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Mapy pre orienta čné športy za rok 2012 
 

Prehľad mapovej tvorby v roku 2012 podáva nasledujúca tabuľka (Tab. 1): 
 

Mapa Mierka Ekvidišt. Klub Plocha Registr. číslo 
Nobelova a okolie 3000 - SKS 0,148 SZOŠ 12.01.V 
Pezinok - park 2000 2 PEZ 0,141 SZOŠ 12.02.V 
Cajloch 5000 2 SPE 0,970 SZOŠ 12.03.V 
ŽILINA CENTRUM S ĽADOM 4000 - VZA 0,471 SZOŠ 12.04.V 
Skalka pri Kremnici 10000 5 EBB 2,888 SZOŠ 12.05.L 
ROVNICE II 5000 2 BBA 0,790 SZOŠ 12.06.V 
LIMBACH 2012 2500 2 SPE 0,245 SZOŠ 12.07.V 
OSTREDKY 5000 1 RBA 0,822 SZOŠ 12.08.V 
Muškát 5000 2 PEZ 0,920 SZOŠ 12.09.V 
Dubové Humience 10000 2,5 BBA 3,002 SZOŠ 12.10.O 
Dedina roka 2 5000 2 BBA 1,113 SZOŠ 12.11.V 
Čupová (A4) 2 10000 2,5 BBA 3,796 SZOŠ 12.12.O 
Čupová (A3) 1 15000 2,5 BBA 16,135 SZOŠ 12.13.O 
Borskulášik 2 2500 2 BBA 0,069 SZOŠ 12.14.V 
Tréning CESOM 2012 10000 2,5 BBA 1,833 SZOŠ 12.15.O 
Warm-up CESOM 2012 10000 2,5 BBA 0,143 SZOŠ 12.16.O 
NAD KOLIBOU 10000 5 RBA 4,857 SZOŠ 12.17.O 
Jarná klasika 10000 2,5 BBA 7,621 SZOŠ 12.18.O 
Jarná klasička 10000 2,5 BBA 3,731 SZOŠ 12.19.O 
Borský Mikuláš, Smuha 5000 2 BBA 0,077 SZOŠ 12.20.V 
U bílé studeni '12 10000 5 SKS 4,607 SZOŠ 12.21.O 
GRAND SLAM 2012 5000 5 TKE 1,410 SZOŠ 12.22.V 
GRAND SLAM 2012 3000 5 TKE 0,582 SZOŠ 12.23.V 
HRČAVA 2012 - middle 10000 5 VZA 2,713 SZOŠ 12.24.O 
HRČAVA 2012 - long 10000 5 VZA 5,907 SZOŠ 12.25.O 
Pod pamätníkom SNP 2500 5 HBB 0,253 SZOŠ 12.26.V 
Pálffyho les 10000 5 SPE 2,022 SZOŠ 12.27.O 
NÁROČNÁ 2012 10000 5 BBA 4,340 SZOŠ 12.28.O 
LÁSEK 15000 2,5 VBA 22,763 SZOŠ 12.29.C 
LÁSEK 15000 2,5 VBA 25,800 SZOš 12.30.C 
TO JE MALINA! 2012 10000 5 BBA 2,607 SZOŠ 12.31.O 
MALINOVEČKA 2000 5 BBA 0,037 SZOŠ 12.32.V 
PEKNÁ CESTA 2012 10000 5 RBA 3,650 SZOŠ 12.33.O 
GIDRA 5000 2 SPE 0,480 SZOŠ 12.34.V 
LINDAVA 10000 5 SPE 2,203 SZOŠ 12.35.O 
1000+ 2012 5000 5 EBB 1,112 SZOŠ 12.36.V 
1000+ 2012 5000 5 EBB 1,076 SZOŠ 12.37.V 
PARK ANGELINUM 4000 2 TKE 0,236 SZOŠ 12.38.V 
SOROŠKA 15000 5 TKE 2,826 SZOŠ 12.39.O 
ZELENÝ DVOR 10000 5 TKE 2,725 SZOŠ 12.40.O 
BANKOV 10000 5 TKE 2,107 SZOŠ 12.41.O 
WARM UP SPRINT 4000 2 TKE 0,071 SZOŠ 12.42.V 
WARM UP LONG 15000 5 TKE 0,117 SZOŠ 12.43.O 
WARM UP MIDDLE Q 10000 5 TKE 0,245 SZOŠ 12.44.O 
WARM UP MIDDLE F 10000 5 TKE 0,151 SZOŠ 12.45.O 
DOLNÁ BRÁNA 4000 2 TKE 0,800 SZOŠ 12.46.V 
BRÁZDA 15000 5 TKE 10,320 SZOŠ 12.47.O 
HERLANY 10000 5 TKE 2,948 SZOŠ 12.48.O 
IZRA 10000 5 TKE 2,417 SZOŠ 12.49.O 
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JAHODNÁ 10000 5 TKE 2,578 SZOŠ 12.50.O 
IZRA 7500 5 TKE 1,980 SZOŠ 12.51.V 
JAHODNÁ 10000 5 TKE 2,613 SZOŠ 12.52.O 
BRÁZDA E3 10000 5 TKE 6,556 SZOŠ 12.53.O 
BRÁZDA E4 10000 5 TKE 7,819 SZOŠ 12.54.O 
Červený most 7500 5 VBA 2,228 SZOŠ 12.55.V 
Partizánska lúka 2000 5 VBA 0,032 SZOŠ 12.56.V 
SKANZEN 2012 4000 2,5 ZMT 1,410 SZOŠ 12.57.V 
LÁSEK 15000 2,5 VBA 10,860 SZOŠ 12.58.C 
LÁSEK 15000 2,5 VBA 10,820 SZOŠ 12.59.C 
KORENNÝ VRCH 15000 10 PEZ 6,536 SZOŠ 12.60.O 
BABA 10000 10 PEZ 3,491 SZOŠ 12.61.O 
Barónov hrob 10000 5 ZMT 3,955 SZOŠ 12.62.O 
HORNÉ OPATOVCE 10000 5 SKS 2,116 SZOŠ 12.63.O 
BIEŇ 10000 5 SKS 4,441 SZOŠ 12.64.O 
Pri kostolíku 1000 5 SKS 0,009 SZOŠ 12.65.V 
TU Zvolen 2012 3000 2 MZV 0,225 SZOŠ 12.66.V 
HONKI - DONKY 10000 5 BBB 3,416 SZOŠ 12.67.C 
MA-KA-DO 25000 5 VBA 153,432 SZOŠ 12.68.C 
Korenný vrch 10000 10 PEZ 4,280 SZOŠ 12.69.O 
BABA 1000 10 PEZ 0,024 SZOŠ 12.70.V 
VLKOLÍNEC 4000 5 RBK 0,356 SZOŠ 12.71.V 
KRÁĽOVSTVO PAVUČÍN 5000 5 FBA 0,429 SZOŠ 12.72.V 
KRÁĽOVSTVO ZÁKOPOV 5000 5 FBA 0,314 SZOŠ 12.73.V 
Evičkine Trávniky 4000 1 VBA 0,707 SZOŠ 12.74.V 
MIKULÁŠSKA NEVÄDZA 1000 1 VBA 0,016 SZOŠ 12.75.V 
Rizling 5000 5 SPE 1,955 SZOŠ 12.76.V 
Rizlinčok 500 2 SPE 0,008 SZOŠ 12.77.V 
Mikulášsky labyrint 250 1 VBA 0,001 SZOŠ 12.78.V 
Čupová (A4) 15000 2,5 BBA 6,206 SZOŠ 12.79.O 
NAD KOLIBOU 10000 5 RBA 3,597 SZOŠ 12.80.O 

