
�eský svaz orienta�ního b�hu 
Mapová rada 
 

Zápis 01/2006 
ze sch�ze Mapové rady konané dne 19. 1. 2006 v Praze 

 
P�ítomni: Bedna�ík, Borovi�ka, Hejna, Langr, Šumbera  
Omluven: Háj  
 
Program jednání: 
 
1. Aktuální informace 
2. Kontrola úkol� 
3. B�žná agenda 
4. Archiv map pro OB 
5. Evidence map 
6. ISSOM 
7. ISOM 2010 
8. Plán akcí na rok 2006 a úkoly MR pro další období 
9. R�zné 
10. Záv�r 
 
ad 1. Aktuální informace 
a) MC IOF vydala klí� ISSOM platný od 15. 4. 2005 pro mezinárodní závody ve sprintu 
b) Aleše Hejna byl na návrh MR jmenován P-�SOB do funkce �lena-korespondenta Map Commission IOF za 

�SOB 
c) v �íjnu 2005 byla ustavena pracovní skupina, která p�ipravila návrh �eského zn�ní ISSOM 
d) školení za�ínajících kartograf� v termínu 4. - 6. 11. 2005 v rekrea�ním st�edisku Homole u Ji�ína neprob�hlo 

z d�vodu nízkého po�tu p�ihlášených (7). Bylo zrušeno výjezdní zasedání MR s oblastními kartografy tamtéž. 
e) Dušan Vystav�l byl na VH zvolen �lenem P-�SOB pro mezinárodní vztahy 
f) koncem roku byl spušt�n ostrý provoz aplikace Mapový server �SOB, která zp�ístup�uje všechny mapy 

v Archivu map �SOB nejen databázovými údaji, ale také obrysy zobrazenými v dynamické map� 
 
ad 2. Kontrola úkol� 
a) 01/2003 4.a) trvá (návrh kontrolních mechanism� MR p�i p�íprav� mezinárodních sout�ží po�ádaných �SOB) 
b) 01/2003 7.a) zrušeno (zpracování html podoby �eské verze platného klí�e ISOM – po dohod� s Alešem 

Linhartem bude �eká verze klí�e ISOM poskytována v PDF dokumentu 
c) 03/2003 4.e) spln�no 
d) 03/2003 5.b) jmenování zástupce sekce LOB p�idruženým �lenem MR 
e) 01/2004 3.a) spln�no 
f) 01/2004 3.b) spln�no 
g) 01/2004 3.c) spln�no 
h) 01/2004 4.b) trvá viz úkol 02/2004 4.b) 
i) 01/2004 4.c) trvá jednání s VGHÚ� Dobruška o recipro�ním využívání Archivu map �SOB a mapových 

podklad� VGHÚ� Dobruška 
j) 01/2004 5.a) trvá viz úkol 02/2004 5.a) 
k) 01/2004 6.a) spln�no 
l) 01/2004 8.b) spln�no 
m) 01/2004 9.a) trvá (pracovní skupina pro p�ípravu ISOM 2010) 
n) 01/2004 8.b1) spln�no 
o) 01/2004 8.b2) spln�no 
p) 02/2004 1.a) trvá viz úkol 02/2004 4.b) 
q) 02/2004 3.a) trvá úkol navrhnout P-�SOB zrušit blokaci 2 embargovaných prostor� 
r) 02/2004 3.b) spln�no 
s) 02/2004 4.b) trvá úkol definovat povinnosti správc� soukromých archiv� (Kucha�, Dudík apod.) v��i �SOB 



t) 02/2004 5.a) je t�eba znovu uvést v zápise - zodpov�dnost oblastních kartograf� za soulad oblastní a svazové 
evidence map 

u) 02/2004 5.b) trvá apel na sekretariát �SOB p�i poskytnutí p�ísp�vku za kvalitu závodu  
v) 02/2004 6.a) zrušeno 
w) 02/2004 8.a) spln�no 
x) 02/2004 9.a) trvá zjišt�ní stavu ISSOM MTBO a projednání se zástupcem sekce MTBO 
y) 02/2004 10.a) spln�no 
 
ad 3. B�žná agenda 
a) Oddíl Jiskra Nový Bor (BOR) žádá o povolení použití m��ítka mapy 1:10.000 pro závod M�R na klasické trati 

2006. 
U: MR projednala žádost oddílu Jiskra Nový Bor o povolení použití m��ítka mapy 1:10.000 pro uvedený závod 
a vyhov�la ji. MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komise sekce OB o jejím rozhodnutí. 

