
Příloha 
Směrnice 1/2015 (Zdravotní program) 

 
Seznam akreditovaných pracovišť: 
Pro jednotlivá vyšetření mohou být použita tato pracoviště a metody 
 

Vyšetření Metoda Pracoviště 
DLK - dysplasie 
loketního kloubu 

Rentgenový snímek RTG se provádí u jedinců starších 12 
měsíců. Snímek může vyhotovit jakýkoliv 
veterinář. Kvalitní snímek je potom nutné 
zaslat na adresu: MVDr. Jaromír Ekr, 
Pražská 94/53, Hradec Králové-Kukleny, 
500 04. MVDr. Ekr je již posuzovatelem 
DKK pro chodské psy a snímek s DLK je 
možné zhotovit při RTG DKK a zaslat 
společně MVDr. Ekrovi. 

DOV – dědičná oční 
onemocnění 

Speciální oftalmologické 
vyšetření 

Všichni akreditovaní veterinární lékaři 
vedení na seznamu Veterinární komory 
ČR jako posuzovatelé dědičných očních 
vad, jakož i podobně akreditovaní 
veterinární lékaři ze zahraničí (členové 
ECVO) a dále CERF. 

BAER Vyšetření pomocí EEG 
mozku 

Všichni veterinární lékaři disponující 
přístrojem umožňující BAER test (BEP, 
BAEP, AEP). 

Thyroid Vyšetření krve Vyšetření na FT4 (eventuálně TT4) a 
cTHS, ideálně i na TgAA s výsledkem 
FT4 (TT4), cTHS v normálu a TgAA 
negativní 
Všechny laboratoře 

DM - degenerativní 
myelopatie 

krev 
bukální stěr 

Všechny laboratoře (spolupracující 
laboratoře s KPCHP-odkazy pod 
tabulkou), které tento test dělají nebo 
zprostředkovávají (odběr je možný u 
svého veterinárního lékaře 
s potvrzením/ověřením identity psa v PP, 
u štěněte v očkovacím průkazu nebo 
europasu). 

Vyšetření srdce Echokardiografické 
vyšetření, 
ideálně kompletní 
echokardiografie včetně 
dopplerovského 
zobrazení 

Všichni veterinární lékaři uvedení 
v seznamu členů Kardiologické sekce 
ČAVLMZ 

SA - spondylartróza 
páteře 
OCD - osteochondróza 
ramen 

Rentgenový snímek Všichni akreditovaní veterinární lékaři 
vedení na seznamu Veterinární komory 
ČR jako posuzovatelé ortopedických vad 
(na seznamu VK ČR vedeni jako 
posuzovatelé DKK a DKL), jakož i 
podobně akreditovaní veterinární lékaři ze 
zahraničí, včetně OFA. 

 
 
 



Odkazy na laboratoře spolupracující s KPCHP: 
 
Genomia http://www.genomia.cz/cz/ 
GenRex http://www.genrex.cz/ 
Laboklin http://www.laboklin.cz/ 
 
Výsledky zdravotních testů posílejte hlavní poradkyni chovu, Ivaně Soldánové, na e-mail 
IvaSold@seznam.cz. 
 
Pro případné dotazy k programu zdraví prosím kontaktujte jednatele KPCHP Karla Peroutku, 
e-mail KarlosPeroutka@seznam.cz, tel. 605 716 618. 


