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Co je to ISSprOM

Bariéry

High x low-traffic 

Více úrovní

Čitelnost, generalizace

Nové značky
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Aktuální 2022



• International Specification for Sprint Orienteering Map

• Nejaktuálnější verze ISSprOM 2019-2 je ze září 2022

• IOF verze (anglicky) a český překlad

• Předepsané měřítko 1 : 4 000, 2 nebo 2,5 m interval vrstevnic (5 m 

pro prudké terény)
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Co je to ISSprOM



• Typický městský terén pro sprint je labyrint průchodů 

mezi masivními překážkami, bariérami

•Nepřekonatelné bariéry = tlustá černá čára (a tmavé plochy)

•Nepřekonatelnost = nelze překonat + je zakázáno překonat

•O nepřekonatelnosti rozhoduje mapař (se stavitelem tratí)

•Průchodná místa musí být jasně čitelná, velká mezera.
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Labyrint mezi bariérami



• Hnědá 30% pro mírný provoz vozidel nebo chodců, 50% pro silný 

provoz vozidel nebo chodců (např. hlavní silnice na mapě, Rialto v 

Benátkách, Karlův most v Praze)

• Tmavost hnědé volí mapař podle převažujícího provozu. Pro 

významné závody s uzavírkou provozu se většinou nerozlišuje 🡪

hnědá 30%
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Dva odstíny pro hnědé plochy



• Preferován princip „hlavní běžecké úrovně“,

• Je-li něco pod hlavní úrovní, je to podchod

• Je-li něco nad ní (jako strop), je to zastřešení, výjimečně most. 

• Mapujeme max. dvě běžecké úrovně (mosty, podchody)

• Mapujeme patu objektů (co vidí slepec s bílou holí)
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Více úrovní



• Nečitelná mapa je nepoužitelná

• Špatně čitelná mapa je unfair

• Jednoznačně musí být čitelné hlavně průchody v bariérách

• Mnohdy i za cenu dramatického potlačení detailů, zkreslení tvaru

• Žádné blechy, žádné rébusy

• Nezmapovatelná místa raději zakázat, tj. nakreslit jako zakázané
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Čitelnost



Čitelnost - minimální mezery mezi objekty



• Nelze zobrazit kompletní skutečnost, je potřeba zjednodušovat

• Generalizace výběrem 

• jen to podstatné

• jen tolik, aby se to dalo přečíst 

• nemapují se malé a frekventované objekty (odpadkové koše, lampy, 

sloupy, lavičky, reklamní poutače, malé keříky)

• nekreslí se nepřístupné dvory, hranice mezi domy, ploty uvnitř privátů

• uvnitř privátů se kreslí jen velké domy, velká voda, železnice.

• mapují se jedinečné objekty (kašny, sochy) a všechny bariéry 

• Grafická generalizace 

• zjednodušením - narovnání kudrlinek, zjednodušení tvaru

• posunutím - aby se symboly nepřekrývaly, nedotýkaly

• zvětšením - aby to bylo srozumitelné, zejména průchody!!

• Zavedené vzorce 

• mapuje se pata objektu, výška domu nerozhoduje
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Generalizace



Minimální mezera mezi budovami a 

jinými neprůchodnými prvky 

musí být 0.40 mm. Hranice 

dotýkající se budov se nezobrazují!!

Průchody, schodiště –

přerušovat vrstevnice!!



Časté chyby



Více úrovní

Pouze dvě jednoduché úrovně, více nemapovat!

Redefinice některých značek v ISSprOM 2019-2



Důležitá je férovost

Pouze dvě jednoduché úrovně, více nemapovat!

Nutná úzká spolupráce mapaře se stavitelem tratí!

Pokud je pochopení situace problém, vysvětlit v pokynech nebo 

mapovat pouze horní úroveň!

1 - zmapováno mapařem

2 - posouzeno jako příliš složité stavitelem

3 - upraveno mapařem (mapována pouze horní úroveň)



512.1 Vstup pod most nebo do tunelu



512.3 Oblast průchodná ve dvou 

úrovních



• přibližně 1/3 času mapování v terénu, 2/3 kresba

• snažím se připravit si co nejlepší podklady, část mapy lze i předkreslit

• když něco zapomenu nakreslit, lze si pomoci Street View / Panorama

• snažím se generalizovat porosty, nemapuji jednotlivé stromy, z průlezek 

vybírám ty největší, vybírám jen to podstatné

• zásadní jsou průchody mezi bariérami a zakázané prostory, situace 

musí být dobře čitelná a interpretovatelná závodníkem!!

• čekejte časté dotazy od místních: Co to tady děláte?? (je vhodné mít 

připravenou nějakou laicky srozumitelnou odpověď)

• je nutné dodržet jednotnou klasifikaci objektů v celé mapě (překonatelné 

X nepřekonatelné, zpevněná plocha X nezpevněná plocha

• revidovat špatnou sprintovou mapu je často časově náročnější než ji 

nakreslit znovu

• vždy si udělejte testovací výtisk toho co zmapujete a následně 

proveďte úpravy tam, kde je mapa špatně čitelná / nesrozumitelná
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Mapování sprintové mapy


