
Český svaz orientačních sportů 

Mapová rada ČSOS 

 

 Zápis 01/2016 

ze schůze Mapové rady ČSOS, konané v sobotu 12. 11. 2016 

od 20:00 hodin v hotelu Renospond, Zderaz. 

 
Přítomni: Borovička, Krtička, Langr, Háj, Vik, Žejdlík, Bednařík, Doležal, Fencl, Vištejn, Lenhart (mapový archiv) 

 

Program jednání MR:  1. Aktuální informace, kontrola úkolů (Langr) 
   2. Zhodnocení činnosti v krajích v roce 2016 (krajští kartografové) 
   3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2016 (Bednařík, Langr) 

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

   5. Příprava aktualizované verze příručky (Krtička) 

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

8. Úkoly Mapové rady ČSOS na rok 2017 (Langr) 

   9. Různé – diskuse 
 

ad 1. Aktuální informace, kontrola úkolů 

a) Ve Zderazi probíhá školení začínajících kartografů za účasti 24 účastníků. Program připraven, výuku 

zajišťují 3 lektoři (Krtička, Háj, Lenhart). 

b) Luděk Krtička byl v květnu 2016 jmenován členem Map Commission IOF a nahradil Aleše Hejnu po jeho 

odstoupení. V únoru 2016 byl Martin Vik jmenován zástupcem sekce OB v MR. 

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

7)  aktualizovaná verze příručky - v řešení 

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

 

ad 2. Zhodnocení činnosti v krajích v roce 2016 

a) Praha (Borovička) – kvalitní mapy díky dobrým mapovým podkladům. Nevznikla mapa podle lesního klíče. 

Praha si vyplácí příspěvek za nově zmapovaný prostor max. 4000 Kč/km
2
. 

b) Středočeský kraj (Borovička) – vznikají jak sprintové, tak lesní mapy, stav z hlediska kvality zpracování i 

tisku dobrý (Žaket, Kartum, Reklamy Jilemnice) 

c) Jihočeský kraj (Hulec) 

V Jihočeském kraji bylo v roce 2016 vydáno celkem 27 map. Oproti loňskému roku jde o výrazný 

nárůst, způsobený zejména oddílem PGP, který v Jihočeském kraji pořádal mistrovství na krátké trati a 

pětidenní závody Česká Kanada, celkem vydal 9 map. Další aktivní oddíly jsou VTA s 6 mapami (z 

toho ale čtyři byly vydané v rámci akce Rio-Lipno), VCB se 4 mapami, PVD se třemi a po jedné mapě 

vydaly oddíly PVP, OPI, KTA, SJH, a CST. Více než třetina map byla vydána oddíly (PGP, PVP) 

mimo Jihočeský kraj. Bylo vydáno celkem 5 map pro sprint, 9 map bylo vydáno v projektu výukových 

map.  

 Zpracování map je téměř bez připomínek, jen v případě mapy Trhové Sviny 2 nebyl výrazně 

dodržen mapový klíč ISSOM. U map převažuje laserový tisk, ofsetová technologie byla použita jenom 

u výukových map a map z mistrovství na krátké trati. Ve dvou případech (Provazce a Trhové Sviny 2) 

byl použit voděodolný papír. 

 Vydavatelé zatím nemají proces evidence map vžitý, je nutné je upozorňovat na nutnost žádosti o 

číslo i doplnění údajů. S většinou vydavatelů ale nemám větší problém v plnění povinností. Ještě 

nejsou schváleny některé mapy VCB z důvodu postoje J. Rychteckého k systému a mapa Trubný Vrch, 

na jejíž vrácení jsem zapomněl vydavatele upozornit. Děkuji Jirkovi Vištejnovi, Zdeňku Lenhartovi a 

zejména Honzovi Langrovi za pomoc s řešením problému archivních výtisků map vydaných oddílem 

PGP. 

d) Plzeňský kraj (Vištejn) – 6 map, z toho 1 nová. 4x sprint, 2x ISOM. U nových map se startovné zvyšuje o 

10 Kč. 

e) Karlovarský kraj (Macura) 

Evidováno 12 map, z toho jedna zrušena. Jasně převažují mapy pro pěší OB (10) jedna mapa je pro 

LOB. Kvalita zpracování je vysoká, všechny mapy využívají laserscannová data, většinou DMR, 



někdy i DMP. Kvalita tisku velmi dobrá – téměř všechny mapy tiskl Žaket buď offsetem, případně 

laserově. 

Nově zmapovaný prostor Vysoká Jedle u Nejdku. Některé mapy jdou mimo evidenci (chyba KK, 

napravit!). 

f) Ústecký kraj (Žejdlík) – 15 map, 7 x ISOM, 8 x ISSOM. Některé mapy mají nestandardní měřítka. 

Mapařsky aktivní oddíly z Roudnice, Děčína a Rumburku. Nová mapa – startovné se zvyšuje o 10 Kč. 

Systém evidence map je zvládán dobře. 

g) Liberecký kraj (Žejdlík) 37 map: 27 ISOM, 4 ISSOM, 6 MTBO. Nejvíce vydaly Turnov a Nový Bor. 

