
Řešení nejen pro státní správu…

Krátký úvod

Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. 
Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné
peníze, ale co dál s tímto webem? Lidé na něj přijdou, uchvátí je pěkná 
grafika, skvělý první pohled. Ale pohled druhý? Žádné aktuální infor-
mace, nic co by je zaujalo, web který již asi nenavštíví. 
Naštěstí je zde i druhá cesta na jejímž konci není mrtvý web, ale řádná 
aktuální prezentace, na kterou se návštěvníci rádi opět vrátí. A jaká  
je tato druhá cesta? Cesta, která vrátí počáteční investice zrychlením  
a zjednodušením práce. Sami však musíte chtít udržovat stránky  
aktuální se spoustou informací, ale již nemusíte nikomu platit za to že 
je bude aktualizovat, nemusíte pronikat do tajů programování HTML,  
vše je již nachystáno pro jednoduchou správu.

Myslete na to že člověk je tvor zvědavý a chce se dozvědět co, kde, proč, 
s kým…A tohle všechno lidé najdou přímo na Vašem webu. Často za-
dávejte nové aktuality vše lidi zajímá, každý si tam najde to své, ať už  
na stránky zabrousí stará Kropáčková, která se zde doví kde mají velkou 
slevu, nebo Franta Veselý, který v neděli nestihl místní fotbal a prahne 
po tom dovědět se výsledek.

Chcete přilákat více turistů? V dnešním moderním světě internetu  
mnoho uživatelů prohledává webové stránky a hledá něco co by stálo  
za navštívení. Mohou to najít právě u Vás! Jistě máte spoustu míst, které 
by stály za zmínku – nafoťte je, popište je, dejte o nich vědět všem  
pomocí nejrozšířenějšího světového média. Návštěvníci se také rádi 
dívají, proto foťte a foťte…Všichni se na sebe a své známé rádi podívají  
na fotografiích z různých plesů a podobných akcí. O konání těchto akcí 
se rovněž mohou dozvědět z obecních stránek, také o aktuálních výsled-
cích sportovních akcí, ale nejen to. Na stránky můžete umístit spoustu 
praktických informací jako jsou otevírací doby obchodů, podniků, seznam 
firem působících v obci a mnoho dalšího. Dejte také turistům nějaké tipy
na výlet, doporučte jim cyklotrasy, ubytování… 



Rovněž nesmíte zapomenout na to co říká zákon a požaduje aby 
bylo umístěno na webových stránkách – povinné informace, úřední  
deska, elektronická podatelna a další. Navíc od 1.1.2008 vstupuje  
v platnost zákon 365/2000 Sb. – o přístupnosti webových stránek  
institucí veřejné správy.
 

ANKETA

Pojďme se podívat jak mohou vypadat stránky Vaší obce

Na úvodní stránce se návštěvník dozví základní informace o obci, které 
jsou následované výpisem nejnovějších novinek z obce. V pravém horním 
rohu se nacházejí důležité odkazy jako jsou kontaktní údaje na obec  
(s formulářem pro přímé odeslání emailu), mapa webu, nebo textová 
verze pro zrakově postižené občany, či např. mobilní telefonní prohlížeče.
V pravé části úvodní stránky se nalézá rámeček s náhodně vybranou  
fotografií z fotogalerie, která má návštěvníka nalákat na prohlížení 
i ostatních fotografií. Rovněž je zde vypsána nejbližší konaná akce, 
na kterou mnoho lidí jistě rádo zavítá.

V levé části se nachází struk-
turované menu, pod kterým lze 
najít vyhledávání následované  
anketou, či anketami, pokud je jich  
aktivních více. Stránky mají zpra-
cován přehledný styl pro tisk, takže 
při tisku nebudete plýtvat barvou 
na zbytečnosti. Vše zde popsané  
asi nejlépe uvidíte sami na následu-
jících obrazcích.

