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CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL HIP DYSPLASIA EXAMINATION

Pes l Dog Plemeno lBreed: Golden retriever/GR/

Pohlaví/^ ex: Fena / Female Datum narození l Date of birth: 05.02.2020

Jméno a chovatelská stanice lName and breed station: Alžběta Amayathos Salátové Štesti
Plemenná kniha lStudbook: člPlCn Číslo zápisu lRegistrationnr.: 2í503
Tetovací číslo, ěi p l Tatoo, chip nr.: 2a3164000114552

Majitel l Owner: Jmén o lName: Michal Bobocky
Adresa IAdress: Stará 1232,696 42Yracov E-mail : bobockymicha!@gmail.com
VyŠet ení lExamination Rentgenové snímky zhotoveny dne lX-Rays made on: 04.05,2021
Jméno veterinárního léka e-zhotovitele rtg snímku lName ofveterinary surgeon submittingradiograph;
MVDr. Robert Snášil, Ph,D., lČ olrsorE9
Adresa l Adress: Veter.klinika, Podveská 20,624 00 Brno 24 (Komín)
E-mail: veterina-info@seznam.cz
Potvzuji, Že rentgenogram kyčelnich kloub psa označeného v še uveden miidentifikaěnímiznaky zhotoven dne 04.05.2021je
v souladu s p edpisy pro posuzování dysplazie kyčelních kloubri.

Barva l Color: smetanová,dlouhá

l v rl"dné
i hodnoceni

I certifu,that the radiograph relating to the dogileptified above was taken on the following dap a4.05.202 ] and in conformity with the provisions
of the Hip Dysplasia *Hrr#wske*#,{és,o .Z -rz-:: ,..!:J.l:ii,fiftH ,ffi:Z

Podpis a raz|tko vétF /i'áiňiňó-ieH e Éixď.á;itéié
yeterinary surgeon's signature and stanp: owner's signature:

Hodnocení RTG snímku podle FCl l FCI classi|ication olradiog7qphic evaluaíion
(Zakroužkujte p íslušnou moZnoŠi l Circle the relevant)

! lBez
ní rtg 

i

I

Iuation I No si

p íznakťt
DKK
gns oÍ HD

Hraniční stupeň
DKK

Borderline HD

Lehk stupeň
DKK

Mild HD

Strední stupeň
DKK

Moderate HD

Těžk]í stupeň
DKK

Severe HD

^}
B c D E

Klasifikace l Classification:
A = Bez p íznak dysplazie kyčelního kloubu / No signs of Hip Dysplasia
B = Témě normální kyčelní kloub l Near normal hip joints
C = Lehká dysplazie kyčelního kloubu / Mild Hip Dysplassia
D = St ední dysplazie kyčelního kloubu / Moderate Hip Dysplasia
E = Těžká dysplazie kyčelního kloubu / Severe Hip Dysplasia

TÍmto Potvzuji, Že stupeň hodnocení dysplazie kyěelních kloubrj na základě posouzení rentgenogramu psa
oznaČeného vi Še uveden mi identifikačnímiznaky odpovídá klasifikačnímu schématu FCl,

tel.: 5liQ

KVL: 2 ,snfisil,CZ

Y*

Podpi
Proti rn sledku posouzenÍ se m žete odvolat do 30 dní od doručení nálezu k pbdsedovi odvolácí k
ortoped.ick ch vad psr) Komory veterinárních léka České republiky na adreiu: Prof. MVDr. Alois
univezita Brno, Palackého 1 - 3, 612 42 Brno.

ise Klubu posuzovatelťr dědičn ch
s, Ph.D., Veterinární a farmaceutická



poTvRzENí o RTG wšerŘení nn
DyspLAzIl LoKETNícH rloueů

CERTIFICATE O F RÁDIOLOG ICAL ELBOlr D YSPLASIA EXAMINATION

Jméno a chovatelská stanice/ ďan e and breed station: Alžbéta Amayathos Salátové Štěstí
Plemenná knihal Sndbook: čPle n Číslo zápisu/ Registration nr,: 2í503
Tetovaci číslo, ěipřatoo, chip nr.,, , 203í64000íí4552

MaiilellOwner
JménolName: MichalBobocký
AdresďÁdress: Stará í232, 696 42 Vracov
E-mail: bobockymichal@gmail.com

Vyšetřen í/Era min utl o n
Rentgenové snímky zhotoveny dnelX-Rays made on: O/$.O5.202í
Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/iy'ane ofveterinary surgeon submitting radiograph.

