
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 

SEKCE WSS 

Datum konání: neděle 31. března 2019, 10.30 hod. 

Místo konání: Motel Velký Rybník, Pelhřimov 

1 Zahájení 

 Schůzi zahájil vedoucí sekce Jiří Lazar. 

2 Prezence 

Viz prezenční listina (26 členů, 3 hosté, 11 omluvených členů) 

3 Schválení programu členské schůze 

Vedoucí sekce WSS Jiří Lazar seznámil přítomné s návrhem programu členské schůze, který 

byl jednomyslně schválen. 

Schválený program členské schůze: 

1.  Zahájení 

2.  Prezence 

3.  Volba návrhové komise 

4. Zpráva z výboru KCHLS 

5.  Zpráva vedoucího sekce WSS 

6.  Zpráva poradce chovu WSS 

7.  Vyhodnocení nejúspěšnějších jedinců WSS, Putovní pohár Františka Limla 

8.  Letní sraz WSS 2019 

9.  Diskuze 

10.  Schválení usnesení 

11.  Závěr 

4 Zvolení návrhové komise 

Ing. Hendrych, pí Jirovská, Mgr. Kubíčková – všemi hlasy. 

Zápis ze schůze: Ing. Matiášová. 

5 Zpráva Ing. Pospíšilové z výboru 

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze sekce (11. 3. 2018, Pelhřimov): 

 Poradkyni chovu zajištění adekvátního rozhodčího pro měření kohoutkové výšky a zápis 

potřebných údajů do PP jedince na KV a SV. Zveřejnění jména min. 14 dní před konáním 

akce. Splněno. 



 Vyhotovení formuláře pro udělení souhlasu GDPR do 31. 3. 2018 (provede Mgr. Lazar, 

Ing. Matiášová a p. Jirovská). Splněno 

 Členům sekce WSS, aby zaslali vyplněný souhlas poštou do 30. 4. 2018 k rukám 

Mgr. Lazara. Splněno částečně, úkol trvá. 

 Jednatelce KCHLS projednat ve výboru KCHLS pružnější zveřejňování zápisů z CHR a 

výboru KCHLS. Splněno, viz zápis z jednání výboru ze dne 11. 4. 2018. 

 Jednatelce KCHLS projednat ve výboru KCHLS žádost o zveřejňování účetní uzávěrky 

KCHLS za minulý rok. Splněno, viz zápis z jednání výboru ze dne 11. 4. 2018. 

 Jednatelce KCHLS projednat ve výboru KCHLS možnost zadávat titul CACT na 

zkouškách pořádaných OMS. Splněno, viz zápis z jednání výboru ze dne 11. 4. 2018. 

 Jednatelce KCHLS projednat ve výboru KCHLS úpravy webu KCHLS. Splněno, viz 

zápis z jednání výboru ze dne 11. 4. 2018. 

 Jednatelce KCHLS zajistit dostupnost Soutěžního řádu KCHLS. Splněno. 

Ke zprávě z výboru KCHLS: 

Dne 16. 3. 2019 se uskutečnila Valná hromada ČMKU, KCHLS zastupoval Ing. Kubeš, 

Ing. Šarman a p. Kašpar. Místopředsedou zvolen Ing. Kubeš, členem představenstva pak 

p. Kašpar. 

Změny v zastoupení v komisi VIII. FCI – Ing. Pospíšilová z časových důvodů odstupuje, a to 

k datu 1. 4. 2019, ve funkci ji od 1. 4. 2019nahradí Ing. Šarman. 

Klubové akce 2019:  

Přehled zkoušek je zveřejněn na webu KCHLS; upozornění na MKVZ se zadáním titulu 

CACIT, 15. – 16. 9. 2019, Lipová, okres Cheb. Předpokládá se, že se v této honitbě uskuteční 

i MMŠ v roce 2020. 

KV a SV 2019 – 4. – 5. 5. 2019, Náměšť na Hané. Posuzovat budou specialisté pro plemeno 

paní Karin Brostam Berglund ze Švédska (CHS Don´s) a pan Stig Arne Kjellevold z Norska 

(CHS Westavay). Dále se uskuteční KV bez titulu Klubový vítěz 5. 10. 2019 v Kolíně, WSS 

zde bude posuzovat pan Thomas Graham z Anglie (CHS Nyliram). Upozornění členů na 

opravdu kvalitní rozhodcovské obsazení, je nutno tyto akce podpořit, aby i v dalších letech 

docházelo k pozvání specialistů na WSS. Pochvala práce výstavní referentky p. Děkánkové. 

