
Šablona KRYPTON 
kompletní návod pro obsluhu všech nově přidaných funkcí 

 

Slidery na úvodní straně 
 
Na úvodní stranu eshopu lze umístit 3 typy sliderů : 

● Obrázkový slider 
● Produktový slider 
● Video slider 

 
1.  Obrázkový slider 

 
V administraci v sekci Aplikace / Slider / Titulní strana 

 
Horní box “Základní nastavení” slouží k de/aktivaci aktivního již hotového slideru. Vlastní 
slider lze vytvořit kliknutím na odkaz “Nový”, který vyvolá okno pro výběr typu slideru: 



 
 
Po zvolení typu slider “Obrázkový slider” a potvrzení této volby tlačítkem “Zvolit” lze začít 
zadávat do slideru jednotlivé obrázky do slideru v tomto formuláři: 

 
Políčko “Název slideru” slouží pro prostý název slideru, který bude sloužit pouze pro 
orientaci v administraci, při výběru sliderů. Jednotlivé slidy/obrázky lze přidávat kliknutím na 
modré “+” - pro každý slide lze vložit jeden obrázek a případně jeden příslušný URL odkaz. 
 
Aktivaci takto vytvořeného slideru v eshopu je nutné provést v boxu “Základní nastavení” 
nad tímto formulářem: 



 
V roletce “Slider” nalézt název vytvořeného slideru, zaškrtnou checkbox “Zobrazovat slider” 
a kliknout na tlačítko “Uložit”.  
 
Takto lze vytvořit například několik sliderů do zásoby a následně je měnit a aktivovat na 
eshopu v boxu “Základní nastavení”. 
 
2. Produktový slider 
 
Po volbě typu slideru “Produktový slider”: 

 
 
Je vytvořen formulář pro přidávání jednotlivých produktů ze systému do slideru: 
Vysvětlení jednotlivých políček: 

- Název slideru … slouží pro prostý název slideru, který bude sloužit pouze pro 
orientaci v administraci, při výběru sliderů. 

- Obrázek na pozadí … každému produktu lze přiřadit jiné obrázkové pozadí 
- Slidy … kliknutím na tuto ikonku lze zobrazit a upravit jednotlivé parametry slidu 
- Obrázek produktu … pokud je toto políčko nevyplněno je v produktovém slidu 

zobrazen obrázek produktu, v opačném případě je zobrazen zde vložený obrázek 
- Popis produktu …. políčko pro vložení popisu připojeného produktu 

 
Modré kulaté tlačítko “+” slouží pro přidávání další produktů do eshopu. 
 



 
 
Vlastní připojení jednotlivých produktů na samostatné slidy se provádí kliknutím na tlačítko 
“Připojit produkt”, které vyvolá seznam produktů, kde lze preferovaný produkt dohledat a 
zaškrtnutím vybrat: 

 
 



Takto můžete připojit a upravit libovolný počet produktů ve slideru. 
 
 
3. Video slider 
 
Po volbě typu slideru “Video slider”: 

 
Je vyvolán formulář pro vložení videa a nastavení jeho parametrů : 

 



Vysvětlení jednotlivých políček: 
- Zdroj videa …. pro zadání identifikátoru nebo celé URL YouTube videa. Například: 

URL videa: https://www.youtube.com/watch?v=ACXHH5QLLDo 
- Start v …. Zde můžete zadat časovou stopu, od které se bude video automaticky 

spouštět. Pokud chcete video přehrát od začátku, zadejte 00:00. (formát: mm:ss) 
- Konec v …. Zde můžete zadat časovou stopu, od které se bude video automaticky 

spouštět. Pokud chcete video přehrát od začátku, zadejte 00:00. (formát: mm:ss) 
- Ztlumit video .... potlačení případného zvuku u videa 
- Přehrávat ve smyčce… přehrávání video bude po skončení pokračovat ve smyčce 

znovu 
- Nadpis 1 … nadpis umístěný ve slideru u videa 
- Nadpis 2 … nadpis umístěný ve slideru u videa 
- Popisek tlačítka … umístí tlačítko pod vloženým videem  
- URL adresa … URL adresa, propojená s textem tlačítka 

 
 

 

Navigační ikonky 
 
Navigační ikonky slouží pro rychlou navigaci na stránce, pro grafické zobrazení rychlých 
odkazů. Na eshopu jsou umístěny při pravém okraji stránky: 

 



V administraci lze tyto ikonky nastavit v sekci Obsah webu / Struktura webu / Navigační 
ikonky: 

 
 
Zde lze upravit nebo přidat další ikonka, v tomto formuláři: 

 
 
Vysvětlení jednotlivých políček: 

- Navigační ikonka … pro vložení pořadí zobrazení ikonek mezi ostatními 
- Font Awesome ikona … předdefinovaný obrázek ikonky 
- Flaticona … postup nahrání ikonek ze serveru flaticon.com naleznete na našem 

helpdesku 
http://helpdesk.webareal.cz/knowledge-base/sablona-xenon-nahrani-ikonek/ 

