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1. Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017) 

 

Mapová komise IOF vydala ISOM 2017 (International Specification for Orienteering Maps) v březnu 2017 s 

platností od 1. dubna 2017. Tato specifikace je závazná pro mezinárodní závody IOF v orientačním běhu. Současně 

Mapová komise IOF vydala dokument s názvem „International Specification for Orienteering Maps ISOM 2017 – 

What has changed from ISOM 2000?“ jako pomůcku pro závodníky i kartografy. V tomto materiálu je detailně 

představen celý rozsah a důvody změn, které v rámci ISOM proběhly. 

 

Mapová rada ČSOS vydala specifikaci Mapy pro orientační běh, která je překladem ISOM 2017. Tato specifikace 

vstupuje v platnost dnem 1. října 2017, zcela nahrazuje stávající specifikaci ISOM 2000 a od 1. 1. 2018 je závazná 

pro všechny mapy pro orientační běh vydané po tomto datu s výjimkou specifikovanou v odst. 8 Směrnice pro tvorbu 

a evidenci map ČSOS. 

 

Česká verze specifikace byla tvořena se snahou o co nejvěrnější překlad originálního textu. Při potřebě komentovat 

anglický originál je tak učiněno formou dodatků (ve výkladu) odlišených uzavřením do svorkových závorek. 

Originální text IOF nebyl při překladu významově měněn ani zkracován, pouze názvy některých značek byly 

přeloženy dle zavedené české terminologie. Ve složených závorkách jsou tedy uváděny dodatky a vysvětlivky 

Mapové rady ČSOS. 

 

Mapová rada ČSOS současně připravila komentovaný překlad dokumentu „International Specification for 

Orienteering Maps ISOM 2017 – What has changed from ISOM 2000?“ pod názvem „Mezinárodní specifikace map 

pro orientační běh ISOM 2017 – Co se změnilo od ISOM 2000?“. Forma překladu i komentářů je v souladu s formou 

překladu a komentářů ve vydané specifikaci. Je předpokládáno využití tohoto materiálu při seznamování s ISOM 

2017 jak kartografy, tak i rozhodčími a závodníky. Důležité principy, novinky, změny vůči stávající specifikaci a 

přínosy ISOM 2017 jsou shrnuty v dokumentu „ISOM 2017 pro orientační běžce, rozhodčí a kartografy“ a ve 

zkrácené verzi v prezentaci člena Map Commision IOF a Mapové rady ČSOS Luďka Krtičky na 22. kartografické 

konferenci v Liberci pod názvem „Nová mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM 2017“. 

 

2. Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS 

 

Mapová rada ČSOS vydala novou Směrnici pro tvorbu a evidenci map ČSOS. Směrnice zohledňuje vydání mapové 

specifikace Mapy pro orientační běh, změny v organizační struktuře ČSOS, změnu domény Mapového portálu ČSOS 

a obsahuje drobné formální úpravy v evidenci map a pravidlech pro hospodaření s prostory. Směrnice nabývá 

účinnosti dne 1. října 2017 a v plném rozsahu nahrazuje dosud platnou Směrnici pro tvorbu a evidenci map ČSOS ze 

dne 5. 3. 2015. 

 

3. Školení začínajících kartografů 

 

Mapová rada ČSOS pořádá školení pro začínající kartografy, které se bude konat v termínu  17.-19. 11. 2017 (pátek 

až neděle) v rekreačním středisku Renospond ve Zderazi (3 km severozápadně od Proseče u Skutče). GPS souřadnice 

49°49′24.69″ N, 16°06′16.13″ E. Účastníci pod vedením zkušených lektorů (Zdeněk Lenhart, Bob Háj, Luděk 

Krtička) získají teoretické znalosti a praktické zkušenosti se zpracováním map pro OB (klasické i digitální mapování 

v terénu, kresba v OCADu a OO Mapperu, mapové klíče, tisk, evidence map, zásady organizace mapování, …). Pro 

účastníky je zajištěno ubytování a stravování formou plné penze, doprava není hrazena. Školení začíná v pátek v 11 

hodin a končí v neděli odpoledne. Účastnický poplatek činí 1.200,- Kč na osobu a pobyt a je plně hrazen účastníky.  

Přihlášky: přes ORIS (ID závodu = 4228). Termín přihlášek do 8. 11. 2017. 

 

Podrobnější informace včas naleznete na stránce přihlášky v ORISu. S přihláškou neotálejte, počet míst je omezen na 

30 účastníků a přihlášky budou zařazeny podle data jejich přijetí. 

Souběžně se školením se uskuteční výjezdní zasedání Mapové rady za účasti krajských kartografů. 

http://orienteering.org/resources/mapping/international-specification-for-orienteering-maps-isom-2017/
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2017/04/Changes_from_ISOM2000_to_ISOM2017.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2017/04/Changes_from_ISOM2000_to_ISOM2017.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2017-cz.pdf
http://orienteering.org/resources/mapping/international-specification-for-orienteering-maps-isom-2017/
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Smernice_mapy_2017.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Smernice_mapy_2017.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Zmeny_od_ISOM2000_k_ISOM2017_cz.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Zmeny_od_ISOM2000_k_ISOM2017_cz.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/ISOM2017clanek.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Krticka_ISOM2017.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Smernice_mapy_2017.pdf
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4228


4. Povinnosti vydavatelů map pro orientační sporty 

 

Mapová rada ČSOS apeluje na vydavatele map pro orientační sporty, že jsou vázáni evidenčními povinnostmi 

vyplývajícími ze Směrnice pro tvorbu a evidence map ČSOS.  Vydavatel přijaté evidované mapy je povinen do 30 

kalendářních dnů od konání první soutěže ČSOS, pro kterou byla mapa použita, řádně doplnit všechny požadované 

údaje v systému Centrální evidence map dostupném z Mapového portálu ČSOS a předat 7 ks vytištěných map na 

adresu sekretariátu ČSOS a 2 ks příslušnému krajskému kartografovi. 

 

5. Reciproční poskytnutí dat Zeměměřického úřadu (ZÚ) 

 

Zeměměřický úřad v důsledku změny právní úpravy poskytování dat ZABAGED
®
 s účinností dnem 1. září 2017 

vypověděl smlouvu o výměně dat a spolupráci při jejich aktualizaci (reciproční smlouva), na jejímž základě bylo 

možné bezplatně získat data výškopisu jako podkladu pro mapování úspěšným účastníkům výběrového řízení na 

pořadatele soutěží ČSOS v OB. U již poskytnutých plnění bude reciprocita příjemci dodržena. 

Data výškopisu bude možné i nadále získat za úplatu v rámci hromadné svazové objednávky vybraných produktů 

ZÚ. Termín uzávěrky nejbližší objednávky je stanoven na 31. 1. 2018. 

 

 

Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS 

V Hradci Králové 27. 9. 2017 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Smernice_mapy_2017.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/CentralniEvidenceMap.pdf
http://mapy.orientacnisporty.cz/
http://www.orientacnisporty.cz/kontakt
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Adresar_MR_KK_2016.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Objednavka_dat_ZU.pdf

