ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO TERVUERENY (2014)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je ke konci roku 2014 evidováno celkem 73 chovných psů ve věku do 10-ti let a 68 chovných. 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 2014 bylo vystaveno 21 elektronických krycích listů na 19 různých fen, pro 12 různých CHS. Bylo nakryto
celkem 19 fen od 12-ti různých chovatelů.

Tabulka využitých psů v chovu v roce 2014
Jméno psa

Celkem
krytí
1
1
1

Zabřezlo
fen
0
1
1

Cor Deabei HD A

1

1

Dashur Djalli z Kovárny

1

1

Deep Space Nine di Zinxavi (NL) HD A -

1

1

1
1
1

0
0
1

1
1

1

0

1

1

1

1

0

Prot Deabei HD A

2

2

Tweed Deabei HD A
Zephyr Uphen z Kovárny HD A
Zippity Deabei HD A

1
2
2

1
1
2

Arthos v.Kürnberg (A) HD A
Askan v.Fagimo (A) HD A
Carlo Deabei HD A

groen

Neúspěšná
krytí
1

5
8
13
(z toho 6 z krytí v roce 2013)
8
9 Groen.
(z mezivarietiního krytí
s fenou Tervuerenkou)
8
(z krytí v roce 2013)

Elyos du Moulin du Verger (SK) HD A
Fly des Pistes Noires (F) HD A
Gordon des Souvenirs d’Otonne (F) HD A
Hooper Deabei (UK) HD A
Indian Tonic Mojito des Iris du Domaine
Mouren (F)
Mescalero Dog Arabat HD A

4

4
4 Terv.,3 Groen
(z krytí v roce 2013 –
mezivarietní krytí s fenou
Tervuerenkou)

Noble Black Archi z Kovárny HD A - groen
Omega du Bois du Tót OFA exc. (krytí
importovaným zmraženým semenem z USA)

Počet zapsaných štěňat
v roce 2014

1

1

4
(plus 9 narozených až v roce
2015)
3
7
12

V roce 2014 se realizovalo poměrně vysoké procento zahraničních vrhů, nicméně většina fen v takových krytích
bohužel nezabřezla.

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 2014
19
13
(68%)
15
(+3 vrhy nar.z krytí ze sklonku roku
2013,
-1 vrh nar. v r.2015)
4
96
(50 psů + 46 fen)

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)

6,4

7

3

0

4
(4,16% z živě narozených štěňat)
80 štěňat
(celkem 92, odečteno 12 groenendaelů
vzešlých z MV krytí terv.fen)
(nárůst o 27% vůči roku 2013)

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

Vyštěpenci a mezivarietní krytí v roce 2014
Tervuereni z mezivarietního krytí T fena x G pes: D – Callistopeia 3P+1F BOT
Tervuereni z mezivarietního krytí G fena x T pes: M – z Kovárny 2P+3F BOT
Vyštěpení tervuereni z Groenendaelů: A – Storytelling 2F BOT, S – Randy Dog 1P+1F BOT
Vyštěpení tervuereni z Malinois: nejsou
Vyštěpení Tervuereni a Tervuereni z mezivarietního krytí po Groenendael matce nejsou započítáni ve statistické
tabulce (viz výše)

Importy v roce 2014:
Ulu Gratsiano z Ukrajiny, imp.Beata Štýbrová

Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2013 se zúčastnilo popisných přehlídek 10 psů a 9 fen. Jedna fena se nenechala změřit a byla jí
akce odložena. Tři feny a jeden pes, všichni zahraniční, se zúčastnili pouze povahového testu, z toho jeden pes
nebyl změřen.
Během akcí nebyli předvedeni žádní psi s vylučující vadou dle standardu. Všicni měli korektní skus
(většinou nůžkový nebo těsně nůžkový, jedna fena klešťový) a kompletní chrup.
Tervuereni v ČR nemají žádné problémy s barvou, maskou a charbonáží (barva jako přednost u téměř
40% zvířat, více zvýrazněná charbonáž jen u něco málo přes 10% zvířat). Většinou mají výborné typy; stále velmi
slušné typy vykázali i jedinci z pracovních nebo kombinovaných (práce x exteriér) spojení.
Stále stejné nedostatky se opakují už celá leta: 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, volné lokty. Toto odpovídá situaci
ve světě.
Povahového testu se zúčastnilo 11 psů a 12 fen (4 zahraniční účastníci se nahlásil pouze na PT). Jedna
česká fena a jeden zahraniční pes se nenechali změřit.
Netradiční aport letos předvedli: Ejhle Novterpod – 100/A/O4, Charon Deabei – 100/A, Jeremias Nobby
Rock – 100/A, Oberon Dog Arabat - 90/A, Especial Fool z Kovárny – 100/A, Gaika Elmar Slovakia – 77/A, Boco
Moravia Merilen – 94/A/O2P,1P, Ginna Elmar Slovakia – 82/A/O2P,O3P a Giro z Kovárny – 97/A/O1P,1P. To je
celých 50% možných účastníků (na PT v Mladé Boleslavi nebylo možno předvést nepovinné cviky).
Nepovinný cvik obrany letos předvedli hned 4 tervuereni – Ejhle Novterpod bohužel s hodnocením O4,
Boco Moravia Merilen – 94/A/O2P,1P, Ginna Elmar Slovakia – 82/A/O2P,O3P a nejlepší obranu předvedl Giro
z Kovárny – 97/A/O1P,1P.
Plný počet – 100 bodů získalo hned pět tervuerenů – již zmiňovaní Ejhle Novterpod, Charon Deabei,
Jeremias Nobby Rock, Especial Fool z Kovárny a Eager Enricco z Kovárny. Nejmenší počet bodů získala polská
fena Alhambra Dart – 60b.

