
�eský svaz orienta�ních sport� 
Mapová rada 
 

Zápis 02/2011 
ze sch�ze Mapové rady konané dne 12. 11. 2011 ve Zderazi 

 
P�ítomni: Bedna�ík, Borovi�ka, Fátor, Háj, Langr 
 + oblastní kartografové Doležal (Východo�eská oblast) , Mare�ek (Vyso�ina), Žejdlík (Ješt�dská oblast) 
Omluven: Hejna 
 
Program jednání MR:  1. Aktuální informace 
   2. Kontrola úkol�  
   3. B�žná agenda  
   4. Zhodnocení �innosti v oblastech v roce 2011 
   5. Zhodnocení map pro závody sout�ží �SOS 2011   
   6. Archív map �SOS, evidence map  
   7. P�íprava nové sm�rnice 
   8. Problematika ISOM 201x  
   9. Úkoly Mapové rady �SOS na rok 2012 
   10. R�zné – diskuse 
 
ad 1. Aktuální informace 
a) dne 16. 3. 2011 projednalo P-�SOS Zprávu o �innosti Mapové rady �SOS p�edloženou a p�ednesenou Janem 

Langrem 
b) dne 16. 3. 2011 schválilo P-�SOS novelizaci Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOS. Novelizací ze dne 16. 

3. 2011 se upravuje zn�ní kapitoly 1.3.2.3 Mapy pro MTBO. Sm�rnice v novelizovaném zn�ní nabývá ú�innosti 
dne 1. 4. 2011 

c) info o uzav�ené smlouv� o spolupráci mezi �SOS, Centrem historie OB a Muzeem jihovýchodní Moravy ve 
Zlín� a v jejím rámci o za�azení souboru (kolekce) druhé ze t�í �ad Archivu map �SOS do Centrální evidence 
sbírek 

    
ad 2. Kontrola úkol� 
a) 01/2011 3.a) spln�no 
b) 01/2011 3.b) spln�no 
c) 01/2011 3.c) spln�no 
d) 01/2011 5 spln�no 
e) 01/2011 6 spln�no 
f) 01/2011 7.a) spln�no 
g) 01/2011 7.b) spln�no 
h) 01/2011 8 spln�no 
i) 01/2011 10.a) spln�no (školení za�ínajících kartograf�) 
j) 01/2011 10.b) odloženo (srovnávací seminá�  kartograf�) 
k) 01/2011 11.a) trvá, nahrazeno úkolem 02/2011 10.a) 
l) 01/2011 11.b) spln�no 
m) 01/2011 11.c) trvá (projednat možnost zve�ejn�ní �lánk� na stránce MR) 
n) 01/2011 11.d) spln�no 
o) 01/2011 11.e) trvá 
 
ad 3. B�žná agenda 
    
ad 4. Zhodnocení �innosti v oblastech v roce 2011 

o dosud zaslána hodnocení St�edo�eské oblasti, Západo�eské oblasti, Hanácké oblasti, oblasti Vyso�ina 
o Vyso�ina – bez p�ísp�vku, po�et map stejný, laser vs. ofset cca 1:1, 13 map, 2 patnáctky, kvalita laseru nízká, 

pro tisk tratí voskovka v Chrasti 
o Valašská – 2 oblastní laserové tiskárny – p�es nabídku nejsou využívány, 10 map, z toho 4 školní, v�tšina na 

laseru, nejsou mapa�i 



o Praha – tisk spíše na laseru (Kartum, Žaket), p�ísp�vky na oblastní mapy cca 1.000 K�/km2 (celkem 10.000 
K�), mapy pro nový oddíl v �í�anech, jsou mapy a chybí po�adatelé 

o St�edo�eská oblast – 8 map, z toho 6 výukových (m��ítka 1× 15.000, 1× 10.000, 2× 7.500, 2× 4.000, 1× 
5.000, 1× 3.000) 

o Východo�eská oblast – 41 map, 7 výukových, 3 sprintové, p�ísp�vek 3.000 K� na mapu, tisk v�tšinou na 
laseru 

o Ješt�dská oblast – 30 map, bez p�ísp�vku, u nové mapy po�adatel m�že zvednout startovné o 5 K�, tisk 
p�edevším na laseru, i tisk v režii sponzora bez možnosti ovlivnit kvalitu, jsou peníze, ale nejsou mapa�i, 
negativní zkušenost s ukrajinskými mapa�i 

o Západo�eská oblast – 15 map, z toho 7 OB, 7 MTBO a 1 výuková 
o Hanácká oblast – dostatek mapa��, spíše nedostatek prostor�; vydáno 54 map, z toho 37 map (68%) bylo 

tišt�no na laseru, 17 map offsetem; po o�išt�ní o MTBO a mapy ASU (celkem 20, z toho 8 v Hanácké 
oblasti) reálný po�et 36 map pro OB, z nichž pouze 2 mapy jsou v m��ítku 1:15000 

