
1 

 

Český svaz orientačních sportů 

Mapová rada 

Sdělení 03/2015 

Mapové rady ČSOS 

1. Nový systém Centrální evidence map 

Předsednictvo ČSOS schválilo na svém zasedání 4. 3. 2015 přepracovanou Směrnici pro 

tvorbu a evidenci map ČSOS, která v sobě zahrnuje systém Centrální evidence map. Směrnice 

je platná od 5. 3. 2015 a od tohoto data budou všechny vydávané mapy evidovány a 

archivovány v souladu s touto směrnicí. 

 

Nový systém evidence ruší evidenční listy (hlášenky) a žádosti o přidělení evidenčního čísla u 

oblastních kartografů. Oblastní kartografové byli nahrazeni krajskými kartografy, kteří budou 

evidovat mapy vydávané na území jim příslušného kraje. Je zrušeno rozdělení map na nové a 

obnovené, naopak je zavedeno členění na mapy evidované a neevidované. 

 

Všechny úkony evidence a archivace map od ohlášení evidované mapy až po archivaci 

správcem Archivu map ČSOS budou prováděny centrálně na Mapovém portálu ČSOS.  

 

Ohlášením připravované mapy podléhající evidenci je systémem vygenerováno evidenční 

číslo mapy, které podléhá přijetí krajským kartografem ve schvalovacím procesu. Mapu 

připravovanou pro konkrétní závod je možné ohlásit od zveřejnění závodu v kalendáři ORIS, 

tedy se značným předstihem před vydáním mapy. Po vydání mapy resp. po uskutečnění 

závodu je nezbytné do 30 dní doplnit příp. upřesnit evidované údaje a předat povinné výtisky 

na sekretariát a příslušnému krajskému kartografovi. 

 

Celý proces evidence a archivace mapy je popsán v kapitole 1.3 dokumentu Centrální 

evidence map. 

 

Nová směrnice nově upravuje rovněž zásady hospodaření s prostory (kapitola 7). Zavádí se 

princip blokace, tj. ochrany prostoru vydané mapy pro dobu 10 let od roku vydání ve 

prospěch vydavatele mapy. Jsou zde stanoveny požadavky na vydavatele map, aby se 

zabránilo kolizím s blokovanými a embargovanými prostory. Rovněž jsou zde stanoveny 

požadavky na zpracování a vydání map na hranici a mimo území kraje, v němž má vydavatel 

sídlo.  

2. Výzva k registraci uživatelů na Mapovém portálu ČSOS 

Mapová rada tímto vyzývá vydavatele map (kluby) k registraci na Mapovém portálu ČSOS. 

Vydavatelé pověří svého člena úkony souvisejícími s evidencí map tak, že mu v systému 

ORIS přidělí právo „evidence map“. Takto ověřenému uživateli bude automaticky přidělena 

na Mapovém portálu ČSOS role „vydavatel“, která ho opravňuje zapisovat do systému nově 

připravované mapy.  

 

Uživatelům, kteří jsou v systému ORIS registrováni bez práva „evidence map“, je 

automaticky přidělena role „přispěvatel“ umožňující přidání již vydané evidované mapy (tj. 

mapy vydané před rokem 2015) nebo mapy nepodléhající evidenci. 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Smernice_mapy_2015.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Smernice_mapy_2015.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/CentralniEvidenceMap.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Adresar_MR_KK_2015.pdf
http://csos.tmapserver.cz/
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/CentralniEvidenceMap.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/CentralniEvidenceMap.pdf
http://csos.tmapserver.cz/
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Podmínkou je, že uživatel pro registraci do Mapového portálu ČSOS použije e-mailovou 

adresu shodnou s adresou v systému ORIS. 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. Po registraci je identita uživatele ověřena proti aktuálním údajům v systému 

ORIS (je porovnávána e-mailová adresa a jméno a příjmení uživatele). 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). 

3. Způsob přidělování evidenčních čísel map pro závody konané v období 1. 3. 2015 až 

12. 4. 2015  

Mapová rada předpokládá následující harmonogram implementace Centrální evidence map: 

 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 období 1. 3. 

2015 až 12. 4. 2015 

 prezentace Centrální evidence map na semináři pořadatelů 21. 3. 2015 

 přechod systému do ostrého provozu 22. 3. 2015 

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: 

1) registrovaní uživatelé Mapového portálu ČSOS s přidělenou rolí „vydavatel“ (lze ověřit 

po přihlášení pomocí „Přihlásit“ v pravém horním rohu aplikace v přehledu „Moje 

stránka“ – musí být uvedena role „organizer“) 

 registrovaný uživatel může provést ohlášení mapy (součástí je žádost o přidělení 

evidenčního čísla) sám a vyčkat na přijetí žádosti krajským kartografem (a potvrzení 

evidenčního čísla) příp. odmítnutí žádosti s požadavkem na její doplnění 

2) neregistrovaní uživatelé Mapového portálu ČSOS se mohou obrátit na příslušného 

krajského kartografa nebo na předsedu MR 

 žádost o přidělení evidenčního čísla mapy se zasílá mailem na adresu krajského 

kartografa nebo 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). 

 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Adresar_MR_KK_2015.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Adresar_MR_KK_2015.pdf
mailto:langr.jan@centrum.cz
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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 

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 

Po přijetí ohlášené mapy krajským kartografem si lze autorizovaný záznam 

prohlédnout zde: http://csos.tmapserver.cz/cs/maps/9130. 

 

Náměty a připomínky k evidenci map na Mapovém portálu zasílejte na e-mailovou 

adresu mapovyportal@orientacnisporty.cz. Mapová rada předem děkuje všem 

zainteresovaným stranám za součinnost při implementaci systému Centrální evidence map. 

4. Seznam autorizovaných tiskařů pro digitální tisk map 

Mapová rada vydala seznam autorizovaných tiskařů pro tisk map ČSOS digitálními 

technologiemi včetně metodiky, která vydavatelům map poskytne alternativu v případě užití 

digitálního tisku. 

5. Závazný předpis Mapy pro LOB  

Mapová komise IOF vydala novelizaci závazného předpisu „International Specification for 

Ski Orienteering Maps ISSkiOM“ (dále jen ISSkiOM) v říjnu 2014 s platností od 1. prosince 

2014. Tento předpis je závazný pro mezinárodní závody IOF v LOB.  

Mapová rada ČSOS vydala novelizaci závazného předpisu Mapy pro LOB, která vstupuje v 

rámci ČSOS v platnost dnem 1. 4. 2015, zcela nahrazuje stávající předpis a je závazná pro 

všechny mapy pro LOB vydané po tomto datu. Na tento závazný předpis odkazuje 

aktualizovaná Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS. 

 

 

Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS 

V Hradci Králové 5. 3. 2015 

 

http://www.mapy.cz/s/g8Fr
http://csos.tmapserver.cz/cs/maps/9130
mailto:mapovyportal@orientacnisporty.cz
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/SeznamAutorizovanychTiskaru.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isskiom2014cz.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Smernice_mapy_2015.pdf

