
MANUÁL PRO PRÁCI 

S INFORMAČNÍM SYSTÉMEM 

ČESKÉ UNIE SPORTU 

 

 

 

 

EDITACE SEKCE „AREÁLY“ 

(určeno pro správce okresů a krajů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Česká unie sportu, z.s. ve spolupráci s Pražskou tělovýchovnou unií, z.s. 

  



V hlavním menu po přihlášení do interní části IS ČUS naleznete novou funkcionalitu Areály, 

která úzce souvisí se stávajícím pasportem objektů. Jedná se o volitelnou (nepovinnou) funkci, kterou 

pokud nebudete chtít, vůbec nemusíte využívat. Funkce je určena pouze správcům okresů a krajů, 

sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (obecně subjekty) k ní nemají přístup. 

Výhody nové funkce Areály spočívají zejména v usnadnění přehledu o počtu sportovišť ve 

vašem okrese či kraji. Dosavadní pasport zůstává zachován ve své podobě (vnější / vnitřní objekty – 

sportovní prostor – sportoviště). Jeho statistky nebyly vždy plně vypovídající, zejména při hledání 

odpovědi na otázku, na kolika místech se v daném regionu sportuje (např. areál, který má dvě 

tělocvičny v jedné budově vypadá o polovinu menší než ten, který má každou tělocvičnu v samostatné 

budově, protože se jedná o 2 objekty). Areály, které dosud byly pouze jako textové pole u objektu, 

jsou tedy celkovým dovršením hierarchie pasportu, nicméně je na každém krajském či okresním 

správci, nakolik je bude využívat. 

 

Po vstoupení do sekce Areály se vám zobrazí stránka Přehled areálů. Pokud nemáte žádné 

areály vytvořené, přehled bude samozřejmě prázdný. Každý okresní správce vidí areály umístěné právě 

v jeho okrese (krajští správci celý kraj samozřejmě). Je možné filtrovat seznam areálů podle 

nadřazených kategorií (název, adresa, město, okres/kraj, typ areálu). 

 



Nový areál vytvoříte kliknutím na velké tlačítko „plus“ (+) v pravém horním rohu tohoto přehledu.  

 

Nyní se vám otevře stránka na vytvoření nového areálu. Povinná pole jsou název, typ areálu, okres 

(předvyplněný podle vaši okresní příslušnosti) a GPS souřadnice pomocí kliknutí bodu do mapy. 

Ostatní informace můžete vyplnit dle svých znalostí či zájmů. Výraznou novinkou je položka „Typ 

areálu“. Zde máte možnost výběru ze „sportovní“ (klasický areál věnovaný primárně sportu), „školní“ 

(základní, střední i vysokoškolské areály – primárně určeny pro výuku, sekundárně pro veřejnost) a 

„polyfunkční“ (např. nákupní centrum, které má fitness posilovnu; hotel s bazénem či tenisem, apod). 

 



V základní stránce přehledu areálů se můžete u svých areálů podívat také na detaily areálu. 

Stačí kliknout na červený název vybraného areálu. 

 

Stránka detailu areálu vám ukáže, které informace jste vyplnili do popisu areálu, a také, které 

objekty máte pod daný areál přiřazené. Pokud máte k areálu omylem přiřazený objekt, který do něj 

nepatří, snadno tuto vazbu odstraníte kliknutím na tlačítko „mínus“ (–) na konci řádku daného objektu. 

Nejedná se o smazání objektu jako takového z IS ČUS, pouze se zruší jeho vazba na daný areál. 

 

 

Přiřadit existující objekty do areálu (tj. ty, které byly již vytvořeny vámi či jednotlivými TJ/SK 

v sekci „Pasport“) můžete jednoduše pomocí velkého tlačítka „plus“ (+) v pravém horním rohu 

obrazovky. 



 

Přehled hromadného přiřazování vám automaticky předvyplní okres, město a ulici (podle té, 

kterou jste zadali v editaci areálu), čímž je vyhledávání objektů velmi usnadněno. Samozřejmě můžete 

dané informace smazat a vyhledávat podle vlastních klíčových slov (tlačítka „Reset“ a „fajfka“ v pravé 

části přehledu). Vybrané objekty označíte zakliknutím malého políčka na začátku daného řádku a po 

výběru všech, které chcete, kliknete na konci stránky na tlačítko „Přidat“. 

 

 

  



V hlavním přehledu areálů můžete také využít možnost rychlé volby v pravé části řádku 

daného areálu. Tlačítko plus „+“ vás přenese do hromadného přidávání objektů do areálu, lupa zobrazí 

detail areálu, pomocí tužtičky můžete areál editovat a popelnicí kompletně vymažete záznam o areálu 

z IS ČUS (objekty, které byly na daný areál navázané, v systému zůstanou, pouze se u nich zruší vazba 

na daný areál). 

 

Poslední souvislost, kterou je třeba neopomenout, je možnost vyexportovat přehled areálů 

podle kritérií, které jste zadali do filtrování. Postup je stejný jako u funkce „Subjekty“ či „Pasport“ – 

stačí v obecném přehledu areálů sjet na konec stránky a kliknout na tlačítko „Export“. 

 


