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1. Obecná ustanovení  
 Tato sm�rnice upravuje vztahy všech subjekt� v rámci �SOS, které se podílejí na tvorb� a 

využívání map pro jednotlivé disciplíny orienta�ního b�hu. 

1.1 Mapová rada a její �lánky 
1.1.1 Mapová rada �SOS (d�íve Mapová rada �SOB, dále jen MR) byla ustavena usnesením VH 
�SOB ze dne 6. 12. 1997 a jejím úkolem je zabezpe�ovat aktivity související s tvorbou map pro 
všechny disciplíny orienta�ního b�hu. Je partnerem pro jednání s Map Commission IOF. Má 
minimáln� p�t �len� v�etn� p�edsedy, kterého jmenuje P-�SOS.  
1.1.2 Nižším �lánkem jsou oblastní kartografové, kte�í jsou výkonnými pracovníky na úrovni 
jednotlivých oblastí. Oblastního kartografa navrhuje oblast, jeho schválení p�ísluší MR. Oblastní 
kartograf plní úkoly ur�ené MR, zejména: 
 - �ídí a eviduje mapovou �innost v oblasti 
 - p�id�luje eviden�ní �ísla map vznikajících v oblasti 
 - p�edkládá ke schválení p�edsednictvu oblasti pravidla pro výb�r a hospoda�ení s prostory v 
oblasti a �eší p�ípadné spory 
 - zodpovídá za soulad oblastní a svazové evidence map a pln�ní povinností z ní 
vyplývajících pro vydavatele map OB v p�íslušné oblasti 
 - vede evidenci map financovaných ze zdroj� oblasti 
 - vede evidenci aktivních kartograf� v oblasti 
 - v ur�ených termínech p�edává MR požadované údaje a hodnocení mapové práce v oblasti. 
1.1.3 Archiv map �SOS je z�ízen MR za ú�elem archivace všech historicky vydaných map pro 
orienta�ní b�h. Vedením Archivu map �SOS je pov��en správce. MR každoro�n� p�edává 
správci 3 exemplá�e vydaných map evidovaných na základ� eviden�ních list�. Správce archivuje 
všechny dostupné mapy pro orienta�ní b�h a aktuáln� udržuje jejich databázi. Správce 1× ro�n� 
podává MR zprávu o vedení Archivu map �SOS. Archiv map �SOS je p�ístupný ve�ejnosti. Za 
podmínek stanovených správcem a schválených MR je možné si jednotlivé exemplá�e map 
p�j�ovat nebo získat jejich kopii. Databázi map v archivu je možné získat na www stránce MR. 

1.2 Ostatní subjekty 
1.2.1 Nejd�ležit�jším subjektem mapové tvorby je kartograf. Kartografem se rozumí osoba  starší 
15ti let, která byla za�azena do registru kartograf� �SOS. Registr je ve�ejn� p�ístupný na www 
stránce MR. Kartograf je zodpov�dný za zpracování mapy v kvalit�, která formáln� i v�cn� 
odpovídá p�íslušným normám. 
1.2.2 Vydavatelem mapy se rozumí �SOS nebo jeho oblast, oddíl, klub nebo kroužek OB p�íp. 
sdružení oddíl�, klub� �i kroužk� orienta�ního b�hu. 
1.2.3 Zpracovatelem se rozumí vydavatel nebo jiná právnická �i fyzická osoba, která p�ebírá 
zodpov�dnost za zpracování mapového díla. 
1.2.4 Hlavní kartograf koordinuje veškeré práce související s tvorbou mapy. Osobu hlavního 
kartografa ur�uje vydavatel.  
1.2.5  Správce mapy je kontaktní osoba, která zastupuje vydavatele mapy. 

1.3 Mapa 
Mapa pro orienta�ní b�h je podrobná topografická mapa. Její podobu ur�uje norma pro 

p�íslušnou disciplínu orienta�ního b�hu. 
1.3.1 Mapy se �lení dle následujících kritérií (tu�ným písmem je uvedeno souhrnné ozna�ení): 
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 - dle sportovního odv�tví: - mapy pro (p�ší) orienta�ní b�h (OB) - ozna�ení dle ú�elu použití 
    - mapy pro lyža�ský orienta�ní b�h (LOB) …………………..… L 

 - mapy pro orienta�ní závod na horském kole (MTBO) ……..... M 
 - mapy pro Trail-O …………………………………………...….T 
 - mapy pro orienta�ní sprint ……………………………………. P 

