
Administrace stra nek BZL 

Omlouvám se, ale na vytvoření administračního rozhraní mi nezbyl čas ani peníze. Myslím, že ale pro 

vás nebude problém editovat to přes FTP podle tohoto návodu. 

Přihlášení do systému 
Jděte na: https://webftp.wedos.net/ a zde zadejte tyto údaje: 

FTP server:  ftp.adamna.net 

Už. jméno: viz. email s heslem 

Heslo: viz. email s heslem 

FTP mód: binary (pozor na toto!) 

Údaje se vám tam zapamatují a při dalším přihlášení stačí vyplnit jen heslo. 

Přidání novinky 
1. Přímo v úvodním adresáři co se vám zobrazí po přihlášení je soubor news.php. Klikněte 

vpravo na Upravit. 

2. Novinku přidáte zapsáním novinky na začátek souboru, kde první řádek je datum a čas 

přesně ve formátu jako jsou ostatní novinky a na druhém řádku je samotný text novinky. 

3. Ulož klikem na ikonu diskety, zpět klikem na šipku. 

Úprava dalších věcí 
Veškeré nastavení jsou vždy platné pro určitý rok. Klikněte na složku roku a zde můžete podobně jako 

novinky upravovat i: 

 courses: složka pro nahrání map s tratěmi. Je v ní soubor navod.txt, ten si zobrazte klikem na 

Zobrazit  vpravo a postupujte dle jeho návodu. Toto je celkem složité, klidně se na mne 

obraťte a já to tam nahraju. 

 photos: složka pro nahrání fotek, které se objeví v historii závodu. Je v ní je soubor navod.txt, 

ten si zobrazte klikem na Zobrazit  vpravo a postupujte dle jeho návodu. Fotky si upravte na 

velikost max 800x600pixelů a nejlépe aby vždy tři po sobě měly stejné rozměry.  

 samples: složka pro nahrání ukázek závodní mapy, ty se hned objeví na stránce Ukázky mapy. 

Je v ní je soubor navod.txt, ten si zobrazte klikem na Zobrazit  vpravo a postupujte dle jeho 

návodu. Vhodné je aby všechny měly stejné rozměry. 

 startlists: složka pro nahrání startovek ve formátu PDF. Je v ní soubor navod.txt, ten si 

zobrazte klikem na Zobrazit  vpravo a postupujte dle jeho návodu.  

Následující soubory se editují stejně jako soubor s novinkami: 

 menu.php: zde měňte jen 9. a 10. řádek. Pomocí 2 lomítek // na začátku řádek zakážete. Je-li 

aktivní 9. řádek, ukazuje se zpráva, že se ještě neví kde je shromaždiště. Je-li aktivní 10. 

řádek, je funkční odkaz na uvedenou adresu s plánkem. 

https://webftp.wedos.net/
ftp://ftp.adamna.net/


 parametry.php: Zde editujte parametry tratí. Zobrazování pak zapnete v souboru 

settings.php 

 propozice.php: Zde editujte propozice. Zobrazování pak zapnete v souboru settings.php 

 settings.php: Tento soubor budete editovat asi jen na řádcích 10-13, kde se nastavují termíny 

přihlášek a zobrazení mapy s tratěmi a pak se tu zapíná zobrazování propozic a parametrů. 

Nezapomeňte dodržet (nezvyklý) formát data jaký tam je!  

 uvodni_text.php: Zde editujte prostřední odstavec, který popisuje aktuální ročník vašeho 

závodu. Text je pak zobrazen na úvodní straně závodu.  

Dotazy 
Když něco nebude jasné, spíše volejte než mailujte – 776 627 692. Ať systém slouží! Adam. 


