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PeslDog

potvRzeHí o Rtc vyšerŘeruí run
DyspLAz|l xyčeuruícH KLouBU

CERTIFICATE OF R4DIOLOGICAL EIP DYSPLASIA EXAMINAT-ION

Plemenol Br?ed. Hovawaň
Barvalcolor: černá,znaky
Jméno a chovatelská stanicel Nane and breed statíolí
plemenná knihal studbook| čmxu

Pohlavi/se}: |fPeslMale $FenalFenale
Datum narození/Date oí bírth 15,5,2oo8

Baila KrumIovské podzámčí
Čislo zápis,l Regístratíon nr.: CMKUIH|N l5278lo8

Tetovací čislo, čiplťatoo, chip nr.,. 5278

Majilell Owner

JménolName: caha Karel
AdresalAdress: Palliardiho 8,669 02 znojmo
E-mail ;

v y šetřeníl ExI mi naí i o n

Rentgenové snímky zhotoveny dne/x-Rlryj made on: 2o.5-20O9
Jméno Veterinárniho lékaře-zhotovitele rtg snimkul Name ofýelertnary surgeon sllbmitting radiogřaph
Klinika chorob psú a koček
AdresalAdťess: Pa|ackého 1-3, 612 42 Brno
E_mail : fVl@Vfu.cz

Hlll:ill^ Fle|,1l t tj Á točttt Rl vru i.!l4
oddčleti zobrlzovacjch metod

ax|rýí. pěÝel ?k*s,

Potvzujj, Že rentgenogram kyčelnich kloubŮ psa označeného výše uvedenými identifikačnimi znaky Zhotovený dne 20.5,2oo9 je
V soUladu s předpisy pro posuzování dysplazie kyčelních kloubů.
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Vyhodnocení rtg snamkulclrrssiíication of r.rdiographic eýalualion
(Zakroužkujte přislušnou možnosť Circle the relevanl1

negatiVní
no signs of HD

l Al

v
Klasiíkacel (' l ass li d bn :

A = Bez přiznakú dysplazie kyče]niho kloubu / Nó.rj8h! oíHiP lrsplalia
B = Téměř normální kyčelní kloub l Naaí haflMl hiP l1inls
c = Lehká dysplazie kyčelního kloubu / Mnd Hjp Dy.\Plasid
D = střed n Í dysplazie kyčelního kloubu / Modclale Hip Dy.rPldsia

E = Těžká dysplažie kyčelního kloubu / scýeft HP D))sPlaia

Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie kyčelních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného Výše
uvedenými identiíikačnimi znaky odpovidá klasifikaěnímU schématu Fcl.
I hereby ceťlify that the score of the radíograph submittedíor the dog ídenliíed aboye was produced ýsihg the scoling criteria

MVDI, }atonííEkr
Píažská 94

Podpis a razitko
SiEraluft ahd sla P:

Ko"lóry valarjnárníth lékařú České řcPubliky na allrcsu: Ploí. MVDI. Alni! Nečas, t'h,D,, |'clcrjhárhí o|drna.eali.ká uklýclzila Bho, Paldcklha l 3,6I2 ]2 Bha-


