
Český svaz orientačních sportů 

Mapová rada ČSOS 

 

 Zápis 02/2022 

ze schůze Mapové rady ČSOS, konané v sobotu 5. 11. 2022 

od 20:00 hodin online přes MS Teams 

 
Přítomni: Háj, Krtička, Langr, Vik, Zbranek, Vištejn, Lenhart (mapový archiv), distančně připojeni Bednařík, 

Cabrnoch, Habán, Hulec, Macura, Toman, Žejdlík 

 

Program jednání MR:  1. Aktuální informace, kontrola úkolů (Langr) 
   2. Zhodnocení činnosti v krajích v roce 2022 (krajští kartografové) 
   3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2022 (Langr, Bednařík) 

   4. Archiv map ČSOS, evidence map, mapový portál ČSOS (Lenhart, Krtička, Langr) 

   5. Úkoly Mapové rady ČSOS na rok 2023 (Langr, Krtička) 

6. Různé – diskuse 

 

ad 1. Aktuální informace, kontrola úkolů 

a) V termínu 4.-6.11.2022 probíhá ve Zderazi školení začínajících kartografů za účasti 23 frekventantů pod 

lektorským vedením Luďka Krtičky, Zdeňka Lenharta, Boba Háje, Jiřího Vištejna, Martina Kleina a Libora 

Pecháčka 

b) Matěj Burda připravuje v časopise Svět běhu zveřejnit článek o orienťáckých mapách ze všech různých 

úhlů pohledu 

c) Info ze sekce OB (Zbranek) 

d) Info z Mapové komise IOF (Krtička): informace o aktuálních změnách v mapových specifikacích (zásadní 

změny nejsou, pouze drobné úpravy), strategie aktualizace dokumentů mapové komise, připravován nový 

PrintTest Sheet, informace o vývoji O-Map Wiki, řada témat přesunuta na jiont meeting v Praze.  

e) Kontrola úkolů – všechny úkoly splněny 

 

ad 2. Zhodnocení činnosti v krajích v roce 2022 

a) Praha (Borovička) – zpráva dosud nezaslána 

b) Středočeský kraj (Cabrnoch) 

a. přiděleno celkem 41 evidenčních čísel, z toho 31× OB, 5× sprint, 5× MTBO 

b. 20 map vydaly kluby kraje, 13 map kluby Prahy, 8 map kluby Libereckého kraje 

c. poklesl počet sprintových map, zejména v okolí škol pro výuku OB 

d. poskytován příspěvek na mapu s nově zmapovaným prostorem 

e. žádné konflikty při správě prostorů 

f. zaznamenány připomínky k používání zelené čárky pro rozhraní porostů, zejména veteráni mají 

problémy s čitelností, záměnou s meliorační rýhou či pěšinkou 

c) Jihočeský kraj (Hulec) 

a. vydáno 32 map, z toho 6× sprint, 3× MTBO - rekord počtu vydaných map i díky pořádání akcí 

celostátního významu (žebříček B, akademické mistrovství ČR) 

b. převažující tisk laserem u autorizovaných tiskařů, s kvalitou nejsou problémy 

c. KS neposkytuje příspěvek na mapu, 1 mapa zahrnuta do projektu výukových map, ve 4 ve čtyřech 

případech byl čerpán svazový příspěvek na tvorbu map v krajích/oblastech 

d. žádné konflikty, ve dvou případech po dohodě využito zkrácení blokace 

d) Plzeňský kraj (Vištejn) 

a. vydáno 16 evidovaných map, z toho 2× sprint, 11× OB (pouze 2 nové), 3x MTBO 

b. tisk na různých tiskárnách (i domácích) takže různá kvalita tisku, převážně tisk na pretex 

c. většina map jen revize, nové mapy pro MTBO 

e) Karlovarský kraj (Macura) 

a. vydáno 16  evidovaných map, z toho 2× sprint, 11× OB, 3× MTBO 

b. tisk především na pretex, kvalita tisku dobrá, většinou tisk v Žaketu 

c. velké množství nových map díky ŽA v Nejdku a vícedenním závodům (Jarní trojúhelník, 