Plánovány jsou tři výstavy i pro rok 2020, není tedy nutné organizovat samostatnou výstavu 

WSS, ale pokud budeme chtít, můžeme. 

Možnost přeměření kohoutkové výšky – v případě nespokojenosti ze strany majitele psa. 

KCHLS k tomu vydalo toto stanovisko: plemeno WSS nelze měřit mimo kruh nikde jinde než 

na KV nebo SV, kterou KCHLS pořádá. Toto měření provádí předem určení rozhodčí. Pokud 

je majitel psa nespokojen s naměřenou výškou a tuto chce rozporovat, zajistí si na akci 

přítomnost dvou rozhodčích z exteriéru, kteří jsou členy KCHLS, a jednoho člena Dozorčí 

rady KCHLS. Bude provedeno přeměření, které bude zaznamenáno do PP, a je již neměnné. 

Majitel psa nese veškeré výlohy, včetně cestovného, které si tito zúčastnění naúčtují. 

Byl zaveden expresní poplatek za vystavení doporučení ke krytí, pokud majitel feny žádá 

o doporučení v termínu kratším jak 30 kalendářních dnů. Poplatek činí 100 Kč a zasílá se na 

účet KCHLS. 

Informace z CHR, vznik určité podsekce PVP v rámci sekce málopočetných plemen – mají 

vlastního poradce chovu i vedoucího sekce, stejně tak i plemeno KOI. 

V přípravě jsou rozhodčí na WDS Brno v r. 2021; v přípravě je rovněž Speciální světová 

výstava španělů, která by se konala při této akci. 



Zvažuje se vydání Zpravodaje KCHLS v elektronické podobě. 

Sekce ASS zve všechny zájemce na jejich sraz, který se uskuteční v termínu 7. – 8. 6. 2019 

v Českém ráji. Více informací na stránkách sekce ASS. 

6 Zpráva vedoucího sekce WSS 

Zprávu přednesl vedoucí sekce WSS Jiří Lazar: 

 počet členů sekce je již několik let stabilní. Pohybuje se stále kolem sta členů včetně 

zahraničních. 

 schůze sekce jsou pořádány jednou ročně ve Velkém Rybníku. V případě potřeby je 

možno schůzi sekce svolat i na termín letního srazu. 

 zhodnocení letního srazu 2018 v Kostelních Střimelicích a poděkování Tereze 

Tinglové za organizaci a zajištění,  

 snižuje se účast WSS na zkouškách pořádaných KCHLS, 

 OMS nehlásí klubu všechny zkoušky, 

 zvýšila se účast na výstavách a také se zlepšila úprava a předvádění WSS, 

 poděkování Ing. Matiášové a pí Jirovské za správu webu sekce a databáze chovných 

jedinců, 

 poděkoval za propagaci WSS na různých akcích, 

 poděkoval za práci na klubových akcích. 

Kompletní znění zprávy vedoucího sekce je zveřejněno na webu sekce WSS. 

7 Zpráva poradkyně chovu 

Zprávu přednesla poradkyně chovu WSS Ing. Dana Pospíšilová: 

 stručná informace o chovu WSS v roce 2018, 

 v loňském roce výrazný úbytek chovných fen z důvodu věku, 

 zdravotní stav populace WSS: 

 DKK – známy pouze výsledky kladných vyhodnocení (u jedinců zařazovaných 

do chovu), zatím lze stav populace WSS považovat za uspokojivý. 

 Glaukom – majitelé chovných jedinců přistupují k tomuto problému velice 

odpovědně, prakticky u všech WSS, kteří se zapojují do chovu, jsou předložena 

aktuální vyšetření očí; certifikovaní veterinární lékaři zasílají výsledky všech 

vyšetření poradkyni chovu. 

 Stavba těla – populace WSS v ČR se začíná „zmenšovat“ a zejména u fen se stále 

více objevuje slabá kostra, křehká stavba těla a kohoutková výška na dolní hranici. Je 

třeba více zvažovat jednotlivá spojení a k chovu i v tomto směru přistupovat 

odpovědně. 

 Přetrvávají problémy se zasíláním podkladů poradkyni chovu. 

