Český svaz orientačního běhu
Mapová rada
Zápis 01/2003
ze schůze Mapové rady konané dne 16.1. 2003 v Hradci Králové
Přítomni: Borovička, Háj, Hejna, Langr, Lenhart, Šumbera
Program jednání:
1. Aktuální informace
a) k 31.12. 2002 bylo ukončeno členství v MR Jiřímu Beránkovi, od 1.1. 2003 byl jmenován členem MR Aleš
Hejna
b) školení začínajících kartografů v termínu 8.-10.11. 2002 bylo pro nedostatečný počet zájemců zrušeno
c) VH ČSOB v usnesení z jednání dne 7.12. 2002 uložila MR zabývat se problematikou přednostního práva na
využití prostoru závodu posledním vydavatelem a zapracovat novelizovanou verzi mapového klíče pro LOB
(součást ISOM 2000) do platných dokumentů ČSOB
2. Archiv map ČSOB
a) MR bere na vědomí zprávu za rok 2002 předloženou písemně Zdeňkem Lenhartem a potvrzuje Zdeňka Lenharta
ve funkci správce Archivu map ČSOB pro období let 2003 - 2005
b) MR projednala žádost Dr. Jaroslava Kuchaře o jmenování občanského sdružení Eur-O-Atlas správcem Archivu
map ČSOB, nevyhověla ji a pověřuje Jana Langra písemným vyrozuměním žadatele o zamítnutí jeho žádosti s
vysvětlením
c) MR vzala na vědomí informaci Zdeňka Lenharta o jednání se zástupcem VTOPÚ ing. Jelínkem a pověřuje Jana
Langra dalším jednáním a přípravou smlouvy mezi ČSOB a VTOPÚ Dobruška o recipročním využívání
Archivu map ČSOB a mapových podkladů VTOPÚ Dobruška.
3. Evidence map
a) Milan Borovička přednesl zprávu o evidenci map za rok 2002. V roce 2002 bylo evidováno 65 map, z toho 7
map pro SP v Brně. Vcelku dobře se ujal způsob vyplnění evidenčního listu mapy on-line na Internetu
s možností kontroly údajů. V některých případech nejsou vyplněné údaje úplné nebo nekorespondují s údaji
v tiráži mapy. Některým oddílům byl vyplacen sekretariátem příspěvek za kvalitu závodu přesto, že nesplnily
jednu ze smluvních podmínek a neodevzdaly evidenční list mapy a povinné výtisky. Oblastní kartografové
v některých případech dostávají mapy od oddílů, které však svou povinnost vůči svazu nesplní. Lokalizační
soubory mapy dle platné směrnice byly odevzdány jen v malém počtu případů a zatím neplní svůj účel.
Z došlých map je sestaveno 8 sborníků map, 3 z nich jsou předávány do Archívu map.
MR doporučuje realizovat následující kroky:
- zainteresovat oblastní kartografy do kontroly odevzdávaných map (porovnání evidenčních listů map on-line
s obsahem oblastních archívů a komunikace s Milanem Borovičkou)
- větší propagaci těchto aktivit (časopis, Internet)
- správci Archívu map navázat užší kontakty na oblastní kartografy a další osoby, které se archivací map
zabývají
4. Měřítka map
a) Byla diskutována problematika mapového klíče, velikostí symbolů a vhodných měřítek pro jednotlivé disciplíny
pěšího OB. Byly prezentovány výsledky dotazníku, který byl rozeslán v listopadu členům MR a oblastním
kartografům. Názory byly na některé otázky velmi rozdílné, v jiných zásadních otázkách se názory velmi blížily.
Na semináři stavitelů tratí, konaného 22.11. 2002 na Seči vystoupil Jan Langr s příspěvkem na téma měřítka
map na celostátních závodech. Podobně jako v dotazníku tak i v rozsáhlé diskusi se snažil získat jasnou
odpověď na otázku, zda pro mistrovské kategorie (tedy HD –16, HD –18, HD –20 a HD 21) soutěží ČSOB
v závodě na klasické trati vyžadovat či jen doporučovat měřítko mapy 1:15000, jinými slovy, zda a v jakých
případech má MR povolit pro tyto případy výjimku (viz kapitola 3.1 platného mapového klíče). Názory byly
velmi rozmanité, a to jak u posluchačů přednášky, tak i mezi reprezentanty, jejich trenéry či členy předsednictva.
