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1. Instalace 

1.1 Předpoklady k instalaci 
Program Kajáček běží na PC v operačním systému Windows ve verzi Win95 a vyšší. Může běžet buď 
lokálně na jednom počítači nebo v síti několika počítačů, pak lze pracovat s programem souběžně na 
více pracovištích, což výrazně zkracuje dobu potřebnou pro zpracování jak přihlášek před závodem, 
tak i výsledků po závodě. 
 
Program využívá databázi Interbase, která je součástí dodávky programu. 
 
Program se může používat buď lokálně nebo v síti: 

• Lokálně: Program běží na 1 PC - pak ho ovládá pouze jeden uživatel. Program i databázový 
soubor jsou umístěné na jednom PC. 

• V síti: Program může ovládat více uživatelů souběžně. Pak lze výrazně zkrátit dobu 
potřebnou pro zpracování celé agendy. Na jednom (hlavním) počítači je uložen databázový 
soubor, na každém z ostatních počítačů (včetně tohoto hlavního) je instalován program, který 
přistupuje k databázovému souboru na hlavním počítači. 

 
Program Kajáček byl již použit pro zpracování výsledků na akcích Hamerský potok 2005 a ČPV 
hamerský potok 2006. zde pracovaly 3 notebooky v síti Wi-Fi a bylo možné stihnout zadávání 
přihlášek v reálném čase ráno před závodem i velice rychlé zpracování dat po závodě. 

1.2 Dodávka programu 

1.2.1 Program a databáze Interbase 
Program i databáze Interbase budou vystavené na firemním FTP: 
 Adresa: http://acm.boucek.cz 
 Jméno: guest 
 Heslo: guest 
 
Zde najdete v Datovém prostoru složku Veřejný a v ní podsložku ČPV, ve které je umístěn soubor: 
 Kajacek-SadaK2007-08-27.zip (příp. novější datum) 
 
Klikněte na symbol diskety vpravo a soubor uložte na svůj disk. 
 
Poznámka: Když budete stahovat program a do systému se přihlásí jiný uživatel se jménem guest, 
stávajícího uživatele (tj. vás) odpojí. Stává se to zřídka, ale stát se to může. V takovém případě 
prosím zkuste program stáhnout jindy. 
 
Soubor obsahuje 3 adresáře a je zazipovaný - rozbalte tyto adresáře do nějakého pracovního 
umístění anebo je kopírujte přímo z programu, kterým je rozbalujete. 
 
Tři instalační adresáře: 

• Kajacek 
• IB71INST 
• DLL 

1.2.2 Databázový soubor 
Veškerá data jsou uložena v jediném souboru reka.ib, který vám zašlu mailem nebo vystavím na ftp. 
Aby nedocházelo ke zmatkům, bude každý závod ČPV používat soubor s jiným jménem, např: 
sazava2007.ib, otava2007.ib apod. V tomto souboru již budete mít připravený (vyplněný) název 
závodu, datum, seznam dosud známých oddílů, příp. po dohodě i seznam startujících kategorií. 
Pro testování můžete používat dodaný soubor test.ib. 
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1.3 Vlastní instalace 

1.3.1 Instalace programu 
Vytvořte adresář, do kterého uložíte vlastní program. Doporučujeme vytvořit adresář C:\Programs\. 
Běžný programový adresář C:\Program Files není vhodný kvůli příp. omezení administrátorských práv. 
 
Instalační adresář Kajacek zkopírujte do vytvořeného adresáře C:\Programs, takže vlastní program 
bude v adresáři C:\Programs\Kajacek\. 
 
Soubory *.DLL, které jsou umístěné v instalačním adresáři DLL, zkopírujte do systémového adresáře 
C:\Windows\System. 

1.3.2 Instalace Interbase 
V instalačním adresáři IB71INST najděte program setup.exe a bežným způsobem ho spusťte. V 
dialogovém okně zaškrtněte položku "Evaluate". Na konci instalace zaškrtněte "Start Interbase 
Guardian". Nainstaluje se databáze Interbase 7.1. 

1.3.3 Uživatelské nastavení (profil) 
Uživatelské nastavení je uloženo v souboru kajacek.ini v podadresáři Kajacek adresáře, ve kterém je 
umístěn program kajacek.exe. Tento soubor kajacek.ini je nutné ručně zkopírovat do nastavení 
příslušného uživatele počítače. 
Najděte adresář: 
 C:\Document and Settings\uzivatel\Application Data 
Do tohoto adresáře zkopírujte adresář Kajacek, který obsahuje soubor kajacek.ini. 
Tzn. soubor s nastavením bude mít cestu: 
 C:\Document and Settings\uzivatel\Application Data\kajacek\kajacek.ini 
 
Poznámka: "uzivatel" je jméno uživatele, který bude s programem pracovat. Pokud bude s programem 
pracovat další uživatel, musíte mu tento soubor zkopírovat i do jeho nastavení (profilu). Bohužel takto 
těžkopádné nastavení se nám nepodařilo jednoduchým způsobem obejít. 

