MANUÁL PRO PRÁCI
S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM
ČESKÉ UNIE SPORTU

5. ČÁST
EDITACE SEKCE „PASPORT“
(určeno pro správce TJ/SK a správce pasportu)

Zpracovala:

PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE

Pasportizace = získávání strukturovaných informací o nemovitém majetku (pozemky, budovy apod.) za
účelem správy tohoto majetku nebo evidence údajů o majetku.
Pasport = výsledek procesu pasportizace. Pasport představuje soubor údajů o plochách a stavebních
objektech (identifikační údaje, velikost ploch a jejich využití, vybavenost, technický stav apod.).
Přibližně třetina tělovýchovných jednot a sportovních klubů má v sekci „Pasport“ přiřazen jeden nebo více
objektů, které byly do nového informačního systému přeneseny ze systému původního. Vzhledem k tomu, že
struktura původního a nového informačního systému se liší, nemusí být data v sekci „Pasport“ kompletní či
správná. Data je potřeba zkontrolovat, aktualizovat a doplnit. Případně je možné objekty v této sekci
vymazat a zadat znovu.
Vybrané informace ze sekce „Pasport“ se promítnou ve veřejné části informačního systému a po 1. 11.
2015 budou přístupné široké veřejnosti, která si na webu iscus.cz bude moci vyhledávat jak sportovní
kluby, tak sportovní zařízení. Zobrazené informace budou vizitkou jednotlivých TJ/SK, prosím věnujte tedy
jejich aktualizaci, opravám a doplnění náležitou pozornost.
Při kontrole, aktualizaci i doplňování dat v sekci „Pasport“ je potřeba si uvědomit, že základem pasportu jsou
jednotlivé objekty, jako např. plavecký bazén/stadion, multifunkční/sportovní hala nebo centrum, zimní
stadion, fotbalové/víceúčelové/volejbalové hřiště, tenisové kurty, atletická dráha, tělocvična, skatepark,
jízdárna atd. Objekty se dělí na vnitřní (bazén, stadion, hala, tělocvična…) a vnější (tenisové kurty, jízdárna,
fotbalové hřiště…).
Pokud se nachází více objektů na jednom místě (adrese), jedná se většinou o sportovní areál. Název areálu
je pouze pomocným údajem v systému.
Na následujících stránkách Vám ukážeme POSTUP ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH OBJEKTŮ na příkladu
TJ Astra Zahradní město, která mimo jiné provozuje areál „V Korytech“, kde se nachází tyto objekty:
Vnitřní objekty:
Sportovní hala I.
Sportovní hala II.
Objekt se šatnami, klubovnou a občerstvením
Výměníková stanice
Trafostanice
Krok č. 1 – založení nového objektu

Vnější objekty:
Hřiště s umělou trávou I.
Hřiště s umělou trávou II.
Antukové hřiště I.
Antukové hřiště II.
Parkoviště

Při zakládání nového objektu (vnitřního nebo vnějšího) je potřeba zadat základní informace o objektu
(název, adresa…), informace o vlastnických vztazích, ekonomické informace, jako např. pořizovací či reálnou
cenu objektu, a doplňující technické informace. Do systému je možné vložit až 3 fotografie objektu.

Příklad založení jednoho z vnitřních objektů TJ Astra Zahradní město:
-

Název: Sportovní hala I.
Název areálu: Areál „V Korytech“
Typ objektu: vnitřní
Plocha: 1215 m2
Adresa: V Korytech 157/27, Praha 10, PSČ: 106 00
Typ vztahu: vlastnictví objektu i pozemku
Rok výstavby: 1972

Příklad založení dalšího z vnitřních objektů TJ Astra Zahradní město:
-

Název: Šatnový objekt
Název areálu: Areál „V Korytech“
Typ objektu: vnitřní
Plocha: 90 m2
Adresa: V Korytech 157/27, Praha 10, PSČ: 106 00
Typ vztahu: vlastnictví objektu i pozemku
Rok výstavby: 1972

Příklad založení jednoho z vnějších objektů TJ Astra Zahradní město:
-

Název: Hřiště Nisaplast
Název areálu: Areál „V Korytech“
Typ objektu: vnější
Plocha: 968 m2
Adresa: V Korytech 157/27, Praha 10, PSČ: 106 00
Typ vztahu: vlastnictví objektu i pozemku
Rok výstavby: 1974

Příklad založení dalšího z vnějších objektů TJ Astra Zahradní město:
-

Název: Parkoviště
Název areálu: Areál „V Korytech“
Typ objektu: vnější
Plocha: 600 m2
Adresa: V Korytech 157/27, Praha 10, PSČ: 106 00
Typ vztahu: vlastnictví objektu i pozemku
Rok výstavby: 1985

Krok č. 2 – přidávání prostoru v rámci objektu
Po založení objektu (resp. u založeného objektu, který byl do nového systému přenesen ze systému starého)
můžete přidávat prostory, a to prostory komerční, technické, klubové a sportovní. V rámci jednoho objektu
můžete zadat komerční, technické a klubové prostory pouze 1x (ty se pak dělí na části), sportovních prostorů
může být více.
PŘÍKLADY RŮZNÝCH PROSTORŮ:
Příklad 1: fotbalové hřiště s přilehlým parkovištěm – fotbalové hřiště = sportovní prostor v rámci vnějšího
objektu, parkoviště = technický prostor v rámci vnějšího objektu.
Příklad 2: venkovní plavecký bazén s opalovací plochou (trávníkem atd. okolo bazénu) a čističkou vody
– venkovní bazén = sportovní prostor v rámci vnějšího objektu, opalovací plocha = komerční prostor v rámci
vnějšího objektu, čistička = technický prostor v rámci vnějšího objektu.

