
 Podpora tvorby map v oblastech 2023 

 Kluby  v  menších  oblastech  mají  velké  problémy  zajistit  dostatek  prostředků  pro  financování 
 kartografických  prací  spojených  s  tvorbou  map  v  jejich  regionu.  Cílem  ČSOS  je  proto  tvorbu 
 map v těchto regionech finančně podpořit, a to již čtvrtým rokem po sobě. 
 O podporu lze nově požádat i v případě map pro MTBO a LOB. 

 Celkový objem finančních prostředků 
 175000,- Kč 

 Oprávněný žadatel: 
 ●  Je členem ČSOS (klub, oddíl), 
 ●  je  bezdlužnou  osobou  u  Finanční  správy  ČR  a  nedluží  na  sociálním  ani  zdravotním 

 pojištění. 

 Způsob financování  : 
 ●  Po  vydání  mapy  žadatel  vystaví  ČSOS  fakturu  (podle  závazného  vzoru)  ve  výši 

 přiznané podpory, nejpozději do 30. 11. 2023, 
 ●  pro  vystavení  faktury  je  potřeba  nejdříve  doložit  vytvořenou  mapu  (alespoň  odkazem 

 na  Mapovém  portálu,  kde  je  mapa  po  závodě  nahraná,  nebo  zasláním  mapy  ve 
 formátu PDF / OCAD na Sekretariát ČSOS), 

 ●  v  případě  nepravdivých  informací  nebo  realizaci  menší  části  mapy,  než  bylo  v  žádosti 
 uvedeno, může být přiznaná podpora krácena (až o 100%). 

 Harmonogram: 
 ●  do 26. února 2023 23:59 - uzávěrka žádostí 
 ●  do 15. března 2023 - zveřejnění rozhodnutí o přiznání podpory 
 ●  do 15. listopadu 2023 - uzavřená evidence mapy včetně předání povinných výtisků 
 ●  do 30. listopadu 2023 - kontrola plnění, vypořádání podpory 

 Kontakt v případě dotazů či nejasností: 
 Dominika Plochová,  d.plochova@gmail.com  , 604751051 
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 Mapy pro orientační běh 

 Společná ujednání: 
 ●  Přihlášky  do  26.  února  2023  (vyplnění  formuláře  a  ohlášení  na  Mapovém  portálu: 

 https://mapy.orientacnisporty.cz/  ), 
 ●  každý  klub  ČSOS  může  zažádat  o  podporu  pro  maximálně  2  mapy  v  OB  v  daném 

 kalendářním roce, 
 ●  maximální  počet  bodů  je  12,  žadatel  musí  dosáhnout  min.  na  6  bodů,  aby  mu 

 podpora byla přiznána, 
 ●  na podporu nevzniká nárok automaticky, 
 ●  maximální částka, kterou lze podpořit jednu žádost, je 20 000 Kč, 
 ●  o výši podpory rozhodne Výkonný výbor ČSOS a rozhodnutí zveřejní do 15. 3. 2023, 
 ●  o výjimkách z uvedených pravidel může rozhodnout pouze Výkonný výbor ČSOS. 

 1.  MAPY URČENÉ PRO OBLASTNÍ ŽEBŘÍČKY 

 Mapa musí splňovat následující podmínky  : 
 ●  Minimální  zmapovaná  plocha  je  1,5  km²  v  mapovém  klíči  ISOM  2017-2,  resp.  0,5  km² 

 ve sprintovém klíči ISSprOM 2019-2, 
 ●  poprvé  je  použita  pro  závod  dané  oblasti  ČSOS  v  roce  2023  (oblastní  mistrovství, 

 žebříčkový závod). 

 Mapa nesplní podmínky finančního příspěvku, pokud: 
 ●  Poprvé  je  použita  pro  závod  vyšší  soutěže  ČSOS  (ŽB,  ŽA,  ČP,  MČR),  mezinárodní 

 akce nebo vícedenní závody, které nejsou zařazeny do oblastních soutěží, 
 ●  již  získala  finanční  příspěvek  v  minulém  roce  (z  Fondu  na  podporu  tvorby  map  v 

 oblastech  2022),  ale  nebyla  vydána  kvůli  zrušení  závodu  (ten  bude  uspořádán  v  roce 
 2023). 