1.3.4 Instalace databázového souboru 
Námi dodaný databázový soubor reka.ib (resp. sazava2007.ib, otava2007.ib apod.) zkopírujte do 
adresáře C:\Programs\Kajacek. Pro účely testování posíláme i zkušební soubor test.ib, který se 
nainstaluje automaticky. 

1.3.5 Vytvoření shortcutu 
V dodávce programu najdete i již vytvořený shortcut (zástupce) kajacek.lnk, který obsahuje spouštěcí 
příkaz: 
C:\Programs\Kajacek\Kajacek.exe c:\Programs\Kajacek\test.ib 90 masterkey 
Tento shortcut si můžete zkopírovat např. na plochu. 
Význam spouštěcího příkazu viz kapitola 1.4.1. 
 
Pro reálnou práci s programem musíte v shortcutu změnit název databázového souboru, tedy namísto 
test.ib napište např. sazava2007.ib apod. 
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1.4 Spouštění programu 

1.4.1 Lokální instalace 
Lokální instalace znamená, že vlastní program i databázový soubor jsou umístěné na jednom počítači. 
V takovém případě je program jednouživatelský, tj. může s ním pracovat jen jedna osoba na tomto 
jednom počítači. 
 
Program se spouští příkazem, který vypadá poměrně složitě, např.: 
 
C:\Programs\Kajacek\Kajacek.exe c:\Programs\Kajacek\reka.ib 90 masterkey 
 
V tomto případě je programový soubor kajacek.exe i databázový soubor reka.ib umístěn v adresáři: 
 C:\Programs\Kajacek\ 
Pokud jsou tyto soubory umístěny jinde, musíte upravit cesty v uvedeném příkazu. 
Databázový soubor, který ode mne dostanete, se ovšem nebude jmenovat reka.ib, ale např. 
sazava2007.ib, otava2007.ib apod. Proto v uvedeném příkazu ještě změňte název databázového 
souboru. 
 
Doporučujeme z tohoto příkazu vytvořit spouštěcí Shortcut (zástupce) na ploše nebo v nabídce Start 
příkazem Nový / Zástupce. 
 
Program pak spustíte uvedeným zástupcem (shortcutem). 

1.4.2 Síťová instalace 
Síťová instalace znamená, že k databázovému souboru může přistupovat ještě další uživatel po síti 
z jiného počítače. Doporučujeme provést na hlavním počítači kompletní lokální instalaci programu – 
a na tomto hlavním počítači také může jeden pracovník pracovat. Na druhém počítači pak vytvořte 
spouštěcí příkaz s odkazem na umístění databázového souboru, např.: 
 
C:\Programs\Kajacek\Kajacek.exe 111.111.1.2:c:\Programs\Kajacek\reka.ib 90 masterkey 
anebo: 
C:\Programs\Kajacek\Kajacek.exe hlavniserver:c:\Programs\Kajacek\reka.ib 90 masterkey 
 
Zde se předpokládá umístění programového souboru na lokálním disku v adresáři 
C:\Programs\Kajacek\ a umístění databázového souboru v adresáři Programs\Kajacek\ na disku C: 
vzdáleného počítače, který je identifikován buď svou pevnou IP adresou (zde: 111.111.1.2), anebo 
svým síťovým jménem (zde: hlavniserver). 
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2. Práce s programem 

2.1 Ovládání programu  
Program se ovládá víceméně intuitivně. V některých místech se zobrazují data v tabulce (gridu): 

 
 
Aktuální záznam je v tabulce zvýrazněn žlutě (zde: Ekonom Praha). Informace o záznamu jsou 
zobrazeny pod tabulkou. Záznamy lze editovat, mazat nebo přidávat takto: 
Dvakrát klikněte na zvolený záznam (řádek v tabulce). Objeví se podrobný formulář, který je zatím 
zamknutý pro editaci: 

 
Vlevo dole jsou 3 klíčová tlačítka: 

 Přidá (vytvoří) nový záznam 

 Vymaže stávající záznam 

 Upraví (edituje) stávající záznam 
Chcete-li tedy upravit jakýkoli záznam v tabulce, klikněte na něj dvakrát a pak klikněte na šipku . 
Po editaci klikněte na OK (změny uložit) nebo Zrušit (změny neuložit). 

