ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO TERVUERENY (2013)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je ke konci roku 2013 evidováno celkem 69 chovných psů ve věku do 10-ti let a 68 chovných fen (včetně
jedné, která má sice přes věk, ale je na ní vystaveno povolení prodloužení chovnosti). 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 2013 bylo vystaveno 3 klasické a 12 elektronických krycích listů na 12 různých fen, pro 12 různých CHS.
Bylo nakryto celkem 24 fen od 14-ti různých chovatelů.

Tabulka využitých psů v chovu v roce 2013
Jméno psa
Cor Deabei HD A

Celkem
krytí
1

Zabřezlo
fen
1

Neúspěšná
krytí

Corsini Da Capo (D) HD A
1

1

Cron de el Segadal HD C
D’Jackson de Nelly des Beaux Peupliers
(F) HD A
Denver des Pistes Noires (F) HD A

1

1

Elyos du Moulin du Verger (SK) HD A

3

2

High Clearings Harley (B) HD A

1

1

Charme-Noir de la Closerie Yenda (F)

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

Hastur de Laqhorna (D) HD A
Hero v.Balderlo (B) HD A

HD A - groen

Nex Randy Dog HD A
Noble Black Archi z Kovárny HD A - groen
Prot Deabei HD A
Ralko Deabei HD A
Vaquero Vision z Kovárny HD A
Xapp Deabei HD A

Počet zapsaných štěňat
v roce 2013
ještě nenarozeno
5
(z krytí v roce 2012)
9
(z krytí v roce 2012)
8
4
+ 1 vrh ještě nenarozeno
6
(z krytí v roce 2012)
6
(z krytí v roce 2012)
8
4 groenendaelové
v mezivarietním krytí s
tervuerenkou
8
Ještě nenarozeno
6

1
1
1

V roce 2013 se narodilo velmi velké % vrhů ze zahraničních krytí, za což patří chovatelům dík.

6

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 2013
14
10
(71%)
11
(+4 vrhy nar.z krytí ze sklonku roku
2012,
-3 vrhy nar.v r.2014)
8
77
(35 psů + 42 fen)

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)

7

6,5

0

3

10
(13% z živě narozených štěňat)
63 štěňat
(celkem 67, odečteni 4 groenendaelové
vzešlí z MV krytí)
(pokles o 42% vůči roku 2012)

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

Vyštěpenci a mezivarietní krytí v roce 2013
Tervuereni z mezivarietního krytí T x G: I – z Kovárny 2P BOT, CH – z Henrisaru 1F BOT,
Vyštěpení tervuereni z Groenendaelů: G – Stříbrný rybník 2P BOT, G – z JBonda 3P BOT
Vyštěpení tervuereni z Malinois: T – Bohemia Alké 2F BOT, O – z Labského přívozu 2F BOT, N – z Hückelovy
vily 1P+2F BOT
Tito tervuereni nejsou započítaní ve statistické tabulce viz výše.

Importy v roce 2013:
Happy de la Clairiére aux Louves z Francie, imp.Beata Štýbrová

Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2013 se zúčastnilo popisných přehlídek 10 psů a 10 fen. Všichni předvedení psi splnili obě části a
byli uchovněni. Někteří z nich ještě na akci neměli dodělané rentgeny, tyto ale dodali v průběhu roku. Jeden další
pes byl předveden jen na PT (zahraniční účastník).
Jako již několik let, mezi předvedenými jedinci se nevyskytovaly hrubé vady. Z vážnějších vad : jeden pes
nedostatek substance (náběh na hypertyp), jedna fena vadný pohyb, jeden pes a jedna fena výraznější bodová
ztráta na PT. Všichni měli korektní skus (většinou nůžky, 1x kleště) a chrup.
Drtivá většina předvedených zvířat vykazuje výborný typ, barvu i masku a dobrou kompaktnost. Častějším
nedostatkem jsou u nás nedostatky v utváření hlav (ustpující čela, slabší stopy a náznaky římských nosů > kazí
paralelismus), nedostatky v utváření hrudníku (mělčí hrudníky s méně nebo nedostatečně vyvinutým předhrudím)
a občas strmější úhlení a silně spáditá záď, což je bohužel celosvětový trend. Leta módy (preferování velmi
dlouhých hlav, extrémně elegantních a až nepřirozeně krátkých psů) si bohužel vybrala svou daň, i když stále na
tom ČR v porovnání s jinými zeměmi není vůbec špatně. Je třeba si uvědomit, že BO je pracovní pes středního
vyváženého rámce, a jako takový by neměl být ani extrémně krátký (což je ve většině stejně jen optický klam
způsobený plochým předhrudím, strmým úhlením a silně spáditou zádí) ani extrémně ušlechtilý. Přestože
elegantní, BO má být silný a odolný, s výbornou stavbou těla.
Povahového testu se zúčastnilo 11 psů a 10 fen (1 zahraniční účastník se nahlásil pouze na PT). Všichni
nastoupivší dokončili PT.
Netradiční aport letos předvedli: Xai Deabei – 99/A, Zea Deabei – 99/A, Axa Cave Canis – 100/A/O1N,1N,
Carlo Deabei – 98/A, Tweed Deabei – 95/A, Am I Marlene z Kovárny – 96/A, Bendi Deabei – 87/A a Nyrette Dog
Arabat – 90/A. To je 40% z 20 možných účastníků (na PT v Mladé Boleslavi nebylo možno předvést nepovinné
cviky).
Nepovinný cvik obrany předvedla letos pouze fena Axa Cave Canis – 100/A/O1N,1N, jejíž PT byl zároveň
nejlepší z Tervuerenů
Plný počet – 100 bodů získali dva tervuereni – již zmiňovaná Axa Cave Canis a Zephyr Uphen z Kovárny.
Nejmenší počet bodů získala Haidy Baila Sen Vysočiny – 59 b.
Nejhorším cvikem byl letos velmi smutně aport – průměrně 79,5% bodů. Smutné na tom je, že drtivá
většina tervuerenů odaportovala za 10 bodů, bohužel čtyři, co získali 0 bodů celkově vychýlili statistiku. Dál už

