ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO TERVUERENY (2012)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je ke konci roku 2012 evidováno celkem 70 chovných psů ve věku do 10-ti let a 68 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 2012 bylo vystaveno 10 klasických a 19 elektronických krycích listů na 26 různých fen, pro 17 různých
CHS. Bylo nakryto celkem 24 fen od 14-ti různých chovatelů.

Tabulka využitých psů v chovu v roce 2012
Jméno psa
Armagnac v.Scathach (D) HD A
Athos Comme Un Reve Noir HD A
Bady Těchlovice HD A
Corsini Da Capo (D) HD A
Corsini Maxime (F) HD A
Cron de el Segadal HD C
D’Jackson de Nelly des Beaux Peupliers
Elyos du Moulin du Verger (SK) HD A
Fair Play z Kovárny HD A
Fledder di Scottatura (NL) HD A
Hastur de Laqhorna (D) HD A
Hero v.Balderlo (B) HD A

Celkem
krytí
1
2
1
1
1
3
1
2

Zabřezlo
fen
1
1
0
1
1
2
1
1

1
1
1

1
1
1

Chewbacca v.d.Modocs (D) HD A

0

Chuck v.d.Feldstiege (D) HD A
Kabor Dog Arabat HD B

1
1

0
1

Kaj Donum Cordis (PL) HD A – groen.

1

1

Mescalero Dog Arabat HD A

1

0

Prot Deabei HD A

0

Saphir Zealous z Kovárny HD A

0

Quick Xcalibur de Cadre Noir HD A

1

Xcalibur de Cadre Noir HD A

0

Ulhan du Musher (F) HD A
Zealous Juvell z Kovárny HD A
Zetti Deabei HD A
Zippity Deabei HD A

1
1
1
1

1

1
1
1
1

Neúspěšná
krytí
1
1

1
1

Počet zapsaných štěňat
v roce 2012
3
8
5
8
11
Ještě neporozeno
4
10
6
7
6
(z krytí v roce 2011)
5
6 Groenendaelů
v mezivarietním krytí s
Tervuerenkou

1
4
(z krytí v roce 2011)
9
(z krytí v roce 2011)
5
7
(z krytí v roce 2011)
9
3
8
10

Letos bych chtěla všechny chovatele pochválit a poděkovat jim za to, že využili velké množství zahraničních psů a
především za to, že nesklouzli k módě používání stále stejného psa.

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 2012
24
18
(75%)
18
(+4 vrhy nar.z krytí ze sklonku roku
2011,
-4 vrhy nar.v r.2013)
7
117
(59 psů + 58 fen)

Rok 2011
27
21
(77,77%)
19
(+2 vrhy nar.z krytí ze sklonku roku
2010,
-4 vrhy nar.v r.2012)
10
106
(61 psů + 45 fen)

6,5

5,579

3

4

2
(1,6 % z živě narozených štěňat)
109 štěňat
(celkem 115, odečteno 6 groenendaelů
vzešlých z MV krytí)
(nárůst o 25% vůči roku 2011)

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

Vyštěpenci a mezivarietní krytí v roce 2012
Vyštěpení tervuereni z Groenendaelů: H – z Kovárny 1P BOT
Vyštěpení tervuereni z Malinois: M – ze Svobodného dvora 2P+1F BOT, J – z Ostrova Baber 1F

Importy v roce 2012:
Gaika Elmar Slovakia ze Slovenska, maj. David Sehnalík
Biara v.Kürnberg z Rakouska, maj. Jitka Gaudníková
Insengard’s Drum z USA, vyštěpená z Groenendaelů, imp.Beata Štýbrová

Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2012 se zúčastnilo popisných přehlídek 9 psů a 12 fen. Jedné feně byl PP a PT ukončen pro
agresivitu ze strachu, jedna fena měla později výsledek DKK HD D a je tudíž nechovná a jedna fena a pes stále
nemají výsledek DKK. Zbytek, tj. 8 psů a 9 fen bylo uznáno chovnými.
Mezi předvedenými jedinci se opět nevyskytovaly hrubé vady. Z vážnějších vad se jednalo u jedné feny o
chybění substance (fena byla silně do hypertypu), tři feny byly naproti tomu těžšího typu s hlavou s více nedostatky
a jedné feně chyběl zub (1xP2). Opět musím pochválit skusy, drtivá většina předvedených zvířat měla nůžkový
nebo těsný nůžkový skus, dva jedinci měli nůžkový skus se střeďáky v kleštích a jen jeden měl klešťový skus. Ani u
jednoho jedince se nevyskytla vada skusu.
Jako v několika minulých letech, Tervuereni jsou převážně ušlechtilí, s typickou hlavou, výbornou barvou a
maskou, pěknou kompaktností. U čtvrtiny předvedených psů se objevuje náznak římského nosu nebo slabý
římský nos, u 30% psů se pak vyskytuje mělký či mělčí hrudník a klenutější hřbetní linie. Víc než třetina psů má
silně spáditou záď a víc než polovina má méně nebo nedostatečně vyvinuté předhrudí. Otázka utváření hrudníku
nás trápí dlouhodobě – je to celosvětový problém, stejně jako silně spáditá záď.
Povahového testu se zúčastnilo 11 psů a 13 fen (3 zahraniční účastníci se nahlásili pouze na PT), další
pes a fena byli předvedeni pro doplnění nepovinného cviku obrana. Všichni se nechali změřit, jedné feně byl ale
PT ukončen z důvodů agresivity ze strachu během posuzování v kruhu.
Netradiční aport letos předvedli: Dayis Niss Briesberi – 82/A, Duiwell Niss Briesberi – 99/A, Znova
z Kovárny – 94/A, Xapp Deabei – 100/A, Xpert Zealous z Kovárny – 100/A/O4, Airin v.Fagimo – 99/A, Dashur Djalli
z Kovárny – 95/A, Xante Eclaire z Kovárny – 97/A. To je 38% z 21 možných účastníků (na PT v Mladé Boleslavi
nebylo možno předvést nepovinné cviky).
Nepovinný cvik obrany předvedli letos psi: Xpert Zealous z Kovárny – O4, Quick Xcalibur Sixty Six –
O2P,2P a Unai Unique z Kovárny – O2N, 2N.
Plný počet – 100 bodů získali dva tervuereni – Xapp Deabei a Xpert Zealous z Kovárny, nejmenší počet
bodů získala Aura Duo Fído (58 b.)
Nejhorším cvikem bylo letos měření – zde získali Tervuereni 72,6% možných bodů, následováno chováním
v kruhu s 79,1% možných bodů. Nutno podotknout, že u těchto dvou cviků byly poměrně velké rozdíly mezi
jednotlivými psy (tj.pár psů s velkými problémy to zkazilo jinak bezproblémové většině). Třetí nejnižší bodový zisk

byl za aport – 84,8%. Ostatní cviky měli Tervuereni v průměru nad 90% bodů, přičemž nejlepší výsledky byly
z přivolání do skupinky (98,3%) a průchodem skupinkou osob (97,4%), hned následované střelbou (96,5%).
Naprosto klasicky máme velké rozptyly mezi jednotlivými psy.
100 bodů:
2 psi (8,70%, vloni 7,70%)
91-99 bodů:
7 psů + 7 fen (60,87%, vloni 53,84%)
81-90 bodů:
2 psi + 3 feny (21,75%, vloni 19,23%)
71-80 bodů:
nikdo (vloni 11,53%)
61-70 bodů:
1 fena (4,34%, vloni 3,85%)
Pod 60 bodů: 1 fena (4,34%, vloni 3,85%)
Celkový průměr: 90,35 bodů (v roce 2011 - 88, 54 bodů, v roce 2010 – 88,83 bodů, v roce 2009 – 87,97 b.)

RTG DKK:
V roce 2012 bylo vyhodnoceno 27 Tervuerenů
Rok 2012
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

77,77 % (21 jedinců)
7,40 % (2 jedinci)
11,11 % (3 jedinci)
3,85 % (1 jedinec)
0%

Pro srovnání
Rok 2011
Rok 2010
89,47 % (17 jedinců)
86,85 %
5,26 % (1 jedinec)
5,26 %
0%
7,89 %
0%
0%
5,26 % (1 jedinec)
0%

RTG DLK:
V roce 2012 bylo vyhodnoceno 19 jedinců variety Tervueren, všichni s výsledkem 0/0 (to je 73% z rentgenovaných
jedinců – stále stoupající trend).

Vyšetření SA, OCD a PL:
V roce 2012 bylo vyšetřenoi 11 Tervuerenů na SA, čtyři na OCD a jeden na luxaci patelly. Všichni byli negativní –
bez postižení.

