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NÁVOD K ON-LINE DATŮM 
verze 1.3 (23. 8. 2018) 

 

1. Na www stránce http://www.weby-klubum.cz/login/ se prosím přihlaste jako sekretář oddílu 
nebo jako zástupce sekretáře oddílu. 

 

 

2. Následně na stránce Vygenerujete žádost. 
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3. Nastavíte si, na které WWW adrese budou skripty fungovat. 
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4. V obchodních podmínkách najdete upřesnění této služby. 

 

 

5. Po zaplacení ve sloupci Skripty najdete požadované skripty na data pro dané družstvo a výstupní 
modul. 
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DOKUMENTACE 
 

Uvedený skript je nutné vložit do tagu <body> v daném souboru HTML. 

 

Volitelné parametry Tabulka soutěže 

  
 

<div id="A2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_competition_table"></div>  

<script name="widget_data"  

  key=["A2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]  

  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

  type="text/javascript" defer>  

</script> 

 

 Název soutěže – title 
Výchozí hodnota: Jméno soutěže – Sezóna 
Příklad: title=["Naši%20mladí%20fotbalisté"] 
Mezery nahraďte: %20 
 

 Sezóna – season 
Výchozí hodnota: Aktuální sezóna 
Příklad: season="2014-2015" 
Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, pou-
žijte navíc parametr outblock. 
 

 Barva tabulky - color_style 
Výchozí hodnota: Red 
Příklad: color_style="Red" 
Možnosti: Red, Blue, Green, Brown, None, kde None je bez stylu Seznam zápasů může mít 
variantu bez stylu, nebo základní 
 
 
 
 
 
 



 

 
OLC Systems, s.r.o. Tel.: +420 608 978 016 5/16 
Technologická 941/12 E-mail: obchod@olc.cz 
779 00  Olomouc Web: www.olc.cz 

 Počet řádků – rows 
Výchozí hodnota: 12 
Příklad: rows=12 
Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem) 
 

 Šířka tabulky – width 
Příklad: width=800 
 

 Krátké názvy družstev – short_team_names 
Výchozí hodnota: True 
Hodnoty: True | False 
Příklad: short_team_names="False" 
Zkrácené nebo celé názvy družstev 
 

 Loga družstev – show_team_logos 
Výchozí hodnota: False 
Hodnoty: True | False 
Příklad: show_team_logos="True" 
 

 Identifikátor tabulky – outblock 
Příklad: outblock=["unikatni-id"] 
Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřaďte pomocí 
outblock unikátní identifikátor, který není jinde použit. 
 

 Výstup – output 
Možnost získání prostých dat. Přes tabulkamodra5.getAttribute('data') lze uchopit data vrá-
cená skriptem. 

                                                 

<div id="tabulka5" class="widget_competition_table" > 

</div>  

<script  

    name="widget_data"  

    key=["extraligateam"]  

    outblock=["tabulka5"]  

    output="JSON"  

    src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

    type="text/javascript"  

    defer>  

</script> 
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Volitelné parametry Seznam zápasů 

  
 

<div id="G2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_matches_table"></div>  

<script name="widget_data"  

  key=["G2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]  

  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

  type="text/javascript" defer>  

</script> 

 

 Název soutěže - title 
Výchozí hodnota: Jméno soutěže - Sezóna 
Příklad: title=["Naši%20mladí%20fotbalisté"] 
Mezery nahraďte %20 
 

 Sezóna - season 
Výchozí hodnota: Aktuální sezóna 
Příklad: season="2014-2015" 
Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, pou-
žijte navíc parametr outblock. 
 

