eský svaz orienta ních sport
Mapová rada
Zápis 01/2011
ze sch ze Mapové rady konané dne 23. 2. 2011 v Praze
P ítomni: Bedna ík, Borovi ka, Fátor, Háj, Hejna, Langr
Omluven:
Program jednání MR:

1. Aktuální informace
2. Kontrola úkol
3. B žná agenda
4. Zhodnocení innosti v oblastech v roce 2010
5. Zhodnocení map pro závody sout ží SOS 2010
6. Archív map SOS, evidence map
7. ISMTBOM a novelizace sm rnice
8. P íprava nové sm rnice
9. Problematika ISOM 201x
10. Úkoly Mapové rady SOS na rok 2011
11. R zné – diskuse

ad 1. Aktuální informace
a) dne 26. 5. 2010 schválilo P- SOS novelizaci Sm rnice pro tvorbu a evidenci map SOS. Novelizací ze dne 26.
5. 2010 se upravuje zn ní kapitoly 1.3.2.1 Mapy pro OB a Trail-O, dopl uje se kapitola 1.3.2.4 Mapy pro LOB
a pojem „ SOB“ se v celém textu nahrazuje pojmem „ SOS“. Sm rnice v novelizovaném zn ní nabývá
ú innosti dne 1. 6. 2010.
b) MC IOF potvrdila ve funkci lena komise Aleše Hejnu na období 2011-2012
ad 2. Kontrola úkol
všechny úkoly spln ny
ad 3. B žná agenda
a) Oddíl Sportcentrum Ji ín (SJC) žádalo o použití m ítka mapy 1:5.000 pro všechny etapy 3etapového závodu
Vale ov 2010
U: MR koresponden ní formou projednala žádost oddílu Sportcentrum Ji ín (SJC) a souhlasí s použitím m ítka
mapy 1:5.000 pro všechny etapy 3etapového závodu Vale ov 2010. Mapy musí být zpracovány v mapovém
klí i ISSOM a musí být použita ekvidistance 2,5 m.
MR pov ila Jana Langra vyrozum ním žadatele a sout žní komise sekce OB o jejím rozhodnutí.
b) Oddíl Jiskra Nový Bor (BOR) žádalo o povolení použití m ítka mapy 1:7.500 pro závod na krátké trati v rámci
3. etapy závod Bohemia 2011 a m ítka 1:10.000 pro etapy E1, E2, E4 a E5.
U: MR koresponden ní formou projednala žádost oddílu oddílu OK Jiskra Nový Bor (BOR) a nesouhlasí s
použitím m ítka mapy 1:7.500 pro závod na krátké trati v rámci 3. etapy závod Bohemia 2011. Mapa pro
závod na krátké trati musí být v m ítku 1:10.000 a 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, … ). Mapová rada
souhlasí s použitím m ítka 1:10.000 rovn ž pro etapy E1, E2, E4 a E5 a to za stejných podmínek jako u E3.
MR pov ila Jana Langra vyrozum ním žadatele a sout žní komise sekce OB o jejím rozhodnutí.
c) Stanovisko ke sporu o p id lení závod LOB mezi sekcí LOB a klubem Magnus Orienteering (ASU) na základ
žádosti p edsedy SOS ze srpna 2010
U: MR koresponden ní formou projednala p edané podklady a vydala následující stanovisko:
Je t eba jasn a jednozna n íci, že každý „prostor“ v R má svého vlastníka i majitele a tím je subjekt
zapsaný v Katastru nemovitostí spravovaném ÚZK. SOS ani jakákoli jeho složka tedy není a nem že být
vlastníkem i majitelem jakéhokoli prostoru, není-li takto zapsána. V chápání orienta ních b žc se jedná o
využívání prostor ke sportovním aktivitám, které musí být realizovány v souladu se zájmy skute ných
vlastník a platným právním ádem R. Pokud tedy máme definována vlastní pravidla v rámci SOS, pak
nemohou být v rozporu s normami vyššími.

