
Souhrnná zpráva poradce chovu WSS za rok 2010 a 1. čtvrtletí roku 2011 
 

 

Váţení členové sekce, chovatelé, majitelé WSS, 

 

v současné době eviduji celkem 69 chovných jedinců (29 psů a 40 fen) – je patrné, ţe oproti 

loňskému roku dochází k pozvolnému nárůstu. V roce 2011 předpokládám úbytek celkem 10 

chovných jedinců, 3 psů a 7 fen. Tento úbytek bude však bez problémů vyrovnán 

kaţdoročním přirozeným nárůstem chovných jedinců. V roce 2010 došlo k několika 

importům ze zahraničí a to štěně – fenka – z Holandska, další fenka z Německa, pejsek ze 

Slovenska. Dále pak eviduji v roce 2011 import roční fenky z Finska.  

 

Výsledky DKK jsou uspokojivé, všichni vyhodnocení jedinci dosáhli hodnocení 0/0, 

v jednom případě pak 0/2. Otázkou zůstává, nakolik jsou tyto výsledky objektivní – v roce 

2010 jsem obdrţela pouze 10 vyhodnocení. Majitelé nechávají svého pejska většinou vyšetřit 

aţ tehdy, kdy má splněnu část chovných podmínek a je reálná šance na jeho uchovnění. 

Bohuţel, vyšetření DKK u nás stále neznamená běţné vyšetření, které by měl kaţdý chovatel 

u svých odchovů podporovat a u majitelů svých štěňat provádět v tomto směru osvětu. Jen 

vyšetření celých vrhů nebo jejich velké většiny lze povaţovat za reprezentativní vzorek, který 

bude objektivně vypovídat o kvalitě chovu WSS v ČR, co se DKK týká. Dále doporučuji, aby 

chovatelé prováděli dobrovolně vyšetření na dědičné oční vady a choroby. Tato vyšetření 

nejsou zatím chovnou podmínkou, nicméně v budoucnu být mohou, proto buďme připraveni a 

sbírejme tyto informace o svých odchovech uţ nyní. V období 2009 – 2010 bohuţel vypluly 

na povrch nepříjemné dědičné vady srdce, konkrétně defekt komorového septa a 

kardiomyopatie. Doufám, ţe se mi povedlo tyto vady monitorovat a to především díky 

zodpovědnému přístupu majitelů takto postiţených jedinců. Dosavadní výsledky napovídají, 

ţe se jedná o problém jednotlivého spojení, resp. jedné či dvou chovatelských stanic a ţádný 

jedinec z rizikového spojení není zařazen v chovu. Výše popsaný problém dále sleduji a 

doufám, ţe se nebude nadále projevovat. 

 

V roce 2010 jsem vystavila celkem 23 doporučení ke krytí, realizováno bylo celkem 17 krytí, 

podílelo se na něm 13 psů. Z těchto krytí se narodilo 16 vrhů, celkem 104 štěňat (55 psů a 49 

fen), zapsáno pak bylo 82 štěňat (42 psů a 40 fen). Chovatelé pouţili ke krytí v 5 případech 

zahraničního psa; podrobněji je rozvedeno v tabulce jiţ umístěné na webu. 

 

V současné době se pomalu rozbíhá chovatelská sezóna 2011. Dosud jsem vystavila celkem 3 

krycí listy, realizována byla 2 krytí, narodilo se celkem 5 vrhů – tj. 34 štěňat (18 psů a 16 fen), 

zapsáno bylo 30 štěňat (15 psů a 15 fen). V současné době je potvrzena březost 2 fen. 

Současné výsledky napovídají, ţe se i v roce 2011 pravděpodobně dostaneme ke stu 

zapsaných štěňat. Zájem o štěňátka je menší, neţ tomu bylo v roce 2010, na vině je zřejmě 

dopad celospolečenských změn na obyvatele ČR. 

 

K datu 31. 12. 2010 bylo nutno zaplatit členské příspěvky v KCHLS na rok 2011/2012. 

Mnoho členů tak neučinilo, co mám informace, tak většina prostě zapomněla. Je třeba si 

uvědomit, ţe neplatné členství v KCHLS sebou nese mnoho důsledků – někteří se o tom 

osobně přesvědčili na schůzi sekce, kdy byli pouhými hosty, nikoliv právoplatnými účastníky 

schůze s hlasovacím právem. Také po mně několik „jiţ nečlenů“ poţadovalo vystavení 

krycího listu, ve všech případech byl dostatek času na obnovení členství v KCHLS a krycí list 

jim byl vystaven. Pokud si ale někdo jiţ nepřeje být členem KCHLS, nemůţe k tomu být 

nijak nucen či nabádán, jen si musí uvědomit, ţe se na něj jako na nečlena budou vztahovat 



jiné podmínky při chovu, viz web KCHLS, podmínky pro nečleny. V dubnu 2011, jakmile mi 

přijde aktuální matrika, budou na web sekce WSS k chovným jedincům doplněny informace, 

který konkrétní jedinec je v majetku nečlena. K 31. 03. 2011 má naše sekce 81 členů, je tedy 

zřejmé, ţe připomenutí platby členských příspěvků na schůzi sekce mělo svůj význam. V roce 

2010 jsme měli 85 členů. 

