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Elektronická matrika členů ČMKCHB
Přehled chovatelských stanic a jednotlivých vrhů
Podrobný přehled bavorských a hannoverských barvářů s elektronickým rodokmenem
Evidence dosledů

Elektronická matrika členů

Připojení členů do aplikace

Informace v aplikaci jsou přístupné pouze pro přihlášeného člena ČMKCHB.
Pro přihlášení do aplikace je nutné zaslání elektronické pozvánky.
Tu může poslat matrikář všem členům klubu a nebo vedoucí oblastí - ti mohou poslat elektronickou
pozvánku pouze členům ve své oblasti. 
Jediná podmínka je emailová adresa člena klubu.

Elektronická pozvánka přijde členovi emailem a má platnost 24 hodin. Je možné ji zaslat i opakovaně.
Člen  klubu  pouze  klikne  na  odkaz  v  emailové  zprávě,  čímž  se  dostane  na  registrační  stránku
www.cmkchb.cz.

Jediné, co musí člen udělat, je zvolit si své vlastní šestimístné heslo a uložit si jej.
Automaticky se poté  dostane do aplikace a uvidí  všechny informace,  které mu jsou zpřístupněny
prostřednictvím dopředu nastavené Role.
V případě zapomenutí hesla, je možné si  jej nechat znovu poslat na vlastní email.
Pokud někdo z klubu v budoucnu odejde, jeho připojení matrikář opět zruší.

U členů se evidují informace, které se vyplňují v přihlášce do klubu.
Každý člen vidí informace, které o něm ČMKCHB eviduje.
Každý člen může elektronicky nahlásit matrikáři změnu svých údajů.
Pouze matrikář může editovat osobní údaje členů a přijmout elektronické hlášení o změně osobních
údajů členů.

Každý člen klubu vidí základní informace o všech členech klubu ve formátu: jméno, příjmení, titul,
státní příslušnost, oblast, platnost členství, email, telefon a funkce v klubu.
Detailní informace o všech členech klubu vidí pouze členové výboru ČMKCHB.
Vedoucí oblastí vidí detailní informace o členech pouze ve své oblasti.

Matrikář má možnost posílat emailem zprávy vybraným členům. Jedná se především o informace o
blížícím  se  konci  platnosti  členství.  Matrikář  může  ke  konci  roku,  po  aktualizaci  zaplacených
příspěvků, poslat ostatním členům zprávu, kde je upozorní na potřebu zaplatit členství. Omezí se tak
případy, kdy někdo omylem zapomene zaplatit a pak je na něj nahlíženo jako na nečlena.

K odesílané zprávě je možno připojit i přílohu doc, xls a pdf

http://www.cmkchb.cz/


Přehled chovatelských stanic:

V evidenci je nyní více než 2 900 chovatelských stanic z ČR, Slovenska, Polska, Německa, Maďarska
atd.

V detailu každé chovatelské stanice je přehled všech fen na kterých chovatel kdy choval,  počty a
detailní  přehledy  všech  vrhů  s  proklikem  až  k  samotným  potomkům  s  možností  zobrazení
elektronického rodokmenu.

Pokud  kdokoli  objeví  svou  vlastní  chovatelskou  stanici,  u  které  není  uveden  jako  majitel,  může
elektronicky opět požádat poradce chovu o připojení dané chovatelské stanice ke své osobě.
Jako důkaz vlastnictví chovatelské stanice je nutné opět připojit dokument, prokazující její vlastnictví.
Poradce chovu, po kontrole připojeného dokumentu, jedním kliknutím tuto elektronickou žádost přijme.

Majitel  stanice  může,  po  kontrole  všech  evidovaných  vrhů,  chybějící  vrhy  doplnit  a  tím přispět  k
aktualizaci databáze všech psů.

Přehled vrhů:
Je  možné  si  prohlédnout  detaily  všech  známých  vrhů  s  rozdělením  po  jednotlivých  letech,  v
jednotlivých státech a samostatně jen u členů klubu.

Přehled nových vrhů:
Majitel chovnatelské stanice může elektronicky vytvářet nové vrhy a prostřednictvím této aplikace i
nová štěňata nabídnout. 
Každý přihlášený člen ČMKCHB uvidí, jestli je štěně volné, rezervované, nebo prodané. U každého
štěněte je k dispozici i jeho elektronický rodokmen, případně fotka.

Daný vrh se bude takto zobrazovat do doby, dokud nebudou všechna štěňata označena jako prodaná.

Podrobný přehled bavorských i hannoverských barvářů.

V evidenci je nyní cca 28 tisíc jedinců.

