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1. Způsob přidělování evidenčních čísel map pro závody konané v období 1. 3. 2015 až
12. 4. 2015
Mapová rada ČSOS vzhledem k přechodu na nový systém Centrální evidence map pro
orientační sporty pozastavila přidělování evidenčních čísel map oblastními kartografy.
Mapová rada předpokládá následující harmonogram implementace Centrální evidence map:








Návrh krajských kartografů krajskými svazy (13. 2. 2015, již splněno)
Předložení nové Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS předsednictvu ČSOS
1. 3. 2015
Schválení Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS předsednictvem ČSOS 4. 3.
2015 s účinností směrnice od 5. 3. 2015
Ověřovací provoz s vydavateli map pro soutěže OB a MTBO konané v březnu 2015
(1. 3. 2015)
Ověřovací provoz s vydavateli map pro soutěže OB a MTBO konané do poloviny
dubna 2015 (20. 3. 2015)
prezentace Centrální evidence map na semináři pořadatelů 21. 3. 2015
přechod systému do ostrého provozu 22. 3. 2015

Nový systém Centrální evidence map se nyní nachází ve stavu testování, ale již umožňuje
generovat nová evidenční čísla map. Pro kluby, které pořádají závody konané v období
1. 3. 2015 až 12. 4. 2015 a potřebují ohlásit novou mapu, je uplatňován následující postup
přidělení evidenčního čísla mapy:





žádost o přidělení evidenčního čísla mapy se zasílá mailem na adresu
langr.jan@centrum.cz
v žádosti musí vydavatel mapy uvést následující povinné údaje: název mapy, měřítko,
ekvidistanci, klub vydavatele, kraj dle převažující příslušnosti zmapovaného prostoru,
rok vydání, první závod na mapě (ORIS ID), druh mapy dle účelu použití, normu
použitou pro zpracování mapy a připojit zákres obrysu mapovaného prostoru (např.
zákresem na mapy.cz)
na základě uvedených údajů systém vygeneruje návrh evidenčního čísla mapy, které
podléhá přijetí příslušným krajským kartografem (krajský kartograf je automaticky
notifikován e-mailem).
Příklad informací zasílaných v žádosti:
název mapy: Černý les-Szydłówka
měřítko: 1:10 000
ekvidistance: 5 m
klub vydavatele: SKOB Havířov
kraj: Moravskoslezský
rok vydání: 2015
1

první závod: 29. 3. 2015 - 2.KJŽ (ORIS ID:2947)
druh mapy dle účelu použití: OB pěší
norma použitá pro zpracování mapy: ISOM
zákres mapovaného prostoru: http://www.mapy.cz/s/g8Fr
2. Výzva k registraci uživatelů na Mapovém portálu ČSOS
Mapová rada tímto vyzývá vydavatele map (kluby) a krajské kartografy k registraci na
Mapovém portálu ČSOS dostupným na adrese http://csos.tmapserver.cz/.
Způsob registrace
Uživatel se může registrovat do systému Mapového portálu ČSOS pomocí jména, e-mailové
adresy a hesla nebo může využít již existující Google nebo Facebook účet (mapový portál je
použije výhradně k ověření identity uživatele). Při registraci nového účtu uživatel zvolí jednu
z uvedených možností. O úspěšné registraci je informován notifikačním e-mailem, jehož
potvrzením je účet aktivován. Po registraci je uživateli přidělena role a s ní spojená práva.
Registrovaný uživatel aktivovaného účtu se přihlašuje do systému způsobem zvoleným při
registraci účtu.
Autentizace uživatelů
Po registraci je identita uživatele ověřena proti aktuálním údajům v systému ORIS (je
porovnávána e-mailová adresa a jméno a příjmení uživatele).
Uživatelům, kteří jsou v systému ORIS registrováni, je automaticky přidělena role
přispěvatel, umožňující přidání již vydané evidované mapy nebo mapy nepodléhající
evidenci.
Těm, kteří mají v systému ORIS právo měnit záznamy o závodech, je automaticky přidělena
role vydavatel s omezením na daný klub, pro nějž toto právo mají. Role vydavatel umožňuje
ohlášení evidované mapy a následné doplnění evidované mapy; + práva role přispěvatel.
Role koordinátor je přidělena správcem aplikace jednotlivým krajským kartografům na
základě pověření MR.
Pokud nelze identitu ověřit proti databázi systému ORIS, přiděluje uživatelská práva správce
aplikace na základě žádosti uživatele (případně po schválení pověřeným členem Mapové rady
ČSOS).
Mapová rada předem děkuje všem zainteresovaným stranám za součinnost při implementaci
systému Centrální evidence map.
Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS
V Hradci Králové 26. 2. 2015
Rozdělovník: krajští kartografové
pořadatelé závodů (březen až 12. duben 2015) dle IS ORIS
krajské svazy ČSOS
oblasti sekce OB
sekce ČSOS
sekretář ČSOS
předseda ČSOS
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