MALINOIS
Počet evidovaných jedinců
V současné době je v našem klubu evidováno 94 chovných fen, to jsou feny do osmi let věku
a 84 chovných psů do věku 11 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 2010 bylo vystaveno 39 krycích listů na 36 různých fen v majetku 25 chovatelů.
KRYCÍ PSI 2010
Jméno psa
AMIR ze Zelené úžlabiny (A)
ARGO od Zlaté hlavičky (A)
Kukay´s ASKO (A) - NL
BARBAR Mi-Ji (A)
BELPHEGOR (A)
BICHOTTE van de Duvetorre (B) SK
CAK Bajoal (A)
CEDRIK od Klapského potoka (B)
CID z Labského přívozu (A)
DANGER Farsal (A) - SK
DARGO Novterpod (B)
DARING-DEVIL du Crepuscule des
Loups (A)
DENY ze Svobodného dvora (A)
DIN z Polytanu (A) - SK
Mecberger DUUNARI (B) - FI
ENDER van de Duvetorre (A)
EXXON Kwanah (A)
CHEEKY de Alphaville Bohemia (A)
Mecberger CHORTORYISKI (A) - FI
IDEFIX of Flying Porkies (A) - A
IWORY Sa-Kra Beskydy (A)
JATAGAN de Alphaville Bohemia (A)
KENZO de Alphaville Bohemia (A)
MAXIM de Alphaville Bohemia (A)
OCTAVIUS Malidaj (B)
ONSET de Alphaville Bohemia (B)
PACCO Airport Hannover (A) - A
PROWL Bohemia Alké (A)
SOLERO des Teutones (A) - D
VANDAL des Loups de Genain - FR
VASIL Bono Campo (B)
YANNIK von Bonum Bono (B) - D
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3P
1F

1
1
1
0
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1
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1
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6P+3F
11P+5F
5P+4F

Poznámka

1P+2F

2 vrhy 2011
kryto 2009
kryto 2009
4P+1F
Tervueren

kryto 2009
1x kryto 2009
2F Tervueren

vrh 2011
vrh 2011

5P+4F
7P+2F

1F
kryto 2009

1P

vrh 2011
2P nestandard
1F Tervueren
kryto 2009
1 mrtvé štěně
kryto 2009

Za rok 2010 se uskutečnilo 34 krytí, krylo se 26 různými psy, chovatelé kryli 9krát
v zahraničí, 4x na Slovensku, 2x v Rakousku, 1x ve Finsku, 1x v Holandsku a 1x ve Francii (z
tohoto krytí fena bohužel nezabřezla). Některé vrhy se narodí začátkem roku 2011. Z 30-ti
vrhů (7 vrhů z krytí na konci roku 2009) se narodilo 232 štěňat, průměrně 7,7 štěněte na jeden
vrh, před zápisem uhynulo 14 štěňat, 7 psů a 7 fen. Zapsáno bylo 121 psů a 97 fen ( 7,3
štěněte na vrh).
Narodili se celkem 4P a 4F variety Tervueren, z těchto spojení:
Vrh
C Český kras
F z Chotyně
C od Zlaté hlavičky
J Kwanah

Počet
štěňat
2F
3P
1F
1P+1F

Otec

Matka

EXXON Kwanah
DARING-DEVIL du
Crépuscule des Loups
PROWL Bohemia Alké
DARING-DEVIL du
Crépuscule des Loups

CESMÍNA z Chotyně
DIXI z Chotyně
ARA od Zlaté hlavičky
DAFFY Novterpod

Nezabřezlo 6 fen, což je 18,2 %. Šlo o spojení:
Pes
AMIR ze Zelené úžlabiny
VANDAL des Loups de Genain
VASIL Bono Campo
KENZO de Alphaville Bohemia
OCTAVIUS Malidaj
BELPHEGOR

Fena
SARAH Bono Campo
KRONE de Alphaville Bohemia
SAGA de Alphaville Bohemia
TARGA des Loups de Genain
BACARDI BABU Štíhlouš
SAGA de Alphaville Bohemia

