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1. Pravidla pro hospodaření s prostory 

 

Pravidla pro hospodaření s prostory byla zavedena Směrnicí pro tvorbu a evidenci map ČSOS ze dne 5. 3. 2015 a 

v platné verzi jsou stanovena Směrnicí pro tvorbu a evidenci map ČSOS ze dne 1. 10. 2017.  

Jsou zde zavedeny pojmy embargovaný prostor a blokovaný prostor.  

 

Embargovaný prostor znamená zákaz vstupu potenciálních účastníků závodu a anulaci nároků na zpracování mapy 

pro ostatní vydavatele ve vyznačeném prostoru a je přidělen do data konání příslušného závodu. Embargovaný 

prostor může být vyhlášen Výkonným výborem ČSOS nebo sekcí ČSOS pro připravované vrcholné mezinárodní 

akce (Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světový pohár, Světové hry) na území České republiky. Embargovaný 

prostor může být rovněž vyhlášen sekcí ČSOS pro závod soutěží ČSOS, a to zpravidla přidělením na základě 

výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS vypsaného příslušnou sekcí ČSOS.  

 

Blokovaný prostor představuje blokaci prostoru mapy vydané v souladu s platnými zásadami evidence map dle této 

směrnice vůči všem dalším potenciálním vydavatelům či pořadatelům. Blokace je stanovena na dobu 10 

kalendářních let od roku konání první soutěže ČSOS, pro kterou byla tato mapa použita, včetně (tj. v roce konání 

první akce a v následujících 9 letech). 

 

Poznámka: Prostor závodu, který je slovně vymezen ve schváleném rozpise závodu a případně graficky vymezen 

záznamem mapy s přiděleným evidenčním číslem mapy na základě ohlášení připravované mapy na Mapovém 

portále ČSOS, znamená zákaz vstupu potenciálních účastníků závodu do data konání příslušného závodu. V případě 

soutěží v orientačním běhu zákaz začíná okamžikem zveřejnění prostoru sportovní akce v rozpise soutěže, sportovní 

akce nebo v pokynech sportovní akce resp. uveřejněním místa konání sportovní akce před vydáním rozpisu sportovní 

akce, a to v souladu se zněním odst. 6.5 resp. 3.3 Pravidel orientačního běhu. 

 

Pokud chce žadatel vydat mapu určitého prostoru, musí před zahájením přípravy mapy ověřit, zda v roce vydání 

mapy není prostor blokován ve prospěch jiného vydavatele (viz Mapový portál ČSOS). Pokud je prostor nebo jeho 

část blokována, musí žadatel získat souhlas se zkrácením doby blokace a ten doložit příslušnému krajskému 

kartografovi současně se žádostí o přidělení evidenčního čísla mapy. 

 

Prostory na území České republiky jsou rozděleny do správy krajských svazů ČSOS dle krajského územního 

uspořádání. Příslušnost prostoru ke kraji se řídí dle převažující části prostoru (v mapě ZM na Mapovém portále 

ČSOS jsou zobrazeny hranice krajů). Příslušnost ke kraji se řeší pro každou vydávanou mapu samostatně, tj. 

neposuzuje se celý mapovaný prostor. 

 

Krajské svazy ČSOS jsou zastoupeny krajskými kartografy, kteří řídí a evidují mapovou činnost v krajském svazu a 

v prostorech na území kraje v souladu se Směrnicí pro tvorbu a evidenci map ČSOS. V jednotlivých krajích mohou 

být stanoveny zásady pro hospodaření s prostory na území kraje. Pokud jsou stanoveny, musí je žadatel o vydání 

mapy respektovat.  

 

Pokud chce žadatel vydat mapu v prostoru na území kraje, v němž má sídlo, může vydat mapu kteréhokoliv 

neblokovaného a neembargovaného prostoru bez nutnosti žádat o souhlas krajského kartografa, není-li to v rozporu 

se zásadami pro hospodaření s prostory na území příslušného kraje. 

 

Pokud prostor leží zčásti nebo zcela v jiném kraji než sídlo žadatele, je žadatel povinen před započetím mapování 

získat písemný souhlas krajského kartografa dotčeného kraje. Tento souhlas je třeba doložit i pro účely účasti ve 

výběrovém řízení sekce na pořadatele soutěží. Souhlas krajského kartografa je žadatel povinen získat i v případě, že 

má v roce vydání uvažované mapy prostor blokovaný ve svůj prospěch. Dohodou mezi žadatelem a krajským 

kartografem může být doba blokace v každém konkrétním případě zkrácena. 