Převládá měřítko 1:10 000. U nových map se startovné zvyšuje o 10 Kč. Některá ev. čísla se rušila 

(neuspořádání závodů LOB). 

h) Královéhradecký kraj (Doležal) – 42 map, téměř všechny laser (Reklamy Jilemnice, Žaket), výsledky 

z oddílových tiskáren nejsou dobré. Hodnocení závodů – přechod na slovní hodnocení, z hlediska reflexe 

kvality map pozitivní změna. Příspěvek 3000 Kč na novou mapu (jsou požadována 3 kritéria). 9 x ISSOM, 

6 x MTBO, 27 x ISOM. Nejvíce map OK Hradec Králové. Problémy nejsou. 

i) Pardubický kraj (Fencl) – 15 map, 1 nový prostor (MČR klasika), problémy nejsou. Tisk laser, kvalitní tisk 

také ze Siluety Pardubice. 1 neevidovaná mapa z Olympijského parku. 

j) Kraj Vysočina (Mareček) – hodnocení nezasláno 

k) Jihomoravský kraj (Toman) – textové hodnocení nezasláno 

l) Olomoucký kraj (Krtička) – více než 70 map, především díky EOC, ETOC a pořadatelské aktivitě JPV, 

kvalitativně na dobré úrovni. Menší problémy s přidělováním evidenčních čísel, kdy jeden pořadatel jich 

několik chybně přidělil, řešeno v rámci archivu. Tisk ofset i laser, příspěvky nejsou. 

m) Moravskoslezský kraj (Mutina) – hodnocení nezasláno 

n) Zlínský kraj (Háj) – 18 map, kvalita dobrá. Příspěvky na nové prostory 3000,- Kč (Vizovice), pro revize 

50%, finance omezené. Jedna mapa vydána bez evidence (VIC). 

 

ad 3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2016  

a) Viz tabulky mapy_2016.xls, MapyEAB_2016.xlsx.  

b) V pokynech některých závodů byly nekompletní informace o mapě. Pro klasiku na mapě Kaltenštejn bylo 

použito měřítko 1:10000 (schváleno SK).  

c) Do 1. 3. 2017 se připraví aktualizovaný seznam tiskařů (Tigris Zlín, Silueta Pardubice). Letošní rok byl 

z hlediska kvality map celostátních soutěží velmi úspěšný. 

 

ad 4. Poskytování podkladových dat Zeměměřického úřadu 

a) Jan Langr informoval o realizaci hromadných nákupů dat u Zeměměřického úřadu a o poskytování dat na 

základě reciproční smlouvy (hromadné nákupy v únoru a srpnu 2016, objednávky dle reciproční smlouvy 

v dubnu 2016. Nejbližší objednávka na základě reciproční smlouvy bude vyhlášena v prosinci 2016 po 

skončení 1. kola VŘ sekce OB na rok 2018, nejbližší hromadná objednávka bude mít uzávěrku 31. 1. 2017.  

 

ad 5. Příprava aktualizované verze příručky 

a) Luděk Krtička informoval, že v přípravě nedošlo k posunu, zejména z časových důvodu. 

 

ad 6. Aktivity MC IOF, problematika ISOM 201x 

a) Luděk Krtička informoval o zasedání IOF Map Commission ve Strömstadu, především ve vztahu 

k chystanému ISOM201x (z 95 % připraven), který byl předložen Councilu a je nyní projednáván 

v komisích IOF (FOC, RC) a novinkách v Map Commission.  

 

ad 7. Archív map ČSOS, evidence map, mapový portál ČSOS 

a) Archív map ČSOS – Zdeněk Lenhart předložil zprávu o stavu a současné situaci Mapového portálu ČSOS. 

8384 záznamů, 6897 má alespoň 1 výtisk, dalších 1000 map má alespoň záznam tištěný z digitální kopie, 

cca 400 záznamů nemá žádný výtisk. 3 řada archivu byla předána do Národního archivu oficiálně a již byly 

předány i přírůstky. 

b) Diskutovány problémy vyskytující se v procesu evidence map a získávání výtisků do archivu a práv 

krajských kartografů z hlediska možností úpravy některých záznamů. 

c) Centrální evidence map – Jan Langr informoval, že do systému Centrální evidence map je přihlášeno již 

více než 160 uživatelů, kteří zastupují více než 100 klubů. V roce 2016 bylo zaevidováno 381 map, z toho 

31 výukových. V roce 2015 bylo vydáno 305, v roce 2014 264 a v roce 2013 282 map. 



d) Mapový portál ČSOS - Zdeněk Lenhart informoval o současné situaci ve vývoji Mapového portálu ČSOS. 

Bylo diskutováno rovněž řešení Areálů pevných kontrol (v koordinaci s Jájou Němečkovou), výukových 

map (v koordinaci s Krišpínou Skyvovou) a embargované prostory (v koordinaci s Honzou Pickem). 

 

ad 8. Úkoly Mapové rady ČSOS na rok 2017 

a) Žadatelé o pořádání soutěží ČSOS, kteří pořádají mimo svůj kraj, musí mít souhlas krajského kartografa 

dotčeného kraje – zapracovat do podmínek VŘ, kontaktovat SK. T: 26. 11. 2016 Z: Langr 

b) Ověřit stav u nezaevidovaných map v Karlovarském kraji T: 28. 1. 2016 Z: Lenhart 

c) Zjistit zkušenosti s efektivitou využití ofsetových tisků z projektu výukových map. T: 27. 11. 2016 Z: 

Krtička 

d) Připravit seznam aktualizovaných tiskařů. T: 1. 3. 2017 Z: Bednařík 

e) Zaslat připomínky k funkcionalitě Mapového portálu ČSOS a návrhy na další vývoj. T: 27. 11. 2016 Z: 

krajští kartografové, členové MR, správce archivu ČSOS 

 

ad 6. Různé – diskuze 

a) Příští školení začínajících kartografů se uskuteční v termínu 10.-12. 11. 2017 ve Zderazi. 

 

Zapsal: Langr, Krtička 

 

Rozdělovník: členové MR 

  krajští kartografové 

  Zdeněk Lenhart  

sekretář ČSOS 

 


