
Algo s.r.o. Hradec Králové 

Prohlížení stáda 
Základní údaje, se kterými budete pracovat se nachází v záložce Stádo – Prohlížení. V tabulce živých zvířat můžete využít filtrů nad tabulkou, které 

umožňují prohlížet všechna nebo jen archivní zvířata, lze zvolit konkrétní stáj, sekci (skupinu), kategorii zvířat, atd. 

Údaje v tabulce stádo lze údaje libovolně třídit sestupně či vzestupně. : kliknutím na vybraném názvu údaje v záhlaví sloupce dojde k jeho setřídění.  

Další možností je uživatelské uspořádání sloupců v tabulce tak, aby často využívané údaje byly viditelné na obrazovce. Toho docílíme tak, že „uchopíme“ 

sloupec za jeho název pravým tlačítkem myši a přetáhneme jej na požadovanou pozici. 
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Karta zvířete 
Údaje o konkrétním zvířeti získáte z karty zvířete.  Tu lze otevřít pomocí kl. Enter nebo dvojklikem na řádku, který je označen šipkou. Karta zvířete 

obsahuje záložky, které svým obsahem odpovídají dané kategorii.  Jednotlivé záložky podávají informace o původu zvířete, vážení, historii pohybů, 

připouštění a údaje o laktacích a měření mléka včetně somatických buněk.   
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Přesun a odsun zvířete 
V dolní části karty zvířete se nacházejí tlačítka, která umožňují přesun mezi 

stájemi nebo odsun.  Dialog pro Přesun nabídne zadání datum přesunu a 

nové stáje nebo sekce, a tlačítko Provést pro dokončení akce. 

 

 

Tlačítko Odsun umožňuje zadat prodej zvířete jinému držiteli, odsun na 

jatky, úhyn, export apod.  
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Otelení 
Pro zadání otelení u jalovic nebo krav slouží tlačítko Telení (karta zvířete).  

Po zvolení pohlaví telete zadejte povinné údaje tj. číslo včetně kodexu, 

pořadí telení, obtížnost porodu. Pro ušetření času zadávejte číslo bez CZ a 

úvodních nul - program je doplní. Tlačítkem Provést vložíte nově narozené 

tele do databáze. 

 

 

Hromadné akce 
Program umožňuje také zadávání hromadných akcí, jako jsou přesuny 

mezi stájemi resp.  sekcemi, prodeje a zadávání veterinárních zákroků. 

Postup:  příslušná zvířata označíme mezerníkem, v nabídce Hromadné 

akce vybereme odpovídající událost např. přesun na jinou sekci, zadáme 

datum, stáj, sekci, na kterou zvířata přesouváme, přesunu a akci 

dokončíme tlačítkem Provést.  Před dokončením lze zkontrolovat stav 

zvířat v sekci před a po akci . 
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Ústřední evidence 
Důležitou součástí programu je vedení pohybů a export dat pro Ústřední evidenci.  Postup: v menu Data / Export dat zvolte Export do ÚE a připravená data pomocí 

tlačítka Exportovat uložte do exportního souboru, který pak odesíláte do Ústřední evidence.  
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Stájový registr 
Údaje o evidovaných zvířatech za konkrétní stáje lze ověřit v tiskovém výstupu Stájový registr, který spustíte ze záložky Sestavy - Stájový registr. 

Potvrzením stáje a data, od kterého chcete tisknout přísuny a odsuny zvířat, zobrazíte sestavu. Jedná se o povinný doklad, vyžadovaný inspektory ČMSCH. 
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Import dat o KU a Inseminaci (oprávněné organizace)
Program rovněž umožňuje aktualizaci dat kontroly užitkovosti a inseminace z databází všech oprávněných organizací. Soubor od oprávněné organizace lze 

importovat v menu Data – Import dat, a to pro dojné i masné stádo.  Složky, ze kterých mají být data načítána, lze nastavit v záložce Nastavení – 

Parametry – Cesty.

 

Po spuštění odpovídajícího 

menu nahrajete data pro dojné 

stádo resp. data masných zvířat 

z databáze ČSCHMS.  

Jednotlivé soubory obsahují 

údaje o původech zvířat, údaje 

o uzavřených laktacích, 

plemenné hodnoty apod.  

 

Současně je zaznamenáno 

datum posledního zpracování 

souborů. 

Inseminační data jsou načítána 

obdobným způsobem  pro 

dojné  i  masné stádo 

z databáze oprávněné 

organizace, která vám zajišťuje 

inseminační služby.  
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Signální sestavy 
Pravidelné načítání a zpracování dat inseminace umožňuje zpracovávat výstupy o předpokládaném přebíhání, vyšetřování březosti, přípravu na otelení, 

předpoklad telení atd, které jsou k dispozici v menu Signální sestavy.  Pro správnou funkci signálních sestav je nutné správné nastavení parametrů pro 

signalizaci v záložce Nastavení-  Parametry – Signální sestavy.  Na základě takto nastavených parametrů lze mít na každý den přehled o předpokládaném 

zapouštění, přebíhání, telení apod. Tyto informace jsou k dispozici v záložce Stádo – Denní signalizace.

.   
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Za předpokladu odpovídajícího nastavení se budou tyto informace (viz obr.) zobrazovat vždy po startu programu. V  nabídce vpravo si můžete vybrat Stáj a 

následně odpovídající událost (Akci) se seznamem zvířat, která vás zajímá.  

 

 


