ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO TERVUERENY (2016)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je ke konci roku 2016 evidováno celkem 66 chovných psů ve věku do 10-ti let a 53 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 2016 bylo vystaveno 24 elektronických krycích listů na 22 různých fen, pro 13 různých CHS. Bylo nakryto
celkem 23 fen od 13-ti různých chovatelů.

Tabulka využitých psů v chovu v roce 2016
Jméno psa

Celkem
krytí

Zabřezlo
fen

Neúspěšná
krytí

Počet zapsaných štěňat
v roce 2015
0
(6 štěňat se narodilo až na
počátku roku 2017)

Caesar von den Wilden Erlen (D)

1

1

Cool Tiger of the Beautiful Black One (D)
Decent Demon z Kovárny
Enzo des Sofira d’Alsace (F)
Grimmendans Nayko (B)

1
1
1
1

0
1
0
1

Hard Black Ozzy z Kovárny - groen

1

1

Hubert du Domaine d’Emyty (F)
Irresistible Mister Red-T dei Bacirubati
(IT)
Jeremias Nobby Rock
Justinblue de la Belgerie (B)
Kabor Dog Arabat
Luavjan’s Fast and Furious (It)
Mescalero Dog Arabat
Prot Deabei
Ruutipussi Berserkki (SF)
Saphir Zealous z Kovárny
Taipan vom Further Moor (D/CZ)
Tweed Deabei
Vigilia Sacra Lénox (B)
Xapp Deabei
Zippity Deabei

1

1

10
0
(8 štěňat se narodilo až na
počátku roku 2017)
8

1

1

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
2

7
7
5
3

1
7
1

1
10
1
6
1
6
6
2
13

V roce 2016 chovatelé využívali různé psy, i z různých linií, za což jim patří dík. Žádný pes nebyl použit více, než
2x. Chovatelé využívali zhusta zahraniční krytí, bohužel více než 1/3 zahraničních krytí končila neúspěšně – fena
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 2016
23
16
(69,56%)
14
(+1 vrh nar.z krytí ze sklonku roku
2015, -3 vrhy nar.v r.2017)

98
(53 psů + 45 fen)

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)

7

6,3

1

1

1

0

97 štěňat
(zvýšení o 27,6% proti roku 2015)

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

6

Vyštěpenci a mezivarietní krytí v roce 2016
Tervuereni z mezivarietního krytí T x G – žádní
Vyštěpení Tervuereni z Groenendaelů – žádní
Vyštěpení Tervuereni z Malinois: A – Apaluka 1P, C Jankari – 2F, D Malevil Bohemia – 1P+1F
Vyštěpení Tervuereni nejsou započítáni ve statistické tabulce (viz výše)

Importy v roce 2016:
Casyka’s Crocus – fena importovaná z Holandska (imp.Lucie Kazměrčíková, Denisa Kazměrčíková, Alena
Hudáková)
Ketunpolun Kin of Wolves – fena importovaná v dospělém věku z Finska (imp.Renata Tvrdá)

Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2016 se zúčastnilo popisných přehlídek 9 psů a 10 fen. Všichni úspěšně splnili popisnou přehlídku i
povahový test, jeden pes a dvě feny ještě musí dodat vyhodnocení RTG DKK + DLK k dokončení chovnosti, zbytek
je chovných.
Mezi jedinci se nevyskytli žádní s vylučující vadou dle standardu, všichni měli korektní skus (jeden limitní
nepravidelný), dvěma fenám chybělo oboustranně P2, přičemž jedna z nich měla ještě navíc nadpočetnou P1.
Drtivá většina zvířat má požadovanou barvu, masku i charbonáž, s tím dlouhodobě nejsou problémy.
Z častých vad se jako obvykle objevují nedostatky v utváření hrudníku a předhrudí, nedostatky v úhlení (málo
výrazné), římské nosy nebo jejich náznaky, slabší stopy. Pozornost by měli chovatelé věnovat i občas se
vyskytujícím slabším spodním čelistem a špičatým čenichům.
S lítostí musím konstatovat, že poměrně výrazné procento předvedených tervuerenů mělo problémy
s povahou a to zejména při posouzení v kruhu, kde dochází k většímu kontaktu a manipulaci se psem. Zejména se
to týkalo poslední akce v roce 2016. Celkem devět zvířat, což je skutečně velké množství, mělo v kolonce povaha
zápisy typu: nervózní, nedůvěřivý, submisivní, v útlumu, dokonce několik jedinců bylo až tak nedůvěřivých a
nervózních, že vrčeli při pokusu o manipulaci i ze strany majitele. Jen dva psi měli povahu jako přednost. Pevně
doufám, že problémy s povahou nebudou pokračovat a vrátíme se k celkem pohodovým a vyrovnaným psům z let
předchozích.
Povahového testu se zúčastnilo 9 psů a 10 fen, z toho jeden pes opakovaně. Jak jsem výše uvedla,
problémy s povahami se odrazily i na výsledcích povahových testů. Nejnižší výsledek - 67 bodů – si odnesl Cairo
Porta Bohemica. Plný počet bodů získali Enter Novterpod a Lots of Love z Kovárny.
Netradiční aport předvedlo 9 jedinců: Enter Novterpod – 100/A, Qwerty Dog Arabat – 97/A, Farka Deabei –
96/A, Copy Moravia Merilen – 94/A, Erd Těchlovice – 93/A, Chia z Kovárny – 92/A, Bunuel de Paliaro – 88/A,
Prisca Dog Arabat – 86/A, Bien Moravia Merilen – 85/A. To je plných 45% povahových testů. Nepovinný cvik
obrany předvedl jeden pes – Bunuel de Paliaro, s výsledkem 3P,3P.
Nejhorším cvikem – jako již po několikáté, bylo měření – průměrně 77% bodů. Druhý nejhorší cvik bylo
chování v kruhu a aport – průměrně 79% bodů. Bohužel celí tři psi neprojevili ani nejmenší zájem o aport a

z tohoto cviku dostali nulu, což celkově snížilo průměrný bodový zisk. Mezi nejlepší cviky patřilo přivolání do
skupinky – 98,5%, kontakt s cizí osobou – 96% a průchod skupinkou – 95%. Průměrný bodový zisk ze střelby byl
91%, přičemž je nutné doplnit, že jednomu psu byly veškeré body ze střelby anulovány pro ovlivňování hračkou.
Pokud bychom tedy tohoto psa nezapočetli do statistiky (PT opakoval, takže již v ní jednou je), vyšlo by ze střelby
95,7% bodů, což je o necelé 2% méně, než vloni.
100 bodů:
2 psi + 0 fen (10%; vloni 14,29%)
91-99 bodů:
3 psi + 5 fen (40%; vloni 57,14%)
81-90 bodů:
2 psi + 4 feny (30%; vloni 28,57%)
71-80 bodů:
2 psi + 1 fena (15%; vloni 0%)
61-70 bodů:
1 pes (5%; vloni 0%)
60 a méně bodů: nikdo (vloni 0%)
Celkový průměr: 88,45 bodů (v roce 2015 – 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 2016 bylo v ČR vyhodnoceno 22 Tervuerenů
Rok 2016
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

95,46% (21 jedinců)
4,54 % (1 jedinec)
0%
0%
0%

Pro srovnání
Rok 2015
78,58% (11 jedinců)
14,28% (2 jedinci)
7,14% (1 jedinec)
0%
0%

