
�eský svaz orienta�ního b�hu 
Mapová rada 
 

Zápis 02/2009 
ze sch�ze Mapové rady konané dne 7. 11. 2009 ve Zderazi 

 
P�ítomni: Fátor, Háj, Langr + Lenhart 
Omluven: Bedna�ík, Borovi�ka, Hejna 
 
Program jednání MR:  1. Aktuální informace 
   2. Kontrola úkol� 
   3. B�žná agenda 
   4. Zhodnocení �innosti v oblastech v roce 2009 
   5. Zhodnocení map pro závody sout�ží �SOB 2009 
   6. Archív map �SOB, evidence map 
   7. GPS a mapování, technologie, podklady 
   8. Problematika ISOM 2012 

9. Úkoly Mapové rady �SOB na rok 2010 
   10. R�zné - diskuse 
 
ad 1. Aktuální informace 
a) dne 18. b�ezna 2009 schválilo P-�SOB novelizaci Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOB a �eské verze 

klí�� ISOM2000, ISSOM2007 a ISMBOM2007. Sm�rnice v novelizovaném zn�ní nabývá ú�innosti 19. 3. 2009. 
Uvedené mapové klí�e vstupují v platnost 1. 4. 2009 a sou�asn� ukon�ují platnost p�edchozích verzí 
odpovídajících dokument� (podrobn�ji viz Sd�l�ní 01/2009 MR �SOB) 

b) P-�SOB odsouhlasilo možnost sekcí zvolit do Mapové rady svého zástupce; sekce OB jmenovala za �lena 
Mapové rady Jana Fátora (ASU) 

    
ad 2. Kontrola úkol� 
všechny úkoly spln�ny 
 
ad 3. B�žná agenda 
a) Oddíl TJ Jiskra Havlí�k�v Brod (JHB) žádá o použití m��ítka mapy 1:10.000 pro M �R v no�ním OB 2010 

U: MR koresponden�ní formou projednala žádost s následujícím stanoviskem: nesouhlasí s použitím m��ítka 
mapy 1:10.000 pro mistrovské kategorie závodu M�R v no�ním OB 2010.  
Mapová rada �SOB  ve svém stanovisku nehodnotí vhodnost �i nevhodnost m��ítka mapy prostoru pro závod 
v no�ním OB, ale vhodnost �i nevhodnost m��ítka mapy prostoru pro závod na klasické trati, pod který je 
za�azen Sout�žním �ádem i závod M�R v no�ním OB. Mapová rada �SOB ponechává výsledné rozhodnutí na 
sout�žní komisi sekce OB. 
Mapová rada �SOB doporu�uje sout�žní komisi sekce OB zabývat se zp�esn�ním charakteristiky no�ního OB 
ve vztahu k m��ítku mapy. Z hlediska terénu není d�vod povolovat m��ítko 1:10.000 pro závod na klasické trati, 
p�i no�ním OB však nabývá na d�ležitosti aspekt �itelnosti mapy. Sout�žní komise by m�la stanovit, jakému 
aspektu dá p�ednost p�i tomto typu závodu. 
MR pov��ila Jana Langra vyrozum�ním žadatele a sout�žní komisi OB o jejím rozhodnutí. 

    
ad 4. Zhodnocení �innosti v oblastech v roce 2009 

Za ú�asti oblastního kartografa Valašské oblasti byla diskutována problematika tvorby map v oblastech a jejich 
finan�ní podpory z oblastních rozpo�t�. 
o Vyso�ina – hodnocení zaslal Petr Mare�ek 

o 16 vydaných map - 7× 1:15.000, 7× 1:10.000, 1× 1:5.000, 1× 1:3.000 
o z toho 11 map (69 %) bylo tišt�no na laseru, 5 map offsetem 
o p�ísp�vek oblasti 2.000 K�/ks na 4 mapy pro oblastní sout�že 

