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Novelizace sm�rnice a mapového klí�e Mapy pro MTBO 
 
Dne 16. b�ezna 2011 schválilo P-�SOS novelizaci Sm�rnice pro tvorbu a evidenci map �SOS a �eské verze 
mapového klí�e  ISMTBOM. Novelizací sm�rnice se upravuje zn�ní kapitoly 1.3.2.3 Mapy pro MTBO. Sm�rnice 
v novelizovaném zn�ní nabývá ú�innosti dne 1. 4. 2011. Mapový klí� Mapy pro MTBO vstupuje v platnost 1. 4. 
2011 a sou�asn� ukon�uje platnost p�edchozí verze. 
 
Tvorba map pro MTBO se �ídí závazným p�edpisem „Mapy pro MTBO“, který je p�ekladem normy „International 
Specification for Mountain Bike Orienteering Maps (ISMTBOM)“ vydané IOF v roce 2010 a MR �SOS v roce 
2011. Mapy pro MTBO vydávané v �eské republice musí být v souladu s tímto závazným p�edpisem. 
 
Pro národní závody v rámci �SOS je závazná �eská verze platného mapového klí�e, mapy pro mezinárodní závody 
musí být zpracovány dle platného anglického originálu. 
 
Novelizovaná sm�rnice, mapové klí�e IOF a jejich �eské verze jsou dostupné na stránkách Mapové rady �SOS na 
adrese http://www.orientacnibeh.cz/csob/maprada.php. 

 
 
Mapový klí� 2010 se liší od p�edchozího vydání 2007 v následujících bodech: 
V textové �ásti je významn�ji p�epracována kapitola 3. Klí� byl posunut ke zvýšení �itelnosti.  
Byly odstran�ny zna�ky 110 M�lká rýha, 111 Kupka, 114 Prohlube�, 415 Obd�lávaná p�da,  710 Nebezpe�ná oblast 
Byly p�ejmenovány zna�ky 502 Hlavní silnice (d�íve V�tší silnice), 503 Vedlejší silnice (d�íve Menší silnice), 516 
Elektrické vedení, lanovka nebo vlek (d�íve Elektrické vedení), 521 Kamenná ze� (d�íve Vysoká kamenná ze�), 524 
Vysoký plot (d�íve Plot), 601 Magnetický poledník (d�íve Magnetické poledníky),  
Byly p�idány zna�ky 509.1 Pr�sek (který je nesjízdný), 839 Oblast, kde jízda mimo cesty je povolena nebo je možná, 
neoficiální, 840 Kontrola s ohniskem (pro p�esné zachycení umíst�ní kontroly), 844 Nep�ekonatelná p�ekážka / 
zákaz p�ekonávání. 
Zm�nila se grafická podoba zna�ky 711 Zakázaný postup (nyní klikyhák, d�íve k�ížky) – aby nekolidovala s novou 
zna�kou 844. 
Nejpodstatn�jší zm�nou je zm�na klasifikace pr�jezdnosti ze t�í stup�� na �ty�i. Zna�ky 831-836 byly nahrazeny 
sadou zna�ek 831-838, které vyjad�ují ší�ku komunikace a pr�jezdnost odstup�ovanou po 25 % (plná – rychlá jízda 
75-100%, dlouhé �árky – st�ední jízda 50-75 %, krátké �árky – pomalá jízda 25-50 %, te�ky – obtížn� sjízdná 0-25 
%). 
Neoficiální zna�ka 839 Oblast, kde jízda mimo cesty je povolena nebo je možná není p�esn� p�edepsána. Klí� uvádí 
�ty�i možnosti a nechává na mapa�i, kterou zvolí. Rozhodnutí o oficiálním tvaru této zna�ky odkládá do budoucnosti. 
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