
Zpráva poradce chovu za I. čtvrtletí 2009 
WELSH SPRINGER SPANIEL k  29. 3. 2009 

 

Chovní jedinci: 

Nově uchovněno 2009 
Psi Feny Celkem 

1 2 3 

Bude v r. 2009 vyř. z důvodu věku  5 5 10 

Úhyn 2 chovní psi  2 0 2 

Import 0 0 0 

V majetku nečlenů 4 2 6 

Stav k 28. 3 .2009 30 34 64 

 

K 29. 3. 2009 bylo uchovněni celkem 3 chovní jedinci – 2 feny a 1 pes. Bohužel, jsem 

zaznamenala úhyn 2 chovných psů. V jednom případě toto zapříčinila torze žaludku, 

o druhém případu nemám bohužel žádné bližší informace; jednalo se o psa, který je v majetku 

nečlena KCHLS. V roce 2009 bude z chovu vyřazeno celkem 5 psů a 5 fen. V majetku 

nečlenů KCHLS je 6 chovných jedinců, 4 psi a 2 feny. Ve většině případů se jedná o chovné 

jedince, kteří jsou již vyššího věku a čeká je v brzké době vyřazení ze seznamu chovných 

jedinců. V jednom případě se ale jedná o poměrně často používaného chovného psa. 

V případě, že se majitelé těchto jedinců opětovně nestanou členy KCHLS, budou moci být 

jejich jedinci použiti pouze za podmínek, které se vztahují na nečleny KCHLS. 

Od 1. 1. 2008 k dnešnímu dni jsem neobdržela žádné vyhodnocení DKK. Od německých 

chovatelů WSS mi přišla nabídka, abychom se s našimi WSS zúčastnili projektu, kdy je 

možné podstoupit test na DKK z krve jedince. Tento rozbor není ještě oficiálně uznán a není 

možné získat nějaký certifikát o výsledku. Jedná se zatím o výzkum, avšak majitel chovného 

jedince bude mít přehled o jeho genetické výbavě co se DKK týče, nikoliv jen o současném 

stavu, o kterém nás informuje rtg. vyšetření. Pro rozbor je zapotřebí pouze odběr 5 ml krve 

vašeho psa či feny a jeho zaslání do německého výzkumného ústavu. V případě zájmu mne 

kontaktujte, podám bližší informace. 

 

Chov: 

Počet vystavených doporučení 9 

Realizováno krytí 4 

Podílel se na něm počet psů 4 

Zahraniční krytí  2 – 1 x Slovensko Benton Lookin´for Duck 

1 x Holandsko Gizmo Fan´t Detica 

Počet vrhů 2 (1 x pouze 2 přeživší štěňata, narozeno 4) 

Z toho nadpočetné vrhy 1 7 štěňat 

Nezabřezlo fen 3 x marný pokus o krytí - nedošlo ke spojení 

 

Narozeno štěňat psů fen celkem 

 7 5 12 

Zapsáno štěňat 5 4 9 

 

V roce 2009 bylo vystaveno celkem 9 doporučení ke krytí, realizována byla 4 krytí, z toho 

jedno na základě doporučení z roku 2008. Narodily se 2 vrhy – 1 x 8 štěňat, ponecháno 7, 1 x 

4 štěňata – došlo k úhynu 2 štěňat po porodu. Zapsáno bylo 9 štěňat. Ke krytí byli použiti 4 

různí psi – 2 zahraniční (1 x finský Benton Lookin´For Duck – Slovensko, 1 x Gizmo Fan´t 

Detica – Holandsko). Počátkem roku 2009 se ukázalo, že někteří chovatelé věnují zřejmě 



otázce krytí malou pozornost, nebo jsou v tomto směru velmi nezkušení – od počátku roku 

2009 došlo ještě k 3 neúspěšným pokusům o krytí! V jednom případě byl dokonce zraněn 

chovný pes! Pokud si majitelé nejsou jisti správným dnem, je toto možno ověřit rozborem 

krve u veterinárního lékaře! Nepodceňujte prosím tuto problematiku, zbytečně vážíte cestu za 

krycím psem a sebe připravujete o radost z očekávaného vrhu! 