následuje klasika – druhý nejhorší cvik je měření s 83% možných bodů, následováno chováním v kruhu za 89%.
Střelba má tentokrát v průměru 94% bodů a patří k těm lepším cvikům. Nejméně problematický cvik je přivolání do
skupiny (97% bodů), následuje průchod skupinkou (96% bodů).
Jako každý rok, i letos byly velké rozptyly mezi jednotlivými psy:
100 bodů:
2 psi ( 9,54%, vloni 8,7%)
91-99 bodů:
6 psů + 6 fen (57,14%, vloni 60,87%)
81-90 bodů:
3 psi + 1 fena (19,04%, vloni 21,75%)
71-80 bodů:
1 fena (4,76%, vloni nikdo)
61-70 bodů:
1 pes (4,76%, vloni 4,34%)
Pod 60 bodů: 1 fena (4,76%, vloni 4,34%)
Celkový průměr: 91 bodů (v roce 2012 - 90,35 bodů, v roce 2011 - 88, 54 bodů, v roce 2010 – 88,83 bodů)

RTG DKK:
V roce 2013 bylo vyhodnoceno 21 Tervuerenů
Rok 2013
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

90,48% (19 jedinců)
0%
4,76% (1 jedinec)
4,76% (1 jedinec)
0%

Pro srovnání
Rok 2012
77,77 % (21 jedinců)
7,40 % (2 jedinci)
11,11 % (3 jedinci)
3,85 % (1 jedinec)
0%

Rok 2011
89,47 %
5,26 %
0%
0%
5,26 %

RTG DLK:
V roce 2013 bylo vyhodnoceno 18 jedinců variety Tervueren, všichni s výsledkem 0/0 (to je 85,7%
z rentgenovaných jedinců – stále stoupající trend).

Vyšetření SA, OCD a PL:
V roce 2013 bylo vyšetřeno 7 Tervuerenů na SA a tři na OCD, nikdo na luxaci patelly. Všichni byli negativní – bez
postižení.

Vyšetření očí:
Jako každoročně, nemáme ještě kompletní soupisy od VK.
Dosud víme o 10-ti vyšetřených dospělých BOT (z nichž 5 opakovaně), jeden s postižením dědičnou kataraktou,
ostatní s výsledkem DOV prostý. Dále o 20-ti vyšetřených štěňatech (2x 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, tedy fakt, že je pes
vyšetřen jako štěně nebo jako dvouletý není nijak relevantní. Apelujeme tedy na majitele BO, aby své psy
nechávali vyšetřovat opakovaně! Počty vyšetřených jedinců bohužel nenasvědčují tomu, že by toto vyšetření
chovatelé brali vážně.

BAER
V roce 2013 nebyl vyšetřen žádný jedinec

Úspěchy BOT
Výstavní - Na FMBB Světové výstavě jsme měli několik zástupců, z variety Tervueren to byl Ch.Yethro Saphir
z Kovárny, který získal CAC, Nejlepší pes a BOB. Na Nationale d’Elevage ve Francii se čeští tervuereni předvedli
opět výborně – dosud nejvyšší úspěch českého tervuerena na této výstavě získala Ch.Itta Dog Arabat – V1 ve třídě
pracovní a titul res.CAC, druhý den získala i Sujet Reccomandé. Dále byly předvedeni Andy Crazitta – Výborný ve
třídě otevřené, s. T.s. Se Sw. Int.Ch.Saphir Zealous z Kovárny – Výborný 3 ve třídě pracovní + Sujet
Recommandé, s.r.Ch.Pjotr Deabei – výborný ve třídě pracovní, Enough Crazy z Kovárny – výborná v mezitřídě,
Unbelievable Unique z Kovárny – výborná ve třídě otevřené, JCh.Saki Deabei – Velmi dobrá ve třídě otevřené a
Ch.Polly Deabei – Výborná 2 ve třídě pracovní a Sujet Recommandé. Přestože – jako každý rok – je českých
odchovů na této největší výstavě pro BO na kontinentě jen málo, rozhodně se svou kvalitou neztratí.
Na klubovkách NVBH a BHCN v NL jsme neměli žádné české odchovy Tervuerenů, ale v Německu na
klubovce největšího klubu DKBS už ano – ve třídě pracovní tam V1, VDH-Cha a BIS pracovních tříd získal s.r. s.
T.s. Se Sw Int.Ch.Saphir Zealous z Kovárny a na podzimní Herbstreffen pak V2, res.VDH-Cha.

