!!! OZNÁMENÍ Z DOBRMAN KLUBU NĚMECKA ( HD, vWD ) !!!
Instrukce pro vyhodnocení HD
Prosím berte na vědomí, že rentgenové snímky na CD již NEBUDOU vyhodnocovány! CD, která
nám budou zaslána, nebudou vyhodnocena a majitel příslušného psa o tom ani nebude informován.
CD budou zničena po 6 měsících. Rentgenové snímky je možné odeslat k posouzení GRSK e.V.
z kterékoliv země v digitální podobě přes myvetsxl.com. Veterinář pořizující rentgenové snímky se
musí na myvetsxl.com zaregistrovat, aby si zde vytvořil účet. K tomu bude vyžadováno jednorázové
doložení veterinární licence.
Platba
Rentgenové snímky budou vyhodnoceny pouze POTÉ, co byla přijata platba, to znamená, že
platba musí být poslána na účet DV předem.
Instrukce pro odeslání a platbu:
 Rentgenové snímky (žádná CD!!!) a HD formulář (dostupný na DV) musí být poslány panu
Norbertu Daube, Elpke 36, DE-33605 Bielefeld. U psů z jiných zemí než z Německa musí
být připojena kopie pedigree. NEPOSÍLAT originál pedigree!
 Pokud jsou rentgenové snímky zaslány elektronicky přes myvetsxl.com, musí být HD
formulář také poslán panu Daube.
 Splatnost poplatku je do termínu zaslání snímků. Údaje pro platbu jsou následující:
Dobermann Verein e.V.
Postbank München
IBAN: DE40 7001 0080 0179 8298 09
BIC: PBNKDEFF
Zpráva pro příjemce: JMÉNO PSA (bez chyb!)




HD poplatky:
50,- € pro členy
60,- € pro nečleny
75,- € včetně loktů pro členy
85,- € včetně loktů pro nečleny
75,- € znalecký posudek pro členy a nečleny (pouze po schválení od DV)
potvrzení platby bude připojeno k HD posudku

Prosím berte na vědomí, že rentgenové snímky budou vyhodnoceny pouze až po uhrazení poplatku
v plné výši. Je zvláště důležité, aby jméno psa u platby bylo identické se jménem psa na HD formuláři.
Pokud nemůže být platba správně přiřazena k HD formuláři, rentgen nebude vyhodnocen!
DATUM: tyto instrukce platí pro všechny rentgenové snímky zaslané panu Daube nebo přes
myvetsxl.com po 1. září 2015!
HD formulář:
HD formulář musí být vyplněn kompletně a čitelně a musí být podepsán veterinářem. Tetování nebo
čip musí být připojeno a potvrzeno veterinářem (viz Číslo 2) a musí být shodné s tetováním nebo
čipem na pedigree.
Rentgenové snímky musí být také správně označeny:
 jméno psa
 jméno majitele
 jméno chovné stanice
 tetování/číslo čipu
 pohlaví
 datum narození
 název veterinární praxe provádějící rentgen (trvale uloženo v digitálních systémech DICOM
dat)