2.2 Pracovní postup při zpracování závodu 
Celý pracovní postup lze rozfázovat do několika kroků: 

1. Instalace (kap. 1) 
2. Přijetí databázového souboru (kap. 1.2.2) 
3. Příprava před závodem (kap. 3) 
4. Prezentace (kap. 4) 
5. Zadávání brankových protokolů (kap. 5) 
6. Naplnění výsledků (kap. 6) 
7. Pročištění (Cleanup) výsledků (kap. 6) 
8. Výstup výsledků (kap. 7) 
9. Odeslání výsledků (kap. 8) 
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3. Příprava před závodem 

3.1 Údaje o závodě 
Pod položkou Kmenová data / Údaje o závodě se otevře formulář, do kterého vyplňte: 

• Název závodu 
• Datum závodu (použije se pouze do tiskových sestav) 
• Čas startu první lodi (např. 10:30:00) 
• Startovní interval (např. 30 sec.) 
• Číselné řady (zpravidla se zadává od 1 do 100, 200, 300…) 
• Pořadí závodu v cyklu ČPV 

Příklad číselných řad: 
Bílá od 1 do 100, Zelená od 1 do 200, Červená od 1 do 100 (tímto se zadá 400 čísel). Nejvíce lze 
použít 5 barevných řad čísel. 
Poznámka: Program uvádí číslo lodě buď jako "absolutní" (tj. od 1 do poslední), anebo jako číslo 
v barvě (např. červená 21 v příkladu odpovídá absolutnímu číslu 421). 

3.2 Oddíly 
Pod položkou Kmenová data / Oddíly se otevře tabulka oddílů. Každý oddíl má svůj název, kód 
(nepovinný, odpovídá kódu v ČSK), kontakt na zástupce oddílu (nepovinná položka) a zaškrtávací 
políčko, zda je oddíl členem ČSK (nečlenové nebudou uvedeni ve vyhodnocení závodu oddílů). 
Na prvním místě mezi oddíly je tzv. "Neurčený oddíl" - slouží při prezentaci (viz níže). Na druhém 
místě je tzv. "Oddíl jednotlivců". Tento oddíl se přiřadí všem přihlášeným, kteří nestartují pod hlavičkou 
žádného oddílu. V takovém případě fiktivně startuje pod hlavičkou tohoto "oddílu jednotlivců" blíže 
neurčený počet jezdců. Na rozdíl od všech ostatních oddílů se tento oddíl nevyhodnocuje v závodě 
oddílů. 
Seznam oddílů již dostanete předvyplněný, další oddíly se běžně doplňují až při prezentaci v 
okamžiku, kdy se přihlásí jezdci z oddílu, který dosud není v seznamu. V tomto místě není nutné 
seznam oddílů jakkoli upravovat. 
Po prezentaci je pod každým oddílem vidět seznam lodí, které byly pod tímto oddílem přihlášeny. 

3.3 Branky 
Pod položkou Kmenová data / Branky se definují branky. Je povoleno max. 25 branek. Startovní 
brána má vždy číslo 1, cílová brána má vždy poslední použité číslo. Program nehlídá, zda je seznam 
branek souvislý - to musí zajistit administrátor závodu. 
Každá branka má tyto údaje: 

• Číslo branky (viz výše) 
• Popis branky (nepovinný, nicméně doporučujeme např.: "2. kaskáda, povoda") 
• Rozhodčí (nepovinný, ale doporučujeme vyplnit) 
• Zapisovatel (nepovinný) 
• Branka zrušena (hlavní rozhodčí má právo kdykoli branku zrušit, např. pokud se po závodě 

zjistí, že je neregulérní - v takovém případě mohou zůstat zadané všechny brankové 
protokoly, pouze toto políčko se zaškrtne a do výsledků se příslušná branka vůbec nezahrne) 

• Branka není pro mládež (pokud je branka jen pro dospělé, zde zaškrtněte) 
• 0+5% (pod tabulkou chybně označeno jako "Číslo branky" - procento lodí, které projely "čistě", 

tj. za 0 nebo 5 bodů; je to pouze statistický údaj, který pomáhá rozhodčímu po zadání 
brankových protokolů posoudit obtížnost branky) 

Poznámka: V dodaném databázovém souboru je přednastaveno 15 branek. Další si příp. musíte 
doplnit sami. 

3.4 Kategorie 
Pod položkou Kmenová data / Kategorie se definují startovní kategorie. Je možné zadat max. 12 
kategorií. Každé kategorii (vlastně jednomu z 8 řádků v tabulce) je natvrdo přiřazena funkční klávesa 
F1 až F12. U každé kategorie lze zadat tyto položky: 

• Kategorie (např. K1m, K1ž, C2h apod.) 
• Popis (např. "kajak muži", "deblkánoe" apod.) 
• Počet jezdců (u kajaku a singlu 1, u deblu 2) 
• Startuje (tímto přepínačem lze "zapnout/vypnout" jednotlivé řádky tabulky, např. pokud 

startuje 5 kategorií, doporučujeme "vypnout" řádky 6 až 8; u "vypnutých" kategorií není 
podstatné, co v nich je vyplněné) 
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• Věk (dospělí/mládež - slouží pro odlišení kategorie, zda se má přičítat do závodu oddílů 
dospělých nebo mládeže) 

Pod tabulkou se po prezentaci navíc zobrazuje Počet lodí startujících v dané kategorii. 
 
