
�eský svaz orienta�ního b�hu 
Mapová rada 
 

Zápis 01/2009 
ze sch�ze Mapové rady konané dne 4. 3. 2009 v Praze 

 
P�ítomni: Bedna�ík, Borovi�ka, Hejna, Langr 
Omluven: Háj  
 
Program jednání MR:  1. Aktuální informace 
   2. Kontrola úkol� 
   3. B�žná agenda 
   4. Klí� Mapy pro MTBO 
   5. Klí� Mapy pro orienta�ní sprint (ISSOM) 
   6. Klí� Mapy pro orienta�ní b�h (ISOM) 
   7. Novelizace Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOB 

8. Návrh zm�n www stránky MR 
   9. MC IOF + ISOM 
              10. R�zné - diskuse 
 
ad 1. Aktuální informace 
a) MC IOF potvrdila Aleše Hejnu �lenem Map Commission IOF na období 2009-2010 
b) školení za�ínajících kartograf� se uskute�nilo v termínu 16.–18. 11. 2008 v rekrea�ním st�edisku Renospond ve 

Zderazi za ú�asti 22 ú�astník�. Sou�asn� se uskute�nilo výjezdní zasedání MR s oblastními kartografy tamtéž. 
c) Ješt�dská oblast – Mirek Horá�ek rezignoval na fci oblastního kartografa – Libor Bedna�íik p�ipomene Tomáši 

Váchovi návrh nového oblastního kartografa ke schválení 
d) Hanácká oblast – oblastním kartografem potvrzen Lud�k Krti�ka 
e) Jan Langr prezentoval na seminá�i trenér� a rozhod�ích v Želivi v listopadu 2008 blok v�novaný mapám 

s obsahem: Hodnocení map sout�ží �SOB 2008, Tvorba map, Georeferencované mapové podklady 
    
ad 2. Kontrola úkol� 
všechny úkoly spln�ny 
 
ad 3. B�žná agenda 
a) Oddíl OK Jiskra Nový Bor (BOR) žádá o povolení použití m��ítka mapy 1:7.500 pro závod na krátké trati 

v rámci 3. etapy závod� Bohemia 2009. 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: souhlasí s použitím m��ítka 
mapy 1:7.500 pro závod na krátké trati v rámci 3. etapy závod� Bohemia 2009. Mapa pro závod na krátké trati 
v m��ítku 1:7.500 musí být zpracována dle klí�e ISOM 2000, tedy s použitím symbol� zv�tšených na 150 % 
velikosti pro m��ítko 1:15.000. Nejsou p�ípustné odchylky od použitého mapového klí�e (zmenšené symboly, 
dvojí velikost symbol�, symboly v klí�i neuvedené, … ). 
MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 

b) Oddíl OOB Magnus Orienteering (ASU) žádá o povolení výjimky na použití mapového klí�e ISSOM namísto 
ISSOM-CZ pro závody žeb�í�ku A ve sprintu v roce 2009. 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: povoluje použití mapového klí�e 
ISSOM namísto ISSOM-CZ pro závody žeb�í�ku A ve sprintu v roce 2009. Podmínkou použití mezinárodního 
klí�e ISSOM je jeho dodržení v plném rozsahu, tedy s vylou�ením resp. zásadním omezením dopravy v prostoru 
závodu. Pokud to není možné, je t�eba použít mapový klí� ISSOM-cz, který obsahuje prost�edky pro vyjád�ení 
intenzity dopravy. 
MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 

c) Oddíl TJ Lokomotiva Mariánské Lázn� (MLA) žádá o použití m��ítka mapy 1:10.000 pro M �R v no�ním OB 
2009 v Mariánských Lázních. 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: souhlasí s použitím m��ítka 
mapy 1:10.000 pro závod M�R v no�ním OB 2009. Mapa pro závod musí být zpracována dle klí�e ISOM 2000, 
tedy s použitím symbol� zv�tšených na 150 % velikosti pro m��ítko 1:15.000. Nejsou p�ípustné odchylky od 
použitého mapového klí�e (zmenšené symboly, dvojí velikost symbol�, symboly v klí�i neuvedené, … ). 
MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 