Zahraniční účastníci bohužel zhoršili celkové hodnocení PT, kdy ze čtyř nastoupivších jeden měl odloženo
a ostatní získali v průměru jen 80,66 bodů. Zajímavé na povahových testech bylo také to, že mezi hůře
hodnocenými střelbami byly i dvě feny po matce z pracovní linie.
Nejhorším cvikem bylo letos měření – 79% možných bodů. Následoval těsně aport – 86,2% možných bodů
(stejně jako vloni tu statistiku zkazili jen tři psi; aport jinak patřil k suverénním cvikům u Tervuerenů), střelba –
87,9%, kontakt s cizí osobou – 88% a chování v kruhu – 89,5% možných bodů. K silným stránkám Tervuerenů
patřilo přivolání do skupinky a průchod skupinkou cizích osob – obojí 97,1%, setkání s cizí osobou – 96,2% a také
potěšitelně rušivé vlivy ve skupince – 95,9%
Jako každý rok, i letos byly velké rozptyly mezi jednotlivými psy:
100 bodů:
4 psi + 1 fena (23,82%; vloni 9,54%)
91-99 bodů:
4 psi + 3 feny (33,33%, vloni 57,14%)
81-90 bodů:
2 psi + 5 fen (33,33%, vloni 19,04%)
71-80 bodů:
1 fena (4,76%, vloni 4,76%)
61-70 bodů:
nikdo (vloni 4,76%)
60 a méně bodů: 1 fena (4,76%, vloni 4,76%)
Celkový průměr: 90,43 bodů (v roce 2013 – 91 bodů, v roce 2012 - 90,35 bodů, v roce 2011 - 88, 54 bodů)

RTG DKK:
V roce 2014 bylo v ČR vyhodnoceno 24 Tervuerenů
Rok 2014
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

83,33% (20 jedinců)
12.50% (3 jedinci)
4,16% (1 jedinec)
0%
0%

Pro srovnání
Rok 2013
Rok 2012
90,48% (19 jedinců)
77,77 %
0%
7,40 %
4,76% (1 jedinec)
11,11 %
4,76% (1 jedinec)
3,85 %
0%
0%

RTG DLK:
V roce 2014 byli vyhodnoceni na RTG DLK všichni Tervuereni, kteří byli rentgenováni na DKK, tj. 24 jedinců.
23 z nich mělo výsledek 0/0 (95,65%), jeden jedinec měl výsledek 0/1 (4,35%)

Vyšetření SA, OCD a PL:
V roce 2014 bylo vyšetřeno 8 Tervuerenů na SA a pět na OCD, nikdo na luxaci patelly. Všichni byli negativní – bez
postižení.

Vyšetření očí:
Víme o 26-ti vyšetřených BOT. Z toho se jednalo o pět štěňat (vyšetření ještě u chovatele), 7 dospělých psů
s prvovyšetřením a 14 dospělých psů opakovaně vyšetřených. Všichni byli „DOV prostí“.
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.
Smutné také je, že ti, kteří byli v minulosti vyšetřeni jako postižení některou dědičnou oční vadou, nemají zájem
toto vyšetření zopakovat a minimálně se tak ujistit, jak nemoc postupuje.

BAER
V roce 2014 nebyl vyšetřen žádný jedinec

Úspěchy BOT
Výstavní - v roce 2014 byli čeští tervuereni opět velmi úspěšní na poli výstavním. Na prestižní Nationale
d’Elevage ve Francii tentokrát čeští tervuereni doslova zazářili: s.r. s. T.s. Unai Unique z Kovárny skončila jako
Výborná 2, známku Výborná 3 získala s.r. s.Ch. Divine Venus z Kovárny, známku Výborná 4 získala s.Ch. Zase
z Kovárny, známku Výborný 5 pak Hooper Deabei a Pretty Dog Arabat. V extrémně silné třídě otevřené pak byla
Výborná 10 s.r. s. Ch.Caramel Pancake z Kovárny a Výborná Enough Crazy z Kovárny. Divine, Caramel a Hooper
získali i velmi prestižní francouzskou selekci.
Světové výstavy FMBB se zúčastnilo méně jedinců z ČR, vzhledem ke vzdálenosti. Výborně tam dopadla
Ch.Bao Crazitta – V1, CK, res.CAC a 4.nejlepší fena. Na Speciálce Finska, která se konala den předtím získala V1

