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Dosavadní praxe v evidenci map

• žádost o číslo map u oblastního kartografa (způsob přidělování různý 
dle oblastí)

• vyplnění hlášenky na webu

• zaslání povinných výtisků pořadatelem – Milan Borovička/svaz

• předání povinných výtisků do archivu



Změny v evidenci map ČSOS

• Nová Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS s platností od 
5.3.2015, zahrnuje systém Centrální evidence map

• Co se ruší:
• hlášenky
• přidělování evidenčních čísel oblastními kartografy

• Co je nové:
• oblastní kartograf  krajský kartograf
• krajský kartograf eviduje mapy náležející svou polohou do území jeho kraje (k 

sídlu vydavatele mapy se nepřihlíží)
• je zrušeno rozdělení map na nové a obnovené
• z hlediska povinnosti evidence je zavedeno členění na mapy evidované a 

neevidované



Evidence map

• Evidence map je technicky zajištěna systémem Centrální evidence 
map, který je součástí Mapového portálu ČSOS 
(http://csos.tmapserver.cz/).

• Evidují se všechny mapy vytištěné v nákladu minimálně 100 ks, 
případně i s nákladem nižším, požádá-li vydavatel o přidělení
evidenčního čísla. 

• Jsou-li současně vydány mapy téhož prostoru s různými měřítky
(resp. mapa jednoho měřítka je výřezem mapy druhého měřítka), pak
se každé evidované mapě přidělí vlastní evidenční číslo.

http://csos.tmapserver.cz/


Získání evidenčního čísla mapy - postup
• Z hlediska uživatelských práv spolupracuje systém Centrální evidence 

map s ORISem

• Nejdříve je nutné vybranému zástupci oddílu nastavit práva pro 
evidenci map v IS ORIS

• Právo „Evidence map“ vám v IS ORIS může přidělit vedoucí klubu

• zkontrolujte si také váš email, který máte nastavený v IS ORIS (tento 
email se využívá pro registraci a přihlašování na Mapový portál).



Přístup na Mapový portál ČSOS

• Najedu na stránky Mapového portálu ČSOS http://csos.tmapserver.cz/

• Kliknu na „Přihlášení“ v pravém horním rohu

http://csos.tmapserver.cz/


Registrace do Mapového portálu ČSOS

Při registraci nového účtu uživatel zvolí jednu
z možností:

• pomocí jména, e-mailové adresy (ideálně shodná 
s ORISem) a hesla

• pomocí Facebook nebo Google účtu

• O úspěšné registraci je uživatel informován
notifikačním e-mailem, jehož potvrzením je 
účet aktivován.



Autorizace

• Po registraci je identita uživatele ověřena proti aktuálním údajům v 
systému ORIS (je porovnávána e-mailová adresa a jméno a příjmení 
uživatele). 

• Těm, kteří mají v systému ORIS právo "Evidence map", je 
automaticky přidělena role vydavatel s omezením na daný klub, pro 
nějž toto právo mají.

• Uživatelům, kteří jsou v systému ORIS registrováni (bez práva 
„Evidence map“), je automaticky přidělena role přispěvatel. 

• Pokud nelze ověřit práva vůči ORIS, práva přiděluje správce aplikace



Přihlášení



Dostupné menu
• Moje stránka = údaje o uživateli, role, 

ověření identity vůči ORIS

• Ohlásit připravovanou mapu = formulář, zde 
zažádám o evidenční číslo mapy

• Přidat mapu = zde mohu přidat informace o 
staré mapě, která v archivu chybí nebo přidat 
mapu nepodléhající evidenci

• Moje mapy = přehled mých map (ohlášené 
mapy, přidané mapy)





Poznámky

• krajský kartograf eviduje mapy náležející svou polohou do území jeho 
kraje (k sídlu vydavatele mapy se nepřihlíží) – při žádosti je tak v poli 
Kraj nutné zvolit správný kraj, kde se mapa nachází. V případě, že 
mapou prochází krajská hranice, zvolí se kraj, do kterého spadá větší 
část mapy. Mapový podklad na mapovém serveru obsahuje zákres 
administrativních hranic.

• Pokud není závod vedený v kalendáři IS ORIS (školní závody apod.) lze 
vyplnit pole závod ručně

• Formulář obsahuje i mapové okno, kde se zakresluje obrys mapy.



• Kliknutím na Uložit ve spodní části stránky je záznam 
uložen a zažádáno o evidenční číslo mapy.





Krajský kartograf žádost schvaluje
• Krajskému kartografovi se žádost nabízí na Mapovém portále a je mu 

taktéž zaslán notifikační email o vaší žádosti

• Pokud jsou všechny údaje v pořádku, včetně krajové příslušnosti, 
krajský kartograf žádost přijme  je schváleno vygenerované
evidenční číslo mapy

• Pokud nejsou všechny údaje v pořádku, krajský kartograf má možnost 
vrátit záznam k doplnění

• V obou případech je uživatel

informován notifikačním emailem



Přidělené evidenční číslo

• Naleznu u odpovídajícího záznamu v části Moje mapy nebo po kliknutí 
na odkaz v notifikačním emailu



Po závodě…

• do 30 dní je povinnost doplnit záznam mapy a odeslat povinné výtisky

• záznam lze doplnit kliknutím na Doplnit záznam u odpovídajícího 
záznamu v části Moje mapy 





Je možnost vložit také náhled mapy
• doporučeným formátem souboru je vektorový PDF exportovaný z 

grafického souboru mapy (OCAD, OO Mapper apod.). Dalšími možnými 
formáty jsou rastrové soubory (TIFF, JPEG) exportované z grafického 
souboru mapy nebo získané reprodukčními technikami (skenování, 
fotografie) z čistého výtisku mapy. Doporučené rozlišení rastrového 
souboru činí 300 dpi.

• náhledy jsou pro publikování převzorkovány na 96 dpi a opatřeny 
ochranným vodoznakem



Procesní model

• doplněním evidované mapy a 
zasláním povinných výtisků 
povinnosti pořadatele končí

• pokud je doplněný záznam v 
pořádku, schválí jej i krajský 
kartograf  záznam je k dispozici 
archiváři (Zdeněk Lenhart)



Povinné výtisky

Změna je také u počtu odevzdávaných povinných výtisků:

• 7 ks se předává na sekretariát ČSOS 
(Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov)

• 2 ks krajskému kartografovi
viz Adresář mapové rady ČSOS a krajských kartografů 
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Adresar_MR_KK
_2015.pdf

• v případě neevidovaných map doporučený počet výtisků 3 ks 
sekretariát ČSOS + 1 ks krajský kartograf 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova rada/Adresar_MR_KK_2015.pdf


Uživatelská podpora
• Pro podporu k aplikaci pište na mapovyportal@orientacnisporty.cz

• případně poradí krajští kartografové

• nebo členové Mapové rady

Doporučujeme si prostudovat
• aktualizovanou Směrnici pro tvorbu a evidenci map

• dokument Centrální evidence map

• sdělení Mapové rady ČSOS č. 03/2015 z 6. 3. 2015

viz stránky Mapové rady http://www.orientacnisporty.cz/mapova-rada

http://www.orientacnisporty.cz/mapova-rada

