
1 
 

Český svaz orientačních sportů 
Mapová rada 
 

Zápis 01/2014 
ze schůze Mapové rady konané dne 15. 11. 2014 ve Zderazi 

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

+ oblastní kartografové: Doležal (Východočeská oblast), Vištejn (Západočeská oblast), Žejdlík 
(Ještědská), Mareček (Vysočina) 

Omluven:  Háj 
 
Program jednání MR:  1. Aktuální informace 
   2. Kontrola úkolů  
   3. Běžná agenda  
   4. Zhodnocení činnosti v oblastech v roce 2014 
   5. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2014   
   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, že členství v mapové radě se vzdal Fátor, MR očekává nominaci náhradního zástupce 
ze strany Sekce OB. 

b) Langr informoval o uzavření reciproční smlouvy mezi ČSOS a Zeměměřickým úřadem (mapové 
podklady zadarmo výměnou za komunikace a vodstvo z map OB) a o stavu objednávek hromadného 
nákupu mapových podkladů přes Mapovou radu. 
U: Připravit návrh pravidel pro výměnu podkladových dat mezi ČSOS a ZÚ, Z:  Langr, T: 31. 12. 2014 

c) Probíhá školení začínajících kartografů za účasti 18 účastníků, z toho 1 ze Slovenska v rámci spolupráce 
s mapovou komisí slovenského svazu OB. Školení lektorsky vedou Zdeněk Lenhart a Luděk Krtička. 

d) Langr informoval, že Aleš Hejna byl potvrzen vedením IOF členem Map Commission IOF na období 
2015-1016 

e) Langr informoval o vzniku českého zastoupení švýcarské firmy OCAD, které založili Jiří Daněk a Jan 
Picek. Info je k dispozici na www.ocad.cz. 

 
ad 2. Kontrola úkolů 

a) většina úkolů splněna 
b) Aktuální úkoly v návaznosti na splněné: 

U: Zajistit dokončení a zprovoznění systému pro centrální evidenci map Z:  Langr, Krtička T: 1. 3. 2015 
U: Oblastní kartografové zajistí informování zástupců v oblasti v případě spouštění systému, Z:  oblastní 
kartografové 

c) 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 2014 

o dosud zaslána hodnocení Hanácké oblasti, Jihočeské oblasti a Středočeské oblasti 
o Jihočeská - 7 map, z toho 2x 1:15, většinou menší rozlohy map 
o Středočeská (Švec, ústně referoval Borovička) – 10 map, celkově velmi dobrá kvalita map, konflikty 

nejsou, tisk většinou laser (Žaket, Kartum). 
o Západočeská (Vištejn) – 21 map, 15 OŽ, 2x S, 2x V, 2x E. Většinou revize, kvalita map konstantní 

(dobrá), tisk převážně laser. 
o Ještědská (Žejdlík) - 48 map (z toho 12x ISSOM, 6x MTBO). Kvalita dobrá, případné stížnosti jsou na 

kvalitu tisku, jedná se ale o méně významné závody. V oblasti se v případě vydání nové mapy (prostor 
použit po 4 letech nebo mapa min. o 1 km2 zvětšená) zvyšuje startovné o 10 Kč. 

o Vysočina (Mareček) - 25 map (2x MTBO, 3x LOB), tisk většinou kvalitní laser. Kvalita map dobrá, 
výjimkou ŽB Jindřichův Hradec. 
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o Východočeská (Doležal) – přidělena ev. čísla pro 48 map, z toho 6x S, 8x V, 2x M. Většinou 1:10000. 
Největší mapa Borkovník (10.1 km2), jinak plochy většinou 3-4 km2. Kvalita map dobrá, tisk kvalitní 
(Jilemnice). V rámci hodnocení kvality OŽ jsou stížnosti týkající se map většinou na klasifikaci 
porostů. Přibližně 4 mapy obdrží z oblastí příspěvek (3000 Kč na mapu). 

o Hanácká (Krtička) – V Hanácké oblasti byla v roce 2014 přidělena čísla pro 41 map, z toho 22 map 
(53%) bylo tištěno na laseru, 19 map ofsetem. Stav v počtu map se dá označit za stabilní (loni 43 map). 
Pozitivní je počet map tištěných ofsetem, který se skoro vyrovnal mapám tištěným na laseru - 
způsobeno především mapami pro WUOC 2014. Z tohoto důvodu lze celkově označit i kvalitu tisku 
map za dobrou. 

o Praha (Borovička) – 22 map, tisky map i kvalita dobrá, podklady výborné. Na příští rok se připravují 
mapy i mimo Prahu. Mapaři především profesionální, jsou příspěvky na mapy.  

o U: zaslat chybějící hodnocení činnosti v oblasti Z:  oblastní kartografové, T:  15. 12. 2014 
 
 
ad 5. Zhodnocení map pro závody soutěží ČSOS 2014 

o Kvalita celkově dobrá, vyjma map z MČR KT (ASU), kde byla zejména na mapě pro finále 
naprosto nedostatečná generalizace, což mělo za následek špatnou čitelnost map v extrémně 
členitém terénu s pískovcovými skalními útvary. Vzhledem k nepřítomnosti Fátora nebyla kvalita 
map podrobněji řešena. 

o Kvalita digitálního tisku map vzhledem k nepřítomnosti Bednaříka nebyla řešena. 
 

ad 6. Archiv map ČSOS, evidence map 
Lenhart referoval o aktuálním stavu archivu map: 

o V archivu je zastoupeno alespoň jedním výtiskem 6986 map ze 7013 v seznamu, tj. přibližně 99,6%. 
o Na serveru (http://csos.tmapserver.cz) jsou data jen k 26. 3. 2013 (podle údajů v sekci Ke stažení), ale 

v prohlížeči schází i rok 2012.  
o Zápis přírůstků byl uzavřen 6. 3. 2014, databáze a zákresy předány 8. 3. 2014 Langrovi, Veselému, P. 

