
Zpráva poradce chovu za rok 2009 
WELSH SPRINGER SPANIEL k 31. 12. 2009 

 
Chovní jedinci: 

Psi Feny Celkem Nově uchovněno 2009 
7 14 21 

Celkem vyřazeno v roce 2009 10 7 17 
Vyřazeno z důvodu věku 2009 5 5 10 
Vyřazeno z jiných důvodů 2009 
Úhyn, zdravotní stav 

5 2 7 

Import 2009 Bude doplněno po uzávěrce PK 
Předpokládáný úbytek chov. jedinců 
v r. 2010 

1 8 9 

Stav k 31. 12. 2009 29 40 69 
 
Za rok 2009 bylo uchovněno celkem 21 chovných jedinců – 7 psů a 14 fen. Z chovu bylo 
vyřazeno celkem 17 chovných jedinců – 10 psů a 7 fen. K nárůstu vyřazení chovných jedinců 
přispěl apel můj a majitelů chovných fen, aby majitelé chovných psů reálně zvážili možnosti 
svých zvířat a v případě jejich neschopnosti krýt je dále na seznamu chovných psů neuváděli. 
V první polovině roku 2009 totiž došlo k celkem 5-ti případům, kdy byl osloven majitel 
chovného psa s žádostí o krytí a tento odmítl z důvodu fyzické kondice psa. Přičemž ale tito 
psi stále figurovali na seznamu chovných jedinců. Velmi tímto děkuji majitelům chovných 
psů, kteří své psy po uvážení z chovu stáhli – výrazně tak zjednodušili a zpřehlednili situaci 
majitelům chovných fen a doufám, že takto uvážlivě budou jednat i nadále. V roce 2009 byla 
importována 1 fena z Holandska – o této však nemám do současné doby takové informace, 
abych ji mohla blíže představit. Také došlo k importu několika jedinců ze SR – nejedná se 
však o čisté importy, ale o potomky českých psů, kteří na Slovensku kryli. V roce 2010 dojde 
k úbytku celkem 9 chovných jedinců – 1 pes a 8 fen. Podle informací od chovatelů, o kterých 
vím, že připravují jedince k uchovnění, lze předpokládat, že tato ztráta bude minimálně 
vyrovnána. 
 
Zdravotní stav – DKK: 

Psi Feny Celkem Celkem provedeno 25 x 
vyšetření 8 17 25 
S výsledkem: 

0/0 7 10 17 
0/1 1 3 4 
0/2 - 1 1 
1/2 - 2 2 
2/2 - 1 1 

 
Bylo provedeno celkem 25 vyšetření na DKK, výsledky jsou podrobně rozvedeny v tabulce. 
Stále platí to, co v letech minulých – výsledek DKK se mi dostane do rukou pouze v případě, 
že se vyšetřený jedinec stane jedincem chovným. Stále je to příliš malý vzorek na objektivní 
hodnocení problematiky DKK v rámci populace WSS. Bylo by vhodné, aby chovatelé 
působili na nové majitele štěňat a ti na vyšetření DKK docházeli. Tato činnost by měla 
význam především pro samotné chovatele – měli by představu o zdravotní úrovni svého 
chovu a ověřili by si správnost svého chovatelského záměru. Doporučuji všem chovatelům, 
aby dobrovolně a ve vlastním zájmu podstupovali se svými jedinci odborné oftalmologické 



vyšetření zaměřené na dědičné oční vady a choroby. WSS jako plemeno trpí dědičnou oční 
chorobou – primární glaukom (zelený zákal). V ČR se už objevily první případy. Mnoho 
zvířat může tuto vadu mít, aniž by se navenek projevila, ovšem předávají ji svým potomkům. 
Do budoucna se zřejmě nevyhneme povinnému vyšetřování této choroby. Více informací 
o této problematice bude předneseno na schůzi sekce v březnu 2010 a předpokládám, že i na 
letním srazu sekce 2010. 
 
Chov: 
Počet vystavených doporučení 28 
Realizováno krytí 22 
Podílel se na něm počet psů 16 
Zahraniční krytí  6 x 

1. Benton Lookin´for Duck – imp. FIN, SR 
2. Gizmo Fan´t Detica – NL 
3. Tornegaarden´s Sound of Music – DK 
4. Cer Chelbar – SR (2x) 
5. Hammalgarden´s Top Collection – imp.S, 

PL 
Počet vrhů 15 
Z toho nadpočetné vrhy 7 3 x 7 št., 2 x 8 št., 1 x 9 št., 1 x 10 št. 
Nezabřezlo fen 5 
Narozeno štěňat psů fen celkem 
 69 35 104 
Zapsáno štěňat 64 33 97 
 
V roce 2009 bylo vystaveno celkem 28 doporučení ke krytí, realizováno bylo celkem 22 
krytí, podílelo se na něm 16 psů. Z toho 6 psů zahraničních: 1 x finský pes, který je 
importován na Slovensko – Benton Lookin´for Duck (ch.s. od Křetínky), 1 x holandský 
Gizmo Fan´t Detica (ch.s. Seyles), 1 x Tornegaarden´s Sound of Music (ch.s. Frecky Little 
Nose), 2 x Cer Chelbar – pes slovenského chovu (1 x ch.s. od Jaslůvky – fena nezabřezla, 1 x 
ch.s. Merylic), 1 x Hammalgarden´s Top Collection – pes švédského chovu, žijící v Polsku 
(ch.s. Merylic). Velmi děkuji všem těmto chovatelům za cenné a tolik potřebné osvěžení 
krve, zahraniční krytí sebou nese vždy zvýšené finanční náklady a úsilí chovatele, proto je 
třeba toto počínání ocenit a podporovat. Výsledek 2 krytí z konce roku 2009 není v době 
psaní této zprávy ještě znám. Celkem se narodilo 15 vrhů, zapsáno bylo 97 štěňat. Podrobný 
rozbor je uveden v tabulce. 
 
