
POTVRZENí O RTG VYŠETŘENí
NA DYSPLAZII KYČELNíCH KLOUBŮ

CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP D YSPLASIA EXAMINA TlON

Pes I Dog Plemeno I Breed: Golden retriever/GRI

Pohlaví ISex: Pes I Male Datum narození I Date oJbirth: 20.09.2017
Jméno a chovatelská stanice I Name and breed station: Gaston z Padělského mlýna
Plemenná kniha IStudbook: ČLP/GR Číslo zápisu I Registration nr.: 19261
Tetovací číslo, čip I Tatoo, chip nr.: 968000010623223 Barva I Color: krémová,dlouhá
MajitelI Owner: Jméno IName: Milan Doktor
Adresa IAdress: Padělský mlýn 283, 696 72 Lipov E-mail: mdoktor1@seznam.cz
Vyšetření IExamination Rentgenové snímky zhotoveny dne IX-Rays made on: 19.10.2018
Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku IName oJveterinary surgeon submitting radiograph:
MVDr. Robert Snášil, IČ 03160149

Adresa IAdress: Veter.klinika, Podveská 20, 624 00 Brno 24 (Komín)
E-mail: veterina-info@seznam.cz
Potvrzuji, že rentgenogram kyčelních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 19.10.2018 je
v souladu s předpisy pro posuzování dysplazie kyčelních kloubů.

Hodnocení RTG snímku podle FCII FeT classification oJradiographic evaluation
(Zakroužkujte příslušnou možnost I Circle the relevant )

,._---
I Výsledné
I hodnocen
I

I Fina/ eva/u

~

:
Bez příznaků Hraniční stupeň Lehký stupeň Střední stupeň Těžký stup

í rtg DKK DKK DKK DKK DKK
ation No signs oj HD Borderline HD Mi/dHD ModerateHD Severe H

, (A) B C O E
~

Klasifikace / C/assification:

A = Bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu / No signs oj Hip Dysp/asia
B = Téměř normální kyčelní kloub / Near norma/ hip joints
C = Lehká dysplazie kyčelního kloubu / Mi/d Hip Dysp/assia
D = Středni dysplazie kyčelního kloubu / Moderate Hip Dysp/asia
E = Těžká dysplazie kyčelního kloubu / Severe Hip Dysp/asia

Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie kyčelních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa
označeného výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu FCI.
1 hereby certify that the score oj the radiograph submitted Jor the dog identified above was produced using the
scoring criteria oj the FCI protoco/.

-- ... MVDr. fVIIlr< 1 S. '1'~Ii, ~.

Veterinárník"r.
Podveská 20 6~4('I

ŤE'!. ,49:,) 1 t1l 'i
KVL: 2441, V,,'\\/'II.·:->U·1 c

Podpis a razítko I Signature and stamp

Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do 30 dní od doručení nálezu předs dovi odvolací komise Klubu posuzovatelů dědičných
ortopedických vad psů Komory veterinárních lékařů České republiky na a resu: Prof. MVDr Alois Nečas, Ph. O., Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Palackého 1 - 3, 612 42 Brno .

.. J



Retriever klub CZ

Certifikát o RTG vyšetření
na dysplazii kyčelních kloubů (HD)

Plemeno:
Jméno psa:
ČLP:
Otec:
Matka:
Majitel: Milan Doktor

Padělský Mlýn 283
69672 Lipov

Potvrzení rentgenologa

~:

[2]GR O LR O NSDTR Pohlaví:

Chovatel: Milan Doktor
Padělský Mlýn 283
69672lipov

Pokyny pro rentgenologa:

pes musí být v symetrické poloze
• zadní končetiny musí být paralelní

navzájem i s plochou stolu
čéšky musí být promítnuty do středu
kolenních kloubů

• ve formuláři je nutno uvést označení
snímku

Provedl(a) jsem identifikaci vyšetřeného psa
Provedlra) jsem kontrolu průkazu původu psa
Označení snímku: C 1L:rp --------,