Žemlíkovi. Náhledy odeslány na DVD 15. 4. 2014. Drobně opravená/aktualizovaná databáze byla 
předána Langrovi 25. 3. 2014. Od té doby platí stop zápisům v souvislosti přechodem na novou 
aplikaci. 

o Veselý se další činnosti v týmu vzdal. V březnu 2014 byl do týmu kooptován František Havlůj, člen 
oddílu DKP. Navrhl a v krátkém čase (2 týdny) realizoval výrazně lepší alternativu aplikace, dosud je 
v testovacím provozu (http://mapserver.obkotlarka.cz/). Zpřístupněna veřejnosti by měla být do konce 
listopadu. Obsahuje data včetně roku 2013. 

o Aktualizaci databáze o data za roky 2012 a 2013 dle podkladů předaných Lenhartem dokončil Veselý až 
v průběhu září 2014. Následně je Havlůj převzal do nové verze aplikace. 

o Druhá řada map je v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, aktualizovaná databáze byla předána 7. 3. 
2014, přírůstky za rok 2013 byly předány poštou 17. 3. 2014, po urgencích potvrzeno 24. 3. 2014 (Mgr. 
Dušan Hrdý, správce fondů osob a institucí). Další reakce (zejména vrácení map vyměněných za lepší) 
žádná.  

o Národní archiv (Filip Paulus) 22. 4. 2014 poslal návrh darovací smlouvy k předání třetí řady map. Další 
jednání Langr až v listopadu 2014. Připomínky k textu zpracuje Lenhart pro korespondenční diskuzi 
v MR. 

 
ad 7. Příprava aktualizované verze příručky 

o Částečně zpracováno (Lenhart), přibližně polovinu témat chybí zatím zpracovat. Plánované vydání 
posunuto na 12/2015, závěrečné redakční úpravy vázat na případnou organizaci Semináře kartografů 
OB (11/2015). 
U: Zajistit dokončení nové verze příručky pro tvorbu map. Z:  Krtička, Langr, Lenhart, T:  30. 11. 2015 

 
ad 8. Problematika ISOM 201x 

o Vzhledem k nepřítomnosti Aleše Hejny problematika nebyla řešena. 
o U: informovat členy MR emailem o vývoji ISOM 2015, o stavu zapracování připomínek k ISOM 2015 

First Draft a celkové situaci v Mapové komisi IOF.  Z: Hejna, T: 30. 11. 2014 
 
ad 9. Různé – diskuse 

a) Prodiskutovat s Kristýnou Skyvovou aby upozorňovala, že i v případě projektu výukových map je 
potřeba žádat o evidenční číslo mapy (v některých případech se tak nestalo). Z: Krtička, T: 31. 12. 
2014 
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b) Oslovit Adama Chromého ohledně přípravy materiálu Výklad mapového klíče pro závodníky. Z:  
Lenhart, T:  7. 12. 2014 (Langr kontaktuje Honzu Potštejnského). 

c) Zajistit organizaci Semináře kartografů OB v termínu 11/2015 Z: Langr, Krtička, T: 31. 8. 2015 
d) Informovat vedení sekce OB ohledně návrhu úpravy soutěžních dokumentů týkajících se specifikace 

měřítek pro soutěže ČSOS. Z: Langr, T: 20. 11. 2014 
e) Kvalita digitálního tisku map -  vyhlásit výběrové řízení na zařazení do seznamu certifikovaných tiskařů 

pro soutěže ČSOS, úkol platí. U: vyhlásit VŘ na zařazení do seznamu certifikovaných tiskařů pro 
soutěže ČSOS.  Z: Bednařík, Langr, T: 31. 12. 2014 

f) Webové stránky MR - je potřeba aktualizovat seznam oblastních kartografů. Bylo dohodnuto, že starší 
články z Mapařské kuchyně budou publikovány na stránkách MR, úkol trvá. 
U: aktualizovat kontakty na stránkách MR  Z:  Langr, Borovička T:  30. 11. 2014 
U: aktualizovat údaje o konferenci mapariob na stránkách MR, Z:  Borovička T:  30. 11. 2014 
U: dodat články z Mapařské kuchyně v PDF, publikovat na stránkách MR  Z: Langr, Borovička T: 31. 
12. 2014 

g) Školení Příprava mapových podkladů je plánováno na 24.-25. leden 2015. Předběžné přihlášky do 15. 
12. 2014. Zajistit anotaci a rozeslání informací. Z: Langr, Borovička, Krtička T: 23. 11. 2014 

 
 
 
Zapsal: Krtička 
 
Rozdělovník: členové MR 
  oblastní kartografové 
  Zdeněk Lenhart  

sekretář ČSOS 


