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REDAKČNÍ SYSTÉM REGIONŮ – MANUÁL 
 

Určeno pro administrátory, regionální správce a běžné uživatele 
 

1. Přihlášovací údaje 
 

a) Pro přihlášení a vlastní práci v redakčním systému je nutné mít zřízený přístup, tj. 
přihlašovací údaje, které lze vytvořit pro jakoukoliv osobu, po zaslání údajů (jméno, 
příjmení, telefon, e-mail) na e-mail is@hokejbal.cz 

b) Prvotní přihlašovací údaje momentálně vytváří administrátoři systému (členové TK) 
c) Vlastní přihlášení do redakčních systémů jednotlivých regionů probíhá na webové adrese 

regionu, za kterou napíšete /admin (např. cechyzapad.cmshb.cz/admin) 
 

 
 

d) Po prvotním přihlášení lze přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo) změnit 
kliknutím na svůj profil v pravé části okna 
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2. Menu  
 
 

a) Hlavní menu naleznete po přihlášení na levé straně obrazovky, které je různé podle stupně 
administrátora: 
Správce má zobrazeny tyto kategorie: 

 

 
 

K zavírání a rozevírání menu například kvůli zvětšení prostoru okna slouží tato ikona 
 
Běžný uživatel - kategorie stejné, vyjma Partneři/Bannery a Struktura webu 
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3. Zprávy 
 

a) Zprávy slouží k interní komunikaci mezi jednotlivými uživateli. Můžou určeny všem 
uživatelům nebo pouze jednotlivci 

 

 
 
4. Články 
 

a) Menu články slouží k vlastnímu vkládání článků na regionální web 
 

 
 

b) Po kliknutí na Přidat článek se otevře vlastní prostředí na tvorbu článků 
c) Po kliknutí na Články se otevře seznam článků 
d) Po kliknutí na Kategorie se otevře prostředí pro vytvoření a úpravu kategorií, do kterých 

daný článek spadá. 
e) Přidat článek 
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Editor pro přípravu a uložení článků je rozdělen na několik sekcí: 
 
Nadpis – povinná položka na napsání nadpisu (povinné pole) 
Anotace – úvodní odstavec, který se zobrazuje ve článku pod fotografií, defaultně je nastaven na 
tlusté písmo, maximální počet znaků je 300 (povinné pole) 
Obrázek k článku – zde můžete nahrát přímo z počítače obrázek, který se bude u článku 
zobrazovat pod nadpisem (povinný výběr) 
Autor fotografie – zde by měl být uveden autor forografie (nepovinné pole) 
 
Text článku:  
– zde by měly být prováděny vlastní úpravy článku, případně přímo jeho psaní. Pokud 
zkopírujete již opravený text například z Wordu, editor automaticky vymaže 
formátování, neboť je nastaven na jednotné písmo (font Rubik).  
– zásadně platí – napište si text kde chcete, úpravy ale dělejte v editoru 
 
Editace článku 
– na výber jsou tři styly písma (Normální – pro vlastní obsah článku, Nadpis 1 pro případné 
nadpisy odstavců, Nadpis 2 pro větší zvýraznění (například hypertextové odkazy) 
– můžete nastavit tlusté písmo, kurzívu, podtržené písmo, barvu písma a barvu pozadí 
– na výběr jsou čtyři typy seznamů (odrážkový, číselný, kulaté a čtvercové odrážky) 
– text by měl být zarovnán vždy oboustranně (na výběr je vícero zarovnání, oboustranné 
zarovnání je nejvhodnější kvůli vzheldu článku) 
– do článku můžete vložit tabulku s navolením počtu buněk 
– text můžete převést na hypertextový odkaz označením a vložením adresy 
– do textu můžete vložit obrázek (buď přímo, nebo z fotogalerie – viz část Fotogalerie) 
– do článku můžete vložit video vložením přímého linku 
– okno článku si můžete zvětšit na celou obrazku 
– článek si můžete zobrazit v html kódu 
– součástí editoru je nápověda, kde naleznete klávesové zkratky s dalšími funkcemi 
 
Spodní část editoru: 

 
Kategorie – zde vybíráte kategorii, do které článek spadá (2. Liga, Zprávy RSHb atd.) 
Související fotogalerie – slouží k připojení případné fotogalerie ze seznamu 
Související dokumenty – totéž co u fotogaleire, slouží k případnému připojení dokumentů 
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Datum a čas přidání – editovatelné nastavení data a času vytvoření 
Datum a čas publikování – možnost nastavení data a času, kdy bude článek publikován 
Datum expirace – možnost nastavení data a času, kdy bude článek automaticky vypnut 
Publikace – vyběr zda článek publikovat ihned nebo uložit bez publikace 
Autor článku – políčko slouží pro vepsání autora článku. 
Článek uložíte (případně zevřejníte) stiskem tlačítka přidat položku. 
 

f) Články 
 

 
Podmenu články slouží jako seznam článků, kde můžete určovat, který článek bude na hlvní 
stránce jako top a v jakém pořadí. 
 
 
 

- ikona slouží pro znázornění článku bez nutnosti zveřejnění (náhled článku) 
 
- ikona slouží k editaci článku 
 
- ikona slouží k vymazání článku  

 
 
 

g) Kategorie článku 
 

 
 

Slouží k vytváření a editování jednotlivých kategorií článků a jejich berevnému značení (defaultně 
přednastaveno, lze libovolně změnit a vytvořit vlastní kategorie). 
Kategorie by měly být vázány na soutěže, které daný region hraje, zprávy regionu atd. 
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5. Dokumenty 
 

a) Menu Dokumenty slouží k vlastnímu vkládání dokumentů na regionální weby (pdf, doc, 
mp3 atd.) 

