
Zpráva poradce chovu WSS ke dni 15. 10. 2011 
 

 

Vážení přátelé, chovatelé, příznivci a majitelé Welsh Springer Spanielů, 

 

obracím se na vás s výsledky chovatelské, výstavní a pracovní činnosti za rok 2011 a to 

v době, kdy je už více jak ¾ sezóny 2011 za námi. Začnu chovem a strohými čísly. 

 

1) Chovní jedinci 

Chovní jedinci celkem 71 

Chovné feny 37 Chovní psi 34 

Z toho nárůst v r. 2011 3 Z toho nárůst v r. 2011 4 

Předp. úbytek v r. 2012 5 Předp. úbytek v r. 2012 3 

V majetku nečlena KCHLS 4 V majetku nečlena KCHLS 2 

 

Úroveň počtu chovných jedinců se drží na stále stejné, nepatrně se zvyšující úrovni. 

V současné době ještě očekávám uchovnění několika dalších jedinců po splnění zkoušek 

z výkonu a provedení DKK. 

 

2) Zdravotní stav 

Vyšetřeno celkem 7 

Negativní (0/0 až 1/1 – feny) 3 Negativní (0/0 až 1/1 – psi) 3 

Hraniční (1/1 až 2/2 –feny) 0 Hraniční (1/1 až 2/2 –feny) 1 

 

Jako obvykle se jedná v případě DKK pouze o vyšetření chovných jedinců. Další vyšetření 

DKK buď nejsou prováděna a nebo se jejich výsledek nikdy nedozvíme… Někteří chovatelé 

provádějí dobrovolně i oftalmologická vyšetření. Tato aktivita je velmi přínosná a pro 

chovatele je devizou do budoucna. 

 

3) Chov 

Počet vystavených doporučení 

v r. 2011 

13 (+ převis platných krycích listů z roku 2010) 

Z toho storno doporučení ke krytí 3 

Z toho zahraniční doporučení ke krytí 3 

Uskutečněných krytí 10 

Z toho nezabřezlo 1 

Z toho zahraniční krytí  1 GB – CHS Avoir Du Nez, pes Glenbrows 

Timelord 

Narozeno štěňat 63 

Z toho psi 33 

Z toho feny 30 

Zapsáno štěňat 54 

Z toho psi 25 

Z toho feny 29 

 

Při porovnání počtu vystavených krycích listů v r. 2011, storna a uskutečněných krytí je 

zřejmý číselný nesoulad. Příčinou toho je převis několika krycích listů z r. 2010. Většina 

chovatelů totiž začala žádat o krycí listy se značným časovým předstihem, což je naprosto 

v pořádku. Několik krycích listů z roku 2011 je dosud nevyužito a je předpoklad, že do konce 



roku dojde ještě k několika krytím. V jednom případě zapříčinila storno krycího listu 

neschopnost zvoleného krycího psa krýt a majitel chovné feny nevyužil dalšího krycího psa 

v pořadí a rozhodl se spojení nerealizovat. I toto se bohužel stává a je na zvážení majitele 

krycího psa, zda jej i nadále ponechá v seznamu chovných psů a bude vystavovat majitele 

chovných fen možným nezdarům. Většina chovatelů má o krycím psu pro svoji fenu předem 

jasno, mých služeb k navržení vhodných krycích psů pro konkrétní fenu využívají ojediněle. 

V současné době jsou vystavena 3 zahraniční doporučení ke krytí, realizováno bylo zatím jen 

jedno. Zahraniční krytí kvalitními psy se začíná mezi chovateli stávat stále běžnější záležitostí 

a díky tomu přestáváme mít problémy s genetickou variabilitou populace. 

 

V současné době čekám na výsledek krytí jedné feny a vrh od dvou fen. To samozřejmě 

pozmění počet narozených i zapsaných štěňat, a proto považuji dosavadní počet štěňat za 

spíše orientační. Velký boom štěňat očekávám, dle informací od chovatelů, koncem roku 

2011 a na jaře 2012; může se vyskytnout i problém s odbytem štěňat. Nemám informace 

o žádných problémech ve vrzích a při odchovu štěňat. V jednom případě došlo k většímu 

úhynu narozených štěňat po porodu, chovatel o příčině neinformoval. Byly provedeny 

2 kontroly vrhu bez zjevných nedostatků. 

