání federacím ke schválení, bude řešeno na 

jednání MC v Malmö. 

 

ad 7. Systém Centrální evidence map, Mapový portál ČSOS 

a) Mapový archiv (Zdeněk Lenhart) – současný stav 7763 záznamů, z čehož fyzicky je v archivu o něco méně 

exemplářů. Zmíněna problematika migrace databáze na nový systém (drobné ztráty náhledů a skenů). 

Zhodnocen stav archivace 2. a 3. řady výtisků (Muzeum JV Moravy bez problémů, Národní archiv nabíhá), 

diskutována problematika předávání metadat.  

b) Mapový portál ČSOS (všeobecná diskuze) – nutnost prezentovat jasným způsobem, že daná mapa (má 

záznam) chybí fyzicky v archivu. Návrh na respektování kvality nahrávané mapy pořadatelem – nyní jsou 

pořadatelem nahrávané exempláře publikované na mapovém portále přepsány při archivaci archivním 

skenem 96 DPI – souhlas. Řešena problematika předávání výtisků do archivu, specifické situace vznikající 

při evidenci a archivaci map. 

c) Centrální evidence map – Jan Langr informoval, že 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. Apel na krajské kartografy, aby aktivně dořešili s vydavateli neuzavřené záznamy a nepředané 

povinné výtisky evidovaných map v centrální evidenci Z: krajští kartografové, T: 15. 12. 2015 

 

ad 8. Různé – diskuze 

a) Příští školení začínajících kartografů se uskuteční v termínu 11.-13. 11. 2016 ve Zderazi. 

 

Zapsal: Langr, Krtička 

 

Rozdělovník: členové MR 

  krajští kartografové 

  Zdeněk Lenhart  

sekretář ČSOS 

 


