


Mapový portál ČSOS zpřístupní v prostředí webového prohlížeče bohatou 
škálu informací, zejména o vydaných účelových mapách, všem příznivcům 
orientačního běhu a veřejnosti. Poskytne uživatelům nejen oficiální a platné 
informace ČSOS, ale vytvoří prostor i pro vkládání uživatelských informací 
či událostí.

CO ZNAMENÁ MAPOVÝ PORTÁL ČSOS A KOMU JE 
URČEN?

K ČEMU LZE VYUŽÍT EXPORT MAPY DO FORMÁTU KML?

MUSÍM APLIKACI INSTALOVAT NA SVÉM POČÍTAČI? 
V JAKÉM PROSTŘEDÍ MOHU S MAPAMI PRACOVAT?

MOHU NÁHLEDY MAP POUŽÍT PRO ORGANIZOVANÉ 
ČI HROMADNÉ AKCE?

KAM MOHU ZASLAT UŽIVATELSKÉ PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY?

CO APLIKACE NABÍZÍ?

KOLIK MAP A V JAKÉ FORMĚ JE PROSTŘEDNICTVÍM 
PORTÁLU ZPŘÍSTUPNĚNO?

JAK NALEZNU DOSTUPNÉ ÚDAJE O HLEDANÉ MAPĚ?

KDO ZA TÍM VŠÍM STOJÍ?

CO AUTOŘI APLIKACE CHYSTAJÍ V DALŠÍCH VERZÍCH? 

JEDU NA ZÁVOD A ZAJÍMAJÍ MĚ EXISTUJÍCÍ MAPY V 
OKOLÍ – JAK JE VYHLEDÁM?

• moderní mapový klient s rozšiřitelnou škálou mapových podkladů
• graficky atraktivní uživatelské prostředí
• rozšířené možnosti vyhledávání a práce s výsledky
• georeferencované náhledy map
• jednotné prostředí pro pořízení, správu i publikaci dat
• možnost propojení s komponentami nově budovaného informačního 

systému ČSOS
• možnost integrace s dalšími užitečnými službami - např. plánovačem tras

Aplikací je zpřístupněno téměř 6 000 map, které správce Zdeněk Lenhart 
v Archivu map ČSOS eviduje a fyzicky archivuje. Jednotlivé mapy jsou 
vyjádřeny v mapě svým obrysem, v databázi popisnými údaji a doplněny 
rastrovým náhledem a georeferencí.

Znám-li název mapy, zapíšu jej nebo jeho fragment do rámečku a nechám 
vyhledat. Výběr mohu upřesnit dalšími kritérii v rozšířeném vyhledávání. 
Výběr mohu provést i graficky v mapě. Podrobné informace o mapě získám 
poklepem na ikonu        .

Kliknu do mapy pravým tlačítkem myši a nechám zobrazit seznam 
dotčených map v liště výsledků. Mapy v okolí vyhledám v rozšířeném 
vyhledávání určením polohy (názvem blízkého sídla nebo GPS souřadnicí 
číselně nebo kliknutím do mapy) a vzdálenosti. 

K zobrazení náhledu mapy ve volně stažitelné aplikaci Google Earth.

Nic nemusím instalovat. Jedná se o webovou aplikaci založenou na 
technologiích Google Maps API a Google Fusion Tables. Jsou preferovány 
prohlížeče Google Chrome či Safari, použít lze i prohlížeč Mozilla Firefox 
verze 11 a vyšší či Internet Explorer od verze 9.

Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu 
vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce. Proto 
je jejich kvalita uměle snížena a jsou opatřeny vodoznakem ČSOS. Pro-
síme, kontaktujte správce mapy uvedeného v databázi a získejte od něho 
mapy odpovídající tiskové kvality.

Nejlépe e-mailem na adresu archiv.map.csos@gmail.com – k jeho poslání 
je možno využít tlačítka v nástrojové liště. 

Mapový portál ČSOS je společným projektem Mapové rady ČSOS a společnosti 
T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové, která zabezpečuje jeho technickou reali-
zaci a provoz. Projekt vznikl jako diplomová práce Ondřeje Veselého. 
Více informací získáte v aplikaci v záložce O projektu.

• přechod na kompletní správu archivu map v nové aplikaci s registro-
vaným přístupem vybraných uživatelů

• rozšíření škály mapových podkladů
• pokračovat v georeferenci stávajících i nově vkládaných map
• zobrazit areály pevných kontrol, embargované prostory, centra závodů
• podporu uživatelského vkládání map a komentářů
• integraci s budovaným informační portálem ČSOS (kalendář, centra 

závodů, postupy)
• začlenit evidenci map od přidělení evidenčního čísla až po archivaci map


