
Výukové mapy 2013 
V roce 2013 organizuje ČSOS opět projekt „Výukové mapy “. Hlavním cílem tohoto projektu je 
vydat nové výukové mapy, které budou sloužit pro školní akce, zajištění školních závodů, nábor 
nových členů, v ideálním případě pro vytváření podmínek pro zařazení OB do výuky, ale i 
k uspořádání závodů pro širší veřejnost např. v rámci akce "Dny orientace v přírodě". Počet nově 
vydaných map bude záležet na výši příspěvku MŠMT. Jeho výše bude známa do konce března 2013. 
Minimálně ČSOS počítá v roce 2013 s vydáním 20 nových „výukových map“. 

Garant projektu:  Kristýna Skyvová 
Příprava mapových podkladů do tisku: Luboš Matějů  
Tisk:  Žaket (Jarmila Němečková) 
Finanční zajištění: sekretariát ČSOS (Jiří Šubrt) a MŠMT program V 

Podmínky projektu 

Mapy připravené a financované v rámci Výukové mapy 2013 jsou určeny pro školní akce, resp. 
k vytvoření podmínek spolupráce oddílu OB se školami v místě působení a pro akce uspořádané 
v rámci projektu Dny orientace v přírodě. 
 
Povinnosti oddílů zařazených do projektu Výukových map 2013: 

• Oddíl zajistí přípravu mapových podkladů a soubor OCAD odešle ke konečnému 
zpracování 

o umístění mapy: ideální je, aby na mapě byla nějaká škola, které bude mapa nabídnuta 
pro výuku + přilehlý lesík, park, zástavba – v nejasných případech je možná 
konzultace s garantem projektu; důležitý je záměr pro využití dané mapy 

o měřítko mapy: v loňské roce se sešly mapy v měřítkách 1:2 000 – 1:10 000, 
doporučená jsou „běžnější“ měřítka 1:4 000,1: 5 000, 1:7 500, 1:10 000 

o rozměr mapy: z ekonomických důvodů tisku je nutné, aby se jednotlivé mapy vešly 
na rozměr A4 (tiskne se na arch 46 x 64 cm = 4 x A4). Je potřeba počítat také s tím, že 
na mapě by měla být i legenda, která zabírá docela dost místa a mapový klíč 

o další náležitosti: evidenční číslo mapy (vyžádat si ho od příslušného oblastního 
kartografa), název mapy, měřítko, ekvidistance, kdo mapoval, kdo kreslil, zpracoval 
(oddíl OB), mapové podklady a správce mapy 

o technologie tisku: mapy se tisknou CMYKem, je možno použít i „nestandardní“ 
barvy např. loga apod. 

o termín odevzdání: při přihlášení do projektu je nutné se nahlásit k určitému termínu 
odevzdání mapových podkladů. Mapy se tisknou na arch po 4 ks, z ekonomických 
důvodů nelze tisknout v menším počtu map na 1 arch. Odeslání mapových podkladů je 
vhodné avizovat v týdenním předstihu na adresu Luboše Matějů (mateju@volny.cz), 
který zajišťuje přípravu do tisku. 

� 1. termín: 30. 03. 2013 
� 2. termín: 30. 05. 2013 
� 3. termín: 15. 09. 2013 

• Oddíl zajistí využití „Výukové mapy“ tím, že uspořádá ve spolupráci se školou, školním 
orientačním klubem apod. alespoň 2 OB akce (výukové, cvičné, náborové či propagační) 
nejlépe v rámci projektu Dny orientace v přírodě. 

• Oddíl připraví dokumentaci o uspořádané akci či formě spolupráce oddílu a příslušné školy. 
Doporučená úprava dokumentace je na webové stránce oddílu (dostačující je např. stránka 
závodu Přeboru škol v OB, stránka akce Dny orientace v přírodě) a krátká písemná zpráva 
zaslaná předsedkyni Komise rozvoje OB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz). 

 



Povinnosti Českého svazu orientačních sportů vůči oddílům, zařazeným do projektu Výukových map 
2013: 

• Český svaz orientačních sportů garantuje konečné zpracování schválených mapových 
podkladů, tisk mapy v počtu 1000 ks a finanční příspěvek za zhotovení mapových podkladů 
ve výši 1.500,- Kč na jednu mapu. 

• Český svaz orientačních sportů zajistí zpracování, vytištění a předání metodicko 
propagačního materiálu „OBJEV orientační běh“ pro akce pořádané na dané výukové mapě. 

Důležité 

• Přihlášky do projektu  zasílejte k posouzení Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) 
předsedkyní komise rozvoje sekce OB ČSOS a v kopii na sekretariát ČSOS (csos@cstv.cz) 

• Písemná přihláška oddílu do projektu Výukových map 2013 musí obsahovat 
- název oddílu a jméno zodpovědné osoby za realizaci 
- popis vybraného prostoru 
- stručný popis využití výukové mapy 
- klub, který vydal výukovou mapu v roce 2012, doloží její využití pro školní mládež 

nebo její využití při náborové akci 
• Klub (oddíl), kterému byla výuková mapa schválena, potvrdí spolupráci na projektu s Českým 

svazem orientačních sportů podepsáním smlouvy, v které budou shrnuty povinnosti oddílu 
(předání mapových podkladů k určitému termínu, spolupráce se školou a vyhotovení 
dokumentace o uspořádání akce) a ČSOS (zajištění zpracování mapových podkladů do tisku, 
tisk map v počtu 1000 ks, metodicko propagační materiál, zaslání finančního příspěvku, 
vyúčtování a vyhodnocení projektu pro MŠMT ČR). 

• Potvrzení smlouvy a fakturaci vyřizuje sekretariát Českého svazu orientačních sportů (Jiří 
Šubrt, csos@cstv.cz) 