Poznámka: V dodaném databázovém souboru je přednastaveno všech 12 kategorií takto: 
 F1 K1m kajak muži 
 F2 K1ž kajak ženy 
 F3 C1 singlkánoe 
 F4 C2m deblkánoe muži 
 F5 C2ž deblkánoe ženy 
 F6 C2x deblkánoe mix 
 F7 K1h kajak hoši ("věk = mládež") 
 F8 K1d kajak dívky ("věk = mládež") 
 F9 C1ml singlkánoe mládež ("věk = mládež")* 
 F10 C2h deblkánoe hoši ("věk = mládež") 
 F11 C2d deblkánoe dívky ("věk = mládež") 
 F12 C2mx deblkánoe mládež mix ("věk = mládež") 
* Kategorie C1ml podle platných pravidel ČPV nestartuje, v databázi je vypnuto políčko "startuje". 
Chcete-li v závodě zrušit některé kategorie (např. kompletně mládež), u příslušných kategorií vypněte 
"startuje". 

4. Prezentace 

4.1 Soupiska 
U prezentace se předpokládá, že každý oddíl přinese vyplněnou soupisku, na které je uveden seznam 
startujících lodí a název oddílu. Program neumožňuje zadat jednu soupisku, na které jsou lodě 
startující pod různými oddíly. Takovou soupisku je nutné rozdělit na samostatné soupisky. Na každou 
soupisku je nutné (velice pozorně!) dopsat počet startujících lodí na soupisce. To může udělat člověk, 
který přijímá přihlášky a vydává čísla. Pozor na to, že deblovky jsou někdy napsané na 1 řádku, jindy 
na 2 řádcích!!! 
Poznámka: Na jedné soupisce smí být pouze lodě z jednoho oddílu. Nic ovšem nebrání tomu, aby 
jeden oddíl podal více soupisek (během prezentace může postupně přijít několik skupinek, které se 
hlásí ke stejnému oddílu). 

4.2 Organizace prezentace - online 
Pokud chcete zadávat přihlášky do programu bezprostředně při prezentaci, doporučujeme tento 
postup: 
Člověk, který vydává čísla, přijme od zástupce oddílu soupisku. Zkontroluje ji (viz omezení výše), 
spočítá a dopíše počet startujících lodí. Soupisku předá logistice (člověku u PC). Ten přihlášku zadá 
do programu a vytiskne vlastní soupisku (dvojmo). Tuto počítačovou soupisku (dvojmo) a rukou 
psanou soupisku od zástupce oddílu předá zpět k vydávání čísel. Na počítačové soupisce už jsou 
napsána startovní čísla lodí i startovní časy - podle této soupisky se oddílu vydají čísla a předá se jim 
jedna počítačová soupiska. V této fázi ještě může zástupce oddílu zkontrolovat zadané údaje (jména, 
r.č., kategorie apod. Pořadatel si uschová jednu počítačovou soupisku a ručně psanou soupisku - 
obsažené údaje by měly být identické. 

4.3 Organizace prezentace - offline 
Pokud nechcete zadávat přihlášky v průběhu prezentace, předpokládáme tento postup: 
Člověk, který vydává čísla, běžně vyřídí celou agendu a jednotlivé přihlášky uloží. Později se budou 
zadávat do PC. 
 
Celá prezentace v programu probíhá v cyklech zadávání přihlášky. 
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4.4 Zadávání přihlášky 
Nová přihláška se zadává pod položkou Prezentace / Přihláška (shortcut Ctrl+N). Kurzor skočí do 
políčka Počet lodí na přihlášce (implicitně 0), zde (velice pozorně!) zadejte počet lodí uvedených na 
soupisce. Program umožňuje souběžnou práci na více PC, proto věnujte pozornost tomuto výkladu: 

 
 
Při zadávání nové přihlášky se nahlásí zatímní první volné číslo a předpokládaný čas startu. 
V okamžiku, kdy zadáte počet startujících lodí a název oddílu, program alokuje (rezervuje) příslušný 
počet startovních čísel, která pak postupně budete zadávat (jména a kategorie startujících atd.). Od 
okamžiku, kdy se alokuje tento počet startovních čísel, může jiný pracovník zadávat další přihlášku 
jiného oddílu. Při vstupu do nové přihlášky se automaticky nabídne další první volné číslo - až za 
dosud alokovaným prostorem, a to i v případě, že předchozí přihláška nebyla kompletně zpracována. 
Poznámka: Prostor se alokuje v okamžiku, kdy zadáte počet lodí, oddíl a kliknete na OK. Pokud (ve 
výjimečném případě) mezi vyvoláním nové přihlášky a kliknutím na OK jiný zadavatel alokuje prostor 
pro jinou přihlášku, vaše přihláška nezačne zobrazeným "zatímním prvním volným číslem", ale až 
číslem následujícím po již alokovaném prostoru. Vlastní prezentaci to ovšem nijak nenaruší. 
 