- Vlastní ikonka… pro nahrání vlastní ikonky 
- Popis … pro vložení popisku ikonky 
- URL … odkaz pro proklik na ikonku 
- Nové okno … zaškrtnutí checkboxu umožní otevření odkazu URL v novém okně 

http://helpdesk.webareal.cz/knowledge-base/sablona-xenon-nahrani-ikonek/


 

Grafické ztvárnění kategorií 
Na úvodní straně eshopu lze graficky zvýraznit preferované kategorie produktů. Vlastní 
podoba těchto kategorií vypadá takto (kategorie Kabelky a tašky, Hodinky nebo Boty): 

 
 
Odkaz z těchto obrázků následně vede do odpovídající kategorie.  
 
V administraci je tato možnost dostupná u dané kategorie v sekci Eshop / Kategorie produkt. 
Pro aktivaci této funkce stačí nahrát v editaci zvolené kategorie obrázek do políčka “Banner 
na úvodní straně”: 

 
 
Odkaz do příslušné kategorie je vytvořen automaticky. Počet kategorií, které takto 
zviditelníte na úvodní straně není nijak omezen. 
 

 

“Překlápěcí” obrázek 
 
Každý obrázek produktu je možné nahrát ve 2 varintách, například vhodné pro zbrazení 
rubu a líce obrázku. Vlastní efekt překlopení z jednoho obrázku do druhého je vykonán při 
pohyby myši uživatele nad boxem produktu: 



 
 
 
Oba obrázky – rub i líc – nahrajete v administraci v editaci produktů. Pokud máte zvolenou 
šablonu Krypton, přibylo automaticky v administraci v editaci každého produktu, políčko 
“Měnitelný obrázek” do kterého nahrajete “rub” obrázku pro překlopení : 



 
 
Samozřejmě je jen na vás, zda tuto funkci využijete u všech produktů, u žádného nebo 
případně použijete jen u některého produktu. 

Grafické pozadí článku na úvodní straně 
 
Článek na úvodní straně eshopu můžete graficky zatraktivnit o vložené pozadí tohoto 
článku: 
 

 



 
Obrázek na pozadí přidát v editaci článku v administraci, v sekci Obsah webu / Úvodní 
strana webu, kde přibylo tlačítko “Obrázek na pozadí”, kam můžete obrázek připojit : 
 

 

 

Rotátor nad patičkou 
V šabloně Krypton jsme využili rotátor nad patičkou pro zobrazení log výrobců. Ale možnosti 
tohoto rotátoru jsou jistě širší. Takto vypadá podoba rotátoru v naplněné šabloně Krypton: 
 

 
 
Jednotlivé obrázky do rotátoru přidáte v administraci v sekci Aplikace / Rotátor obrázků / 
Rotátor nad patičkou. Vlastní počet obrázků není omezen, záleží jen na vás. Po kliknutí na 
tlačítko ”Obrázky v rotátoru” se otevře formulář se seznamem již vložených obrázků, spolu s 



možností jejich úprav, mazání nebo přidání dalších obrázků do rotátoru. 

  
 

 
 
 
 

 

Patička 
 

 



Patička eshopu je tvořena 4 sloupečky. 3 sloupeček je automaticky naplněn kategoriemi 
článkového menu, 4. sloupeček je také automaticky vytvořen a naplněn odkazy na 
produktové kategorie. První a druhý sloupeček je plně editovatelný a přizpůsobitelný vámi. 
 
Tyto sloupečky lze zeditovat v administraci v sekci Obsah webu / Struktura webu / Patička 
webu. V této sekci je potřeba mít zvolenu volbu “Zobrazovat novou verzi patičky”. Jsou zde 2 
články, které můžete upravit dle svých potřeb: 
 

 
 
 

 

Obrázek na pozadí detailu produktu 
 
Šablona Krypton dále přináší atraktivní grafické pozadí detailu produktu. Systém umožňuje 
vložit společný obrázek pro celou kategorii, tzn že obrázek na pozadí je zobrazen u všech 
produktů, které do dané kategorii přísluší. 
 
Takto vypadá vložené pozadí u vzorového produktu (kruhová výseč je vytvořena 
automaticky): 



 
 
Vlastní obrázek pro pozadí lze vložit v editaci dané kategorie; přibylo zde počíko “Banner”: 

 
Navíc systém pracuje metodou “dědění” vlastností. Pokud vložíte například banner do 
nejvyšší úrovně kategorií a podkategorie nemají žádný banner vložen, je banner vložen i ve 
všech produktech, které jsou zatříděny v podřízených podkategoriích produktů. 
 
V případě, že ale podkategorie má vložen svůj speciální banner, pak je jeho zobrazení 
nadřazeno a je zobrazen v detailu produktu právě on. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


