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2 Stránky před přihlášením 
Před přihlášením do členské části vidíte na Domovské stránce webu, ve  veřejné části webu www.svz-cr.cz položky 

tak, jak jsou zobrazeny na níže uvedeném obrázku: 

http://www.svz-cr.cz/
http://www.svz-cr.cz/
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2.1 Pole pro vyhledávání 
Do tohoto pole je možné zadat jakýkoli výraz, klíčové slovo nebo frázi a systém (po stisknutí tlačítka Enter, nebo 

kliknutí na Hledat) vyhledá v rámci  webu dokumenty, které jej obsahují.  

Poznámka: Vyhledávání probíhá pouze na  „viditelných“ stránkách, tzn. že  stránky, které jsou viditelné až po 

přihlášení do členské části, budou prohledávány rovněž až po přihlášení. 

2.2 Navigační menu 
Navigační menu stránek slouží k uspořádání jednotlivých stránek do kategorií a sekcí a lze jej procházet pouhým 

najetím myši. Jedná se o dynamické navigační menu, takže pro zvolení příslušné položky a prohlížení jejího obsahu 

postačí pouze kliknout myší na zvolenou položku.  

Poznámka: Po otevření příslušné stránky zůstává menu trvale rozbaleno v levé části stránky, přičemž aktivní položka 

je podbarvena zeleně a kliknutím myši je možné procházet další stránky uvnitř zvoleného navigačního prvku. 

2.3 Kalendář vrcholových soutěží 
Kalendář vrcholových soutěží  odkazuje  na mistrovské a mezinárodní soutěže, pořádané  SVZ v ČR. Červeně je 

zobrazeno aktuální datum, modrou barvou potom dny, ve kterých se soutěž(e) koná(jí). Po najetí myši na den konání  

se zobrazí názvy těchto soutěží. Pro podrobnější  informace ke konkrétní  soutěž  pak stačí   prokliknout příslušné 

datum.  

2.4 Sdílení stránky 
Tlačítka pro sdílení stránky, která jsou na každé stránce v její spodní části umožňují sdílet přímo konkrétní stránku 

z webu na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter, apod., ale také umožňují stránku vytisknout, nebo přidat do 

oblíbených.  
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2.5 Výběr jazyka 
 Pracujeme na překladu stránek do angličtiny, kdy se po stisknutí tohoto tlačítka se bude uživatelům zobrazovat  část 

webu v angličtině. 

2.6 Logo SVZ 
Logo má dvě funkce – jednak informační, kdy    návštěvníkům představuje logo SVZ ČR a jednak po jeho nakliknutí 

z kterékoli části webu bude uživatel vrácen na domovskou  stránku webu (stejně je tomu tak i při kliknutí na logo 

domečku v Navigačním menu) 

2.7 Přihlášení do členské části stránek 
Přihlašovací formulář slouží pro otevření členské části webu., Tam  jsou vidět  další položky, které nejsou přistupné 

veřejnosti. Způsob přihlášení je následující: 

Uživatelské jméno: poslední čtyřčíslí z Vašeho průkazu SVZ 

Heslo: Vaše datum narození ve formátu DMRRRR 

Myší klikněte do příslušného pole, vyplňte požadované údaje (uživatelské jméno a heslo) a odešlete  formulář 

stisknutím tlačítka Enter nebo kliknutím na Přihlášení. V případě problémů s přihlášením nás prosím kontaktujte na 

svzredakce@seznam.cz, případně si kliknutím na položku Zapomněli jste heslo? můžete nechat zaslat heslo na e-mail, 

uvedený při registraci. 

Poznámka: Systém neumožňuje založit uživatele bez platného e-mailu, takže u těch z Vás, kteří neuvedli tajemníkovi 

svůj e-mail, byl nastaven fiktivní e-mail, který ale lze po přihlášení do systému změnit. Postup je popsán níže. Velmi 

toto doporučujeme všem udělat, neboť bychom chtěli od září distribuovat Svazový Zpravodaj    i v elektronické 

podobě a těm, kteří neuvedli svůj e-mail to samozřejmě nebude fungovat. 

2.8 RSS kanál 
RSS kanál slouží pro odběr nových příspěvků, zveřejněných na domovské stránce do aplikace Outlook, internetového 

prohlížeče,  nebo mobilních zařízení. 

2.9 Informační část 
V informační části  budeme zveřejňovat příspěvky,  informovat o novinkách, zajímavostech,  anketách, důležitých 

událostech a termínech, atd. Tato část stránek se bude měnit nejčastěji. 

2.10 Mapa stránek 
Kliknutím na mapu stránek si můžeme zobrazit tzv. Strom stránek – seznam všech stránek na webu. 

3 Domovská stránka po přihlášení 
Po přihlášení do členské části webu se navigace a obsah stránek „rozrostou“ o další prvky a články, které se nacházejí 

v tzv. privátní části webu: 

mailto:svzredakce@seznam.cz
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3.1 Rozšířené navigační menu 
Po přihlášení se v navigačním menu a v podstromech jednotlivých sekcí objeví nové položky, které jsou 

nepřihlášeným uživatelům nepřístupné. Stejně tak se v Informační části (viz Domovská stránka bez přihlášení) objeví 

zprávy, které jsou určeny pouze řádným členům SVZ. 

3.2 Odběr zpravodaje 
Jak již bylo zmíněno, po opravě e-mailu v části Menu uživatele (v pravé horní části stránek) je možné se na tomto 

místě přihlásit k , popř. odhlásit z odběru zpravodaje SVZ ČR. 

