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IS REGIONÁLNÍ SPRÁVCE – MANUÁL 
 

Manuál je určen pro administraci regionálních soutěží v rámci informačního systému ČMSHb. 
 

1. Přihlášovací údaje 
 

a) Pro přihlášení a vlastní práci v informačním systému určeném pro regionální správce je nutné 
mít zřízený přístup, tj. přihlašovací údaje, které lze vytvořit pro jakoukoliv osobu, která má na 
starosti správu regionálních soutěží, po zaslání údajů (jméno, příjmení, telefon, e-mail, region) 
na e-mail is@hokejbal.cz 

b) Prvotní přihlašovací údaje momentálně vytváří administrátoři systému (členové TK) 
c) Vlastní přihlášení do klubové administrace probíhá na webové adrese is.cmshb.cz 
d) Přihlašovací údaje jsou rozdílné od např. Klubového správce. 
 

 
 
 
e) Po prvotním přihlášení lze změnit v pravém rohu heslo kliknutím na svůj profil v pravé části 

okna a po zapsání starého a nového údaje bude heslo změněno (doporučuje se). 
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2. Menu  
 

a) Po přihlášení se ocitnete na hlavní stránce, menu je momentálně rozděleno do tří sekcí: 
 
Soutěže 
Elektronický zápis 
Redakce 

 

 
 
3. Soutěže 

 

Menu Soutěže nabízí dvě možnosti: 
 
Přehled soutěží 
Zde si můžete vybrat k zobrazení jednotlivé ročníky, defaultně je toto menu nastaveno na aktuální 
sezónu. 
 
Zápasy 
Zobrazuje zápasy vybraného ročníku s jednotlivými filtry k jejich výběru. 
 
a) Přehled soutěží slouží k zobrazení přidělených soutěží jednotlivých regionů a jejich zobrazení 
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U každé soutěže jsou v horní části dvě tlačítka 
 
Upravit soutěž 
Po zmáčknutí tlačítka se otevře okno s editací soutěže – nedoporučuje se momentálně cokoliv 
měnit, vše je přednastaveno dle předchozího informačního systému. 
Doporučuje se vyplnit adresy jednotlivých komisí kvůli přípravě mailingu. 
 
Vytvořit novou část soutěže 
Slouží k vytvoření dalších částí soutěží – tuto část obsluhuje pouze administrátor celého 
systému IS ČMSHb (vytváření play-off, skupinových fází atd.) 
 
 

 
 

Zbývající dvě tlačítka slouží k vypnutí – zapnutí zobrazení soutěže a hromadnému přidání 
zápasů (např. pro další fázi soutěže, nebo pokud nebyly Vaše zápasy nahrány v rámci 
předsezónních uploadů) 
 
b) Zápasy – sekce slouží pro filtraci a přehled zápasů, kontrolu statistik, editaci zápasů a 

vkládání výsledků. 
 

 
 
Nový zápas – tlačítko nový zápas slouží k ručnímu přidání jednotlivého zápasu. 
Hromadné přidání – stejná funkce viz výše. 
 
Lišta AKCE u jednotlivých zápasů       slouží k vlastní editaci utkání a jejich 
zobrazování. 
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Tlačítka: 
 
Detail    – přehledový výpis statistik daného utkání, možnost tisku vypsaných statistik do 
pdf, úprava zápasu a výsledku 
 
Edit    – editace zápasu a jeho základních informací (např. poznámky k utkání, hřiště atd.) 
 
Výsledek  – hlavní tlačítko vložení výsledku a následnému přechodu k vyplnění statistik 
 
Delete        – smazání utkání 
 
 

Detail zápasu 
 

 
 
 
V detailu zápasu můžete vidět zpracované statistiky a údaje o utkání po jejich vložení bez nutnosti 
vejít do zápisu, slouží tedy k vlastnímu souhrnnému přehledu o utkání, přičemž ve spodní části 
stránky se pak nachází tlačítka k tisku zpracovaného zápisu do PDF (např. kvůli zranění hráče 
a pojišťovně, disciplinárním důvodům apod.), tlačítko k úpravě informací o zápasu a úpravě 
výsledku utkání. 
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Tisk utkání do pdf je ve stejném formátu, v jakém je pdf automaticky posíláno v rámci on-line 
zpracování elektronického zápisu po utkání rozhodčím, vedoucím obou týmů a zapisovateli utkání. 
 

 
 

Úprava zápasu se týká již zmíněných informací jako je číslo utkání, případně délka hrací doby, 
možnost vepsání poznámek atd.  
 
 

 
 

Tlačítko vložit výsledek utkání má stejnou funkci jako vložit výsledek utkání – viz Výsledek dále 
 
Edit 
Tlačítko edit má stejnou funkci jako tlačítko Úprava zápasu v detailu, tedy editace zápasu a jeho 
základních informací (např. poznámky k utkání, hřiště atd.) 

