ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO MALINOIS (2009)
Počet evidovaných jedinců
V současné době je v našem klubu evidováno 86 chovných fen, to jsou feny do osmi let věku a
98 chovných psů do věku 12 let. Další chovní psi a feny jsou v evidenci druhého klubu Czech
Malinois Club, tito chovní psi jsou doporučováni na vhodné feny v našem klubu.
Krycí listy a vrhy
V roce 2009 bylo vystaveno 28 krycích listů na 27 různých fen v majetku 17 chovatelů.
Na těchto krycích listech bylo uvedeno celkem 41 krycích psů, průměrně 4 psi na jednom KL,
z toho 31 tuzemských psů a 10 zahraničních, 8krát bylo povoleno zahraniční krytí. V 16
případech byl výběr krycího psa ponechán na výběru chovatele a na krycím listu nebyl
uveden žádný pes. Podrobný přehled krycích psů je uveden v tabulce.
KRYCÍ PSI 2009

Jméno psa
ALADIN Vitris Bohemia(A) - A
APPOLO od Řeky Labe(A)
ARCO van de Duvetorre(A) - SK
ARGO od Zlaté hlavičky(A)
ART Kajexa(B)
BADY z Chotyně(B)
BARBAR Mi-Ji(A)
BARNY Marko Gero(A)
BAX z Města Týna(B)
BICHOTTE van de Duvetorre(B)
- SK
BLADE SK Sion(A) - SK
BLESK Janchov(A)
BRUCE Vědusk(A)
CANDY od Klapského potoka(B)
CEDRIK od Klapského potoka(B)
CID z Labského přívozu(A)
CICERO Vitris Bohemia(A) - A
CRISS Marko Gero(A)
DARGO Novterpod(B)
DARING-DEVIL du Crépuscule
des Loups(A)
DESTRUCTOR Sa-Kra
Beskydy(C)
DIN z Polytanu(A) - SK
Meckberger DUUNARI(B) - FI
ENDER van de Duvetorre(A)
EXXON Kwanah(A)
GUCCI von den Lausbuben(A) D
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CHÁN z Labského přívozu(B)
IXTAN von den Lausbuben(A)
JERRY LEE z Labského
přívozu(C)
LINO Bohemia Alké(A)
MAXIM de Alphaville Bohemia(A)
MORGAN de Alphaville
Bohemia(A)
OCTAVIUS Malidaj(B)
PROWL Bohemia Alké(A)
SAGAR de Alphaville
Bohemia(A)
SOLERO des Teutones(A) - D
UDET de Alphaville Bohemia(A)
UJFY de Alphaville Bohemia(A)
URAGAN de Alphaville
Bohemia(A)
YANNIK von Bonum Bono(B) - D
Kukay´s ZICKO(B)
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Za rok 2009 se uskutečnilo 23 krytí, krylo se 18 různými psy, chovatelé kryli 7krát
v zahraničí, 3x na Slovensku, 2x v Německu a 1x v Rakousku a 1x ve Finsku. Některé vrhy se
narodí začátkem roku 2010. Z 19-ti vrhů se narodilo 171 štěňat, průměrně 9 štěňat na jeden
vrh, před zápisem uhynulo 22 štěňat, 13 psů a 9 fen. Zapsáno bylo 78 psů a 71 fen ( 7,8
štěněte na vrh).
Narodili se celkem 2P a 2F variety Tervueren, ze spojení CICERO Vitris Bohemia x DEDA
Rudolfovská skála (K vrh Vitris Bohemia).
Bohužel se ve třech vrzích vyskytlo patologické chování feny ke štěňatům, kdy feny zabily
svá štěňata krátce po narození či po několika dnech.
Jednalo se o následující spojení a počet zabitých štěňat:
- SUSSI Bono Campo x ENDER van de Duvetorre, 3P+2F, nar.11.1.2009
- DARLA Anubis the Second x LINO Bohemia Alké, 4P+2F, nar. 24.4.2009
- SUSSI Bono Campo x ENDER van de Duvetorre, 1P+1F, nar. 17.7.2009
Nezabřezla 1 fena, což je 4,35 %. Šlo o spojení:
Pes
ENDER van de Duvetorre