V databázi jsou i všechny aktuální údaje, které jsou vedené plemennou knihou ČMKU.

Každý vidí přehled svých psů, které vlastnil i v minulosti. 
Existuje v databázi velká spousta psů u kterých není známý majitel, protože tato informace nebyla v
plemenné knize ČMKU. 
Každý člen klubu si může najít svého psa a elektronicky si jej přivlastnit. 
Po přivlastnění psa, může sám majitel psa, který není aktuálně chovný, editovat všechny údaje, jako
jsou výstavy, zkoušky, soutěže atd..

Pouze u aktuálně chovných jedinců podléhají veškeré změny odsouhlasení poradcem chovu. 
Toto probíhá opět elektronicky a poradce chovu žádost potvrdí jedním kliknutím. 
Důvodem je potřeba, aby poradce chovu věděl vše o případných změnách aktuálně chovných jedinců.

Pokud člen klubu nenajde svého psa v databázi,  může si  jej  sám vytvořit.  Je nutné zadat pouze
jméno, vybrat chovatelskou stanici, plemeno BB/HB, otce, matku, pohlaví a číslo průkazu původu.



Nebo  může  nafotit  rodokmen  svého  psa  a  poslat  jej  poradci  chovu,  nebo  Adminovi  na  email:
nemec@mysliveckehospodareni.cz a ten jej zaeviduje sám.

K dispozici je přehled všech aktuálně chovných psů a fen v ČR a na Slovensku.

Můžeme si zobrazit  i  všechny známé potomky každého psa i feny v různých generacích. U všech
potomků jsou vidět i všechny známé tituly z výstav a zkoušek.

Elektronický proklikávací rodokmen

Každý  pes  má  svůj  proklikávací  elektronický  rodokmen,  který  se  v  základním  zobrazení  oproti
klasickému - papírovému rodokmenu, ukazuje v pěti generacích.
Následně je možné si zobrazit  všechny známé informace i o jeho předcích až do nejstarší známé
generace.
Rodokmen je možné si zobrazit  v klasickém formátu tak, jako jej známe v papírové formě, nebo v
rozšířené verzi,  kdy se u každého předka ukazují  navíc ještě atributy:  výška,  hmotnost,  koeficient
příbuzenské plemenitby v pěti generacích jeho předků, výsledek DKK, počet krytí  a počet přímých
potomků.
Informace, jako třeba výška a hmotnost, se budou doplňovat v budoucnu v rámci pořádaných výstav
atd. 

Pro poradce chovu

Velkým pomocníkem je tato aplikace především pro poradce chovu. 
Poradce chovu má navíc přístup k funkci vyhledávání nejvhodnějších jedinců na základě výpočtu KPP
(koeficient příbuzenské plemenitby).
Díky známosti i zahraničních aktuálně chovných psů a fen, se nabízí do budoucna snazší využívání  
celé chovatelské základny, napříč ISHV.

Evidence dosledů

Nově je možné veškeré dosledy evidovat elektronicky a tak nebude nutno odesílat výkaz dosledů.

Aplikace umožňuje k detailu dosledu připojit  i  pozici  na mapě a max. 3 fotografie z dosledu, pro
připomenutí si zážitku. 

Je možné si na mapě zobrazit všechny své dosledy a po kliknutí na „špendlík“ na mapě, se otevře
detail mého konkrétního dosledu. 

Detailní  informace  o  každém  jednotlivém  dosledu  vidí  pouze  majitel  psa  a  nikdo  jiný  k  těmto
informacím nemá přístup!!!

Každý člen klubu vidí průběžný přehled dosledů napříč klubem pouze jako sumarizaci za každého psa
tak, jak jej známe z přehledu dosledů celého klubu.

Majitel  psa se může navíc  sám rozhodnout,  jestli  jeho dosledy se budou jako sumarizace  vůbec
zobrazovat v celkovém průběžném přehledu dosledů klubu – není to povinnost.

mailto:info@mysliveckehospodareni.cz


Je  k  dispozici  zajímavá  statistika  všech  dosledů,  která  se  průběžně  přepočítává  tak,  jak  budou
přibývat evidované dosledy v celém klubu. Čím více dosledů bude v databázi, tím přesnější informace
budeme mít.

Můžeme tak například zjistit, že když je jelen postřelený na přední běh, bude kus na konci stopy na
x % živý, kolikrát bylo štvaní, stavění a jaká je při tomto druhu poranění průměrná délka stopy. 
Je možné si zobrazit i tuto statistiku pouze u svých dosledů.

Nabídka dosledů pro mysliveckou veřejnost.