Popisné přehlídky
Na třech akcích majitelé předvedli 35 malinoisů, 14 psů a 21 fen.
Na první PP v Petrovicích nad Orlicí, 4.4.2010, majitelé předvedli 13 jedinců (6 psů + 7
fen), 12 jich bylo uznáno chovnými, 1 fena musí doplnit RTG DKK. Druhá akce proběhla
v Herolticích, 12.9.2010, kde se bonitovalo 13 malinoisů (5 psů + 8 fen), posouzení bylo
odloženo 1 feně, která se nezměřila a 1 pes musí doplnit RTG DKK. Na této akci byla také
opětovně předvedena fena Ally Netopýr Strelicia, kvůli posouzení srsti a podsady.
Chovatelská komise zkonstatovala, že podsada je méně vyjádřena, fena byla uznána chovnou.
Poslední akce se konala v Pňově, 12.10.2010, kde se předvedlo 11 jedinců (4 psi + 7 fen), 1
pes pouze opakoval nepovinný cvik obrany a 1 fena opakovala celou bonitaci, na předchozí
akci byla nezměřena.
K Popisným přehlídkám podrobnější hodnocení k 35 předvedeným jedincům:
Psi – průměrná výška 62,8 cm, průměrná délka 65,4 cm.
Feny – průměrná výška 59,4 cm, průměrná délka 63 cm.
Hlava – 3x těžší (8,6 %) a 2x širší v lících (5,7 %).
Čelo a čelní partie – 5x ustupující čelo (14,3 %), 9x mírně ustupující čelo (25,7 %), 9x delší
čelní partie (25,7 %). To je každý čtvrtý předvedený pes. 4x se objevil náznak vrásnění (11,4
%), 4x náznak římského nosu (11,4 %).
Stop – 5x méně výrazný stop (14,3 %), stop tvořený pouze nadočnicemi 4x (11,4 %) a 1x
dlouhý stop (2,9 %).
Oko – sytě pigmentované 4x (11,4 %), tmavé 15x (42,9 %), hnědé 15x (42,9 %), světlejší 1x
(2,9 %).

Mezioční rýha v čelní partii se objevila 9x, tj. 25,7 %.
Čelo – 2x široké čelo (5,7 %) a 1x širší čelo (2,9 %).
Ucho – 8x špičaté (22,9 %), velké 3x (8,6 %), dlouhé 7x (20 %), široké nebo širší ucho 7x (20
%), 6x delší ucho (17,1 %), měkčí ucho 5x (14,3 %).
Skus – 18x nůžkový (51,4 %), těsný nůžkový 13x (37,1 %), nůžkový skus se středními řezáky
v kleštích 2x (5,7 %), 1x klešťový skus (2,9 %) a 1x nepravidelný skus s náznakem předkusu
na I1+I2 (2,9 %).
Chrup – úplný 27x (77,1 %), neúplný 8x (chybí P1 vlevo nahoře, P1 vpravo dole, I1 vpravo
dole, I3 vpravo dole, M1 vlevo nahoře, PM2 vpravo dole, PM4 vlevo dole, P1+I1 vpravo dole
), tj. 22,9 %. Některé z chybějících zubů byly doloženy veterinárními zprávami.
Maska – 10x úplná (28,6 %), 8x téměř úplná (22,9 %), 1x téměř úplná až průměrná (2,9 %),
5x přerušená (14,3 %), průměrná maska 9x (25,7 %), průměrná až základní 2x (5,7 %). Černé
čelo se vyskytlo 5x (14,3 %).
Hřbetní linie – 8x zaškrcená za kohoutkem (22,9 %), 4x lehce zaškrcená za kohoutkem (11,4
%), 7x pronesená (20 %), 2x měkká (5,7 %), 5x dlouhá hřbetní linie (14,3 %) a 11x vystouplé
pánevní kosti (31,4 %), 4x klenutá bedra (11,4 %) a 2x přestavěná záď (5,7 %).
Úhlení hrudních končetin – 3x strmé (8,6 %) a 6x strmější (17,1 %).
Postoj hrudních končetin - 1x sbíhavý (2,9 %), 1x rozbíhavý (2,9 %), 7x širší nebo široký
postoj (20 %), 14x volné lokty (40 %), vybočené lokty 8x (22,9 %).
Úhlení pánevních končetin – 3x strmé (8,6 %) a 3x strmější (8,6 %).
Postoj pánevních končetin – širší a široký 4x (11,4 %), 6x rozbíhavý postoj (17,1 %).
Tlapky – 9x otevřené (25,7 %), vytáčené 10x (28,6 %), 3x zaječí (8,6 %), 1x sbíhavé (2,9 %),
1x vtáčené (2,9 %). Dlouhá stehenní kost se vyskytla 2x (5,7 %).
Ocas – 10x kratší ocas (25,7 %) a 3x delší (8,6 %).
Kratší srst se vyskytla v 10 případech (28,6 %)!!!, méně vyvinutá podsada 3x (8,6 %), 2x byla
délka srsti na hranici standardu.
Pigmentace – 1x méně sytá (2,9 %), 1x ztráta v koutcích (2,9 %) a 4x ztráta na drápech (11,4
%).
Typ – standardní a ušlechtilý 8x (22,9 %), standardní 24x (68,6 %), standardní až těžší 2x (5,7
%), 1x jemnější a ušlechtilý (2,9 %).
Kondice – 15x výstavní (42,9 %), 4x výstavní – pracovní (11,4 %), 13x pracovní (37,1 %), 2x
pracovní - kostnatá (5,7 %) a 1x kostnatá (2,9%).
Celkový vzhled –8x kompaktní a elegantní (22,9 %), 16x méně kompaktní a méně elegantní
(45,7 %), 2x kompaktní a méně elegantní (5,7 %), 4x méně kompaktní a elegantní (11,4 %),
2x méně kompaktní a bez elegance (5,7 %), 3x nekompaktní a méně elegantní (8,6 %).
Mimořádné přednosti – 14x barva, 4x typ srsti, 4x maska, 3x povaha, 3x černé ucho, 3x
podsada, 3x temperament, 3x typ, 2x kompaktnost, 2x pohyb, 2x pevný hřbet, 2x výraz, 2x
oko, 2x nůžkový skus, 2x hlava, 2x ucho, 2x hrudník, 1x pigment, 1x prostorný pohyb, 1x síla
kostry, 1x kondice, 1x sociální, 1x hloubka hrudníku.
Povahové testy
Povahových testů se na čtyřech akcích zúčastnilo 35 Malinoisů, čtvrtou akcí byl PT v Mladé
Boleslavi při Klubové a Speciální výstavě BO. Povahový test úspěšně dokončilo 35 jedinců, 1
fena nebyla v testu změřena, později si test úspěšně zopakovala a 1 fena PT opakovala za
účelem zlepšení bodů. Body se pohybovaly mezi 81 a 100.