 Bodová kritéria: 

 1) velikost mapy 
 a)  menší  než  1,5  km²  (ISOM  2017-2),  resp.  0,5  km²  (ISSprOM  2019-2)...  nesplňuje 

 podmínky 
 b)  1,5 - 3 km² (ISOM 2017-2), 0,5 km² a více (ISSprOM 2019-2) ........................1 bod 
 c)  3 km²- 5 km² (ISOM 2017-2)................... .........................................................2 body 
 d)  více než 5 km² (ISOM 2017-2)..........................................................................3 body 

 2) stáří prostoru 
 a)  předchozí mapa prostoru byla vydána v letech 2018-2022 ..............................0 bodů 
 b)  předchozí mapa prostoru byla vydána v letech 2008-2017 ..............................1 bod 
 c)  předchozí mapa prostoru vznikla před rokem 2007 včetně ..............................2 body 
 d)  v prostoru nikdy nebyla žádná mapa pro orientační běh ..................................3 body 
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 3) rozsah akce  1  : 
 a)  nad 500 účastníků……………………………………...…………………………….0 bodů 
 b)  351 - 500 účastník……  …………………………………………………….…….....2 body 
 c)  201 - 350 účastníků…………………………………………………………….…….4 body 
 d)  0 - 200 účast…………………….…………….……………..………………………..6 bodů 

 2.  MAPY URČENÉ PRO JINÝ ÚČEL NEŽ OBLASTNÍ ŽEBŘÍČKY 

 Mapa musí splňovat následující podmínky  : 
 ●  Minimální  zmapovaná  plocha  je  1,5  km²  v  mapovém  klíči  ISOM  2017-2,  resp.  0,5  km² 

 ve sprintovém klíči ISSprOM 2019-2, 
 ●  poprvé použita pro veřejný závod/akci pro veřejnost v roce 2023, 
 ●  mapa vznikne na některém z území vymezených v kritériu 3). 

 Mapa nesplní podmínky finančního příspěvku, pokud: 
 ●  Poprvé  je  použita  pro  závod  vyšší  soutěže  ČSOS  (ŽB,  ŽA,  ČP,  MČR),  mezinárodní 

 akce, oblastní žebříček nebo vícedenní závody, 
 ●  již  získala  finanční  příspěvek  v  minulém  roce  (z  Fondu  na  podporu  tvorby  map  v 

 oblastech  2022),  ale  nebyla  vydána  kvůli  zrušení  závodu  (ten  bude  uspořádán  v  roce 
 2023), 

 ●  mapa vznikne mimo území vymezená v kritériu 3). 

 Bodová kritéria: 

 1) velikost mapy 
 a)  menší  než  1,5  km²  (ISOM  2017-2),  resp.  0,5  km²  (ISSprOM  2019-2)...  nesplňuje 

 podmínky 
 b)  1,5 - 3 km² (ISOM 2017-2), 0,5 km² a více (ISSprOM 2019-2) .........................1 bod 
 c)  3 km²- 5 km² (ISOM 2017-2)................... .........................................................2 body 
 d)  více než 5 km² (ISOM 2017-2)...........................................................................3 body 

 2) stáří prostoru 
 a)  předchozí mapa prostoru byla vydána v letech 2018-2022 ................................0 bodů 
 b)  předchozí mapa prostoru byla vydána v letech 2008-2017 ................................1 bod 
 c)  předchozí mapa prostoru vznikla před rokem 2007 včetně ................................2 body 
 d)  v prostoru nikdy nebyla žádná mapa pro orientační běh ....................................3 body 

 1  Rozsah akce se bere jako průměr z posledních dvou oblastních žebříčků v daném regionu nebo 
 stejného typu (např. Mistrovství oblasti v dané disciplíně). 
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 3) kritérium rozvoje regionu  2 

 a)  mapa  vznikne  mimo  okres/ORP  3  vymezené  v  bodě  b)  nebo  c)  …….………..nesplňuje 
 podmínky 

 b)  mapa vznikne min. z 50% v okrese/ORP, kde působí klub/y, které za posledních 
 5 let uspořádaly max. OŽ  ..…………………………………………………………3  body 

 c)  mapa  vznikne  min.  z  50%  v  okrese/ORP  ,  kde  není  žádný  klub  nebo  tam  je  klub,  který 
 ale za posledních 5 let neuspořádal ani OŽ…..................................................6 bodů 

 Mapy pro LOB a MTBO 

 Přihlášku  mohou  zaslat  i  zájemci  o  příspěvek  na  mapu  pro  LOB  či  MTBO.  Příspěvek  na 
 mapu  obdrží  max.  3  mapy  pro  MTBO  s  nejvyšším  bodovým  ohodnocením  a  1  mapa  pro 
 LOB. 

 Mapa musí splňovat následující podmínky 
 ●  MTBO: minimální zmapovaná plocha je 2 km² v mapovém klíči  ISMTBOM 2022 
 ●  LOB:  minimální zmapovaná plocha je 1 km² v mapovém  klíči  ISSkiOM 2019 
 ●  je poprvé použita pro závod nižšího významu než je ČP v MTBO/LOB v roce 2023 

 Mapa nesplní podmínky finančního příspěvku, pokud: 
 ●  Je  poprvé  použita  pro  závod  ČP  v  MTBO/LOB  v  roce  2023,  mezinárodní  akce  nebo 

 vícedenní závody. 