Specifikace doporučených měřítek pro jednotlivé disciplíny bude nově uvedena v příloze Soutěžního řádu
pěšího OB. Byl diskutován návrh pro P-ČSOB na doplnění soutěžního řádu.

MR schvaluje předložený návrh doplňku soutěžního řádu s úpravami a pověřuje Jana Langra jeho předložením
P-ČSOB a projednáním na nejbližším zasedání. MR dále pověřuje Jan Langra zpracováním návrhu, který bude
obsahovat kontrolní mechanismy MR při přípravě mezinárodních soutěží pořádaných ČSOB.
b) MR projednala žádost oddílu Kotlářka Praha o povolení použití měřítka 1:10000 pro M ČR na klasické trati
2003 a zamítla ji. Zamítnutí se netýká kategorií Veteraniády ČR na klasické trati. MR pověřuje Jana Langra
vyrozuměním žadatele a soutěžní komisi OB o jejím rozhodnutí.
5. Pravidla pro hospodaření s prostory
a) Na základě usnesení VH se MR opět zabývala problematikou hospodaření s prostory, zejména pak otázku
přednostního práva posledního vydavatele mapy v daném prostoru. Návrh usnesení byl zřejmě vyvolán
avizovanou kandidaturou Kotlářky Praha na SP 2006 resp. 2007 v prostoru (snad Čáp nebo Husa), který si
rovněž „nárokuje“ Jiskra Nový Bor.
MR odmítla snahu upřednostnit posledního vydavatele mapy v daném prostoru před ostatními vydavateli. Dosud
MR za téměř 6 let platnosti směrnice nemusela řešit jediný sporný případ. MR proto považuje stávající řešení
upravené platnou směrnicí za dostatečné bez nutných změn. Zároveň MR prohlašuje, že ani sebedokonalejší
pravidla nepomohou v případě, že případným účastníkům sporu budou cizí základní normy slušného lidského
jednání a nebudou motivováni najít společné řešení.
6. Mezinárodní aktivity a vztah k Map Commission IOF
a) P-ČSOB na svém 6. zasedání dne 14.9. 2002 v Ostružné projednalo a přijalo navržená opatření v oblasti
“mezinárodní politiky ČSOB“ na další období. Jedním z cílů je výrazněji se prosadit v aparátu IOF, tedy
v komisích, případně v předsednictvu IOF. První krok se podařil, v prosinci se stal členem Foot-O Commission
místopředseda ČSOB Petr Pernička. Potenciálně zajímavé je získání zástupce v Map Commission IOF.
b) Jan Langr představil složení MC IOF a její aktivity v posledních dvou letech
c) MR pověřuje Aleše Hejnu koordinací a realizací mezinárodních aktivit MR včetně komunikace s Map
Commission IOF
d) MR bere na vědomí zprávu Jiřího Daňka o účasti v Print Tech projektu Map Commission IOF
7. Začlenění novelizované verze ISOM pro LOB
a) Novelizována byla celá kapitola 5 normy ISOM 2000 týkající se LOB. Směrnice pro tvorbu a evidenci map
ČSOB je formulována tak, že nevyžaduje žádnou změnu.
MR pověřuje Jana Langra úvodním jednáním s Liborem Bednaříkem o překladu novely do češtiny. Český text
bude projednán a schválen MR a poté předložen ke schválení P-ČSOB. MR pověřuje Bohumila Háje
zpracováním html podoby české verze platného klíče ISOM, která bude dostupná na www stránce MR a bude
průběžně aktualizovaná. Vdohledné době budou následovat další úpravy klíče (MTBO, sprint).
8. ISOM 2010
a) snaha pojmenovat slabá a principiálně chybná místa ISOM 2000.
9. Plán akcí na rok 2003 a úkoly MR pro další období
a) plán akcí na rok 2003:
1.-4.8. 2003 – účast našeho zástupce na ICOM v Rapperswilu ve Švýcarsku (návrh Aleš Hejna)
7.-9.11. 2003 – školení začínajících kartografů - Jičín Brada ???
b) úkoly MR pro další období:
- navázat formální i pracovní kontakty s členy MC IOF a zapojit se do jejích aktivit
- do roku 2006 získat místo člena MC IOF
- připravit vlastní návrh nového mapového klíče ISOM 2010
10. Různé
a) mapovací folie – Bob Háj informoval, že se zatím nedaří sehnat zdroj kvalitní zdroj, doporučeno Milanovi
Borovičkovi založit na www stránce MR burzu materiálu
Zapsal: Jan Langr
Rozdělovník:
členové MR
Zdeněk Lenhart

