ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO TERVUERENY (2015)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je ke konci roku 2015 evidováno celkem 68 chovných psů ve věku do 10-ti let a 65 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 2015 bylo vystaveno 20 elektronických krycích listů na 20 různých fen, pro 14 různých CHS. Bylo nakryto
celkem 18 fen od 14-ti různých chovatelů. Dále byla nakrytá v mezivarietním krytí Tervueren fena, která porodila
jen Groenendaely a tento vrh je tak uveden ve statistice PCH pro Groenendaely.

Tabulka využitých psů v chovu v roce 2015
Jméno psa

Celkem
krytí
1
1
1
1
1

Zabřezlo
fen
1
0
1
1
1

Neúspěšná
krytí

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Hard Black Ozzy z Kovárny HD A - groen

1

1

Hooper Deabei (UK, dočasně v CZ) HD A
Jeremias Nobby Rock HD A
Julian Nobby Rock HD A
Mescalero Dog Arabat HD A

2
1
1
1

2
1
0
1

Noble Black Archi z Kovárny HD A - groen

1

1

Prot Deabei HD A

1

1

Unir v.Sprangerhof (NL) HD A
Zephyr Uphen z Kovárny HD A

1
1

1
1

Berkana D’Jo (F) HD A
Boco Moravia Merilen HD B
Carlo Deabei HD A
Dashur Djalli z Kovárny HD A
Diwan de Kerprigent (F) HD A
Dolce Vita de la Fureur du Crépuscule
(SF) HD A – groen.
Fly des Pistes Noires (F) HD A
Geysir v.d.Goldenen Bersteinsonne
(LUX) HD A

Počet zapsaných štěňat
v roce 2015
9

1
6
4
10

9
(z toho 4 Groenendaelové)
8
Vrh se očekává v 2/2016
1
6
5
(z toho 2 Groenendaelové)
14
(z toho 9 z krytí realizovaného
v roce 2014)
7
4

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 2015
18
13
(72,22%)
13
(+1 vrh nar.z krytí ze sklonku roku
2014, -1 vrh nar.v r.2016)
3
(+2 psem v majeteku UK majitele, ale
trvale žijícím v ČR)
82
(38 psů + 44 fen)

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)

6,3

6,4

1

3

0
76 štěňat
(celkem 82, odečteno 6 groenendaelů
vzešlých z MV krytí terv.fen)
(snížení o 5% vůči roku 2014)

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)

Vyštěpenci a mezivarietní krytí v roce 2015
Tervuereni z mezivarietního krytí T fena x G pes: A – Yassalen 1P+2F BOT, Q – z Kovárny 1P+4F BOT
Tervuereni z mezivarietního krytí G fena x T pes: P – z Kovárny 3P+4F pouze BOG, zahrnuti ve statistice PCH pro
BOG
Vyštěpení tervuereni z Groenendaelů: A – BriBiaDai 2F,
Vyštěpení tervuereni z Malinois: C – Sagitta Epirum 1P, E – Nieder Bohemia 1P, L – z Ostrova Baber 1P, U –
Extra Temperament 2F, E – od Dračice 1P+1F
Vyštěpení Tervuereni a Tervuereni z mezivarietního krytí po Groenendael matce a nebo z čistě černého vrhu
nejsou započítáni ve statistické tabulce (viz výše)

Importy v roce 2015:
Just Magical Tervueren at Yassalen – pes z Francie, imp.Alena Köhlerová
O’Hara d’Aquivelt - fena ze Španělska, Lenka Dvořáková (zatím není přeregistrovaná v ČR)

Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2015 se zúčastnili popisných přehlídek 2 psi a 12 fen. Jeden pes se nenechal změnit, hodnocení
mu bylo odloženo. Zbývající jeden pes a všechny feny měli pozitivní doporučení pro chov, ale jedna fena musí
ještě dodat vyhodnocení DKK+DLK. Zbytek je chovných.
Neměli jsme žádné jedince s vylučující vadou dle standardu, všichni měli korektní skus, jedné feně chyběl
zub P3.
Jako v minulých letech, statisticky nebyly žádné problémy s barvou či maskou. Už se nám ale objevují
problémy s elegancí, kompaktností, těžšími typy hlav a delšími formáty, což souvisí s tím, že v roce 2015 byly
předvedené také tři feny z pracovních spojení a jedna fena vyštěpená z pracovních malinois.
Častější nedostatky jsou ohranou písničkou všech let minulých – ustupující čela, slabší stopy, náznaky
římského nosu, špičatější čenich či dokonce jednou slabší spodní čelist. Dále mělčí či užší hrudníky, často méně
vyvinuté nebo dokonce nedostatečně vyvinuté předhrudí. Občas strmější úhlení. Letos se vyskytlo také více
jedinců se světlejším okem. Tři fenky (z toho dvě sestry) měly horší hodnocení v sekci povaha – nervózní,
nedůvěřivé či vrčí při kontaktu.
Povahového testu se zúčastnili 3 psi (z toho jeden zahraniční) a 12 fen. Jedna další fena si doplnila
nepovinný cvik aportu. Jeden pes se nenechal změřit (viz popisná přehlídka).
Body byly letos v podstatě vyrovnané, žádný extrémní výsledek se díkybohu nekonal. Nejmenší bodový
zisk – stále velmi slušných 88 bodů získala Brandy Porta Bohemica a Bazz Moravia Merilen. Plný počet bodů
získala Chanuka Deabei a Jaunty Juvell z Kovárny.
Netradiční aport předvedlo sedm jedinců: Chanuka Deabei – 100/A, Jaunty Juvell z Kovárny – 100/A,
China Deabei – 97/A, India Deabei – 96/A, Baileys Porta Pohemica – 95/A a Ilein Deabei – 90/A. Dále pak Yassi
Venus z Kovárny, která si aport pouze dodělávala k již absolvovanému PT (95/A). Tentokrát bylo možné předvést

