Pannonia Klub, z.s.
Kosmonautů 153, 405 02 Děčín 27
IČO : 26533090, DIČ: CZ26533090
e-mail : pannonia@pannoniaklub.cz, www.pannoniaklub.cz,
číslo Klubu 1081

Směrnice č.2/2013 Dysplazie kyčelního kloubu, dysplazie loketního kloubu, OCD a
spondylozy v podmínkách Pannonia Klub, z.s. Česká republika
/ dále jen Klub /
I.
Základní ustanovení
1. V souladu se stanovami Pannonia Klub, z.s. / dále jen Klub / článek VI. bod 10
vydává Klub Směrnici Dysplazie kyčelního kloubu / dále jen DKK / a dysplazie loketního
kloubu /dále jen DLK/ , OCD a spondylozy v podmínkách Klubu.
2. Realizací této Směrnice pověřuje valná hromada Klubu výbor Klubu.
3. Zodpovědnost za plnění Směrnice mají hlavní poradci Klubu a členové Klubu.
4. Směrnice se týká všech klubových plemen.
5. Nedílnou součásti této Směrnice jsou oběžníky FCI č. 31/2001, FCI č. 77/2001 a
schéma FCI pro posouzení dysplazie kyčelního kloubu.
II.
Účel DKK, DLK, OCD a spondylozy věk a označení rtg.
1. Účelem sledování DKK, DLK, OCD a spondylozy v podmínkách Klubu je předcházet této
dědičné vadě, která postihuje kyčelní kloub psa od volnějšího spojení kostí až po luxaci pánevní
končetiny či končetin.
2. Minimální věková hranice pro rentgenologické vyšetření pro plemena PULI, PUMI a
MUDI je 12 měsíců / plemena do 50 cm kohoutkové výšky /.
3. Minimální věková hranice pro rentgenologické vyšetření pro plemena KOMONDOR,
KUVASZ, BUCOVINA, CARPATIN, MIORITIC, CORB je 18 měsíců / plemena nad 50 cm
kohoutkové výšky /.
4. Rentgenologický snímek musí být vždy řádně označen.
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5. Rentgenologický snímek může mít digitální podobu.
6. Výsledek se zapisuje při bonitaci do průkazu původu.
7. Výsledek DKK rozhodujeo chovnosti bonitovaného jedince.
8. Výsledek DLK, OCD a spondylozy nerozhodujeo chovnosti bonitovaného jedince.
Vyhodnocení DLK je dobrovolný akt člena, jakož i nečlena Klubu. Je morálně a eticky správně
oznámit výsledek DLK při bonitaci.
9. Do I.třídy chovnosti se zařazují psy a feny s výsledkem DKK: 0/0,1/0, 0/1,1/1 nebo-li
A/A, A/B, B/A, B/B. Výsledek výstavy výborný u všech plemen.
10. Do II. třídy chovnosti se zařazují psy a feny s výsledkem DKK: 0/3,3/0, 1/3,3/1,1/2,
2/1, 2/2, 2/3,3/2 nebo-li A/D, D/A, B/D, D/B, B/C, C/B, C/C, C/D, D/C. Výsledek výstavy u
plemen puli, pumi a mudi výborná. U plemen komondor, kuvasz, mioritic, carpatin a bucovina
známka výborná a velmi dobrá.
11. Třídy chovnosti se týkají všech plemen zastřešených Klubem.
12. Do chovu nejsou zařazování psy a feny s výsledkem DKK: 0/4, 4/0,2/4, 4/2; 1/4, 4/1, 3/3,
3/4, 4/3, 4/4 nebo-li A/E, E/A, B/E, E/B, C/D, D/C, D/D, E/E, D/E, E/D. Týká se všech plemen,
které zastřešuje Klub. Výsledek výstav nemá vliv.
III.
Pracoviště pro snímkování a vyhodnocování DKK, DLK, OCD a spondylozy
1. RTG snímkování pro vyhodnocení stupně DKK a DLK, OCD a spondylozy může provést
kterýkoliv veterinární lékař na území ČR, který má povolení k výkonu veterinárně-preventivní
činnosti od KVL ČR a má potřebné vybavení a povolení k provozování RTG pracoviště.
2. Vyhodnocení DKK, DLK, OCD a spondylozy může provést pouze veterinární lékař – člen
klubu vyhodnocovatelů dědičných vývojových vad u psů (DKK a DLK). Seznam těchto
veterinárních lékařů je zveřejněn a aktualizován na www.vetkom.cz.
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3. Vyhodnocováním DKK a DLK, OCD a spondylozy v podmínkách Klubu je pověřeno níže
uvedené pracoviště :
MVDr.Milan Decker
Krchleby 44, 345 61 Staňkov telefon: 379 492722, 728 665140 fax (na vyžádání): 379 482448
e-mail: veterina@decker.cz, internet : www.decker.cz
4. RTG snímek nebo CD zašlete doporučeně na adresu pracoviště určeném Klubem.

IV.
Dokumentace DKK, DLK, OCD a spondylozy
1. Po obdržení vyhodnocení DKK zašle majitel doporučeně kopii hlavnímu poradci
chovu pro příslušné plemeno.
2. Originál vyhodnocení DKK předloží majitel při bonitaci ke kontrole.
3. Hlavní poradci chovu vedou řádnou dokumentaci DKK v souladu s právními normami
České republiky, stanovami, řády a směrnicemi Klubu.
4. V případě vedení dokumentace DLK, OCD a spondylozy se řídí příslušný hlavní poradce
chovu body 1 až
3 čl. IV Směrnice č.2/2013.
V.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Jakékoliv změny a doplňky této Směrnice do výlučné pravomoci valné hromady
Klubu a nabývají závaznosti dnem vydání.
2. Jakákoliv prokázaná manipulace (zkreslování) výsledků DKK případně DLK, OCD a
spondylozy vede k vyloučení člena z Klubu. V případě nečlena Klubu vede k neuzavření
Smlouvy o chovatelském servisu případně ukončení stávající Smlouvy o chovatelském servisu.
O veškerých opatřeních podle tohoto bodu je vyrozuměno písemnou, prokazatelnou formou
předsednictvo ČMKU.
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3. Zahraniční členové Klubu, pokud se rozhodnou získat chovnost Pannonia Klubu
České republiky mají za povinnost předložit při bonitaci příslušná vyhodnocení od veterinárního
lékaře určeným Klubem.
Tuto Směrnici č.2/2013 projednala a schválila valná hromada chovatelského Klubu dne 13.
dubna 2013.
Úprava směrnice proběhla 8.4.2017