a CK. Ve Finsku dopadly výborně i ve Finsku žijící české odchovy – Taika Deabei na finské speciálce V4, CK a na
FMBB světovce V2, CK a Ch.Lotar Dog Arabat na finské speciálce V4, CK a na FMBB světovce Výborný.
Na FCI Evropské výstavě se předvedlo velké množství českých psů a odchovů, neboť se tato akce konala
v Brně. Přestože se jí účastnilo i poměrně velké množství zahraničních psů, nenechali se ti čeští zahanbit a
v rámci Tervuerenů všechny velké tituly šly „do Čech“ – BOB, CACIB, Evropský vítěz získala s.r. s. T.s. Int.Ch.Unai
Unique z Kovárny, BOS, CACIB, Evropský vítěz u psů Ch.Oberon Dog Arabat, BOJ, CAJC, Evropský vítěz
mladých Rena Randy Dog, BOV, Evropský vítěz veteránů P.E.Int.Ch.Venus Innah z Kovárny, Evropský vítěz
veteránů Int.Ch.Zealous Juvell z Kovárny. České odchovy obdržely i res.CACIBy u obou pohlaví (JCh.Bahram
Crazitta a s.r. s. Ch.Divine Venus z Kovárny) a vyhrály i CACe v ostatních třídách (Zippity Deabei, s.r.Int.Ch.Pjotr
Deabei, JCh.Pretty Dog Arabat, Ori Randy Dog).
Jako tradičně měli české odchovy silné zastoupení na klubových a speciálních výstavách na Slovensku.
Na Klubové výstavě na Slovensku získal s.r. T.s. Killi Deabei titul Klubového vítěze, BOB a BIS, s.r. s. T.s.
Int.Ch.Unai Unique z Kovárny zde získala CAC ČKŠ a BIS pracovních tříd, její dcera Little Unai titul BIS Baby a
P.E.Int.Ch.Venus Innah z Kovárny získala titul BIS veterán. Další české odchovy získaly CAC (JCh.Heroin
z Kovárny, s.Ch.Dashur Djalli z Kovárny, s.r. s. Ch.Caramel Pancake z Kovárny). Na speciální výstavě na
Slovensku získala výše zmíněná Unai titul CAC ČKŠ Vítěz speciální výstavy, BOB a BIS pracovních tříd,
o.Ch.Zicora Nica z Kovárny získala BIS veterán, JCh.Little Unai z Kovárny CAJC, VSV mladých, BOJ a BIS Junior
a Ch.Decent Demon z Kovárny získal CAC, ČKŠ a VSV.
Pracovní - Tervuerenům se dařilo i na poli pracovním. Jako vůbec první Tervueren v ČR získala titul CACT
(čekatel šampiona práce) importovaná fena čistě pracovní krve s.r.ut. Juki Tarkatan, která se umístila na 13.místě
na MČR všech plemen IPO3. Předtím úspěšně prošla dvěmi výběrovými závody (14. + 8.místo) a na závěr sezóny
se umístila na 23.místě na MČR BO IPO3. Ve sportovním výcviku splnilo poměrně velké množství Tervuerenů
nižší zkoušky (IPO-V, IPO1, IPO2, ZM, ZVV1). Ve stopařině jsme měli úspěšného Tervuerena exteriérové krve
t.Xpert Zealous z Kovárny, který v roce 2014 složil zkoušku ZPS1 a několikrát zkoušku FH2 a kvalifikoval se a
zúčastnil se výběrového závodu na MČR stopařů všech plemen. Stopařskou speciálku ZPS1 složila i Anny Grace
Savage from Moravia. V pasení se dokonce hned čtyři Tervuereni posunuli do kategorie IHT2 – s.Ch.Yassi Venus
z Kovárny, s.r. s. T.s.Int.Ch.Unai Unique z Kovárny a její sestra s.Int.Ch. Ulkaine Unique z Kovárny a Ch.Decent
Demon z Kovárny. Několik dalších Tervuerenů se s úspěchy začíná pasení věnovat a tak se těšíme, že snad už
v roce 2015 budeme mít v ČR prvního Tervuerena s vrcholovou zkouškou IHT3. V Agility stabilně závodí několik
Tervuerenů s vynikajícími výsledky, v roce 2014 se kvalifikovali na MS BO tito: Daffy Těchlovice (34.místo
v jednotlivcích) a Munchanga’s First (účastník finále), za Polsko pak Ch.Yethro Saphir z Kovárny (50.místo
v jednotlivcích, 3.místo v družstvech). Pro rok 2015 se kvalifikoval na MS BO opět Daffy Těchlovice. Kvalifikace na
MS BO v Obedience dosud není uzavřená, ale je prakticky jisté, že ČR bude reprezentovat i několik Tervuerenů.
Tervuereni běžně skládají i další zkoušky, ať už se jedná o nižší zkoušky z NZŘ a MZŘ (ZZO, BH), KJ ČR (ZOP,
ZPU1), či zkoušky Agility nebo DogDancingu. Každá složená zkouška vypovídá o schopnosti psa učit se a
pracovat a posunuje tým směrem k těm vyšším.
Zpracovala Hana Pisarčíková