Fena
KESSIE Bono Campo

Popisné přehlídky
Na třech akcích majitelé předvedli rekordních 40 malinoisů, 13 psů a 27 fen.
Na první PP v Petrovicích nad Orlicí majitelé předvedli 8 jedinců (3 psi + 5 fen), osm jich
bylo uznáno chovnými. Druhá akce proběhla v Pňově, kde se bonitovalo 16 malinoisů (5 psů
+ 11 fen), posouzení bylo odloženo 1 feně, byla momentálně bez podsady a 1 fena byla pro
klopené ucho uznána jako nechovná. (6.2.2010 byla fena AMPLE Olbramovický kvítek
znovu předvedena před poradkyně chovu a ty zkonstatovaly, že fena má méně vyvinutou
podsadu a je uznána jako chovná fena.) Poslední akce se konala v Napajedlích, kde se
předvedlo 16 jedinců (5 psů + 11 fen), posouzení bylo odloženo 1 psovi (agresivita při PT) a 1
feně (bez podsady).

K Popisným přehlídkám podrobnější hodnocení 39 předvedených jedinců:
Psi – průměrná výška 63,6 cm, průměrná délka 66,1 cm.
Feny – průměrná výška 58,6 cm, průměrná délka 61,2 cm.
Čelo a čelní partie – 8x ustupující čelo (20,5 %), 14x mírně ustupující čelo (35,9 %), 13x
delší čelní partie (33,3 %). To je každý třetí předvedený pes.
Oko – sytě pigmentované 6x (15,4 %), tmavé 13x (33,3 %), hnědé 13x (33,3 %), světlejší 5x
(12,8 %) a světlé 2x (5,1 %).
Mezioční rýha v čelní partii se objevila 13x, tj. 33,3 %. To je každý třetí předvedený jedinec.
Čelo – 6x široké (15,4 %).
Ucho – 13x špičaté (33,3 %), velké 7x (17,9 %), dlouhé 8x (20,5 %), široké 6x (15,4 %), 5x
delší (12,8 %), měkké nebo měkčí ucho 1x (2,6 %).
Skus – 17x nůžkový (43,6 %), těsný nůžkový 10x (25,6 %), velmi těsný nůžkový 2x (5,1 %),
těsný nůžkový skus se středními řezáky v kleštích 2x (5,1 %), nůžkový skus se středními
řezáky v kleštích 4x (10,3 %), 3x klešťový skus (7,7 %) a klešťový skus s částečným
předkusem 1x (2,6 %).
Chrup – neúplný 4x (chybí P1 vpravo dole, chybí M3 vpravo dole, 2x chybí P2 vlevo dole),
tj. 10,3 %, nadpočetný 3x (zdvojená I1 vlevo nahoře, zdvojená P1 vpravo nahoře, zdvojená P1
vlevo nahoře), tj. 7,7 %.
Maska – 10x úplná (25,6 %), 10x téměř úplná (25,6 %), 6x přerušená (15,4 %), průměrná
maska 9x (23,1 %), průměrná až základní 2x (5,1 %) a 2x základní maska (5,1 %). Černé čelo
se vyskytlo 6x (15,4 %).
Hřbetní linie – 15x zaškrcená za kohoutkem (38,5 %), 5x pronesená (12,8 %), klenutá bedra i
mírně 8x (20,5 %).
Úhlení hrudních končetin – 5x strmé (12,8 %) a 14x strmější (35,9 %), 15x volné lokty (38,5
%), vybočené lokty 6x (15,4 %).
Úhlení pánevních končetin – 3x strmé (7,7 %) a 5x strmější (12,8 %).
Kratší srst se vyskytla v 10 případech (25,6 %)!!!, méně vyvinutá podsada 5x (12,8 %), 2x
momentálně chyběla podsada (5,1 %). Chybějící podsada je u Malinoise vylučující vadou