 
  Ako sa dá zistiť z pridelených registračných čísel, v roku 2012 bolo vydaných 80 máp, z toho 37 máp (147 
km2) pre OB, 1 mapa (3 km2) pre LOB, 6 máp (227 km2) pre OC a 36 máp (22 km2) veľkých mierok pre OB. 
Rok 2012 bol mapovo ešte úrodnejší ako rok 2011. Počet registrovaných máp narástol len mierne, zo 74 v r. 
2011 na 80 v r. 2012. Podstatne však stúpol formálny súčet plôch vydaných máp: zo 167 km2 na 398 km2. 
Tento ukazovateľ je síce významne skreslený plochou mapy na MA-KA-DO 2012 (153 km2), ktorá v roku 
2011 vydaná nebola, ale aj po jej odčítaní dostávame za rok 2012 veľmi peknú plochu 245 km2. Kurióznou 
zmenou oproti minulému roku je, že počet máp menších mierok pre OB predstihol počet máp veľkých mierok. 
Počet máp pre LOB sa stabilne drží na hodnotách tesne nad nulou. Najmä klub VBA svojím záhorským 
slovensko-českým rebríčkovým dvojkolom resuscitoval slovenskú orientačnú cyklistiku, keď v minulom 
roku bola na tom OC mapovo podobne zle ako LOB.   
 Do mapovej tvorby sa v roku 2012 zapojilo 15 klubov, z ktorých najaktívnejší boli TKE (vďaka organizácii 
JMS 2012 a sprievodného Karst Cupu) s 19 mapami, BBA s 15 mapami (najmä vďaka CESOMu) a VBA s 10 
mapami (vďaka spomínanému českému rebríčku na Záhorí ako aj  oblastným a náborovým aktivitám). Záver 
je jasný: medzinárodné preteky s dostatočným významom a  účasťou sú schopné finančne utiahnuť tvorbu 
početných a kvalitných máp, ktoré sú zase schopné presvedčiť pretekárov, aby prišli aj o rok a rozšírili dobrý 
chýr pretekov aj medzi svojimi priateľmi. Z kvalitných máp sa dá profitovať na mnoho spôsobov mnohé roky, 
ako ukazuje aj príklad využitia starších cesomových máp na vazkárske preteky v OC. Medzinárodné preteky 
našťastie tlačia usporiadateľov do dodržiavania mapových štandardov a do používania mierky 1:15000. V 
roku 2011 boli pätnástky tri (z toho 1 pre OB), v roku 2012 ich bolo až desať (z toho 6 pre OB).  
 K zamysleniu nad systémom registrácie máp nabáda vytrvalý nárast počtu registrovaných máp na CESOM. 
Každý tlačový variant jednej mapy je registrovaný zvlášť ako nová mapa. Takáto prax veľmi zneprehľadňuje 
celkový obraz mapovej tvorby na Slovensku. Aj kvôli tomu sú súčty plôch máp skutočne len formálnymi 
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súčtami a so zmapovanými plochami súvisia len veľmi voľne. 
 V prílohe č. 1 stručne zhodnotíme vybrané mapové diela (vypracoval M. Bednárik) a v prílohe č. 2 
uverejníme správu o rozdelení príspevku na mapy určené na školské športové súťaže (vypracovala Z. 
Janotová).  
 
