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Vyhlášení a administrace eventu distančního typu pro podporu 

venkovního pravidelného pohybu  
který přispěje k vyšší trénovanosti a přirozené imunitě jeho účastníků. 

 

Pokud máte působnost na  

• komunitu, resp. větší kolektiv lidí, například jako zaměstnavatel,  

• na skupinu sportovních klubů, například jako sportovní asociace,  

• na mateřské či základní školy, například jako město=zřizovatel, 

• na střední školy, například jako kraj/zřizovatel, 

• na lidi kteří si chtějí zvýšit přirozenou imunitu, například jako lékař(i), 

nebo jen chcete zvýšit provoz na vašem webu díky obecně prospěšné věci, kterou je podpora 

venkovního pohybu - například jako firma prodávající služby nebo produkty pro zdravě smýšlející lidi, 

tak máte možnost vyhlásit soutěž pro jednotlivce a jejich týmy (rodiny, sportovní kluby, školy, části 

firmy, ...) v tom, kdo se bude a jak moc venku hýbat, sportovat. Soutěž dodá lidem motivaci, budou to 

skutečně dělat, máme to vyzkoušené na několika projektech. 

Stačí vymyslet termín (dejme tomu 3 měsíční projekt únor-duben) určit sport (například běh, nebo to 

nechat na každém at si sám zvolí). Je třeba myslet bez zábran: Lze vyhlásit třeba soutěž v běhu s 

kočárkem, chůzi se psem, nebo cokoli vás napadne.  

Vaši klienti - děti, dospělí, důchodci - se pak na vašem (nebo vámi určeném) webu přihlásí na váš 

závod a v intervalu závodu budou moct každý den podle svých možností reportovat svoji účast na 

venkovních aktivitách. Tématiku nastavení administrace pro přihlašování závodníků zde přeskočíme, 

protože je popsaná v manuálech pro pořadatele a rutinně ji zvládáte. Reporting aktivit do vašeho 

závodu mohou vaši účastníci provádět buď pomocí apky Orgsu Tracking, chytrými hodinkami a/nebo 

jen ručním zadáním. Za to budou mít trvale k dispozici průběžné výsledky nejen jednotlivců, ale i 

skupin - například klubů, škol atp. Projekt tak pomůže i vyšší sounáležitosti jednotlivců s jejich 

týmy/školami/... 

Detaily administrace takového eventu máte jako obvykle v administrativním rozhraní orgsu.com.  

Typ eventu je třeba mít zvoleno jako distanční. 

Vedle standardních služeb pro přihlašování účastníků se k závodu (aplety "přihláška", "detail závodu" 

a "termínová listina") jsou pro váš web, v souvislosti s distančním eventem, připraveny nové 3 služby: 

- upload aktivit  

- celkový součet kilometrů 

- výsledky jednotlivců a týmů 

Pro zájemce budou tyto 3 nové služby diskutovány podrobněji. Jak dochází k průběžné modernizaci 

Orgsu.com technologie, tak tyto nové aplety již nabízejí plnou customizaci, detaily budou uvedeny 

dáýle. A to ocení každý webmaster, služby si bude možné jak textově, tak graficky vyladit podle 

potřeb. 
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Jednotlivé služby (aplety) jsou k dispozici jak na stránce Event - Aplety vybraného eventu, tak Firma - 

posílení www stránek.  

Jak to zobchodovat? 

Projekt distančního eventu mohou stávající uživatelé Orgsu.com vyhlásit buď sami pro své atlety, 

a/nebo jej nabídnout a uspořádat pro třetí strany (například pro kraj, město). V takovém případě je 

vhodné dojednat paušální cenu za projekt jako celek. Pokud naši klienti zatím nejste, tak vězte, že 

vám vše nastavíme, zaškolíme a poradíme vám s instalací na www. Budeme respektovat vaše 

rozpočtové možnosti, abyste mohli projekt vyhlásit pro vaše účastníky zdarma. Vedle toho vždy 

zůstává možnost prodávat na takový event startovné, aby se pokryly provozní náklady.  

Vedle toho, vždy je možné aktivovat službu "dobrovolné navýšení startovného" pro 

charitativní/nadační účely. Vedle podpory zdravého životního stylu účastníků projektu ještě vyberete 

peníze pro dobrou věc. 