 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Smernice_mapy_2017.pdf
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2020.pdf
https://mapy.orientacnisporty.cz/


Vydáním evidované mapy v souladu s platnými zásadami evidence map dle Směrnice pro tvorbu a evidenci map 

ČSOS má její vydavatel prostor zobrazený na této mapě blokovaný vůči všem dalším potenciálním vydavatelům či 

pořadatelům po dobu 10 kalendářních let od roku konání první soutěže ČSOS, pro kterou byla tato mapa použita. 

Vznik blokace se nevztahuje na neevidované mapy a takové evidované mapy, které byly vydány pro tréninkové a 

podobné účely a pořádání neveřejných akcí. 

 

2. Hromadný nákup dat Zeměměřického úřadu (ZÚ) 

 

MR ČSOS vyhlašuje další kolo hromadného nákupu dat ZÚ členy ČSOS (oddíly, případně fyzické osoby) pod 

hlavičkou ČSOS.  Objednat je možné datové sady Výškopisu (DMR 5G a DMP 1G) a Ortofoto. K dispozici je 

rovněž produkt označený jako LLS-všechny třídy – nejedná se o standardní produkt, ale o výjimečné poskytnutí 

klasifikovaných LLS dat (dat z leteckého laserového skenování). Další technické informace o užití dat jsou součástí 

formuláře objednávky. 

 

S platností od 1. 9. 2017 nejsou poskytovány žádné množstevní slevy. Cena výškopisných dat je stanovena úměrně 

počtu výškových bodů ve výdejní jednotce. Ceny produktů DMR 5G a DMP 1G pro každou jednotlivou výdejní 

jednotku se orientačně pohybují v rozsahu cca 100-250 Kč. Ceny nestandardního produktu LLS-všechny třídy pro 

jednotlivou výdejní jednotku se orientačně pohybují v rozmezí cca 1.000-3.500 Kč. Protože cenu pro jednotlivou 

výdejní jednotku nelze z provozních důvodů ZÚ předem stanovit, ČSOS bude objednatelům garantovat pevnou cenu 

1.900 Kč za výdejní jednotku. Cena produktu Ortofoto ČR činí 150 Kč za výdejní jednotku. Výsledná cena 

konkrétní objednávky bude stanovena jako prostý součet ceny všech objednaných položek včetně těch s pevnou 

cenou u produktu LLS-všechny třídy. 

 

Na objednávku bude sepsána smlouva o užití digitálních produktů mezi ZÚ a ČSOS. V rámci této smlouvy budou 

vyřízeny všechny dílčí objednávky členů ČSOS. Licenční poplatky hromadné objednávky budou uhrazeny ČSOS. 

Sekretariát ČSOS po předání dat provede fakturaci dílčích objednávek členům ČSOS. Přijímáním a vyřizováním 

objednávek je pověřen Bohumil Háj (bobhaj56@gmail.com).  

   

Objednávky budou přijímány výhradně na objednávkovém PDF formuláři zaslaném e-mailem, jehož součástí jsou i 

licenční podmínky, které budou objednáním přeneseny na objednatele. Objednávkový formulář je k dispozici ke 

stažení na stránce Mapové rady ve formátu PDF. Součástí editovatelného formuláře jsou vysvětlivky použitých 

termínů a návod pro sestavení objednávky.  

 

Termín uzávěrky závazných objednávek pro vyhlášenou hromadnou objednávku je stanoven na 31. 1. 2020. 

V případě nejasností kontaktujte Boba Háje (tel. 602 750 910, e-mail: bobhaj56@gmail.com). 

 

 

 

 

Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS 

V Hradci Králové 16. 1. 2020 

http://geoportal.cuzk.cz/(S(fqxta3qx14n0bv55pq4m1o45))/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMR5G-V&mapid=8&menu=302
http://geoportal.cuzk.cz/(S(fqxta3qx14n0bv55pq4m1o45))/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMP1G-V&mapid=8&menu=303
http://geoportal.cuzk.cz/(S(fqxta3qx14n0bv55pq4m1o45))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=ortofoto&metadataID=CZ-CUZK-ORTOFOTO-R&productid=63410&mapid=83&menu=231
mailto:bobhaj56@gmail.com
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Objednavka_dat_ZU.pdf
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