
�eský svaz orienta�ního b�hu 
Mapová rada 
 

Zápis 01/2008 
ze sch�ze Mapové rady konané dne 16. 11. 2008 ve Zderazi 

 
P�ítomni: Bedna�ík, Borovi�ka, Hejna, Langr + oblastní kartografové Švec, Horá�ek, Doležal + Lenhart 
Omluven: Háj  
 
Program jednání MR:  1. Aktuální informace 
   2. B�žná agenda 
   3. Zhodnocení �innosti v oblastech v roce 2008 
   4. Klí� pro bikové mapy ISMBOM 2007 – �eská verze 
   5. Zhodnocení map pro závody sout�ží �SOB 2008 
   6. Archív map �SOB, evidence map 
   7. Mapy pro MS 2008 

8. Problematika ISSOM a ISSOM-cz 
   9. MC IOF + ISOM 
              10. R�zné - diskuse 
 
 
ad 1. Aktuální informace 
a) P�i b�eznovém seminá�i po�adatel� v Hradci Králové prob�hla prezentace problematiky digitálního tisku a 

opat�ení MR pro závody sout�ží �SOB v sezón� 2008 (Langr, Krej�ík) 
b) Bylo dokon�eno skenování map v Archivu map �SOB a kompletní archiv je k dispozici na Mapovém serveru 

�SOB  
c) P�i MS 2008 v Olomouci prob�hlo jednání MC IOF, jehož �ásti se krom� Aleše Hejny zú�astnili Jan Langr, 

Zden�k Lenhart a �áste�n� Petr Hrani�ka. Krátce byla p�edstavena mapová tvorba v �R, dále se hovo�ilo o 
p�íprav� map pro MS 2008 a o problematice ISOM. 

d) MC IOF rozeslala na jednotlivé federace dotazník k ISOM 2012 
e) Za�átkem �íjna zaslala sout�žní komise sekce OB a vedení sekce OB mapové rad� návrh na zrušení ISSOM-cz 
f) Vydavatelství Žaket zorganizovalo 17. 10. 2008 Den otev�ených dve�í. Více než 10 ú�astník� diskutovalo 

problematiku tiskových podklad� a zakázkového ofsetového tisku v Žaketu v�etn� živé ukázky ofsetového tisku. 
    
ad 2. B�žná agenda 
a) Oddíl POBO - p�átelé OB Opava  (AOP) požádal o povolení výjime�ných m��ítek map pro vícedenní 

prázdninové závody Grand Prix Silesia 2008. 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: 
- povoluje výjime�né použití m��ítka mapy 1:7.500 pro závod na krátké trati v rámci E1; 
- povoluje výjime�né použití m��ítka mapy 1:7.500 pro závod na krátké trati v rámci E3; 
- nepovoluje použití m��ítka mapy 1:5.000 pro závod na krátké trati v rámci E4, povoluje však výjime�né 

použití m��ítka mapy 1:7.500 pro závod na krátké trati v rámci E4; variantn� lze vypsat závod ve sprintu na 
map� zpracované dle mapového klí�e ISSOM 2007 

MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 
b) Oddíl TJ BANÍK OSTRAVA OKD – FiZA - AOV 0802 (AOV) požádal o povolení použití m��ítka mapy 

1:10.000 pro kategorie HD16 - HD21 pro závod Mistrovství �eské republiky v no�ním OB konaný 26. 4. 2008 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: nepovoluje použití m��ítka mapy 
1:10.000 pro hlavní kategorie HD16 - HD21. Naopak pro p�ípadné žákovské a veteránské kategorie je mapa 
m��ítka 1:10.000, tedy s použitím symbol� zv�tšených na 150 % velikosti pro m��ítko 1:15.000, vzhledem 
k no�nímu charakteru závodu doporu�ena. 
MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 

c) OK Jiskra Nový Bor (BOR) požádal o povolení použití m��ítka mapy 1:7.500 pro závod oblastního žeb�í�ku 
Ješt�dské oblasti na krátké trati konaný 4. 10. 2008. 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: souhlasí s použitím m��ítka 
mapy 1:7.500 pro závod oblastního žeb�í�ku Ješt�dské oblasti na krátké trati konaný 4. 10. 2008. 



MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 
d) OK Chrastava (CHA) požádal o povolení použití m��ítka mapy 1:7.500 pro závod Saxbo 2008 konaný 4. 5. 

2008 a za�azený do rankingu 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: povoluje použití m��ítka mapy 
1:7.500 pro všechny kategorie s použitím symbol� zv�tšených na 150 % velikosti pro m��ítko 1:15.000. 
MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 

e) OOB TJ Turnov (TUR) požádal o povolení použití m��ítka mapy 1:7.500 pro závod na krátké trati dne 23. 8. 
2008 v rámci 1. etapy závod� P�kné prázdniny 2008 a za�azený do rankingu 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: povoluje použití m��ítka mapy 
1:7.500 pro všechny kategorie pro závod na krátké trati dne 23. 8. 2008 s použitím symbol� zv�tšených na 150 
% velikosti pro m��ítko 1:15.000. 
MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 

f) SKOB Frýdek-Místek (BFM) požádal o povolení použití m��ítka mapy 1:7.500 pro závod na krátké trati dne 25. 
10. 2008 v rámci krajského žeb�í�ku Moravskoslezského kraje a za�azený do rankingu 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: povoluje použití m��ítka mapy 
1:7.500 pro všechny kategorie pro závod na krátké trati dne 25. 10. 2008 s použitím symbol� zv�tšených na 
150 % velikosti pro m��ítko 1:15.000. 
MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 

 
ad 3. Zhodnocení �innosti v oblastech v roce 2008 

Za ú�asti oblastních kartograf� St�edo�eské, Ješt�dské a Východo�eské oblasti byla diskutována problematika 
tvorby map v oblastech a jejich finan�ní podpory z oblastních rozpo�t�. 
- Praha – mapy i mimo oblast, podpora map až do výše 4.000 K� na 1 km2 
- St�edo�eská – problém s p�i�azením map KAM do Prahy 
- Ješt�dská – 22 map – 2 celostátní, 2 školní 

o VH zrušila podporu map pro rok 2008 
o po�et map mírn� klesá 

- Východo�eská – 45 p�id�lených �ísel – 3 školní mapy 
o p�ísp�vek 3.000 K� na mapu (celkem cca 15. 000 K�) 

    
ad 4. Klí� pro bikové mapy ISMBOM 2007 – �eská verze 
a) pracovní skupina pod vedením Libora Bedna�íka p�ipravila �eskou verzi normy. Zazn�l �eský požadavek na 

netransparenci trat� (d�vod – tra� je kanárkov� strakatá) – Libor Bedna�ík probere se zástupci MTBO. MR 
doporu�uje schválit �eský p�eklad bez výjimek. 
U: Libor Bedna�ík p�ipraví na p�íští jednání MR návrh v�etn� d�vodové zprávy, po schválení návrhu MR bude 
p�edloženo ke schválení P-�SOB na b�eznovém jednání     T: 31. 1. 2009 

    
ad 5. Zhodnocení map pro závody sout�ží �SOB 2008 
a) Zhodnocení map provedla pracovní skupina pod vedením Jana Langra (dále Libor Bedna�ík a Zbyn�k Krej�ík). 

Byly posuzovány skute�nosti prezentované p�i seminá�i po�adatel� v b�eznu 2008 (dokon�ení mapy 30 dní p�ed 
závodem, prokázání kvality digitálního tisku jako sou�ást žádosti o tuto formu tisku, soulad mapy s použitým 
mapovým klí�em). Libor Bedna�ík  informoval o kvalit� digitálního tisku, Jan Langr komentoval celkové 
hodnocení, které bylo p�edáno sout�žní komisi sekce OB jako podklad pro hodnocení. Pozitivn� byl hodnocen 
trend zvyšování kvality digitálního tisku, negativn� pak fakt, že celá �ada po�adatel� nep�edala na sekretariát 
povinné výtisky a n�kte�í po�adatelé použili digitální tisk bez souhlasu MR. 
U: MR bude sledovat kvalitu tisku digitální technologií i v sezón� 2009 shodným zp�sobem jako v sezón� 2008 
 

ad 6. Archív map �SOB, evidence map 
a)  Skenování map v archivu bylo dokon�eno. Pro vnitrosvazové ú�ely je k dispozici sken v rozlišení 300 dpi, a 

