Český svaz orientačního běhu
Mapová rada

Zápis 03/00
z 3. schůze Mapové rady konané dne 11.11. 2000 v Jičíně na Bradech

Přítomni: Beránek, Borovička, Broulík, Háj, Hejna, Horáček, Krtička, Langr, Lenhart, Šumbera


1. Aktuální informace
Martin Lejsek rezignoval na funkci člena MR – novým členem MR zvolen Bob Háj 

2. Zhodnocení činnosti v oblastech
Je nezbytné, aby se oblastní kartografové sešli alespoň 1x ročně se členy MR. Jako nejvhodnější akce pro takové setkání se jeví školení kartografů, jehož termín se zřejmě ustálí na 2. víkend v listopadu. 
Zhodnocení provedli oblastní kartografové Prahy, Západočeské, Ještědské a Východočeské oblasti.
	U: zaslat hodnocení za rok 2000 na obdrženém formuláři		Z: obl. kartografové        T: 10.1. 01

3. Rukověť mapaře - příprava metodického materiálu
P-ČSOB na jaře odsouhlasilo návrh na vydání mapové příručky a klíče ISOM 2000 v režii firem SHOCart Zlín a T-Mapy Hradec Králové v rámci sponzoringu ČSOB. Příručka bude vydána jako svazový metodický materiál do konce letošního roku a bude vyúčtována rovněž v letošním roce.
Probíhají závěrečné obsahové korektury a připravuje se technická realizace. Příručka bude mít rozsah cca 120 stran, bude černobílá s barevnou obálkou a vloženými barevnými listy, ilustrovaná a její nedílnou součástí bude nový mapový klíč ISOM2000. Příručka s klíčem bude vydána nákladem cca 500 ks.
	U: provést redakční uzávěrku					Z: Lenhart 	T: 30.11. 00
	U: realizovat předtiskovou přípravu a tisk					Z: Háj        T: 31.12. 00

4. ISOM2000
Představen účastníkům školení a semináře. Vstupuje v platnost 1.1.2001 a nahrazuje klíč dosavadní ISOM1990. Originální verze je k dispozici na stránce IOF. Česká verze vyjde ofsetovým tiskem společně s příručkou jako její nedílná součást. Dále bude k dispozici na stránce MR ke stažení ve formátech Word97 a PDF. Redakci české verze vedl Libor Bednařík a odvedl výbornou práci. Mapová rada mu touto cestou děkuje. Další rady a náměty budou postupně zveřejňovány na stránce MR.

5. Evidence map
V některých oblastech (Ještědská) se ve stále větší míře objevuje fenomén map tištěných barevnou laserovou kopírkou. Tyto mapy mohou vznikat jako na běžícím páse pouze jako výřezy rozsáhlejších prostorů. Je otázkou, zda a jakým způsobem evidovat tyto mapy – zda jim přidělovat či nepřidělovat evidenční číslo. Jedním z námětů bylo u těchto map neevidovat jednotlivé exempláře, ale evidovat prostor a data. Byly zde položeny otázky, zda vůbec přidělovat evidenční čísla. Zatím se tuto problematiku nepodařilo uzavřít a bude předmětem dalších debat.
	U: hledat optimální způsob evidence map				Z: všichni        T: příští schůze
Je zřejmé, že s platností ISOM2000 bude nutné novelizovat Směrnici pro tvorbu a evidenci map ČSOB.
	U: připravit návrh novelizace a rozeslat k posouzení			Z: Langr        T: 15.1. 01

6. Stránka Mapové rady
Vzhledem k zahlcení Vládi Hory není možné aktualizovat obsah na svazové stránce věnované mapám. Po dohodě se zástupci SHOCart Zlín bude stránka MR umístěna na doméně www.shocart.cz. Správcem stránky bude Milan Borovička, na kterého směřujte materiály ke zveřejnění.
	U: vytvořit a udržovat stránku MR					Z: Borovička        T: 30.11. 00

4. Diskuse
a)	DPH map pro OB
Aby bylo možno mapu pro OB zatřídit do skupiny s daňovou sazbou 5%, musí splňovat určité náležitosti: musí obsahovat měřítko, kompletní legendu a reklamy na přední straně nesmí tvořit příliš výraznou konkurenci mapovému obrazu. Reklamy proto raději na zadní stranu nebo volit střízlivější grafické řešení.
b)	Z hlediska autorského zákona je vhodné neuvádět do tiráže mapy jako mapový podklad Základní mapu ZM10. Naopak použitý podklad by se měl objevit v evidenčním listě. Tuto informaci lze šířit jen verbálně.
c)	Burza materiálu – řada mapařů vyjádřila potřebu kvalitních tuh a folií. Bob Háj zatím nakoupí roli mapovací folie a bude možné si u něj folii odkoupit. Na stránce MR bude možné vytvořit specializovanou burzu pomůcek.
	U: připravit návrh na nákup materiálu ze svazových prostředků		Z: Langr        T: 31.3. 01


Termín příští schůze: předběžně ve druhé polovině února v Hradci Králové (bude upřesněno pozvánkou).

Zapsal: Jan Langr

Rozdělovník:	členové MR
             		Zdeněk Lenhart
             		oblastní kartografové


