
Český svaz orientačního běhu 
Mapová rada 
 

Zápis 01/2004 
ze schůze Mapové rady konané dne 10.3.2004 v Hradci Králové 

 
Přítomni: Borovička, Hejna, Langr, Lenhart, Šumbera  
Omluven: Háj  
Program jednání: 
 
1. Aktuální informace 
a) školení začínajících kartografů v termínu 7.-9.11.2003 proběhlo v rekreačním středisku Homole u Jičína za 

účasti 32 účastníků a 9 členů MR, oblastních kartografů a lektorů 
b) VH ČSOB při jednání dne 6.12.2003 v kontrole usnesení uzavřela problematiku přednostního práva na využití 

prostoru závodu posledním vydavatelem se závěrem, ze kterého pro MR nevyplývá žádný úkol a bude zachován 
současný stav řešení dané problematiky 

 
2. Kontrola úkolů 
a) 01/2003 2.b) splněno 
b) 01/2003 2.c) trvá viz ad 4.c) 
c) 01/2003 4.a) trvá (návrh kontrolních mechanismů MR při přípravě mezinárodních soutěží pořádaných ČSOB) 
d) 01/2003 4.b) splněno 
e) 01/2003 7.a) splněno (vydání české novelizované verze ISOM pro LOB) 
f) 01/2003 7.a) trvá (zpracování html podoby české verze platného klíče ISOM) 
g) 02/2003 1.c) splněno 
h) 02/2003 2.a) splněno 
i) 03/2003 2.a) splněno 
j) 03/2003 3.b) trvá u oblastí Středočeské, Západočeské, Hanácké, Slezské a Vysočiny (2002, 2003) a Valašské 

oblasti (2002) 
k) 03/2003 4.e) viz návrh novelizace směrnice v příloze 
l) 03/2003 4.e) splněno u sekce MTBO, trvá u sekce LOB 
 
3. Běžná agenda 
a) P-ČSOB žádá MR o souhlas s vyhlášením blokace 2 prostorů: 

1. prostor v CHKO Kokořínsko vymezený obcemi Tuháň, Tuhanec, Domašice, Skalka, Blíževedly, Litice, 
Loubí, Dolní Heřmánky, Dřevčice, Zatyni, Pavlíčky - prostor blokován pro závody Světového poháru v OB 
2007 

2. prostor v CHKO Broumovsko vymezený obcemi Police n. Met., Česká Metuje, Dědov, Lachov, Pěkov - 
prostor blokován pro závod Světového Rankingu 2006 resp. 2007 

U: MR korespondenční formou schválila návrh P-ČSOB a pověřila Jana Langra vyrozuměním P-ČSOB o jejím 
rozhodnutí 

b) Oddíl Jiskra Nový Bor žádá o povolení použití měřítka mapy 1:10000 pro závod CC, SC, ŽA, ŽB-Č na klasické 
trati konaný 15.5.2004. 
U: MR korespondenční formou projednala žádost oddílu Jiskra Nový Bor o povolení použití měřítka mapy 
1:10000 pro uvedený závod a vyhověla ji. MR pověřila Jana Langra vyrozuměním žadatele a soutěžní komisi 
OB o jejím rozhodnutí. 

c) Oddíl Kotlářka Praha žádá o povolení použití měřítka mapy 1:10000 pro závod CC, SC, ŽA, ŽB-Č na klasické 
trati konaný 16.5.2004. 
U: MR korespondenční formou projednala žádost oddílu Kotlářka Praha o povolení použití měřítka mapy 
1:10000 pro uvedený závod a vyhověla ji. MR pověřila Jana Langra vyrozuměním žadatele a soutěžní komisi 
OB o jejím rozhodnutí. 