Tet. číslo:
~~~'~~~ -4ČiP:'9680----~OO~O~lO~6~~3~2~2~3~

Poloha míry napjatých končetin MDOmPozice SHF a DOA
(střed hlavice femuru a dorzální okraj
acetabula)

Šířka kloubního prostoru
~

~
DO
DO

Kraniolární okraj acetabula

Subchondrální kost kranjálního
acetabula

Hlavice femuru

Krček femuru

Morganova linie

Norbergův úhel

symetrické
dobře nastavené
SHF mediálně DOA (> 1-2 mm)
SHF se mírně překrývá s DOA

úzký
mírně divergentní
paralelně s hlavicí femuru
horizontální v later. čtvrtině
mírně zploštělý
mírné exostozy

souměrná
mírně ztluštělá

zaoblená, hladká
mírně zploštělá

dobře ohraničený
cylindrický
mírné exostozy
neviditelná
lineární pruh do 1 mm
okrajově v pozici
s končetinami ve flexi

L P
DO
DO
DODODO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DODO

asymetrické
nedost. nastavené
SHF laterálně k DOA (až 5 mm)
SHF laterálně k DOA (6-10 mm)
SHF laterálně k DOA (> 1O mm nebo
luxace)
středně divergentní
výrazně divergentní
dvoj itý povrch
výrazně zploštělý
střední exostozy
DOA není, acetabulum výrazně
deformované
středně ztluštělá
výrazně ztluštělá
okraj smíšený s later. okrajem pánve

nebo není
O O středně zploštělá
O O těžce deformovaná

O O střední exostozy
O O masivní exostozy

O O dobře definovatelná « 3 mm)
O O široká, nepravidelná (> 3 mm)
O O včleněná nebo překrytá

O ~~fiostazemi

•L P

Hodnocení výsledného stupně
Posudek odmítnut pro: Ovadnou polohu

A/O D/3
p

Bil C/2

Datum:

Tento certiftkátje vyhotoven ve třech kopiích:
originál pro majitele psa, I.

E/4

špatnou tech. kvalitu

I

MO I Bil I C/2 I D/3 I E/4 IrtrlODOO
MVDr. M,len SN/,Š~·. CSc I

Veterinární klinika
Podveská 20, 624 00 Brno

tel. 549 251 419
KVL: 2441, www.snosíl.cz

Razítko a podpis posuzovatele:

archiv RKCZ, 2. kopie pro hl. poradce chovu



Potvrzuji. že rentgenogram loketních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 19.10.2018 je v
souladu s předpisy pro posuzova í dyspl ie loketních kloubů.
I certify that the radiograph relating 10 the 19 I ntifie 'ab ve IVal taken on the jOI/OIVlI1g date 19 102018 and 111 corformity with the provtstons oj the Elbow Dysplasia Scheme

i'rocedure Notes MVDr. R e ášil /)
vet ár ékař (~~

........................~~g~w.J<.. 51
Podpis a ra ~ eterinárního lékaře Podpis majitele

()wner's Signature:

l""~''''..·''~.\.• :r.J.
• •

~~'t ~f.:rC\\\~~'"

POTVRZENí O RTG VYŠETŘENí NA
DY5PLAZII LOKETNíCH KLOUBŮ

CERTlF/CATE OF RADIOLOGICAL ELBOW DYSPLASlA EXAMINA TlON

PeslDog

Plemeno/ Breed: Golden retriever/GRI Pohlaví/Sex: ~ Pes/Male

Barva/Color: krémová,dlouhá Datum narozeni/Date of birth:

Jméno a chovatelská stanice/ Name and breed station: Gaston z Padělského mlýna