Diskuse služeb, které jsou v průběhu služeb využívané a které je případně možné umístit na váš web. 

Služby přihlašování zde podrobně diskutovány nejsou, protože jsou rutinní součástí Orgsu.com 

technologie. V případě zájmu nám určitě napište, abych vám pro poprvé vše nastavili: 

 

1) Reportování venkovních aktivit  

Služba je k dispozici každému, kdo se prokáže svým startovním číslem a privátním kódem proto, aby 

mohl zaznamenat svoji venkovní aktivitu - například že byl běhat.  

Tato služba je nutná v případě, kdy atleti nemají na vašem webu nainstalovanou službu "login a profil 

atleta". Služba umožňuje identifikovat 

každého účastníka pomocí jeho startovního 

čísla a vaším privátním klíčem, který můžete v 

případě potřeby změnit na stránce "Event - 

Scénáře měření".  

Jak vidno na přiloženém obrázku, služba již 

nabízí veškeré defaultní tovární texty k vaší 

editaci. Tím je umožněno uplatnit stejnou 

službu jak například pro školu, tak pro 

sportovní klub, nebo třeba pobočku firmy.  

Texty, zde upravené, se po uložení stránky 

promítnou do html kódu, který je k dispozici v 

boxu níže.  
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Následuje box "Ukázka apletu", kde je skutečný a funkční aplet. 

Zdá se "jako živý", on 

skutečně funkční je, ale v 

tomto administrativním 

zobrazení jej ale pro 

testování ani pro provoz 

prosíme nepoužívejte.  

V boxu "kód pro vložení 

do stránky" jsou pak 

promítnuty všechny 

proměnné tak, jak jste je 

výše zadali. Je jasné, že si 

je můžete na vaší www 

stránce dále upravit.  

Služba tedy reflektuje 

nastavení tak, jak je 

uvedeno výše. Za 

pozornost stojí minimální a maximální přípustná délka aktivity v kilometrech. Defaultní nastavení je 

min 400 metrů a max 42 km. Tyto hodnoty byste měli v propozicích vašeho distančního "závodu" 

uvést a podle toho si parametry zde v nastavení upravit.  
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2) Celkový součet Km 

 

Služba je připravena k tomu, aby 

byla jako widget instalovaná 

někam na titulní stránku webu, 

která o projektu/závodu 

informuje. Je to dobrý 

marketingový nástroj, jeho 

uplatnění můžete živě najít 

například na webu, který 

podporoval prosazení distančních 

voleb zde 

Služba umožňuje zadat základní 

informace a po uložení nových 

hodnot nabízí i náhled apletu,  

jak je zřejmé z obrázku vpravo. 

Níže pak html kód pro vložení 

všude tam, kde se může hodit.  

  

https://www.chceme-volit-distancne.cz/aktivn%C4%9B-pro
https://www.chceme-volit-distancne.cz/aktivn%C4%9B-pro
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3) Výsledky 

Nastavení služby má víc parametrů, jejich defaultní nastavení je zřejmé z obrázku. V horní části je 

specifikace eventu/závodu a nastavení rozsahu služeb: 

 

 

V další části je možné defaultní texty nahradit vašimi texty tak, abyste co nejlépe popsali váš distanční 

event. Níže je například zřejmé, že defaultní název "Klub" byl nahrazen názvem "Škola".  

 

Jak je z nastavení zřejmé, systém bude počítat výsledky nejen jako součty kilometrů, ale bude 

pracovat také s počty účastí jednolivých atletů a týmů. A aby bylo možné také kalkulovat 

procentuální účast (například, kolik procent žáků se aktivit zúčastnilo) je třeba zadat číselník názvů 

škol/klubů/... a ke každé škole/klubu/.. pak zadat celkový počet studentů/sportovců/... Toto 

nastavení pro vás provedeme my, jen nám dejte před zahájením projektu vědět. Ideálně 
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potřebujeme Excel s názvy klubů/škol/poboček/... a s celkovými počty 

sportovců/žáků/zaměstnanců/.... 

Systém vám dále ukazuje náhled hlavičky výsledků, typicky je váš závod při jeho nastavování prázdný. 