Na klubové výstavě Maďarska získal s.r.Ch.Pjotr Deabei CAC, Klubový vítěz, BOB a BIS, Ch.Killi Deabei
res.CAC, Helli Deabei VN3 a Xopee Deabei CAC. Na Slovensku – jako tradičně – hráli čeští Tervuereni prim: Na
jarní klubovce: Heroin z Kovárny BIS Baby, Harvey Kim z Henrisaru VD2, Ch.Decent Demon z Kovárny a
Ch.Zephyr Uphen z Kovárny oba CAC, Ch.Killi Deabei CAC a Klubový vítěz, s.Int.Ch.A’Garry James z JBonda V4,
Int.Ch.Cron del Segadal BIS veterán, Heli Deabei VN1, Ch.Divine Venus + JCh.Caramel Pancake + s.
Se.Ch.Perfectly Unique všechny CAC, Haidy Baila Sen Vysočiny V2 a Fasetta Stříbrný rybník VD4,, s.r.Ch.Laen
Dog Arabat V3 a s.Int.Ch.Venus Innah z Kovárny V1 ve veteránech. Na zimní speciálce: Heroin z Kovárny CAJC,
Vítěz spec.výstavy mladých a BOS, Heli Deabei CAJC a Vítěz spec.výstavy mladých, Int.Ch.Apricot Amber
z Kovárny CAC a Ch.Divine Venus z Kovárny CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB a BIS.
Pracovní - Na MS BO FMBB ve Slovinsku nás reprezentovalo několik tervuerenů. Opět nejlépe z celé
reprezentace dopadla Kara Nica z Kovárny, která skončila na 6.místě jednotlivců; s.Daffy Těchlovice pak na
25.místě jednotlivců. Ve finále se tak z české repre umístili jen tervuereni. Czech Novterpod nás reprezentovala
jako jediný tervueren v kategorii Obedience a skončila v OB2 celkově na 6.místě.
Na klubových mistrovstvích KCHBO: na MČR BO v Agility skončila na 2.místě tervuerenka Airin v.Fagimo,
třetí byl s.Daffy Těchlovice. Na otevřeném MČR BO v Obedience se zúčastnila jedna tervuerenka v OB2 – Czech
Novterpod a skončila na třetím místě (první labrador retriever, druhý BOG), kat.OB1 vyhrála tervuerenka Fiona
Elmar Slovakia, v kat.OBZ byl tervueren Decent Demon z Kovárny na třetím místě (první BOM, druhý BOG)
V reprezentaci na MS BO 2014 se kvalifikovali z osmi psů v kategorii Agility dokonce čtyři tervuereni,
bohužel jeden majitel z osobních důvodů nemůže odjet. I tak je vidět, že v agility a obedience jsou tervuereni plně
srovnatelní s jinými varietami.
Ve výcviku několik Tervuerenů dosáhlo hezkých výsledků: ve sportovním výcviku Juki Tarkatan – IPO3 +
účast na MR BO (bohužel bez splnění limitu na stopě), s.Int.Ch.Prot Deabei – FH2 a ZVV3, Fiamma Stříbrný
rybník FPr3, Anny Grace Savage from Moravia StPr3, Atilla Aboriginal Mystery SPr3, Sepp Deabei IPO2 a SPr3,
Xpert Zealous z Kovárny FPr3. Tři tervuereni také excelovali v pasení, kde se zatím belgičákům nedaří dosáhnout
na nejvyšší příčky. Zkoušku IHT1 splnili s.Int.Ch.Ulkaine Unique z Kovárny, s.r. s. T.s. Int.Ch.Unai Unique
z Kovárny a Atilla Aboriginal Mystery a dá se předpokládat, že budou pokračovat (prozatím nejvyšší splněná
zkouška tervuerenem v ČR je IHT2 – Munchanga’s First). V záchranařině se kromě Ch.Argent Bruta z Kovárny,
dosud jediného držitele Atestu MV z variety tervueren, začíná objevovat také Fabien Nobby Rock (ZLP2, RH-FLB,
RH-TB).
Mnoho tervuerenů se věnuje s úspěchy agility, dog-dancingu, obedience a dalším sportům. Přestože jejich
výsledky nejsou srovnatelné s pracovními malinoisy, považuji za cenné, že jsou všestranně využitelní a že je čím
dál větší procento psů, kteří se věnují některému druhu výcviku. V ČR nám pomalu dorůstá i generace tervuerenů
z čistě pracovní krve (první je Juki Tarkatan), takže se výhledově máme na co těšit :-)
Zpracovala Hana Pisarčíková