 
Výsledek 
V rámci soutěží a zpracování statistik je to základní tlačítko, přes které se dostanete k vepsání 
výsledku utkání a následnému zpracování zápasu, pokud vyplňujete statistiky z papírového zápisu. 
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Při zadávání výsledku je vždy nutné vybrat vítězný tým, zapsat výsledek a vybrat údaj o 
ukončení utkání (konec utkání, konec po nájezdech, zda je utkání odloženo, zrušeno atd.) 

 

 
 

V rámci uložení výsledku máte dvě možnosti – Uložit výsledek a Uložit a přejít na el. zápis. 
Uložit – dojde k uložení výsledku a automatickému přepočítání tabulek 
Uložit a přejít na el. zápis - dojde k uložení výsledku, přepočtu tabulek a přechodu k vyplnění 
statistik utkání. 
 
Důležité – zpracování statistik má stejné rozhraní pro on-line zpracování při zápase nebo pro 
následné zpracování z papírového utkání. Důležité je před vypsáním statistik zaškrtnout pole 
Zpětné zadání, které se Vám zobrazí po přechodu do elektronického zápisu. 

 
4. Elektronický zápis 

 

 
 

a) Elektronický zápis slouží pro zpracování statistik utkání jak on-line, tak pro vypsání 
z papírového zápisu. Základní rozdíl je tento: 

 
- on-line – vše se vyplňuje v reálném čase, zároveň jsou údaje propisovány i na webovou stránku 
soutěže a tohoto utkání, zápas je v horní liště webu s červeným skóre, lze tedy toto utkání a jeho 
průběh sledovat on-line. K uzavření utkání je nutno zadat kódy rozhodčích. 
 
- vypisování dodatečné – vždy je nutno zadat nejprve výsledek utkání, jak je uvedeno 
v předchozích bodech. Následně před vyplňováním zápisu je nutné zaškrtnout políčko Zpětné 
zadání zápisu. Pokud jej neoznačíte, nepůjde utkání uzavřít (neznáte kódy rozhodčích) 

 
Prostředí je tedy pro obě formy vypisování zápisu stejné s důrazem na formu „živého“ vypisování 
zápisu, od nové sezóny bude povinné v Extralize mužů, v následujících letech i pro ostatní soutěže 
v rámci ČMSHb. 
Forma vypisování je pro oba typy zápisu tedy stejná, jedná se o jedno rozhraní. Liší se v tom, že 
v off-line verzi musíte nejprve zadat výsledek a na úvodní stránce zápisu vybrat zpětné zadání, 
v on-line verzi můžete přejít rovnou k vypsání zápisu po vybrání utkání z filtru zápasů pro ten který 
den (např. přes kalendář) a ukončují jej pouze rozhodčí zapsáním čtyřmístného kódu.  
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Zpracování zápasu  
Po vybrání utkání se otevře nová stránka s vlastním utkáním, jako první musíte vyplnit Přípravu 
utkání. 
Ta obsahuje zápasové sestavy, výběr trenérů a vedoucích a činovníků utkání. Vše je uvedneo 
v rámci jedné stránky. 
Nalevo se vyplňuje sestava domácích, napravo sestava hostů (výběr z hlavní soupisky, výběr 
z alternativních soupisek, výběr z trenérů, výběr z vedoucích), uprostřed se vyplňují údaje o 
pořadateli, pomocných rozhodčích a rozhodčích na hrací ploše, delegátovi, vše z roletových menu 
nebo textově. 

 

 
 
Pozn.:  
Jako vedoucí družstva může být zapsán pouze vázaný nebo volný člen s licencí vedoucího týmu. 
Pro zpracování zpětně musíte zaškrtnout políčko zpětné zadání, nemusíte vyplňovat 
veškeré funkcionáře, musí být ale uvedeni vždy rozhodčí utkání – výběr z roletového 
menu nebo textově. 
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Vyplňování sestav 
Výběr můžete provádět jednotlivě, nebo přidat i více hráčů najednou, pokud je vyberete 
postupně z roletového menu 
Stejný postup je i u alternativních soupisek. 
Výběr trenéra je z databáze licencovaných trenérů. 
Výběr vedoucího je z databáze vedoucích s licencí. 
 

 
Po vybrání hráčů ze soupisek máte automaticky přednastaveno jejich číslo dresu z minulého 
zápasu daného týmu. Pokud je číslo jiné, pouze jej přepíšete. 
 
Pozice  
Vyberete jednotlivé pozice: 
Brankář – B 
Obránce – O 
Útočník – U 
 
Označíte kapitána a asistenta (obrázek je ilustrační, brankář nemůže být označen "C" nebo "A") 
V případě více brankářů určíte, který bude začínat. 
V případě špatného výběru hráčů do sestavy jej odeberete zmáčknutím tlačítka koše. 
 

