Český svaz orientačního běhu
Mapová rada

Zápis 02/00
z 2. schůze Mapové rady konané dne 30.9. 2000 v Rusavě

Přítomni: Bednařík, Háj, Langr, Lenhart, Šumbera

1. Rukověť mapaře - příprava metodického materiálu
Zdeněk Lenhart zhodnotil stav prací na jednotlivých kapitolách. Zásadní kapitoly jsou z větší části kompletní. Lenhart s Hájem ještě dále dopracují kapitolu OCAD. Dosud torzem je kapitola o legislativě (Šumbera) – Zakouřil zklamal. Lenhart doplní doplňkové kapitoly index, literaturu, adresář. Nový mapový klíč v české verzi bude vydán společně s příručkou jako svazový metodický materiál. Termíny jsou proti harmonogramu trochu opožděné, konečný termín konce roku je však třeba dodržet.
Původní harmonogram prací:
q	Zásady zpracování + osnova autorům					Z: Lenhart        	T: 15.3.
q	Základní texty + skicy obrázků Lenhartovi				Z: autoři        	T: 31.5.
q	Sestavení a rozeslání textu všem					Z: Lenhart        	T: 30.6.
q	Vrácení textů s připomínkami Lenhartovi				Z: všichni        	T: 31.7.
q	Zapracování připomínek a rozeslání 2. verze všem			Z: Lenhart        	T: 31.8.
q	Vrácení textů s připomínkami Lenhartovi				Z: všichni        	T: 15.9.
q	Společná závěrečná korektura						Z: všichni        	T: cca 20.9.
q	Uzávěrka obsahu + podklady pro DTP					Z: Lenhart, Háj T: 31.10.
q	Osvit, tisk								Z: SHOCart      	T: 30.11.
	U: dodat chybějící texty Lenhartovi a obrázky Hájovi		Z: autoři        	T: 31.10.

2. ISOM2000
Překladu a redakce české verze klíče se v září iniciativně ujal Libor Bednařík. Proběhla 3 kola korektur, během nichž byly odstraněny nejzávažnější chyby. V týdnu před závěrečnou korekturou se objevila vlna kritických připomínek na formulace klíče ve vztahu k měřítku map – po první kritice Petra Klimpla se objevily další kritické hlasy. Langr s Bednaříkem připravili zapracování určitých dodatků a výkladových poznámek pro české znění tak, aby byl návrh na předsednictvu průchodný. Všechny problematické body byly vyřešeny a návrh textu byl dokončen. Langr s Bednaříkem připravili návrh jako podkladový materiál pro jednání P-ČSOB s komentářem. Klíč vyjde jako součást příručky černobíle s několika barevnými vloženými listy.
	U: rozeslat podkladový materiál všem členům P-ČSOB		Z: Bednařík        T: 2.10.
	U: připravit jednoduchý materiál o ISOM2000 pro závodníky		Z: Bednařík        T: 31.12.


Termín příští schůze: v sobotu 11.11.2000 v Jičíně na Bradech v rámci školení a semináře kartografů

Zapsal: Jan Langr

Rozdělovník:	členové MR
             		Zdeněk Lenhart
             		Bob Háj
		Libor Bednařík

