Český svaz orientačních sportů
Mapová rada ČSOS
Zápis 01/2022
ze schůze Mapové rady ČSOS, konané v pátek 11. 3. 2022
od 18:00 hodin online přes Google Meet
Přítomni: Bednařík, Borovička, Háj, Krtička, Langr, Vik, Zbranek
Program jednání MR:

1. Aktuální informace (Langr)
2. Specifikace ISOM 2017-2 Mapy pro orientační běh (Bednařík)
3. Specifikace ISSprOM 2019-2 Mapy pro orientační sprint (Bednařík)
4. Specifikace ISMTBOM 2022 Mapy pro MTBO (Bednařík)
5. Dokument Tisk a definice barev (Bednařík, Vik)
6. Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS (Langr)
7. Různé – diskuse

ad 1. Aktuální informace, kontrola úkolů
a) V termínu 12.-14.11.2021 proběhlo ve Zderazi školení začínajících kartografů za účasti 27 frekventantů pod
lektorským vedením Zdeňka Lenharta a Luďka Krtičky.
b) Jan Langr projednal zachování tiskárny Properus Olomouc v seznamu autorizovaných tiskařů s vedením
tiskárny, po dohodě obou stran zůstane tiskárna Properus Olomouc v seznamu
c) Jan Langr rozeslal hodnocení map jednotlivým autorizovaným tiskařům resp. klubům, které použily
digitální tisk na základě souhlasu s předloženou žádostí
d) Byly sestaveny pracovní skupiny pro přípravu nových mapových specifikací a připraveny české verze
specifikací vydaných MC IOF v lednu 2022 k projednání MR.
e) V koordinaci se sekcemi OB a MTBO byly publikovány informace o připravovaných změnách v mapových
specifikacích pro sezónu 2022:
a. článek Nový sprintový klíč je na světě (Martin Klein, O-news.cz, 27.1.2022)
b. článek Seznamte se: Nový mapový klíč pro MTBO (Pavel Štáfek, web sekce MTBO, 4.2.2022)
c. článek Úprava sprintového mapového klíče ISSprOM 2019 (Roman Zbranek, web sekce OB,
3.3.3022)
d. prezentace Co nového přináší ISSprOM 2019-2 a jak se na něj připravit? (Luděk Krtička a Jan
Netuka, Metodické středy ČSOS, 9.3.2022)
f) Luděk Krtička informoval o vzniku nové mezinárodní mapařské wikipedie. Byl spuštěn portál O-Map Wiki,
který pomůže jak mapařům, tak i pořadatelům, nebo závodníkům získávat informace o mapování.
ad 2. Specifikace ISOM 2017-2 Mapy pro orientační běh
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.
b) Předložit specifikaci Mapy pro orientační běh ke schválení VV-ČSOS T: 13. 3. 2022 Z: Langr
ad 3. Specifikace ISSprOM 2019-2 Mapy pro orientační sprint
a) Pracovní skupina ve složení Libor Bednařík, Luděk Krtička, Jan Langr připravila a předložila ke schválení
českou verzi mapové specifikace Mapy pro orientační sprint, která je překladem ISSprOM 2019-2.
MR návrh projednala a schválila.
b) Předložit specifikaci Mapy pro orientační sprint ke schválení VV-ČSOS T: 13. 3. 2022 Z: Langr
c) Luděk Krtička předložil ke schválení českou verzi dokumentu Pokyny pro mapování a stavbu tratí v
komplexní městské zástavbě na mapách pro orientační sprint, který je komentovaným překladem Guidelines
for mapping and course planning in complex urban structures on sprint orienteering maps.
MR návrh projednala a schválila.
d) Předložit dokument Pokyny pro mapování a stavbu tratí v komplexní městské zástavbě na mapách pro
orientační sprint ke schválení VV-ČSOS T: 13. 3. 2022 Z: Langr

ad 4. Specifikace ISMTBOM 2022 Mapy pro MTBO
a) Pracovní skupina ve složení Libor Bednařík, Luděk Krtička, Jan Langr připravila a předložila ke schválení
českou verzi mapové specifikace Mapy pro MTBO, která je překladem ISMTBOM 2022.
b) MR návrh projednala a schválila.
c) Předložit specifikaci Mapy pro MTBO ke schválení VV-ČSOS T: 13. 3. 2022 Z: Langr
ad 5. Dokument Mapové specifikace IOF - Tisk a definice barev
a) Pracovní skupina ve složení Libor Bednařík, Martin Vik, Luděk Krtička, Jan Langr připravila a předložila
ke schválení českou verzi dokumentu Mapové specifikace IOF - Tisk a definice barev, který je překladem
IOF Map Specifications - Printing and Colour Definitions.
b) MR návrh projednala a schválila.
c) Předložit dokument Tisk a definice barev ke schválení VV-ČSOS T: 13. 3. 2022 Z: Langr
ad 6. Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS
a) Jan Langr připravil a předložil ke schválení Směrnici pro tvorbu a evidenci map ČSOS.
b) MR návrh projednala a schválila.
c) Předložit Směrnici pro tvorbu a evidenci map ČSOS ke schválení VV-ČSOS T: 13. 3. 2022 Z: Langr
ad 7. Různé – diskuze
a) Byl projednán a odsouhlasen návrh Sdělení MR 01/2022 k bodům 2.-6. – bude vydáno po schválení návrhů
VV ČSOS T: 16. 3. 2022 Z: Langr
b) Publikovat schválené specifikace a směrnici na webu MR – T: 16. 3. 2022 Z: Langr
c) Připravit příspěvek ke schváleným změnám do rubriky ČSOS informuje – T: 16. 3. 2022 Z: Langr
d) Řešit úpravy Mapového portálu související se změnami ve směrnici (kódy, …) T: 16. 3. 2022 Z: Langr
e) Informovat krajské kartografy o změnách při blokaci na Mapovém portálu ČSOS T: 16. 3. 2022 Z: Langr
f) Publikovat schválené české specifikace na webu MC IOF T: 20. 3. 2022 Z: Krtička

Zapsal: Langr
Rozdělovník:

členové MR
sekretář ČSOS
Jan Picek