 Pro uchovnění je třeba používat chovnou kartu, která je zveřejněna na webu sekce a 

kromě všech nezbytných údajů obsahuje také souhlas se zveřejněním osobních dat 

(GDPR). 

 Připravuje se nová interní databáze chovných jedinců WSS. 

 Bude prověřena finanční náročnost a zájem majitelů a chovatelů WSS o tištěnou 

„Ročenku WSS“. 



 V roce 2019 bylo zatím vydáno 12 krycích listů, zájem o štěňata trvá; je třeba vážit si 

své chovatelské práce – doporučená cena 15 000 Kč za štěně. 

Kompletní zprávy poradkyně chovu jsou zveřejněny na webu sekce WSS. 

8 Letní sraz WSS 2019 

Letní sraz WSS 2019 se bude konat v tradičním termínu 26. – 28. 7. 2019 v Dymokurech 

v areálu základní školy, hlavní organizátorem bude vedoucí sekce Mgr. Lazar. Podrobnější 

informace – včetně možností ubytování – budou spolu s přihláškou zveřejněny na webu 

sekce. Vítány jsou náměty na program srazu. 

9 Vyhodnocení nejúspěšnějších pracovních a výstavních jedinců 

Nejúspěšnější pracovní pes WSS v roce 2018 

Pořadí Jméno jedince Majitel Body 

1. Cedrik Idol Bohemia Jan Pfauser 361 b. (ZV, PZ) 

 

Nejúspěšnější pracovní fena WSS v roce 2018 

Pořadí Jméno jedince Majitel Body 

1. Darsy Králův Hrádek Šárka Zálešáková 

619 b. (KZV 

r. CACT, BZH, 

BZ, ZVVZ) 

2. Amy od Mlýnského vršku Martina a Petr Váňovi 
470 b. (KZV, 

ZVVZ, SVP, PZ) 

3. Arina Králův hrádek Tereza Tinglová 373 b. (MMŠ) 

 

Absolutní vítěz: Darsy Králův Hrádek 

Nejúspěšnější výstavní pes WSS v roce 2018 

Pořadí Jméno jedince Majitel Průměr 

1. Cedrik Idol Bohemia Jan Pfauser  

2. Clevis Idol Bohemia   

3. Irwin Merylic Mgr. Marie Uhrová  

 

Nejúspěšnější výstavní fena WSS v roce 2017 

Pořadí Jméno jedince Majitel Průměr 

1. Ronja Brixi’s Pride Zuzana Brixí  

2. Catrin Idol Bohemia MUDr. Ilona Doležalová  

3. Akira z Jirčanských alejí Ing. Pavel Hendrych  

 

Absolutní vítěz: Cedrik Idol Bohemia 



10 Udělení „Putovního poháru Františka Limla“  

Vedení sekce udělilo putovní pohár „Františka Limla“ psovi Cedrik Idol Bohemia majitele 

Jana Pfausera. 

11 Diskuze 

Pí Jirovská  

 Interní databáze chovných jedinců je průběžně aktualizována. Chovní jedinci jsou 

v databázi uveřejněni jen tehdy, pokud majitel zašle všechny požadované údaje. Požádala 

majitele a chovatele o kontrolu zveřejněných údajů. Upozornila, že výsledky vyšetření 

DKK jsou označovány písmeny – číselné značení se již nepoužívá. 

Ing. Matiášová 

 domnívá se, že výsledky hospodaření KCHLS mohou být zveřejněny v neveřejné části 

webu KCHLS, kam mají přístup pouze členové klubu. 

 reaguje na výtku, že nebyly zveřejněny zaslané výsledky výstav – pokud by byly zaslány, 

byly by zveřejněny; e-maily nelze považovat za naprosto spolehlivé. 

Mgr. Lazar 

 výsledky výstav mu budou zasílány v kopii, 

 upozornil, že veškerá komunikace s ním, poradkyní chovu i oběma správkyněmi webu by 

měla probíhat hlavně prostřednictvím e-mailu – vyrušování v zaměstnání není vhodné. 

13 Závěr 

Vedoucí sekce WSS Mgr. Jiří Lazar poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim hodně 

úspěchů s jejich svěřenci v nové kynologické sezoně.  

 

 

Zapsala: Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. 

Verifikovali: Mgr. Jiří Lazar a Ing. Dana Pospíšilová 