Hlavní moduly systému

Novinky – vkládejte aktuality pomocí WYSIWYG (píšete jako ve Wordu)       
editoru, využijte možnosti prezentovat v nich také obrázky.
Akce – upozorněte občany na pořádané akce, nejbližší pořádaná akce  
je automaticky zobrazena na hlavní stránce, aby byla vždy na očích.
Úřední deska  - vedení úřední desky dle zákona 500/2004 Sb. s možností 
přiložení dokumentů.
Dokumenty, formuláře, vyhlášky – zveřejňujte obecní dokumenty, 
vyhlášky, zpravodaje obce



Fotogalerie -  přehledná strukturovaná fotogalerie s možností vytvořit 
mnoho kategorií, do kterých se následně mohou nahrávat fotografie.
Inzerce – nechte své občany vložit svůj inzerát, po schválení moderá-
torem bude uveřejněn a po čase automaticky smazán
Podniky a služby – zveřejněte seznam firem a služeb, jejich otevírací doby
apod. Rovněž se může firma sama zařadit do tohoto seznamu.
Ankety – rozhodujete se zda zavést kabelovou televizi či nikoliv?  
Zajímá Vás názor obyvatel? Zeptejte se na něj v anketě. 
Diskusní fórum – nechte lid ať se vyjádří k různým tématům
Vyhledávání – nemůžete něco najít? Použijte vyhledávání, možnost hle-
dat dle různých kritérií
Mnoho dalších modulů pro zveřejňování článků, např. v oblasti  
sportu, cestovního ruchu apod. K článkům je možno vytvořit diskusi, 
díky počítadlu čtenosti přesně víte o jaké články je zájem.
RSS – stránky automaticky generují RSS zdroje, které mohou uživatelé 
dále zpracovávat pomocí RSS čteček.
Jakýkoliv další modul je možno vytvořit přesně dle požadavků.

Pojďme se podívat jak mohou vypadat stránky Vaší obce:

Na úvodní stránce se návštěvník dozví základní informace o obci, které 
jsou následované výpisem nejnovějších novinek z obce. V pravém horním 
rohu se nacházejí důležité odkazy jako jsou kontaktní údaje na obec  
(s formulářem pro přímé odeslání emailu), mapa webu, nebo tex-
tová verze pro zrakově postižené občany, či např. mobilní telefonní 
prohlížeče.V pravé části úvodní stránky si můžete zvolit zobrazovaný 
modul např. rámeček s náhodně vybranou fotografií z fotogalerie, která
má návštěvníka nalákat na prohlížení i ostatních fotografií. Rovněž je zde
vypsána nejbližší konaná akce, na kterou mnoho lidí jistě rádo zavítá.

V levé části se nachází strukturované menu, pod kterým lze najít 
vyhledávání následované anketou, či anketami, pokud je jich aktivních 
více. Stránky mají zpracován přehledný styl pro tisk, takže při tisku neb-
udete plýtvat barvou na zbytečnosti. Vše zde popsané asi nejlépe uvidíte 
sami na následujících obrazcích.



1 – Všechny adresy jsou přehledně a logicky členěny, takže si je lépe zapam-
atují nejen lidé, ale i vyhledávací roboti.
2 – Díky drobečkové navigaci přesně víte, kde se nacházíte a i přechod mezi 
jednotlivými úrovněmi je velmi jednoduchý.

Pro detailnější prozkoumání stránek navštivte přímo adresu 
http://www.obec.webfrompixels.com

A jak se to všechno spravuje?

Všechny úpravy je možné provádět v administrační sekci, do které může 
mít přístup více uživatelů a každý z nich může mít na starost určitou ob-
last webu. 
Po přihlášení vidíte obrazovku s dostupnými moduly (každý uživatel 
může mít práva k jiným modulům) a v levé části pod menu jsou aktuální 
události (inzeráty čekající na schválení, firmy čekající na schválení).



Pro správu je použit WYSIWYG (Chat You See Is Chat You Get) editor, 
tzn. že můžete psát texty s formátováním, vkládat do nich obrázky,  
tabulky a přitom nemusíte rozumět programování HTML. Všechny moduly  
jsou šity na míru, ne jako v jiných CMS, kde většinu modulů ani  
nevyužijete a ještě k tomu jsou zbytečně složité. Vyzkoušejte si sami  
administraci na stránce: 

http://www.obec.webfrompixels.com/admin/index.php

Uživatelské jméno: demo
Heslo:                      demo

Dále se můžete podívat na několik screenů z administrační sekce. 
V případě jakýchkoliv otázek či připomínek budeme rádi když nás kon-
taktujete na adrese danek@webfrompixels.com




