
NÁVRH NA ÚPRAVU CHOVATELSKÉHO ŘÁDU OHLEDNĚ VYŠETŘOVÁNÍ NA DILATAČNÍ 
KARDIOMYOPATII U DOBRMANA  

Navrhovatel: Hlavní poradce chovu ve spolupráci s Chovatelskou radou (K. Michalová, H. Friessová, 
B. Hrubešová, R. Procházková) 

Článek 7.0 - Chovní jedinci  
7. 9. Pro všechny jedince plemene dobrman se doporučuje od stáří dvou let podstoupit kardiologické 
vyšetření Echo sono (případně i Holter 24hod., EKG, RTG, Doppler) na dilatační kardiomyopatii - 
DCM  na specializovaných pracovištích. Výběr specializovaných pracovišť je plně v kompetenci 

majitelů vyšetřovaných jedinců. Doporučujeme používat k reprodukci pouze jedince plemene dobrman 

s negativním výsledkem kardiologického vyšetření. U fen zařazených do chovu se doporučuje 
podstoupit toto vyšetření v co nejkratším termínu před plánovaným krytím/ ne starší jednoho roku. Pro 

všechny majitele vyšetřovaných jedinců dobrmana, kteří jsou řádnými členy Dobrman klubu České 
republiky je připraven klubový motivační program ve formě barevných prezentací/ inzercí v klubovém 
zpravodaji zdarma, včetně prezentací/ inzercí na internetových stránkách klubu, podmínkou je použití 
a zpětné zaslání ÚPCH řádně vyplněného předepsaného formuláře spolu s výsledkem 

z kardiologického vyšetření. Formulář je k dispozici na vyžádání u hlavního poradce chovu. Zasílání 
formuláře probíhá formou elektronické či poštovní služby, dle dohody majitele a hlavního poradce 
chovu. Pro majitele fen zařazených do chovu není účtován účelový poplatek pro vystavení krycího 

listu před plánovaným krytím a krycí list je vystaven zdarma. Podmínkou je zaslání řádně vyplněného 

formuláře spolu s výsledkem z kardiologického vyšetření na adresu hlavního poradce chovu, 

nejpozději s žádostí o vystavení krycího listu. Na jiné formuláře či zprávy s výsledky vyšetření nebude 

brán zřetel a není možno využít motivačních klubových výhod. 

 

Článek 11.0 - Účelové poplatky  
Rozumí se poplatky za úkony při chovatelské činnosti. Členové DKČR mají 50% slevu ze všech 
účelových poplatků a jejich výše pro členy byla stanovena takto: 
1.   žádost o vystavení krycího listu schválení krytí - 250 Kč (dle čl. 8.1 CHŘ) 1000 Kč (dle čl. 8.1 

CHŘ)  
1.a) žádost o vystavení krycího listu - Při předložení řádně vyplněného formuláře s potvrzením 

a negativním výsledkem vyšetření na Dilatační kardiomyopatii - Zdarma  
2.  expres krytí (žádost o schválení krytí vyřízena do 5 pracovních dnů) – 1.000,- Kč 2.000,- Kč 
 
2 a)  expres krytí (žádost o schválení krytí vyřízena do 5 pracovních dnů) - Při předložení řádně          

vyplněného formuláře s potvrzením a negativním výsledkem vyšetření na Dilatační 
kardiomyopatii – 500,- Kč 

 