3.3 Menu uživatele 
V Menu uživatele si můžete v sekci Můj účet změnit heslo nebo e-mailový kontakt. 

Poznámka: Dostupná je pouze položka Můj účet. V ostatních zobrazených možnostech nelze nic vkládat ani editovat. 

POZOR – doba trvání tzv. „sezení“ po přihlášení je 60 minut od poslední činnosti na stránkách, poté je uživatel 

automaticky odhlášen a musí se do členské části stránek přihlásit znovu! 

3.4 Ankety 
Další položkou, dostupnou pouze pro přihlášené  jsou ankety. Hlasování v nich se provádí výběrem jedné z možností 

a stiskem tlačítka hlasovat. 
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4 Další důležité informace 

4.1 Propozice 
Zasláním propozic ke kalendářovým závodům SVZ ČR do schránky svzpropozice@seznam.cz můžete propozice svých 

soutěží publikovat pro ostatní členy v rámci kalendáře soutěží – POZOR – pro bezproblémové zpracování souboru je 

potřeba, aby název souboru byl ve formátu PXXXX.yyy, kde X je čtyřmístné číslo závodu podle kalendáře a yyy je 

druh přílohy, tedy například P0063.pdf(doc) 

Poznámka:  Nedodržení správného pojmenování souboru může zpozdit nebo znemožnit zveřejnění na stránkách Svazu 

! 

4.2 Výsledovky 
V  nových stránkách   budeme rádi publikovat i výsledovky z jednotlivých kalendářových závodů, které pořádá Váš 

KVZ. Pro jejich  „vyvěšení“ na stránkách Svazu je třeba zaslat na schránku svzvysledovky@seznam.cz příslušnou 

výsledovku – POZOR – pro bezproblémové zpracování souboru je potřeba, aby název souboru byl ve formátu 

VXXXX.yyy, kde X je čtyřmístné číslo závodu podle kalendáře a yyy je druh přílohy, tedy například P0063.xls(pdf 

apod). 

Poznámka:  Nedodržení správného pojmenování souboru může zpozdit nebo znemožnit zveřejnění na stránkách 

Svazu. 

4.3 Fotogalerie 
Zasláním odkazu ke stažení fotografií do schránky svzfotogalerie@seznam.cz můžete posílat fotografie z Vašich 

závodů. Ty nejzajímavější vybereme a budeme publikovat na našich stránkách v sekci Fotogalerie. 

Při zasílání fotografií do redakce je třeba nezbytně dodržovat tyto zásady: 

1. aby se neopakovaly stejné fotografie (stejně scény s různým přiblížením nebo úhly), tzn. například 
nefotit desetkrát jednoho člověka u jedné disciplíny 

2. aby všechny obrázky měly orientaci „na šířku", tzn. fotit pouze přirozeně a fotoaparát při focení 
„nestavět na bok" 

3. aby každý jednotlivý obrázek nebyl větší, než 2 MB 
4. aby počet celkově zaslaných fotek nepřekročil číslo 50 
5. obrázky zasílat na redakční e-mail zásadně prostřednictvím zásilkových službeb, jako je například 

www.uschovna.cz  
6. Redakce si vyhrazuje právo výběru ze zaslaných fotografií pro jejich publikaci 

4.4 Kalendář 
Kalendář se dělí na tři podpoložky – Kalendář soutěží SVZ, Jiná střelecká mistrovství a Zahraniční závody (poslední 

položka je k dispozici pouze členům Svazu). 

Vysvětlivky ke značkám v kalendářích: 

1. červenou barvou a tučně jsou ve sloupci Termín u jednotlivých kalendářů vyznačeny změny v termínech 
nebo zrušení závodu 

2. Žlutým podbarvením buňky s pořadovým číslem závodu se dává na vědomí, že jsou ke stažení propozic k 
tomuto závodu. 

3. Buňka se zeleným podbarvením pořadového čísla závodu indikuje, že je možné si kliknutím na číslo závodu 
stáhnout jejich výsledkovou listinu. 

mailto:svzpropozice@seznam.cz
mailto:svzvysledovky@seznam.cz
mailto:svzfotogalerie@seznam.cz
http://www.uschovna.cz/
http://svz-cr-cz.doyle.netservis.cz/cs/ke-stazeni/propozice/propozice-2012
http://svz-cr-cz.doyle.netservis.cz/cs/ke-stazeni/vysledovky/vysledovky-2012
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4. UPOZORNĚNÍ: termíny závodů se mohou průběžně měnit, popř. i rušit. Z tohoto důvodu doporučujeme vždy 

upřednostňovat kalendáře na těchto stránkách před kalendáři ke stažení, jako je například tento: ·Úplný 
kalendář ke stažení (183.50 Kb) 

 

4.5 Kontakt 
Umožňuje návštěvníkům a členům kontaktovat příslušné osoby – kontakt s názvem Svaz vojáků v záloze ČR je 

nasměrován na tajemníka svazu, po jeho otevření můžete ihned prostřednictvím kontaktního formuláře odeslat 

tajemníkovi vzkaz. Po přihlášení do členské sekce se v kontaktech navíc zobrazí kontakt Redakce stránek - ten je 

nasměřován na spolupracovníky redakce stránek , kteří pravidelně schránku vybírají. Prostřednictvím kontaktního 

formuláře v tomto kontaktu nám můžete zasílat náměty, připomínky, apod.  

 

 

 

http://svz-cr-cz.doyle.netservis.cz/soubory/ke-stazeni/Kalendar-SVZ-2012.xls
http://svz-cr-cz.doyle.netservis.cz/soubory/ke-stazeni/Kalendar-SVZ-2012.xls