Je nelegální žádat o HD vyhodnocení pro stejného psa v různých státech.
Pro připuštění k ZTP mohou být žádosti o HD posudky zaslány do Německa. HD posudky z určitých
jiných států budou pro ZTP uznány za následujících podmínek: majitel psa musí být obyvatel onoho
státu a pes zde musí být narozen nebo být přenesen do plemenné knihy tohoto státu.
Důležité informace:
Všechny rentgenové snímky se stávají majetkem Dobermann Klubu e.V.. Neúplné snímky nebo
snímky psů, kteří nemohou být identifikováni nebo jejichž původ nemůže být dohledán,
nebudou vyhodnoceny. Tyto snímky zůstanou Dobermann Klubu e.V.
Veterináři
Dobermann Klub neposkytuje seznam schválených veterinářů. Rentgenové snímky mohou být
pořízeny veterinářem dle vlastního výběru.
Druhý rentgen / znalecký posudek:
Je možné žádat o posudek a o znalecký posudek. O znalecký posudek je třeba zažádat ve stejném státě,
jako se žádalo o první posudek. Pro znalecký posudek (druhý rentgen) požadovaný v Německu platí
následující pravidla:
 Žadatel (majitel psa) musí dostat písemné povolení hlavního správce chovu
 Žadatel (majitel psa) musí vyplnit písemné prohlášení, že přijme výsledný znalecký posudek.
(Formulář je dostupný od Dobermann Klubu e.V. nebo u hlavního správce chovu.)
 Rentgenové snímky musejí být pořízeny na universitní veterinární klinice.
 Žádost o znalecký posudek musí obsahovat kopii prvního kyčelního posudku stejně jako 2
nové rentgenové snímky (pozice 1 a 2). První rentgenové snímky přepošle odbornému znalci
hlavní správce chovu.
Pokud nebude tento postup dodržen, žádost o HD posudek může být odmítnuta. Pokud budou
v budoucnu zjištěny nesrovnalosti, ZTP bude zrušeno. Potomci psa, který bude předmětem
nesrovnalostí, budou následně také ovlivněni.
Obecné informace:
HD formulář je dostupný pouze u Dobermann Klubu e.V.. Jiné formuláře nebudou přijaty!
Minimální věk psa pro pořízení rentgenových snímků je 12 měsíců.
Veterinářem, který pořizuje rentgenové snímky, musejí být dodržena určitá kritéria kvality nehledě na
typ rentgenu, který používá. Obrys kyčelních kloubů, především kyčelní jamky, musí být jasně
viditelný, aby mohla být kyčel správně posouzena. Nesprávná pozice může změnit výsledný dojem a
automaticky povede k odmítnutí snímku posuzovatelem.
Veterináři musejí být při pořizování snímků předloženy následující dokumenty.
a) HD formulář
b) pedigree

Všem chovatelům v Dobrman spolku:
Zavedení povinných vyšetření „von Willebrandovy choroby“ vWD
od 1. 1. 2016
Na hlavním ročním shromáždění dne 5. 6. 2015 bylo rozhodnuto zavést od 1. 1. 2016 povinné
vyšetření na určení tzv. „von Willebrandova faktoru“.
Psi postižení vWD jsou vyloučeni z uchovnění.
Zdůvodnění:
Aby se zabránilo chovatelským škodám na rase dobrmanů, je nezbytné, aby každý chovatel
věděl, zda má vybraný chovný partner v sobě gen pro případné rozvinutí krevního onemocnění.
Postup:
Od 1. 1. 2016 musí chovatel zařídit vyšetření na vWD u všech od tohoto data dále narozených
štěňat a výsledky vyšetření spolu s rodokmenem odevzdat majitelům. Při podání žádosti o
vyhodnocení vyšetření dostane chovatel spolu s rodokmenem příslušné „dobrman číslo“ (číslo
odevzdaného krevního odběru) z plemenné knihy dobrman spolku. S tímto „dobrman číslem“ může
chovatel požádat o vyšetření online u Institutu GENERATIO. U GENERATIO jsou krevní vzorky
skladovány, proto je vyhodnocení u tohoto Institutu obzvlášť jednoduché a cenově výhodné. Dobrman
spolek zde již domluvil zvýhodněnou cenu 33€ + DPH. Samozřejmě ale můžete zažádat o
vyhodnocení u jiného libovolného veterináře nebo institutu podle vašeho uvážení. (Prosím berte na
vědomí následující popis postupu při případném podání žádosti přes GENERATIO).
Důsledky:
Certifikát s výsledkem o vWD musí být předložen při ZTP a výsledek je posuzovatelem zaznamenám
do archu ZTP.
Při žádání o vWD certifikát je nutno poskytnout podklady o rodičích.
Zahraniční psi musí před žádostí o ZTP potvrzení požádat o vWD certifikát a ten poté
s požadovanými podklady vzít s sebou a předložit.
Výsledek:
Krytí možné při:
čistý > čistý
čistý > nositel
Krytí není možné při:
nakažený!
nositel > nositel
INFORMACE PŘEVZATY Z NĚMECKÉHO DOBRMAN KLUBU.
VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE JSOU DŮLEŽITÉ PRO ZÁJEMCE O ÚČAST PŘI
NĚMECKÉ ZTP.
CENA HD FORMULÁŘE JE 50,- Kč,.
POPLATKY ZASÍLEJTE NA ÚČET DKČR: 1141468349/0800
HD FORMULÁŘE JSOU NA VYŽÁDÁNÍ PRO ČLENY DKČR U MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
KLUBU:
PhDr. Štěpánka Hostovská
Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5
mob: +420 737 707 377
e-mail: jednatel.dkcr@seznam.cz, shostovska@gmail.com

