Český svaz orientačních sportů
Mapová rada ČSOS
Zápis 01/2017
ze schůze Mapové rady ČSOS, konané v sobotu 18. 11. 2017
od 20:00 hodin v hotelu Renospond, Zderaz
Přítomni: Borovička, Krtička, Langr, Háj, Vik, Žejdlík, Bednařík, Doležal, Fencl, Vištejn, Macura, Hulec, Lenhart
(mapový archiv)
Program jednání MR:

1. Aktuální informace, kontrola úkolů (Langr)
2. Zhodnocení činnosti v krajích v roce 2017 (krajští kartografové)
3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2017 (Bednařík, Langr)
4. ISOM 2017, aktivity MC IOF (Bednařík, Krtička)
5. Archiv map ČSOS, evidence map, mapový portál ČSOS (Lenhart, Krtička, Langr)
6. Poskytování podkladových dat Zeměměřického úřadu (Háj, Langr)
7. Příprava aktualizované verze příručky (Krtička)
8. Úkoly Mapové rady ČSOS na rok 2018 (Langr)
9. Různé – diskuse

ad 1. Aktuální informace, kontrola úkolů
a) Luděk Krtička prezentoval ČSOS na 22. kartografické konferenci v Liberci příspěvkem pod názvem „Nová
mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM 2017“.
b) Ve Zderazi probíhá školení začínajících kartografů za účasti 18 účastníků. Program připraven, výuku
zajišťují 3 lektoři (Krtička, Háj, Lenhart).
c) Aleš Hejna rezignoval na funkci člena MR. Mapová rada děkuje Alešovi Hejnovi za vykonanou práci
v Mapové radě a v Map Commission IOF. Byl projednán návrh jmenovat do MR Jiřího Vištejna, který byl
hlasováním jednomyslně schválen. Ú: Aktualizovat adresář MR a KK. T: 30. 11. 2017. Z: Langr.
d) 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 2017
a) Praha (Borovička)
Zhruba dvě desítky map, většina parkových, hodně aktivní oddíl KAM, situace stabilizovaná. Často se
využívá DKP, připravuje se mapa pro SP, embargované prostory. Kvalita tisku výborná.
b) Středočeský kraj (Borovička)
Zhruba dvě desítky map, převážně pro lesní OB, MTBO. Kvalita tisku výborná.
c) Jihočeský kraj (Hulec)
14 map, z toho 3 mapy jsou neevidovány, ale bylo jim přiděleno přitom ev. číslo – nutno problém
vyřešit v systému CEM. 4× sprint, 10× ISOM. Pěkné mapy z ŽB v Písku.
d) Plzeňský kraj (Vištejn)
6× MTBO mapy (LPM), lesní OB 6×, sprint 5×, jiné 1×. Kvalita zmapování i tisku dobrá.
e) Karlovarský kraj (Macura)
15 map, nejaktivnější MLA a NEK, kvalita se postupně zlepšuje. 2 mapy pro APK. Problémy: Původní
oddíl Nejdek vydával mapy pro West Cup, větší část členů oddílu si založila nový oddíl, došlo také
k přesunu správce map do nového oddílu – vznikl spor o vlastnictví map. Konzultováno na úrovni MR,
bylo přesunuto do kompetence předsednictva ČSOS.
f) Ústecký kraj (Žejdlík)
14 map, z toho 6× ISOM, 8× ISSOM. 3× 1:10000 + řada exotických měřítek (ISSOM), 1 mapa vydána
pod hlavičkou krajského svazu, 4× výukové mapy. U 3 map jsou chybné informace na mapovém
portále, nutno změnit centrálně. Dalších 8 map vydáno mimo evidenci, kvalita tisku různá.
g) Liberecký kraj (Žejdlík)
42 map, z toho 34× ISOM, 4× ISSOM, 3× ISSkiOM, nejvíce BOR. Velmi kvalitní tisk. Pouze 1×
výuková. Ve 2 případech je vydavatel odlišný od současného vlastníka blokovaného prostoru, 3
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evidenční čísla, u kterých nebyly vydány mapy. U nových map se zvyšuje startovné o 10 Kč. Dalších 7
map mimo evidenci.
Královéhradecký kraj (Doležal)
32 map, z toho 2 mapy chybí v CEM. Tisk převážně laser, nejvíce Reklamy Jilemnice, Žaket, Kartum,
kvalita dobrá. Příspěvek 3000,- Kč na novou mapu. ISOM 24×, sprint 5×, MTBO 2×. Nejvíce map
DOB (8).
Pardubický kraj (Fencl)
16 map, z toho 13× ISOM, 3× sprint. Většina map laser, kvalita tisku dobrá. Nejsou problémy.
Kraj Vysočina (Mareček)
Nepřítomen, informace nejsou.
Jihomoravský kraj (Toman)
Nepřítomen, informace nejsou.
Olomoucký kraj (Krtička)
27 map, z toho 20× ISOM, 5× sprint, 2× MTBO. Zpráva předložena.
Moravskoslezský kraj (Mutina)
Nepřítomen, informace nejsou.
Zlínský kraj (Háj)
14 map, z toho 9× ISOM, 5× ISSOM. Příspěvky na mapy cca 1000,- Kč.
Ú: Zaslat hodnocení činnosti v kraji J. Langrovi mailem T: 30. 11. 2017 Z: krajští kartografové