Rok 2014
83,33% (20 jedinců)
12.50% (3 jedinci)
4,16% (1 jedinec)
0%
0%

RTG DLK:
V roce 2016 bylo vyhodnoceno na RTG DLK 21 tervuerenů (jedna fena absolvovala pouze přerentgen na DKK,
proto neměla vyhodnocené DLK, ty má z původní země, odkud byla importována). Všech 21 tervuerenů mělo
výsledek DLK 0/0.
Vyšetření SA, OCD, PL a LTV:
V roce 2016 bylo vyšetřeno 8 Tervuerenů na spondylartrózu (SA), všichni s výsledkem SA 0. Tři jedinci byli
vyšetřeni na OCD s výsledkem „nepostižen“, dva na luxaci patelly (PL) s výsledkem 0/0. Tři jedinci byli v roce
2016 vyšetřeni na LTV s výsledkem 0. LTV je poměrně nové vyšetření a veterinární komora zatím nemá pro něj
metodiku, proto ho většina veterinářů nechce psát oficiálně. Jako klub se snažíme diskutovat s VK na změně,
neboť toto vyšetření se ukazuje být velmi důležité ve spojitosti se spondylartrózou a caudou equinou.
Vyšetření očí:
V roce 2016 zorganizoval klub hromadné vyšetření DOV nejen při klubové výstavě, ale také při popisné přehlídce a
povahovém testu v Ratenicích a dále ještě jedno v Přerově. Celkem víme o 36-ti vyšetřených BOT, z toho u 21 psů
a fen se jednalo o opakované vyšetření. Ve dvou případech u veteránů (nejstarší Venus Innah z Kovárny 12 let a 4
měsíce a dále Lutin z Kovárny – 10 let). Dále bylo vyšetřeno 13 štěňat (2 vrhy) ještě u chovatele. Všichni vyšetření
byli s výsledkem „DOV prostý“. Jak již standardně upozorňuji, vyšetření má platnost 12 měsíců, protože dědičné
oční vady se mohou s věkem vyvíjet, proto je třeba vyšetřovat opakovaně.
Z tohoto hlediska už počet vyšetřených není nijak veselý. Níže naleznete tabulku krytí i vrhů v roce 2016 (nakryto
nebo narozeno v roce 2016, včetně neúspěšných krytí) z hlediska vyš.očí
Počet
Počet
kombinace
kombinace
spojení
spojení
Nevyšetřen x nevyšetřen na DOV
3
Nevyšetřen x aktuální vyšetření DOV
7
Nevyšetřen x prošlé vyšetření DOV
5
Prošlé x aktuální vyšetření DOV
2
Prošlé x prošlé vyšetření DOV
2
Aktuální x aktuální vyšetření DOV
4
V deseti kombinacích (tj.43%) tedy ani jeden z rodičů neměl aktuální vyšetření DOV. Ze sedmi kombinací
„nevyšetřen x aktuální“ se v pěti případech jedná o zahraniční krytí, kde si majitelé fen zařídili aktuální vyšetření
DOV, bohužel zahraniční plemeníci jej ještě neměli; toto je u belgických ovčáků v zahraničí stále trochu problém
díky minimální osvětě.

Úspěchy BOT
Výstavní - v roce 2016 jsme měli celkem velké zastoupení českých tervuerenů na Nationale d’Elevage ve
Francii. Ze psů byl předveden s.Int.Ch.Dashur Djalli z Kovárny ve třídě šampionů, kde získal známku V3, splnil
také testy povahy vč.obrany a v neděli získal prestižní francouzskou selekci Sujet Recommandé. V mezitřídě fen
byla předvedena Nevada Deabei a získala známku Výborná a testy povahy. Ve třídě pracovní byla předvedená s.r.
s. T.s. Int.Ch.Unai Unique z Kovárny, skončila jako V2. Testy povahy i selekci má z předchozích let. Další fenka ve

