
Zpráva poradce chovu za I. čtvrtletí roku 2010 
WELSH SPRINGER SPANIEL k 15. 4. 2010 

 
Chovní jedinci: 

Psi Feny Celkem Nově uchovněno 2010 
0 1 1 

Aktuální stav k 15. 4. 2010 29 41 70 
Předpokládaný úbytek 2010 1 8 9 
Import 2010 0 
 
Zdravotní stav – DKK: 
V roce 2010 jsem obdržela pouze jeden výsledek vyhodnocení DKK – fena 0/2. 
 
Chov: 
Počet vystavených doporučení 9 
Realizováno krytí 9 
Podílel se na něm počet psů 8 
Zahraniční krytí  1 x 

Iagos Wind of Sawel From the North (Holandsko – ch.s. 
Seyles) 

Počet vrhů 3 
Z toho nadpočetné vrhy 2 1 x 7 št., 1 x 8 št. 
Nezabřezlo fen  
Narozeno štěňat psů fen celkem 
 11 8 19 
Zapsáno štěňat 8 8 16 
 
Jak je z uvedené tabulky zřejmé, na přelomu jara a léta 2010 lze očekávat celkem 9 (!) vrhů. 
V případě, že feny zabřeznou, narodí se ve velmi krátkém časovém rozpětí více jak polovina 
každoroční produkce štěňat. Doufám, že ani tato situace nepřivodí problémy s odbytem štěňat. 
 
Začátek roku byl pro naše plemeno velmi úspěšný – pes Twigle Noor obsadil v soutěži 
Šampion šampionů ČR 2009 v VIII. skupině FCI 2. místo! 
 
Tento pes se za několik týdnů po úspěchu v této soutěži zúčastnil jako první velššpringršpaněl 
v majetku českého majitele slavné výstavy Cruft´s v anglickém Birminghamu. Ve Special 
Working Gundog class obsadil 2. místo. Dík patří jeho majitelům Ing. Zemánkovi a 
Ing. Matiášové, kteří se s Noorem na tuto výstavu vydali. Více v samostatném článku o této 
akci. 
 
Dne 7. 3. 2010 se uskutečnila v restauraci U Emila v Brně schůze sekce – z hlediska chovu a 
tedy z mého úhlu pohledu tam byly stěžejní 2 body: 

1. přijetí dodatku k chovným podmínkám, který reaguje na rozhodnutí výboru KCHLS 
o sloučení Klubové výstavy KCHLS a Speciální výstavy španělů v jeden víkend.  

2. návrh úpravy zkušebního řádu slídičů – známka z hlasitosti by neměla vliv na zařazení 
do ceny. Tato úprava je však zatím ve fázi zrodu a realizovat tuto myšlenku bude úkol 
na delší časový úsek. 

V roce 2010 nás čeká celá řada zajímavých akcí – nácviky v Malešově, KV a SV KCHLS, 
letní sraz, Mezinárodní klubové všestranné zkoušky, Memoriál Mileny Štěrbové, atd. Pevně 



věřím, že zástupci našeho plemene se všech těchto akcí zúčastní v hojném počtu a budou co 
možná nejlépe prezentovat naše plemeno. 
 

Ing. Dana Pospíšilová 
poradce chovu 

 
 