SOS nikdy nebyl vlastníkem žádných prostor , nemohl tedy tyto prostory odprodat komukoli jinému. SOB
resp. SOS je vydavatelem souboru map pro MS 2008 v Olomouci a mohl tedy za dohodnutých podmínek
p evést fyzické výtisky map i p evést právo k užití díla (tedy nap . digitální soubor OCAD) na jiný subjekt.
SOB resp. SOS dále mohl garantovat jistotu p id lení sout že, jejímž je vypisovatelem. Obsah schváleného
materiálu dle bodu 5/07/g jednání P- SOB nám není znám, proto se nelze k formulacím v n m uvedeným
vyjád it.
Dle platné Sm rnice pro tvorbu a evidenci map SOS jsou definována pravidla pro hospoda ení s prostory v OB
(tedy v dikci sm rnice v p ším OB), kde se považuje za ú elné taková pravidla mít. Dle bodu 4.1.2 sm rnice
subjekt, jemuž bylo p id leno uspo ádání závodu sout ží SOS, „má blokován uvedený prostor do p id leného
termínu závodu, pro n jž je mapa ur ena. Výjimky v p ípad již zapo atých prací jiným vydavatelem v dob
vyhlášení výsledk výb rového ízení eší sout žní komise SOS.“
Dle názoru Mapové rady lze tato pravidla aplikovat analogicky i a další disciplíny i odv tví, tedy i LOB. Pro
uvedený spor mezi sekcí LOB a klubem ASU však sm rnice neposkytuje p ímou oporu.
P estože je klub Magnus Orienteering (ASU) posledním vydavatelem map pro LOB ve sporném prostoru, dle
platné Sm rnice pro tvorbu a evidenci map SOS z tohoto pro klub nevyplývá žádná výhoda nebo p ednostní
právo k využití tohoto prostoru. P esto zde existuje nepsané právo zvykové, že poslední vydavatel mapy
v daném prostoru je nepsaným správcem prostoru (jen z pohledu využívání prostoru pro ú ely OB). Dle tohoto
zvykového práva by se m l hlásit k využití tohoto prostoru jiný subjekt se souhlasem nepsaného správce.
Vzhledem k odlišnosti charakteru disciplín OB a LOB a vzhledem k odlišné generalizaci obsahu map pro OB a
LOB je Mapová rada názoru, že není t eba omezovat hospoda ení s prostory mezi OB a LOB navzájem. P i
tomto pohledu nedošlo p id lením závodu LOB do sporného prostoru sekcí LOB k újm ASU. Mapová rada
však doporu uje, aby bylo všeobecn dodržováno výše uvedené zvykové právo. Dále je Mapová rada názoru, že
využití sporného prostoru pro závod LOB 2011 ur itým subjektem (v tomto p ípad VRB) nezakládá právo na
využití téhož prostoru pro OB tímto subjektem.
Je na rozhodnutí P- SOS, zda garance po ádání závodu sout ží v OB v roce 2012 pro ASU ze strany SOB
resp. SOS je i není v kolizi s rozhodnutím sekce LOB o p id lení závodu v roce 2011 do téhož prostoru.
K podmínkám ASU pro p ípadné uspo ádání LOB oddílem VRB je možné dodat následující poznámky:
- pravidla pro vydání a autorství mapy jsou uvedena v bodu 1.4 sm rnice
- v rámci rovné sout že není relevantní d vod, aby se po adatel zavázal k tomu, že nebude s daným
prostorem vstupovat do dalších výb rových ízení
MR pov ila Jana Langra vyrozum ním žadatele o jejím rozhodnutí.
