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1. Implementace mapového klíče ISOM 2017 

 

Map Commission IOF v dubnu 2017 vydala dlouho očekávanou specifikaci ISOM 2017 (International Specification 

for Orienteering Maps) s tímto upřesněním: 

  

For IOF events between 1 May and 31 December 2017, both ISOM 2000 and ISOM 2017 could be accepted, but 

which map standard is used at the event must be clearly stated in the Bulletin(s) for the event. For all events after 1 

January 2018, ISOM 2017 should be used unless there are contractual limitations which would prevent this. 

  

Mapová rada ČSOS dokončuje práce na české verzi klíče ISOM 2017. Originální text IOF není při překladu 

významově měněn ani zkracován, pouze názvy některých značek jsou přeloženy dle zavedené české terminologie.  

V Mapové radě tento dokument projde schvalovacím procesem do 15. 7. 2017. Poté bude návrh postoupen k 

vyjádření vedení sekce OB. Po vypořádání připomínek bude návrh české verze ISOM 2017 a návrh novelizované 

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS předložen ke schválení na jednání VV-ČSOS na přelomu srpna/září 

2017.  

 

VV-ČSOS na svém jednání 27. 6. 2017 projednal informaci Mapové rady ČSOS o zavedení nového mapového klíče 

ISOM do podmínek ČSOS a rozhodl následovně: 

VV-ČSOS rozhodl, že nový mapový klíč ISOM 2017 se může v roce 2017 použít pro závody OB s tím, že tato 

skutečnost musí být uvedena v rozpise a pokynech závodu. Od roku 2018 bude jediný přípustný mapový klíč na 

hlavních závodech ČSOS (MČR, ČP, ŽA, ŽB atp.) ISOM 2017. Pro ostatní závody nižší úrovně (např. oblastní nebo 

vícedenní závody) bude až do konce roku 2020 možnost použít obě normy (buď ISOM 2017 nebo ISOM 2000). 

Tato informace musí být uvedena v rozpise a v pokynech k závodu. 

 

Zveřejnění nového mapového klíče ISOM 2017 bude doprovázeno informační osvětou mezi mapaři a především 

mezi závodníky, na které se bude podílet Mapová rada ČSOS v koordinaci se sekcí OB. 

 

2. Hromadný nákup dat Zeměměřického úřadu (ZÚ) 

 

MR ČSOS vyhlašuje další kolo hromadného nákupu dat ZÚ členy ČSOS (oddíly, případně fyzické osoby) pod 

hlavičkou ČSOS s možností uplatnění množstevní slevy při větším počtu než 20 výdejních jednotek od jednoho 

produktu.  Objednat je možné datové sady Výškopisu (DMR 5G a DMP 1G) a Ortofoto. Nově je k dispozici produkt 

označený jako LLS-vš. vrstvy – nejedná se o standardní produkt, ale o výjimečné poskytnutí klasifikovaných LLS 

dat. Tato data plně nahrazují produkty DMR5G a DMP1G a navíc nejsou zatížena výstupní filtrací, která ze souborů 

produktů DMR5G a DMP1G odstraňuje pro mapování podstatné informace, především vegetačního rázu. 

Dostupnost LLS dat a výběr jednotek jsou shodné s produktem DMR5G. Cena produktu LLS-vš. vrstvy je stanovena 

na 1320 Kč v počtu do 20 jednotek, u 21. a každé další jednotky je cena 355 Kč za jednotku. Další technické 

informace o užití dat jsou součástí formuláře objednávky. 

 

Hromadná objednávka je realizována 2× ročně (únor, srpen), termíny uzávěrky objednávek jsou stanoveny na 31. 

ledna a 31. července. Na každou objednávku bude sepsána smlouva o užití digitálních produktů mezi ZÚ a ČSOS. V 

rámci této smlouvy budou vyřízeny všechny dílčí objednávky členů ČSOS. Licenční poplatky hromadné objednávky 

budou uhrazeny ČSOS. Sekretariát ČSOS po předání dat provede fakturaci dílčích objednávek členům ČSOS. 

Přijímáním a vyřizováním objednávek je pověřen Bohumil Háj (bobhaj56@gmail.com).  

   

Objednávky budou přijímány výhradně na objednávkovém PDF formuláři zaslaném e-mailem, jehož součástí jsou i 

licenční podmínky, které budou objednáním přeneseny na objednatele. Objednávkový formulář je k dispozici ke 

stažení na stránce Mapové rady ve formátu PDF. Součástí editovatelného formuláře jsou vysvětlivky použitých 

termínů a návod pro sestavení objednávky.  

 

http://orienteering.org/resources/mapping/international-specification-for-orienteering-maps-isom-2017/
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zapis-vv-csos-2017-4.pdf
http://geoportal.cuzk.cz/(S(fqxta3qx14n0bv55pq4m1o45))/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMR5G-V&mapid=8&menu=302
http://geoportal.cuzk.cz/(S(fqxta3qx14n0bv55pq4m1o45))/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMP1G-V&mapid=8&menu=303
http://geoportal.cuzk.cz/(S(fqxta3qx14n0bv55pq4m1o45))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=ortofoto&metadataID=CZ-CUZK-ORTOFOTO-R&productid=63410&mapid=83&menu=231
mailto:bobhaj56@gmail.com
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Objednavka_dat_ZU.pdf


Termín uzávěrky závazných objednávek pro vyhlášenou hromadnou objednávku je stanoven na 31. 7. 2017. 

V případě nejasností kontaktujte Boba Háje (tel. 602 750 910, e-mail: bobhaj56@gmail.com). 

 

 

 

Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS 

V Hradci Králové 3. 7. 2017 
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