 - dle ú�elu použití:  - mapy pro mezinárodní závody a závody sout�ží �SOS (OB) ...E 
      - mapy pro závody oblastních a nižších sout�ží (OB) …………. Z 
      - mapy výukové a náborové (OB) ……………………………... V 
 - dle zp�sobu zpracování: - mapy nové 
    - mapy obnovené 
1.3.2  Tvorba map pro orienta�ní b�h 

Tvorba map pro jednotlivé disciplíny orienta�ního b�hu se �ídí normou (závazným 
p�edpisem). Pro ú�ely sportovn� technických dokument� jsou tyto normy souhrnn� ozna�ovány 
pojmem „mapový klí�“. 
1.3.2.1  Mapy pro OB a Trail-O 

Tvorba map pro OB 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) je neplatná a je nahrazena samostatnou 
normou „Mapy pro LOB“. „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 a Trail-
O vydávané v �eské republice musí být v souladu s tímto závazným p�edpisem. 
1.3.2.2  Mapy pro orienta�ní sprint 

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. 
1.3.2.3  Mapy pro MTBO  

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. 
1.3.2.4  Mapy pro LOB  

Tvorba map pro LOB se �ídí závazným p�edpisem „Mapy pro LOB“, který je p�ekladem 
normy „International Specification for Ski Orienteering Maps ISSkiOM“ vydané IOF v roce 
2009 a MR �SOS v roce 2010. Mapy pro LOB vydávané v �eské republice musí být v souladu s 
tímto závazným p�edpisem. 
1.3.3.1  Mapy pro mezinárodní závody a závody sout�ží �SOS (OB) 

Pat�í sem mapy pro mezinárodní závody a všechny sout�že �ízené �SOS, dané Sout�žním 
�ádem sout�ží �SOS v orienta�ním b�hu.  
1.3.3.2  Mapy pro závody oblastních a nižších sout�ží (OB) 
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Pat�í sem mapy pro výkonnostní závody sout�ží, po�ádaných oblastmi a nižšími složkami 
�SOS. Do této skupiny pat�í i mapy tréninkové.  
1.3.3.3  Mapy výukové a náborové (OB) 

Pat�í sem výukové a školní mapy velkých m��ítek a dále mapy pro r�zné náborové akce. U 
t�chto map se doporu�uje umístit legendu všech používaných zna�ek mapového klí�e.  

 
1.3.4.1  Mapy nové 

Za novou mapu se považuje taková, která obsahuje alespo� 2/3 prostoru nov� zmapovaného, 
resp. revize je provedena nejmén� po 4 letech od vydání p�edchozí mapy. 
1.3.4.2  Mapy obnovené 

Za obnovenou mapu se považuje taková, která nespl�uje kriteria pro mapu novou. 

1.4 Autorství mapy 
Výkon autorského práva ke zpracované map� vzniká vydavateli p�evzetím díla od 

zpracovatele. Zpracovatel je autorem mapového díla a pov��uje vydavatele k výkonu jeho 
autorských práv. P�edm�tem p�evzetí se rozumí podklady v analogové form� (kartografické 
originály na foliích �i deskách) �i digitální form� (nap�. soubor .ocd), p�íp. vytišt�né mapy. 
Vydavatel má právo s dílem nakládat dle svého uvážení na základ� smlouvy o výkonu autorského 
práva. M�že p�evést právo k užití díla na jiný subjekt autorskou smlouvou za autorskou odm�nu; 
autorské právo však nadále z�stává autorovi (zpracovateli). Výkon autorského práva bude na 
map� vyzna�en v tiráži mapy zna�kou © a názvem vydavatele. Použije-li jiný subjekt originální 
analogové podklady �i digitální podklady ve vektorovém tvaru k vytvo�ení mapy, je povinen 
uvést ochranu autorských práv vykonávaných vydavatelem v tiráži mapy. Zpracovatel nesmí 
poskytnout digitální podklady t�etím stranám bez souhlasu vydavatele. Chce-li vydavatel jako 
podkladu použít mapu pro OB (LOB, MTBO, Trail-O, sprint), je povinen mít písemný souhlas 
vydavatele této mapy. 

