ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO TERVUERENY (2011)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je ke konci roku 2011 evidováno celkem 74 chovných psů ve věku do 10-ti let a 77 chovných fen. Jako
každý rok, prosíme i letos majitele starších chovných psů, aby podávali občasné zprávy o jejich zdravotním stavu –
zda jsou schopni krytí nebo ne. Děkujeme.
Krycí listy:
V roce 2011 bylo vystaveno 20 krycích listů na 20 různých fen, pro 15 různých CHS.
Bylo nakryto celkem 27 fen od 17-ti různých chovatelů.

Tabulka využitých psů v chovu v roce 2011
Jméno psa
Amigo Ingoz de la Tyvell (NL) HD A
Anthony du Domaine des Chodes (D) HD
A

Argent Brut z Kovárny HD A
Athos Comme Un Reve Noir HD A
Cron de el Segadal HD C
Dandy de la Colline des Vagabonds (F)
HD A

Celkem
krytí
1

Zabřezlo
fen
1

Neúspěšná
krytí

1

1

2

1
2
2

1
2
0

6
13
2
8
(z krytí v roce 2010)
7
6
3

0

Digger des Canis du Brabant (F) HD A
Elyos du Moulin du Verger (SK) HD A
Fair Play z Kovárny HD A
Chewbacca v.d.Modocs (D) HD A

1
1
1
1

1
1
1
0

Chuck v.d.Feldstiege (D) HD A

1

1

Juve Deabei HD A
N’Jade Goliat Sixty Six HD A
Prot Deabei HD A
Samlo de la Terre Aimée (F) HD A

2
1
4
2

1
1
4
1

Saphir Zealous z Kovárny HD A

1

1

Sepp Deabei HD A

1

1

Violet-le-Duc de la Foret d’Olifan (F) –
groenendael HD A

1

1

Lubanja’s Vision HD A

1

0

Xcalibur de Cadre Noir HD A

2

2

Počet zapsaných štěňat
v roce 2011
6

1

1

6 štěňat narozených až
v roce 2012
5
2
18
6
9 štěňat narozených až
v roce 2012
3
7
(smíšený vrh, 4x BOG, 3x
BOT)

1
5
(+7 štěňat nar.v r.2012)

Z hlediska chovu je potěšující zvyšující se množství zahraničních krytí, zároveň bych ráda apelovala na chovatele,
aby nepodléhali módě krytí jedním psem; navíc je to často umocněné použitím navzájem příbuzných fen. Myslím
si, že v tuzemských poměrech je ideální využití krycího psa 1-2x za rok.

Počet krytí
Úspěšná krytí

Počet vrhů

Vrhy ze zahraničních krytí
Počet živě narozených
štěňat
Počet živě narozených
štěňat na vrh
Mrtvě narozených štěňat
celkem
Uhynulých / utracených
štěňat
Zapsáno do PK

Rok 2011
27
21
(77,77%)
19
(+2 vrhy nar.z krytí ze sklonku roku
2010,
-4 vrhy nar.v r.2012)

Rok 2010

10
106
(61 psů + 45 fen)

21
17
(80,95%)
16
(+1 vrh nar.z krytí ze sklonku roku
2009,
-2 vrhy nar.v r.2011/z toho 1 vrh
mezivar.nar.jen groen.)
3
106
(57 psů + 49 fen)

5,579

6,625

4

5

8
(7,54 % z živě narozených štěňat)
88 štěňat
(celkem 106, odečteno 10
groenendaelů)
(pokles o 12% vůči roku 2010)

6
(5,66% z živě narozených štěňat)
100 štěňat

Vyštěpenci a mezivarietní krytí v roce 2011
Vyštěpení tervuereni z Groenendaelů: Vyštěpení tervuereni z Malinois: A Perra Bella – 1P, C od Dorrinky – 1P+3F
Tervuereni z mezivarietních krytí: C z Kovárny (otec Groenendael, matka Tervueren) – 2P+1F BOT

Importy v roce 2011:
Airin von Fagimo z Rakouska, maj. Petr Hobza, fena vede ¾ pracovní krve

Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2011 se zúčastnilo popisných přehlídek 6 psů a 16 fen. Jedna fenka opakovaně nesplnila PT, jedna
fenka nesplnila limit pro RTG DKK a jeden pes dosud nemá dodělané RTG DKK + DNA profil, jedna další fena
nemá dodělaný DNA profil. Ostatní psi a feny byli uchovněni.
Mezi předvedenými jedinci se téměř nevyskytovaly hrubé vady. Z vážnějších vad se jednalo u jedné feny o
náznak předkusu na I1 a u jedné feny o chybění 2xP2. Oproti loňskému roku se zlepšily skusy, až na dva jedince
(jedna výše uvedená fena s náznakem předkusu na I1 a jeden pes s klešťovým skusem) měli všichni nůžkový nebo
těsný nůžkový skus. Neměli bychom ale usnout na vavřínech a skusu bychom měli věnovat patřičnou pozornost.
Naši Tervuereni jsou převážně krásně ušlechtilí, s výbornou barvou (jako přednost u téměř poloviny
jedinců), maskou, kompaktností, hlavou i uchem a výrazem. Poměrně často se nám ale vyskytují nedostatky
v utváření hrudníku a občas jsou k vidění i psi s náznakem do hypertypu. Přestože na výstavách možná efektní
vysoký pes, s úzkým hrudníkem, strmým předním úhlením a s extrémně dlouhou hlavou zaujme, je třeba si
uvědomit, že toto není požadavkem standardu! Belgický ovčák má v sobě kloubit sílu i eleganci.
Povahového testu se zúčastnilo 9 psů a 19 fen (5x byli psi přihlášeni jen na PT) a další 3 psi byli
předvedeni pro doplnění nepovinného cviku obrana. Všichni se nechali změřit, jedné feně byl ale 2x PT ukončen
z důvodu nemožnosti přivolat.
Netradiční aport letos předvedli: Saki Deabei – 80/A, Unai Unique z Kovárny – 68/A a 90/A, A’Garry
James z JBonda – 96/A, Akbar Aboriginal Mystery - 100/A, Meridian Dog Arabat – 97/A, Ralko Deabei – 95/A,
Yamaha Venus z Kovárny – 97/A, Fiamma Stříbrný rybník – 98/A a Suri Deabei – 71/A. Celkem tedy z 26-ti
možných (na dvou PT u KLV Mladá Boleslav nebylo možné předvést nepovinné cviky), byl cvik aportu splněn u 10ti PT, tj.38% povahových testů. Nepovinný cvik obrany předvedli letos psi: Lutin z Kovárny – 2P, 1P, Choran
z Kovárny – 1N, 2N a Zicora Nica z Kovárny – 2P, 3P.
Plný počet – 100 bodů získali dva tervuereni – Akbar Aboriginal Mystery a Mescalero Dog Arabat.
Nejmenší počet bodů získala fena Piia Deabei (36 bodů).
Povahu jako přednost má v kartě PP téměř 20% jedinců.
Nejhorším cvikem byla letos po dlouhé době střelba – pouhých 80% možných bodů (když v minulosti to
bylo většinou těsně pod hranici 90%). Druhý nejnižší bodový zisk byl ze cviku měření – 85% možných bodů, třetí
nejnižší bodový zisk byl na cviku aport, i když ten se lepší proti minulým letem - 88% možných bodů. Naopak

nejlepší body byly ze cviku průchod skupinkou – 95%, kontakt ve skupince – 95% a setkání s cizí osobou – 94%.
Je vidět že se socializační částí nemají Tervuereni větší potíže.
Jako každý rok, existovaly rozdíly mezi jednotlivými psy, ale stále nám stoupá počet psů s PT 91 bodů a
výše.
100 bodů:
2 psi (7,70%; vloni 8,33%)
91-99 bodů:
6 psů + 8 fen (53,84%; vloni 50%)
81-90 bodů:
1 pes + 4 feny (19,23%; vloni 20,83%)
71-80 bodů:
3 feny (11,53%; vloni 12,5%)
61-70 bodů:
1 fena (3,85%; vloni 8,33%)
Pod 60 bodů: 1 fena (3,85%; vloni nikdo)
Celkový průměr: 88, 54 bodů (v roce 2010 – 88,83 bodů, v roce 2009 – 87,97 b., v roce 2008 – 86,66 b.)