 
 
 V Bratislave, 12.9.2013                                                       Martin Bednárik, člen MK SZOŠ 
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Príloha č. 1  Podrobné hodnotenie mapovej tvorby za rok 2012  
 
Nobelova a okolie  

- mapa starostlivo nakreslená podľa normy ISSOM. Hoci sa v nej na pár miestach vyskytujú vrstevnice, 
ekvidištanta nie je uvedená. Neokrúhla vzdialenosť medzi poludníkmi. Vhodnejšia by bola 
vzdialenosť korešpondujúca s issomovými 150 m, napr. 75 m (v mierke 1:3000 2,5 cm).   
 

Pezinok - park 
- neobratne nakreslená mapa s množstvom kresličských chýb 

 
Cajloch  

- mapa sa vcelku drží ISSOMu, jediným výraznejším prehreškom je cesta s krajnicami tak výraznými, 
že vyzerajú ako neprekonateľné múry. Na nich sa prejavuje aj chybný vrstvosled farieb: krajnice sú 
prerušené pod vrstevnicami. 
 

ŽILINA CENTRUM S ĽADOM 
- máme k dispozícii zrejme len kópiu, niektoré tvrdenia pre originál možno nebudú platiť 
- farba podlubí a pasáží v budovách je len o málo svetlejšia ako samotné budovy. Autor si pri ich 

zvýrazňovaní pomáha nedovoleným spôsobom – prerušovaným čiernym obrysom podlubí. 
- krajnice ciest i obrysy budov sú zbytočne výrazné. 
- v bloku garáží sú obrysmi zbytočne znázorňované jednotlivé garáže 
- vrstevnice v mape nechýbajú, ale nikde nie je uvedený ich interval 
- rozostup poludníkov je volený síce rozumne (100 m), jednako však neissomovo (má byť 150 m) 

  
Skalka pri Kremnici  

- niektoré, najmä bodové značky majú veľkosť menšiu ako desiatkovú a nie sú orientované na sever 
 

ROVNICE II  
- mapa sa dôsledne drží ISSOMu, s výnimkou trojstupňového farebného rozlíšenia ciest podľa intenzity 

dopravy (čo považujeme za pozitívnu odchýlku) 
- v mierke 1:4000 by však mapa bola o poznanie lepšie čitateľná 
- sú v nej prvky, ktoré ju zbytočne zahusťujú, napr. výrazné rozhrania porastov, hranice parciel vnútri 

neprístupnej oblasti. 
 

LIMBACH 2012  
- odhliadnuc od drobných kresličských chýb (vrstevnice prerušené v budovách, nebrodný rybník bez 

brehovej čiary, výrazné stromy premazané zemným zrázom) vidíme snahu dodržiavať ISSOM. 
- obrovskou, nepochopiteľnou a neodpustiteľnou chybou je priepastný nepomer medzi deklarovanou 

mierkou mapy 1:5000 a skutočnou mierkou ca. 1:2400. Keď nesedí ani mierka, nemá zmysel 
rozoberať drobnosti.  
 

OSTREDKY  
- autor neprispôsobil úroveň generalizácie mierke 1:5000 
- mapa je zbytočne prehustená lavičkami a lampami. Na lampu je použitý neissomový, a čo je ešte 

horšie, obrovský elektrotechnický symbol žiarovky. Lavičky sa miestami zlievajú do čiary 
pripomínajúcej isomovú (a zároveň neissomovú) značku prekonateľného múrika, ktorá sa na mape 
takisto hojne vyskytuje. 