 
 

Pozn.: V následujících dnech bude ještě k sestavám přidáno tlačítko – Sestava s předchozího 
zápasu – po jeho stisknutí se Vám do aktuálního zápasu převede sestava minulého utkání 
týmu včetně čísel. 
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Vlastní vypisování zápisu 
V on-line zápisu se Vám po uložení zápasové přípravy otevře na liště nové okno, které slouží 
k vlastnímu výpisu jednotlivých zápasových událostí – góly, tresty, střely, změna brankářů a výběr 
oddechového času. 
V zápisu zadávaném zpětně Vás po uložení přípravy systém přepne na poslední okno, kde 
můžete přidat všechny události najednou. Podmínkou je předtím mít zadaný výsledek 
utkání. 
 

 
Zadávání gólů 
Po zmáčknutí tlačítka + pro gól domácích nebo hostů se Vám otevře dialogové okno k zadání 
jednotlivých údajů: 
 

Čas – v políčku zadáte čas gólu, stačí do něj kliknout a psát číslice – dvojtečka má pevnou polohu 
Střelec – z roletového menu vyberete střelce gólu 
Asistence A1–z roletového menu vyberete hráče, který má první asistenci 
Asistence A2 – z roletového menu vyberete hráče, který má druhou asistenci 
Stav hráčů na hrací ploše – vyberete typ branky (zda padla v přesilovce, oslabení atd.) 
 

 



TECHNICKÁ KOMISE 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 
Korespondenční adresa:Havlíčkovo nám. 726/21, 708 00 Ostrava, e-mail: tk@hokejbal.cz 

Předseda komise:Jaroslav Pikula, tel: +420 773 781 123, e-mail:pikula@hokejbal.cz 
 

 

Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení: 
Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
PO BOX 40 email:hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6 web:www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 
Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 

ČLEN MEZINÁRODNÍ 
HOKEJBALOVÉ FEDERACE 

www.isbhf.com 

Str.10 / 12 

Zadávání trestů 
Po zmáčknutí tlačítka + pro trest domácích nebo hostů se Vám otevře dialogové okno k zadání 
jednotlivých údajů: 
 

Čas – v políčku zadáte čas trestu vepsáním číslic – dvojtečka má pevnou polohu 
Hráč – z roletového menu vyberete potrestaného hráče (případně hráče, který bude odpykávat 
trest za hráčskou lavici) 
Délka trestu – z roletového menu vyberete délku trestu. 
Provinění–z roletového menu vyberete typ provinění 
 

 

 
 

Nesprávné údaje 
V případě, že vložíte do daných kolonek nesprávné nebo duplicitní údaje, systém Vás na toto 
upozorní chybovou hláškou. 
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Samostatná střílení 
Vyplňování samostatných střílení k určení vítěze probíhají 
v oknu Nájezdy výběrem hráče u týmu a výsledkem 
akce, dále pak zapsáním vítězného nájezdu. 
 

Pozn.: Střely se momentálně musí přidávat tlačítky plus 
a mínus v jednotlivých třetinách, na odstranění problému 
se pracuje. 
 
Uzavření zápasu 
 

V případě mimořádných událostí můžete zaškrtnout 
příslušná políčka a vepsat poznámku, pokud máte u 
soutěží nastaveny e-maily jednotlivých komisí, bude jim 
výstup odeslán. 
 
V případě zpětného zadání uložíte zpracovaný zápis 
tlačítkem Uložit změny.  
 
V případě on-line zápisu tento zápis pro potvrzení 
(zatržením políčka) potvrzují zapisovatel, vedoucí 
domácích, vedoucí hostů a následně vygenerovanými 
kódy oba (nebo pokud píská jeden) rozhodčí.  
 
Informace o způsobu vygenerování kódů byla zaslána na 
jednotlivé komise rozhodčích a rozhodčím vyšších soutěží 
– vše probíhá na stránce:  
is.cmshb.cz/public-access/member-pin/request 
zadáním rodného čísla rozhodčího. Na jeho e-mail 
(pokud je uveden v databázi) pak přijde čtyřmístný kód, 
který zadá pro uzavření zápisu. Kódy jsou platné pro 
všechny zápasy, nemusí se generovat pokaždé. 
Následně pak zapisovatel uzavře zápis tlačítkem Uložit 
změny. 

is.cmshb.cz/public-access/member-pin/request
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4. Redakce 

 

 
 

Tlačítko slouží výhradně k přesměrování na přístupovou stránku do redakce dle výběru (s ohledem 
na to, že většina regionálních správců informačního systému má přístup i do redakčního adminu 
své stránky). 
 
 
 

Jakékoliv dotazy k manuálu nebo jednotlivým funkcím IS 
Regionálního správce prosím směřujte na e-mailovou adresu 
is@hokejbal.cz nebo na telefon 773 781 123. 

mailto:is@hokejbal.cz