RTG DKK:
V roce 2011 bylo vyhodnoceno 19 Tervuerenů
Rok 2011
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

89,47 % (17 jedinců)
5,26 % (1 jedinec)
0%
0%
5,26 % (1 jedinec)

Pro srovnání
Rok 2010
Rok 2009
86,85 % (33 jedinců)
80%
5,26 % (2 jedinců)
12%
7,89 % (3 jedinci)
8%
0%
0%
0%
0%

RTG DLK:
V roce 2011 bylo vyhodnoceno 13 jedinců variety Tervueren. Z těchto 13-ti jedinců si jeden RTG DLK pouze
dodělával před exportem do zahraničí. Zbylých 12 jedinců si nechalo provést DLK při příležitosti vyšetření na DKK
(což činí 63% z rentgenovaných jedinců). Jako i v minulých letech, toto % stále stoupá.
Všech 13 vyhodnocených jedinců na DLK bylo negativních (0/0).

Vyšetření SA a OCD:
V roce 2011 byli vyšetřeni 2 Tervuereni na SA a jeden na OCD. Všichni byli negativní – bez postižení.

Vyšetření očí:
Jako každoročně, nemáme ještě kompletní soupisy od VK.
Dosud víme o 17-ti vyšetřených dospělých BOT (z nichž 7 opakovaně), všichni s výsledkem DOV prostý. Dále o
10-ti vyšetřených štěňatech (1x vrh BOT, 1x BOT ze smíšeného vrhu) ještě u chovatele, všichni s výsledkem „DOV
prostý“.
Vyšetření očí, aby bylo smysluplné, by bylo dobré opakovat každý rok a nebo před každým krytím!!! Dědičné oční
vady se věkem vyvíjejí, například typický věk pro nález dědičné katarakty je mezi 3. a 5. rokem. Apelujeme tedy na
majitele BO, aby své psy nechávali vyšetřovat opakovaně!

BAER
V roce 2011 nebyl vyšetřen žádný jedinec

Úspěchy BOT
Výstavní - Hned zjara na FMBB Světové výstavě v Belgii bylo předvedeno hned několik psů z Českého chovu a
prakticky všichni se v poměrně plných třídách špičkově umístili: s.r.Ch.Pjotr Deabei – V1, Yessica Venus
z Kovárny – V2, s.r. T.s. Ch. Unai Unique z Kovárny V1 a s. s.r.Ch.Putee Deabei V2. Na klubové výstavě v Belgii
byla naše republika také skvěle reprezentována – Unai s Putee si prohodili pořadí, Pjotr byl V2 a Yessica V3.
O pár týdnů později na klubové výstavě NVBH v Holandsku vyhrála mezitřídu se ziskem V1 fenka z českého chovu
Toko Deabei.
Jako každý rok se náš chov skvěle prezentoval na Klubové výstavě Slovenska, kde nejlépe dopadl s.
T.s.Int.Ch.Saphir Zealous z Kovárny – CAC, Klubový vítěz, BOB a BIS; Yassi Venus z Kovárny – CAJC, Klubový
vítěz mladých, P.E.Int.Ch.Innah Adina z Kovárny – BIS veterán, s.r. T.s. Ch. Unai Unique z Kovárny CAC, ČKŠ,
ale i další (s.Ch.Ulkaine Unique z Kovárny a Int.Ch.Relight My Fire z Kovárny obě res.CAC, Ch.Ugho Kallo Sixty
Six a Xapp Deabei V2, Fasetta Stříbrný rybník a Fatys z Chotyně V3).
Začátkem července na FCI Světové výstavě v Paříži se předvedl Cron del Segadal a vyhrál třídu veteránů.
Uprostřed horkého léta na Nationale d’Elevage české tažení pokračovalo. Velmi silně obsazenou třídu šampionů
zde vyhrála Unai, Putee byla V4. Ve třídě pracovní psů byl V4 s. T.s. Int.Ch.Saphir Zealous z Kovárny a V6

