
�eský svaz orienta�ního b�hu 
Mapová rada 
 

Zápis 01/2007 
ze sch�ze Mapové rady konané dne 13. 2. 2007 v Hradci Králové 

 
P�ítomni:, Bedna�ík, Hejna, Langr 
Omluven: Borovi�ka, Háj  
 
Program jednání: 
 
1. Aktuální informace 
2. Kontrola úkol� 
3. B�žná agenda 
4. Informace z jednání MC IOF 
5. Evidence map 
6. ISSOM 2007 
7. ISOM 2010 
8. Plán akcí na rok 2006 a úkoly MR pro další období 
9. Problematika laserového tisku 
10. R�zné 
11. Záv�r 
 
ad 1. Aktuální informace 
a) MC IOF vydala klí� ISSOM 2007 platný od 1. 1. 2007 pro mezinárodní závody ve sprintu 
b) MC IOF jmenovala 30. 11. 2006 Aleše Hejnu �lenem Map Commission IOF na období 2006 - 2008 
c) v prosinci 2006 byla ustavena pracovní skupina pod vedením Libora Bedna�íka, která p�ipravila návrh �eského 

zn�ní ISSOM 2007 
d) školení za�ínajících kartograf� se uskute�nilo v termínu 10. – 12. 11. 2006 v rekrea�ním st�edisku Ra�í údolí u 

Javorníka za ú�asti 20 ú�astník�. Sou�asn� se uskute�nilo výjezdní zasedání MR s oblastními kartografy tamtéž. 
e) 23. 11. 2006 byl spušt�n testovací provoz zobrazování rastrových náhled� map aplikací Mapový server �SOB, 

která zp�ístup�uje všechny mapy v Archivu map �SOB nejen databázovými údaji, ale také obrysy zobrazenými 
v dynamické map� a nyní i rastrovými náhledy naskenovaných map 

f) na uvoln�né místo �lena MR byl jmenován Libor Bedna�ík 
 

ad 2. Kontrola úkol� 
a) 03/2003 5.b) trvá (jmenování zástupce sekce LOB p�idruženým �lenem MR) 
b) 01/2004 9.a) bude nahrazeno úkolem 01/2007 7.a) 
c) 02/2004 4.b) trvá (definování povinnosti správc� soukromých archiv� (Kucha�, Dudík apod.) v��i �SOB) 
d) 02/2004 9.a) nové informace viz 01/2007 4.b) 
e) 01/2006 3.a) spln�no 
f) 01/2006 3.b) spln�no 
g) 01/2006 4.c) trvá (formalizace oprávn�ní �SOB skenovat a publikovat mapy Archivu map �SOB) 
h) 01/2006 6.a) spln�no 
i) 01/2006 6.b) spln�no 
j) 01/2006 8.a) spln�no 
k) 01/2006 8.b) spln�no 
l) 01/2006 9.a) spln�no 
m) 01/2006 9.b) trvá 
n) 02/2006 4. trvá (p�íprava návodu na realizaci kvalitního tisku) 
o) 02/2006 5. a) trvá (kontrola osobních údaj� v adresá�i) 
p) 02/2006 5. b) trvá (zaslání hodnocení �innosti v oblastech) 
 
ad 3. B�žná agenda 
a) Oddíl Kotlá�ka Praha žádá o povolení použití m��ítka mapy 1:10.000 pro závod žeb�í�ku B – �echy  na klasické 

trati konaný 16. 9. 2007. 



U: MR koresponden�ní formou projednala žádost oddílu Kotlá�ka Praha 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 komisi 
OB o jejím rozhodnutí. 

b) Oddíl Tatran Jablonec žádá o povolení použití m��ítka mapy 1:10000 pro závod žeb�í�ku A, B – �echy  na 
klasické trati konaný 20. 5. 2007. 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost oddílu Tatran Jablonec o povolení použití m��ítka mapy 
1:10.000 pro uvedený závod a vyžádala si dopln�ní nezbytných podklad�. MR pov��ila Jana Langra do�ešením 
žádosti a vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 

c) Oddíl Spartak Vrchlabí žádá o povolení použití m��ítka mapy 1:10000 pro závod žeb�í�ku A, B – �echy  na 
klasické trati konaný 2. 6. 2007. 
U: MR projednala žádost oddílu Spartak Vrchlabí o povolení použití m��ítka mapy 1:10000 pro uvedený závod 
a jednomysln� ji zamítla. MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím 
rozhodnutí. 

 
ad 4. Informace z jednání MC IOF 
a) Aleš Hejna informoval o zasedání MC IOF v Helsinkách. Byly prezentovány výhrady k mapám z významných 

sv�tových sout�ží v roce 2006, zejména nedodržování klí�e, m��ítek, nekvalitní tisk. V rámci MS 2008 
v Olomouci se nebude konat ICOM (International Conference of Orienteering Maps), bude letos a potom v roce 
2009. P�edsedou MC IOF byl jmenován dosavadní �len Håvard Tveite z Norska, který nahradil Laszló Zentaie. 
Novelizace ISOM 2000 neprob�hne v roce 2010, ale až v období let 2012 – 2015. Aleš Hejna byl pov��en 
rozší�ením zástupc� národních mapových komisí – �len� korespondent� a problematikou barvosleposti 
v mapových klí�ích. 

