
Český svaz orientačních sportů 

Mapová rada ČSOS 

 

 Zápis 01/2019 

ze schůze Mapové rady ČSOS, konané v sobotu 9. 11. 2019 

od 10:00 hodin v sídle Podnikatelského centra v Hradci Králové 

 
Přítomni: Bednařík, Borovička, Langr, Vik, Vištejn, Fátor (jako host) 

 

Program jednání MR:  1. Aktuální informace, kontrola úkolů (Langr) 
   2. Zhodnocení činnosti v krajích v roce 2019 (podklady krajských kartografů) 
   3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2019 (Langr) 

4. Projednání a schválení návrhu české verze ISOM 2017-2, ISSprOM 2019, Print Test           

Sheet, aktivity MC IOF (Bednařík, Langr) 

   5. Archiv map ČSOS, evidence map, Mapový portál ČSOS (Lenhart, Langr) 

6. Poskytování podkladových dat Zeměměřického úřadu (Langr) 
7. Úkoly Mapové rady ČSOS na rok 2020 (Langr) 

   8. Různé – diskuse 
 

ad 1. Aktuální informace, kontrola úkolů 

a) MC IOF v červnu 2018 vydala ISOM 2017 Appendix 1 – CMYK Printing and Colour Definitions. MR 

připravila českou verzi tohoto dodatku specifikace „Mapy pro orientační běh“ a vydala ho s platností od 1. 

dubna 2019. 

b) MR vydala aktualizovaný Seznam autorizovaných tiskařů pro tisk map ČSOS digitálními technologiemi s 

platností od 1. dubna 2019. 

c) Školení začínajících kartografů bylo z důvodu nízkého počtu přihlášených (7) zrušeno bez náhrady. 

d) ČSOS má projekt podpory map v potřebných regionech - ??? 

e) 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, dohodnuto získání 

podstatné části příspěvků z archivu Pavla Vítka 

 

 

ad 2. Zhodnocení činnosti v krajích v roce 2019 

a) Praha (Borovička)  

b) Středočeský kraj (Cabrnoch) - zpráva 

c) Jihočeský kraj (Hulec) - zpráva 

d) Plzeňský kraj (Vištejn)  

e) Karlovarský kraj (Macura) 

f) Ústecký kraj (Žejdlík) - zpráva 

g) Liberecký kraj (Žejdlík) - zpráva 

h) Královéhradecký kraj (Doležal) - zpráva 

i) Pardubický kraj (Fencl)  

j) Kraj Vysočina (Mareček)  

k) Jihomoravský kraj (Toman) 

l) Olomoucký kraj (Krtička) - zpráva 

m) Moravskoslezský kraj (Mutina) 

n) Zlínský kraj (Háj) - zpráva 

 

ad 3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2019 

a) Viz tabulka mapy_2019.xls. Stručné shrnutí:  

- stabilizovalo se plnění povinnosti zaslání náhledu mapy 30 dní před závodem 

- zvýšil se podíl map tištěných ofsetem, zejména pro mistrovské závody 

- všechny mapy tištěné laserem byly vytištěny autorizovaným tiskařem, tj. nebyla podána žádná žádost 

Liboru Bednaříkovi 

- téměř žádná z map nebyla plně v souladu s mapovým klíčem a mapovou směrnicí 



- zlepšilo se plnění povinnosti zaslání povinných výtisků po závodě 

- nedošlo k žádnému zásadnímu porušení mapové specifikace 

- v případě VBM došlo z nevědomému zhoršení čitelnosti sobotní mapy použitím nevhodné verze OCAD 

pro stavbu tratí 

b) Až na drobné výjimky výborná až exceletní kvalita tisku map. Nejlepších výsledků digitálního tisku map 

bylo dosaženo v tiskárnách Nord service Opava, Kartum Praha, Reklamy Jilemnice, Design Kros Pardubice 

a Expres tiskárna H.R.G. Zlín, nejméně podařeného výsledku bylo dosaženo v tiskárně Žaket Praha. 

 

ad 4. Návrh české verze ISOM 2017-2, ISSprOM 2019, Print Test Sheet, aktivity MC IOF 

a) Pracovní skupina ve složení Libor Bednařík, Luděk Krtička, Jan Langr připravila a předložila ke schválení 

českou verzi mapové specifikace Mapy pro orientační běh, která je překladem ISOM 2017-2. MR návrh 

projednala a schválila. 

