
�eský svaz orienta�ního b�hu 
Mapová rada 
 

Zápis 02/2004 
ze sch�ze Mapové rady a oblastních kartograf� konané dne 13.11.2004 na Homoli u Ji�ína 

 
P�ítomni: Borovi�ka, Hejna, Langr, Doležal, Horá�ek, Lenhart, Švec 
Omluven: Háj, Šumbera 
Program jednání: 
 
1. Aktuální informace 
a) P-�SOB na svém 4. zasedání 1.5.2004 schválilo návrh novelizace „Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOB“ 

p�edložené MR �SOB; dále uložilo MR definovat povinnosti správc� soukromých archiv� (K)ucha�, Dudík 
apod.) v��i �SOB a stanovit po�adí povinných výtisk� 1-10  Z: Langr / T: 30.6.2004 

b) Jan Langr projednal s p�edsedou sekce MTBO Radkem Machem zástupce sekce v MR �SOB – byl jím pov��en 
Tomáš Sikora 

c) Jan Langr projednal návrh MR na použití mapového klí�e pro závody ve sprintu v pr�b�hu jarní �ásti sezóny dle 
stanoviska MR, uplat�ující princip odlišení p�ekážek a komunikací rozdílnými barvami, se Sout�žní komisí 
sekce OB. Sout�žní komise se k tomuto návrhu postavila zamítav� (resp. se návrhem hloub�ji nezabývala). Jan 
Langr prezentoval návrh MR 12.6.2004 p�i M�R ve sprintu v Josefov� na panelu, kde byl popsán stávající stav 
v�etn� návrhu ISSOM, vysv�tlen návrh MR a pro srovnání prezentovány ukázky map v klí�i PWT, ISSOM a dle 
návrhu MR. Panel si prohlédli mnozí ú�astníci, ale na uvedenou adresu nep�išla žádná písemná reakce. 

 
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) trvá (zpracování html podoby �eské verze platného klí�e ISOM) 
c) 03/2003 3.b) trvá u oblastí St�edo�eské, Západo�eské, Hanácké, Slezské a Vyso�iny (2002, 2003) a Valašské 

oblasti (2002) 
d) 03/2003 5.b) spln�no u sekce MTBO, trvá u sekce LOB 
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.c) trvá 
i) 01/2004 6.a) spln�no 
j) 01/2004 8.b) spln�no 
k) 01/2004 10.b) www stránka trvá, spln�no 
 
3. B�žná agenda 
a) MR navrhuje zrušit blokaci následujících 2 prostor� z d�vodu zcela odlišného terénu od terén� p�id�leného MS 

2008: 
1. prostor v CHKO Koko�ínsko vymezený obcemi Tuhá�, Tuhanec, Domašice, Skalka, Blíževedly, Litice, 

Loubí, Dolní He�mánky, D�ev�ice, Zatyni, Pavlí�ky - prostor blokován pro závody Sv�tového poháru v OB 
2007 

2. prostor v CHKO Broumovsko vymezený obcemi Police n. Met., �eská Metuje, D�dov, Lachov, P�kov - 
prostor blokován pro závod Sv�tového Rankingu 2006 resp. 2007 

U: MR doporu�uje P-�SOB zrušit blokaci uvedených prostor� a pov��uje Jana Langra vyrozum�ním P-�SOB o 
jejím rozhodnutí 

b) MR navrhuje vyhlásit blokaci všech uvažovaných závodních prostor� p�i MS 2008. 
U: MR doporu�uje P-�SOB vyhlásit blokaci všech uvažovaných závodních prostor� p�i MS 2008 a pov��uje 
Jana Langra vyrozum�ním P-�SOB o jejím rozhodnutí. 

 
4. Archiv map �SOB 
a) Rozd�lení 10 povinných výtisk� dle platné sm�rnice: 

Po�adí: 1. Archív map �SOB (1. výtisk), 2. Evidence map OB (Borovi�ka), 3. p�edseda MR �SOB, 4. p�edseda 
�SOB, 5. sekretariát �SOB, 6. Archív map �SOB (2. výtisk), 7. Archív map �SOB (3. výtisk), 8.-10. na návrh 
MR �SOM schválí P-�SOB (Kucha�, Dudík, SHOCart). 