Plných 100 bodů získali Amanite Olbramovický kvítek, Bowle Bennet Štíhlouš, Brandy Blue
Štíhlouš, Brya od Dorrinky, Force de Alphaville Bohemia, Forta Marko Gero a Gema
Radišský dvor.
Hodnocení obrany: 5x výrazně/pouští, 2x výrazně/nepouští, 2x dobře/pouští, další hodnocení
byla O1,2N a O3,3P.
Průměrný počet bodů získaných na povahových testech v roce 2010 je krásných 96 bodů.
body
81 - 90
91 - 99
100
netradiční
aport
obrana

počet
jedinců
4
25
7

v%
11,1
69,4
19,4

21

58,3

11

30,6

Průměrná hodnocení jednotlivých cviků byla následující:
1. chování při měření – 9,42 bodu
2. chování psa v kruhu – 9,03 bodu
3. odolnost při střelbě – 19,33 bodu
4a. průchod skupinou osob - 4,92 bodu
4b. kontakt s cizí osobou - 9,69 bodu
5. rušivé vlivy ve skupině osob – 14,06 bodu
6. setkání s cizí osobou - 9,81 bodu
7. přivolání psa do skupiny osob - 9,97 bodu
8. vlohy pro aportování - 9,78 bodu
RTG DKK a DLK
Výsledky DKK jsou známy od 102 jedinců:
Výsledek DKK
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

Počet psů
94
4
3
1
0

V%
92,16
3,92
2,94
0,98
0,00

RTG DLK
Vyhodnoceno bylo 62 jedinců, všichni s výsledkem 0/0.
Spondylartróza – SA
Vyhodnoceno bylo 11 jedinců, 10 s výsledkem negativní, 1x s výsledkem 1.stupeň.
OCD – Vyšetření na osteochondritis dissecans ramenních kloubů
Vyšetřen a vyhodnocen byl 1 pes, s výsledkem nepostižen (negativní).
Vyšetření očí – DOV prostý byl shledán u 8 jedinců.

Zpracovala: Zuzana Mrňáková

