
Návod k použití databáze       
 

Databáze obsahuje přetažená data z genealogie KCHCS do roku 2015 (formát cvs), data která byla 

přetažena z každoročního výpisu plemenné knihy za roky 2016, 2017, 1. pololetí 2018 a data od 

poloviny roku 2018 které jsou zadávány přímo do databáze. Z těchto důvodů může dojít ke zdvojení 

jednotlivých psů, nebo chovatelů.  

V současné době není nutné být registrován, na zadávání a opravy údajů je nutné mít 

administrátorský přístup.  

Veškeré Vaše připomínky a žádosti o opravy objevených chyb prosím směřujte na email:  

databáze.sheltie@gmail.com 

 

Titulní obrazovka, která se Vám objeví po kliknutí na logo databáze na webu: 

 

 

Samotná databáze se otevře klikutím na vybranou rubriku vpravo   

 



 

   

Zde můžete rovnou zadat jméno hledaného psa/feny, případně kliknutím na šipku vedle jména 

rozvinete seznam jedinců v databázi 

Volbu potvrdíte tlačítkem vyhledat 

 

 

Otevře se Vám další okno ….  

 

 

kde potvrdíte svou volbu tlačítkem přejít a poté se Vám otevře karta jedince. 

 

 



Zde jsou viditelné základní údaje, dole tlačítkem „Zobrazit vyšetření“ se zobrazí vyšetření – jsou-li 

zadány. 

Po kliknutí na podkartu RODOKMEN se zobrazí sourozenci, případně potomci. Kliknutím na něho se 

zobrazí jeho karta v databázi. 

 

Horní tabulka funguje i jako vyhledávací filtr, lze nastavit více parametrů – např. rok 2019 – 2021 

zapsané štěňata chovky FortFox  

 



 

V případě že mě např.zajímají chovní psi narození v letech 2018 – 2021 (kde předpokládám že se 

bonitovali v poslední době  - vyberu filtr pohlaví a data narození  a chovní  opět potvrdím tlačítkem 

Vyhledat 

Filtry můžete zadat bez omezení, klidně v každém možném okénku. 

 

 

Rubrika Chovatelé – z důvodu GDPR jsme pozastavili v roce 2018 zobrazování údajů …. Údaje budou 

postupně doplňovány. 

Rubrika Výstavy  - zatím čeká na zpracování …  

Rubrika Vrhy – zde jsou dopsány jednotlivé vrhy – od roku 2019, rok 2020 není ukončen čekám na 

podklady od chovatelů, od roku 2021 budou sem zadávány údaje průběžně – po zaslání 2KL.  

 

 