Plemenná kniha/ Studbook: ČLP/GR Číslo zápisu/ Registration nr.: 19261
Tetovací číslo, čipffatoo, chip nr.: ,968000010623223

Majítel/Owner

Jméno/ Name:

Adresa/Adress:
E-mail:

D Fena/Female
20.09.2017

Milan Doktor

Padělský mlýn 283, 696 72 Lipov
mdoktor1@seznam.cz

Vyšetření/ Examlnation
Rentgenové snímky zhotoveny dne/X-Rays made on: 19.10.2018
Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/ Name of veterinary surgeon submitting radiograph:

MVDr. Robert Snášíl, IČ 03160149
Adresa/Adress: Veter.klinika, Podveská 20, 62400 Brno 24 (Komín)
E-mail: veterina-info@seznam.cz

-----------.---------4~ _

Klasifikacel Classification :

o = Bez příznaků dysplazie loketního kloubu I No signs ofarthrosis

1 = Mírné příznaky dysplazie loketního kloubu (osteofyty do velikosti 2 mm kdekoliv v loket. kloubu) I Osteophyteforntation ofless than 211I1/1anywhere in the elbow jamt

2 = Střední osteoartróza (osteofyty velikosti 2-5 mm kdekoliv v loket. kloubu I Osteophytcforntatton oť2 - 5 11I/11anywhere in the elbow )OInI

3 = Těžká osteoartróza nebo primární léze (osteofyty větší než 5 mm kdekoliv v loket. kloubu, nebo pimární léze FCP, UAP, OCD a jiné) I Osteophytejormatíon of more

than 5 /11/11 anywhere in thc clbowjoint or pritnary lcsions (FCI', UA/'. oe/) and other}

Vyhodnocení rtg snímku/Classification of radiographic evaluation

(Zakroužkujte příslušnou možnost/ Circle the relevanl

IEWG

Levá/left 2 3

Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie loketních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného výše
uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu IEWG.
1 hereby certify that the score of the radiograph submitted for the dog0'd ntified above was produced using the scoring
criteria of the lEWG protocol. ~ <)() 1)
vyh~dnO~ení bylo provedeno dne/~e evaluation was made on: ~1o(IJ{1J ..
Ev. c. snlmku/X-Ray nr.: !12Lt t;g

r ---~ -----
Kým/By: MVDr. Mi:a.1 S, AI' SIL, CSc.
E-mail: \ Voterinární klinika

Podveskó 20,62400 Brno
. Ir'l : 549 )51 419
1_ K.V~~ ,~l.:.~,!v•.'V! snosií.cz

Podpis a razítko
Signature and vtamp:

1 2 3Pravál right

Proti výsledku posouzení se můžete odvolal do 30 dní od doručen! nálezu k predsedovi odvolací komise Klubu posuzovatetů dědičných ortopedickych vad psil
KO/llO/)' veterinárních lékařů České republiky no adresu: Prof MVDr. Alois :lečo;', l'hO. Velerinární a!arllloceulická IIniverzi/a Brno. Palackého 1-3. 612 -12 Brno



Retriever klub CZ

Certifikát o RTG vyšetření
na dysplazii loketních kloubů (ED)

Plemeno:
Jméno psa:
ČLP:
Otec:
Matka:
Majitel: Milan Doktor

Padělský Mlýn 283
69672 Lipov

[ZlGR O LR O NSDTR Pohlaví:

17 Tet. číslo:
~~~~~~ --1ČiP:~i9;68~O~O~OO~I~07.62~3~2~23~