b) Oddíl P�átelé OB Opava (AOP) žádá o povolení následujících výjimek pro závody Grand Prix Silesia 2006: 
- E1 –zkrácená tra� – žádost o povolení m��ítka 1:7.500 
- E2, E4 – klasická tra� - žádost o povolení m��ítka 1:10.000 
- E3 – krátká tra� - žádost o povolení m��ítka 1:5.000 
- Vložený sprint - žádost o povolení m��ítka 1:3.000 
- E5 – zkrácená tra� - žádost o povolení m��ítka 1:7.500 
U: MR projednala žádost oddílu P�átelé OB Opava o povolení použití uvedených m��ítek mapy pro uvedené 
závody a vyhov�la ji s následujícími podmínkami: mapa pro vložený sprint bude zpracována dle ISSOM 
(p�edpokládá se schválení normy na zasedání P-�SOB 8.3.2006), MR doporu�uje m��ítko 1:4.000; mapy pro 
ostatní závody budou zpracovány dle ISOM 2000 (zejména budou dodrženy velikosti symbol�). MR pov��ila 
Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komise sekce OB o jejím rozhodnutí. 
 

ad 4. Archiv map �SOB 
a) správce Archivu map �SOB Zden�k Lenhart p�edložil zprávu za rok 2005 

U: MR bere na v�domí zprávu za rok 2005 p�edloženou písemn� Zde�kem Lenhartem 
b) firma T-MAPY poskytla Zde�kovi Lenhartovi skener A3 pro ú�ely skenování Archivu map �SOB; Zden�k 

Lenhart dola�uje metodiku a za�íná skenování map 
c) nutno formáln� ošet�it právo �SOB skenovat a publikovat OB mapy autorsky chrán�né a vydané jednotlivými 

vydavateli 
U: MR pov��uje Ji�ího Šumberu, Milana Borovi�ku a Jana Langra formalizací oprávn�ní �SOB skenovat a 
publikovat mapy Archivu map �SOB       T: 31. 3. 2006 
 

ad 5. Evidence map 
a) Milan Borovi�ka informoval o evidenci map za rok 2005 (vydáno cca 125 map, mírn� se zlepšuje úplnost map a 

evidovaných údaj�) – u n�kterých oblastí nedochází k p�edávání map do sborníku (Vyso�ina - Mare�ek, 
Moravskoslezská – Mutina, Valašská – Háj) 
U: MR bere na v�domí zprávu Milana Borovi�ky o evidenci map za rok 2005 
U: MR žádá jmenované oblastní kartografy o nápravu a lepší komunikaci s Milanem Borovi�kou 

 
ad 6. ISSOM 
a) pracovní skupina pod vedením Libora Bedna�íka p�ipravila a p�edkládá ke schválení �eskou verzi normy 

ISSOM, která obsahuje jednak �eský p�eklad originálního textu normy ISSOM s poznámkami vysv�tlivkami 
MR a jednak dopl�ky a zm�ny platné pro národní závody ve sprintu (norma Mapy pro orienta�ní sprint) a dále 
d�vodovou zprávu 

U: MR schvaluje zn�ní �eské verze normy ISSOM a pov��uje Jana Langra p�edložením tohoto návrhu v�etn� 
d�vodové zprávy P-�SOB na jeho nejbližším zasedání 

b) Jan Langr p�edkládá návrh novelizace Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOB, který zohled�uje schválení 
�eské verze ISSOM (normy Mapy pro orienta�ní sprint) 

U: MR schvaluje novelizované zn�ní Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOB a pov��uje Jana Langra 
p�edložením tohoto návrhu v�etn� d�vodové zprávy P-�SOB na jeho nejbližším zasedání 

 
 
 



ad 7. ISOM 2010 
a) Aleš Hejna p�edložil návrh (viz p�íloha) �asového harmonogramu jednotlivých krok� pracovní skupiny pro 

p�ípravu nového ISOM 2010 tak, aby respektoval p�edpokládaný harmonogram p�íprav a schvalování v rámci 
MC IOF 
U: MR bere na v�domí návrh �asového harmonogramu pracovní skupiny pro p�ípravu ISOM 2010 

b) do pracovní skupiny byl kooptován Libor Bedna�ík 
 
ad 8. Plán akcí na rok 2006 a úkoly MR pro další období 
a) plán akcí na rok 2006: 