- značka krajnice má variabilnú a niekedy dosť značnú šírku 
- evidentné sú aj chyby v tabuľke farieb (vzťah krajníc a výplne ciest) 
- niektoré symboly, napr. priehlbne, nie sú orientované na sever 
- poludníky majú priveľký rozostup 250 m 
- mapa je našťastie kvalitne vytlačená a farby príjemne nastavené. 
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Muškát  
- snaha o kreslenie v ISSOMe, ale s množstvom kresličských chýb: budovy pozostávajúce z niekoľkých 

blokov majú vykreslené hranice blokov, ktoré sú bežcovi nedostupné; obrovská značka výraznej 
hranice porastov, naproti tomu miniatúrna značka schodného betónového zrázu; konflikty lámp 
s krajnicami; nesúvislé, miznúce alebo zbytočne hrbaté vrstevnice; okrem sivých issomových budov 
sa vyskytujú aj čierne isomové; vzdialenosť poludníkov je 125 m (správne má byť 150 m). 
  

Dubové Humience,  Dedina roka 2, Čupová (A4) 2, Čupová (A3) 1, Čupová (A4), Borskulášik 2, Tréning 
CESOM 2012, Warm-up CESOM 2012, Jarná klasika, Jarná klasička, Borský Mikuláš - Smuha 

- mapy na CESOM 2012 
- až na používanie viacerých úrovní pomocných vrstevníc v rozpätí základného intervalu, čomu sa na 

Záhorí často nedá vyhnúť, značky spadnutý strom, dvoch veľkostí niektorých bodových značiek 
(okrem uvedených v legende ešte aj hraničník!), sú mapy kreslené v súlade s normami 

- sú čitateľne vytlačené na počítačovej tlačiarni a zodolnenom papieri  – len čierna sa trochu rozlieva 
a má neostré hrany. Napríklad malý hraničník je v mierke 1:15000 nečitateľný. Problém s čiernou sme 
BBA vytkli už v roku 2011. 

- na mapách 1:10000 nie sú poludníky po 250m, ale po 500m. Na Dedine roka 2 sú po 250 m, pričom 
majú byť po 150 m. Ani autor layoutu si nesmie dovoliť neovládať normy, inak úplne zbytočne kazí 
dojem z kvalitných máp! 
  

NAD KOLIBOU 
- mapa kreslená ukrajinským štýlom by si zaslúžila niekoľkostranovú zdrvujúcu kritiku, na ktorú tu nie 

je priestor 
 

U bílé studeni '12 
u časti nákladu máp už na prvý pohľad udrie do očí podrastový čiarový raster s čiernym pozadím v 
dôsledku chyby ocadu pri transformácii do pdf súboru 

 
GRAND SLAM 2012 

- mapa v 1:5000 kreslená škaredou zmesou ISOMu a ISSOMu, pričom prevažuje ISOM (a mal by 
ISSOM) 

- na veľkej časti ťahanovského holého kopca sú súvislo ťahané pomocné vrstevnice, čo poukazuje na 
nevhodnosť zvolenej ekvidištanty 5 m 

- v miestach stretov vrstevníc so zemnými zrázmi vznikajú neprehľadné situácie. Vhodnejšie by bolo čo 
najviac značiek zemných zrázov nahradiť vykresľovaním vrstevnicami. 

- mapa má  inú ako deklarovanú mierku, čo sa ukázalo pri vkladaní obrysov máp na mapový portál 
 
GRAND SLAM 2012 

- mapa v 1:3000 je zväčšeninou mapy GRAND SLAM 2012 1:5000, osobitne nehodnotíme 
- aj tento Grandslam má inú ako deklarovanú mierku, čo sa ukázalo pri vkladaní obrysov máp na 

mapový portál 
 
HRČAVA 2012 – middle, HRČAVA 2012 – long 

- veľkosti najmä bodových značiek zbytočne a nevhodne rozštelované autorom mapy. Zelené bodové 
značky (výrazný strom, vývrat) sú prerušované vrstevnicami (treba riešiť nie prerušovaním vrstevníc, 
ale zmenami v definíciách značiek a ich farieb). 

- nekvalitná tlač (škaredé krikľavé farby, zúbkaté vrstevnice)  
 
Pod pamätníkom SNP  

- množstvo odchýliek od ISSOMu 
- najvýraznejšou sú plnočierne budovy, na ktoré sa pri veľkej mierke 1:2500 vyplytvalo veľké množstvo 

toneru 
 

Pálffyho les 



6 
 

- autor sa snažil držať sa ISOMu, ale chybám sa nevyhol 
- neprerušené vrstevnice na plytkých ryhách, bodových kôpkach; naproti tomu miesta, kde sú vrstevnice 

prerušené bezdôvodne 
- v časti mapy výrazné nadužívanie pomocných vrstevníc, miestami aj v dvoch úrovniach nad sebou 
- nevhodne definovaný raster kamenného povrchu znečitateľňuje všetko, čo je pod ním a okolo neho 
- zelené bodové značky (výrazný strom, vývrat) sú prerušované vrstevnicami (treba riešiť nie 

prerušovaním vrstevníc, ale zmenami v definíciách značiek a ich farieb) 
- na ohraničenie súkromných pozemkov je použitá čierna pomerne tenká línia bez fúzov, hoci 

v skutočnosti je na tom mieste neprekonateľný plot 
- najväčším nedostatkom mapy je však nekvalitná tlač – hnedá má širokých duchov, aj v pokoji má 
človek pocit, že na mapu nevie zaostriť pohľad 

