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Návod na aktualizaci pasportu v IS ČUS 

Doplněk k manuálu pro práci s informačním systémem ČUS – 5. část – editace 

sekce „pasport“ https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html  

➢ Doplněno o ukázku obecné struktury pasportu a částečné struktury 

pasportu TJ Lokomotiva Plzeň 

➢ Příloha: soubor Excel – „aktualizace pasportu“ - formuláře jednotlivých 

částí pasportu pro možnou přípravu potřebných údajů před zadáním do 

systému  

(určeno pro TJ/SK sdružených v Plzeňské sportovní unii) 

➢ Termín aktualizace: do 31.12.2017 

 

Několik důležitých informací:  

• Pasportizace = získávání strukturovaných informací o nemovitém majetku (pozemky, 

budovy apod.) účelem správy tohoto majetku nebo evidence údajů o majetku. 

• Pasport = výsledek pasportizace, soubor údajů o plochách a stavebních objektech. 

• Z původních IS byly informace přeneseny, ale ty je nutné zkontrolovat, aktualizovat, 

doplnit nebo vymazat a zadat znovu.  

• Výsledkem pasportu jsou informace o majetku pro ČUS, Plzeňský kraj a další. Vybrané 

části jsou pak veřejné pro vyhledávání sportovišť veřejností, jedná se tedy 

i o vizitku TJ/SK. 

Postup aktualizace (níže je vše rozepsáno) 

A. pochopení struktury pasportu + nákres pasportu konkrétní TJ/SK 

B. získání všech informací ke všem částím pasportu  

C. vložení informací do IS ČUS  

(níže, jsou jednotlivé části podrobně rozepsány) 

 

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html
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A. pochopení struktury pasportu + nákres pasportu konkrétní TJ/SK 

Struktura pasportu 

Struktura pasportu je zobrazena na obrázku č. 1. V levé části je obecné schéma pasportu, 

v pravé pak jeden z několika objektů TJ Lokomotiva Plzeň – Městská sportovní hala 1,2,3. 

Obrázek č. 1 – schéma pasportu – obecné a část TJ Lokomotiva Plzeň 
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Základem pasportu viz levá část obr. 1 je TJ/SK, který se skládá z objektů, objekty 

ze sportovních, klubového, komerčního a technického prostoru. Sportovním prostorům jsou 

přiřazena sportoviště a ostatním prostorům části. 

Příklady dle manuálu ČUS:  

Příklad 1: Máme objekt „Hala TJ Horní“, ten má dva sportovní prostory „velkou tělocvičnu“ a „malou 

tělocvičnu“. Do „velké tělocvičny“ přidáme volejbalové hřiště, basketbalové hřiště, do „malé 

tělocvičny přidáme badmintonové hřiště.  

Příklad 2: Máme objekt „fotbalové hřiště s atletickou dráhou TJ Horní“, založíme do něj klubový 

prostor – část prostoru „šatny“ a sportovní prostor „fotbalové hřiště s atletickou dráhou“ a do něj 

dvě sportoviště „fotbalové hřiště“ a „atletická dráha“.  

Příklad 3: „Když máme jen fotbalové hřiště se šatnami, tak založíme objekt „fotbalové hřiště TJ 

Horní“, v něm založíme klubový prostor – část prostu „šatny“, sportovní prostor „fotbalové hřiště“ a 

do něj sportoviště „fotbalové hřiště“. 

Specifikace jednotlivých složek pasportu s praktickými příklady na TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 

vč. odkazů na obr. 1. 

1. OBJEKT (fialově) 

– objektů může být více,  

– objekty se rozlišují na vlastněný nebo provozovaný a na vnitřní nebo vnější, což je 

první kritérium, které se při zadání objektu od IS musí vybrat 

– Př. objektů obecně:  

- vnitřní: plavecký bazén XX, zimní stadion XX, sportovní hala XX, tělocvična XX, 

- vnější: tenisové kurty XX, beach areál XX, jízdárna XX, fotbalové hřiště XX, 

skatepark XX, multifunkční hřiště XX. 

– Př. objektů TJ Lokomotiva Plzeň: 

- vnitřní, provozovaný:  

▪ Městská sportovní hala 1,2,3 – TJ Lokomotiva Plzeň;  

▪ Městská sportovní hala 4 – TJ Lokomotiva Plzeň (odděleny, jelikož 

nejsou spojeny a každá má jinou adresu), 

- vnější, vlastněný:  

▪ Beach areál TJ Lokomotiva Plzeň, 

▪ Horská chata TJ Lokomotiva Plzeň, 

▪ Venkovní hřiště TJ Lokomotiva Plzeň, 

▪ Tenisové kurty TJ Lokomotiva Plzeň, 

▪ Loděnice Jachtingu TJ Lokomotiva Plzeň. 