 Další ujednání: 
 ●  Přihlášky  do  26.  února  2023  (vyplnění  formuláře  a  ohlášení  na  Mapovém  portálu: 

 https://mapy.orientacnisporty.cz/  ), 
 ●  maximální  počet  bodů  je  6  ,  žadatel  musí  dosáhnout  min.  na  3  body,  aby  mu  podpora 

 byla  přiznána,  v  případě  shodného  počtu  bodů  rozhoduje  1)  stáří  prostoru,  2)  velikost 
 mapy, 

 ●  na podporu nevzniká nárok automaticky, 
 ●  maximální částka, kterou lze podpořit jednu žádost, je 7500 Kč, 
 ●  o výši podpory rozhodne Výkonný výbor ČSOS a rozhodnutí zveřejní do 15. 3. 2023, 
 ●  o výjimkách z uvedených pravidel může rozhodnout pouze Výkonný výbor ČSOS. 

 3  obec s rozšířenou působností 
 2  konkretizováno v tabulce na konci dokumentu 
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 Bodová kritéria 

 1)  velikost mapy 
 ●  MTBO 

 a)  menší než 2 km²………………………………………………nesplňuje podmínky 
 b)  2 - 8  km²..............................................................................................1 bod 
 c)  8 - 14 km²……………………………….…………………………………..2 body 
 d)  více než 14 km²……………………….…………....................................3 body 

 ●  LOB 
 a)  menší než 1 km²……………………………………………….nesplňuje podmínky 
 b)  1 - 5  km²..............................................................................................1 bod 
 c)  6 - 10 km²………………………...…………………………………….…...2 body 
 d)  více než 10 km²……………………….…………....................................3 body 

 2) stáří prostoru (LOB i MTBO) 
 a)  předchozí  mapa  prostoru  (pro  OB,  LOB  či  MTBO)  byla  vydána  v  letech  2018-2022 

 ................0 bodů 
 b)  předchozí  mapa  prostoru  (pro  OB,  LOB  či  MTBO)  byla  vydána  v  letech  2008-2017 

 ................1 bod 
 c)  předchozí  mapa  prostoru  (pro  OB,  LOB  či  MTBO)  vznikla  před  rokem  2007  včetně 

 ................2 body 
 d)  v  prostoru  nikdy  nebyla  žádná  mapa  pro  orientační  sporty................................. 

 …………..3 body 
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 Tabulka ke kritériu rozvoje 

 BOD C) - 6 BODŮ  BOD B) - 3 BODY 

 Středočeský kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Benešov  Neratovice  Mělník  Brandýs nad Labem 

 Beroun  Příbram  Rakovník 

 Kolín  Sedlčany 

 Kutná Hora 

 Mladá Boleslav 

 Nymburk 

 Jihočeský kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Český Krumlov  Trhové Sviny  České Budějovice 

 Prachatice  Týn nad Vltavou  Strakonice 

 Dačice 

 Třeboň 

 Milevsko 

 Blatná 

 Vodňany 

 Soběslav 

 Plzeňský kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Domažlice  Nýřany 

 Klatovy 

 Plzeň - jih 

 Rokycany 

 Tachov 

 Karlovarský kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Cheb  Aš 

 Kraslice  Sokolov 
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 Ústecký kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Chomutov  Litoměřice  Děčín 

 Most  Lovosice  Rumburk 

 Ústí nad Labem  Bílina 

 Varnsdorf 

 Liberecký kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Tanvald  Frýdlant 

 Železný Brod 

 Semily 

 Královehradecký kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Nový Bydžov  Rychnov nad 
 Kněžnou  Hořice 

 Nové Město n/M  Náchod 

 Broumov 

 Jaroměř 

 Dvůr Králové n/L 

 Pardubický kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Svitavy  Holice  Chrudim  Česká Třebová 

 Přelouč  Žamberk 

 Lanškroun  Ústí nad Orlicí 

 Králíky 

 Kraj Vysočina 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Pelhřimov  Světlá nad Sázavou  Chotěboř 

 Telč  Havlíčkův Brod 

 Mor. Budějovice  Třebíč 

 Náměšť nad 
 Oslavou  Žďár nad Sázavou 

 Bystřice nad Pern. 

 Velké Meziříčí 
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 Jihomoravský kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Břeclav  Boskovice  Blansko 

 Hodonín 

 Vyškov 

 Znojmo 

 Olomoucký kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Přerov  Litovel  Jeseník  Konice 

 Uničov 

 Mohelnice 

 Zábřeh 

 Moravskoslezský kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Nový Jičín  Rýmařov  Bruntál 

 Jablunkov  Krnov 

 Frýdlant nad 
 Ostravicí  Třinec 

 Karviná  Frýdek-Místek 

 Orlová  Havířov 

 Bohumín 

 Český Těšín 

 Hlučín 

 Kravaře 

 Vítkov 

 Zlínský kraj 

 celý okres  ORP  celý okres  ORP 

 Uherské Hradiště  Valašské Meziříčí  Kroměříž  Vsetín 

 Rožnov pod 
 Radhoštěm  Otrokovice 

 Valašské Klobouky  Vizovice 
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