ad 3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2017
a) Viz tabulka mapy_2017.xls. Povinnosti dle smlouvy pořádajícího subjektu s ČSOS v zásadě respektovány.
Ve 2 případech nebyl zaslán náhled mapy 30 dní před závodem (PHK, ZBM), v 6 případech byl náhled
zaslán po termínu. Mapy pro 2 závody (VSP+KAM) byly vytištěny ofsetem, všechny ostatní mapy byly
vytištěny digitálně, z toho mapy pro 2 závody (OPI+VCB) byly tištěny na základě schválené žádosti u
neautorizovaného tiskaře (Canon), zatímco ostatní mapy byly vytištěny autorizovanými tiskaři. Za všechny
mapy byly předány povinné výtisky. V případě map pro 4 závody (2× TZL, 2× AOP) došlo k podstatnému
porušení použitého mapového klíče (použity nepovolené bodové a plošné symboly), u dalších map došlo
k drobným prohřeškům proti mapovému klíči či nedodržení povinné tiráže. Hodnocení předáno sekci OB.
b) Kvalita tisku map byla převážně výborné kvality. Nejlepších výsledků digitálního tisku map bylo dosaženo
v tiskárnách ADA Copy Servis Šumperk, Nord service Opava a Kartum Praha, nejméně podařeného
výsledku bylo dosaženo v CCB Brno (M a V ČR na krátké trati, Lipnice nad Sázavou).
c) Došlo ke změně subjektu autorizovaného tiskaře Petra Fencla - Silueta Pardubice. Je nutné provést tiskové
testy a aktualizovat seznam tiskařů do začátku sezóny 2018. T: 28. 2. 2018 Z: Bednařík
ad 4. Směrnice, ISOM 2017, aktivity MC IOF
a) Mapová komise IOF vydala ISOM 2017 s platností od 1. dubna 2017. Mapová rada ČSOS vydala
specifikaci Mapy pro orientační běh, která je překladem ISOM 2017. Tato specifikace vstoupila v platnost
dnem 1. října 2017, zcela nahrazuje stávající specifikaci ISOM 2000 a od 1. 1. 2018 je závazná pro všechny
mapy pro orientační běh vydané po tomto datu s výjimkou specifikovanou v odst. 8 Směrnice pro tvorbu a
evidenci map ČSOS. Mapová rada ČSOS současně připravila dokument „Mezinárodní specifikace map pro
orientační běh ISOM 2017 – Co se změnilo od ISOM 2000?“. Je předpokládáno využití tohoto materiálu při
seznamování s ISOM 2017 jak kartografy, tak i rozhodčími a závodníky. Důležité principy, novinky, změny
vůči stávající specifikaci a přínosy ISOM 2017 jsou shrnuty v dokumentu „ISOM 2017 pro orientační
běžce, rozhodčí a kartografy“ a ve zkrácené verzi v prezentaci člena Map Commision IOF a Mapové rady
ČSOS Luďka Krtičky na 22. kartografické konferenci v Liberci. Novému obsahu byla přizpůsobena webová
stránka MR. Podrobněji viz Sdělení Mapové rady 04/2017.
b) Mapová rada děkuje za pečlivý překlad a zodpovědnou redakci ISOM 2017 a souvisejících dokumentů
členům pracovní skupiny.
c) Mapová rada ČSOS vydala novou Směrnici pro tvorbu a evidenci map ČSOS. Směrnice zohledňuje vydání
mapové specifikace Mapy pro orientační běh, změny v organizační struktuře ČSOS, změnu domény
Mapového portálu ČSOS a obsahuje drobné formální úpravy v evidenci map a pravidlech pro hospodaření s
prostory. Směrnice nabyl účinnosti dne 1. října 2017 a v plném rozsahu nahrazuje dosud platnou Směrnici
pro tvorbu a evidenci map ČSOS ze dne 5. 3. 2015.
d) Luděk Krtička informoval o zasedání a novinkách v Map Commission IOF. V rámci MC IOF je v
současnosti řešena následující agenda:

