
Letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců velššpringršpanělů  

Újezd u Černé Hory 21. – 24. 8.2008 
 

I v letošním roce se konala již tradiční a velmi oblíbená akce – letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců 

velššpringršpanělů. Stejně jako v loňském roce celá akce probíhala v turistickém areálu Jižní portál manželů 

Koláčkových. Tento malebný areál leží v blízkosti obce Újezd u Černé Hory. K dispozici jsme měli pestrou 

honitbu MS Újezd u Černé Hory a MS Sychrov Moravské Knínice. Manželé Koláčkovi nám poskytli výborné 

zázemí – rozlehlou a udržovanou louku pro stany, náročnější mohli využít pokojů v ubytovacím zařízení, 

výbornou celodenní stravu a večerní speciality na grilu. V letošním roce zde celý pobyt strávilo celkem 38 

dospělých, 8 dětí, 30 psů (26 velššpringršpanělů, 2 kříženci a 2 angličtí špringršpanělé). Ne všem umožnily 

okolnosti, aby se zúčastnili celého srazu; když budeme počítat všechny, kteří se byť na jediné odpoledne 

zastavili, prošlo srazem celkem 60(!) majitelů a přátel velššpringršpanělů! Účast byla mezinárodní, přijeli za 

námi i naši přátelé ze Slovenska. Počasí nám navzdory pozdně letnímu termínu přálo a tak nic nebránilo tomu, 

abychom příjemně prožili pěkné tři dny. 

První účastníci se začali sjíždět již ve čtvrtek kolem poledne. Čtvrtek byl vyhrazen pro ubytování, procházku 

se psy po okolí a pro přátelské posezení. V pátek ráno byl sraz oficiálně zahájen. Hned po zahájení jsme vyrazili 

do honitby – na programu byly polní práce. Jak již bývá dobrým zvykem, rozdělili jsme se na dvě skupinky 

podle stupně výcviku. Mladí psi šli slídit a učit se základům aportu – tuto skupinu vedl ing. Zemánek. Druhá 

skupina se intenzivně věnovala přípravě na podzimní zkoušky pod vedení ing. Dany Pospíšilové a Zdeňka 

Šilbergera. Zde je nutné vyzvednout velmi záslužnou práci pánů Pavla Soukupa a Tondy Mifka, kteří neúnavně 

zakládali vlečky všem zájemcům. Zvěře k přinášení měly obě skupiny dostatek a tak si všichni zájemci mohli 

tuto disciplínu důkladně procvičit. Měli jsme štěstí na zvěř, velká část pejsků v obou skupinách si mohla v rámci 

slídění procvičit hlasitost a práci na stopě živé zvěře. Po obědě jsme se vydali na rybník, který leží 

v bezprostřední blízkosti areálu. Zde si všichni, i ti nejmladší psí účastníci, procvičili vodní práci. Všichni 

španělé se s velkým nadšením vrhali do vody a bylo velkou radostí pozorovat jejich výkony při přinášení kachny 

z hluboké vody. V 17 hodin za námi přijel Ing. Kliment z LDF MZLU v Brně a přednesl přednášku na téma 

Genetika v chovů psů. Po jeho poutavém výkladu následovala dlouhá diskuse. Ukázalo se, že toto téma je mezi 

chovateli stále aktuální a neztrácí nic na zajímavosti. 

V sobotu ráno se šlo opět pracovat. Jedna skupinka se pod vedením ing. Zemánka vydala do honitby MS 

Sychrov Moravské Knínice a soustředila se na lesní práci. Všichni zájemci si mohli vyzkoušet práci na 

pobarvené stopě. Tyto dráhy byly založeny podle přání zájemců, kdo chtěl, mohl mít barvu starší 12-ti hodin, 

jiný zase jen několik hodin starou. Druhá parta se s ing.Pospíšilovou vydala opět procvičovat přinášení. Všichni 

se ale velmi těšili na odpoledne. Letos byla naplánována novinka – sportovní odpoledne se psem. Soutěžilo se 

v těchto disciplínách: agility, aport buřta a převoz psa na kolečku. Při těchto disciplínách jsme si užili spoustu 

legrace, výkony a kreativita některých dvojic byly pozoruhodné, velkou roli zde hrálo souznění majitele a jeho 

psa. Tyto sportovní disciplíny volně přešly v tradiční střeleckou soutěž pod vedením pana Karla Pospíšila. 

Střelecká soutěž byla v letošním roce rozšířena o hod hvězdicí na terč. Jak se všichni přesvědčili, nešlo vůbec 

o jednoduchou disciplínu. V podvečer se slova ujal pan Zdeněk Šilberger – rozhodčí z výkonu – a uspořádal 

zajímavou besedu na téma „Nové zkušební řády loveckých psů“. Večer patřil vyhodnocení všech soutěží. 

Všichni účastníci byli odměněni drobnými cenami, které věnovali manželé Pospíšilovi, ing. Zemánek, manželé 

Koláčkovi a sekce WSS. 

Neděle patřila ukončení srazu. Rozloučili jsme se s Koláčkovými, někteří jeli domů, jiní se ještě zúčastnili 

výletu. Tradiční nedělní výlet zorganizovala jako vždy paní Ivana Pfefrová. Tentokrát jsme navštívili přehradu 

Boskovice, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Boskovice a Blansko. Měli jsme možnost, díky pochopení 

a laskavosti firmy Povodí Moravy, a.s., vstoupit i do hráze přehrady. Poučný a zajímavý zážitek zakončil oběd 

v nedalekém bistru se zahrádkou.  

Jako vždy náš sraz utekl jako voda a už je v plánu další. Ten příští se uskuteční v termínu 23.–26. 7. 2009, 

tentokrát v Čechách. Organizace se ujmou pánové Soukup a Šimerda a sejdeme se v Častolovicích. Více 

informací najdete na jaře 2009 na stránkách sekce WSS http://www.wss.kchls.cz  (a ve Zpravodaji 1/2009). 

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se zapojili do organizace letošního srazu – ing. Zemánkovi, Pavlu 

Soukupovi a manželům Mifkovým a Šilbergerovým za pomoc s výcvikem, manželům Pospíšilovým za 

organizaci zábav pro děti – i ony jsou důležitými účastníky srazu. Dále všem, kteří přivezli zvěř pro výcvik, ceny 

do soutěží a úplně všem účastníkům, kteří svou přítomností přispěli k příjemnému průběhu celé akce. 

 

   Ing. Dana Pospíšilová 

 vedoucí sekce WSS 

http://www.wss.kchls.cz/