Chovatel: Milan Doktor
Padělský Mlýn 283
69672 Lipov

Potvrzení rentgenologa

I:
Datum: I 1Hft~18! Podptm'l\lil'fljtí~

Pokyny pro rentgenologa:

• pes musí být ve správné poloze, viz
vnitřní předpisy JVL ČR

• ve formuláři je nutno uvést označení
snímku

Provedl(a) jsem identifikaci vyšetřeného psa
Provedl/a) jsem kontrolu průkazu původu psa
Označení snímku: C---f?TD '---,

Hodnocení výsledného stupně
Posudek odmítnut pro: vadnou polohu D špatnou tech. kvalitu

I---~_,_I ~ 1_1~_I__ I_II_II----1 L
o

[!]p
III

D

Datum: podpis posuzovatele:

MVDr. Milan SNf/':· CSc.I
Veterinární klinik ť1

Podveskó 20, 624 OU '3rro I

tel., 549 ~)S1419 i
KVL: 244 L VI\~~/_~~~I~

Tento certifikát je vyhotoven ve třech kopiích:
originál pro majitele psa,T. kopie pro archiv RKCZ, 2. kopie pro hl. poradce chovu



POTVRZENí O RTG VYŠETŘENí NA
OSTEOCHONDRITIS DISSECANS (OCD)

RAMENNíCH KLOUBŮ

_t(fJU"ÁIt\'I.!:/~.~
• •

~~'t IOU:vCi\\·\of. .•••
CERTlFlCATE OF RADIOLOG/CAL OSTEOCHONDRlTlS D/SSECANS OF SHOULDER JOINTS

EXAMINATION
Pes/Dog
Plemeno! Breed. Golden retriever'GR' Pohlaví!Sex: ~ Pes! Ma/e
Barva!C%r: krémová,dlouhá Datum narození!Date ofřbirth:

Jméno a chovatelská staníce! Name and breed station Gaston z Padělského mlýna
Plemenná kniha! Studbook: ČLP/GR Číslo zápisu! Registration nr.: 19261

Tetovací číslo, čip!Tatoo, chip nr.: ,968000010623223

Majitel'Owner

Jméno! Name:

Ad resa! A dress:
E-mail:

D Fena!Female
20.09.2017

Milan Doktor

Padělský mlýn 283, 696 72 Lipov
mdoktor1@seznam.cz

Vyšetření' Examination
Rentgenové snímky zhotoveny dne!X-Rays made on: 19.10.2018

Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku! Name ofřveterinary surgeon submiuing radiograph

MVDr. Robert Snášil, IČ 03160149

Adresa!Adress: Veter.klinika, Podveská 20, 62400, Brno 24 (Komín)

E-mail: veterina-info@seznam.cz

Potvrzuji, že rentgenogram ramenních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne 19.10.2018
je v souladu s předpisy KVL ČR a doporučením FCI pro posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů.
I certify that the radiograph rclating 10 the dog i 'nlíli' l above fqs taken on thefollowing date 19.10.2018 and in conformity with the ProVu'Sions K, nd recommendations
of the rCI. MVDr. e ..;.,

vete' ':-n kař /
,.~g_,Č _KV .1 -------------.-----

Podpis a razítko et nárního lékaře Podpis majitele
Owner's Signolllre"

Vyhodnocení rtg snímkulClassijication of radiographic evaluation
(Zakroužkujte příslušnou možnost/ Circle the relevant

Lnepostižen , cl~r

f nepostižen' clear

Levá končetína , Left limb postížen , afflicted

Pravá končetina' Right limb postižen' afflicted

Tímto potvrzuji, že hodnocení osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa
označeného výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá vnitřním předpisům KVL ČR a doporučení FCI.
f hereby certify that the score ofthe radiograpn submitted for the dog identified above was produced using the scoring criteria
ofthe FCf protoco!. p
Vyhodnocení bylo provedeno dnl!~r,~e}f~tion was made on: ~_~1__~{ť __MVDr.M\k.11SNf5J~,-r~$\;:~1 . __
Ev. Č. snímku!X-Ray nr.: '1?1 (g Veterinární i<fim.w I

-_ .. _----_._-_ __ ._---------_ _---_ _-------------------------
Kým!By: Podveská 20. 624 on hrr, ) !
E-mail: lel . 549/01419

-----------. ----------------------- ------.... -.-- K'v'L: 2441, www.snosíl.cz

Podpis a razítko
Signoture and stantp:

Proti vysledku posouzení se můžete odvolal do 30 dní od doručen; nálezu k predsedovi odvolací ko tise K/III)/( posuzovatelů dědičných ortopedických vad psů
KOI/I(IIY vctcrinárnich lékařů éeské republiky na adresu: Prof MVDr. Alois Nečas, Ph./J.. Veterinární afannoccuucká univerzita Brno. Palackého 1-3, 612 -n Brno.


