
Zpráva poradce chovu za rok 2008 
WELSH SPRINGER SPANIEL k 31. 12. 2008 

 

Chovní jedinci: 

Nově uchovněno 2008 
Psi Feny Celkem 

1 7 8 

Vyřazeno z důvodu věku 2008  7 7 

Import 0 0 0 

Předpokládáný úbytek fen v 2009  5 5 

Stav k 31. 12. 2008 33 32 65 

 

V roce 2008 bylo uchovněno celkem 8 jedinců. Z těchto osmi jedinců má ZV pouze jedna 

fena, všichni ostatní mají sloţeny zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Z důvodů věku bylo 

vyřazeno celkem 6 fen, 1 fena pak musela být ze zdravotních důvodů ihned po vrhu 

sterilizována. Pes nebyl vyřazen ţádný, v roce 2009 předpokládám úbytek 5-ti chovných fen a 

to z důvodu věku.  

Co se chovných psů týče, osobně povaţuji ze strany jejich majitelů za nutnost, aby 

sledovali stav svých psů a k této problematice přistupovali objektivně. V případě, ţe pes jiţ 

není v chovné kondici, je nezbytné oznámit tuto skutečnost poradci chovu. Neboť se 

v poslední době několikrát přihodilo, ţe majitel chovného psa odmítl majiteli feny tuto nakrýt 

a to z důvodu, ţe jeho pes je jiţ starý a není schopen krytí. I přes to ale zůstává uveden 

v seznamu chovných jedinců, coţ je velmi neseriózní přístup k majitelům fen. Apeluji na 

všechny majitele chovných psů, aby se zamysleli nad kondicí svých psů a zváţili, zda má 

ještě význam, aby jejich jedinci figurovali dále v seznamu chovných jedinců. Věku 12-ti let 

dovrší a bude tak z chovu vyřazeno v roce 2009 celkem 5 psů. 

 

Zdravotní stav – DKK: 

Celkem provedeno 9 x 

vyšetření 

Psi Feny Celkem 

2 7 9 

S výsledkem: 

 0/0 1 5 6 

 0/1 1 1 2 

 2/2  1 1 

 

Ze shora uvedených výsledků by se mohlo zdát, ţe zdravotní stav populace WSS je dobrý. 

Osobně nepovaţuji tyto výsledky za příliš vypovídající o skutečnosti. Vzorek 9-ti vyšetřených 

WSS za rok 2008 je příliš malý na to, aby mohl být povaţován za reprezentativní a tedy 

směrodatný pro další opatření v tomto směru. V českém chovu WSS se prozatím v ţádné větší 

míře nevyskytují další choroby. Přehled o zdravotním stavu WSS vede ve spolupráci 

s poradkyní chovu paní Petra Šilbergerová, kdy z této evidence vyplývá, ţe další choroby, 

pokud se vyskytnou, tak prozatím nahodile. Mnoho majitelů WSS vyuţilo moţnosti nechat si 

vyšetřit svého jedince Dr. Dostálem na dědičné oční vady a choroby a to na Speciální výstavě 

v Brně-Ţebětíně dne 7. 9. 2008, kdy toto bylo pro vystavované psy provedeno zdarma. Pokud 

je mi známo, všichni jedinci tímto vyšetřením prošli s výsledkem negativní. Vyšetření očních 

vad a chorob není v ČR povinné, avšak pro mnoho majitelů chovných jedinců se do budoucna 

stane nutností. V případě zájmu o pouţití zahraničního psa toto jeho majitel po majiteli feny 

zpravidla vyţaduje. V současné době jsou zdravotní testy v českém chovu WSS prováděny 

pouze na základě dobrovolnosti. 

 



Chov: 

Počet vystavených doporučení 18 

Realizováno krytí 14 

Podílel se na něm počet psů 10 

Zahraniční krytí  3 x Slovensko, pes Benton Lookin´for Duck 

Počet vrhů 11 

Z toho nadpočetné vrhy 6 vţdy 7 štěňat 

Nezabřezlo fen 2 

 

Narozeno štěňat psů fen celkem 

 38 30 68 

Zapsáno štěňat 34 28 62 

 

V roce 2008 bylo vystaveno celkem 18 doporučení ke krytí, k 31. 12. 2008 bylo realizováno 9 

krytí, podílelo se na něm celkem 10 psů, z toho ve 3 případech byl pouţit zahraniční pes. 