Existuje  webová  stránka  www.dosledbarvarem.cz,  která  se  věnuje  určité  „osvětě“  myslivecké
veřejnosti a následně i nabídce dosledů. 
Zde si může každý myslivec najít „svého“ vůdce barváře, který nabízí své služby v dané oblasti. 

Každý myslivec si může vybrat ORP (obec s rozšířenou působností) a následně se mu automaticky
zobrazí seznam zkušených vůdců barvářů s kontaktem a podmínkami. 
Tato webová stránka je propojena s aplikací ČMKCHB.

Na  webové  stránce  se  popisuje,  jak  se  chovat  před  výstřelem,  po  výstřelu,  na  nástřelu  atd.  a
zdůrazňuje se povinnost každého myslivce udělat maximum pro dosledování postřelené zvěře.

Popisujeme vybrané situace, kdy naprostá většina myslivců nezajistí dosled, i když se může jednat o
dosledovatelný kus. 
Chceme poukázat na fakt, že když na místě není žádná barva, neznamená to, že myslivec minul.

Ještě se řeší pravidlo, na základě kterého se bude moct vůdce barváře připojit do seznamu těchto
vůdců.
Zatím má pouze vedoucí oblasti právo označit v aplikaci člena klubu, který může své služby dosledů
prostřednictvím této aplikace nabízet. 
Vedoucí oblasti by měl znát všechny členy ve své oblasti a měl by být schopný posoudit schopnost
případného vůdce barváře a jeho psa.

Po dohodě s vůdcem barváře, doplní vedoucí oblasti, nebo Admin, všechna ORP, kde bude konkrétní
člen službu dosledů nabízet, telefon, hodinu, do které je mu možné volat, dny, kdy je připraven dosled
provést a podmínky (zdarma, za naftu atd.) 

Po doplnění většího počtu těchto vůdců barvářů tak, aby se pokryla většina republiky, se začne tato
služba prezentovat myslivecké veřejnosti v časopisu Myslivost, FB atd.
 
Podmínkou zahájení prezentace této stránky,  je odsouhlasení její  formy a jejího obsahu, výborem
klubu.

http://www.dosledbarvarem.cz/


GDPR

Každý člen klubu vidí základní informace o všech členech ČMKCHB ve formátu: jméno, příjmení, titul,
státní příslušnost, oblast, platnost členství, email, telefon a funkce v klubu.
Detailní informace o všech členech klubu vidí pouze členové výboru ČMKCHB.
Vedoucí oblasti vidí detailní informace o členech pouze ve své oblasti.

U  psů  a  chovatelských  stanic,  se  ukazuje  majitel  pouze  ve  formátu  jméno,  příjmení  a  státní
příslušnost.

Majitel  chovatelské stanice se může sám rozhodnout a zobrazit  i  ostatní osobní údaje, jako jsou
adresa, email a telefon.

Budoucnost

V současnosti se pracuje na rozšíření aplikace pro ostatní kluby ISHV.
Hlavní myšlenka je propojit databáze psů napříč celou ISHV a především sdílet informace o aktuálně
chovných jedincích s cílem maximálně zlepšit kvalitu chovu bavorských a hannoverských barvářů.
Toto byla i původní motivace vzniku aplikace.

Vhodný webový prohížeč a zobrazení v mobilním telefonu

Tato aplikace je vytvořena jako webová aplikace, která se nejlépe zobrazuje a používá na klasickém
monitoru počítače. Její používání v mobilním telefonu je sice méně pohodlné, nicméně veškeré funkce
aplikace lze i tak relativně dobře využívat. 

Pro  nejlepší  přehled  a  funkčnost  aplikace,  především  zobrazování  mapových  přehledů  vlastních
dosledů,  doporučujeme  používat  jak  v  počítači,  tak  především  na  mobilním  telefonu,  výhradně
prohlížeč Google Chrome.

Poznámka autora aplikace

Tato aplikace vznikla během několika málo měsíců za přispění členů oblasti č.1., poradců chovu a
matrikáře Oty Buršíka.

Vzhledem k velikosti aplikace a velkému množství jejich funkcí, se určitě najdou nějaké ty chybičky.

Pokud  nějakou  objevíte,  nebo  budete  mít  návrh  na  vylepšení,  kontaktujte  mne  na  emailu
nemec@mysliveckehospodareni.cz a nebo na telefonu 777 326 953

Věřím, že funkce této aplikace a nově zpřístupněné informace o psech, budou mít pozitivní vliv na
kvalitu chovu našich čtyřnohých svěřenců. 

Přeji barvářům zdar

Josef Němec

mailto:nemec@mysliveckehospodareni.cz

