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VVyyhhooddnnooccoovváánníí  DDKKKK  vv  zzeemmii  ppůůvvoodduu  

Od 01.08. 2009 HwK ČR o.s. umožňuje majitelům hovawartů nechat si vyhodnotit RTG DKK v zemi 
původu plemene. Klub má uzavřenou dohodu s klinikou v Hamburku (viz níže), která mimo jiné již 
mnoho let vyhodnocuje pro největší německý klub hovawartů - RZV. Možnost vyhodnocení v ČR 
MVDr. Ekrem samozřejmě zůstává. Majitel psa/feny se však musí rozhodnout pouze pro jednu 
z nabízených variant. Není tedy možné v případě nespokojenosti s výsledkem vyhodnocení „zkusit“ ještě 
druhou možnost. 
Rentgenování za účelem vyhodnocení DKK v Německu mohou provádět a snímky zasílat pouze 
veterinární lékaři na níže uvedených pracovištích (snímky z jiných klinik nebudou akceptovány). 

Klinika v Německu 
Prof. Dr. Christian Saar 
Wandsbecker Königstr. 50 
D- 220 41 Hamburg 
Tel. 0049 – 40 – 27148280 

Veterináři pověření HwK ČR o.s. snímkováním do Německa  
Praha 
MVDr. Lukáš Duchek, Vetcentrum 
K Hájům 946, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
tel: 251 511 651, 775 688 637 
e-mail: duchek@vetcentrum.cz 
http://www.vetcentrum.cz/stodulky/ 
 
České Budějovice 
MVDr. Jiří Šebek, Veterinární klinika Vltava 
Otavská 1453, 370 11  České Budějovice 2  
tel: 385 520 561  
e-mail: vklinika@klinika-vltava.cz 
http://www.klinika-vltava.cz/ 
 
Mariánské Lázně 
MVDr. Petr Vodička 
Zeyerova 168, 353 01 Mariánské Lázně 
tel. 354 620 892, 602 462 225 
e-mail: vodickamvdr@iol.cz 
 
Brno 
MVDr. Milan Snášil Csc., A-Z Veterinární klinika 
Luční 62, 616 00 Brno-Žabovřesky 
tel: 549 251 419 
e-mail: snasil@seznam.cz 
www.snasil.cz 
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Ostrava 
MVDr. Petr Staňa, Veterinární ošetřovna U parku 
Budečská 7, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava 
tel: 596 120 482, 603 244 263 
e-mail: vetpark@volny.cz 
http://www.vetpark.info/ 
 

Postup 
Majitel psa, který bude mít zájem o vyhodnocení RTG DKK v zemi původu, se objedná na jednom z výše 
uvedených pracovišť v ČR k příslušnému lékaři. Zde bude proveden snímek a záznam do PP o jeho 
pořízení. Snímek pak zašle přímo do Německa příslušná klinika. 
Prof. Dr. Saar zde RTG vyhodnotí a výsledek bude zaslán na sídlo klubu. Je nutné počítat s tím, že doba 
od pořízení snímku do obdržení výsledku může trvat až 4 měsíce. Dohoda s klinikou v Hamburku je 
taková, že výsledky bude zasílat vždy po nashromáždění 5 posudků nebo minimálně 1x za 3 měsíce. 
Majitelům bude výsledky vyhodnocení zasílat Hovawart klub ČR až po uhrazení nákladů s tím 
spojených. 
Výsledek vyhodnocení si následně musí majitel sám nechat zapsat na ČKS do PP psa podobně jako při 
vyhodnocení v ČR. 

Platba za snímek v ČR 
Na příslušném veterinárním pracovišti v ČR uhradí majitel psa veškeré náklady za snímek, poštovné, 
balné apod. 

Platba za vyhodnocení v Německu 
Poplatek za vyhodnocení RTG DKK v Německu je 27,25 Euro + poštovné dle sazebníku německé pošty. 
Poštovné do zahraničí je i v Německu poměrně nákladné a bude vždy rozpočítáno rovným dílem mezi 
příslušné majitele psů dle zaslaného počtu vyhodnocení. V případě pochybností bude na základě 
žádosti možné do faktur nahlédnout. Účtovaná částka v Eurech bude vždy přepočítána aktuálním 
kurzem. 
Na základě vyrozumění uhradí majitel psa příslušnou částku na účet klubu a jakmile bude tato částka 
připsána, klub odešle na evidovanou poštovní adresu výsledek vyhodnocení.  

Poznámka 
Takto nastavený systém se nám v tuto chvíli jeví jako nejoptimálnější pro všechny strany. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o naprostou novinku a nelze předem předvídat, jaký bude ze strany členů o tuto 
možnost zájem, může se v průběhu času ukázat, že bude vhodnější podmínky upravit. Veškeré 
případné změny budou vždy včas oznámeny na klubových internetových stránkách a ve Zpravodaji. 
 

Michaela Weidnerová 


