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Novelizace sm�rnice a platné mapové klí�e 
 
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. Novelizace sm�rnice v plném rozsahu nahrazuje zn�ní kapitoly 1.3 Mapa 
a pojem „orienta�ní závod po stezkách“ pojmem „Trail-O“. 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�. 
 
Tvorba map pro OB, LOB a Trail-O se �ídí závazným p�edpisem „Mapy pro orienta�ní b�h“, který je p�ekladem 
normy „International Specification for Orienteering Maps – ISOM“ vydané IOF v roce 2000. „Norma map pro 
lyža�ský OB“ (kapitola 5) byla novelizována IOF v roce 2002 a MR �SOB v roce 2003. „Norma map pro MTBO“ 
(kapitola 6) je neplatná a je nahrazena samostatnou normou „Mapy pro MTBO“. „Sm�rnice pro mapy parkového 
OB“ (kapitola 8) je neplatná a je nahrazena samostatnou normou „Mapy pro orienta�ní sprint“. Mapy pro OB, LOB a 
Trail-O vydávané v �eské republice musí být v souladu s tímto závazným p�edpisem. 
 
Tvorba map pro orienta�ní sprint se �ídí závazným p�edpisem „Mapy pro orienta�ní sprint“, který je p�ekladem 
normy „International Specification for Sprint Orienteering Maps (ISSOM)“ vydané IOF v roce 2006 a MR �SOB 
v roce 2009. Mapy pro orienta�ní sprint vydávané v �eské republice musí být v souladu s tímto závazným 
p�edpisem. 
Poznámka: V aktuální �eské verzi byly zrušeny �eské národní zna�ky z p�edchozích verzí 2005 resp. 2007. 
 
Tvorba map pro MTBO se �ídí závazným p�edpisem „Mapy pro MTBO“, který je p�ekladem normy „International 
Specification for Mountain Bike Orienteering Maps (ISMBOM)“ vydané IOF v roce 2007 a MR �SOB v roce 2009. 
Mapy pro MTBO vydávané v �eské republice musí být v souladu s tímto závazným p�edpisem. 
 
Pro národní závody v rámci �SOB jsou tedy závazné �eské verze platných mapových klí��, mapy pro mezinárodní 
závody musí být zpracovány dle platného anglického originálu p�íslušných mapových klí��. 
 
Novelizovaná sm�rnice, mapové klí�e IOF a jejich �eské verze jsou dostupné na stránkách Mapové rady �SOB 
http://maprada.orientacnibeh.cz resp. do�asn� na adrese http://www.orientacnibeh.cz/csob/maprada.php. 
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