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Základní info 
Server "EVIDENCE CzechKarate.Cz" je databáze vytvořená pro potřeby Českého svazu karate z.s. Jedná 

se především o evidenci UDÁLOSTÍ KARATE nejen v ČR. Účelem je vytvoření centrálního registru 

událostí karate a zajištění snazší hledání termínu pro pořadatele akcí, jako jsou národní poháry, krajské 

soutěže, školení, soustředění a jiné. 



Krok 1. Základní představení 

Server je vytvořen především pro odborné komise ČSKe a komise STK krajských svazů ČSKe, ale za účelem naplnění 

dat, se nebráníme i jiným federacím působících v ČR v oblasti karate, a to zejména těch, co působí v Č.U.B.U. Jde 

nám o synchronizaci akcí karate a umožnit plynulý chod všech svazů, protože si jsme vědomi toho, že většina našich 

členů nepůsobí pouze v ČSKe, ale i jiných organizacích, které jsou součástí KARATE jako celku. 

 

Zapojit se může každý kdo má chuť. Ať už je to závodník, trenér, pořadatel soutěží anebo člen odborné komise. 

Stačí se pouze zaregistrovat anebo akci přímo vložit do systému bez registrace. Každá taková akce/událost bude 

prověřena naším administrátorem a pokud se nebude jednat o duplicitu, jiného sportovního odvětví anebo spam 

bude uveřejněna na centrální stránce https://ranking.czechkarate.cz a vybrané akce, především akce ČSKe a 

Krajské akce bude uveřejněny na webu www.czechkarate.cz v sekci kalendář akcí. Pro registrované uživatelé dále 

nabízíme možnost editace všech svých událostí, přímé přiřazení akce pod krajský svaz, stylový svaz a jiné 

připravované výhody. 

 

Děkujeme za vaši pomoc ADMIN – EVIDENCE CzechKarate.Cz 

 

Krok 2. Uživatelské prostředí 

pro evidenci naleznete na https://evidence.czechkarate.cz  

 

 
 

https://evidence.czechkarate.cz/


Krok 3. Prostřední pro veřejnost  

Všechny evidované akce naleznete na webu zde: https://ranking.czechkarate.cz 

 
 
Akce Českého svazu karate pak na webu zde: https://www.czechkarate.cz/new/kalendar/  

 

https://ranking.czechkarate.cz/
https://www.czechkarate.cz/new/kalendar/


Krok 4. Žádost o uveřejnění akce bez registrace  

Na titulní stránce stačí kliknout na třetí odstavec „Přidání Události bet registrace do systému“ a zadat 
minimální požadované data, které jsou označeny hvězdičkou. Nezapomeňte před odesláním zadat 
součet hodnot, která je základní ochranou pro spamy nebo roboty . Všechny přímé žádosti o 
zveřejnění bez registrace budou umístěny do sekce „nepřiřazeno“ pod svazem ČSKe, nebo Krajského 
svazu! 

 

 
 
Pro srovnání máte možnost níže nahlédnout na vložení akce pro registrované uživatele, kde v současné 
době jsou dvě další možnosti. Přiřazení k „Akce pod záštitou komise/kraje“ z výběru je: Rada 
reprezentace, Komise ČSKe a Krajský svaz ČSKe, dále pak Pořadatel nebo pod záštitou svazu, kraje nebo 
organizace, zde jsou prozatím možnosti pro všechny Krajské svazy ČSKe. V budoucnu, pokud budou mít 
zájem, je možné přidat select i akcí jiných federací působící pod ČUBU. 



Krok 5. Vložení nové události pro registrované uživatele 

Můžete sami porovnat prostředí:  

 
 
Pro účely státní reprezentace a STK je v této administraci ještě možné přidání koeficientu soutěže, 
přihlášky na akce a jiné. K tomuto ovšem potřebujete práva pro zápis přiřazené pro tyto komise. Náhled 
výřezu z administrace těchto komisí můžete vidět níže. 
 

 



Krok 6. Zobrazení událostí v systému 

Kompletní seznam událostí naleznete ve stejně nazvané složce, kde najdete i vysvětlivky ke každé 
události.  
 

 
Ve spodní části pak naleznete vysvětlivky a popisky značek za každou událostí: 
 

 



Krok 7. Registrace do systému 

Vzhledem k tomu, že se jedná o systém navázaný na „Moje výsledky“ je zde stejná registrace, jako do 
tohoto systému. Minimální data pro registraci jsou označena hvězdičkou. Členové ČSKe, mají na výběr 
ještě adresář všech registrovaných klubů v ČSKe. Pro registraci je nutné souhlasit s podmínkami a 
zásadami ochrany osobních údajů a pro nezletilé osoby ještě jejich zákonnými zástupci. Každý 
registrovaný člen podléhá schválením administrátorem a aktivací účtu, která je zaslána na registrovaný 
e-mail, aby došlo k validitě zadaných dat. Náhled na registrační formulář. 
 

 
Po zjištění neplnoletosti je vyžadováno souhlasu GDPR od rodiče viz níže kopie: 

 

 



Po úspěšné registraci a souhlasu administrátora, případně prověření souhlasu GDPR rodiče je uživateli 
na e-mail zaslán aktivační kód a Login s heslem k účtu, který si v nastavení můžete změnit, viz níže: 

 

 
Snažíme se zabezpečit validitu vložených dat do systému a dodržet legislativu a zákony ČR.  
 
Děkujeme za vaši pomoc  
 
Administrátor  
 
 
Jaromír Musil 
Viceprezident pro sport ČSKe 


	Krok 1. Základní představení
	Krok 2. Uživatelské prostředí
	Krok 3. Prostřední pro veřejnost
	Krok 4. Žádost o uveřejnění akce bez registrace
	Krok 5. Vložení nové události pro registrované uživatele
	Krok 6. Zobrazení událostí v systému
	Krok 7. Registrace do systému

