
Príloha 2 
 
Správa o dohľade nad súladom máp na majstrovské preteky s normami za rok 2013 
 
Martin Bednárik, mapa na MSR šprint a šprintové šta fety: 
 
Klub OB ATU Košice a mapár Robert Miček začali s MK spolupracovať ešte pred termínmi stanovenými vykonávacími 
predpismi. Prekonzultovali sme spôsob, akým má byť šprintová mapa v norme ISSOM odvodená od mapy v norme 
ISOM a mapár odporúčania MK (napr. doplnenie vrstevníc z e=5m na e=2,5m) zrealizoval. Miestami je síce poznať, že 
šprintová mapa bola odvodená z klasickej (napr. výrazné stromy v húštinách sú teraz výrazne menšie ako pre ne 
vyhryznuté diery), no čitateľnosť mapy to neohrozilo. 
 
Tomáš Leštínský, mapa na MSR krátka tra ť: 
 
Mapa na MSR KT (HBB, Ortúty) bola pripravená podľa ISOM s početnými výnimkami od tejto normy (rôzne veľkosti 
symbolov). Zásahom MK v spolupráci s usporiadateľom boli nedostatky z veľkej časti odstránené, drobné výnimky 
(rôzna veľkosť kôpok) boli v mape ponechané (usporiadateľ argumentoval čitateľnosťou mapy). Mapa bola oproti norme 
vytlačená v neštandardnej mierke 1:7500, ktorá však bola SOB povolená. 
 
Radoslav Jonáš, mapa na MSR dlhá tra ť a štafety:  
 
Sokol Pezinok pripravil na MSR Long a štafety mapu formou aktualizácie existujúcej mapy. Základne požiadavky na 
kresbu mapy a dodržanie normy ISOM 2000 boli splnené, napriek tomu mapa obsahovala viacero nesúladov s normou 
a veľké množstvo kresličských chýb. MK SZOŠ vyzvala na ich odstránenie spolu s identifikáciou všetkých nedostatkov v 
dostatočnom časovom predstihu (august 2013). Neodstránenie  týchto chýb do 21.9. (termín prihlášok 22.9.) viedlo k 
návrhu MK SZOŠ na odňatie statusu MSR. Na poslednú chvíľu boli nedostatky odstránené a návrh na odňatie statusu 
MSR bol zo strany MK SZOŠ stiahnutý. Napriek snahe MK SZOŠ o zvýšenie kvality mapy bola jej kvalita výrazne  
znehodnotená nekvalitnou tlačou na laserovej tlačiarni, najmä v prípade mierky 1:15000. 
 
Anton Kniebugl, mapa pre MSR no čné: 
 
hodnotenie mapy prebehlo v požadovaných termínoch bez potreby korekcie k úplnej spokojnosti s normou ISOM, 
mapa Brazda, konzultačná osoba Jozef Pollak, ATU Košice 