 
NÁROČNÁ 2012 

- opäť typicky kobrácky efekt rozpíjajúcej sa čiernej 
- inak tlač kvalitná, s príjemne nastavenými farbami. Jasne sa dajú od seba odlíšiť tri stupne zelenej. 

Možno by nezaškodilo viac simulácie overprintu (napr. pri hnedej v zelenej). 
- overprint sa určite žiadal pri zákrese trate. Je zbytočne hrubý, v okolí KS zakrýva neprijateľne veľkú 

plochu mapy. Čísla kontrol sú priveľké a navyše aj boldom. 
- trocha zastaralý spôsob zobrazovania povrchovej banskej činnosti zemnými zrázmi. Trendom je 

zobrazovanie aj umelého reliéfu vrstevnicami.  
 
LÁSEK (4x) 

- hoci tlač nie je veľmi kvalitná, overprint (trate; vrstevnice v zelenej) podstatne sčitateľňuje mapu 
 

TO JE MALINA! 2012 
- rozpíjanie čiernej sa tu výrazne neprejavuje, ale hrubé trate bez overprintu a najmä boldové čísla 

kontrol toho opäť dosť zakrývajú. Síce menej ako na Náročnej 2012, ale predsa veľa. 
- inak príjemne nastavené farby a ostrá tlač, čo bežec ocení najmä pri hnedej 
- nahradenie hlavných vrstevníc obyčajnými vôbec nebolo nutné. Bežcovi to sťažuje celkovú predstavu 

o charaktere reliéfu a prevýšeniach. Do budúcnosti takéto mimonormové experimenty (akokoľvek 
dobre myslené) neodporúčame. 
 

MALINOVEČKA  
- mapa na detské preteky – nehodnotíme 

  
PEKNÁ CESTA 2012 

- mapa kreslená ukrajinským štýlom by si zaslúžila niekoľkostranovú zdrvujúcu kritiku, na ktorú tu nie 
je priestor 

- navyše je aj veľmi nekvalitne vytlačená. Hnedá a čierna majú chlpatých duchov, zelené sú jedovaté. 
- mapa aktualizovaná dosť neštandardným spôsobom: purpurové šrafy nebezpečného priestoru sú 

použité na ťažko priechodný polom. Vývratové pole je zobrazené nedovolenou kombináciou rastrov 
(402+407). 

 
GIDRA  

- šprintová mapa kreslená dôsledne podľa ISSOMu 
- nedostatok úcty k vrstevniciam: prerušované na lesných chodníčkoch (!), vrstevnicovej kôpke, či 

dokonca pomocnej vrstevnici vykresľujúcej dolinku! 
- vrstevnice však premazávajú zelené bodové symboly (najmä výrazné stromy). Treba riešiť nie 

prerušovaním vrstevníc, ale zmenami v definíciách značiek a ich farieb. 
- k sebe nedoliehajúce plochy húštin a podrastov 
- poludníky nemajú správnu vzdialenosť 150  m 
- zákres trate má síce správnu veľkosť, ale nie je overprintový 
- kvalitný kriedový papier, príjemne nastavené farby, ale najmä hnedá a zelená s duchmi 
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LINDAVA 
- vrstevnice prerušené na ryhe 109 
- k sebe nedoliehajúce plochy húštin a podrastov 
- zákres trate má síce správnu veľkosť, ale nie je overprintový. Na niektorých miestach úplne zakrýva 

chodník v postupe. 
- kvalitný kriedový papier, príjemne nastavené farby, ale najmä hnedá a zelená s duchmi 

 
1000+ 2012 (2x) 

- zväčšenina mapy 1000+ 2011. Tým pádom to nie je ani v ISOMe, ani v ISSOMe 
- obrovský neoverprintový zákres trate 

 
PARK ANGELINUM, SOROŠKA, ZELENÝ DVOR, BANKOV, WARM UP SPRINT, WARM UP LONG, 
WARM UP MIDDLE Q, WARM UP MIDDLE F, DOLNÁ BRÁNA, BRÁZDA, HERLANY, IZRA, 
JAHODNÁ, IZRA, JAHODNÁ, BRÁZDA E3, BRÁZDA E4 