2. Financování map 
Ceny kartografických prací MR nestanovuje ani nereguluje.  

2.1  Finan�ní zdroje 
2.1.1  P�ísp�vek na mapu z vlastních zdroj� �SOS 

Poskytování p�ísp�vku se �ídí platnou Sm�rnicí pro hospoda�ení, p�ípadn� dalšími normami 
a pravidly v rámci jednotlivých odv�tví a úrovní svazových subjekt�. P�ísp�vky jsou 
poskytovány na následujících úrovních: 
2.1.1.1  �SOS 

P�ísp�vek na mapu je sou�ástí p�ísp�vku za kvalitu závodu, který je zakotven ve Sm�rnici 
pro hospoda�ení a specifikován ve smlouv� mezi �SOS a po�adatelem závodu. 

P�ísp�vek m�že být poukázán až po spln�ní všech podmínek smlouvy, tedy až po zaslání 
eviden�ního listu mapy a vzorových výtisk� MR a p�íslušnému oblastnímu kartografovi. 
2.1.1.2 Oblast �SOS 

Oblast na základ� schváleného rozpo�tu poskytuje p�ísp�vek na mapy vzniklé v oblasti dle 
platných pravidel. M�že poskytnout p�ísp�vek i na mapu, na kterou už byl poskytnut p�ísp�vek z 
jiného zdroje �SOS. 
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2.1.1.3 OSOB 
Okresní �i m�stský svaz OB (je-li z�ízen) m�že na základ� schváleného rozpo�tu poskytnout 

p�ísp�vek na mapy dle platných pravidel. 
2.1.2  P�ísp�vek na mapu z grantu poskytnutého �SOS jiným subjektem 

V p�ípad� p�id�lení grantu ur�í MR pravidla pro jeho využití a zve�ejní je. 

 

3.  Evidence map 
MR eviduje každou nov� zpracovanou mapu pro orienta�ní b�h spl�ující ur�itá kritéria. 

Cílem této evidence je dokonalý p�ehled o všech vytvo�ených mapách na centrální úrovni a v 
takové podob�, aby d�ležité informace o nich byly p�ehledn� sestavené a co nejrychleji p�ístupné 
MR i uživatel�m. Každá vznikající mapa musí obsahovat povinné atributy, které ji jednozna�n� 
identifikují. 

Evidují se všechny mapy nové a obnovené, které jsou vytišt�ny ofsetovým tiskem nebo jinou 
technologií v nákladu min. 100 ks p�íp. mapy nové s nákladem nižším, požádá-li vydavatel o 
p�id�lení eviden�ního �ísla. Mapy obnovené s nižším než minimálním nákladem se neevidují a 
musí mít název shodný s názvem p�edchozí nové mapy odlišený jen po�adovým �íslem varianty 
(nap�. nová mapa Lesík, obnovené mapy Lesík 1, Lesík 2 atd.). Vydavatel neevidované mapy 
vyplní do polí�ek eviden�ního �ísla mapy údaje dle skute�nosti s tím, že údaj o po�adovém �ísle 
mapy v oblasti v daném roce ponechá bez vypln�ní. Je-li proveden dotisk map z nezm�n�ných 
podklad�, pak eviden�ní �íslo mapy i její název z�stávají stejné a taková mapa se neeviduje. 
Jsou-li sou�asn� vydány mapy téhož prostoru s r�znými m��ítky (resp. mapa jednoho m��ítka je 
vý�ezem mapy druhého m��ítka), pak se mapa menšího plošného rozsahu považuje za mapu 
obnovenou. 

3.1  Eviden�ní �íslo mapy a jeho p�id�lení 
Eviden�ní �íslo mapy je pro každou evidovanou mapu unikátní a tím ji jednozna�n� ur�uje. 

Skládá se ze 4 údaj�, které vyjad�ují rok vydání mapy, p�íslušnost k oblasti, po�adové �íslo 
vydané mapy v oblasti v daném roce a druh mapy dle ú�elu použití. 
3.1.1  Zásady pro p�id�lování eviden�ních �ísel map  

Eviden�ní �íslo mapy p�id�luje a eviduje oblastní kartograf. Vydavatel evidované mapy je 
povinen zažádat p�íslušného oblastního kartografa o jeho p�id�lení, a to nejpozd�ji 2 týdny p�ed 
dokon�ením tiskových podklad�. Musí p�itom uvést následující údaje: název mapy, m��ítko, 
ekvidistanci, druh mapy dle ú�elu použití a vymezení prostoru. Na základ� t�chto údaj� oblastní 
kartograf p�id�lí map� eviden�ní �íslo. 