 

Rovněţ chci upozornit, ţe celá řada členů má problém s placením povinných poplatků – 

zejména za vystavení doporučení ke krytí či za nadpočetná štěňata. Tyto platby eviduji a 

v případě, ţe někdo z chovatelů nebude mít toto v pořádku, nebude mu z mé strany 

poskytnuta další sluţba, dokud nevyrovná dluţný závazek. Dále upozorňuji, ţe i já mám svůj 

osobní ţivot a náročné pracovní povinnosti, proto není moţné cokoliv ţádat okamţitě. Stejně 

tak na tom je i vedoucí sekce a správkyně webu. Respektujte to prosím. 

 

Ve spolupráci s vedoucím sekce jsem si dala závazek, ţe do konce roku 2011 doplníme 

webové stránky sekce o rodokmeny chovných jedinců, aby bylo k dispozici více informací 

pro výběr chovných párů. Stále více chovatelů přistupuje ke svému chovu zodpovědně, vybírá 

pro spojení kvalitní jedince, nebojí se riskovat krytí v zahraničí či import nového jedince. 

Činnost těchto chovatelů se pozitivně projevuje na kvalitě českého chovu a musím říct, ţe 

mnoho jedinců je jiţ na vysoké úrovni. Na tomto místě bych chtěla těmto chovatelům 

poděkovat a podpořit je v další činnosti. 

 

Dne 6. 3. 2011 v Brně proběhla pravidelná schůze sekce. Zúčastnilo se celkem 27 členů sekce 

a 8 hostů. Účast 27 členů povaţuji za velmi slušnou. Za velmi pozitivní bod celého jednání 

povaţuji fakt, ţe z diskuse vzešel návrh na zrušení disciplíny hlasitost jako povinné podmínky 

pro chovnost. Tento návrh byl přijat hlasy všech přítomných, s výjimkou 1 hlas proti a 1 se 

zdrţel. Osobně toto povaţuji za velký posun plemene kupředu. Hlasitost jiţ nebude dogma, 

které mnohdy rozhodovalo o uchovnění či neuchovnění jedince. Hlasitost jiţ nebude nikoho 

omezovat a snad si i mezi sebou v tomto směru konečně přestaneme lhát a tvářit se, ţe „nám 

to všem hlásí“, přestaneme pokoutně shánět známky z hlasitosti na různých zkouškách a 

nebude nutno, aby některý chovný jedinec měl třeba sedmery ZV, neţ se povede „sehnat 

hlasitost“. V tomto vidím obrovské pozitivum. Hlasitost bude nyní dobrovolná a ten, kdo ji ve 

svém chovu bude mít a bude hlasité WSS chtít chovat, můţe toto vystavovat jako svoji 

devizu, jiný, který bude mít jiné priority, nebude podmínkou hlasitosti nijak diskriminován. 

Pevně věřím, ţe v tomto duchu se ponese i nová úprava Zkušebních řádů a my všichni se 

konečně dočkáme tolerance hlasitého i nehlasitého španěla. Naše úprava chovných podmínek 

byla schválena výborem KCHLS dne 30. 3. 2011 a od tohoto dne je jiţ platná. Nové chovné 

podmínky jsou umístěny zde: 

http://www.wss.kchls.cz/chov1/Chovne_podminky_30032011.pdf  

 

Dalším bodem schůze, o kterém bych se zde chtěla zmínit, je návrh, který jsem vznesla 

ohledně určitého omezení chovu u fen a to na 4 vrhy za ţivot feny. Tento návrh neprošel, coţ 

mne mrzí. Ráda bych zde rozvedla důvody, které mne k tomu vedly. V posledních letech se 

rozmohl odchov štěňat WSS, coţ je dobře a toto jsme vlastně všichni chtěli. Všechno ale není 

úplně tak, jak bych si představovala. Některé feny jsou svými chovateli vyloţeně přetěţovány, 

mají vrhy rok co rok, často velmi nadpočetné a tato štěňata jsou jim ponechána. 

O nadstandardní péči, kterou pak tyto vrhy vyţadují, by se dalo v řadě případů úspěšně 

polemizovat. Bohuţel, jen málo takto vyprodukovaných štěňat má kvalitní předpoklady, ať 

jsou to jiţ exteriérové, pracovní, zdravotní a bohuţel taky povahové. Tito chovatelé se nijak 

na činnosti sekce nepodílejí, jen zcela výjimečně je moţné je potkat na nějaké kynologické 

akci – v podstatě je o nich slyšet pouze tehdy, kdyţ se zajímají o vystavení krycího listu. 

http://www.wss.kchls.cz/chov1/Chovne_podminky_30032011.pdf


Těchto chovatelů není naštěstí mnoho, převaţují chovatelé spolehliví, kteří svým fenám 

i odchovům dávají vše. Chápu, ţe někteří účastníci schůze si nepřáli další chovatelské 

omezení. Ráda bych tedy alespoň poţádala ty, o nichţ píši o několik řádků výše, aby se 

zamysleli nad svým „chovatelským“ počínáním, aby se pokusili najít ve své chovatelské práci 

nějaký záměr, aby sebekriticky zhodnotili výsledky vrhů předchozích a především, aby se 

zamysleli nad svým přístupem ke svým chovným fenám. 

