
Nová mezinárodní norma map 
pro orientační běh ISOM 2017

Luděk Krtička

Ostravská univerzita, IOF Map Commission



ISOM Revision project
2009 - podněty k 
revizi (federace)

2010 – zpracování 
podnětů, vytvoření 

koncepce

2013 – First draft, 
připomínky 

federací

2015 – Final draft

2016 – Připomínky 
federací, test 

printy

2017 – Finalizace a 
publikace

IOF Map 
Commission

Členské 
federace 
(Mapové 

rady)

Council IOF

Odborné 
komise

Foot-O 
Commission

Athletes
Commission

….



Hlavní změny

• Zavedení striktních pravidel pro zvětšeniny (obsah mapy není závislý na 
použitém měřítku)

• Odstranění částí souvisejících s pravidly sportu

• Lepší generalizace – reálné velikosti značek ve skutečnosti (Footprints), 
detailnější specifikace minimálních rozměrů u řady plošných a liniových 
objektů

• Pravidla pro vhodnější grafickou implementaci (minimální mezery, minimální 
délky linií, min. velikosti ploch)

• Úpravy mapových značek (nové, odstranění, větší soulad s ISSOM 2010)

• Snaha o řešení problémů čitelnosti u poruchy barvocitu

• Vyšší přesnost definic symbolů a celková konzistence normy

• Adaptace ISOM na vývoj v oblasti digitálního tisku*



Měřítka map - zvětšeniny

• 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
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Footprints

• Definovány minimální půdorysné rozměry mapovaných 
plošných a liniových objektů (footprints) ve skutečnosti



Grafická implementace

• Minimální mezery

• Minimální délky linií

• Minimální rozměry šířky pro plochy

• Ztvárnění čárkovaných, tečkovaných a strukturovaných linií



Definice symbolů

• Celková snaha o co jejich nejpřesnější grafickou a textovou definici



Příklad definice mapové značky



Příklad definice mapové značky



Příklad nové značky



Vybraná řešení ve vztahu k poruchám 
barvocitu a přetisku
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Přesné grafické definice



Závěrem

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

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

• reaguje na problémy spojené s příchodem nových trendů a technologií 
(LiDAR) a následnou nedostatečnou generalizací a zhoršenou čitelností 
(overmapping)

• vhodné pracovní postupy a respektování normy = kvalitní, generalizovaná 
a čitelná mapa

• prozatím není dostatečně vyřešena problematika ve vztahu k poruchám 
barvocitu a tisk CMYKem (definice barev)



Děkuji za pozornost

Dostupné z:

http://orienteering.org/resources/mapping/

http://orienteering.org/resources/mapping/