z chovu. Problémy s délkou srsti a podsadou má alarmujících 18 %!
Pigmentace – 29x sytá (74,4 %), 4x méně sytá (10,3 %), 5x méně sytá na pyskách (12,8 %).
Typ – standardní a ušlechtilý 13x (33,3 %), standardní 20x (51,3 %), těžší 4x (10,3 %), 1x
hrubší (2,6 %) a těžší + hrubší 1x (2,6 %).
Kondice – 15x výstavní (38,5 %), 6x výstavní – pracovní (15,4 %), 17x pracovní (43,6 %), 1x
kostnatá (2,6 %).
Celkový vzhled –13x kompaktní a elegantní (33,3 %), 17x méně kompaktní a méně elegantní
(43,6 %), 3x kompaktní a méně elegantní (7,7 %), 1x méně kompaktní a elegantní (2,6 %), 1x
méně kompaktní a bez elegance (2,6 %), 1x nekompaktní a méně elegantní (2,6 %) a 3x
nekompaktní, bez elegance (7,7 %).
Mimořádné přednosti – 10x barva, 9x povaha, 8x typ, 4x maska, 4x výraz, 3x oko, 3x
pigment, 3x hřbet, 2x kompaktnost, 2x nůžkový skus, 2x pohyb, 2x černé ucho, 2x hrudník,
1x hlava, 1x malé kočičí tlapky, 1x úhlení, 1x tón barvy, 1x temperament, 1x horní linie, 1x
linie hřbet-bedra-záď.
Povahové testy
Povahových testů se na čtyřech akcích zúčastnilo 41 Malinoisů, čtvrtou akcí byl PT
v Roudnici nad Labem při Světové výstavě BO. Povahový test úspěšně dokončilo 40
jedinců, 1 pes byl v průběhu testu agresivní a musí celý test opakovat znovu. Body se
pohybovaly mezi 67 a 100.
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Plných 100 bodů získali Bacardi Bubu Štíhlouš, Dargo Novterpod, Cheeky de Alphaville
Bohemia, Mischa Korzár a Uxa z Hückelovy vily.
Hodnocení obrany 6x výrazně/pouští, 1x výrazně/nepouští, další hodnocení byla O1,2P,
O3,3P, 2x O4. Průměrný počet bodů získaných na povahových testech v roce 2009 je 91,6
bodu. To je za poslední tři roky pokles o plných 5 bodů.
Průměrná hodnocení jednotlivých cviků byla následující:
1. chování při měření – 8,55 bodu
2. chování psa v kruhu – 8,98 bodu
3. odolnost při střelbě – 17,85 bodu
4a. průchod skupinou osob - 4,78 bodu
4b. kontakt s cizí osobou - 9,30 bodu
5. rušivé vlivy ve skupině osob – 13,70 bodu
6. setkání s cizí osobou - 9,65 bodu
7. přivolání psa do skupiny osob - 9,65 bodu
8. vlohy pro aportování - 9,20 bodu
RTG DKK a DLK
Výsledky DKK jsou známy od 121 jedince:
Výsledek DKK
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

Počet psů
114
5
1
1
0

V%
94,21
4,13
0,83
0,83
0

RTG DLK
Vyhodnoceno bylo 49 jedinců, 47 s výsledkem 0/0 (95,92 %), 1 s výsledkem 1/0 (2,04 %) a 1
s výsledkem 0/3 (2,04 %).
Spondylartróza – SA
Vyhodnoceno bylo 12 jedinců, všichni s výsledkem negativní.
OCD – Vyšetření na osteochondritis dissecans ramenních kloubů
Vyšetřeny a vyhodnoceny byly 3 feny, všechny s výsledkem nepostižena (negativní).

Zpracovala: Zuzana Mrňáková