Program je vytvořen s ohledem na maximální ergonomii a rychlost zadávání dat, proto v opakovaných 
cyklech téměř nepotřebujete myš, vše lze zadávat z klávesnice. Přihlášku zadávejte nejjednodušeji 
takto: 

1. Vyvolejte novou přihlášku (Ctrl+N) 
2. Zapište počet lodí a stiskněte Enter. Kurzor přeskočí na "Neurčený oddíl" - ten neumožňuje, 

abyste omylem bez zadání oddílu "odklepli přihlášku". 
3. Vyberte oddíl, příp. zadejte nový oddíl (Ctrl+F2). U nového oddílu vyplňte název, příp. kód 

(v ČSK) a zaškrtněte, zda je oddíl členem ČSK. 
4. Po výběru oddílu pečlivě (!) zkontrolujte zadané údaje a stiskněte Enter (tlačítko OK). Nyní se 

alokuje příslušný počet míst a tato operace je jen velmi těžko vratná. 
5. Zadávejte postupně lodě na přihlášce v podcyklu (body 6 až 7) 
6. Funkční klávesou F1 až Fx zadejte kategorii lodě. 
7. Zadejte jméno a příjmení, příp. r.č. (nepovinné) jezdce (jezdců). Mezi políčky postupujte 

tabelátorem. V údajích nahoře vidíte startovní číslo a čas této lodě (nelze měnit). Zadání lodě 
ukončete klávesou Enter (tlačítko OK) - lze také zrušit a zadávat znovu. Nahoře je také 
políčko "Zadáno lodí" - ukazuje, kolik lodí z přihlášky jste již zadali. 

8. Po naplnění celé přihlášky (tj. po zadání počtu lodí, který odpovídá údaji "Počet lodí na 
přihlášce") se políčko "Zadáno lodí" vybarví zeleně a další lodě již nelze zadávat. 

9. Vytiskněte přihlášku (dvojmo!) tlačítkem Tisk přihlášky (shortcut Ctrl+P). Program neošetřuje 
tisk dvojmo, to buď musí nastavit administrátor nebo tento krok proveďte dvakrát. 

10. Přejděte na novou přihlášku tlačítkem Nová přihláška (shortcut Ctlr+N) a cyklus opakujte. 
Chcete-li zadávání přihlášek ukončit (nemáte žádnou další přihlášku), stejně použijte přechod 
Ctrl+N a teprve ve formuláři nové přihlášky zadejte Zrušit (klávesa Esc). 
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4.5 Oprava přihlášek 
Přihlášky je možné dodatečně tisknout (když jste např. zapomněli přihlášku vytisknout po jejím 
zadání) nebo mazat. K tomu slouží položka Prezentace / Oprava přihlášek. Poslední přihláška se 
zobrazuje nahoře, nejstarší přihláška dole. U každé přihlášky se zobrazuje seznam lodí. Současně je 
vpravo několik údajů, mezi nimi Aktuální pointer. Ten udává první volné číslo pro zadávání další 
přihlášky. 
Přihlášky je možné mazat (např. když byl chybně zadán počet startujících lodí), ale vždy jen poslední 
přihlášku. Mazání by měl provádět výhradně administrátor. Vymaže se poslední přihláška a pointer se 
nastaví na správnou hodnotu. 
 
Program je vybaven i na možnost, kdy zadavatel zjistí během zadávání přihlášky (po alokaci), že 
celou přihlášku potřebuje stornovat. Ve formuláři Nová přihláška je malé tlačítko "Zrušení celé 
přihlášky". Tato funkce přebarví všem pracovníkům obrazovku na červeno a ohlásí STOP. 

 
Nyní by měl administrátor přejít do Opravy přihlášek a po dohodě vymazat přihlášku, kterou je nutné 
stornovat. Pokud po této přihlášce byla ještě alokována další přihláška, je nutné vymazat i ji. 
Přihlášky, které jsou v seznamu přihlášek pod stornovanou přihláškou (byly alokovány dříve), je 
možné dozadávat - nebudou změněny ani vymazány. Po vymazání posledně zadané přihlášky 
(zadaných přihlášek) se nastaví pointer a v práci je možné pokračovat. Celý průběh "havárie" musí 
řídit administrátor. 
 

4.6 Přehled startujících lodí 
Pod položkou Prezentace / Přehled všech lodí (Ctrl+L) se zobrazí tabulka se seznamem všech lodí. 
Údaje o jednotlivých lodích lze měnit (vč. příslušnosti k oddílu), není možné ale loď vymazat nebo 
přidat další. Tato funkce slouží jako užitečný a často používaný přehled. 

4.7 Posun startovních časů 
Položkou Prezentace / Posun startovních časů lze v případě nutnosti změnit startovní časy lodí, např. 
při posunutí celkového startu, při potížích na startovní bráně atd. 
Zadejte číslo první lodě, které se posunutí týká (při posunutí celého závodu zadejte číslo 1) a čas 
startu této lodě. U této a všech dalších lodí se přepočítá čas s využitím údaje o startovním intervalu. 
Chcete-li všechny posuny vrátit (omylem jste je rozházeli), zadejte loď 1 a původní čas startu, jaký je 
uveden v údajích o závodě. 