WestCup), 4x OŽ pořádal oddíl ONO převážně v nových prostorech 



d. zajímavosti: Třídomí II (BSO) tisk na papír 120 g/m2. Oceán (NEK) a odvozené mapy tisk na 

Pretex, pro elitní kategorie a ŽA tisk CMYK, ostatní laser. Oceán (NEK) a odvozené mapy: značka 

černé "x" použita pro "solný liz". 2× použito měřítko 1 : 7500 pro lesní mapu (ONO) 

f) Ústecký kraj (Žejdlík) 

a. vydáno 19 evidovaných map, z toho 12× sprint, 7× OB, dále 11 neevidovaných map  

b. velmi dobrá disciplinovanost vydavatelů, vše evidováno a archivováno 

c. příspěvek se neposkytuje, ale zvýšení startovného o 10 Kč na nové mapě 

d. získána dotace z krajského úřadu na tvorbu OB map v ÚK ve výši 49 tisíc Kč, se spoluúčastí KS 

rozděleno mezi oddíly v kraji 

g) Liberecký kraj (Habán) 

a. vydáno 54 map, z toho 46× OB, 4× sprint, 2× trail 

b. mapy pro význačné závody – MS krátká + klasika, řada map díky vícedenním Velikonoce, Pěkné 

prázdniny, Sandstones, SAXBO, Loko Tour, Czech O-Tour 

c. velmi dobrá kvalita zpracování i tisku 

d. kluby investují do mapování i bez finanční podpory KS 

e. žádné konflikty, pouze koordinace dohody na Kokořínsku mezi dvěma kluby 

f. čerpání financí z přeshraničních projektů 

g. BOR – problémy s povolováním závodů v CHKO Lužické hory (personální změna) – přetrvávají. 

V Jizerských horách s CHKO dobrá spolupráce, ale ze strany LČR nastaly změny stanovisek u 

některých terénů (limity na 500 závodníků). Koordinovat žádosti vůči LČR lépe mezi kluby 

v oblasti?  

h) Královéhradecký kraj (Doležal) 

a. vydáno 32 map, z toho 23× OB, 5× sprint, 3× MTBO, 2× trail 

b. tisk převážně laserovým tiskem – Reklamy Jilemnice, Kartum, Žaket, celkově velmi dobrá kvalita 

c. příspěvek do výše 3 000 Kč na novou mapu – za rok 2021 2× 3 000 Kč 

i) Pardubický kraj (Fencl) – zpráva dosud nezaslána 

j) Kraj Vysočina (Mareček) – zpráva dosud nezaslána 

k) Jihomoravský kraj (Toman) 

a. vydáno 18 map, 13× OB, 5× sprint  

b. tisk hlavně na pretex 

c. konflikty nejsou, oddíly jsou žádány o dohodu v případě prostorů 

d. problémy s kvalitou lesů (kůrovec) 

l) Olomoucký kraj (Krtička) 

a. vydáno 44 map, z toho 19× OB, 18× sprint, 5× MTBO, 2× LOB 

b. velké závody včetně MČR (krátká trať, sprint, štafety a družstva, akademické MČR, MTBO long) 

c. atraktivní terény, ale v okrajových oblastech mimo centra 

m) Moravskoslezský kraj (Mutina) – zpráva dosud nezaslána 

n) Zlínský kraj (Háj) 

a. vydáno 18 map, z toho 11× OB, 7× sprint 

b. mapy z ČP Rusava, B Luhačovice a OŽ 

c. hospodaření s prostory – problémy nejsou 

d. problémy s kůrovcem nejsou masového rázu, vyjma Hostýnských vrchů 

e. s tisky problém nejsou (HRG, NORD Service) 

