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Český svaz orientačních sportů 

Mapová rada 

 

Zápis 01/2013 

ze schůze Mapové rady konané dne 16. 11. 2013 ve Zderazi 

 

Přítomni:  Borovička, Fátor, Háj, Krtička, Langr, Lenhart (mapový archiv) 

+ oblastní kartografové Doležal (Východočeská oblast), Vištejn (Západočeská oblast) 

Omluven:  Hejna 

 

Program jednání MR:  1. Aktuální informace 

   2. Kontrola úkolů  

   3. Běžná agenda  

   4. Zhodnocení činnosti v oblastech v roce 2013 

   5. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2013   

   6. Archív map ČSOS, evidence map  

   7. Příprava aktualizované verze příručky 

   8. Problematika ISOM 201x  

   9. Různé – diskuse 

 

 

ad 1. Aktuální informace 

a) Langr informoval o jednání (Langr + Lenhart) se zástupci Národního archivu o budoucí spolupráci v 

archivaci map pro OB (třetí řada mapového archivu). K archivaci by byla poskytována databáze map a 

mapové výtisky, se skeny map se prozatím nepočítá. 

b) info o uzavřené smlouvě o spolupráci mezi ČSOS, Centrem historie OB a Muzeem jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně a v jejím rámci o zařazení souboru (kolekce) druhé ze tří řad Archivu map ČSOS do Centrální 

evidence sbírek.  

c) info o stavu mapového serveru ČSOS a o problémech způsobených upgradem technologie Fusion Tables 

API od firmy Google. Nově je pro zabudování přichystána síť s konvergencí S-JTSK a UTM, navíc 

rozšířená o území Slovenska. Momentálně ve stavu testovací verze. Připraveny jsou rovněž georeferenční 

.kml soubory náhledů map pro značnou část archivovaných map. 

d) Probíhá školení začínajících kartografů za účasti 31 účastníků, z toho 1 ze Slovenska v rámci spolupráce s 

mapovou komisí slovenského svazu OB. Školení lektorsky vedou Zdeněk Lenhart a Bob Háj. 

 

ad 2. Kontrola úkolů 

a) centrální evidence map – trvá, budovat jako součást ORISu 

U: dopracovat návrh pro centrální evidenci map a kontaktovat Bestu ohledně zapracování do ORISu  

Z: Langr, Krtička T: 31. 12. 2013 

b) nová směrnice – trvá, vázáno na spuštění centrální evidence map 

 

ad 3. Běžná agenda 

Žádosti o výjimky pro měřítko mapy nebyly podány. 

 

ad 4. Zhodnocení činnosti v oblastech v roce 2013 

o dosud zaslána hodnocení Hanácké oblasti, Ještědské oblasti, Středočeské oblasti 

o Valašská (Háj) – pozitivní hodnocení roku, pěkný nový terén (SKM - Čerňava) 

o Hanácká (Krtička) – 43 nových map, nárůst o 10 oproti minulému roku způsobený především 

uspořádáním dvěma MČR a dvěma vícedenními závody v oblasti. Vyskytly se problémy s kvalitou 

zmapování a kvalitou laserového tisku na některých oblastních žebříčcích. 

o Východočeská (Doležal) – přidělena ev. čísla pro 59 map (rekordní počet). Diskutovány 2 mapy: Orel, a 

Trať (šikmé severníky). Z hlediska kvality tisku map zlepšení, přibližně 5 map obdrží z oblastí 

příspěvek (3000 Kč na mapu). 

o Západočeská (Vištejn) – 15 map (z toho 5 x MTBO), lepší průměr. Sedmihoří – nejlépe hodnocené 

závody i mapa. Kvalita ostatních map konstantní (dobrá). 

o Praha (Borovička) – 18 map, tisky map kvalitní. Spíše revize nebo parkové mapy, plošně jsou mapy 

menší. DKP – nejasná situace v evidenci map.  

o Středočeská (Borovička) – celkově velmi dobrá kvalita map. Pochvalně hodnocena mapa pro B-žebříček 

a mapa oddílu Kamenice, kde mapovali mladí mapaři, kteří se v loňském roce účastnili školení mapařů. 

o U: zaslat chybějící hodnocení činnosti v oblasti Z: oblastní kartografové, T: 15. 12. 2013 
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ad 5. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2013 

o Fátor prezentoval hodnocení map celostátních závodů ČSOS. Oproti minulým letům se zlepšila 

čitelnost tisku mapy, ne však soutisku tratí. Přetrvávají problémy s nerespektováním mapových 

klíčů. Týkalo se to obou klíčů – ISOM 2000 i ISSOM 2007. Rok od roku ubývá stížností na 

nepřesnosti map. Pokud si závodníci stěžují na nepřesnosti, pak ne na polohové chyby, ale na 

špatnou klasifikaci zejména porostů.  

o Zpráva byla diskutována a v souvislosti s problémy nerespektování mapových klíčů. Mapová rada 

apeluje na Soutěžní komisi sekce OB, aby zabudovala do smluvních podmínek pro pořadatele 

závodů ČSOS následující podmínku: "Mapy musí být provedeny dle platných mapových klíčů a 

pořadatel je povinen respektovat požadavky mapové rady na případné úpravy." 

