Liberecký krajský svaz ČSOS

Zásady tvorby map v Libereckém kraji

Zásady pro hospodaření s prostory a tvorbu map
na území Libereckého kraje
Činnosti související s tvorbou map pro orientační sporty na území Libereckého kraje (dále jen LK) řídí
předsednictvo Libereckého krajského svazu ČSOS (dále jen předsednictvo) prostřednictvím krajského
kartografa. Krajský kartograf vede evidenci nově vzniklých map, evidenci aktivních kartografů, podporuje
rozvoj mapování v oblasti, provádí hodnocení nově vzniklých map, které předkládá předsednictvu pro
stanovení výše příspěvku na mapu.
Tvorba a evidence map v LK se řídí Směrnicí pro tvorbu a evidenci map ČSOS vydanou Mapovou radou
ČSOS s platností od 5.3.2015.

I. Pravidla pro hospodaření s prostory v LK
Motto: „Dohoda je vždy možná“.
1. Evidenci podléhají všechny mapy pro orientační sporty vydané kluby ČSOS na území LK (včetně
výukových map vydaných s podporou ČSOS).
2. Hospodaření s prostory pro jednotlivé orientační sporty (OB, LOB, MTBO, Trail-O) se posuzuje zvlášť.
3. Správcem zmapovaného prostoru je po dobu 10 let od vydání mapy, resp. konání prvního závodu na mapě
klub, který daný prostor vydal jako poslední. Po tuto dobu má prostor zobrazený na mapě blokovaný vůči
všem dalším potenciálním vydavatelům či pořadatelům a rozhoduje, zda prostor znovu zmapuje nebo zda
ho uvolní jinému zájemci.
4. Klub se sídlem v LK nemusí žádat souhlas krajského kartografa pro vydání mapy na území LK, ale je
doporučeno záměr o zmapování nového prostoru krajskému kartografovi oznámit z důvodu vyloučení
kolize souběžného mapování prostoru dvěma různými kluby. Klub se sídlem mimo LK musí pro vydání
mapy na území LK získat písemný souhlas krajského kartografa i v případě, že je aktuálně správcem
daného prostoru a chce vydat aktualizovanou verzi mapy.
5. Krajský kartograf vede evidenci zmapovaných i uvolněných prostorů a řídí mapovou činnost na území LK.
6. Při nedodržení výše uvedených pravidel, navrhne krajský kartograf předsednictvu krácení nebo nepřiznání
příspěvku na mapu, případně případ předá k řešení předsednictvu.
7. Odstavce 3 až 5 se nevztahují na výukové mapy, na kterých nelze uspořádat klasifikační závod.
8. Před zahájením mapovacích prací je doporučeno vyžádat si písemná stanoviska všech, kteří se vyjadřují
k povolení konání závodu v daném orientačním sportu (zejména vlastníků pozemků, orgánů ochrany
přírody, obecních úřadů, nájemců honiteb atd.)
9. Klub, který vydává novou mapu, požádá o přidělení evidenčního čísla mapy v okamžiku, kdy mu byl jako
pořadateli přidělen závod, který se na nové mapě uskuteční a tento závod je zadán v systému ORIS.
10. Vydavatel mapy je povinen do 30 kalendářních dnů od konání první soutěže ČSOS, pro kterou byla mapa
použita, řádně doplnit všechny požadované údaje v systému Centrální evidence map dostupném na
Mapovém serveru ČSOS a předat 7 ks map na adresu sekretariátu ČSOS a 2 ks map krajskému
kartografovi.

II. Definice nové a obnovené mapy na území LK
1.
2.
3.
4.

Za novou mapu je považována mapa, která splňuje všechna níže uvedená kritéria:
Mapa je vytvořena v souladu se Směrnicí pro tvorbu a evidenci map ČSOS.
Mapa je poprvé použita pro závod Ještědské oblasti ČSOS (Mistrovství JO, žebříčkový závod JO).
Mapa zobrazuje prostor se souvislým lesním porostem min. 1 km 2.
Mapa zobrazuje dosud nezmapovaný prostor, nebo v případě přemapování (revize) prostoru alespoň 1km2
prostoru se souvislým lesním porostem nepřemapovaným za posledních 5 let.
Za obnovenou mapu se považuje taková, která nesplňuje kritéria pro mapu novou.
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III. Pravidla pro poskytnutí příspěvku na mapy z rozpočtu LKS ČSOS
Účelem těchto pravidel je podpořit vznik a zkvalitňování nových map na území LKS ČSOS.
Příspěvek v plné výši je poskytnut na novou mapu (dle definice v paragrafu II). Pro stanovení příspěvku na
obnovenou mapu (dle definice v paragrafu II) se použijí následující koeficienty:
ad 1) V případě, že mapa nebyla vydána v souladu se Směrnicí pro tvorbu a evidenci map ČSOS = 0
ad 2) V případě, že se mapa poprvé nepoužije na závod JO, ale na nějaký jiný závod = 0.
ad 3) Při rozloze menší než 1 km 2: 0,1 km2 (souvislého lesního porostu) = 0,1.
ad 4) 7 % nově přemapovaného prostoru = 0,1.
Při stanovení výsledné bodové hodnoty mapy se vychází z hodnoty 100, která se případně násobí výše
uvedenými koeficienty. Krajský kartograf má právo výslednou bodovou hodnotu upravit s ohledem na velikost
zmapovaného prostoru a kvalitu zpracování mapy.
Schváleno valnou hromadou LKS ČSOS dne 17. června 2018.
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