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Přidání obrázku (nebo fotky) k článku 
 
1. Kliknout na: „Vytvořit příspěvek“ 
 

 
 
 
 
2. Napište si: název článku, obsah článku, kategorie (rubriky), … 
 

 

Název článku

Obsah článku
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3. Obrázek se vloží kliknutím na „Přidat obrázek“ (čtvereček-ikonka za textem Add media) 
 

 
 
4. Klikněte na „Vybrat soubory“ 
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5. Najděte obrázek a vložte. Při nahrávání se budou ukazovat procenta zpracování … 
 

 
 
6. Po nahrátí se obrázek ukáže takto … 
 

 
 
Pokud chcete vložit obrázek přímo to textu příspěvku, pak … vyberte zarovnání, velikost a 
kliknete na „vložit do příspěvku“ 
 
Pokud chcete nahrávat další obrázky, klikněte znovu na „Vybrat soubory“ (bod 4) … 
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7. Více obrázků se zobrazuje pod sebou …  
… po nahrátí obrázků klikněte na „Uložit všechny změny“ 
 

 
 
 
 
8. Více obrázků lze vložit do článku jako galerii – kliknutím na „Vložit galerii do příspěvku“ 
 

 
 
Poznámka: galerii lze vložit také napsáním kódu (text přímo v příspěvku): [gallery]  
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Jaké mohou nastat problémy? 
 
 
 
Problém: Galerie s obrázky není vidět, nedaří se obrázky nahrát či zobrazit na blogu! 
 
Co se asi stalo… 
Bod 7. Po klinutí na „Uložit změny“ se nezobrazila gallerie (s počtem obrázků) 
 

 
 
… z toho důvodu pak nešla vložit galerie do příspěvku. 
 
Důvod: Galerie s obrázky byla vytvořena rychle (nebo dříve než samotný příspěvek, který 
není uložen). Každý příspěvek dostane při publikování (nebo při uložení konceptu) své 
jedinečné číslo (tzv. ID). Galerie pak má přiřazeno toto číslo, aby věděla ke kterému 
příspěvku vlastně patří. Čili galerie v tomto případě nebyla přiřazena k příspěvku, jelikož 
příspěvek ještě neměl přiřazeno žádné číslo. Poznámka: Koncept se ukládá sice i automaticky, 
ale někdy to prostě nestihne a uděláme dobře, když jej uložíme sami a máme tak jistotu. 
 
Řešení: Před vkládáním obrázků a fotek … 

 Uložte rozepsaný příspěvek jako koncept (tím bude mít příspěvek už vlastní ID číslo) 
 Přidejte své obrázky (body 3-7) 
 Vložte galerii (bod 8) 
 Klikněte na „Publikovat“ 

 
Doporučujeme: 
Fotky zmenšujte třeba pomocí programu Xnview na dostačující velikost 1024x768 pixel. 
Samozřejmě si však zazálohujte původní originály fotografií, aby jste je měli zachovány pro 
další zpracování nebo pro tisk. Odkaz, kde lze program stáhnout: http://www.xnview.com  
 