Bylo provedeno celkem 5 kontrol vrhu. Ve čtyřech případech bylo vše v naprostém pořádku, 
v jednom případě byl chovatel upozorněn na nutnost dodržování zásad hygieny chovu a 
správné péče o štěňata. V roce 2009 nebyly žádné výrazné problémy s odbytem štěňat, dalo 
by se říci, že poptávka převyšovala nabídku. Je zajímavé, že se ve vrzích už dlouhodobě 
objevuje většina jedinců samčího pohlaví. Problematika tvorby chovných párů se mírně 
zlepšila. Do chovu bylo zařazeno několik nových psů, které lze použít na feny, které ještě 
v loňském roce neměly k sobě odpovídajícího partnera. Situace není ale zcela vyřešena, stále 
je třeba ze strany chovatelů patřičná uvážlivost ohledně využívání chovných psů. Je nutné, 
aby každý chovný pes nekryl více jak 2-3 feny ročně, není také žádoucí neustálé opakování 
stejných spojení. 
 
U chovatelů se stále opakují stejné nešvary – neposílají útržky složenek od zaplacených 
poplatků, o doporučení ke krytí žádají až několikátý den hárání feny nebo dokonce žádají 



o doporučení na fenu, která není dosud uchovněna. Zatím jsem vždy všem vyhověla a se 
zvýšeným úsilím všech zúčastněných jsme se dopracovali k požadovanému výsledku, ale do 
budoucna si nepřeji, abych podobné „rychlé akce“ musela podnikat. Na vše je třeba dostatek 
času a o krycí list je nutno požádat s předstihem. Pokud si majitel chovné feny přeje ke krytí 
konkrétního psa, měl by být před žádostí o vystavení krycího listu s jeho majitelem 
domluven! Též byl několikrát problém s tím, že majitel feny žádal vystavení krycího listu a 
nebyl členem KCHLS, resp. jeho členství bylo dosud ve fázi řešení, nebo byl členem zcela 
novým a tak se neobjevoval v matrice. Proto je nutné, aby k žádosti o uchovnění a vystavení 
krycího listu byl vždy předložen doklad o členství v KCHLS. V opačném případě je nutné, 
aby se chovatelé obraceli přímo na jednatele KCHLS a postupovali podle podmínek pro 
nečleny. Doporučuji, aby si chovatelé prostudovali normy a řády KCHLS, kde jsou veškeré 
postupy popsány. Též na našem sekčním webu najdete postupy, které potřebujete k vaší 
chovatelské práci. 
 
Chovateli Ing. Chroustovi se povedlo 2 x zapsat vrh plemene WSS pod jedním písmenem a to 
pod písmenem J. Takže máme 2 x Jašu z Hvězdy naděje, 2 x Jima z Hvězdy naděje, atd,. 
vždy ale pod jiným ČLP. Doufám, že tento případ je ojedinělý a všichni chovatelé mají 
dokonalý přehled o svých vrzích. 
 
A ještě jeden evergreen – mnoha chovatelům chybí chovatelský záměr a jejich prioritou je 
především produkce jakýchkoliv štěňat, krycí pes je jim celkem lhostejný, hlavně že je 
blízko. Nezapomínejme, že chov je naše vizitka a s tímto vědomím k volbě potencionálních 
rodičů našich štěňat přistupujme! 
 
Co se týče exteriérové kvality WSS, došlo k mírnému zlepšení. Ovšem hodnocení obou 
rozhodčích na Evropské výstavě španělů a Klubové výstavě KCHLS bylo velmi tvrdé a WSS 
skončil jako nejhůře hodnocené plemeno ze všech plemen chovaných v KCHLS. Tomuto 
jsem se ale podrobně věnovala v minulém čísle Zpravodaje. Nadále je nutné na našich 
zvířatech pracovat. Velké rezervy jsou stále v úhlení, kohoutkové výšce a přehnané 
robustnosti či naopak subtilnosti některých zvířat. V chovu jsou jedinci, kteří se za několik 
týdnů „zmenšili“ či „zvětšili“ i o několik cm... Je třeba si uvědomit, že šidíme především 
sami sebe, všechna tato zdánlivá „vítězství“ se v budoucnu vrátí jako bumerang v podobě 
dalších generací. Významný úspěch zaznamenali naši zástupci na Světové výstavě 
v Bratislavě – Jaslůvka od Jaslůvky (chov.+maj. Ing. Dana Pospíšilová) získala titul Světový 
vítěz mladých a její otec Eastfarm´s Dynamite Duck (chov. Malin Carlsson, maj. Ing. 
Zemánek) se stal Světovým vítězem veteránů.  
 
Na Klubových zkouškách pak stále objevovala stejná jména a tváře. Někteří s vynikajícími 
výsledky, jiní s méně dobrými, ale tak už to bývá. Tuto problematiku bude jistě hodnotit 
výcvikář KCHLS a na webu sekce WSS je už nyní zpracováno podrobné hodnocení WSS na 
všech zkouškách v roce 2009. Doufám ale, že na MMŠ v roce 2010 obsadí naše plemeno 
všechna místa, která nám budou podle klíče určena. 
Závěrem své zprávy bych ráda poděkovala všem, kteří jsou nedílnou součástí dění v naší 
sekci – Ing. Matiášové za správu webu, Ing. Pavlovi Soukupovi za letní sraz a Zdeňkovi a 
Petře Šilbergerovým za spoustu činností, které pro sekci odvádějí. 
 
Všem chovatelům a majitelům WSS jen to nejlepší do roku 2010. 

Ing. Dana Pospíšilová 
poradce chovu 

 