Mapovém serveru �SOB jsou publikovány pouze náhledy v rozlišení 96 dpi. V následujícím období bude 
probíhat dopl�ování archivu o nové p�ír�stky. 

   
ad 7. Mapy pro MS 2008 
a)  Zden�k Lenhart informoval o realizaci projektu map pro MS 2008. 

- Hrani�ka, Lenhart, Mare�ek – vedoucí týmu Hrani�ka 
- neustálé zm�ny prostor� – n�které nevhodn� zvoleny (nap�. Libavá) 



- dodržování ISOM – vyžadoval osobn� p�edseda MC IOF Haward Tweite 
- minimální velikosti symbol� – Lenhart pom�cka pro vizuální srovnání 
- vydány 2 verze map – pro MS dle ISOM a pro OF v „�eském“ pojetí 
- chyb�jící zvláštní mapové zna�ky 
- mapy tišt�ny v Žaketu ve vysoké kvalit� – grafika CMYK + map p�ímými barvami + dotisk trat� 

 
ad 8. Problematika ISSOM a ISSOM-cz 
a)  Jan Langr informoval o návrhu na zrušení �eské verze p�edložený vedením sekce OB a sout�žní komisí sekce 

OB. Po diskusi MR doporu�uje zrušit �eské dopl�ky, odstranit modré poznámky a schválit �eský p�eklad s 
komentá�i. 
U: Libor Bedna�ík p�ipraví na p�íští jednání MR návrh v�etn� d�vodové zprávy, po schválení návrhu MR bude 
p�edloženo ke schválení P-�SOB na b�eznovém jednání     T: 31. 1. 2009 

 
ad 9. MC IOF + ISOM  
a)  Aleš Hejna informoval o jednáních MC IOF a o aktivitách p�i p�íprav� ISOM 2012. Jedním z motiv� je reakce 

na nové technologie – ší�ky �ar, odstupy �ar. MC IOF vytvá�í pracovní komisi.  
U: MR nominuje Libora Bedna�íka do této pracovní komise. P�ihlášku projedná Aleš Hejna v MC IOF 
           T: 31. 12. 2008 

ad 10. R�zné – diskuse 
a) projekt školních map – v Norsku prezentace školních map v PDF s odkazem z Google – nám�t na rozvoj 
b) dát do zápisu schválená rozhodnutí + p�ípadn� dát je na web + p�ípadn� formulace vzhledem k form� 

doporu�ení SK prezentace t�chto rozhodnutí na seminá�i rozhod�ích 
c) struktura www stránek 

U: Milan Borovi�ka p�ipraví na p�íští jednání MR návrh p�esunu www stránek na svazovou stránku v�etn� 
návrhu úprav struktury        T: 31. 1. 2009 

d) Petr Klimpl požaduje v rámci projektu pro Lesy �R po vydavatelích map za rok 2008 stanovit zastoupení les� 
v majetku �i správ� Les� �R v majetkové skladb� pro závodní prostory sout�ží �SOB 
U: Jan Langr probere zmín�ný projekt s Petrem Klimplem a nabídne možnost využití dat z mapového serveru 
Archivu map �SOB pro centrální zjišt�ní požadovaných údaj�    T: 30. 11. 2008 

e) Bylo diskutováno, který mapový klí� by m�l být použit p�i tvorb� školních map. Dohodnuto, že se dle úvahy 
vydavatele použije ISOM nebo ISSOM. 

f) Termín další sch�ze bude na p�elomu ledna a února 2009 
 
 
Zapsal: Jan Langr 
Rozd�lovník: �lenové MR 
               Zden�k Lenhart 
  oblastní kartografové 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