ad 4. Zhodnocení innosti v oblastech v roce 2010
o zaslána hodnocení St edo eské oblasti, Jiho eské oblasti, Ješt dské oblasti, Valašské oblasti a oblasti
Vyso ina
o MR apeluje na zbývající oblastní kartografy, aby obratem zaslali hodnocení
ad 5. Zhodnocení map pro závody sout ží SOS 2010
o pln ní povinností dle smlouvy – evidoval Jan Langr
o digitální tisk map - evidoval Libor Bedna ík
o 15 žádostí, minimum problém
o odsouhlasen návrh po skon ení sezóny vyhodnotit, dle výsledk p ipravit návrh úprav formulace
ve smlouv s po adatelem a p edložit sekci OB k projednání
o mapy LOB a MTBO – sekce LOB ani sekce MTBO nepožadují kontrolu tisku MR
o hodnocení kvality map – Jan Fátor
o pouze drobné problémy
o závažn jším porušením mapového klí e jsou p ípady užití dvojí velikosti zna ek
o problém mapování základní úrovn ve sprintu
o U: projednat formální hodnocení mapy lenem MR se SK sekce OB - Z: Fátor, T: 28. 2. 2011
ad 6. Archiv map SOS, evidence map
o Archiv map SOS – Zden k Lenhart zaslal výro ní zprávu
o Mapový server SOS
o probíhá aktualizace dat ve stávající aplikaci
o diplomová práce Ond eje Veselého - modernizace klientské aplikace, p íprava jednotného
prost edí pro napl ování a správu databáze v režii T-MAPY – termín spušt ní 08/2011
o evidence map – Milan Borovi ka

o za azení souboru map Archivu map SOS do Centrální evidence sbírek
o projednání stanoviska MR iniciováno Janem Žemlíkem
o možnou alternativou m že být kartografická sbírka v Rájci-Jest ebí
o U:
Dle platné Sm rnice pro tvorbu a evidenci map SOS je Archiv map SOS z ízen
Mapovou radou SOS za ú elem archivace všech historicky vydaných map pro orienta ní
b h. Vedením Archivu map SOS je pov en správce. Mapová rada SOS každoro n
p edává správci 3 exemplá e vydaných map evidovaných na základ eviden ních list .
Ve sm rnici je zakotvena eviden ní povinnost pro vydavatele každé vydané mapy
(výjimkou jsou tzv. mapy neevidované, kterým není p id lováno eviden ní íslo mapy),
která deklaruje povinnost p edání základních údaj a povinných výtisk SOS. Všechny
fyzické exemplá e za azené v Archivu map SOS jsou vlastnictvím SOS, p estože se do
Archivu map SOS dostaly i neoficiálními cestami nap . formou daru fyzických osob.
Archiv map SOS je vlastnictvím SOS.
Mapová rada SOS považuje za ú elné usilovat o za azení Archivu map SOS do
Centrální evidence sbírek jako sbírkového p edm tu podobn jako jsou za azeny
p edm ty sbírky ORBEH v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlín pé í Centra historie
OB. Mapová rada SOS preferuje za azení souboru (kolekce) druhé ze t í ad Archivu
map SOS do Centrální evidence sbírek jako jediného souborného sbírkového p edm tu.
K jeho za azení do Centrální evidence sbírek je nezbytné p evést kolekci z vlastnictví
SOS do vlastnictví z izovatele Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlín – Zlínského kraje.
Mapová rada SOS navrhuje vedení SOS, aby zmocnilo Ing. Jana Žemlíka
zastupujícího Centrum historie OB k jednání s editelem Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlín o dohod o spolupráci a v jejím rámci o za azení souboru (kolekce) druhé ze t í ad
Archivu map SOS do Centrální evidence sbírek jako jediného souborného sbírkového
p edm tu. P edm tem zmocn ní má být jednání o za azení souboru do Centrální evidence
sbírek, o zp sobu p evodu jeho vlastnictví na Zlínský kraj jako z izovatele Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlín , o form aktualizace souboru a o sjednání podmínek pro
p ípad, že se Zlínský kraj jako vlastník nebude schopen o sbírku pat i n starat.
ad 7. ISMTBOM a novelizace sm rnice
o Libor Bedna ík p edložil návrh novelizace eské verze mapového klí e Mapy pro MTBO v etn d vodové
zprávy
U: MR schvaluje p edložený návrh novelizace eské verze mapového klí e Mapy pro MTBO v etn
d vodové zprávy a pov uje Jana Langra p edložením návrhu ke schválení p edsednictvem SOS dne 16.