- mapy na JMS 2012 a Pohár Slovenského krasu 2012 
- súlad s normami bol na JMS 2012 samozrejmosťou, preto sa budem venovať len porovnaniu máp na 

majstrovstvá, tlačených priamymi farbami, a ich cmykových/kopírkových verzií na Karst Cup resp. 
modelové preteky JMS. Rozdiel kvality v neprospech cmykových/kopírkových je markantný. 
Napríklad na mape BANKOV sú okraje plôch všetkých farieb zúbkované, hnedá má ešte aj žltých 
duchov. Ani jedna farba na mape nie je overprintová. Tým pádom sú výrazné stromy a vývraty 
premazané vrstevnicami. To platí aj pre všetky mapy na Karst Cup. Tento problém sa pritom dá riešiť 
aj bez overprintu a aj bez prerušovania vrstevníc a to zavedením samostatnej zelenej pre bodové zelené 
symboly (viď U bílé studeni '12). Nechce sa nám veriť, že by takí skúsení autori, akým klub TKE 
zveril tvorbu máp na JMS, toto riešenie nepoznali. Zrejme len nebol čas venovať dostatočnú pozornosť 
aj mapám na sprievodné podujatie. 

- z porovnania desiatkovej a sedemapolkovej Izry je zrejmý dôvod uprednostňovania desiatok pred 
pätnástkami či dokonca sedemapoliek pred desiatkami: je ním neschopnosť tlačiarní a ich obsluhy 
vytlačiť mapu približujúcu sa kvalitou mape tlačenej priamymi farbami resp. neschopnosť 
slovenských klubov OB (vrátane veľkých) nájsť tlačiareň, ktorá by kvalitou (a zároveň cenou) 
vyhovovala  

 
Červený most  

- mapa kreslená ukrajinským štýlom by si zaslúžila niekoľkostranovú zdrvujúcu kritiku, na ktorú tu nie 
je priestor 

- vrstevnice majú škaredých širokých sivých duchov, ale farby sú príjemne nastavené a overprint tratí sa 
podaril 

- vzhľadom na to, že Malý Vazkárik sú oblastné preteky hlavne pre nižšie vekové kategórie 
a rekreačných bežcov, je mierka 1:7500 tolerovateľná 
  

Partizánska lúka  
- zväčšený výrez z Červeného mosta - nehodnotíme 

 
SKANZEN 2012 

- šprintová mapa kreslená dôsledne podľa ISSOMu  
- mierka 1:4000 vhodná na areál Múzea slovenskej dediny. Zvyšok veľkého priestoru mapy je 

nešprintovo prázdny 
- vrstevnice nie sú a mali byť prerušené na plytkej ryhe 110, ani na zemnom vale 107 
- neokrúhla vzdialenosť poludníkov (má byť 150 m) 
- nekvalitná neostrá tlač, zle nastavené farby – napr. vrstevnice dosť zanikajú na lúke 
- trať nie je overprintová, ale aspoň krúžky sú vhodne prestrihané. Aj zákres trate na lúke dosť zanikal – 

niektorí pretekári vynechali KS, lebo ho prehliadli. 
 

KORENNÝ VRCH  
- mapa aj kartografickou kultúrou výrazne zaostávajúca za nárokmi na MSR long 
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- ani nie tak pre detailnosť terénu ako skôr kvôli kresličským chybám a nekvalitnej tlači na mnohých 
miestach nečitateľná. Načo sú v mierke 1:15000 výrazné rozhrania porastov tesne lemujúce cesty 
a prieseky? Načo sú spádnice na malých vrstevnicových kôpkach? Fúzy na skalných zrázoch vo 
svahu? Mapa či už zámerne alebo nezámerne klame telom, je na ukrajinský spôsob umelo 
dohusťovaná. 

- balvan 206 použitý na vybodkovanie kamenného (alebo balvanového?) poľa. Na to sa používa 210 
(resp. 208). 

- vrstevnice prerušené na ryhe 109 a neprerušené na plytkej ryhe 110. Má to byť presne naopak! 
- takmer všetky chatky kreslené symbolom 526 minimálnych rozmerov (malý čierny štvorček) sú 

orientované na sever. Neveríme, že je to skutočne tak. Aj malé chatky sa dajú natočiť podľa skutočnej 
orientácie, inak sa na ich rohy nedajú umiestniť kontroly. 

- interval vrstevníc 10 m nie je odôvodniteľný nijak inak, len lenivosťou kresliť vrstevnice. Ešte aj tak 
sme v JV časti mapy našli nenadväzujúce franforce vrstevníc 

- tlač otrasná, vrstevnice viditeľne prúžkované, žiadny overprint    
 

BABA, Korenný vrch  
- platí takmer všetko, čo pre predošlý KORENNÝ VRCH, akurát čitateľnosť sa v mierke 1:10000 

zlepšila 
 

Barónov hrob  
- kompilát starších máp pre OB, niektoré časti premapované 
- časť mapy má neprehliadnuteľný ukrajinský štýl: plytká ryha s obrovskými bodkami, značne 

neštandardné zemné zrázy, vrstevnice prerušené v širokom okolí neschodných skalných zrázov, 
z ktorých niektoré majú pod fúzmi sivý podklad, dvojmo vymapovaná alej: aj ako les, aj jednotlivými 
výraznými stromami 