3.2  Tiráž mapy 
Tiráží mapy se rozumí souhrn údaj�, které mapa obsahuje, a formy, ve které jsou tyto údaje 

vyjád�eny. Následující tiráž je pro všechny mapy pro orienta�ní b�h závazná. 
3.2.1  Povinná tiráž na mapách pro orienta�ní b�h 

Výrazn� a v souladu s grafickou úpravou mapy musí být umíst�n název mapy, m��ítko, 
ekvidistance a stav. Ostatní identifika�ní údaje musí být umíst�ny spole�n� (nap�. formou 
tabulky) v následujícím �len�ní: 
 Evidence map OB   (�ty�dílné eviden�ní �íslo) 
 Mapovali     v m��ítku 
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 Kreslili  
 Hlavní kartograf      
 Zpracoval 
 Vytiskl  
 Mapové podklady 
 Vydal  © 
 Správce mapy 

Údaj o správci mapy se doporu�uje graficky odd�lit. Povinn� musí být na map� umíst�n 
obrys mapy v malém m��ítku, kde budou parcelovány plochy jednotlivých mapa��. Tyto údaje 
mohou být také sou�ástí lokaliza�ní mapky prostoru, kterou se doporu�uje na mapách pro 
orienta�ní b�h uvád�t. 

Na map� musí být umíst�na 3 rezervní polí�ka pro p�ípad poruchy elektronického razícího 
systému. Musí spl�ovat následující požadavky: minimální velikost polí�ek dle platných Pravidel 
OB, výrazné grafické zpracování odlišné od okolní grafiky, minimální síla obrysové �áry 0.5 
mm, ozna�ení polí�ek R1, R2, R3, umíst�ní v libovolném z roh� mapy tak, aby všechna polí�ka 
byla v dosahu kleští, zachovat orientaci popisu polí�ek k severu. Pro výukové a náborové mapy 
(V) se jedná o doporu�ení. 

Jsou-li v map� použity zna�ky pro zvláštní objekty (zna�ky �. 118, 314, 418, 419, 420, 539 a 
540 dle p�edpisu Mapy pro orienta�ní b�h, zna�ky �. 314, 418, 419, 420, 539 a 540 dle p�edpisu 
Mapy pro MTBO a dále zna�ky �. 118, 314, 420, 539 a 540 dle p�edpisu Mapy pro orienta�ní 
sprint) nebo zna�ky v tomto klí�i neuvedené, musí být jejich definice uvedena v legend� mapy. 
Poznámky a p�íklady k údaj�m v tiráži: 
a) Evidence map OB   97  06  01  E 
 - uvede se p�id�lené eviden�ní �íslo mapy 
 97 - rok vydání mapy 
 06 - �íslo oblasti: 01 - Praha  02 - St�edo�eská 03 - Západo�eská 
    04 - Jiho�eská  05 - Ješt�dská  06 - Východo�eská 
    07 - Vyso�ina  08 - Slezská  09 - Hanácká  
    10 - Valašská  11 - Brn�nská 
 01 - po�adové �íslo vydané mapy v oblasti v daném roce 
 E - druh mapy dle ú�elu použití:        
  E - mapy pro mezinárodní závody a závody sout�ží �SOS (OB)   
  Z - mapy pro závody oblastních a nižších sout�ží (OB)    
  V - mapy výukové a náborové (OB)       
  L - mapy pro lyža�ský orienta�ní b�h (LOB)     
  M - mapy pro orienta�ní závod na horských kolech (MTBO) 
  T - mapy pro Trail-O 
  P - mapy pro sprint 
b)  Mapovali v m��ítku 1:7 500 Josef Pomalý a Jaroslav Rychlý 
 - uvést m��ítko mapování 
 - uvést jména mapa�� 
c)  Kreslili v programu OCAD 7.03 Ji�í Precizní, Kartografie Lhota 
 - byla-li mapa kreslena digitáln�, uvést název programu  
 - uvést jména kresli�� nebo název zpracovatele 
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d)  Hlavní kartograf  Josef  Novák 
 - uvést jméno hlavního kartografa 
e)  Zpracoval OOB Dolní Lhota 
 - uvést název zpracovatele (pokud se liší od vydavatele) 
f)  Vytiskl  v kv�tnu 1997  Sportprint Velká Lhota  
 - uvést m�síc a rok tisku map a název a sídlo tiskárny 
g)  Mapové podklady: - nap�. v p�ípad�, že bude použita mapa pro OB 
   mapa pro OB Ochoz 1987       
   mapa pro OB Háj 1996 © OOB Horní Lhota     
h)  Vydal  ©  OOB Dolní Lhota 
 - uvést název vydavatele resp.vydavatel� 
i)  Správce mapy   Josef  Novák, Orientální 1, 599 99 Dolní Lhota    
   tel./fax: 0123 - 456789 
 - uvést jméno správce mapy, kontaktní adresu a spojení  
3.2.2  Postihy p�i nedodržení tiráže 