o Valašská – informoval Bob Háj 
o tisk na laseru na polosyntetický papír Pretex – odolný proti vod� a mechanickému opot�ebení (cena 

papíru cca 2,20 K� p�i velkoobjemovém nákupu – nakoupeno do majetku oblasti, k dispozici 
zdarma pro oddíly oblasti) 

o St�edo�eská - hodnocení zaslal Zden�k Švec 



o 2 vydané mapy – 1× 1:15.000, 1× 1:10.000 
o bez p�ísp�vku oblasti 

o Západo�eská – hodnocení zaslal Milan Bílý 
o 14 vydaných map – 7× 1:15.000, 4× 1:10.000, 1× 1:5.000, 1× 1:4.000, 1× 1:2.000 
o p�ísp�vek oblasti na 2 mapy 

o Hanácká – hodnocení zaslal Lud�k Krti�ka 
o p�id�lena �ísla pro 37 map, z toho 28 map (75 %) bylo tišt�no na laseru, 9 map offsetem 
o 7 map z 9 tišt�ných offsetem spadá do projektu školních výukových map 
o 29 map jsou mapy pro OB, 6 map je pro MTBO a 2 mapy pro LOB 
o �etnost dle použitého m��ítka: 2× 1:20.000, 4× 1:15.000, 17× 1:10.000, 9× 1:5.000, 3× 1:4.000, 1× 

1:2.000, 1× 1:500 
   
ad 5. Zhodnocení map pro závody sout�ží �SOB 2009 

o pln�ní povinností dle smlouvy – evidoval Jan Langr 
o n�kte�í po�adatelé (PHK, HLV, UOL, AOP a VRB) nezaslali mapu ke kontrole 

o digitální tisk map - evidoval Libor Bedna�ík 
o ve srovnání s roky 2007 a 2008 došlo ke zlepšení kvality digitálního tisku map 

o souhrnnou tabulku doplní Jan Langr a zašle Janu Fátorovi 
 
ad 6. Archív map �SOB, evidence map 

o Archiv map �SOB – Zden�k Lenhart p�ipraví výro�ní zprávu 
o Archiv pana Kucha�e – po jeho smrti v poz�stalosti p�edáno Pavlu Dudíkovi 

o varianta A – ponechat jako sbírku a zakonzervovat 
o varianta B – rozebrat a doplnit svazový Archiv 
o je preferována varianta B 

o Mapový server �SOB 
o Podhorský – analýzy dat z hlediska napln�ní databáze 
o diplomová práce Ond�eje Veselého - modernizace klientské aplikace, p�íprava jednotného 

prost�edí pro napl�ování a správu databáze 
   
ad 7. GPS a mapování, technologie, podklady 

o GPS a mapování – tým pod vedením Zde�ka Lenharta p�ipravil a p�i setkání 25.-26. 4. 2009 v Prose�i provedl 
testy využití GPS pro zpracování OB map - záv�re�ná zpráva je na stránce MR, 2 �lánky byly publikovány 
v �asopise Orienta�ní b�h 

o referencované mapové podklady  - ortofoto z Google Maps (viz prezentace Jana Langra) 
o laserscanning - probíhá ov��ování dostupnosti výškopisných dat a jejich kvality a spolehlivosti 

 
ad 8. Problematika ISOM 2012 

o vzhledem k neú�asti Aleše Hejny neprojednáno 
 
ad 9. Úkoly Mapové rady �SOB na rok 2010 

o nové stanovy �SOB – platnost od 1. 1. 2010 – nové vymezení problematiky map 
o bude nezbytné novelizovat sm�rnici a mapové klí�e 

 
ad 10. R�zné – diskuse 

o aktualizace adresá�e - provede Jan Langr do p�íštího jednání 
o �asopis OB 
o no�ní OB a m��ítko mapy – charakteristika disciplíny 
    U: MR pov��uje Jana Fátora projednáním na jednání sekce OB 

 
Zapsal: Jan Langr 
 
 
 
 


