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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 připojila 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. 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. 

 

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 24. 4. 2016. V případě 

nejasností kontaktujte Jana Langra (tel. 602 166 238, e-mail: langr.jan@centrum.cz). 

 

 

Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS 

V Hradci Králové 14. 4. 2016 
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