b) Komise MTBO IOF oslovila MC IOF se svým návrhem zm�n mapového klí�e MTBO ISOM 2000. 
U: Další kroky �eské verze klí�e MTBO budou �ešeny následn� po dolad�ní MC IOF  

 
ad 5. Evidence map 
a) U: Milan Borovi�ka rozešle zprávu o evidenci map za rok 2006 (po�ty map, úplnost map a evidovaných údaj�, 

vyhodnocení zp�sobu evidence p�es Internet, sborníky map, …)      T: 28. 2. 2007 
 
ad 6. ISSOM 2007 
a) pracovní skupina pod vedením Libora Bedna�íka p�ipravila a p�edložila ke schválení �eskou verzi normy 

ISSOM 2007, která obsahuje jednak �eský p�eklad originálního textu normy ISSOM s poznámkami a 
vysv�tlivkami MR a jednak dopl�ky a zm�ny platné pro národní závody ve sprintu (norma Mapy pro orienta�ní 
sprint)  
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. MR d�kuje pracovní skupin� pod vedením Libora 
Bedna�íka za precizní zpracování p�ekladu a �eské verze.    T: 20. 2. 2007 

b) Jan Langr p�edkládá návrh drobné novelizace Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOB, který zohled�uje 
schválení �eské verze ISSOM 2007 (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  T: 20. 2. 2007 

 
ad 7. ISOM 2010 
a) U: Aleš Hejna p�ipraví zm�nu �asového harmonogramu pracovní skupiny pro p�ípravu nového ISOM 2010 (?) 

tak, aby respektoval p�edpokládaný harmonogram p�íprav a schvalování v rámci MC IOF T: 31. 3. 2007 
 
ad 8. Plán akcí na rok 2007 
a) 9. -11. 11. 2007 – školení za�ínajících kartograf� - Ji�ín Homole + výjezdní zasedání MR a oblastních 

kartograf� 
U: Jan Langr zarezervuje ubytování        T: 30. 4. 2007 

b) seminá� kartograf� – varianty: a) spojení se seminá�em na Se�i (prezentace aktuálních témat – mapové klí�e, 
nové technologie, …); b) v rámci školení za�ínajících kartograf� (optimáln� Brada, rozsah So – Ne s 1 
noclehem, náplní srovnávací m��ení, odhady vzdáleností a výšek, mapování (?), diskusní ve�er s prezentací 
nových technologií – spíše preference pro variantu b) 
U: všichni navrhnout optimální variantu a míru spoluú�asti na realizaci akce  T: 15. 4. 2007 
 



ad 9. Problematika laserového tisku 
a) Langr p�edložil tiskový etalon dle PrintTech projektu MC IOF, MR �SOB obdržela jen cca 10 výtisk�, což je 

naprosto nedosta�ující; etalon je naprosto nezbytný pro lad�ní kvality digitálního tisku, existuje i .ocd verze 
etalonu, je možné doplnit barvy dodefinované do �eské verze ISSOM 
U: Jan Langr zjistí možnost ofsetového tisku p�ímými barvami upraveného etalonu (formát A4) nákladem cca 
500 ks – 1000 ks tiskárnou Žaket p�íp. jinou tiskárnou se zkušenostmi s OB mapami T: 30. 4. 2007 

b) Laserový tisk na mapách sout�ží �SOB 2007 – sout�žní komise sekce OB ve smlouv� mezi �SOB a 
po�adatelem požaduje v p�ípad� použití digitálního tisku souhlas MR, podkladem pro rozhodnutí je ukázka 
tisku mapy zaslána nejmén� 4 týdny p�ed datem konání závodu.  
U: Jan Langr odprezentuje na seminá�i po�adatel� v b�eznu, že pro rok 2007 a) termín žádosti je min. 3 m�síce 
p�edem, b) výtisk musí být v m��ítku mapy z téže tiskárny na tentýž papír se shodným nastavením barev, 
tlouš�ky �ar a ostatních parametr�, c) výtisk �ásti závodní mapy musí obsahovat i ukázku trat�, d) výtisk musí 
být zaslán na 3 adresy (Jan Langr, Libor Bedna�ík, Bohumil Háj)     T: 17. 3. 2007 

c) Kvalita digitálního tisku – Bob Háj p�ipraví návod na úsp�šnou p�ípravu digitálního tisku map v odpovídající 
kvalit� (viz úkol 4.) dle zápisu 02/2006) 
U: doladit metodiku p�ípravy digitálního tisku map v odpovídající kvalit� a její kontroly T: 31. 12. 2007 
 

ad 10. R�zné 
a) Seriál o mapách do �asopisu Orienta�ní b�h – byl p�islíben šéfredaktorce Lence Klimplové; pro ro�ník 2007 

plánováno 7 �ísel, Lenhart vytvo�il seznam možných témat a vhodných autor� 
U: Jan Langr p�ipraví úvodní �lánek jako shrnutí 10 let v mapové tvorb� (uzáv�rka 28. 2. 2007), Aleš Hejna 
p�ipraví do 2. �ísla �eskou verzi �lánku When Compass Go Crazy (uzáv�rka 4. 5. 2007), dále se provede výb�r 
témat a jejich autor� pro zbývající �ísla       T: 30. 4. 2007 

 
 
Zapsal: Jan Langr 
Rozd�lovník: �lenové MR 
               Zden�k Lenhart 
  oblastní kartografové 
  p�edseda sout�žní komise sekce OB 
 