 
4. Archiv map ČSOB 
a) správce Archivu map ČSOB Zdeněk Lenhart předložil zprávu za rok 2003 

U: MR bere na vědomí zprávu za rok 2003 předloženou písemně Zdeňkem Lenhartem 
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b) Zdeněk Lenhart navrhl poskytovat Pavlovi Dudíkovi 1 sborník povinných výtisků map předaných MR, neboť 
udržuje velmi kvalitní soukromý archív, který je podobně jako archív pana Kuchaře zálohou archívu pro případ 
jeho poškození či zničení 
U: MR projednala návrh Zdeňka Lenharta a rozhodla poskytnout Pavlovi Dudíkovi 1 sborník povinných výtisků 
map předaných MR; MR z tohoto důvodu upravuje příjemce sborníků následovně: 3 ks Archiv map ČSOB 
(Zdeněk Lenhart), 1 ks sekretariát ČSOB, 1 ks evidence map (Milan Borovička), 1 ks předseda MR (Jan Langr), 
1 ks SHOCart, 1 ks Pavel Dudík (záloha Archivu), 1 ks Jaroslav Kuchař (záloha Archivu), 1 ks bez určení. 

c) jednání s VTOPÚ Dobruška o recipročním využívání Archivu map ČSOB a mapových podkladů VTOPÚ 
(ortofotosnímky) – Jan Langr informoval na základě jednání s ing. Jelínkem, že došlo k institucionální přeměně 
VTOPÚ Dobruška na Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHÚř) v Dobrušce; tímto došlo ke 
změně priorit a k oddálení záměru o recipročním využívání Archivu map ČSOB a mapových podkladů VTOPÚ 
Dobruška. 
U: MR pověřuje Jana Langra dalším jednáním 

 
5. Evidence map 
a) Milan Borovička přednesl zprávu o evidenci map za rok 2003 (počty map, úplnost map a evidovaných údajů, 

vyhodnocení způsobu evidence přes Internet, sborníky map, …). V roce 2003 bylo evidováno 69 map. 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, a do centrální evidence se tyto mapy 
dostávají s velkým zpožděním. 
U: MR bere na vědomí zprávu Milana Borovičky o evidenci map za rok 2003 a 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) tak, aby mu předali neodevzdané mapy 
alespoň 1× ročně 

- větší propagaci těchto aktivit (časopis, Internet) 
- správci Archivu map navázat užší kontakty na oblastní kartografy a další osoby, které se archivací map 

zabývají 
 
6. Novelizace Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOB 
a) Jan Langr předložil novelizované znění směrnice dle zápisu 03/2003 4.e), ve kterém je vypuštěn institut 

lokalizačních souborů mapy; dále bylo rozhodnuto zvýšit počet povinných výtisků map na 10 ks. 
U: MR schvaluje novelizované znění Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOB a pověřuje Jana Langra 
předložením tohoto návrhu P-ČSOB na jeho nejbližším zasedání k projednání 

 
7. Mezinárodní aktivity a vztah k Map Commission IOF 
a) Aleš Hejna informoval o účasti na ICOM při MS 2003. Zúčastnil se konference společně s Petrem Hraničkou, 

prezentoval zde kritické, ale konstruktivní Stanovisko Mapové rady ČSOB ke klíči pro sprint ISSOM. Dále 
předal návrhy sekce MTBO na změny mapového klíče pro tuto disciplínu. 
U: MR bere na vědomí informace Aleše Hejny o účasti na ICOM v Rapperswilu ve Švýcarsku 

b) Aleš Hejna bude informoval o aktivitách Map Commission IOF a našich aktivitách ve vztahu k MC IOF 
U: MR bere na vědomí informace Aleše Hejny o aktivitách Map Commission IOF a MR na zahraničním poli 

 
8. ISSOM 
a) MC IOF po důrazné kritice ze strany MR ČSOB (viz Stanovisko Mapové rady ČSOB ke klíči pro sprint 

ISSOM) uznala chyby a odsouhlasila harmonogram následných kroků. Rozeslala dotazník účastníkům MS 2003 
ve sprintu a požádala federace do 31.10.2003 o stanovisko k návrhu ISSOM. Podklady vyhodnocuje a do konce 
března 2004 předloží federacím další verzi návrhu k oponentuře. Připomínky očekává zpět do 30.6.2004. Pak je 
vyhodnotí a připraví finální návrh. Ten po odsouhlasení MC IOF předloží ke schválení předsednictvu IOF 
s předpokládaným vyhlášením 1.2.2005. 