3. 2011 v Praze.
o Jan Langr p edložil návrh novelizace Sm rnice pro tvorbu a evidenci map SOS
U: MR schvaluje p edložený návrh novelizace Sm rnice pro tvorbu a evidenci map SOS v etn d vodové
zprávy a pov uje Jana Langra p edložením návrhu ke schválení p edsednictvem SOS dne 16. 3. 2011 v
Praze.
ad 8. P íprava nové sm rnice
o požadavek P- SOS – zp esn ní problematiky hospoda ení s prostory (zvykové právo, návod na ešení spor )
o spor ASU a VRB resp. sekce LOB
o jednání mezi zástupci ASU a VRB za p ítomnosti p edsedy SOS R. Kamenického s
t mito záv ry:
ASU jako vlastník poslední mapy dot eného prostoru (2006) souhlasí s tím, aby klub
VRB využil prostor pro závody eského poháru v LOB pro rok 2011, a to za t chto
podmínek : - VRB využitím tohoto prostoru nezíská práva k tomuto prostoru pro další
roky - v p ípad , že v p íštích letech bude mít ASU zájem v tomto prostoru uspo ádat
závody v LOB, bude jeho kandidatura up ednostn na oproti VRB, i jakémukoli jinému
zájemci
o vyjasn ní kompetencí (výjimky, dodržování smluvních ujednání a návrh postih , ešení spor , …)
o up esn ní evidence pro tréninkové a podobné mapy tišt né digitáln nízkým nákladem
o nutná novelizace mapových klí – náhrada pojmu „ SOB“ pojmem „ SOS“, zm na loga
o vedením pracovní skupiny pov en Libor Bedna ík

o U: p ipravit osnovu a základní teze a principy nové sm rnice a rozeslat všem len m MR k p ipomínkám –
Z: Bedna ík, T: 30. 4. 2011
ad 9. Problematika ISOM 201x
o Aleš Hejna informoval o pravd podobném odsunu vydání na rok 2014
o aktuáln se pracuje na technologiích tisku – za lenit do diskuse specialisty (Zbyn k Krej ík, Mirek Hada ,
Ivoš Novák)
o eší se problematika barvosleposti
ad 10. Úkoly Mapové rady SOS na rok 2011
o novelizace sm rnice a mapového klí e Mapy pro MTBO
o p íprava nové sm rnice pro rok 2012 a novelizace mapových klí
o aktivní zapojení do p íprav ISOM 201x
o školení za ínajících kartograf – 11.-13. 11. 2011 Renospond – Z: Langr
o srovnávací seminá kartograf – 18.-20. 11. 2011 Brada – Z: Langr
ad 11. R zné – diskuse
o laserscan DMR 4G od ÚZK
o Výdejní jednotka: 1 mapový list v kladu list SM 5 (5 km2)
o Formát: TXT (JTSK)
o 1 m.l. až 20 m.l. 500,- K
o 21. m.l. a další 125,- K
o U: jednat s ÚZK o zast ešení nákupu pro oddíly OB pod hlavi kou SOS - Z: Langr, T: 30. 4.
2011
o aktualizace adresá e - Z: Langr, T: 28. 2. 2011
o asopis OB – rubrika Mapa ská kuchyn
o U: projednat možnost zve ejn ní lánk na stránce MR - Z: Langr, T: 28. 2. 2011
o www stránky MR
o U: aktualizovat adresá - Z: Borovi ka, T: 5. 3. 2011
o U: další kroky koordinovat s p ípravou nového informa ního systému SOS – Z: Borovi ka
o problematika map a innost MR bude diskutována na jednání P- SOS 16. 3. 2011 v Praze za ú asti Jana
Langra
Zapsal: Jan Langr
Rozd lovník:
lenové MR
oblastní kartografové
Zden k Lenhart
sekretá SOS
Jan Žemlík