MR m�že u map druhu E, L, M, P, T a Z p�i nedodržení tiráže navrhnout p�íslušným 
sout�žním komisím krácení p�ísp�vku za kvalitu závodu resp. oblastem krácení p�ísp�vku na 
mapu. 
3.3  Eviden�ní náležitosti mapy 
3.3.1 Eviden�ní list mapy 

Eviden�ní list mapy je formulá�, který slouží pro p�enos d�ležitých informací o map� a jejím 
zpracování od vydavatele k MR a oblastnímu kartografovi. Obsahuje údaje uvedené v tiráži 
mapy, navíc však vyžaduje dopln�ní údaj� o technických parametrech tisku. Údaje eviden�ního  
listu mapy se interaktivn� vkládají do formulá�e na www stránce MR. Ve výjime�ných p�ípadech 
je možno použít tiskopisu, jehož vzor je uveden v p�íloze �. 1. 
Poznámka: V kolonce technika tisku se vyplní použitá technologie tisku mapy (ofset, laserový 
tisk). V p�ípad� jiné než ofsetové techniky tisku se uvede název a typ tiskového za�ízení (nap�. 
laserový tisk; RICOH Aficio™ AP 305). U ofsetového tisku se vyplní zp�sob tisku barev (5 IOF, 
5 IOF+1, CMYK, CMYKB – viz kapitola 3.5 p�edpisu Mapy pro orienta�ní b�h). U všech 
tiskových technik se krom� tiskového nákladu mapy uvede ješt� použitý druh papíru a jeho m�rná 
hmotnost (gramáž) (nap�. natíraný ofset 115 g/m2 nebo k�ída 135 g/m2). 

3.4  Zásady evidence map 
Vydavatel evidované mapy je povinen do 30 kalendá�ních dn� od vytišt�ní map resp. konání 

závodu, pro který byla mapa poprvé použita, �ádn� vyplnit eviden�ní list mapy na www stránce 
MR a zaslat 10 ks map na adresu pov��eného �lena MR a kopii eviden�ního listu mapy spolu s 2 
ks map na adresu p�íslušného oblastního kartografa.  Adresy pov��eného �lena MR pro evidenci 
map a oblastních kartograf� jsou uvedeny v Adresá�i �SOS a v Adresá�i Mapové rady �SOS a 
oblastních kartograf�. 
3.4.1  Podmínky pro vyplacení p�ísp�vku na mapu z vlastních zdroj� �SOS 

P�ísp�vek na mapu z vlastních zdroj� �SOS je možné získat jen na evidovanou mapu. 
Nutnou podmínkou pro vyplacení p�ísp�vku je �ádné vypln�ní eviden�ního listu mapy a v�asné 
zaslání povinných výtisk� na adresu pov��eného �lena MR a p�íslušného oblastního kartografa. 
P�i nespln�ní této podmínky bude splatnost p�ísp�vku pozastavena do doby jejího spln�ní. P�i 
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zpožd�ní delším než 3 m�síce m�že být na návrh MR p�ísp�vek zrušen bez náhrady p�íslušným 
orgánem �SOS. 
3.4.2  Postihy p�i nedodržení zásad evidence map 

MR m�že u map druhu E, L, M, P, T a Z p�i nedodržení zásad evidence map navrhnout 
p�íslušným sout�žním komisím krácení p�ísp�vku za kvalitu závodu resp. oblastem krácení 
p�ísp�vku na mapu. 