- v severnej časti mapy sa zase vrstevnicová hnedá dostala nad čiernu skalných zrázov a riadne ju 
premazala, čo je z pohľadu pretekára dosť nebezpečná chyba. Evidentne dôsledok nezvládnutého 
zlučovania dvoch sád symbolov a farieb pri spájaní súborov (pričom náprava – napr. aj overprintom - 
by nebola až taká ťažká, len si to bolo treba všimnúť) 

- výrazné, ale pritom príjemne nastavené farby, akurát stupne zelenej vo svetle čelovky ťažko 
rozlíšiteľné. Absencia overprintu tratí nebola zásadným problémom 

 
HORNÉ OPATOVCE  

- ortofoto zviedlo jedného z autorov k vymapovávaniu v teréne neviditeľných výrazných rozhraní 
- overprint pomohol mape k lepšej čitateľnosti aj napriek nižšiemu rozlíšeniu tlačiarne, ktoré sa 

prejavilo prúžkovanými vrstevnicami 
- jasne rozlíšiteľné stupne zelenej. Aj ostatné farby nastavené príjemne, možno hnedá mohla byť 

výraznejšia 
 
BIEŇ 

- o čosi lepšie rozlíšenie tlačiarne ako pri predošlej mape 
- príjemne nastavené farby, ale malý rozdiel medzi tmavou a strednou zelenou 

 
Pri kostolíku 

- mapa na detské preteky – nehodnotíme 
 
TU Zvolen 2012 

- šprintová mapa kreslená (až na mierku 1:3000) dôsledne podľa ISSOMu 
- domnievame sa, že aj niektoré zemné zrázy mohli byť bez problémov vykreslené vrstevnicami 
- poludníky majú správnu vzdialenosť 150 m 
- chválime použitie zeleno-čiernej na neprekonateľné živé ploty 
- kvalitu tlače neposudzujeme, nakoľko máme k dispozícii len veľmi nekvalitnú kópiu  

 
HONKI - DONKY 
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- na časti mapy škaredé roztrasené vrstevnice a asfaltové cesty zrejme kreslené freehandom 
- v západnej časti mapy lomeno-oblúkovité fúzaté skalné zrázy skladajúce sa z niekoľkých 

samostatných priamočiarych zrázov, pričom ich fúzy sa prekrývajú! Takéto niečo by sa nemalo 
vyskytovať ani na mape pre OC. 

- neoverprintová trať zakrýva cesty 
- kvalitu tlače neposudzujeme, nakoľko máme k dispozícii len veľmi nekvalitnú kópiu  

 
MA-KA-DO 

- mapa nemá ambíciu vyhovovať cykloISOMu, takže ju po tejto stránke ani nebudeme hodnotiť 
- od predošlého MAKADA sa potoky tečúce mimo svojich korýt do nich nevrátili. Na to treba dlhšie 

geologické obdobia 
- vcelku kvalitná tlač na kriedový papier. Na mierku 1:25000 by síce už bola potrebná kvalitnejšia, ale 

keď sa zablatený mapník na riadidlách natriasa, je to aj tak jedno.  
 
BABA 

- mapa na detské preteky – nehodnotíme 
 
VLKOLÍNEC  

- šprintová mapa kreslená vcelku podľa ISSOMu, avšak v extraviláne používa 2 stupne klasických 
čiernych prerušovaných ciest/chodníkov 

- v niektorých častiach trocha chaotická zmäť zemných zrázov a vrstevníc. Bolo treba vrstevnice viac 
zastrkávať do zrázov 

- kvalitná tlač, škoda len, že krúžky KS sa nepodarilo urobiť s overprintom 
 

KRÁĽOVSTVO PAVUČÍN, KRÁĽOVSTVO ZÁKOPOV 
- extravilánové šprintové mapy kreslené dôsledne podľa ISSOMu, obdiv si zaslúži najmä detailne 

vymapovaná zarastajúca lúka – porovnaním s predošlými ročníkmi Kráľovstiev možno sledovať 
dynamiku sukcesie  

- tlač nie je veľmi kvalitná, farby sú trochu prašivé, vrstevnice viditeľne rastrované 
 
Evičkine Trávniky 

- šprintová mapa kreslená (až na malé výnimky – napr. rozpadnuté základy budovy kreslené značkou 
prieseku) dôsledne podľa ISSOMu 

- dostatočne kvalitná tlač, príjemné farby 
 

MIKULÁŠSKA NEVÄDZA  
- mapa na detské preteky – nehodnotíme 

 
Rizling  

- nesúrodá mapa využívajúca niekoľko sád symbolov rôznych veľkostí a farieb, ktoré sa často miešajú 
jedny cez druhé 

- poludníky 250 m od seba, majú byť 150 m 
- tlač dostatočne kvalitná, farby príjemné (až na citrónovožltú paseku) 

 
Rizlinčok 

- mapa na detské preteky – nehodnotíme 
 
Zhrnutie  
 Pretrváva  problém tlače máp – len málo klubov vie vytlačiť súťažné mapy v zodpovedajúcej kvalite. 
Šetrenie na tlači mnohokrát vedie až k ohrozeniu regulérnosti pretekov. Keď sa samotné kluby ku kvalite tlače 
stavajú laxne, musia začať byť aktívnejší hlavní rozhodcovia a nespokojní pretekári. 
 