Int.Ch.Lasco z Kovárny. Prot a Toko Deabei získali VD. V závěru Unai i Putee získali i selekci Sujet Reccomandé
(s.r.).
Na FCI Evropské výstavě v Leuvardenu (NL) získal Ch.Milan Black z Kovárny titul CAC, CACIB, Evropský vítěz
2011.
Také na podzimní klubové výstavě BHCN v Holandsku si český zástupce Tervuerenů vedl výborně – s.
T.s.Int.Ch.Saphir Zealous z Kovárny získal V2 + selekci krásy (Se) i Selekci práce (Sw) a Ch.Milan Black
z Kovárny zde získal V1, res.CAC a selekci Se.
Skvěle si vedli i v dalších zemích – např. ve Finsku (Nejlepší pes-Tervueren KLV – s.r.Ch.Pjotr Deabei), v Itálii (V3
– Int.Ch.Lasco z Kovárny), v Německu (na KLV BSB Sju Deabei – V4, na podzimní KLV - CAC) či Maďarsku
(Saphir Zealous CAC, Unai Unique CAC, kdy bohužel čeští psi nesměli soutěžit o titul KLV; oba následně získali
selekci krásy T.s.).
Pracovní - desítky Tervuerenů splnili nižší zkoušky typu BH, ZZO, ZOP, ZPU1, Agility 1. Pro mnoho z nich bylo
splnění nižších zkoušek odrazovým můstkem k těm náročnějším. Ve sportovním výcviku jsme letos měli
Tervuerena s úspěšně splněnými zkouškami IPO3 (Prot Deabei), ale i nižšími IPO1 či IPO-V (Lasco, resp.Lutin z
Kovárny), s vrcholovými zkouškami dle KJ ČR ZPU-S (Zicora Nica z Kovárny), stejně jako s třísetbodovou
zkouškou s obranou ZPU2 (Zicora Nica z Kovárny, Lutin z Kovárny, Anny Grace Savage from Moravia).
Vrcholovou stopařskou FPr3 pak složila také Anny Grace. Do elitní třídy LA3 letos postoupili Daffy Těchlovice a
Munchanga’s First. Větší množství Tervuerenů objevilo krásy pasení, přičemž Munchanga’s First došla v této
disciplíně nejdál – až ke zkoušce IHT2. Tervuereny bylo možné vidět na zkouškách a závodech záchranařiny,
obedience i tance se psem.
Mistrovství ČR BO v Agility letos vyhrála Tervuerenka Benetnash Nick Briesberi, na Open Air byla druhá.
Mistrovství ČR BO v Obedience vyhrála Tervuerenka o.Ch. Zicora Nica z Kovárny.
Na MČR Agility všech plemen startovali letos jen 4 Tervuereni, přičemž Kara Nica z Kovárny skončila 9. a Daffy
Těchlovice 19.
Pro rok 2012 se do kvalifikace na MS BO dostali hned 4 Tervuereni – Kara Nica z Kovárny, Putee Deabei,
Munchanga’s First a Daffy Těchlovice.
Stále častěji vídáme Tervuereny na cvičištích a to i přes neustálé averze chovatelů jiných plemen. Ze všech vrhů
narozených v roce 2011 jen u dvou vrhů neměl ani jeden rodič žádnou zkoušku. U téměř 50% narozených vrhů
má jeden rodič (nebo oba) zkoušky s obranou, přičemž ve více než 20% vrhů má rodič zkoušku IPO3, u dalších
téměř 20% vrhů má rodič vrcholovou zkoušku z jiného typu výcviku. Je mi záhadou, proč je Tervueren stále
podceňovaný a obecně považovaný za těžce vycvičitelného, když statistická data tomu ani trochu nenapovídají a
to i přesto, že v ČR prakticky nejsou žádní Tervuereni z pracovních linií a všechny uváděné úspěchy dosáhli psi a
feny z exteriérových chovů.

Zpracovala Hana Pisarčíková

