
 

 
 
 

METODICKÝ POKYN PRO UŽÍVÁNÍ UPLOAD SERVERU 

 
 

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, 

s potěšením si vám dovolujeme představit slibovanou novinku letošní taneční sezony!  Mnozí z vás již delší dobu volali 

po možnosti nahrávat svou hudbu k choreografiím prostřednictvím upload serveru tak, aby jim odpadla nutnost nosit 

s sebou fyzicky na soutěž datový nosič (CD, flash atd.). 

Počínaje dnešním dnem pro vás spouštíme NOVÝ UPLOAD SERVER  pro nahrávání hudby k 
choreografiím a věříme, že vám zjednoduší přípravu na soutěž a bude se vám s ním dobře 
pracovat.    
 

Letošní sezona Jaro 2015 bude směrem k uploadu obdobím testovacím, kdy si musíme prověřit  100% 

funkčnost uploadu a případně doladit detaily. Žádáme všechny vedoucí tanečních kolektivů, aby při 
soutěžích jarní sezony 2015 měli vždy při sobě také záložní datový nosič se svými choreografiemi a 
to i přesto, že hudbu již prostřednictvím upload serveru na danou soutěž nahráli!!!!  
 

Pro začátek jsme asi to základní uvedli, pojďme se podívat, jak upload server funguje! ☺ 

 
 
Přihlášení do rozhraní pro nahrávání hudby se uskutečňuje prostřednictvím www.czechdance.org. V pravé horní části obrazovky si 
označíte ikonku „zámku“ (viz červená šipka) a přihlásíte se do systému pod přístupovými údaji (uživatelské jméno + heslo), které jsou 
součástí přiloženého emailu.  

 
 



 

Po přihlášení si, prosím, ihned změňte své heslo – v horní liště „Profil“. Nové heslo musí obsahovat min. 8 znaků! 

 

 
 

 
 
Nyní se vrátíte zpět na položku Upload – „Nahrát soubor“ – procházet – vyberete si potřebnou složku ve svém PC.  
Dále doplňujete:  
„Název Soutěžní jednotky“ (myšleno název choreografie, tento název musí korespondovat s názvem SJ v DNS přihlášce!) 

„Pro soutěže“ – vyberete si prostřednictvím zaškrtávátka soutěž, do které chcete hudbu nahrát 
„Četnost“ 
„Věková kategorie“ 
V případě potřeby vyplňte i políčko „Poznámka“ 
Zbývá už jen „ULOŽIT“ a je HOTOVO!!!  

 

 
 



 
 
 

Hudba se vám povedla nahrát, vidíte-li ji nyní před sebou! ☺ Na konci řádku můžete přes červený puntík danou choreografii smazat 

a případně nahrát později aktuální verzi. Pokud si kliknete přímo na název nahraného souboru, můžete si upravit dle potřeby 

všechny předem navolené parametry (název, disciplína, četnost atd., soutěž atd.).  

Hudbu můžete nahrávat a měnit do termínu uzávěrky prezence k soutěži!!! Po tomto termínu je již systém uzamčen všem změnám 

k dané soutěži!!!  

 

 
Děkujeme za pozornost a těšíme se na další spolupráci! Pro další dotazy je vám k dispozici soutěžní úsek CDO. 

 
Denisa Roštejnská 

Tel: 773 997 063 
Email: soutezniusek@czechdance.org 

 