10. - 12. 11. 2006 – školení za�ínajících kartograf� - Ji�ín Homole + výjezdní zasedání MR a oblastních 
kartograf� 
- byla zvažována možnost konání školení 1× za 2 roky na Morav� 
U: Bob Háj a Vlastimil Mutina prov��í možnost realizace pro rok 2006    T: 31. 3. 2006 

b) úkoly MR pro další období: 
- udržovat formální i pracovní kontakty s �leny MC IOF, zapojit se do jejích aktivit a aktivn� obhajovat a 

prosazovat názory MR �SOB v��i MC IOF 
- do roku 2006(7) získat místo �lena MC IOF 
- p�ipravit vlastní návrh nového mapového klí�e ISOM 2010 
U: MR pov��uje Jana Langra jednáním s �lenem P-�SOB pro mezinárodní vztahy Dušanem Vystav�lem o 
podpo�e snahy MR získat místo �lena MC IOF 
 

ad 9. R�zné 
a) aktualizace adresá�e MR �SOB a oblastních kartograf� 

U: všichni uvedení provedou kontrolu osobních údaj� a potvrdí je p�íp. pošlou zm�ny   T: 31. 1. 2006 
b) hodnocení �innosti v oblastech za rok 2004 a rok 2005 - za rok 2004 odevzdali pouze kartografové 

Západo�eské, St�edo�eské, Ješt�dské, Východo�eské a Valašské oblasti, za rok 2005 zatím kartografové 
Západo�eské a St�edo�eské oblasti 

U: MR žádá oblastní kartografy o zaslání hodnocení �innosti ve svých oblastech za rok 2004 a rok 2005 na 
adresu langr.jan@centrum.cz        T: 10. 2. 2006 

 
P�ílohy:  ISOM 2010 – návrh harmonogramu 
 Adresá� MR �SOB a oblastních kartograf� 

Formulá� pro hodnocení �innosti v oblasti za rok 2005 
 
 
Zapsal: Jan Langr 
Rozd�lovník: �lenové MR 
               Libor Bedna�ík 
  Zden�k Lenhart 
  oblastní kartografové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P�íloha:  ISOM 2010 – návrh harmonogramu 
 
Mapová rada �SOB se b�hem let 2003 - 2005 významnou m�rou podílela na vzniku mapového klí�e ISSOM2005 
pro závody v orienta�ním sprintu. V dokumentu ISSOM2005 se p�ipomínky MR �SOB odrazily a dokumentu 
pomohly.  
 
Ale ISSOM2005 nevy�ešil principiální nesourodost a chyby, spíš naopak. Pro orienta�ní mapy se nyní používají dv� 
normy, z nichž ob� mají podle názoru MR �SOB velké nedostatky. MR �SOB se rozhodla navrhnout takový 
mapový klí� pro orienta�ní sporty, který by oprostil stávající klí� od vad historických kompromis� a napravil 
principiální chyby. 
 
Výstupem by tedy m�l být návrh mapového klí�e, který by p�edcházel vydání mezinárodního klí�e ISOM2010. Tím 
by spustil pot�ebnou diskuzi na toto téma a p�ipoutal pozornost sv�tové ve�ejnosti k �eskému návrhu. �eský návrh 
by tak sloužil jako podklad p�i vzniku mezinárodního klí�e ISOM2010.  
 
 
Etapy 
 
I. Sbírání podn�t� mezi �eskou i sv�tovou orienta�ní ve�ejností. - Hejna (únor - b�ezen 2006) 
 
II. Definice bolavých míst ISOM2000, jmenování princip� ISOM2010 - pracovní skupina Langr, Hejna, Bedna�ík, 
Lenhart (duben - �erven 2006) 
 
III. Prezentace princip� ISOM2010 �eské a sv�tové ve�ejnosti - Hejna (�ervenec 2006) 
 
IV. Návrh �eského klí�e ISOM2010 - pracovní skupina Langr, Hejna, Bedna�ík, Lenhart (srpen - prosinec 2006) 
 
V. Prezentace �eského klí�e ISOM2010, hledání podpory ostatních federací (leden 2007) 
 
 
=========== 
Aleš Hejna 
www.olles.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P�íloha: Formulá� pro hodnocení �innosti v oblasti za rok 2005 
 
 

 
Formulá� pro hodnocení �innosti v oblasti za rok 2005 

 
Oblast:    Oblastní kartograf: 

Adresa:      

Tel. dom�:   Fax: 

Tel. zam.:   Mobil:   

E-mail: 

 
Tabulka: Mapy vydané v oblasti v roce 2005 
Po�. Název mapy Eviden�ní �íslo M��ítko Ekv. Oddíl Zkr. Rozloha P�ísp�vek oblasti 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         

 
Datum:   Podpis: 
 
Slovní hodnocení: 
 


