
Český svaz orientačních sportů 

Mapová rada ČSOS 

 

 Zápis 01/2015 

ze schůze Mapové rady ČSOS, konané v pátek 23. 1. 2015 

od 20:00 hodin na chatě Junior, Kunčice, místní část Starého Města pod Sněžníkem. 

 
Přítomni: Borovička, Krtička, Langr, Háj, Bednařík, Hejna (videokonferenčně), Lenhart (mapový archiv) 

 

Program jednání MR:  1. Aktuální informace, kontrola úkolů 

   2. Aktivity MC IOF, problematika ISOM 201x  
3. Výměna podkladových dat mezi ČSOS a ZÚ 

   4. Systém centrální evidence map, mapový portál ČSOS 
   5. VŘ na autorizované tiskaře, vydání nové směrnice 

   6. Různé – diskuse 

 

ad 1. Aktuální informace, kontrola úkolů 

a) V Kunčicích na chatě Junior probíhá workshop „Příprava mapových podkladů“. Kapacita 30 účastníků je 

zcela naplněna, program připraven, výuku zajišťuje 5 lektorů (Langr, Krtička, Háj, Lenhart, Borovička). 

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

1 b) návrh pravidel pro výměnu podkladových dat mezi ČSOS a ZÚ - trvá, situace prodiskutována, došlo 

k předání vzorků z OB map, zatím není zpětná vazba ze strany ZÚ 

2 b) informování zástupců v oblasti v případě spouštění centrální evidenci map - trvá, je nutné oslovit 

krajské svazy ohledně návrhů na doplnění chybějících krajských kartografů Z: Langr, T: 31. 1. 2015 

7)  aktualizovaná verze příručky - v řešení 

9 c) organizace Semináře kartografů OB v termínu 11/2015 - vzhledem ke konání Workshopu Příprava 

mapových podkladů je úkol z letošního plánu vyřazen (jednalo by se o částečně duplicitní akci) 

9 e) VŘ na autorizované tiskaře - řešeno na aktuálním zasedání MR 

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

 

ad 2. Aktivity MC IOF, problematika ISOM 201x 

a) Aleš Hejna informoval o zasedání IOF Map Commission ve Frankfurtu, především ve vztahu k chystanému 

ISOM201x (z 85 % připraven) a novinkách v Map Commission. Diskutovány minimální rozměry symbolů 

uvedené nově v ISOM201x: minimální rozměry mapových značek v měřítku 1:15 000 jsou pro měřítko 

1:10 000 striktně zvětšeny 1,5 krát. 

 

ad 3. Výměna podkladových dat mezi ČSOS a ZÚ 

a) Diskutován termín hromadného nákupu mapových podkladů ZÚ. Nové termíny uzávěrky objednávek jsou 

stanoveny na 31. července a 31. ledna (letos bude uzávěrka se zpožděním 8. února 2015). U: vypracovat 

sdělení MR 01/2015, kde bude uveden termín uzavření objednávek. T: 28. 1. 2015 Z: Langr 

 

ad 4. Systém centrální evidence map, mapový portál ČSOS 

a) Centrální evidence map – souhlas s předloženým konceptem a jeho implementací (viz samostatný zápis). 

Systém bude spuštěn před zahájením jarní sezóny 2015. 

b) Zdeněk Lenhart informoval o současné situaci ve vývoji Mapového portálu ČSOS. Byla prodiskutována a 

dohodnuta nová podoba číselníků v archivu map. 

 

ad 5. VŘ na autorizované tiskaře, vydání nové směrnice 

a) Bednařík seznámil s konceptem VŘ na autorizované tiskaře. Koncept prodiskutován a schválen. U: VŘ na 

autorizované tiskaře bude součástí sdělení MR 01/2015. T: 28. 1. 2015 Z: Langr 

b) Byla prodiskutována aktuální podoba návrhu nové směrnice, dodatečné připomínky zaslat Langrovi. 

T: 28. 1. 2015 U: členové MR + Lenhart. Návrh nové směrnice bude společně s přílohou „Seznam 

autorizovaných tiskařů“ předložen členům předsednictva ČSOS. T:  28. 2. 2015. Z: Langr 

 

ad 6. Různé – diskuze 

a) Letošní školení začínajících kartografů se uskuteční v termínu 13.-15. 11. 2015 ve Zderazi. 



 

Zapsal: Krtička 

 

Rozdělovník: členové MR 

  oblastní kartografové 

  Zdeněk Lenhart  

sekretář ČSOS 

 