4.8 Tisk brankových protokolů 
Položkou Prezentace / Tisk brankových protokolů lze vytisknout ze stávajících údajů startovní listinu 
pro rozhodčího na startu. Ten pak vidí detaily o každé startující lodi: startovní číslo, čas startu, 
kategorie, jméno posádky, oddíl. Do tohoto protokolu příp. může přímo zapisovat bodové hodnocení 
a příp. poznámky (důvod diskvalifikace apod.). 
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5. Zadávání brankových protokolů 
Po závodě (nebo v jeho průběhu, pokud jsou k dispozici vyplněné archy rozhodčích) je nutné zadat 
tyto protokoly do programu. K tomu slouží položka Zadávání výsledků / Brankové protokoly (Ctrl+B). 
Program je uzpůsoben k zadávání dvou variant zápisu protokolů (jejich volba je věcí pořadatele): buď 
jsou lodě zapisovány "podle průjezdů" nebo "podle čísel". 
"podle průjezdů": Rozhodčí (zapisovatel) zapisuje postupně pod sebou lodě tak, jak projíždějí. 
U každé lodě zapíše: barva, číslo, bodové hodnocení, příp. slovní poznámka. 
"podle čísel": Rozhodčí (zapisovatel) zapisuje do předvyplněných archů. Na arších je postupně pod 
sebou vyplněna barva a číslo lodě od 1 do x, rozhodčí najde projíždějící loď a k ní doplní bodové 
hodnocení, příp. slovní poznámku. 
 
Nejprve vyplňte číslo branky. Při zadání čísla 1 (start) nebo posledního čísla (cíl) program automaticky 
detekuje, že se jedná o startovní nebo cílovou branku a rozšíří vstupní formulář a časové údaje. 
Poznámka: zadávání protokolů může provádět souběžně více lidí na více PC. Doporučujeme však, 
aby každý pracovník zadával jiné číslo branky. Nejdéle trvá zadávání cílové branky, hodnoty lze 
zadávat souběžně na více pracovištích. 

5.1 Startovní branka 
Stiskněte Ctrl+B (Brankové protokoly) a zadejte číslo branky 1. Objeví se vstupní formulář. Vlevo dole 
je přepínač barev, při zadávání jakékoli lodě musí být zvolena její správná barva. Barvy se přepínají 
funkčními klávesami F1 až Fx. Vpravo nahoře je přepínač způsobu nahrávání (podle čísel nebo 
průjezdů). U startovní brány se implicitně předpokládá "podle čísel". Zadávání se provádí v cyklu: 

1. Zkontrolujte barvu, příp. ji přepněte funkční klávesou Fx. 
2. Zapište číslo lodě v této barvě a stiskněte Enter. Pokud je již číslo lodě správně vyplněno (při 

zadávání podle čísel se automaticky inkrementuje), stačí stisknout Enter. Číslo jde také 
zvětšit/zmenšit o 1 tlačítkem "-1"/"+1". Program také automaticky kontroluje, zda zadané číslo 
v dané barvě existuje, příp. nahlásí rozpor. 

3. Zadejte skutečný čas startu. Pokud se skutečný čas startu neliší od nabídnuté hodnoty, 
nemusíte čas vyplňovat. 

4. Zadejte příp. startovní poznámku (např. "bez helmy"). Aby nebylo nutné opakovaně vypisovat 
nejčastější poznámku "Neodstartoval", můžete použít příslušné tlačítko - to text napíše za vás. 

5. Zadejte bodové hodnocení funkční klávesou F8 až F12, příp. záznam "diskvalifikován" 
(Ctrl+X). Program přeskočí v cyklu zpět na bod 1, číslo lodě se zpravidla zvětší o 1 (není tedy 
nutné vypisovat). 

6. Z cyklu zadávání brankových protokolů vystoupíte shortcutem (nebo tlačítkem Ctrl+F4). 
 
V mřížce vlevo se zobrazují zadané záznamy, je vhodné je průběžně kontrolovat (např. ten, kdo 
diktuje údaje). 
Ošetření duplicitních záznamů a mazání záznamů je popsáno v odstavci 5.4. 
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5.2 Průběžná branka 
Stiskněte Ctrl+B (Brankové protokoly) a zadejte číslo branky mezi 1 a cílovou brankou. Objeví se 
vstupní formulář. Vlevo dole je přepínač barev, při zadávání jakékoli lodě musí být zvolena její 
správná barva. Barvy se přepínají funkčními klávesami F1 až Fx. Vpravo nahoře je přepínač způsobu 
nahrávání (podle čísel nebo průjezdů). Zadávání se provádí v cyklu: 

1. Zkontrolujte barvu, příp. ji přepněte funkční klávesou Fx. 
2. Zapište číslo lodě v této barvě. Pokud je již číslo lodě správně vyplněno (při zadávání "podle 

čísel" se automaticky inkrementuje), nemusíte ho vyplňovat. Program automaticky kontroluje, 
zda zadané číslo v dané barvě existuje, příp. nahlásí rozpor. 