Pozn. Tzn., že TJ Lokomotiva Plzeň má 7 objektů - ve schématu by měla 7 

fialových štítků. 

– !!! Objekty musí být pojmenovány dle TJ/SK, např. Beach areál TJ Lokomotiva Plzeň. 
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– Objektům je nutné v IS ČUS zadat adresu a kliknutím na „Najdi na mapě“ zobrazit na 

mapě umístění pomocí pinu, popřípadě lze pin přesunout na správné místo a uložit. 

 

1.1. SPORTOVNÍ PROSTOR (žlutě) 

– sportovních prostor může být více v jednom objektu 

– př. v Městské sportovní hale TJ Lokomotiva Plzeň 1,2,3 viz obr. 1 

má 5 sportovních prostorů: 

▪ hala 1,  

▪ hala 2+3 (hala s možností na dvě identické poloviny,  

▪ squashové centrum - squash+bowling+badminton,  

▪ posilovna, 

▪ taneční sál. 

– př. v Beach areálu TJ Lokomotiva Plzeň jsou sportovním prostorem: 

▪ hřiště na beach volejbal a volejbal 

 

1.1.1. SPORTOVIŠTĚ (obrys žlutě) 

– jednotlivým sportovním prostorům musí být přiřazena sportoviště podle 

sportů, které se v prostoru provozují, sportoviště musí být minimálně jedno 

– př. v hale 1 je sportoviště viz obr. 1: 

▪ basketbalové hřiště, 

▪ volejbalový kurt, 

▪ florbalový kurt, 

▪ házenkářské hřiště, 

▪ futsalové hřiště, 

▪ jiná sportovní plocha,  

– př. sportovnímu prostoru hřiště na beach volejbal a volejbal jsou přiřazena 

sportoviště 

▪ volejbalový kurt (antuka 1x) 

▪ volejbalový kurt (písek 5x) (kurt na beach volejbal není na výběr) 

 

1.2. KLUBOVÝ PROSTOR (zeleně) 

- klubový prostor může být v objektu jen jeden nebo žádný, 

- v klubovém prostoru jsou jeho části. 

 

1.2.1. ČÁSTI klubového prostoru (obrys zeleně 

– částí v klubovém prostoru může být více, 

– př. šatny, kanceláře. 

 

1.3. KOMERČNÍ PROSTOR (červeně) 

– komerční prostor může být v objektu jen jeden nebo žádný 

– v komerčním prostoru jsou jeho části 
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1.3.1. ČÁSTI v komerčním prostoru (obrys červeně) 

– částí v komerčním prostoru může být více 

– př. restaurace, salonky. 

 

1.4. TECHNICKÝ PROSTOR (modře) 

– technický prostor může být v objektu jen jeden nebo žádný 

– v technickém prostoru jsou jeho části 

 

1.4.1. ČÁSTI v technickém prostoru (obrys modře) 

– části v komerčním prostoru může být více 

– př. salonky, technické místnosti, sklady 

 

Nákres pasportu Vaší TJ/SK 

Před zahájením aktualizace pasportu je důležité nakreslit si schéma Vaší TJ/SK. 
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B. získání všech informací ke všem částím pasportu  

Každá část schématu (štítek ve schématu) má své specifické informace, které je nutné do IS 

ČUS vyplnit. Pro možnost přípravy před zadáním do IS ČUS byly vytvořeny formuláře se 

všemi požadovanými informacemi a naleznete je v souboru excel – aktualizace_pasport. 

Na listech souboru excel – aktualizace_pasport jsou jednotlivé části, ty je možné vytisknout a 

vyplnit nebo přímo v souboru duplikovat a vyplnit na PC. Vyplnění v této podobě je pouze 

na Vás a určeno pro přípravu! Informace je možné psát rovnou do IS ČUS. 

Níže jsou formou obrázků zobrazeny všechny potřebné formuláře, jejich úplnou podobu 

naleznete již ve zmíněném souboru Excel – aktualizace_pasport. 