d) Oddíl TJ Slezan Opava (SOP) žádá o použití m��ítka mapy 1:7.500 pro 4. závod jarního žeb�í�ku 
Moravskoslezského kraje v závod� na krátké trati s datem konání 2. kv�tna 2009. 
U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: nesouhlasí s použitím m��ítka 
mapy 1:7.500 pro 4. závod jarního žeb�í�ku Moravskoslezského kraje v závod� na krátké trati s datem konání 2. 
kv�tna 2009. Velikost prostoru nem�že být argumentem pro stanovení m��ítka mapy. M��ítko mapy 1:10.000 je 
vzhledem k charakteru terénu pln� vyhovující. 
MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi Moravskoslezského svazu OB o jejím 
rozhodnutí. 

    
ad 4. Klí� Mapy pro MTBO 

o Bike�i v �R do provád�cích pokyn� vložili požadavek, aby �ísla a kódy kontrol vypalovali kresbu mapy – 
v klí�i není definován požadavek na p�etisk p�etiskových symbol� � není to v rozporu 

o U: MR schvaluje s úpravami p�edložený návrh závazného p�edpisu Mapy pro MTBO a d�vodovou zprávu a 
pov��uje Jana Langra p�edložit návrh ke schválení P-�SOB na jednání 18. 3. 2009 T: 6. 3. 2009 

    
ad 5. Klí� Mapy pro orienta�ní sprint (ISSOM) 

o U: MR schvaluje s úpravami p�edložený návrh závazného p�edpisu Mapy pro orienta�ní sprint a d�vodovou 
zprávu a pov��uje Jana Langra p�edložit návrh ke schválení P-�SOB na jednání 18. 3. 2009  
           T: 6. 3. 2009 

ad 6. Klí� Mapy pro orienta�ní b�h (ISOM) 
o U: MR schvaluje s úpravami p�edložený návrh závazného p�edpisu Mapy pro orienta�ní b�h a d�vodovou 

zprávu a pov��uje Jana Langra p�edložit návrh ke schválení P-�SOB na jednání 18. 3. 2009  
           T: 6. 3. 2009 

o V klí�i LOB symbol 809.1 Neupravená stopa je národním symbolem mimo ISOM, Libor Bedna�ík projedná 
s P�emkem Škodou možnost zrušení v rámci harmonizace 

   
ad 7. Novelizace Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOB 

o U: MR schvaluje s úpravami p�edložený návrh novelizace Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOB a 
d�vodovou zprávu a pov��uje Jana Langra p�edložit návrh ke schválení P-�SOB na jednání 18. 3. 2009 
           T: 6. 3. 2009 

o Sm�rnice – jaká je vazba na další svazové dokumenty – pravidla, sout�žní �ád, … 
o �ím ze vyžadovat dodržování sm�rnice – zjistit na P-�SOB – zajistí Langr      T: 18. 3. 2009 
o eviden�ní �ísla map nap�. pro zimní ligu 

 
ad 8. MC IOF + ISOM 

o jednání MC IOF v Helsinkách, p�edložili jsme návrh p�ipomínek k ISOM, Aleš Hejna ho prezentoval p�i 
jednání 

o Libor Bedna�ík je za�azen do pracovní skupiny ISOM 2012 
o prezentace na P-�SOB 18. 3. 2009 – Hejna, Langr - pr�vodní inicia�ní dopis 

 
ad 9. Návrh zm�n www stránky MR 

o �eská a anglická stiránka – prolinkované - Machá�ek 
o z�ízení p�ístupu – Machá�ek 
o návrh struktury – Borovi�ka – poslat odkaz       T: 15. 4. 2009 
 

ad 10. R�zné – diskuse 
o Zm�na adresá�e – Langr, Krti�ka – zaslat na web, Hrani�kovi do adresá�e 
o �asopis OB – p�ísp�vek do Mapa�ské kuchyn� – Libor Bedna�ík p�ipraví �lánek na téma digiálního tisku 

map, Langr informujeLenku Klimplovou 
o Langr pošle Bedna�íkovi PDF test� pr�hlednosti Zby�ka Krej�íka 
o Langr p�eposlat zprávy o Archivu map �len�m  
o Archiv pana Kucha�e – Borovi�ka zjistí budoucnost p�es Ond�eje Skripnika 

 
Zapsal: Jan Langr 
 


