
prohlídka ve věku minimálně 6 týdnů/ check up at least 6 weeks old *)

prohlídka nejdéle 3 dny před prodejem štěněte / check up no more than 3 days before the puppy is sold **)

PES / DOG:

Jméno/Name : Čip/Chip:

Plemeno / Breed:   Deerhound Zápisové číslo/ Pedigree number :

Pohlaví/ Sex :            pes/dog        fena/ bitch Datum narození/ Date of birth :

CHOVATEL / BREEDER:

Jméno / Name: mail :

Adresa/ Address: telefon/phone :

PSČ / Post number: Země/ Country :   Czech Republic

Klinické vyšetření

dobrý/good normální/ normal

špatný/poor srdeční šelest/ heart murmur

nadváha/overweight srdeční rytmus/ heart rhythm

vychrtlý/gaunt příznaky srdečního selhání/ signs of heart insufficiecy

jiné než uvedené/other desciribe in words jiný – popsat slovně / other - describe in words

11.  Břišní orgány, palpační vyšetření / Abdominal organs, palpation examination

normální/ normal normal/ normal

bázlivé/ quiet neklid při palpaci/ Tenderness on palpation

reservované/reserved pupeční kýla/ umbilical hernia

agresivní/aggressive tříselná kýla/inguinal hernia

jiné než uvedené/other desciribe in words jiné abnormality – popsat slovně/ other, describe in words

3.      Kůže a srst /Skin, hair coat 12.  Reprodukční systém / Reproduktive system

normální Pes/ Dog

paraziti/parasite infestation obě varlata v šourku/ both testicles in the scrotum

abnormální – popsat slovně/other, describe in words obě varlata hmatná, pohyblivá/ both testicles palpable, movable

opakovaná kontrola varlat nutná , podezření na kryptorchismus jednostranný,

 oboustranný ( zaškrtněte)

normální/ normal / Repeated checking testicles needed suspected cryptorchidism one-sided, 

zvětšené – uvést které/ local enlarged, descibe where double-sided (check)
(pozn. Konečný stav pozice varlat lze garantovat v 6. měsíci věku/ 

5.      Uši/ Ears Note: The final status of the position of the testicles can be guaranteed at 6 months of age )

normální/ normal Výtok z předkožky/ preputial discharge

abnormální - popsat (zarudlé, oteklé, zánět, výtok apod.) Fena/ Bitch

/ abnormal - describe (red, swollen, otitis, exudate etc.) normal/ normal

6. Oči a víčka/ Eyes Výtok/ discharge

normální/ normal jiné – popsat slovně/ other, describe in words

poranění ( uveďte kde a jak)/eye damage

zánět spojivek / conjunktivitis 13.  Pohybový aparát/ Musculature, joints and bones

jiné, popište slovně / other, describe in words normální osvalení/ normal musculature

abnormální osvalení - popsat/ abnormal musculature - describe

7.       Dutina ústní a krk /Mouth and troat normální kostra/normal skeleton

normální/ normal abnormální kostra - popsat/ abnormal skeleton - describe

zánět, zánět dásní / inflamation, gingivitis problémy v pohybu – uveďte jaké a kde slovně /

jiné vady – popište slovně/ other, describe in words / problems at movement, describe in words

14.  Paspárky / Dewclaws

8.      Zuby a skus/ Teeth and bite ne/ no

standardní, nůžkový skus/ standard scissor bite ano/ yes

předkus/ overshot odstraněny/ surgically removed

podkus/ undershot

jiná vada – popište slovně/ other, describe in words 15. Štěně v chovatelské stanici prodělalo léčbu/ Puppy had treatment in kennel 

ne/ no

9.      Cesty dýchací/ Respiratory system ano/ yes

normální/ normal diagnoza, léky / diagnosis, treatment

výtok z nosu/ nasal discharge

pozitivní kašlací reflex/ positive cough reflex 16. Matka vrhu během odchovu prodělala léčbu 

kašel/ spontaneous coughing /Mother of the litter during the rearing puppies had treatment 

abnormální dýchání /Abnormal breathing ne/ no

abnormální poslechový nález/ Abnormal sounds on ausculation ano/ yes

jiné – popsat slovně/ other, describe in words diagnoza, léky / diagnosis, treatment

*) povinná prohlídka/ obligatory

**) nepovinná kontrola/voluntary

CZECH DEERHOUND CLUB z.s.

CERTIFIKÁT ŠTĚNĚTE/ Puppy Certifikate 

1.Výživný stav/ General condition 10. Srdce a oběhový systém/ Heart and circulatory system

2.      Chování Štěněte / Temperament

4.      Lymfatické uzliny/ Palpabl lymph nodes
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Tento certifikát bude vyhotoven ve třech kopiích :1x chovatel, 1x  archiv klubu, 1x majitel štěněte.

This certificate will be made in three copies: 1x breeder, 1x club archive, 1x puppy owner.

Místo/ Place  ________________________________________ Podpis a razítko veterinárního lékaře, člena KVL ČR 

Signature and stamp of the veterinarian, a member of KVL CR 

Datum kontroly/ Date ________________________________

Přílohy/ Attachment:

The inadequate care of the puppies  - malnutrition, long claws, dirty, caked hair, a total mess in the kennel and so on, are the reason for the non-issue of this certificate  to the 

removal of all defects and duplicate checks. About this condition will be by a veterinarian, who discovered this fact in writing / email immediately informed president of Czech 

Deerhound Club.

Výsledky dalších zdravotních vyšetření např. test na jaterní zkrat, zdravotní testy rodičů apod. jsou v kopiích připojeny k tomuto certifikátu.

The results of additional medical tests such Liver shunt test, medical tests of parents, in copies are attached to this certificate.

Zjištěný nedostatek péče o štěňata – podvýživa, dlouhé drápy, špinavá, slepená srst, celkový nepořádek v chovatelské stanici a tak dále, jsou důvodem k nevystavení tohoto 

certifikátu do odstranění všech závad a provedení opakované kontroly. O tomto stavu bude veterinárním lékařem, který tento fakt zjistil písemně/mailem neprodleně informován 

předseda Czech Deerhound clubu.
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