OBJEKT (pouze obrázky) 

         

  

Objekt* vlastněný  provozovaný

Základní informace

Název objektu Původní textový název

Musí obsahovat i název organizace Areál

Např. Beach areál TJ Lokomotiva Plzeň

Plocha (v m2)

Typ objektu* Vnější Vnitřní

Ulice č.p. č.o. Město PSČ

Okres* Plz-město Plz-jih

Vlastník objektu

IČO vlastníka Název vlastníka

Vlastník objektu je zároveň vlastníkem pozemku*

Provozovatel objektu

IČO provozovatele Název provozovatele

Vlastnitcké vztahy

Typ vztahu*

Nájem Pacht Podnájem Příkazní smlouva Výpůjčka

Datum od

Datum do

Listy vlastnictví Čísla pozemků Katastrální území

Poznámka

Správa objektu

Kontaktní email Kontaktní telefon Webové stráky 

OBJEKT (……………………………..)
(* zaškrtnout vyhovující-pouze jedno)

Ekonomické informace

Rok výstavby Pořizovací cena (tis. Kč) Reálná cena (tis. Kč)

Investice Zadejte cenu (tis. Kč) Popis investice

Investice Zadejte cenu (tis. Kč) Popis investice

Investice Zadejte cenu (tis. Kč) Popis investice

Doplňující technické informace

Kanalizace*

bez kanalizace veřejná kanalizace vlastní čistírna odpadních vod

vlastní septik

Vodní zdroj*

bez jiné veřejné vlastní (studna)

Povrchová úprava střechy*

Asfaltová lepenka dřevěné čindele plech (hliník, pozink, měď)

beton tašky eternit šindele lepenkové

cihelné pálené tašky jiná

Vytápění*

bez vytápění lokální (tuhá paliva) ústřední plynové

dálkové ústřední elketrické ústřední telené čerpadlo

jiné ústřední LTO ústřední tuhá paliva

Kontrukce objektu*

betonová jiná smíšená

dřevěná kovová ( montovaná) zděná

bez bariérový přístup

Poznámka

Fotografie (název fotografie z  fotoaparátu, popř. přejmenování)

1 2 3
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SPORTOVNÍ PROSTOR + SPORTOVIŠTĚ 

 

         

  

Typ prostoru Název prostoru

Plocha (v m2) Objem (v m2)

Popis

Priorita ve výpisu prostorů 

Fotografie (název fotografie z  fotoaparátu, popř. přejmenování)

1 2 3

Sportoviště 

PROSTOR - SPORTOVNÍ (v objektu………………………..)

Sportovní

Typ sportoviště* (JEN JEDNO!) + výběr sportů**
Atletické hřiště bez sektorů hřiště na americký fotbal nohejbalový kurt

