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ISOM

Jednou z povinností HR je kontrola kvality mapy a souladu mapy 

s příslušným mapovým klíčem.

• Co je to ISOM

• Čitelnost 

• Generalizace

• Minimální rozměry

• Rozměry značek
• Související dokumenty

• Technická kontrola mapy v OCADu



Co je to ISOM

• International Specification for Orienteering Maps

• Platná je z roku 2017

• IOF verze http://orienteering.org/wp-
content/uploads/2017/04/ISOM2017_20May2017.pdf

• Česká verze 
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2017-cz.pdf

• ISOM 2017 - 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.

http://orienteering.org/wp-content/uploads/2017/04/ISOM2017_20May2017.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2017-cz.pdf


Čitelnost

• Nečitelná mapa je nepoužitelná

• Jednoduchá nepřehuštěná kresba

• Žádné blechy – dodržení min. rozměrů

• Zavedené vzorce (např. spádnice v údolíčkách)

• Symboly téže barvy se nesmí dotýkat, viz minimální mezery

• Výrazné objekty výrazně nakreslené

• Minimální rozměry jsou definovány pro 1:15000 - viz ISOM, např. skalka 
0,6 mm = 9 m, světlina 1 mm2 = 15 x 15m = 225 m2

• pro zvětšené mapy budou grafické minimální rozměry úměrně větší (1.5 
krát větší pro měřítko mapy 1:10000), týká se nově i symbolů pro přetisk



Měřítka map - zvětšeniny

• zvětšeniny = čitelnost pro žáky a veterány

• referenční měřítko 1:15000

• tisky v jiném měřítku jsou prosté zvětšeniny
• 1:10000 - 150 %
• 1: 7500 – 200 %

• není povoleno používat odlišné varianty, 
např. měřítko mapy 1:10000 se symboly 
1:15000 (problém přeplněnosti obsahu / 
čitelnosti map)

• nově zvětšovány taktéž symboly pro dotisk

ISOM 2000
1:15000

ISOM 2000
1:10000

ISOM 2017
1:15000

ISOM 2017
1:10000



Generalizace

• Nelze zobrazit kompletní skutečnost

• Generalizace výběrem 
• jen to podstatné

• jen tolik, aby se to dalo přečíst 

• Grafická generalizace 
• zjednodušením - narovnání kudrlinek

• posunutím - aby se symboly nepřekrývaly, nedotýkaly

• zvětšením - aby to bylo srozumitelné



Paprsek 1998

mapařova 3. mapa

přehuštěno malými 

nevýznamnými objekty

minimální generalizace

čitelnost problematická!

Paprsek 2017

mapařova 99. mapa

dostatečně 

generalizovaná a 

čitelná mapa
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Minimální rozměry
• Minimální půdorysné rozměry (stopy) ve skutečnosti – definovány u značek aby 

napomohly mapařům při práci v terénu

• Neznamená to, že všechny objekty větší, než je uvedeno, vždy musí být 
zobrazeny v mapě. 

• Menší ale výrazné objekty mohou být mapovány, vždy však musí být zveličeny na 
minimální požadovanou grafickou velikost (stopu)



• U většiny liniových a plošných značek stopa odpovídá 
minimálním grafickým rozměrům v software

• u bodových značek stopa napomáhá především pokud se 
vyskytuje v blízkosti více objektů – vím, jestli je tam „nacpu“ 
nebo musím některé odsadit či zcela vypustit

Minimální rozměry



• Správně zmapovaná, ale špatně nakreslená mapa = problematická mapa

• Minimální mezery

• Minimální délky linií

• Minimální rozměry šířky pro plochy

• Ztvárnění čárkovaných, tečkovaných a strukturovaných linií – viz. ISOM

Grafická implementace



Definice značek

• Celková snaha o co jejich nejpřesnější grafickou a textovou definici



Rozměry značek

• mapové značky jsou definovány v jednotlivých software, do 
klíče nezasahujeme, neměníme velikost značek



Příklad definice mapové značky



Příklad definice mapové značky



Příklad nové značky



Související dokumenty



Grafické porovnání značek



Kontrola parametrů v OCADu

• kontrola mapy v lese je nutná (klasifikace, celkové pojetí mapy)

• technická kontrola v OCADu
• dodržení velikostí symbolů, žádné vlastní varianty

• dodržení minimálních délek

• dodržení minimálních ploch

• dodržení minimálních mezer

• některé náležitosti lze zkontrolovat pouze opticky/ručně a na základě 
zkušenosti – např. nadužívání pomocných vrstevnic, dodržení minimální šířky 
ploch



Příklad

• symbol pro 

chyby, např. 
purpurová



• vybrat objekt 

podle vlastnosti



• kontrola světlin

vybere všechny

menší 225 m2

(1 mm2)



• objekty svou

velikostí neodpovídající

mapové specifikaci



• vybrané objekty

vyplnit symbolem

pro chyby



• Výsledek –

purpurové objekty

nutno opravit



Co s chybami?

• řešit s hlavním kartografem

• nutno kontrolovat včas před závodem, ideálně ještě před stavbou 
tratí!!!

• je vhodné si před mapováním dát podmínku dodržení specifikace 
ISOM2017 do smlouvy s kartografy (u celostátních závodů je součástí 
smlouvy svazu s pořadateli)



Souhrn

• nová norma nepřináší velké změny pro závodníky, přináší spíše 
zásadní změny pro kartografy

• detailní, konzistentní, snaží se být dobrým vodítkem pro tvorbu 
kvalitních map

• Z hlediska funkce HR je nutné si nastudovat klíč a seznámit se 
nejenom se symboly a jejich popisem, ale také s minimálními 
grafickými rozměry (stopami) mapovaných objektů a pravidly pro 
jejich kresbu.

• Dodržování klíče = vhodná generalizace = čitelná mapa!



Děkuji za pozornost

Dostupné z:

http://www.orientacnisporty.cz/upload/doku
menty/csos/isom2017-cz.pdf

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2017-cz.pdf