Příklad založení prostorů v rámci vnitřního objektu „Sportovní hala I.“ TJ Astra Zahradní město:
Typ prostoru:
Plocha:
Popis:

Sportovní prostor
Tělocvična
Název prostoru:
648 m2
V tělocvičně ve Sportovní hale I. platí zákaz využití pro fotbal a futsal.

Typ prostoru:
Plocha:
Popis:

Sportovní prostor
Baletní sál
Název prostoru:
77 m2
V baletním sále je zrcadlová stěna, na podlaze je koberec.

Typ prostoru:
Název části prostoru:

Klubový prostor
Šatny se sprchami
soc.zařízením
Kancelář TJ

Název části prostoru:

a

Plocha:
Plocha:

45 m2
30 m2

Plocha:

15 m2

Příklad založení prostorů v rámci vnitřního objektu „Šatnový objekt“ TJ Astra Zahradní město:

Název části prostoru:

Klubový prostor
Šatny se sprchami
soc.zařízením
Klubovna

Typ prostoru:
Název části prostoru:

Komerční prostor
Občerstvení

Typ prostoru:
Název části prostoru:

a

Plocha:
Plocha:

45 m2
30 m2

Plocha:

15 m2

Plocha:
Plocha:

45 m2
45 m2

Příklad založení prostoru v rámci vnějšího objektu „Hřiště Nisaplast“ TJ Astra Zahradní město:
Typ prostoru:
Plocha:
Popis:

Sportovní prostor
Hřiště Nisaplast
Název prostoru:
968 m2
Hřiště s umělým povrchem nisaplast o rozměru 22 x 44 m.

Krok č. 3 – přidání sportovišť v rámci sportovních prostorů
U sportovních prostorů je potřeba zadat jednotlivá sportoviště – za každý sport, který se v rámci
daného prostoru provozuje, je potřeba zadat jedno sportoviště. Tyto informace se promítnou do veřejné
části informačního systému a budou sloužit široké veřejnosti k vyhledávání vhodných sportovních zařízení.
Prosím věnujte jejich zadávání náležitost pozornost. UPOZORNĚNÍ: Součet ploch jednotlivých sportovišť
může být větší než plocha sportovního prostoru.

Příklad založení sportovišť v rámci sportovního prostoru „Tělocvičny“ ve vnitřním objektu „Sportovní
hala I.“ TJ Astra Zahradní město:
V tělocvičně je možné hrát badminton, volejbal, házenou, florbal, dále je možné se věnovat rekreačnímu
sportu a sportu pro všechny, založíme tedy 5 sportovišť
Typ sportoviště: Badmintonový kurt
13,4
Délka:
Soutěžní parametry:

Badminton
Sporty:
6,1
Šířka:
Celostátní soutěže

Počet:
Povrch:

4
Palubovka

Typ sportoviště: Volejbalový kurt
18
Délka:
Soutěžní parametry:

Volejbal
Sporty:
9
Šířka:
Celostátní soutěže

Počet:
Povrch:

1
Palubovka

Typ sportoviště: Házenkářské hřiště
20
Délka:
Soutěžní parametry:

Házená
Sporty:
Počet:
16
Šířka:
Povrch:
Pouze pro nesoutěžní (rekreační) sport

1
Palubovka

Typ sportoviště: Florbalové hřiště
36
Délka:
Soutěžní parametry:

Florbal
Sporty:
Počet:
18
Šířka:
Povrch:
Pouze pro nesoutěžní (rekreační) sport

1
Palubovka

Multifunkční
sportovní plocha
36
Délka:
Soutěžní parametry:

Sporty:

Rekreační sport,
Počet:
Sport pro všechny
18
Šířka:
Povrch:
Pouze pro nesoutěžní (rekreační) sport

1

Typ sportoviště:

Palubovka

Příklad založení sportovišť v rámci sportovního prostoru „Hřiště Nisaplast“ u vnějšího objektu „Hřiště
Nisaplast“ TJ Astra Zahradní město - na hřišti se hraje malá kopaná a házená:
Typ sportoviště:
Délka:

Fotbalové hřiště
44

Soutěžní parametry:
Typ sportoviště:
Délka:

Házenkářské hřiště
40

Soutěžní parametry:

Sporty:
Šířka:

Fotbal
22

Počet:
Povrch:

1
Umělý
povrch

Pouze pro nesoutěžní (rekreační) sport

Sporty:
Šířka:

Házená
20

Počet:
Povrch:

Pouze pro nesoutěžní (rekreační) sport

1
Umělý
povrch