 Barva tabulky - color_style 
Výchozí hodnota: Red 
Příklad: color_style="Red" 
Možnosti: Red, Blue, Green, Brown, None, kde None je bez stylu Seznam zápasů může mít 
variantu bez stylu, nebo základní 
 

 Počet řádků - rows 
Výchozí hodnota: 12 
Příklad: rows=12 
Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem) 
 

 Šířka tabulky - width 
Příklad: width=800 
 

 Pořadí a zobrazení záložek – bookmarks_order 
Výchozí hodnota: "old, planned" 
Hodnoty: old, planned – oddělené čárkou 
Příklad1: bookmarks_order="planned, old" – plánované, odehrané 
Příklad2: bookmarks_order="planned" – pouze plánované 
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 Krátké názvy družstev – short_team_names 
Výchozí hodnota: True 
Hodnoty: True | False 
Příklad: short_team_names="False" 
Zkrácené nebo celé názvy družstev 
 

 Loga družstev – show_team_logos 
Výchozí hodnota: False 
Hodnoty: True | False 
Příklad: show_team_logos="True" 
 

 Zobrazení názvu haly – show_arena_name 
Výchozí hodnota: False 
Hodnoty: True | False 
Příklad: show_arena_name="True" 
 

 Počet zobrazených odehraných zápasů – old_matches_count 
Výchozí hodnota: všechny 
Hodnoty: celé číslo 
Příklad: old_matches_count="5" 
 

 Počet zobrazených plánovaných zápasů – planned_matches_count 
Výchozí hodnota: všechny 
Hodnoty: celé číslo 
Příklad: planned_matches_count="5" 
 

 Počet dnů zpětně pro zobrazení odehraných zápasů – old_matches_days 
Výchozí hodnota: všechny 
Hodnoty: celé číslo 
Příklad: old_matches_days="30" 
 

 Počet dnů do budoucnosti pro zobrazení plánovaných zápasů – planned_matches_days 
Výchozí hodnota: všechny 
Hodnoty: celé číslo 
Příklad: planned_matches_days="30" 
 

 Identifikátor tabulky - outblock 
Příklad: outblock=["unikatni-id"] 
Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřaďte pomocí 
outblock unikátní identifikátor, který není jinde použit. 
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 Výstup - output 
Možnost získání prostých dat. Přes tabulkamodra5.getAttribute('data') lze uchopit data vrá-
cená skriptem. 
                                            

<div id="tabulka5" class="widget_competition_table" > 

</div>  

<script  

    name="widget_data"  

    key=["extraligateam"]  

    outblock=["tabulka5"]  

    output="JSON"  

    src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

    type="text/javascript"  

    defer>  

</script> 
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Volitelné parametry Statistiky hráčů 

  
 

<div id="H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_players_table"></div>  

<script name="widget_data"  

  key=["H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]  

  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

  type="text/javascript" defer>  

</script> 

 

 Název soutěže - title 
Výchozí hodnota: Jméno soutěže - Sezóna 
Příklad: title=["Naši%20mladí%20fotbalisté"] 
Mezery nahraďte %20 
 

 Sezóna - season 
Výchozí hodnota: Aktuální sezóna 
Příklad: season="2014-2015" 
Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, pou-
žijte navíc parametr outblock. 
 

 Barva tabulky - color_style 
Výchozí hodnota: Red 
Příklad: color_style="Red" 
Možnosti: Red, Blue, Green, Brown, None, kde None je bez stylu Seznam zápasů může mít 
variantu bez stylu, nebo základní. 
 

 Počet řádků - rows 
Výchozí hodnota: 12 
Příklad: rows=12 
Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem) 
 

 Šířka tabulky - width 
Příklad: width=800 
 

 Identifikátor tabulky - outblock 
Příklad: outblock=["unikatni-id"] 
Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřaďte pomocí 
outblock unikátní identifikátor, který není jinde použit. 
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 Výstup - output 
Možnost získání prostých dat. Přes tabulkamodra5.getAttribute('data') lze uchopit data vrá-
cená scriptem. 

                                            

<div id="tabulka5" class="widget_competition_table" > 

</div>  

<script  

    name="widget_data"  

    key=["extraligateam"]  

    outblock=["tabulka5"]  

    output="JSON"  

    src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

    type="text/javascript"  

    defer>  

</script> 
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Volitelné parametry Soupiska družstva 

 

<div id="H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_player_roster"></div>  

<script name="widget_data"  

  key=["H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]  

  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

  type="text/javascript" defer>  

</script> 

 

 Sezóna - season 
Výchozí hodnota: Aktuální sezóna 
Příklad: season="2014-2015" 
Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, pou-
žijte navíc parametr outblock. 
 