atletika americký fotbal nohejbal

atletické hřiště včetně sektorů hřiště na pozemní hokej ostatní ledové plochy

atletika pozemní hokej krasobruslení 

badmintonový kurty hřiště pr národní házenou lední hokej

badminton národní házená metaná

basebalové hřiště jiná sportovní plocha rychlobruslení

basebal jiná sportovní odvětví parkurové závodiště

basketbalové hřiště koloběh jezdectví

basketbal turistika moderní pětiboj

bazén provodní sporty universitní sport pétanque

kanoistika jízdárna pétanque

bobová a sáňkařská dráha jezdectví plavecký bazén

boby skeleton moderní pětiboj moderní pětiboj

sáně kanoistický kanál plavecké sporty 

bocciové hřiště kanoistika triatlon

boccia korfbalové hřiště vodní pólo

bowlingová dráha korfbal posilovna

kuželky/bowling rugby kulturistika

boxerská tělocvična kuželková dráha silový trojboj

box kuželky/bowling vzpíraní

curlingová dráha lakrosové hřiště ricochetový kurt

curling lakros ricochet

florbalové hřiště lezecká stěna rugbyové hřiště

florbal horolezectví rugby

fotbalové hřiště minigolfové hřiště ski park

fotbal minigolf lyžování

futsalové hřiště multifunkční sportovní plocha skokanský můstek

futsal aerobic lyžování 

golfové hřiště 18hole akrob. rock and roll softbalové hřiště

golf cyklistika softbal

golfové hřiště 9 hole frisbee squashový kurt

golf full  contact squash

tělesně postižení ČATHS futsal střelnice

gymnastický sál gymnastika biatlon

aerobic cheerleaders kuše

akrobatický rock and roll jiná sportovní odvětví klukostřelba

gymnastika jóga modení pětiboj

jóga karate střelectví

moderní gymnastika karate JKA šermířský sál

házenkářské hřiště karate tradiční moderní pětiboj

házená kolečkové brusle šerm

herna mažoretky taneční sál

bill iard moderní gymnastika aerobic

mariáš moderní pětiboj akrob. rock and roll

stoní tenis Muay-Thai gymnastika

šachy ostatní formy bojivých umění cheerleaders

šipky rybářský sport modrní gymnastika

herna pro stolní tenis shi kon taneční sporty

stolní tenis sport pro všechny

hokejbalové hřiště taneční sporty

hokejbal volnočasový a rekreační sport

SPORTOVIŠTĚ (č. ….. V prostoru ……………………..) 
(* zaškrtnout vyhovující-pouze jedno, **více možností)

tělocvična pro úpoly veslařský kanál závodní trať

box veslování atletika

full  contact vodní plocha biatlon

judo jachting cyklistika

karate kanoistika extrémní sporty

karate JKA plavecké sporty hlídky horských služeb

karate tadiční vesloví jezdectví

Muay-Thai vodní lyžování kanoistika

ostatní bojové vodní motorismus kolečkové brusle

shi kon volejbalový kurt lyžování

taekwon-do ITF volejbal orientační sporty

taekwondo WTF zimní stadion psí spřežení

zápas curling rádiový orientační běh

tenisový kurt krasobruslení skiboby

tenis lední hokej triatlon

velodrom metaná veslování 

cyklistika rychlobruslení vodní lyžování

vodní motorismus

Sportovní prostor využívají
mentálně postižení

neslyšící

spastic handicap

tělesně postižení - ČATHS

těleské postižení ČSTPS

zrakově postižení

vnitřně postižení

Délka Šířka Výška Hloubka

Počet sedících diváků Počet stojících diváků

Sezónní zakrytí

Soutěžní parametry*

Celostátní soutěže Mezinárodní Oblastní Nesoutěžní

Povrch

antuka palubky stojatá voda

asfalt palubovka škvára

beton písek technický sníh

dřevo přihřívaná upravovaná vod tekoucí voda

gymnastická podlaha přihřívaná voda umělý povrch

koberec přírodní ledová procha umělý trávník

ledová plocha přírodní trávník upravovaná voda

mlatová úprava sníh výlisky (nisaplast)

Fotografie (název fotografie z  fotoaparátu, popř. přejmenování)

1 2 3
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KLUBOVÝ PROSTOR      KOMERČNÍ PROSTOR 

                             

TECHNICKÝ PROSTOR 

 

Typ prostoru Název prostoru

Plocha (v m2) Objem (v m2)

Popis

Priorita ve výpisu prostorů 

Fotografie (název fotografie z  fotoaparátu, popř. přejmenování)

1 2 3

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

PROSTOR - KLUBOVÝ (v objektu………………………..)

Klubový

Typ prostoru Název prostoru

Plocha (v m2) Objem (v m2)

Popis

Priorita ve výpisu prostorů 

Fotografie (název fotografie z  fotoaparátu, popř. přejmenování)

1 2 3

Plocha v m2

Popis 

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

PROSTOR - KOMERČNÍ (v objektu………………………..)

Název části prostoru

Komerční

Typ prostoru Název prostoru

Plocha (v m2) Objem (v m2)

Popis

Priorita ve výpisu prostorů 

Fotografie (název fotografie z  fotoaparátu, popř. přejmenování)

1 2 3

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

Název části prostoru Plocha v m2

Popis 

PROSTOR - TECHNICKÝ (v objektu………………………..)

Klubový
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C. Vložení informací do IS ČUS 

A. Aktualizaci provést přímo v IS ČUS. 

 

B. Nakreslit schéma pasportu TJ/SK a vyplnit ke všem částem tabulky (z Excelu) + vyfotit 

fotky a vše zaslat emailem nebo přinést osobně (fotky na flesh) na PSU.  

Materiály do IS ČUS zadáme. Zaslat/přinést nejpozději do 15.12.2017.  

(!!! Tabulky neposílat formou obrázků nebo oskenované!!!) 

 

C. Domluvit si schůzku a my Vám s aktualizací pomůžeme: 

Kontakt: Veronika Froňková +420 721 863 150  

(Dovolená na PSU 22. 12. 2017 - 1. 1. 2018. z důvodu pracovní účasti na 

Mezinárodním vánočním turnaji v basketbale) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