V Bratislave, 12.9.2013                                                       Martin Bednárik, člen MK SZOŠ 
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Príloha č. 2  Správa o rozdelení príspevku na školské mapy z a rok 2012 
 
 Celkovo bolo zaradených na podporu školských máp -  19 máp, ktoré vydalo 11 klubov.  Najviac (po 3ks) 
vydali kluby Sokol Pezinok a AŠK Pezinok.  Pri väčšine máp bola použitá veľké mierka 1:1000 až 1:5000. 
 
 Väčšina týchto máp však nespĺňa všetky podmienky pre školské mapy a tým sa bude príspevok na ich 
vydanie adekvátne krátiť. Zo 17-tich máp splnila všetky podmienky len 1  a to TU Zvolen- vydal MZV – 
dostali maximálny možný príspevok 50 Eur/mapa. Rovnaká situácia bola aj pred rokom, kedy ako jediní 
splnili všetky požadované kritéria, žiaľ ani tento rok sa k nim nikto nepripojil.   
 Pri väčšine máp nebol dodaný OCAD súbor pre mapový portál (-10€) a neuviedli nápis: „Mapa slúži na 
školské športové súťaže v orientačnom behu (cyklistike, bežkách...) a jej vydanie podporil Slovenský zväz 
orientačných športov“ (-10€). Súbor OCAD bol dodaný len pre 5 máp a nápis bol uvedený len na 2 mapách. 
Na mapách chýbali aj konkrétne údaje typu – doba terénnych prác, vydavateľ a jeho sídlo, podklady, popis 
použitých značiek pre zvláštne objekty a pod. - údaje neboli kompletné (za každý chýbajúci údaj -5€), i keď 
s porovnaním s minulým rokom sa počet uvedených údajov na mape celkovo zvýšil. 
 
 Juraj Nemec sa príspevku na školské mapy pre EBB dobrovoľne vzdal - ich 2 mapy nie sú z tohto dôvodu 
uvádzané ani v tabuľkách na rozdelenie príspevku.  
 
 
Rozdeľovanie príspevku pre školské mapy pre rok 2012 je nasledovné: 
 
Prvá podporená oddielová mapa - na 1 mapu max. 50€: 
  názov  reg. č. mierka  klub krátenie podpora 

1 Pri kostolíku SZOŠ 12.65.V 1 000 SKS 10 40 
2 Rizling SZOŠ 12.76.V 5000 SPE 20 30 
3 OSTREDKY SZOŠ 12.08.V 5 000 RBA 20 30 
4 Borskulášik 2 SZOŠ 12.14.V 1 000 BBA 20 30 
5 GRAND SLAM 2012 SZOŠ 12.22.V 5 000 UKE 30 20 
6 Mikulášska Nevädza SZOŠ 12.75.V 1 000 VBA 20 30 
7 Vlkolínec SZOŠ 12.71.V 4 000 RBK 30 20 
8 Muškát SZOŠ 12.09.V 5 000 PEZ 25 25 
9 TU Zvolen 2012 SZOŠ 12.66.V 3000 MZV 0 50 

 
Ďalšie podporené mapy - na 1 mapu max. 25€: 
        krátenie podpora 

1 Nobelova a okolie SZOŠ 12.01.V 3000 SKS 10 15 
2 Cajloch SZOŠ 12.03.V 5000 SPE 45 0 
3 Rizlončok SZOŠ 12.77.V 500 SPE 45 0 
4 MALINOVEČKA SZOŠ 12.32.V 1 000 BBA 25 0 
5 GRAND SLAM 2012 SZOŠ 12.23.V 3 000 UKE 30 0 
6 Partizánska lúka SZOŠ 12.56.V 2 000 VBA 40 0 
7 Pezinok - park SZOŠ 12.02.V 2000 PEZ 15 10 
8 BABA SZOŠ 12.70.V 1 000 PEZ 50 0 

 
 
 Celková suma na podporu školských máp pre rok 2012 je spolu 300,- Eur. Na čerpanie bolo schválených 
500 Eur, takže aj tento rok sa rozdelilo menej peňazí ako bol stanovený maximálny limit, vzhľadom na 
opakované nespĺňanie požiadaviek. 
 
 
V Bratislave, 10.6.2013                                                    Zuzana Janotová, členka MK SZOŠ 
 