 

Závěrem chovatelské části mé zprávy bych ráda upozornila na nedbalost chovatelů v platbách 

poplatků za krycí listy, nadpočetná štěňata apod. U celé řady z vás mi chybí doklady 

o provedených platbách! Někteří chovatelé neprovádějí platby stabilně, a jak jsem 

upozorňovala na schůzi sekce – kdo nebude mít v pořádku platby, nemá nárok na žádnou 

další službu z mé strany. 

 

Kompletní zprávu poradce chovu a další souhrny za rok 2011 očekávejte v lednu 2012 na 

webových stránkách sekce WSS. 

 

Máme za sebou i oba vrcholy výstavní sezóny 2011 a to Klubovou výstavu KCHLS 

i Speciální výstavu španělů. O Klubové výstavě jsem se zmiňovala v minulém čísle 

Zpravodaje. Nyní tedy patří prostor výstavě Speciální. Uskutečnila se dne 10. 9. 2011 

v Luhačovicích. Kdo tuto akci navštívil, jistě nelitoval. Příjemná, prostorná a koberci 

vyložená hala, hotel, restaurace i parkoviště nablízku, úžasná atmosféra, letní počasí, 

fundovaní rozhodčí, dostatek cen a především nádherní psi! Všechny tyto klady jistě 

maximálně vyvážily větší vzdálenost Luhačovic z většiny koutů republiky. Doufám, že 

realizační tým výstavy v čele s Ing. Antonovičem bude v pořádání výstav v Luhačovicích 

pokračovat! Naše plemeno posuzovala rozhodčí Mgr. Jana Janek ze Slovenska. Představilo se 

jí v různých třídách celkem 21 jedinců. Jako nejlepší se umístila z Finska importovaná fena 

Eastfarm's Never On A Sunday v majetku MVDr. Durmona – získala CAC a VSV 2011, ve 

psech si pak tyto tituly společně s BOB odnesl rovněž z Finska importovaný pes Twigle Noor, 

majitel Ing. Zemánek. Tato dvojice pak v odpolední části programu převzala titul Klubový 

šampion KCHLS! I další velššpringři v odpoledních soutěžích bodovali – Eastfarm’s 

Dynamite Duck se umístil na 2. místě mezi veterány a chovatelská stanice od Jaslůvky získala 

v soutěži chovatelských skupin 3. místo. Po posuzování pak měli všichni zájemci prostor, aby 

si nechali od paní rozhodčí své svěřence přeměřit, zkontrolovat chrup, skus, atd. – to vše pro 

potřeby zapojení do chovu. 

 

Obecně o výstavní činnosti mohu říci, že na většině výstav dochází ve srovnání s uplynulými 

lety k nárůstu počtů vystavovaných jedinců našeho plemene. Z mého pohledu a z pohledu 

mnoha rozhodčích dochází k nárůstu nejen kvantitativnímu, ale i kvalitativnímu. Celá řada 

našich velššpringrů sbírá vysoká ocenění i na zahraničních výstavách, nemohu zde ale 



všechny jmenovat a o úspěších našich psů doma i v zahraničí se vždy dozvíte prostřednictvím 

webových stránek sekce WSS. 

 

Co se týče zkoušek, mám na mysli především zkoušky pořádané ze strany KCHLS – o těch 

OMSových není k dispozici kompletní přehled (některé OMS nezasílají výcvikáři KCHLS 

tabulky), tak tam je účast WSS velmi nízká. Je to ale obecný trend u všech plemen španělů 

v KCHLS – většina účastníků klubových zkoušek je ze sekce retrieverů. Všichni mají ale 

rovné šance se na zkoušky přihlásit, nízká účast španělů je zapříčiněna pouze jejich nezájmem 

o tyto akce. I přes to nás někteří velššpringři na klubových zkouškách úspěšně reprezentovali 

– jedná se zejména o oba úspěšné z Mezinárodních klubových všestranných zkoušek 

pořádaných ve dnech 16. 9. – 18. 9. 2011 v Lipové. Tyto zkoušky úspěšně absolvoval pes 

Twigle Noor, vůdce Ing. Zemánek, a fena Helga Jifex, vůdce Jindřich Fencl. Při této 

příležitosti převzal Ing. Zemánek i stříbrný vůdcovský odznak KCHLS. Dalšími úspěšnými na 

klubových zkouškách byli: Cita z Hlubockého podzámčí a Ing. Lát, Cita od Nežárecké tůně a 

p. Pfauser, Eis od Radechovky a Ing. Kalafut, Kordulka od Jaslůvky a Štěpánka Gorčíková. 