3. Zadejte bodové hodnocení funkční klávesou F8 až F12, příp. záznam "diskvalifikován" 
(Ctrl+X). Program přeskočí v cyklu zpět na bod 1, číslo lodě se zvětší o 1 (pokud je zadáno 
"podle čísel"). 

4. Z cyklu zadávání brankových protokolů vystoupíte shortcutem (nebo tlačítkem Ctrl+F4). 
 
V mřížce vlevo se zobrazují zadané záznamy, je vhodné je průběžně kontrolovat (např. ten, kdo 
diktuje údaje). 
Ošetření duplicitních záznamů a mazání záznamů je popsáno v odstavci 5.4. 

5.3 Cílová branka 
Stiskněte Ctrl+B (Brankové protokoly) a zadejte číslo poslední branky. Objeví se vstupní formulář. 
Vlevo dole je přepínač barev, při zadávání jakékoli lodě musí být zvolena její správná barva. Barvy se 
přepínají funkčními klávesami F1 až Fx. Vpravo nahoře je přepínač způsobu nahrávání (podle čísel 
nebo průjezdů). U cílové brány se implicitně předpokládá "podle průjezdů". Zadávání se provádí 
v cyklu: 

1. Zkontrolujte barvu, příp. ji přepněte funkční klávesou Fx. 
2. Zapište číslo lodě v této barvě a stiskněte Enter. Pokud je již číslo lodě správně vyplněno (při 

zadávání podle čísel se automaticky inkrementuje), stačí stisknout Enter. Program také 
automaticky kontroluje, zda zadané číslo v dané barvě existuje, příp. nahlásí rozpor. 

3. Zadejte čas cíle. 
4. Zadejte příp. cílovou poznámku (např. "bez helmy"). Aby nebylo nutné opakovaně vypisovat 

nejčastější poznámku "Neprojel cílem", můžete použít příslušné tlačítko - to text napíše za 
vás. 

5. Zadejte bodové hodnocení funkční klávesou F8 až F12, příp. záznam "diskvalifikován" 
(Ctrl+X). 

6. Z cyklu zadávání brankových protokolů vystoupíte shortcutem (nebo tlačítkem Ctrl+F4). 
 
V mřížce vlevo se zobrazují zadané záznamy, je vhodné je průběžně kontrolovat (např. ten, kdo 
diktuje údaje). 
Ošetření duplicitních záznamů a mazání záznamů je popsáno v odstavci 5.4. 

5.4 Oprava záznamů 
Pokud omylem zadáte pro určitou loď špatnou hodnotu (čas, bodové hodnocení...), zadejte tuto loď 
ještě jednou. Tzn. vyvolejte brankové protokoly (Ctrl+B), zadejte číslo branky (pokud již nejste v tomto 
cyklu). Zadejte barvu a číslo lodě. U startovní nebo cílové branky stiskněte Enter. Zobrazí se stávající 
hodnoty, ty můžete změnit (např. čas nebo poznámku). Zadejte správné bodové hodnocení. Objeví se 
varovná hláška: 

 
Jste-li si jisti, že chcete takto záznam opravit, stiskněte Enter (Ano). záznam se přepíše novými 
hodnotami. 
 
Chcete-li některý záznam vymazat, musíte zadat barvu a číslo lodě odpovídající chybnému záznamu. 
Stiskněte tlačítko Vymazat (Ctrl+Y). Záznam se vymaže. 
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6. Úprava výsledků 

6.1 Naplnění výsledků 
Po zadání brankových protokolů je třeba naplnit výsledkové tabulky. K tomu slouží položka Zadávání 
výsledků / Naplnit výsledky. Objeví se bezpečnostní dotaz: 

 
Při prvním naplňování výsledků (po zadání brankových protokolů) zadejte Ano. Později si však 
důkladně rozmyslete, zda chcete akci provést (viz níže). 
 
Všechny brankové protokoly se zkopírují do výsledkové tabulky, kterou lze dále upravovat (Cleanup). 
POZOR! Pokud výsledkové tabulky v Cleanupu jakkoli upravíte a potom znovu naplníte výsledky touto 
funkcí, data se natvrdo přepíšou údaji z brankových protokolů a všechny úpravy provedené 
v Cleanupu ztratíte. 

6.2 Cleanup 
Brankové protokoly jsou zpravidla neúplné (rozhodčí přehlédl loď), obsahují chybné hodnoty apod. To 
je normální, nejde na ně ale přijít na úrovni brankových protokolů. Proto byla vytvořena funkce 
Cleanup, která umožňuje provádět některé úpravy dat. 
Vyvolejte položku Zadávání výsledků / Cleanup výsledků (Ctrl+U). Chvíli to trvá, ale pak se zobrazí 
tabulka se zadanými hodnotami. Červeně jsou znázorněny hodnoty, které dosud nebyly vyplněny 
(záznam na brance chybí). V Cleanupu je nutné všechny tyto prázdné (červené) hodnot doplnit. Toto 
by měl provádět (nebo spolurozhodovat) hlavní rozhodčí. 
Najeďte kurzorem na loď, u které je nějaká nevyplněná hodnota. Nejběžnější varianty jsou: 

• Loď brankou neprojela: v takovém případě se místo prázdné hodnoty musí zadat 
"diskvalifikován", což lze jednoduše provést u dané lodě tlačítkem "Diskvalifikovat" (Ctrl+X) - 
tato funkce v daném řádku doplní do všech prázdných políček značku "X". 