o U: tlumočit apel mapové rady Soutěžní komisi sekce OB.  Z: Fátor, T: 7. 12. 2013 

 

 

ad 6. Archiv map ČSOS, evidence map 

Lenhart informoval o aktuálním stavu archivu map: 

o Ondřej Veselý dal do pořádku úložiště TIFFů na serveru. 

o Druhá řada výtisků byla převezena do Muzea jihovýchodní Moravy, podepsána pravidla pro dodávání 

přírůstků. 

o V současnosti existují tři místa pro evidenci map (Mapová rada – Lenhart, Muzeum jihovýchodní 

Moravy a Národní archiv). 

o Mapy z r. 2013 jsou ve stadiu zpracování. 

o Je plánováno obohacení mapového serveru o rozhraní pro archivaci, což usnadní práci a zkrátí časový 

úsek od obdržení mapy po publikaci na serveru. 

V následné diskuzi byla rozsáhle řešena otázka archivace digitálních verzí map v Národním digitálním archivu, 

který je v současnosti ve vývoji.  

 

ad 7. Příprava aktualizované verze příručky 

o Krtička seznámil s návrhem aktualizace příručky Tvorba map pro orientační běh. V diskuzi panovala 

všeobecná shoda, že je potřeba tento materiál aktualizovat (morální zastaralost, navíc původní příručka 

je již rozebrána). Plánované vydání 06/2014. 

o U: navrhnout podrobnou strukturu publikace a oslovit potenciální autory pro jednotlivé části příručky, 

navrhnout standardy pro tvorbu nové publikace.  Z: Krtička, T: 30. 11. 2013 

o U: projednat se sekretariátem ČSOS možnosti financování tisku.  Z: Fátor, T: 7. 12. 2013 

 

ad 8. Problematika ISOM 201x 

o Vzhledem k nepřítomnosti Aleše Hejny problematika nebyla řešena. 

o U: informovat členy mapové rady emailem o vývoji ISOM2015, především o stavu zapracování 

připomínek k ISOM2015 First Draft.  Z: Hejna, T: 7. 12. 2013 

 

ad 9. Různé – diskuse 

a) Je potřeba upravit místní působnost oblastních kartografů tak, aby korespondovala s krajskými svazy. Z 

tohoto důvodu bude nutné doplnit oblastní kartografy (z 11ti se počet navýší na 14). Termín oblastní 

kartograf bude nahrazen termínem krajský kartograf. 

U: obeslat potenciální kandidáty  Z: Langr, T: 15. 12. 2013 

b) Borovička informoval o ukončení emailové mapařské konference na Pandoře. Z důvodu zájmu o 

pokračování této konference je nutné řešit náhradu této služby.  

U: zajistit náhradu emailové mapařské konference.  Z: Krtička. T: 15. 12. 2013 

U: zajistit archivaci příspěvků do mapařské konference na Pandoře, zajistit emaily dosavadních odběratelů 

konference  Z: Borovička. T: 30. 11. 2013 

c) Mapařská kuchyně – z důvodu velkého pracovního vytížení většina témat navržených na začátku roku k 

publikaci do Časopisu OB nebyla řešena, každopádně zájem na publikování a udržení rubriky trvá. Bylo 

dohodnuto, že Langr napíše článek o mapování pro JWOC. 

U: provést revizi témat k publikaci  Z: Krtička. T: 15. 12. 2013 

U: dodat článek o mapování pro JWOC  Z: Langr T: 31. 12. 2013 

d) Webové stránky MR - je potřeba aktualizovat seznam oblastních kartografů. Bylo dohodnuto, že starší 

články z Mapařské kuchyně budou publikovány na stránkách MR. 

U: aktualizovat kontakty na stránkách MR  Z: Borovička T: 15. 12. 2013 
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U: dodat články z Mapařské kuchyně v PDF, publikovat na stránkách MR  Z: Langr, Borovička T: 15. 12. 

2013 

e) Kvalita digitálního tisku map vzhledem k nepřítomnosti Bednaříka nebyla řešena, Langr pouze konstatoval 

razantní zlepšení kvality tisku v Jilemnici. Bylo konstatováno, že je vhodné vyhlásit výběrové řízení na 

zařazení do seznamu certifikovaných tiskařů pro soutěže ČSOS. 

U: vyhlásit VŘ na zařazení do seznamu certifikovaných tiskařů pro soutěže ČSOS.  Z: MR T: 31. 12. 2013 

f) Diskutována možnost hromadného nákupu mapových podkladů, především výškopisných produktů DMR 

4G a DMR 5G od ČÚZK. Langr ověří možnosti recipročního poskytnutí dat ČÚZK (cesty, pěšiny z map pro 

OB za mapové podklady ČÚZK). 

U: připravit podklady pro provedení hromadného nákupu mapových podkladů. Z: Háj, Krtička T: 15. 1. 

2014 

U: ověřit možnosti recipročního poskytnutí dat z ČÚZK   Z: Langr T: 31. 12. 2013 

 

 

 

 

Zapsal: Krtička Luděk 

Rozdělovník: členové MR 

  oblastní kartografové 

  Zdeněk Lenhart  

sekretář ČSOS 