Předložit návrh mapové specifikace Mapy pro orientační běh ke schválení VV-ČSOS T: 14. 11. 2019 Z: 

Langr 

b) Pracovní skupina ve složení Libor Bednařík, Aleš Hejna, Luděk Krtička, Jan Langr připravila a předložila 

ke schválení českou verzi mapové specifikace Mapy pro orientační sprint, která je překladem ISSprOM 

2019. MR návrh projednala a schválila. Zaslat případné drobné připomínky do 11.11.2019 Liborovi. Libor 

bude prezentovat novinky na semináři trenérů a rozhodčích 22. 11. 2019 v Jablonci nad Nisou 

Předložit návrh mapové specifikace Mapy pro orientační sprint ke schválení VV-ČSOS T: 14. 11. 2019 Z: 

Langr 

c) ISSkiOM 2019 – Libor připraví překlad specifikace do 10.11., oponenti 11.11. zašlou připomínky, 12.11. 

Libor pošle verzi k odsouhlasení, 13.11. Libor uzavře, 14.11. Honza pošle jako podklad členům VV 

d) Print Test Sheet 

 

ad 5. Archiv map ČSOS, evidence map, mapový portál ČSOS 

a) Archiv map ČSOS – Zdeněk Lenhart předložil zprávu o stavu archivu 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 v rámci ČSOS. V roce 2018 bylo evidováno 

vydání celkem 419 map, z toho 60 map výukových. Bylo vydáno 356 map pro OB (z toho 124 pro sprint), 

10 map pro LOB, 43 map pro MTBO a 10 map pro Trail. Pro srovnání v roce 2017 bylo evidováno vydání 

celkem 487 map, z toho 71 mapy výukové. Bylo vydáno 407 map pro OB (z toho 154 pro sprint), 10 map 

pro LOB, 50 map pro MTBO a 10 map pro Trail. 

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 informoval o aktuální situaci ve vývoji Mapového portálu ČSOS. Do 

počátku roku 2019 trvala spolupráce na správě a rozvoji s administrátorem portálu Františkem Havlůjem. 

Ten však nekomunikoval, za poslední rok se nepodařilo vyřešit stávající ani rozvojové požadavky. Na 

výzvu MR ohledně hledání nového administrátora zareagoval jediný zájemce. V polovině února 2019 byl na 

společném jednání jmenován novým administrátorem portálu David Pustai TJN9301. Ten se začal věnovat 

správě mapového portálu od konce května 2019. Zatím se podařilo vyřešit závislost na zrušeném API 

Google+ a dosud nerealizované propojení Mapového portálu ČSOS na aplikaci Výběrová řízení OB s 

automatizovaným přebíráním embargovaných prostorů a jejich zobrazením v prostředí Mapového portálu 

ČSOS. Nový zásadní problém způsobilo koncem srpna 2019 omezení služby Google Fusion Tables, 

důsledkem je, že se nezobrazují obrysy map, blokací a embarg v mapě na stránce “Prohlížení map” (v 

detailu jednotlivé mapy ano. Mapy lze zadávat i editovat včetně jejich obrysů. V současnosti se dokončuje 

náhrada končící technologie Google Fusion Tables (bude vypnuta počátkem prosince 2019), která je jednou 

ze základních komponent řešení. 

 

ad 6. Poskytování podkladových dat Zeměměřického úřadu 

a) Jan Langr informoval o realizaci hromadných nákupů dat u Zeměměřického úřadu v únoru (6 objednávek) a 

srpnu 2019 (3 objednávky). V rámci hromadné objednávky lze objednat rovněž předprodukční data LLS-

všechny vrstvy s garantovanou cenou ČSOS 1900 Kč za výdejní jednotku. Nejbližší hromadná objednávka 

bude mít uzávěrku 31. 1. 2020.  

 

ad 7. Úkoly Mapové rady ČSOS na rok 2020 



a) Zaslat připomínky k funkcionalitě Mapového portálu ČSOS a návrhy na další vývoj. T: 31. 12. 2019 Z: 

krajští kartografové, členové MR, správce archivu ČSOS 

 

ad 8. Různé – diskuze 

a) Příští školení začínajících kartografů se uskuteční předběžně v termínu 13.-15. 11. 2020 ve Zderazi. 

b) Jan Macura překládá uživatelskou příručku na OO Mapper do češtiny https://github.com/jmacura/mapper-

manual. Přeložená verze je prozatím na: https://jmacura.github.io/mapper-manual/pages/. Dobrovolníci 

ochotní pomoci jsou vítáni. 

c) Mapy vydávané ČSOS – hledat způsob, jak v součinnosti s ORIS definovat kódy pro ČSOS a krajské svazy 

d) Výběrová řízení – ověřovat předem návrhy prostorů s krajskými kartografy 

 

Zapsal: Langr 

 

Rozdělovník: členové MR 

  krajští kartografové 

  Zdeněk Lenhart  

sekretář ČSOS 

 

https://jmacura.github.io/mapper-manual/pages/