 
 

b) Dokument přidáte v podmenu Dokumenty, kde stisknete Nahrát soubor(y) a vyberete 
dokument z umístění v počítači 

 
c) Po výběru dokumetu se objeví možnosti Nahrát soubor(y) (můžete vkládat více souborů 

najednou nebo postupně), název vkládaného dokumentu a tlačítko Uložit dokumenty 
(můžeze uložit více dokumentů najednou) 

 

 
d) Po stisknutí Uložit dokumenty se Vám otevře dialogové okno s možností editace data 

vložení, názvem dokumentu, určíte do které kategorie spadá a zda ho chcete 
publikovat nebo uložit bez publikování 

 
e) Po kliknutí na Přidat dokumenty je dokument uložen 
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V kategoriích dokumentu si vytváříte a editujete jednotlivé Kategorie dokumentů, pod kterými 
se pak vlastní dokumenty zobrazují ve filtru na regionálních stránkách (některé kategorie již máte 
přednastaveny) 

 
 

6. Fotogalerie 
a) Menu Fotogalerie slouží k vlastnímu vkládání fotografií (fotogalerií) a jejich třídění do 

složek 

 
 

b) Fotografie můžete přidávat buď přímo, nebo ukládat do jednotlivých vytvořených 
fotosložek (ty vám pak slouží jako jednotlivé fotogalerie a můžete je přidávat k článkům) 
 

 
 

c) Po najetí na fotografii se Vám objeví na výběr označení fotogragie, její úprava a možnost 
fotografii zvětšit (pokud ji zvětšíte a kliknete pravým tlačítkem, můžete pak 
kopírovat adresu obrázku a vložit například do těla článku pod hypertextovým 
odkazem). Doporučení je všechny vkládané fotografie do článků vkládat i do 
fotosložky pro další snadnější přístup. 
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7. Partneři/Bannery 
a) Menu Partneři slouží k vlastnímu vkládání regionálních partnerů a jejich log na web 

 

 
 

b) Systém menu je stejný jako v případě dokumentů a fotografií. 
c) Loga partnerů se budou zobrazovat na spodní liště webu. 
d) Kromě log partnerů budou vytvořeny do 7.2. i stejné podsekce partnerů jako 

v případě Hokejbal.cz přímo administrátory systému. 
e) Momentálně doporučujeme prozkoušet vložením nějakých obrázků. Případná loga 

partnerů RSHb doporučujeme nahrát po 7.2. do příslušné podsekce, která bude 
vytvořena administrátory. 

f) Tato funkce je dostupná pouze pro Správce, kategorie Běžný uživatel tuto funkci nemá. 
 
 
8. Video 

a) Menu Video slouží k vlastnímu vkládání videí z Youtube nebo TVCOM 
 

 
 

b) Po stisku tlačítka video, se Vám otevře dialogové okno s možností přidat video nebo 
filtrování v daných videích. 
 

 
 

c) V následném okně vložíte Nadpis videa, vyberete typ (Youtube, TVCOM), vložíte ID 
videa a dáte zobrazit na stránce RSHb (probíhají ještě momentální úpravy menu, proto to 
může být u některých regionů Hokejbal.cz – video se přesto zobrazí na vaší stránce) 
 

 
 

Následně můžete nastavit která dvě videa se vám budou na stránce zobrazovat. 
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Vkládání ID videa: 
 
Youtube: 
ID videa není celá adresa z youtube (např. https://www.youtube.com/watch?v=1xlPEmrVCy8), 
ale pouze část za rovnítkem 1xlPEmrVCy8. Pokud vložíte celý odkaz, video se vám nezobrazí. 
 
 
TVCOM:  
Na stránce TVCOM.CZ vyberete video které chcete vložit, kliknete v pravém dolním rohu na  
 

 
 
Následně se vám pod touto šipkou otevře následující okno: 
 

 
Přičemž zkopírujete do ID vašeho videa pouze část číslic a písmen 
 
<iframe width="720" height="405" src="//embed.tvcom.cz/51e6976b-42b3-424d-a52f-170879418a62/720/"  
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
Číslo ID je tedy: 51e6976b-42b3-424d-a52f-170879418a62 
 
9. Struktura webu 
 

a) Menu Struktura webu slouží k vlastní úpravě položek menu na webu a úpravě statického 
obsahu na bázi písemného obsahu a přiřazení  
 

 
 

b) V tomto menu lze měnit obsahy stávajících položek menu na webu případně měnit jejich 
písemný obsah. 

c) Momentálně je vytvořená struktura pro tuto sezónu pro každý web, 
nedoporučujeme ji měnit, neboť zásahy mohou způsobit ztrátu napojených jednotlivých 
soutěží a sekcí, přičemž napojení ostatních (většinou je napojená druhá liga) budou 
probíhat v následující dnech do startu soutěží.  

d) Momentálně doporučujeme pouze změnit údaje v podsekcích Kontaktů. Údaje 
jsou tam již předpřipraveny, stačí je pouze doplnit (neznáme údaje jsou 
vykřížkovány).  

e) V případě nutné změny nebo přidání tlačítek kontaktujte administrátory stránky 
na adrese is@hokejbal.cz případně telefonicky 773 781 123 pro bližší vysvětlení. 

f) Tato funkce je dostupná pouze pro Správce, kategorie Běžný uživatel tuto funkci nemá. 
g) Sekce Staň se součástí bude vyplněna v následujících dnech Administrátory 

webu. 
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