
Příloha – k zápisu S MSKS OS dne 6.11.2015, kartografický úsek: 
 
 
1/ Nová Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS, platná od III/2015: 

 
Základní informace k této směrnici: 
 
- Mapová rada ČSOS – řídící funkce této rady ve vztahu tvorby map OB v ČR 
- krajský kartograf (dále KK) – výkonný pracovník na úrovni krajského svazu ČSOS, 

pověřený Mapovou radou k činnosti související v tvorbou map OB v kraji 
- KK řeší evidenci a schvalování vydaných map OB prostorů na území svého kraje 

- Mapový portál ČSOS – informační systém sloužící pro evidenci map OB, veškerá 
evidence (přihlašování map a jejich schvalování) pouze na tomto portálu 

- evidenci musí provést pouze vydavatel mapy (klub, oddíl) 
- mapy OB se člení dle kriterií použití map pro jednotlivé disciplíny OB 

- evidenci podléhají mapy vydané nákladem minimálně 100 ks 
- evidence probíhá ve dvou krocích 1. přihlášení mapy – základní údaje mapy, 

ohraničení prostoru mapy,  2. doplnění údajů po jejím vydání (do 30 dnů po konání 

1.závodu na mapě), možnost doplnění náhledu mapy, oba kroky schvaluje KK 
- povinná tiráž na mapách – viz Směrnice 
- tvar evidenčního čísla, které generuje portál při přihlášení mapy - např. 15T010 O 

(rok,kraj,pořadové číslo mapy,druh mapy)  
- označení druhu mapy (poslední písmeno): O-pěší OB, L-LOB, M-MTBO, P-sprint, atd.   
- povinný počet map k centrální archivaci – 7 ks na ČSOS (celkem 10 ks KK) 

- schválení mapy KK až po předání map KK 
- hospodaření s prostory OB v MSK v pravomoci KK 
- vydaná mapa (schválená KK) – tento prostor je ve vlastnictví vydavatele následujících 

9 let, toto platí v MSKS počínaje rokem 2015 
- přihlašovací práva na Mapový portál – vlastní e-mail, přihlašovací heslo (vše do ORISu) 

   

2/ Ruší se: 

  
- vyplňování evidenčního listu mapy 
- přidělování evidenčních čísel na mapy KK 
- vlastnictví prostorů (vydaných map) následující 4 roky 
- zasílání skenu mapy KK 

 
3/ Resty za rok 2015: mapy v počtu 10 ks nedodali: 

  
AOP –   mapa Bludiště 2015 

 HAV –  mapa Komenského sady 
 KRN –  mapa Krnov 

TRI –  mapa Slezská krčma 
VRB –  mapa Sokolská 15 

   

4/ Platné blokace prostorů: 
  
 Od roku 2014  -  AOV – mapa Ostrá Hůrka (OOP) 
    MOV – Bělský les Ostrava 
 
 Od roku 2015 -  AOP – mapa Hájek (VOV)- S od Malých Heraltic 

    BFM – řečiště Morávky jih, Vyšní Lhoty 
    MOV – staré Vítkovice - park J.Jabůrkové + okolí 
 
 Od roku 2016 -  AOV – J od Osoblahy  

BFM – prostor Zámrklí, J od dolu Chlebovice 
    HAV – pod Černou Ostravicí, pod Konečnou 

LOV – Beskydy-Bílá (mapa Javořina), Beskydy–Opálená, dolní oblast  

Vítkovic 
     

5/ Soutěžní řád MSKS v souvislosti s mapami  OB: 
 
  Od roku 2016 bude zrušen v soutěžním řádu bod 7.9. 



 

6/ Zásady hospodaření s prostory OB: 
 

Materiál Zásady hospodaření s prostory OB…(III/2012) bude v návaznosti na novou 
Směrnici novelizován, předán ke schválení Předsednictvu MSKS, následně bude publikován 
na stránkách MSKS. 
 

7/ Stránky MSKS, sekce mapy: 

 
Od roku 2015 zde bude zveřejňován pouze seznam vydaných map na území 
Moravskoslezského kraje, vlastnictví prostorů, blokace. Náhledy map budou pouze na 
Mapovém portálu ČSOS. 

 
8/ Sponzorská dotace od firmy Steeltec pro rok 2016:   

 
Přítomný pan Trojek navrhl sponzorování nových map v MSKS částkou cca 20 tis.Kč, podmínky a 

pravidla jsou totožná jako v minulých letech, přednostní dotování map lesního charakteru. 
Po vydání kalendáře závodů na rok 2015 zpracuje KK návrh rozdělení financí, který předá 
k odsouhlašení firmě Steeltec. 
Na mapách musí být logo firmy Steeltec (na požádání zašle KK), fakturu vystaví po vydání mapy 
oddíl (klub) OB samostatně na Steeltec, nutno doložit 1ks mapy k faktuře. 

 
 
 Vlastimil Mutina,  KK MSKS OS, 6.11.2015 
 