 

Na chůzi sekce byli rovněţ vyhodnoceni nejúspěšnější jedinci WSS na výstavách a zkouškách 

z výkonu za rok 2010 a také byl udělen Limlův pohár. V loňském roce se na výstavách 

i zkouškách dobře prezentovala celá řada WSS, za coţ jim patří dík. Tuto záleţitost zde 

nebudu příliš rozvádět, je to oblast široká, která si zasluhuje zvláštní prostor, viz zápis ze 

schůze a zpráva vedoucího sekce. 

 

Dále bych chtěla apelovat na zhoršující se mezilidské vztahy. Je třeba si uvědomit, ţe ne 

kaţdý pes můţe být šampiónem, ne kaţdý musí vyhrávat výstavy či zkoušky. Kaţdý, i ten 

šampión, má své klady i zápory, a kdo jiný neţ majitel, by toto měl o svém psu vědět. Ne 

vţdy se musí nutně shodovat názor majitelů s názorem rozhodčího. Proto, i kdyţ 

s hodnocením zrovna nesouhlasíme, nepřičítejme vítězství jiných nějaké nespravedlnosti či 

protekci, nepřeme se s rozhodčím a nevnucujme mu svůj názor. Úplným vrcholem je 

poškozování ostatních úspěšnějších účastníků prostřednictvím nějakého veřejného média. 

Jsem ráda, ţe u nás k tomu zatím nedošlo, ale povaţuji za nutné o této vysoce neetické 

činnosti informovat. Kaţdý pes by měl být nejkrásnější především pro svého majitele a tak je 

to v pořádku. Další kapitolou jsou nepravdivé, poškozující informace o odchovávaných 

štěňatech. Chápu, ţe se můţe jednat o konkurenční boj, ale pokud uţ máme potřebu bojovat, 

bojujme čestně a uvádějme pravdivé informace. 

 

12. 3. 2011 se uskutečnila VH ČMKU, kde bylo zvoleno nové předsednictvo a orgány 

ČMKU. Místopředsedou předsednictva byl zvolen Ing. Kubeš, místopředseda našeho klubu. 

Dále byl členem předsednictva zvolen pan Miloš Kašpar, hlavní poradce chovu KCHLS. Pan 

Miloš Kašpar je i členem Kynologické komise ČMKJ a jeho stěţejním úkolem je příprava 

návrhu novelizace zkušebních řádů pro slídiče, samozřejmě ve spolupráci se zástupci 

jednotlivých plemen. Není pevně stanoveno ţádné datum, ke kterému má novelizace 

proběhnout. Více info naleznete na webu ČMKU, tj. http://www.cmku.cz . 

 

Dne 30. 3. 2011 jsem se zúčastnila zasedání chovatelské rady ve Velké Bíteši. Zpráva 

chovatelské rady bude zpracována samostatně a bude umístěna na webu KCHLS. Stěţejní 

informace pro WSS samotné a celou sekci jsou umístěny na webu sekce WSS, pod odkazem 

novinky. Ţádám, aby všichni chovatelé věnovali zvýšenou pozornost těmto informacím a 

začali se zde uvedenými pokyny okamţitě řídit. 

 

Jelikoţ Zpravodaj KCHLS bude vydáván pouze 2 x ročně a s omezeným počtem stránek pro 

kaţdou sekci, upozorňuji na nutnost sledování novinek na webu sekce WSS. Snaţíme se, aby 

se tam vţdy objevily aktuální informace. 

 

V roce 2011 nás čeká KV KCHLS na zámku Kačina, dále pak SV v Luhačovicích. 

Upozorňuji, ţe absolvování těchto akcí je nezbytnou podmínkou chovnosti a bude zde 

organizováno měření, kontroly chrupu, apod. Další významnou akcí v roce 2011 jsou 

Mezinárodní klubové všestranné zkoušky Lipová. Dále pak letní sraz WSS společně se schůzí 

sekce. Pravidelné nácviky v Malešově, které organizovala sekce ASS, byly pro letošní rok 

zrušeny z důvodu velkého mnoţství jiných kynologických akcí konajících se v době 

http://www.cmku.cz/


tradičního pořádání této akce. Přeji všem mnoho úspěchů na těchto akcích a děkuji za 

dosavadní chovatelskou činnost a prezentaci plemene na zkouškách a výstavách. 

 

Závěrem chci poděkovat mým spolupracovníkům v sekci a to zejména vedoucímu sekce panu 

Šilbergerovi a správkyni sekčního webu Ing. Matiášové, kteří se společně se mnou snaţí o co 

nejlepší informovanost a vyţití členů sekce WSS. Poděkování patří i organizátorům srazu 

2010 a taky organizátorům srazu nadcházejícího. 

 

 

Ing. Dana Pospíšilová 

poradkyně chovu WSS 

 

 