• Loď projela, ale rozhodčí ji neviděl nebo nestihl zapsat: v takovém případě se místo prázdné 
hodnoty musí zadat "0 bodů", což lze jednoduše provést u dané lodě tlačítkem "Vynulovat" 
(Ctrl+Q) - tato funkce v daném řádku doplní do všech prázdných políček hodnotu "0". 

• Loď vyžaduje jiné úpravy, např. změnu času nebo poznámky: v takovém případě vyvolejte 
formulář s úpravami tlačítkem Změnit (Ctrl+E) a změňte požadované hodnoty. 

• Kvůli chybným úpravám v Cleanupu chcete vrátit záznam dané lodě na původní hodnoty, jak 
jsou zaznamenány v brankových protokolech: v takovém případě obnovte hodnoty tlačítkem 
Vrátit (Ctrl+D). 

• Chcete-li mít ve výsledkové sestavě u některé diskvalifikované lodě poznámku "Neprojel 
cílem", můžete tuto poznámku vložit jednoduše příslušným tlačítkem. U diskvalifikovaných lodí 
se v sestavě tiskne důvod diskvalifikace - a ten se bere z pole Poznámka v cleanupu. 

 
Před opuštěním Cleanupu spusťe funkci Přepočítat! 
 
Nyní jsou výsledky připravené k tisku. Zjistíte-li z výsledkových sestav jakékoli rozpory, můžete se 
vrátit do Cleanupu a provést další úpravy, anebo se příp. vrátit k brankovým protokolům a výsledky 
znovu "naplnit". 
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6.3 Kontrolní sestavy 
K posouzení zadaných hodnot a jako pomoc při rozhodování o sporných záznamech byly vytvořeny 
tzv. kontrolní sestavy: 

6.3.1 Zadávání výsledků / Kontrolní opis časů jízdy 
Tato sestava obsahuje všechny lodě seřazené vzestupně podle doby jízdy (v sekundách). Na počátku 
jsou příliš krátké doby jízdy (anebo nesmyslné), na konci příliš dlouhé (anebo nesmyslné) hodnoty. 
Tak lze např. odhalit chybně zadané časy startu nebo cíle. Příslušné lodě pak nejlépe v Cleanupu 
(příp. v brankových protokolech) opravte. 

6.3.2 Zadávání výsledků / Statistika branek 
Tato sestava ukazuje úspěšnost průjezdů (tedy obtížnost) jednotlivých branek. Usoudí-li rozhodčí, že 
branka je příliš těžká a je třeba ji zrušit, přejděte do definice branek (Kmenová data / Branky) a 
u příslušné branky zadejte "Branka zrušena". 

6.3.3 Zadávání výsledků / Kontrolní opis průjezdů 
Tato sestava vypíše záznamy na jednotlivých brankách v pořadí, v jakém byly tyto záznamy 
pořizovány. Má smyl v případě, že jste zadávali protokoly "podle průjezdů", pro každou branku na 
jednom pracovišti ve správném pořadí archů. Jsou zde vidět souvislosti, kdy na jaké brance jaká loď 
projížděla. 

7. Výstup dat 

7.1 Tiskové sestavy 

7.1.1 Výsledky podle kategorií (Ctrl+E) 
Sestava výsledků pro každou jednotlivou kategorii. 

7.1.2 Diskvalifikace (Ctrl+D) 
Seznam diskvalifikovaných lodí vč. důvodu diskvalifikace. 

7.1.3 Podle oddílů (Ctrl+O) 
Sestava výsledků oddílů dospělých a mládeže. Do těchto sestav se započítávají pouze oddíly, které 
jsou členy ČSK. Do mládeže se započítávají kategorie, které jsou označeny jako "mládež". 
 

7.2 Export do HTML (Ctrl+H) 
Vyberte adresář a stiskněte Save (Uložit). Do tohoto adresáře se uloží všechny sestavy ve formátu 
html pro uveřejnění na webu. 

8. Odeslání výsledků 
Po závodech a po zkontrolování výsledků (příp. po vyřízení reklamací) mi pošlete mailem zpět 
databázový soubor sazava2007.ib apod. Příp. ho vystavte na mém FTP (viz kap. 1.2.1). 

9. Kontakt na autora 
Veškeré záležitosti okolo instalace a používání programu a zpracování dat zajišťuje: 
 
 Jan Bouček 
 jan@boucek.cz 
 mobil (prosím jen v naléhavých případech!!!): 602 349 844 
 
Při jakýchkoli problémech mi prosím zašlete mailem databázový soubor reka.ib. 