aport i na PT prováděném u klub.výstavy. Celkový počet předvedených aportů je tedy 46,6%, o malinko méně, než
vloni.
Bohužel žádný pes nepředvedl obranu (vloni to byli hned 4 psi).
Jako vloni, i letos bylo nejhorším cvikem měření, kde psi získali v průměru 82,86% bodů (nicméně oproti
loňsku mírné zlepšení). Druhým nejhorším byl kontakt s cizí osobou – 88,57%, všechny další cviky již byly za 90%
a více bodů. Nejlepší cviky bylo stejně jako vloni přivolání do skupinky – 100% bodů, aport – 99,28%; celkem
překvapivě střelba – 97,5% a stejně jako vloni rušivé vlivy ve skupince – 97,14%.
Určitě bude pro mnoho chovatelů zajímavé srovnání exteriérové vs.pracovní krve. Díky účasti čtyř
„pracáků“ ze tří různých nepříbuzných vrhů lze už slušně vysledovat, co je čí silná a slabá stránka.
U pracovních psů byl průměrný bodový zisk 95 bodů, s plným ziskem na střelbě, aportu, přivolání do
skupinky a jen s nepatrnou ztrátou na rušivých vlivech. Naopak v chování v kruhu a setkání s cizí osobou získali
méně bodů, než byl průměr celé skupiny.
Průměrný bodový zisk psů z exteriérové krve byl téměř shodný – 94,4%. Plný zisk měli na přivolání do
skupinky a ztrátu jedné desetinky bodu na aportu. Střelba s 96,5% byla lehce pod průměr celé skupiny. Zisk
z chování v kruhu byl zase o pár desetinek lepší, než v celé skupině.
100 bodů:
1 pes + 1 fena (14,29%; vloni 23,82%)
91-99 bodů:
0 psů + 8 fen (57,14%, vloni 33,33%)
81-90 bodů:
1 pes + 3 feny (28,57%, vloni 33,33%)
71-80 bodů:
nikdo (vloni 4,76%)
61-70 bodů:
nikdo (vloni 0%)
60 a méně bodů: nikdo (vloni 4,76%)
Celkový průměr: 94,57 bodů (v roce 2014 – 90,43 bodů, v roce 2013 – 91 bodů, v roce 2012 - 90,35 bodů, v roce
2011 - 88, 54 bodů)

RTG DKK:
V roce 2015 bylo v ČR vyhodnoceno 14 Tervuerenů
Rok 2015
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

78,58% (11 jedinců)
14,28% (2 jedinci)
7,14% (1 jedinec)
0%
0%

Pro srovnání
Rok 2014
Rok 2013
83,33% (20 jedinců)
90,48 %
12.50% (3 jedinci)
0%
4,16% (1 jedinec)
4,76 %
0%
4,76 %
0%
0%

RTG DLK:
V roce 2015 byli vyhodnoceni na RTG DLK všichni Tervuereni, kteří byli rentgenováni na DKK, tj. 14 jedinců.
Všichni měli výsledek 0/0.

Vyšetření SA, OCD a LTV:
V roce 2015 bylo vyšetřeno 5 Tervuerenů na spondylartrózu (SA), všichni s výsledkem SA 0. Jeden další pes byl
vyšetřen na OCD a LTV s výsledkem prostý postižení.

Vyšetření očí:
Víme o 19-ti vyšetřených BOT. Z toho se jednalo o 7 štěňat vystřených ještě u chovatele a 12 dospělých psů,
z toho většina sedm opakovaně. Až na jednoho jedince s nálezem Pannusu, byli všichni „DOV prostí“.
Opět apeluji na všechny majitele a chovatele, aby si uvědomili, že oční onemocnění se mohou s věkem měnit a
jedno vyšetření (navíc v mladém věku) negarantuje, že pes bude celý život zdravý. Proto je ideální, aby psi měli
v době krytí platné vyšetření očí (ne starší 12-ti měsíců).

