
Návod pohodlne.info 

První přihlášení – vytvoření uživatele 

Obdrželi jste aktivační email cca v takovéto podobě: 

 

Kliknutí na tlačítko „Aktivovat účet“ Vás přesměruje na web.stránky pohodlne.info, 
kde si vyplníte: 
1) E-mailovou adresu – musí být shodná s emailem, na který Vám byl zaslán aktivační 
email! 
2) Heslo – zvolíte si vlastní 
3) Kliknete na tlačítko „Přihlásit se“ 

 

Po přihlášení se dostanete na stránku kpppk.pohodlne.info (se svými údaji nikoliv 
jako Pavla Čiháková) 

 



Karta člena 

Toto vidíte pouze Vy, není přístupno ostatním členům. 

1. Základní údaje 
Ikonky: 

 editace osobních údajů 

 editace položky 

 mazání položky 

 přidání dle konkrétního typu položky 

 

2.Platby 

Přehled historie plateb. 

3.Psi 

Seznam jedinců ve Vašem vlastnictví. U těchto jedinců lze editovat pole Výstava a 
fotografie. 

*Pokud nemáte přiřazeny psy/feny ve svém vlastnictví, znamená to, že jste nebyli 
uvedeni v původní DTB jako majitel. Kontakujte prosím jednatelku p.Čihákovou. 



• Editace:  
- jedním klikem označíme psa, kterého chceme editovat 

 

- zpřístupní se oranžová tlačítka  
- klik na tlačítko „tužka“ 
- otevře se okno pro editaci přístupných údajů u příslušného psa 

 

- klikem na tlačítko  můžete přidávat fotografie.  
UPOZORNĚNÍ: momentálně se na hlavní fotografii načte vždy poslední přidaná 
fotografie 

- pro ukončení editace klikněte na tlačítko  

 

4.Události 

Zatím nevyužíváme. 

 

 



5.Ostatní 

Různé např.přehled komunikace Klub x člen. 
Důležité – pokud jste neudělili souhlas GDPR při prvním přihlášení, je potřeba 
kliknout na tlačítko „Udělit souhlas“ zde v záložce Ostatní – Souhlasy. 

 

 

Seznam psů (Nová DTB) 

Pohyb v tabulce 

1. Klikem levého tlačítka myši kdekoliv v tabulce a šipkami 
2. Aktivací prostředního tlačítka na myši (klik na kolečko) a posunem myší do 

stran 
3. Posuvníky na obrazovce – dolní pro pohyb vpravo vlevo, pravý pro pohyb 

nahoru dolu. Pro lepší viditelnost dolního posuvníku je vhodné zvolit počet 
položek na stránce 10 či 25 (dle velikosti obrazovky).  

Filtrování 

 třídění od největšího do nejmenšího (a opačně) nebo A-Z (a opačně) 

 proklik na kartu konkrétního psa 

Filtrovat (hledat) lze v každém sloupci dle typu sloupce.  

Textové volné pole např. Jméno psa  -  automaticky se filtrují položky 
dle postupně zadávaného textu (dle pravidla – vše co obsahuje zadávaný text). 

Pole s výběrovou možností např. Barva  - klikem na výběrové tlačítko (černý 
trojúhelník) se rozbalí výběrové pole, kde lze zaškrtnutím vybrat příslušné kritérium. 



 

Pole s filtrem např. Datum narození – výběr Od – Do. 

 

 

Karta psa 

 



Jednotlivé oddíly lze otvírat a zavírat pomocí tlačítek „+“, „-„ „ “ 

 

 

 

 

Rodokmen 
Zde lze měnit počet zobrazovaných generací. 

 

 

Ověření příbuznosti 
Zde lze vybrat příslušného partnera k jedinci, na jehož kartě se nacházíte. 

 

 

Dokumenty 

 

Některé dokumenty KPPPK např.: 

• Návod pro práci s DTB 

• Bonitační karta 

• Protokol o kontrole vrhu 

• Krycí list 