b) Dosud neexistuje platný mapový klíč pro disciplínu sprint, proto MR diskutovala, zda a případně jak využít 
závody ve sprintu v průběhu jarní sezóny pro demonstraci našeho stanoviska k ISSOM v praxi a k podpo ře 
našich dalších kroků vůči MC IOF v této otázce. V úvahu připadají následující závody: 
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8.5.  Park World Tour, Prostějov 
22.5. CC, HC, SC, ŽA – sprint, SK Chrast 
12.6. MČR ve sprintu, CC, HC – TJ Slavia Hradec Králové 
21.-27.6.  Akademické MS, Plzeň. 
Nabízí se možnost prezentovat veřejně varianty klíče s tím, že závody se budou konat mapách dle dosud 
užívaného klíče (nikoli dle původního návrhu ISSOM), nebo možnost použít pro tyto závody mapy s klíčem dle 
stanoviska MR (pro AMS by zřejmě bylo nutno požádat IOF o svolení). MR preferuje druhou variantu s klíčem, 
který uplatňuje princip odlišení překážek a komunikací rozdílnými barvami. Vyčká však zveřejnění upraveného 
návrhu ISSOM od MC IOF a na základě elektronické konference rozhodne o dalších krocích. 
U: MR pověřuje Jana Langra jednáním se Soutěžní komisí sekce OB a následně pořadateli uvedených závodů o 
akceptaci návrhu na použití mapového klíče závodních map dle stanoviska MR, uplatňující princip odlišení 
překážek a komunikací rozdílnými barvami. V případě souhlasného stanoviska Soutěžní komisí sekce OB pak 
pověřuje Jana Langra realizací tohoto návrhu včetně dostatečné a včasné informovanosti o tomto kroku. Cílem 
je prakticky a při reálném závodě odzkoušet návrh a získat konkrétní zkušenosti a názory závodníků k podpoře 
našeho stanoviska  a dalších kroků vůči MC IOF. 

 
9. ISOM 2010 
a) je třeba utvořit dělný tým, který návrh připraví, dát mu mantinely ve formě principů, navrhnout časový 

harmonogram a specifikovat jednotlivé kroky a cíle projektu.  
U: MR jmenovala pracovní skupinu ve složení Aleš Hejna (vedoucí projektu), Jan Langr, Zdeněk Lenhart. 
Pracovní skupina pojmenuje kritická místa klíče ISOM 2000 a stanoví principy návrhu nového klíče, které bude 
diskutovat s širším okruhem respondentů. 

 
10. Plán akcí na rok 2004 a úkoly MR pro další období  
a) plán akcí na rok 2004: 

12.-14.11.2004 – školení začínajících kartografů - Jičín Homole + výjezdní zasedání MR a oblastních kartografů 
b) úkoly MR pro další období: 

- udržovat formální i pracovní kontakty s členy MC IOF, zapojit se do jejích aktivit a aktivně obhajovat a 
prosazovat názory MR ČSOB vůči MC IOF 

- rozběhnout a udržovat anglickou verzi stránky MR 
- do roku 2006 získat místo člena MC IOF 
- připravit vlastní návrh nového mapového klíče ISOM 2010 
U: MR pověřila Aleše Hejnu a Milana Borovičku realizací anglické verze www stránky MR 
U: MR pověřila Jana Langra požádat Petra Klimpla a Petra Perničku o vyvinutí maximálního úsilí k získání 
členství Aleše Hejny v MC IOF. 

 
11. Různé 
a) mapové podklady – ČÚZK do roku 2005 pokryje celé území digitální mapou SM5 (vektorový polohopis 

katastrální mapy, vektorový výškopis vrstevnic ZABAGED, barevné ortofoto); na www stránkách ČÚZK nebo 
u Jana Langra jsou k dispozici souřadnice bodů podrobného bodového pole celé ČR 

b) mapovací fólie – další zdroj testuje Zdeněk Lenhart, výsledek uveřejní na stránce MR a na Pandoře 
 
 
Zapsal: Jan Langr 
Rozdělovník: členové MR 
  oblastní kartografové 
               Zdeněk Lenhart 
  Pavel Dudík 
  sekretariát ČSOB 
  Petr Klimpl 
  Petr Pernička 
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