
�eský svaz orienta�ního b�hu 
Mapová rada 
 

Zápis 02/2006 
ze sch�ze Mapové rady konané dne 11. 11. 2006 v Javorníku 

 
P�ítomni: Háj, Langr, Šumbera, Doležal, Mutina 
Omluven: Borovi�ka, Hejna 
 
Program jednání: 
 
1. Aktuální informace 
2. Kontrola úkol� 
3. Mapová problematika v oblastech v roce 2006 
4. Problematika laserového tisku 
5. R�zné 
6. Záv�r 
 
ad 1. Aktuální informace 
a) P-�SOB schválilo návrh �eského zn�ní ISSOM novelizaci Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOB 
b) P-�SOB schválilo na návrh MR kandidaturu Aleše Hejny na funkci �lena Map Commission IOF 
c) Jirka Šumbera na vlastní žádost odchází z funkce �lena MR 

U: MR d�kuje Jirkovi Šumberovi za 10 let práce v MR a p�eje mu hodn� št�stí v dalších �innostech 
 

ad 2. Kontrola úkol� 
a) 01/2003 4.a) zrušeno (návrh kontrolních mechanism� MR p�i p�íprav� mezinárodních sout�ží po�ádaných 

�SOB) 
b) 03/2003 5.b) trvá (jmenování zástupce sekce LOB p�idruženým �lenem MR) 
c) 01/2004 4.c) zrušeno (jednání s VGHÚ� Dobruška o recipro�ním využívání Archivu map �SOB a mapových 

podklad� VGHÚ� Dobruška) – T-MAPY zakoupily a poskytly barevný A3 skener pro skenování map v Archivu 
d) 01/2004 9.a) trvá (pracovní skupina pro p�ípravu ISOM 2010) 
e) 02/2004 1.a) trvá viz úkol 02/2004 4.b) 
f) 02/2004 3.a) spln�no 
g) 02/2004 4.b) trvá úkol definovat povinnosti správc� soukromých archiv� (Kucha�, Dudík apod.) v��i �SOB 
h) 02/2004 5.a) spln�no 
i) 02/2004 5.b) spln�no 
j) 02/2004 9.a) trvá zjišt�ní stavu ISSOM MTBO a projednání se zástupcem sekce MTBO 
 
ad 3. Mapová problematika v oblastech v roce 2006 
a) Východo�eská oblast – prezentoval Josef Doležal – vznik 25 map, p�ísp�vek cca 1.000 – 2.000 K� na mapu; 

problémy s evidencí (nový oddíl Hrubý (?), SRK) 
b) Moravskoslezský kraj – prezentoval Vlasta Mutina – vznik 27 map, p�ísp�vek na mapu 0 K� Použito na SI,jinak 

max. 2.000 K� nikoli na mapu, ale na závod 
c) Zlínská oblast – prezentoval Bob Háj – aktivní oddíly Zlín, Vizovice, Vsetín 
 
ad 4. Problematika laserového tisku 
Stále z�stává problém kvality digitálního tisku (barevnost, �itelnost, rozlišení, transparence základních i p�etiskových 
symbol�. Nastavení jednotlivých tiskových za�ízení se liší. Vždy je t�eba s dostate�ným p�edstihem konkrétní iskové 
za�ízení otestovat. 

U: MR pov��uje Boba Háje p�ípravou návodu na realizaci kvalitního tisku   T: 15. 3. 2007 
 
ad 5. 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: 28. 2. 2007 
b) hodnocení �innosti v oblastech za rok 2006 odevzdal pouze kartograf Východo�eské oblasti 



U: MR žádá oblastní kartografy o zaslání hodnocení �innosti ve svých oblastech za rok 2006 (resp. i za rok 2005, 
pokud tak ješt� neu�inili) na adresu langr.jan@centrum.cz     T: 15. 3. 2007 

 
 

P�ílohy:  Adresá� MR �SOB a oblastních kartograf� 
Formulá� pro hodnocení �innosti v oblasti za rok 2006 

 
 
Zapsal: Jan Langr 
Rozd�lovník: �lenové MR 
               Zden�k Lenhart 
  oblastní kartografové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P�íloha: Formulá� pro hodnocení �innosti v oblasti za rok 2006 
 
 

 
Formulá� pro hodnocení �innosti v oblasti za rok 2006 

 
Oblast:    Oblastní kartograf: 

Adresa:      

Tel. dom�:   Fax: 

Tel. zam.:   Mobil:   

E-mail: 

 
Tabulka: Mapy vydané v oblasti v roce 2006 
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: 
 


