
Pokyny pro účastníky školení začínajících kartografů - 12.-14. 11. 2021 ve Zderazi 

 

Termín: 12.-14. 11. 2021 (pátek až neděle) 

Místo konání: rekreační středisko Renospond ve Zderazi (3 km severozápadně od Proseče u Skutče - 

(http://www.renospond.cz/). GPS souřadnice 49°49′24.69″ N; 16°06′16.13″ E; příjezdová mapka zde, 

příjezd je po úzké asfaltce z obce Zderaz. 

Sraz: pátek 12. 11. 2021, začátek školení v 11 hodin. Seznam přihlášených účastníků pro domluvení 

společné dopravy je zde. 

Ubytování: vytápěné pokoje v rekreačním středisku 

Stravování: plná penze v rekreačním středisku; začíná v pátek obědem, končí v neděli obědem; je možno 

zakoupit drobnosti + nápoje (účastníci na začátku obdrží konzumační lístky) 

Program: bude upřesněn při zahájení školení, rámcově na konci tohoto dokumentu 

Lektoři: Zdeněk Lenhart, Luděk Krtička 

Vybavení obecné: teplé oblečení, holínky nebo pohorky, deštník nebo pláštěnka, věci na běhání; měkká a 

tvrdá guma, pravítko a trojúhelník, kalkulačka, nůžky, psací potřeby, blok, volné listy A4, flashdisk, 

notebook, dosavadní mapové výtvory 

Vybavení pro mobilní mapování: Pokud máš k dispozici tablet či smartphone s OS Android (min. verze 

2.3), stylusem a podporou interní či externí GPS a uvažuješ o digitálním mapování, vezmi s sebou! Vodě a 

nárazu-odolnost zařízení je výhodou, pro odzkoušení však není podmínkou. Pokud vlastníš GPS logger 

(např. Garmin GLO), doporučujeme si jej vzít také pro zvýšení přesnosti GPS měření. 

Vybavení pro klasické  mapování: pevná, lehká, nemagnetická (!!!) podložka formátu cca A4, buzola 
(běžná závodnická; palcovka je zcela nevhodná), izolepa, tužky - mikrotužky 0,5 mm v počtu 5 ks, 

nemagnetické s barevnými polymerními tuhami (omezeně bude možné tuhy na místě zakoupit či v burze 

vyměnit) 

Způsoby přípravy mapových podkladů, digitálního mapování a kreslení budou prezentovány v programu 

OpenOrienteering Mapper. Proto si do notebooku a případně i do mobilního zařízení dopředu nainstaluj 

poslední verzi OO Mapperu pro příslušný operační systém. Pracovní podklady si stáhni zde. 

Ukončení: v neděli do 15 hodin 

Účastnický poplatek: 1.500,- Kč (bude uhrazen hotově při prezentaci nebo dle následných pokynů) 

Cestovné: nebude hrazeno 

Studijní materiál: Metodická příručka „Tvorba map pro orientační běh“, kterou vydala Mapová rada 

v květnu 2001 (tištěná verze je už rozebrána, digitálně na http://tvorbamap.shocart.cz/). Doporučujeme 

seznámit se s touto brožurou ještě před začátkem školení. Z tohoto materiálu se dozvíš vše potřebné; proto 

při vlastním školení tyto teoretické znalosti jen shrneme a upřesníme a ve větší míře se zaměříme na 

získávání praktických zkušeností, ať už v terénu nebo u počítače. Dále doporučujeme seriál Martina 

Kleina Začínáme mapovat https://o-news.cz/category/orientacni-beh/metodika/maparina-metodika/. 

Epidemiologická opatření: Všichni účastníci jsou povinni při příjezdu prokázat bezinfekčnost předáním 

vyplněného a podepsaného Evidenčního listu účastníka sportovní akce. Po celou dobu školení budou 

dodržována platná opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ve vnitřních prostorech mohou 

být povinné respirátory, proto s touto okolností počítejte. 

 

Upozornění: Pokud se z libovolného důvodu nemůžeš zúčastnit školení, okamžitě mě kontaktuj mailem 

(langr.jan@centrum.cz) nebo telefonicky (+420 602 166 238) kvůli rezervaci noclehů a stravy. 

 

       Jan Langr 

      předseda Mapové rady ČSOS 

http://www.renospond.cz/
https://mapy.cz/s/3bcjH
https://oris.orientacnisporty.cz/PrehledPrihlasenych?id=6670
http://www.openorienteering.org/apps/mapper/
https://www.uschovna.cz/zasilka/RVIJAE5HYLJRELAC-45B/
http://tvorbamap.shocart.cz/
https://o-news.cz/category/orientacni-beh/metodika/maparina-metodika/
https://oris.orientacnisporty.cz/Priloha?id=6670&doc=Eviden%C4%8Dn%C3%AD%20list%20%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADka%20sportovn%C3%AD%20akce
mailto:langr.jan@centrum.cz


Rámcový program školení: 

 Teorie 

o přehled etap při tvorbě mapy 

o ISSprOM - neprůchodnost, čitelnost, generalizace, značky 

o kresba v terénu 

o základní pojmy digitální mapy 

o mapové podklady, souřadnicové systémy, georeferencované mapové podklady 

o příprava mapového podkladu 

o azimut, magnetický sever, polygon, vyrovnání, kostra mapy 

o kresba v terénu, barvy, značky, mapování na linii polygonu, plošné mapování 

o OCAD/OO Mapper pro začátečníky 

o ISOM - čitelnost, min. rozměry, generalizace, výklad značek 

o vrstevnice, výškopis 

o kresličské triky, chyby, definice symbolů, barvy 

o grafické řešení mapy, tiráž, reklamy 

o import, spojování map, kontrolní tisk 

o tisk (CMYK/přímé barvy, laser/ofset), osvit, nastavení barev, měřítko 

o směrnice, povolení, mapová rada, evidence map, povinné výtisky, mapový portál 

o práce ve skupině, jednotnost, navazování, revize 

o stavba tratí v OCADu 

o vybavení 

 Praxe 

o krokování, měření azimutu 

o příprava podkladu 

o mapování sprint 

o adjustace předlohy OCAD / OO Mapper 

o kresba OCADem/ OO Mapperem 

o příprava desky / přenos podkladů a projektu do mobilních zařízení 

o azimuty, polygony, vyrovnání, zahuštění sítě, mapování po liniích polygonu, plošné 

mapování 

o plošné mapování dalších polygonů a otevřeného terénu, vrstevnice 

o adjustace předlohy OCAD / OO Mapper 

o kresba, import, tisk, příp. vyhodnocování podkladů 

o OCAD/OO Mapper obkreslování ortofota 

 Různé 

o diskuse, burza (folie, tuhy, OCAD, klíč, příručka, ...) 

o volno na trénink apod. 

o společné foto 