 Barva tabulky – color_style 
Výchozí hodnota: Red 
Příklad: color_style="Red" 
Možnosti: Red, Blue, Green, Brown, None, kde None je bez stylu Seznam zápasů může mít 
variantu bez stylu, nebo základní. 
 

 Počet řádků - rows 
Výchozí hodnota: 12 
Příklad: rows=12 
Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem) 
 

 Šířka tabulky - width 
Příklad: width=800 
 

 Identifikátor tabulky - outblock 
Příklad: outblock=["unikatni-id"] 
Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřaďte pomocí 
outblock unikátní identifikátor, který není jinde použit. 
 

 Výstup - output 
Možnost získání prostých dat. Přes tabulkamodra5.getAttribute('data') lze uchopit data vrá-
cená scriptem. 
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<div id="tabulka5" class="widget_player_roster" > 

</div>  

<script  

    name="widget_data"  

    key=["extraligateam"]  

    outblock=["tabulka5"]  

    output="JSON"  

    src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

    type="text/javascript"  

    defer>  

</script> 
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Volitelné parametry Trenéři na soupisce 

<div id="H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02" class="widget_coach_roster"></div>  

<script name="widget_data"  

  key=["H2c35b56e5ddc02e0c3aef2aa1fb02"]  

  src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

  type="text/javascript" defer>  

</script> 

 

 Sezóna - season 
Výchozí hodnota: Aktuální sezóna 
Příklad: season="2014-2015" 
Oddělovač mezi roky použijte pomlčku. Chcete-li zobrazit stejný typ tabulky, ale jinou sezónu, pou-
žijte navíc parametr outblock. 
 

 Barva tabulky – color_style 
Výchozí hodnota: Red 
Příklad: color_style="Red" 
Možnosti: Red, Blue, Green, Brown, None, kde None je bez stylu Seznam zápasů může mít 
variantu bez stylu, nebo základní. 
 

 Počet řádků - rows 
Výchozí hodnota: 12 
Příklad: rows=12 
Počet řádků, které se zobrazí (přetečení je vyřešeno posuvníkem) 
 

 Šířka tabulky - width 
Příklad: width=800 
 

 Identifikátor tabulky - outblock 
Příklad: outblock=["unikatni-id"] 
Pro zobrazení více tabulek s daty stejného typu (lišící se pouze v parametrech) přiřaďte pomocí 
outblock unikátní identifikátor, který není jinde použit. 
 

 Výstup - output 
Možnost získání prostých dat. Přes tabulkamodra5.getAttribute('data') lze uchopit data vrá-
cená scriptem. 
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<div id="tabulka5" class="widget_coach_roster" > 

</div>  

<script  

    name="widget_data"  

    key=["extraligateam"]  

    outblock=["tabulka5"]  

    output="JSON"  

    src="https://cdn.ceskyflorbal.cz/js/table-min.js"  

    type="text/javascript"  

    defer>  

</script> 
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Výstup dat v XML 

Adresy XML jednotlivých výstupů, najdete ve správě oddílu ve Fisu v novém sloupci XML.  

 

 

 

Možnost získání prostých dat ve formátu XML je následující: 

 

URL:  

https://www.ceskyflorbal.cz/data/?key=klic_pro_xml_data&format=XML  

 

Příklad: 

https://www.ceskyflorbal.cz/data/?key=X33509073ed3432027d48b1a83f528&format=XML  
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Volitelné parametry výstupu dat v XML 

Vkládá se do URL a je odděleno znakem „&“. 

Příklad: 

https://www.ceskyflorbal.cz/data/?key=X33509073ed3432027d48b1a83f528&format=XML&se-
ason="2017-2018" 

 

 Sezóna - season 
Výchozí hodnota: Aktuální sezóna 
Příklad: season="2017-2018" 

 