Jedná se psa finského původu, Benton Lookin´for Duck, který je umístěn na Slovensku. Tento 

pes na chvíli vyřešil neutěšenou situaci s nedostatkem nepříbuzných psů v našem chovu, 

přinesl potřebné osvěţení krve, ale domnívám se, ţe 3 narozené vrhy po tomto psu v jednom 

kalendářním roce a čtvrté plánované krytí na leden 2009 je v současné době dostačující. Bylo 

by vhodné vyuţít i některé další zahraniční psy, aby tolik potřebné osvěţení krve zdárně 

pokračovalo. Kolik doporučených psů bylo z výše uvedeného počtu na přání a kteří psi byli 

kolikrát doporučeni lze najít v níţe vloţené tabulce Přehled o vystavených doporučeních, 

krytích a vrzích k 31. 12. 2008. Celkem bylo odchováno 11 vrhů, ve dvou případech feny 

nezabřezly, na výsledek 1 krytí z listopadu 2008 se teprve čeká. Narodilo se celkem 68 štěňat, 

zapsáno bylo 62 štěňat. Z vlastní zkušenosti mohu říci a jistě mi to celá řada chovatelů 

potvrdí, ţe převaţoval zájem o štěňátka samičího pohlaví. Problém s odbytem štěňat jsem 

u nikoho nezaznamenala. Zájem o štěňata byl i s koncem roku 2008 značný. 

Exteriérová kvalita WSS je bohuţel, jak ukazuje prezentace jedinců na výstavách, velmi 

špatná. Jen několik málo jedinců plně splňuje podmínky standardu. Naše odchovy mají velké 

problémy s nedostatečným zaúhlením pánevních končetin, s tím souvisejí vady hřbetu a 

pohybu. Často se téţ vyskytuje úzký chod pánevních končetin. Vyskytuje se značná 

různorodost WSS – co se výšky týče. Na všechny tyto problémy chovu WSS budou 

upozorněni rozhodčí VIII. sk. FCI na školení, které se bude konat dne 15. 3. 2009 v Třebíči. 

V roce 2008 byla velmi dobrá účast WSS na Klubových a spec. výstavách KCHLS. V roce 

2009, na výstavách u příleţitosti Kongresu ESA, budou WSS posuzovat specialisté na 

plemeno. Účast na těchto akcích mohu jen doporučit. Vím, ţe kritiku nikdo neslyší rád, ale 

výše uvedené exteriérové vady jsou bohuţel nepopiratelným faktem a je zapotřebí se této 

problematice věnovat a snaţit se je vhodným výběrem partnerů eliminovat. 

Prakticky nulová byla účast WSS na klubových zkouškách, loni opakovaně vznášela naše 

sekce stíţnosti na výbor KCHLS, ţe se majitelé WSS nemohou z důvodu nedostatku volných 

míst prezentovat na zkouškách, stěţovali si na nemoţnost přihlásit se. Ve srovnání s počtem 

účastníků z řad WSS na klubových zkouškách v roce 2008 tak působí naše poţadavky a 

stíţnosti přinejmenším podivně. Zúčastňovali se a úspěšně prezentovali naše plemeno: Gabi 

Jifex, Aris Merylic, Gars od Jaslůvky. Fena Gabi Jifex vedená panem Jindřichem Fenclem 

úspěšně dokončila MMŠ v I. ceně se 451 body a titulem CACT. Gratuluji všem účastníkům 

klubových zkoušek a děkuji za pěknou prezentaci plemene. Celkově sloţilo zkoušky lovecké 

upotřebitelnosti v roce 2008 32 WSS (údaj převzat z evidence výcvikáře KCHLS). 



Dále probíhá řešení celé kauzy chovatelů Procházka x Chroust, ohledně sporného původu 

vrhu „H“ z Hvězdy naděje. Celé problematice bude věnován samostatný příspěvek ve 

Zpravodaji 1/2009 a na webu. 

Závěrem této zprávy bych ráda popřála do nadcházející výstavní a zkouškové sezóny jen 

to nej a samozřejmě také mnoho úspěchů a radostí v osobních ţivotech našich členů a jejich 

rodin. 

Ing. Dana Pospíšilová 

poradce chovu WSS 