o U: zaslat hodnocení �innosti v oblasti Z: oblastní kartografové, T: 15. 12. 2011 
   
ad 5. Zhodnocení map pro závody sout�ží �SOS 2011 

o pln�ní povinností dle smlouvy – evidoval Jan Langr 
o povinnost splnili po�adatelé 23 z 33 závod� sout�ží �SOS v rámci sekce OB 

o digitální tisk map - evidoval Libor Bedna�ík 
o minimum problém�, po výhradách schváleno 
o mapy LOB a MTBO – vše se tiskne na laseru – ofset není ekonomicky výhodný 
o sekce LOB ani sekce MTBO nepožadují kontrolu tisku MR 
o zp�sob autorizace zp�sobilých tiskáren bude up�esn�n novou sm�rnicí a p�ípadn� samostatným 

dokumentem 
o hodnocení kvality map – Jan Fátor 

o kvalita map se zlepšila, mistrovské mapy m�ly vysokou kvalitu 
 
ad 6. Archiv map �SOS, evidence map 

o Archiv map �SOS – Zden�k Lenhart zaslal výro�ní zprávu 
o za�azení souboru map Archivu map �SOS do Centrální evidence sbírek 

o Mapový server �SOS 
o prob�hla aktualizace dat ve stávající aplikaci 
o diplomová práce Ond�eje Veselého – vytvo�ení nové klientské aplikace, p�íprava jednotného 

prost�edí pro napl�ování a správu databáze v režii T-MAPY – termín spušt�ní jaro 2012 
o evidence map – Milan Borovi�ka 

o bude zm�n�na adresa zasílání map na adresu �SOS na Strahov� (upraveno ve sm�rnici) 
 
ad 7. P�íprava nové sm�rnice 

o byl podrobn� diskutován návrh p�edložený Liborem Bedna�íkem 
o U: zapracovat prodiskutované p�ipomínky a rozeslat návrh všem �len�m MR k p�ipomínkám – Z: Bedna�ík, 

T: 15. 12. 2011 
o po dolad�ní návrhu a odsouhlasení MR bude p�edložen k p�ipomínkám vedení sekcí �SOS, po vypo�ádání 

p�ipomínek bude návrh p�edložen k odsouhlasení MR; poté bude p�edložen ke schválení P-�SOS 
o p�edpokládaná ú�innost od 15. 3. 2012 

  
ad 8. Problematika ISOM 201x 

o vzhledem k nep�ítomnosti Aleše Hejny nediskutováno informoval o pravd�podobném odsunu vydání na rok 
2014  

o U: zaslat zprávu o �innosti MC IOF a práce v komisi za rok 2011 – Z: Hejna, T: 31. 12. 2011 
 
ad 9. Úkoly Mapové rady �SOS na rok 2012 

o p�íprava nové sm�rnice pro rok 2012 
o  novelizace mapových klí�� (formální úpravy – logo �SOS, …) 
o aktivní zapojení do p�íprav ISOM 201x 
o školení za�ínajících kartograf� – 9.-11. 11. 2012 Renospond – Z: Langr 
o seminá�  kartograf� 

o více preferován zimní termín s vy�azením srovnávací �ásti a zkrácením na 1,5 dne 



o  p�edb�žný termín – 2.-3. 3. 2012 - Brada  – Z: Langr 
 
ad 10. R�zné – diskuse 

o laserscan DMR 4G od �ÚZK 
o pokrytí daty 68% území �R (pásy st�ed a západ) 
o v roce 2012 by m�lo být pokryto celé území �R 
o podrobn�jší model DMR 5G by mohl být dostupný v roce 2015 
o podrobný �lánek o možnostech využití bude zve�ejn�n v posledním �ísle �asopisu OB (autor 

Lud�k Krti�ka)  
o probíhá jednání se ZÚ o možnosti získání mapových podklad� na bázi reciprocity 
o U: p�ipravit rámec dohody ZÚ a �SOS o recipro�ním poskytnutí mapových podklad� výstupu 

mapových �inností - Z: Langr, T: 28. 2. 2012 
o MR nebude zajiš�ovat hromadné objednání DMR 4G s cílem získat množstevní slevu; v p�ípad� 

zájmu je možné se obrátit na oddíl VLI (Libor Bedna�ík) �i na pražské oddíly (Milan Borovi�ka), 
ke koordinaci je vhodné využít diskusní fórum Pandora 

o �asopis OB – rubrika Mapa�ská kuchyn� 
o projednána možnost zve�ejn�ní doposud vydaných �lánk� na stránce MR – vedení �asopisu 

vyslovilo souhlas, oslovený grafik Pavel Vítek doposud neposkytl podklady 
 
Zapsal: Jan Langr 
Rozd�lovník: �lenové MR 
  oblastní kartografové 
  Zden�k Lenhart  

sekretá� �SOS 
 
 


