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• Plně responzivní web Českého florbalu

• Zpřehlednění menu a navigace

• Funkce oblíbených družstev

• Match center – vše o každém utkání na jednom místě

Beta testování v srpnu 2022

Ostrý provoz v září 2022







• Hlavní menu lze nyní přepínat mezi standardním a organizačním

– Standardní - červené

• Obvyklá navigace na webu pro všechny, co zajímá florbal – hráče, rodiče, fanoušky apod.

– Organizační - modré

• Navigace na webu pro činovníky oddílů, funkcionáře, rozhodčí, trenéry apod.

• Obsahuje podpora oddílů, přehledy lidí v komisích a sekretariátu, vzdělávání, dokumenty, matriku apod.



• Po registraci na webu možnost přidat „Můj tým“

– Možnost přidávat více týmů, až několik desítek

– Na úvodní stránce webu tak vzniká rychlý přístup k vašim týmům, můžete je i rychle filtrovat v 

přehledech zápasů



• Díky novému webu mohou oddíly nově:

– Vložit přímý link pro nábory do oddílu

• Zobrazeno jako velké tlačítko na profilu oddílu

– Prezentovat své profily na sociálních sítích

• Zobrazeno na profilu oddílu i každého družstva

– Zdůraznit identitu oddílu barvou

• Pomocí hex kódu, např. #02cd34

• Doporučujeme barvy dobře kontrastující s bílou barvou = tmavší odstíny

• Obarvuje se profil oddílu, profil družstva, záznamy oddílu v match center atd.



ODKAZY NA WEB A PROFILY

ODKAZ NA NÁBOR

BARVA ODDÍLU



• Doporučení pro nejlepší výsledek

– Velikost optimálně 300 x 300 px, 

nejméně 150 x 150 px

– Formát PNG s průhledným pozadím

– Zvolte nebo vytvořte variantu loga 

fungujícího na světlých i tmavých 

pozadích



• Úprava doporučeného formátu fotografie hráče

– Místo 300 x 450 px je nově 300 x 300 px

• Fotografie se nahrává v editaci kontaktů osoby ve FISu

• Také sekretáři mohou fotografii nahrát, link „Editace“ v 

seznamu členů

– Na webu se fotografie transformují do kruhového výřezu

• Pro nejlepší výsledek doporučujeme spodní konec oříznutí 

těsně pod límečkem 

DOPORUČENÉ

OŘÍZNUTÍ

VÝSLEDEK

NA WEBU



• Mobilní aplikace se přesunuje na App Store a 

Google Play Českého florbalu

• Kvůli pozastavenému vývoji do nové sezony 

nepřináší žádné změny

• Kontakt:

Lubomír Skála

skala@ceskyflorbal.cz 



Technické a vývojové záležitosti:

Lubomír Skála

skala@ceskyflorbal.cz 

Redakční záležitosti:

Jakub Borovský

borovsky@ceskyflorbal.cz 