 

3.5  Databanka map �SOS 
MR sestaví za každý rok ze získaných map a jejich eviden�ních list� 10 sborník� map a 

zve�ejní p�ehled map v daném roce zpracovaných na www stránce MR. Mapy budou fyzicky 
uchovány v Archivu map �SOS ve t�ech exemplá�ích. Na www stránce MR bude dostupný on-
line informa�ní systém o mapách pro OB. Jeho základem je propojení databáze Archivu map 
�SOS s podrobnou mapou �eské republiky. On-line informa�ní systém umožní prohledávání 
databáze map, vyhledání a zobrazení mapy na základ� dotazu do databáze a naopak vypsání 
informací o map� zvolené grafickým výb�rem v podrobné map� �eské republiky. Každá mapa 
v on-line informa�ním systému je reprezentována svým obrysem, rastrovým náhledem a 
záznamem v databázi. 
  

4.  Hospoda�ení s prostory 
Zásady pro hospoda�ení s prostory pro OB jsou navrženy tak, aby v b�žných p�ípadech 

zabránily spor�m, p�ípadn� daly jasný návod, jak situaci �ešit. Zásady p�edpokládají �ízení na 
úrovni svazové, kde budou výkonnými orgány sout�žní komise a MR �SOS, a na úrovni 
jednotlivých oblastí, kde výkonným orgánem bude sout�žní komise  resp. p�edsednictvo oblasti a 
oblastní kartograf.  

4.1  Závazná pravidla �SOS pro hospoda�ení s prostory pro OB 
Zásady na úrovni svazu �eší zájmy �SOS spojené s po�ádáním vrcholných mezinárodních 

sout�ží v �eské republice a podmínky využívání prostor� vydavateli. Pravidla se liší dle typu 
po�adatele sout�ží, pro n�ž je mapa ur�ena. 
4.1.1  �SOS 

P�edsednictvo �SOS má právo se souhlasem MR vyhlásit jako hájené (uzav�ít)  prostory pro 
p�ipravované vrcholné mezinárodní akce (MS, SP),  nejpozd�ji však 24 m�síce p�ed jejich 
konáním. V tomto p�ípad� budou všechny nároky ostatních vydavatel� na zpracování mapy v 
uzav�ených prostorech anulovány. Výjimky v p�ípad� již zapo�atých prací jiným vydavatelem 
v dob� vyhlášení blokace �eší P-�SOS. 
4.1.2  Sout�že �SOS v OB 

Vydavatel (po�adatel), který má zájem zpracovat novou mapu pro závod sout�ží �SOS, se 
p�ihlásí do výb�rového �ízení na po�adatele závod� sout�ží �SOS v OB vypsaného �SOS. 
Vydavatel (po�adatel), který úsp�šn� projde výb�rovým �ízením, má blokován uvedený prostor 
do p�id�leného termínu závodu, pro n�jž je mapa ur�ena. Výjimky v p�ípad� již zapo�atých prací 
jiným vydavatelem v dob� vyhlášení výsledk� výb�rového �ízení �eší sout�žní komise �SOS. 
4.1.3  Ostatní sout�že 
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Oblasti upravují svými p�edpisy zpracování map pro závody všech ostatních sout�ží. 
P�ípadné spory uvnit� oblasti �eší oblastní kartograf p�íp. p�edsednictvo oblasti, spory 
mezioblastní pak MR. Ta je zárove� nejvyšším odvolacím orgánem a její rozhodnutí je kone�né. 
4.1.4  Pravidla pro hospoda�ení s prostory v oblastech 

MR �SOS doporu�uje oblastním kartograf�m, aby zpracovali závazná pravidla pro 
hospoda�ení s prostory ve svých oblastech. Tato pravidla nesm�jí odporovat závazným pravidl�m 
�SOS pro hospoda�ení s prostory. 
 

5.  P�echodná a záv�re�ná ustanovení 
5.1 P�echodná ustanovení 

5.2 Záv�re�ná ustanovení 
5.2.1 Tato sm�rnice nabývá ú�innosti dne 1. 7. 2001 a v plném rozsahu nahrazuje dosud platnou 
Sm�rnici pro tvorbu a evidenci map �SOB ze dne 8. 3. 1997.  

5.2.2 Novelizací ze dne 26. 5. 2010 se upravuje zn�ní kapitoly 1.3.2.1  Mapy pro OB a Trail-O, 
dopl�uje se kapitola 1.3.2.4  Mapy pro LOB a pojem „�SOB“ se v celém textu nahrazuje 
pojmem „�SOS“. Sm�rnice v novelizovaném zn�ní nabývá ú�innosti dne 1. 6. 2010. 
5.2.3 Novelizací ze dne 16. 3. 2011 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. 