Vyšetření očí:
Jako každoročně, nemáme ještě kompletní soupisy od VK.
Dosud víme o 9-ti vyšetřených dospělých BOT (z nichž 2 opakovaně), jeden s postižením dědičnou kataraktou,
ostatní s výsledkem DOV prostý. Dále o 7-mi 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 2012 nebyl vyšetřen žádný jedinec

Úspěchy BOT
Výstavní - Letos jsme neměli žádného českého zástupce na FMBB světové výstavě. Hned několik českých
zástupců ovšem bylo na Nationale d’Elevage ve Francii a jako vždy se tam neztratili - Lotar Dog Arabat získal VD
ve třídě otevřené, s. T.s. Se Sw. Int.Ch.Saphir Zealous z Kovárny skončil V2 v silně obsazené třídě pracovní,
Int.Ch.Cron de el Segadal získal Výbornou ve třídě veteránů, Ch.Itta Dog Arabat skončila V3 ve třídě pracovní fen,
s.Ch.Laen Dog Arabat skončila V3 ve třídě šampionů fen a získala selekci Sujet Reccomandé a s.Ch.Perfectly
Unique z Kovárny získala Výbornou ve stejné třídě.
Týden na to na klubové výstavě BHCN Holandska získala Perfectly V2 ve třídě šampionů a selekci krásy
Se. Na Holandské klubovce NVBH klubu získala Toko Deabei známku Výborná.
Jako každý rok se náš chov skvěle prezentoval na Klubové výstavě Slovenska, kde češi získali titul
Klubového vítěze mladých pro JCh.Caramel Pancake z Kovárny a dospělého Klubového vítěze pro s. T.s. Se
Sw.Int.Ch.Saphir Zealous z Kovárny, titul BOB a BIS veterána pak pro Int.Ch.Crona del Segadal.
Na Speciální výstavě Slovenska si čeští psi připsali hned několik vysokých úspěchů – titul Vítěze speciální
výstavy Zephyr Uphen z Kovárny a Unai Unique z Kovárny. Zephyr získal i BOB a BIS. Mnoho dalších českých
psů na této výstavě uspělo, dá se říct, že češi excelovali prakticky v každé třídě.
Na dalších speciálních a klubových výstavách v Evropě se čeští belgičáci také neztratili – vybíráme ty
nejúspěšnější: s.r.Ch.Pjotr Deabei získal titul Vítěze speciální výstavy Švédska a Mali Deabei Vítěze speciální

výstavy v Kanadě. Na Speciálce ve Finsku byla Dodo Deabei BOS štěně. V Norsku na Speciálce získal Cute Black
Cannibal z Kovárny CK, CAC a BOS2. V Maďarsku získala CAC a T.s. Xopee Deabei.
Kromě KLV a SV měli čeští tervuereni úspěchy i na FCI Evropské a Světové výstavě. Na Světové výstavě
to byla Itta Dog Arabat s titulem Světový vítěz, Mawi Dog Arabat s titulem res.CACIB, Cron de el Segadal s titulem
Světový vítěz veteránů a Xopee Deabei s CACA. Na Evropské výstavě získal Cron de el Segadal titul Evropského
vítěze veteránů a Laen Dog Arabat titul Evropské vítězky.
Pracovní - Na MS BO FMBB v Itálii nás reprezentovalo hned pět Tervuerenů z osmičlenného družstva. Nejlépe
z celé reprezentace dopadla Kara Nica z Kovárny, která se v soutěži jednotlivců probojovala do finále a umístila
na 20.místě.
V rámci všestranného výcviku se hned několika Tervuerenům podařilo složit dvojkové zkoušky: IPO2
Tarkatan Juki, ZVV2 Prot Deabei, FPr2 Xpert Zealous z Kovárny, StPr2 Anny Grace Savage from Moravia, SPr2
Attilla Aboriginal Mystery, ZPU2 Saphir Zealous z Kovárny. Mnoho dalších složilo vstupní zkoušky či zkoušky
prvního stupně s obranou a dá se předpokládat, že budou v letošním roce pokračovat dál.
V záchranařině byl nejúspěšnější Argent Brut z Kovárny, který jako první Tervueren složil záchranářský
atest Ministerstva vnitra.
V pasení se podařilo feně Ulkaine Unique z Kovárny splnit zkoušku HWT opravňující pro účast v pracovní
třídě.
Mám radost, že se stále více a více majitelů věnuje se svými Tervuereny některému ze sportů, ať už se
jedná o všestranný výcvik, agility, záchranařinu, pasení, frisbee, obedience, dog dancing a další.
Zpracovala Hana Pisarčíková