 

ad 3. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2022 

a) Viz tabulka mapy_2022.xls, předaná 17.10.2022 vedení sekce OB. Stručné shrnutí: 

- 6 ze 19 pořadatelů nesplnilo povinnost zaslat kontrolní náhled mapy 30 dní před závodem, 7 ze 13 

pořadatelů zaslalo náhled po termínu 

- pro 3 závody nebyly k datu 9.10.2022 zaslány 2 pořadateli povinné výtisky na sekretariát ČSOS (LCE a 

JPV) 

- všechny kontrolované mapy byly tištěny ofsetem (6×) nebo digitálně autorizovaným tiskařem (25×), 

kvalita tisku slušná, ale nikoli bez zásadních výhrad 

- tisk ofsetem vyšel hůře, případně s většími výhradami, než tisk laserem - to se týká Žaketu, výjimkou jsou 

mapy pro MČR na klasice tištěné v ofsetem v Geoprintu Liberec 



- nejzřetelnějším případem jsou mapy v Nejdku ze Žaketu - mapy tištěné ofsetem Oceán 1: 15.000 a 

Roztodivná věž 1:10.000 jsou barevně posunuté a mají špatný přetisk, zatímco mapa Trousnická skála 

1:10.000 tištěná laserem je perfektní 

b) Obecně se objevují následující problémy s tiskem: 

- chybí vzájemný přetisk objektů v mapě (nejčastěji vodstvo a bodové vegetační objekty) 

- chybí přetisk tratí (kontroly, spojnice) úplně nebo částečně 

- není použit definovaný odstín fialové (purple) pro dotisk tratí - často použita čistá magenta (tj. bez složky 

cyan - důležitá pro závodníky s barvoslepostí) 

c) Rozeslat hodnocení map jednotlivým autorizovaným tiskařům T: 30. 11. 2022 Z: Langr 

 

ad 4. Archiv map ČSOS, evidence map, mapový portál ČSOS 

a) Archiv map ČSOS – vše běží standardně, předávání výtisků s drobným zpožděním, bude připravena zpráva 

o evidenci map po zapracování nejnovější dodávky výtisků ze svazu. 

b) Evidence map – je připomínka, aby se pro evidenci nabízely i neoficiální závody z kalendáře v ORISu, 

jelikož řada nově vydávaných map není vázána na oficiální závody (např. zimní ligy) 

c) Mapový portál ČSOS – zapracovány úpravy vyplývající z aktuální směrnice (zkrácení blokací, rozšíření 

vydavatelů o KS ČSOS, sekce ČSOS a ČSOS), probíhá průběžný rozvoj systému 

 

ad 5. Úkoly Mapové rady ČSOS na rok 2023 

a) Zorganizovat školení začínajících kartografů. Stanoven předběžný termín konání 10.-12. 11. 2023 ve 

Zderazi. Z: Langr 

b) Zadat embargované prostory pro JWOC na mapový portál (po zveřejnění bulletinu s embargovanými 

prostory). Z: Langr, Zbranek 

c) Změnit systém poskytování značkových klíčů na stránkách mapové rady (neposkytovat již neaktuální 

značkové klíče, zajistit jiný způsob získávání aktuálních klíčů samotnými uživateli). Z: Langr 

d) Zajistit re-certifikaci certifikovaných tiskařů s ohledem na vydání Print Test Sheet. Z: Langr, Bednařík 

e) Ověřit možnosti uspořádání srovnávacího semináře kartografů. Z: Háj 

f) Uspořádat online workshop (online seriál) na téma přípravy mapových podkladů Z: Krtička, Klein  

 

ad 6. Různé – diskuse 

a) V průběhu roku 2023 by měl Zeměměřický úřad uvolnit data výškopisu z LLS k získání zdarma (vázáno na 

legislativní změny) 

 

 

Zapsal: Langr, Krtička 

 

Rozdělovník: členové MR 

  krajští kartografové 

  sekretář ČSOS 

Jan Picek 

 