MR každoro�n� up�esní rozd�lení 8.-10. povinného výtisku. 
b) Povinnosti správc� archív� map OB – budou stanovena pravidla pro hospoda�ení s Archívy, která se budou 

vztahovat na p�íjemce povinných výtisk� uvnit� �SOB; pro správu soukromých archív� pouze morální apel. 
V návrhu zohlednit možnost p�j�ování map z Archívu map �SOB pro komer�ní ú�ely – v t�chto p�ípadech 
ú�tovat dle dohodnutých podmínek poplatek za využijí jako p�íjem pro COH, který z�ídil Archív map �SOB a 
finan�n� ho podporuje. 
U: MR pov��uje Jana Langra a  Zde�ka Lenharta zpracováním návrhu povinností správc� archív� map OB 

c) Zden�k Lenhart informoval, že napln�nost Archívu je cca 97%. Probíhá postupné vytvá�ení obrys� map. Pokud 
by se poda�ilo najít finan�ní zdroj cca 5.000 K� na skener A3, pak by bylo možné zahájit fázi skenování map. 
 

 
5. Evidence map 
a) MR konstatovala, že oblastní kartograf zodpovídá za kontrolu souhlasu p�id�lených eviden�ních �ísel se stavem 

na stránce MR, skute�n� vydaných map a p�edaných povinných 10 výtisk� s povinností chyb�jící eviden�ní listy 
a povinné výtisky zajistit a uvést stav oblastní a svazové evidence ve spolupráci s Milanem Borovi�kou do 
souladu 
U: MR pov��uje oblastní kartografy zodpov�dností za soulad oblastní a svazové evidence map a pln�ní 
povinností z ní vyplývajících pro vydavatele map OB v p�íslušné oblasti 

b) Sekretariát CSOB opakovan� vyplácí p�ísp�vek za kvalitu závodu po�adatel�m, kte�í nesplnili n�která 
ustanovení smlouvy mezi �SOB a po�adatelem (eviden�ní list mapy a povinné výtisky) 
U: MR prost�ednictvím P-�SOB apeluje na sekretariát �SOB, aby p�ísp�vek za kvalitu závodu poskytl 
po�adateli až po spln�ní všech ustanovení smlouvy mezi �SOB a po�adatelem 

 
6. Školení za�ínajících kartograf� a setkání MR s oblastními kartografy 2005 
a) Termín 2. víkend v listopadu, místo ??? – varianta st�ídání �ech a Moravy 

U: možnost p�esunu místa konání na Moravu a zajišt�ní školení prov��í Bob Háj a Vlastimil Mutina 
 
7. Tisk map neofsetovou technologií 
a) Pro tisk OB map touto technologií je t�eba dodržet následující principy – �itelnost, barevnost, trvanlivost. Tyto 

principy jsou jasn� formulovány v klí�i ISOM 2000. Neexistuje jediné univerzální nastavení a vždy je t�eba tisk 
odladit pro konkrétní tiskové za�ízení. 

 
8. ISSOM 
a) MR dopracovala stanovisko Mapové rady �SOB ke klí�i pro sprint ISSOM - COF Map Council reacts on the 

ISSOM Draft 2004 (k dispozici na anglické stránce http://www.orientacnibeh.cz/english/map_council.php) 
U: MR pov��uje Aleše Hejnu p�edáním stanoviska MC IOF (Laszlo Zentaiovi)    T: 30.11.2004 
U: MR pov��uje Aleše Hejnu prezentováním stanoviska na anglické stránce MR    T: 1.1.2005 

b) MC IOF o�ekává p�ipomínky federací zp�t do 30.11.2004. Pak je vyhodnotí a p�ipraví finální návrh. Ten po 
odsouhlasení MC IOF p�edloží ke schválení p�edsednictvu IOF s p�edpokládaným vyhlášením 1.4.2005. 

 
9. ISOM MTBO 
a) Na stránkách MC IOF je ke stažení dokument klí� MTBO.  

U: MR pov��uje Aleše Hejnu zjišt�ním stavu u Laszlo Zentaie a �eské sekce MTBO, následn� bude na jednání 
MR pozván zástupce sekce Tomáš Sikora 

 
10. R�zné 
a) anglická stránka MR – je nezbytná pro prezentaci názor� MR navenek 

U: MR pov��uje Aleše Hejnu a Milana Borovi�ku realizovat anglickou stránku MR  T: 1.1.2005 
 
 
Zapsal: Jan Langr 
Rozd�lovník: �lenové MR 
  oblastní kartografové 
               Zden�k Lenhart 
 