- struktura dokumentu ISOM2017 Colour and print apendix,
- byla realizována revize ISSki-OM, dokument je v připomínkování,
- byla realizována revize ISSOM, dokument je v připomínkování,
- řešena technická kontrola kvality map pro hlavní závody IOF,
- byla ustanovena pracovní skupina s Foot-O, za MC je ve skupině Christer Carlsson a Luděk Krtička,
- byl zahájen vývoj klíče pro školní mapy,
- byla připomínkována nová verze IOF Control Description.
ad 5. Archiv map ČSOS, evidence map, mapový portál ČSOS
a) Archív map ČSOS – Zdeněk Lenhart předložil zprávu o stavu a současné situaci Mapového portálu ČSOS.
b) Centrální evidence map – Jan Langr informoval, že do systému Centrální evidence map je přihlášeno již
více než 200 uživatelů, kteří zastupují více než 100 klubů. Za rok 2017 bylo zaevidováno již cca 300 map.
c) Diskutovány problémy vyskytující se v procesu evidence map a získávání výtisků do archivu a práv
krajských kartografů z hlediska možností úpravy některých záznamů.
d) Mapový portál ČSOS – Jan Langr a Zdeněk Lenhart informovali o současné situaci ve vývoji Mapového
portálu ČSOS – administrátor portálu nekomunikuje, za poslední rok se nepodařilo vyřešit stávající ani
rozvojové požadavky. V běhu je hledání nového administrátora portálu.
ad 6. Poskytování podkladových dat Zeměměřického úřadu
a) Jan Langr informoval o výpovědi Smlouvy o výměně dat a spolupráci při jejich aktualizaci (reciproční
smlouva) Zeměměřickým úřadem na základě vynucené změny interních předpisů. Závazky vyplývající
z původní smlouvy u realizovaných objednávek budou vypořádány v období až do konce roku 2018.
b) Jan Langr informoval o realizaci hromadných nákupů dat u Zeměměřického úřadu a o poskytování dat na
základě reciproční smlouvy (hromadné nákupy realizovány v únoru a srpnu 2017). Od 1. 9. 2017 byl
změněn ceník produktů ZÚ, na jehož základě se nyní cena vektorových dat odvíjí od počtu objektů. Cena za
výdejní jednotku u produktu DMR 4G činí 120 Kč (snížení z dosavadní ceny 500 Kč), u produktů DMR 5G
a DMP 1G se cena pohybuje v rozsahu cca 100-250 Kč. V rámci hromadné objednávky lze objednat rovněž
předprodukční data LLS-všechny vrstvy s orientační cenou součtu cen DMR 5G a DMP 1G. Nejbližší
hromadná objednávka bude mít uzávěrku 31. 1. 2018.
ad 7. Příprava aktualizované verze příručky
a) Doposud nerealizováno z důvodu vytížení na jiných úkolech (překlad ISOM apod.)
ad 8. Úkoly Mapové rady ČSOS na rok 2018
a) Zorganizovat seminář kartografů se zaměřením na témata Implementace ISOM 2017 a příprava podkladů
v zimním termínu. T: 15. 12. 2017 Z: Krtička
b) Hledat vývojáře pro administraci a vývoj Mapového portálu ČSOS. T: 31. 1. 2018 Z: Langr, všichni
c) Reagovat na nové materiály a specifikace z IOF
ad 9. Různé – diskuze
a) Příští školení začínajících kartografů se uskuteční v termínu 9.-11. 11. 2018 ve Zderazi.
b) Projednat v Sekci OB situaci s nedodržováním procesu evidence map. T: 2. 12. 2017 Z: Vik.
Zapsal: Langr, Krtička
Rozdělovník:

členové MR
krajští kartografové
Zdeněk Lenhart
sekretář ČSOS