MVDr. Robert Snášit, Ph.D., lč 03í60í49
AdresalAdress: Veter.klinika, Podveská 20,624 00 Brno 24 (Komín)
E-mail : vete ri na -i nfo@seznam, cz

Potvzuji, Že rentgenogram loketních kloub psa označeného v še uveden mi identiíikačními znaky zhotoven dne 04.05.2021 je v

Plemen ol Breed: Golden retriever/GR/
Barva/Color: smetanová,dlouhá

Procedure lÝclle,s.
MVDr. Robent

vete rin á rn
re!.Č. {

Podpis a razítko vet árního léka e
Veterinary Surgeon's Si, ure anď stamp:

PohlavilSex: [f Pes lMale ffi Fen alFemale
Datum narozenilDate of birth: 05.02.2020

souladu s p edpisy pro posuzování dysplalb lqkeJních kloubrj.
t certtfy that the radiograph relatmy lo lhe doy iaentt\ea a/o\e,{asl/aku on the fottowing date 04.05.2021 md in confomity wirh the provisions of the Elbow Dyspla,

qelť

Vy h od n oce n Í rtg s n ím kulClassfficatio n of radiographic evaluaíio n

(zakroužkujte p íslušnou možno sť circle the relevant )

IEWG

LeváIleft

Pravál right

klasifikacel classification .

0 = Bez pňznak dysplazie loketního kloubu t No signs ofarthrosis
1 = MÍrné p íznaky dysplazie loketního kloubu (osteofyty do Velikosti 2 mm kdekoliv V loket. kloubu) l osteophyteforntarion ofless than 2 mm anywhere in the elbowjoint
2 = St ední Osteoaňróza (osteoryty velikosti 2-5 mm kdekoliv v loket. 

-kloubu / Osleophyleíormalion of 2 - 5 mn anywhere in the elbow joinl
3 = TěŽká osteoartróza nebo primární léze (osteoryty Větší než 5 mm kdekoliv v loket. kloubu, nebo pimární léze FcP, UAP, ocD a jiné) / osteophyte |ormation of more

thm 5 mm ary,wher in the elbow joint or p imary lesions (FCP, UÁP, OCD and other)

Timto potvzuji, že stupeň hodnocení dysplazie loketnich kloubri na základě posouzení rentgenogramu psa označeného v še
uveden mi identifikačními znaky odpovidá klasifi kaěnímu schématu lEWG.
I hereby certiÍy thlt the score ofthe radiograph submittedfor the dog identified above was produced using the scoring
criteria of the IEWG protocol.

8

Vyhodnocení bylo provedeno 
FilT1.r;,

Ev. č. snímku lX-Ray nr.: (Ť'dŠt
K mlBy:

E-mail :

. fuiitmnr F#ÁSí[n cSc.
V*t* rírx*r,ní fu, *írr lk {I

Podve$k{$ ?ť}, *?á í..}fi Brno
Ťel.: .MŤ? 14l9

[SlL: 24él}, ur\nnn/. nfisi!-cz

poápiš á rážitxó
Signature and stamp:

Proti ujsledku Posouzení se m žete odvolat do 30 dní od doručenl nálezu k p edsedovi odvolací komise Klubu posuovatel dědičr ch oftopediclť ch vad ps
Komory yeterinámích léka České republilcy na adresu: Prof. MWr. Alois Nečas, Ph.D,, Veterinámí afarntáceuticlu: univerzita Bmo, Pálackéňo 1-3, 6t2 0 n*o.



Ť*--;

PoTVRZENío RTG VYŠETŘE]|í nn
osTEocHoNDRlTls DIssEcANs (ocD)

RAMENNÍGH rloueŮ
CE RTI FICATE OF RADIOLOGICAL OSTEOCHONDMTIS DISSECANS O F SHOaLDER JOINTS

EXAMINATION

Jméno a chovatelská stanice/ ťan e and breed statiott Alžběta Amayathos salátové Štěstí
Plemenná knihal Studbook: člPlOR Číslo zápisu/ Registration nr.: 2í503
Tetovaci čislo, ópfaroo, chip w.: , 2O3í64000íí4552

MďlitelllOwner

JménolName: MichalBobock
Adresa/ldress: Stará í232, 696 42 Vracov
E-mail: bobockymichaI@gmail.com

Vyšet eníl Examination

Rentgenové snimky zhotoveny dnelX-Rays made oft 04.05.2021
Jméno veterinárniho léka e-zhotovitele rtg snímku/ ťaz e of veterinary surgeon submitting radiograph
MVDr. Robert Snášil, Ph.D., tč 03í60í49
AdresalAdress: Veter.klinika, Podveská 20,624 00, Brno 24 (Komín)
E-mail : vete ri na-i nfo@seznam . cz

Potvzuji, Že rentgenogram ramennich kloub psa označeného v še uveden mi identiíikačními znaky zhotoven dne 04.05,2021
je v souladu s p edpisy KVL Čn a doporuče l pro posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloub .

I certifu that íhe radiograph relating to the dog identffied abo on thefollowing date 04.05.202l and in conformity wiíh the provisions KW Čaparrecoftxn?endatiotts
of the FCL MVBr, Robent S

vet*r,i;"l;trní íffi.g
reg.č. i,{\ťL#.ť

iprfi,i,tóióPodpis a razítko veteriffirního léka e
íleterinary Surgeon's Si,gtďture antl stamp: 's Si.gnature:

Vy h od n oce n Í rtg s n ím k ulClassiticatio n of radiographic ev aluatio n
(zakroužkujte p íslušnou možno stJ circle the relevant

Plemen ol Breed: Golden retriever/GR/
Barva/Calor. metanová,dlouhá

Levá končetina l Left limb

Pravá končetina / Right limb

KymlBy:

E-mail :

Proti vysledku posouzen{ se m žete odvolat do 30 dní od doručení nálezu k p edsedo
Komory veterinárních léka České republitql na adresu: Prof, MWr. Atois Nečas,

PohlavílSex: I Pes lMale ffi Fen aíFemale
Datum narozenííDate of birth a5.02.2020

postižen / afflicted

postižen l afflicted

Timto potvzuji, že hodnocení osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubrj na základě posouzení rentgenogramu psa
oznaěeného v še uveden mi identiíikaěnimiznaky odpovidá vnit nim p edpisrim XVl Čn a doporučení FCl.
I hereby certify that the score ofthe radiograph submittedfor the dog identiJied above was produced using the scoring criteria

\ígŤtlrrint:lní tqti*ikn

Podvesk* *#. ó2"{ fi{] }3rno

Ťel.: 54q'J5l 419

ló/L: 2 41 , www. nosil,cz
---..+ť r,+#

pis a razítko
Signature and stamp:

ise Klubu posuzovatel dědičnych ortopedicleych vad psti
rirtární afarmaceutická univerzita Brlto, Palaclcého 1-3, 6l2 12 Brno.

nepostiŽen / clear

nepostiŽen l clear



qq-

PoTVRZENÍ o RTG VYŠErŘení NA
SPONDYLÓZV

CERTIFICATE OF RADIOLOGICALSPONDYLOS EXÁMINATION

Plemenal Breeď Golden retriever/GRl
Barva/Color: smetanová,dlouhá

PohlavílSex: I PeslMale fi FenalFemale
Datum narozenílDate of birth g5.02.2020

Jméno a chovatelská stanice/ ťan e and breed staLioz Alžběta Amayathos Salátové ŠĚstí
Plemenná knihal Sudbook: čt_Plen Číslo zápisui Registration nr.: 2í503
Tetovací číslo, ěipfatoo, chip nr.: , 203í64000í í4552

MajitellOwner

JménolNatne: MichalBobock
AdresalAdress: Stará í232,696 42 Vracov
E-mail: bobockymichal@gmail.com

Vyšetňení/ Exanin ion
Rentgenové snímky zhotoveny dnelX-Rays made ot 04.05.2021
Jméno veterinámího léka e-zhotovitele rtg snímku/ťame ofveterinary surgeon submitting radiograph
MVDr. Robert Snášil, ptr.D., lč 03í60í49
AdresalAdress: Veter.klinika, Podveske 20,624 00, Brno 24 (Komín)
E-mail : veteri na-i nfo@seznam . cz

I certifu that the radiograph relating to the dog identified above the followingdate 04.05.202I and in conforntity with the provisions KVL ČR mendations
of the FCI. MV§r, Ftohmrt S

vet* r,irl* rr"n í
reg. Č. {v

Podpts a fazítko-veterin
Veterinary Surgeon's S{

|gtyryl, Že rentgenogram vyšet eni na spondylózu psa označeného v še uveden mi identiíikačnímiznaky zhotoven dne
o4,o5.2o21je v souladu s p edpisy xvl čn a 96 drucenim FCl pro pošuzováni spbndylózy.

Vyh od n oce n Í rtg s n ím kulClassilicatio n of radiograp hic evalu atio n
(zakroužkujte p íslušnou možno stl circle the relevant
Stupeň spondylózyl The degrese of spondylosis

p ne ativní

",ff
\

Zakresli do schématu / Draw the diagram fi .,*

lehkli
mild

1

Thf*ffi[s

st ední
moderate

2

těžk
Severe

3

ilL*,*,l-- '

velmi těžk
very severe

4

TÍmto Potvzuji, že stupeň hodnocení spondylózy na základě posouzení rentgenogramu psa označeného v, še uveden mi
identifikačnímiznaky odpovídá klasifikačnímu schématu vnit nich p edpisri XVL čR a doporučeni FCl.

pls a razltko
Si,gnature and stamp:

Proti vYsledku Posouzení se m žete odvolat do 30 dní od doručení nólezu k p edsedovi odvolací komise Klubu
Komtlry veterindrních léka České republilql na adresu: Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D,, Veterinární afarm

vatel diličnych ortopedickych vad ps
ti.cká univerzita Brno, Palackého 1-3, 6l2 42 Brno.

fi .,*fr