stejné třídě, s.h.Int.Ch.Yassi Venus z Kovárny skončila jako výborná a splnila testy povahy s obranou. Ve třídě
„starších mladých“ získala známku Výborná 1 fenka JCh.Oliva Deabei. Ve třídě „mladších mladých“ získala
známku Výborná 4 JCh.Quickie z Kovárny a Velmi dobrá JCh.Am I Lischka Yassalen, která také splnila CANT
s výborným výsledkem.
Na světové výstavě BO, která se konala v květnu ve Francii se předvedli z ČR jen groenendaelové.
Na slovenské klubovce získal titul Klubového vítěze mladých český odchov Dembe Moravia Merilen, BIS
dorost pak JCh.Am I Lischka Yassalen a několik českých odchovů získalo CAC, respektive res.CAC
FCI Světové výstavy v Rusku se zřejmě nezúčastnil žádný český zástupce. FCI Evropské výstavy
v Bruselu se zúčastnil Int.Ch.Oberon Dog Arabat a s.Int.Ch.Pretty Dog Arabat – oba V2 ve třídě šampionů.
Velkým úspěchem českého chovu byl zisk prestižního a nesmírně obtížného titulu Champion de France,
vůbec poprvé pro belgického ovčáka z ČR – a to pro fenku s.r. s. T.s. Int.Ch. Unai Unique z Kovárny. V roce 2016
se zúčastnila ve Francii 5-ti výstav, přičemž se jí podařilo získat „velký“ CAC vítězstvím CAC & CACIB na
Championaat de France, dále získala V2 na výše zmíněné Nationale d’Elevage, CAC & BOB na Speciální výstavě
v Metz, V1 na mezinárodní výstavě v Metz a titul dokončila ziskem CAC, CACIB & BOB na mezinárodní výstavě
v Marseille. Za zmínku stojí také titul BOS pro – v době výstavy - 12ti letou fenu P.E.Int.Ch.Venus Innah z Kovárny
na Championaat de France a VN2 pro mladou JCh.Quickie z Kovárny tamtéž, která si následně ještě připsala V2
ze speciálky v Metz.
Pracovní - rok 2016 byl pro tervuereny úspěšný.
Agility: Mistrovství ČR BO a AUO v Agility mezi BO vyhrála v Polsku žijící tervuerenka z českého chovu
JCh.Yessica Venus z Kovárny a získala i CACAg. Od titulu Mistr ČR jí bohužel dělil polský majitel a tak titul putoval
druhému nejlepšímu v součtu – opět tervuerenovi – A3 Daffy Těchlovice. Do reprezentace na MS BO 2017 se
probojovala tervuerenka Ejhle Novterpod.
Obedience: Na podzimním 7.Mistrovství ČR BO a AUO v Obedience získal titul Mistra ČR také tervueren –
Ch.Decent Demon z Kovárny. Decent Demon bude spolu s Tweedem Deabei reprezentovat ČR také na MS BO
v kategorii OB2. Další dva tervuereni (Xapp Deabei a Niki z Hückelovy vily) získali místo v reprezentaci na MS BO
v kategorii OB1. Niki zároveň skvěle zabodovala na MČR všech plemen v Obedience, kde v kategorii OB1 získala
druhé místo.
Pasení: Na historicky prvním Mistrovství ČR BO v pasení titul připadl zástupci variety groenendael, nicméně
během roku si hned dva tervuereni vybojovali první čekatele šampiona práce – CACT v této disciplíně. Byli to s.h.
Int.Ch.Yassi Venus z Kovárny a Ch.Decent Demon z Kovárny.
Sportovní výcvik: Nejlepší varietou byl tervueren i na prvním Poháru KCHBO ve stopování. Mezi 17ti závodníky
různých plemen se v rámci belgičáků dostal nejvýše t.Xpert Zealous z Kovárny a s 95,5 body obsadil celkově
druhé místo. Xpert se kvalifikoval a účastnil také výběrového závodu na MR a MS stopařů. Na výběrových
závodech pro M ČR IPO3 se předvedla opět i tervuerenka s.r.ut. Tarkatan Juki a ve Svatoslavi obsadila 14.místo.
Na MČR BO v IPO3 se ukázala Finka Deabei, která obsadila 29.místo
Mondioring: tervueren byl k vidění i na MR BO v Mondioringu – v kategorii MR1 obsadila Chanuka Deabei
5.místo. Chanuka se také probojovala do reprezentace ČR na MS BO 2017
Vrcholovou zkoušku v roce 2016 složili tito Tervuereni: Atilla Aboriginal Mystery (IHT3), s.h. Int.Ch.Yassi Venus
z Kovárny (IHT3), t.Xpert Zealous z Kovárny (IPO3) a Sepp Deabei (IPO3). Nejvyšší jednoodílové pak Anika
Destemido (FPr3) a Goran Gango Stříbrný rybník (FPr3) – téměř všichni zde uvedení (až na Aniku) jsou
z exteriérové linie, o to je jejich úspěch cennější.

Zpracovala Hana Pisarčíková