Konečně je pak k dispozici kompletní html kód ke vložení do vaší webové stránky: 

 

Probíhá-li váš závod, průběžné výsledky v základu nabízejí pořadí jednotlivců: 

 

 

Pokud je to nastavení distančního závodu povoleno, budou se kalkulovat i výslekdy 

klubů/škol/poboče/... Pak se nabízí i přepínač vpravo, který aktivuje zobrazení pro takové entity, v 

tomto případě pro školy. Volba vlevo pak nabízí sadu třídících kritérií, podle kterého se výstup má 

třídit a zobrazit: například třídění podle počtu aktivit: 
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Pokud máte vyhlášeno víc závodů (například každý měsíc jeden závod) tak je možné je mít seskupené 

do skupiny. Pak lze instalovat navíc i výsledky celkové, tedy za všechny závody ve skupině (například 

březen - duben). V nastavení apletu pro výsledky je pak třeba uvést namísto ID závodu ID skupiny 

závodů. Detaily k nastavení skupiny jsou uvedeny v další kapitole.  

 

4) Specifika administrace distančního závodu 

 

V základním nastavení v boxu 

"položky přihlášky" je třeba namísto 

Sportovní klub zadat název - o jakou 

entitu se ve vašem případě jedná, 

například "škola". 

Také je třeba určit, zda příslušnost ke 

klubu/ škole/pobočce/.. bude povinná 

či nikoli. Pokud zadáte ano, pak nám 

musíte seznam vašich entit předem 

doručit - excelový soubor s názvy 

entit a případně i s počtem členů, to 

kvůli výpočtům relativních účastí.  

V nastavení Event - Závody je u 

každého distančního závodu možné 

uměle, z nějakého důvodu navýšit 

celkový počet km. Dále je možné povolit/zakázat generování výsledků pro kluby/školy/.. a také je 

možné zakázat/povolit ruční nahrávání km: 
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Dále máte možnost vytvořit skupinu závodů, které na sebe budou logicky navazovat a výsledky se 

pak budou sčítat do celkového pořadí. Například, můžete založit 2 závody pro prosinec a pro leden, 

každý takový závod je třeba založit v jiném závodním dni. Tyto potom na stránce Event - Propojené 

závody seskupíme do skupiny: 

 

Jak je uvedeno v textovém výkladu, propojené závody se vyznačují tím, že se atleti mohou hlásit jen 

do chronologicky aktuálního (nebo dřívějšího) závodu a jejich přihláška se propíše i do závodů 

následujících. Box je zaškrtnutý. Pokud bude box odškrtnutý, přihláška platí vždy jen pro ten závod, 

do kterého se přihlásí.  

Tlačítko "Uložit" způsobí jak uložení konfigurace, tak vygeneruje html kód pro výsledky skupiny. 

Význam proměnných je zřejmý z názvů. Tato stránka nenabízí přímou editaci textů, tu je třeba 

provést přímo při vložení do www stránky: 
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Automatické zadávání startovních čísel 

Orgsu dává možnost automaticky generovat startovní čísla. Je to zvlášť výhodné pro tyto "distanční" 

nebo také "individuální" typy závodů. Nastavení je k dispozici na stránce Event - Startovné. Vyberte 

zde volbu "Potvrzení objednávky" nebo "Zaplacení Objednávky": 

 

 
 

Systém bude přidělovat startovní čísla podle schéma tak, jak jej nastavíte na stránce Event - Startovní 

čísla. Jak ukazuje obrázek, v tomto případě jsou generována startovní čísla od čísla 51 pro Doubrava 

run. Pokud nastavení neprovedete, čísla se budou generovat od 1.  

 

 

 

Potvrzovací email s potřebnými pokyny a údaji pro atlety 

V administraci, v menu Event - Závody - Mailová oznámení o online přihláškách máte k dispozici 

tovární šablonu emailu, která obsahuje jak základní informace, tak potřebné proměnné (startovní 

číslo, privátní kod a QR kod pro login Orgsu Tracking Apky). Tyto informace si můžete jakkoli upravit a 

poté stránku s nastavením uložit. Odpovědní e-mail by měl obsahovat všechny potřebné informace 

pro atlety na jednom místě. Pokud nás požádáte, vaši textaci před spuštěním eventu obratem 

zkontrolujeme.  

 

 