Úspěchy BOT
Výstavní - v roce 2015 jsme měli bohužel jen malé zastoupení na Nationale d’Elevage ve Francii.
Importovanému pejskovi se nedařilo a fenka z českého chovu Copy Moravia Merilen získala V5 v mezitřídě.
Selekci nikdo nezískal.
O to větší zastoupení měli čeští tervuereni na Světové výstavě BO, která se tentokrát konala v ČR. Vypsat
všechny by zabralo moc místa, kompletní výsledky lze nalézt v databázi klubu. Nejlépe si z českých tervuerenů
vedl s.Ch.Dashur Djalli z Kovárny, který získal titul FMBB Světový vítěz 2015 a BOS. Vítězové svých tříd byli také
Qwerty Dog Arabat, s.r. Hooper Deabei, s.Ch.Carlo Deabei, Int.Ch.Cron de el Segadal, s.r. s.Int.Ch.Divine Venus
z Kovárny a P.E.Int.Ch.Venus Innah z Kovárny.

Na slovenské klubovce získal titul BIS Puppy importovaný Just Magical Tervueren at Yassalen, titul
Klubový vítěz a BOS pak s.Ch.Dashur Djalli z Kovárny a BIS pracovních tříd s.Int.Ch.Yassi Venus z Kovárny. Na
speciálce BIS Veterán s.r. s. T.s. Int.Ch. Unai Unique z Kovárny. Na polské klubovce nebyl žádný český BO. Na
rakouské vyhrál třídu Candor Moravia Merilen, Apres a Berry de Paliaro.
U našeho západního souseda se na speciálce nebo klubovce předvedl v roce 2015 jen jediný tervueren:
Bluejay Balpoa získal druhé místo na speciálce BSD ve Faulenrostu.
FCI Světové výstavy v Itálii se zúčastnila Ch.Pretty Dog Arabat (r.CAC, r.CACIB) a s.Int.Ch.Oberon Dog
Arabat (V3). FCI Evropské výstavy v Norsku se zúčastnil pouze ve Finsku český odchov s.r.Int.Ch.Pjotr Deabei
(V2)
Pracovní - rok 2015 byl ve znamení MS BO pořádaného v České republice a tedy i daleko víc obsazeného
českými závodníky. Mezi IPO startovala na „divokou kartu“ s.r.ut.Tarkatan Juki a skončila na 60.místě.
V reprezentaci na Agility jsme měli tervuerena Daffy Těchlovice (27.m v kvalifikačním běhu). Za Polsko
reprezentoval český odchov Ch.Yethro Saphir z Kovárny (kvalifikován do finále, 38.ve finálovém jumpu).
V Obedience za ČR startoval tervueren Ch.Tweed Deabei (10.místo v OB1), Ch.Decent Demon z Kovárny
(16.místo v OB1) a Czech Novterpod (12.místo v OB2).
Kromě toho si vedli tervuereni skvěle i v dalších vrcholových závodech, přičemž v roce 2015 získal
tervueren teprve druhý CACT v historii této variety – konkrétně to byl t.Xpert Zealous z Kovárny, který se také
kvalifikoval a účastnil MR stopařů všech plemen.
Na výběrovém závodě pro MČR všech plemen v IPO skončila tervuerenka s.r.ut. Tarkatan Juki na pátém
místě.
Poprvé jsme měli českého tervíka na Mondioringu – fena Chanuka Deabei získala na MR ČR belgických
ovčáků 2.místo v kategorii MR1.
První tervueren v historii ČR také složil vrcholovou zkoušku z pasení – IHT3 a to Ch.Decent Demon
z Kovárny.
Rovněž poprvé v české historii složil tervueren vrcholovou dvoudenní stopařskou zkoušku IPO-FH, byl to
t.Xpert Zealous z Kovárny.
Na MČR BO a AUO v Obedienci bylo hned několik českých tervuerenů, v kategorii OB-Z z nich nejlépe
skončila Bacardi Porta Bohemica (celkově 2.místo v kategorii), v OB1 pak JCh.Xapp Deabei (celkově 3.místo
v kategorii) a v OB2 bohužel žádný český tervueren nesplnil limit.
Na MČR všech plemen v Obedienci bylo tervuerenů jen málo (většina nahlášených se nedostavila) –
v kategorii OB-Z vyhrála fenka Niki z Hückelovy vily, v kategorii OB-2 se umístil Ch.Tweed Deabei na 2.místě.
Co se týče zkoušek, ani v roce 2015 tervíci nezaháleli:
Vrcholovou zkoušku IPO3 splnil JCh.Xapp Deabei a Mona Lisa ze Svobodného dvora.
Několik tervuerenů splnilo všestranné zkoušky s obranou (IPO1, ZM, ZVV1 a dále jedno-oddílové zkoušky
(FPr, UPr, SPr), kde se k nejvyšší probojoval t.Xpert Zealous z Kovárny (UPr3), JCh.Znova z Kovárny (FPr3)
Konečně po delší době máme zase tervuerena aktivně se věnujícího záchranařině – mladičký Duckling
Noble Callistopeia splnil v roce 2015 zkoušky ZZZ a RH-TE. Mnoho tervuerenů skládalo nižší zkoušky
z Obedience, stopařiny, poslušnosti či pasení.

Zpracovala Hana Pisarčíková