Velmi pěkné výkony jistě předvedli i všichni vůdci WSS na zkouškách pořádaných 

Okresními mysliveckými spolky, jak jsem ale uvedla výše, nemám o nich k dispozici 

podrobný přehled, ale i tak jim patří dík a uznání za propagaci plemene.  

 

Ze sekční činnosti je třeba vzpomenout tradiční letní sraz v Hradci Králove-Kuklenách, který 

pro nás skvěle uspořádal náš člen pan Ing. Kamil Rind ve dnech 28. 7. – 31. 7. 2011. Na tuto 

akci byl také vyčerpán příspěvek výboru KCHLS ve výši 5000 Kč. Srazu je na dalších 

stránkách Zpravodaje věnován samostatný článek vedoucího sekce. 

 

Na základě četných dotazů z řad členů naší sekce budou opět na tuto schůzi připraveny 

nášivky a další předměty s výšivkou WSS. Většinu věcí je ale třeba závazně objednat a 

zaplatit předem u mne; více informací najdete na sekčním webu WSS. 

 

A co nás čeká v roce 2012? A co nás čeká v roce 2012? V jarních měsících se uskuteční 

Konference KCHLS a to dne 18. 3. 2012 ve Velkém Meziříčí, tato Konference bude volební a 

vzejde z ní na další čtyřleté období nový výbor KCHLS. V návaznosti na Konferenci je 

plánována schůze sekce WSS. Dne 16. 6. 2012 pak Klubová výstava KCHLS v parku zámku 

v Pardubicích, velššpringry bude posuzovat jejich mnohaletá chovatelka Jane Howarth 

z Anglie. Speciální výstava španělů bude letos poněkud menší akcí, ale doufám, že neméně 

vydařenou. Tentokrát proběhne bez plemene anglický kokršpaněl – pořadatelství této akce pro 

kokry patří v roce 2012 Cocker Clubu. Proto bude Speciální výstava španělů v menším 

rozsahu, uskuteční se předběžně koncem léta či začátkem podzimu 2012. Místo i rozhodčí 

jsou zatím v jednání. A samozřejmě budeme mít sraz. Pořadatelství se opět ujal Ing. Kamil 

Rind na prověřeném místě v Hradci Králové-Kukleny, termín byl stanoven na 26. 7. – 

29. 7. 2012. Nemohu zapomenout na vrcholnou akci KCHLS – Memoriál Mileny Štěrbové; 

tato pracovní soutěž se uskuteční ve dnech 15. 9. – 16. 9. 2012 v Lipové, tedy v místě konání 

letošních MKVZ. V souvislosti s touto akcí upozorňuji na novelizovaný statut MMŠ – je 

k dispozici na webových stránkách sekce. Doufám, že velššpringři zcela zaplní všechna jim 

určená místa na této akci! 

 

Ještě upozorňuji na fakt, že je intenzivně připravovaná novela Zkušebních řádů pro všechna 

plemena. Platnost se předpokládá nejdříve od 1. 1. 2012! Sledujte prosím informace ČMKJ, 

ať jste na změny včas a dobře připraveni. Budu také o tomto informovat prostřednictvím 

webových stránek sekce. Pracovní skupina složená ze zástupců plemen španělů dostala 



prostor k připomínkování a pevně věřím, že nové Zkušební řády budou dovedeny 

k dokonalosti a budou dlouhou dobu neměnné. 

 

A závěrem ještě změny ve vedení KCHLS, a to konkrétně na postu matrikářky – paní 

Koubová odstoupila z této funkce ze zdravotních důvodů a agendu za ni přebírá paní Radka 

Vondrová. Všechny kontakty na ni naleznete na webu KCHLS. Z pracovní cesty se vrátil Ing. 

Šarman a opět vykonává práci jednatele výboru KCHLS se vším všudy. 

 

Závěrem děkuji všem, bez kterých by naše sekce fungovala jen obtížně – vedoucímu sekce 

panu Šilbergerovi, webmasterce Ing. Matiášové, všem organizátorům srazu a dalších akcí, 

prostě všem, kteří neváhají odvést práci pro radost nás všech. Nyní mi už nezbývá nic jiného 

než se s vámi rozloučit a popřát vám všem jen to nejlepší do roku 2012 – samé radosti, 

úspěchy a štěstí, jak na poli kynologickém tak osobním. 

 

Ing. Dana Pospíšilová 

poradce chovu WSS 

 

 

 

 


