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1. Dodatek 1 specifikace Mapy pro orientační běh (ISOM 2017) 

 

Mapová komise IOF vydala „ISOM 2017 Appendix 1 - CMYK Printing and Colour Definitions“ v červnu 2018. 

Tento dodatek specifikace je závazný pro mezinárodní závody IOF v orientačním běhu. 

 

Mapová rada ČSOS vydala dodatek 1 specifikace Mapy pro orientační běh – „Definice CMYK tisku a barev“, který 

je komentovaným překladem anglického originálu. Tento dodatek vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 1. 

dubna 2019 a od 1. 4. 2019 je závazný pro všechny mapy pro orientační sporty 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. 

 

2. Seznam autorizovaných tiskařů pro tisk map ČSOS digitálními technologiemi 

 

Mapová rada ČSOS vydala aktualizovaný dokument s platností od 1. 4. 2019. Seznam byl naposledy vydán 

s platností od 1. 4. 2017. Jeho aktualizace zohledňuje změny, ke kterým došlo od posledního vydání v oblasti tiskařů 

schopných a ochotných zajistit tisk kvalitních map pro orientační sporty. Jejich aktualizovaný seznam je obsažen 

v článku 2.2. 

 

3. Novelizace specifikace ISOM 2017 

 

Mapová komise IOF vydala změnový dokument „ISOM2017 –Corrections“ v listopadu 2018. Tato novelizace 

specifikace je závazná pro mezinárodní závody IOF v orientačním běhu (týká se i závodů WRE v České republice). 

Přeložený přehled nejdůležitějších změn je k dispozici zde. Zřejmě v průběhu dubna 2019 bude vydána kompletní 

aktualizovaná verze ISOM 2017–2, která nahradí stávající verzi ISOM 2017. 

 

Po vydání kompletní verze ISOM 2017–2 bude připravena česká verze. Do jejího vydání s pravděpodobnou platností 

od 1. 1. 2020 zůstává v rámci ČSOS v platnosti stávající verze specifikace Mapy pro orientační běh. 

 

 

Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS 
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