V těchto měsících je značná poptávka po štěňatech – tuto však nejsme schopni pokrýt. Na 

ofic.webu sekce WSS  je umístěna novinka - je zveřejněn plán krytí na rok 2009 – toto se děje 

na základě vystavených krycích listů a dle názvů chovatelských stanic. Pokud má začínající 

chovatel již zaregistrovánu chov.stanici a má vystaven krycí list, ať dodá webmasterovi název 

stanice  a bude do seznamu též doplněn.V seznamu na webu nejsou zveřejněny chovatelské 

stanice, které ačkoliv mají vystaven krycí list, informují o tom, že vrh neplánují. Tato služba 

bude sloužit zájemcům o štěňata, aby se zorientovali v plánované nabídce vrhů a měli tak 

možnost volby od koho a po jakých rodičích si štěně pořídí. 

V současné době přetrvávají a bohužel přetrvávat ještě dlouho budou, problémy s tvorbou 

chovných párů. Většina chovných jedinců je stejného genetického základu a jdou jen obtížně 

tvořit páry. Jen pro názornou představu. – z celkového počtu 30-ti chovných psů: 

- 5 psů 12-ti letých, zřejmě k chovu již nepoužitelných, v roce 2009 budou vyřazeni, 

- 18 psů, které nelze na téměř 90 % fen vůbec použít! 

- 4 psy jde použít pouze omezeně, 

- 3 psi svým původem vyhovují všem fenám. 

A to jsem pro potřeby výše uvedeného příkladu brala v úvahu pouze podmínku zachování 

3 volných generací! Kde jsou další kritéria, jako exteriérové znaky, povaha, zdravotní stav, 

pracovní vlohy… Je nutné v maximální možné míře využívat možností zahraničního krytí 

osvědčenými a kvalitními plemeníky. Za tuto situaci nesou ale zodpovědnost jen a jen sami 

chovatelé, neboť velmi neuváženě používali krycí psy a všichni chtěli použít jen několik málo 

psů, kteří byli v té době „in“, na další kvalitní jedince se zapomínalo a zůstali v chovu 

nepoužiti. Vytratila se tak celá řada kvalitních a zajímavých linií. Vinu na celém neutěšeném 

stavu nesou chovatelé a také jen chovatelé mohou celou situaci napravit, žádný poradce 

chovu.  

Byly provedeny celkem 2 kontroly vrhu, vše bylo shledáno v pořádku, o štěňata i matku 

bylo řádně pečováno v rámci možností chovatelů. Byla vedena potřebná evidence, štěňata 

i fena měla zajištěnu veterinární péči. 

Dále probíhá řešení problému s nejasným původem vrhu „H“ z Hvězdy naděje. Chovateli 

p. Václavu Procházkovi bylo zrušeno opatření – dočasný zákaz chovatelské činnosti – a byl 

mu vystaven krycí list. Zákaz chovu stále přetrvává u chovatele ing. Chrousta a to do vyřešení 

celé situace. 

Koncem roku 2008 došlo k nechtěnému krytí nechovné feny Fina z Dačického háje 

chovným psem Frederik Seyles, oba v držení chovatele pana Otakara Jirmuse, chov.stanice 

z Dačického háje. Jednalo se o spojení dcery a otce. Byla odchována 2 štěňata (pejsci) a 

následně byla prodána formou internetové inzerce bez PP. O tomto informovali členové sekce 

WSS. Chovatel byl na toto dotazován, nic nepopíral, vysvětlil, že o krytí nevěděl, jinak by 

údajně provedl opatření. Celé záležitost byla přednesena chovatelské radě, která na základě 

informací, že p. Jirmus byl vždy řádným chovatelem, rozhodla, že mu bude uděleno pouze 

napomenutí.  

Na závěr této zprávy bych chtěla říci, že bych byla ráda, kdyby chovatelé ve svých 

hlášeních a dalších poskytovaných informacích uváděli pravdivé údaje. „Velššpringří svět“ je 

velmi malý a většina nepravdivých informací vyjde časem najevo a hlavně, šidíme jen sami 

sebe a vše se nám v budoucnu vrátí. Doufám, že tato slova všichni ti, jichž se týkají, pochopí 

a nebudu se muset k tomuto znovu vracet. 



Přeji mnoho zdaru do nadcházející zkouškové a výstavní sezóny a doufám, že se v hojném 

počtu setkáme na kongresu a výstavách ESA v Třeboni a také na srazu sekce v Častolovicích! 

 

Ing. Dana Pospíšilová 

poradce chovu WSS 

 

 


