
Zpráva poradce chovu za rok 2012 
 

 

Vážení chovatelé, majitelé a příznivci velššpringršpanělů, 

 

Lze říci, že situace v chovu WSS je stabilizovaná – na obdobné až mírně vzrůstající výši se 

drží počet chovných jedinců i počet zapisovaných štěňat. Vždy se nám daří dorovnat úbytek 

chovných jedinců, stejně tomu bylo i v letošním roce. Všechna tato data jsou zpracována 

v níže uvedené tabulce. 

 

Nově uchovněno 2012 
Psi Feny Celkem 

4 8 12 

Celkem vyřazeno v roce 2012 3 5 8 

Vyřazeno z důvodu věku 2012 3 5 8 

Vyřazeno z jiných důvodů 2012 
Úhyn, zdravotní stav 

0 0 0 

Předpokládaný úbytek chovných 

jedinců v roce 2013 

3 6 9 

Stav k 31. 12. 2012 35 44 79 

 

Zdravotní stav je povinně sledován pouze co se DKK týče. Celkem bylo vyhodnoceno, resp. 

obdržela jsem celkem 13 vyhodnocení DKK. Tento počet koresponduje s počtem nově 

uchovněných jedinců. V tomto směru jsem zaznamenala mírný nárůst pozitivních výsledků, 

avšak nezůstává bez zajímavosti, že tři nejhorší nálezy (1/2, 2/2, 2/3) pocházejí z jednoho 

spojení, resp. z jednoho vrhu. Situaci budu dále sledovat.  

 

Jelikož mi nepřicházejí jiné výsledky DKK, než výsledky nově uchovněných jedinců, je 

bezpředmětné toto jakkoliv dále zpracovávat a samostatně zveřejňovat na webu. Jednalo by se 

o pouhé dublování informací, které jsou uvedeny v kartách chovných jedinců. Takže veškeré 

výsledky DKK najdete u nově uchovněných psů a fen, žádné jiné mi bohužel nepřicházejí. Je 

otázkou, zda je majitelé velššpringršpanělů nedělají nebo dělají, a v případě pozitivního 

výsledku se už dále o uchovnění nepokoušejí. V tomto případě výsledek zůstane „utajen“ a do 

celkového vyhodnocení, co se stavu populace DKK týče, se vůbec nedostane.  

 

Celkem provedeno 13 

vyšetření 

Psi Feny Celkem 

4 9 13 

S výsledkem: 

0/0 2 4 6 

0/1 - 1 1 

1/1 - 3 3 

1/2 - 1 1 

2/2 1 - 1 

2/3 - 1 1 

 

Dále mnoho chovatelů dobrovolně provádí oftalmologické vyšetření. V roce 2012 se ke mně 

nedostala informace o negativním výsledku tohoto vyšetření. Co s zdravotního stavu týká, tak 

jsme se v r. 2012 potýkali v chovu s velmi nepříjemnou chlamydiovou infekcí, která načas 

zkomplikovala využití některých jedinců v chovu. Naštěstí se vše povedlo včas odhalit a tuto 



nepříjemnou „lavinu“ zastavit. Děkuji tímto všem chovatelům, kteří vyhověli mé žádosti a 

nechali si své psy i feny na tuto infekci otestovat a případně pak přeléčit.  

 

Z níže uvedené tabulky je patrné, jak vypadala situace v chovu – počet vystavených 

doporučení, realizovaných krytí a narozených štěňat. Výsledky mohou být trochu zavádějící a 

v mírném rozporu s mým tvrzením, že situace je stabilní, zejména co se počtu zapsaných 

štěňat týká, neboť data v tabulce ukazují na pokles. Toto je však způsobeno tím, že nyní 

čekám na výsledek celkem 8 (!) krytí, která byla uskutečněna v listopadu – prosinci 2012 a 

štěňata se tak narodí až začátkem roku 2013. N jaře 2013 nás tak čeká štěněcí boom, 

domnívám se ale, a ukazují to i zkušenosti z minulých let, že štěňata bez větších problémů 

najdou své nové majitele.  

 

Počet vystavených doporučení 24 

Realizováno krytí 24 

Podílel se na něm počet psů 16, z toho 6 psů zahraničních 

Zahraniční krytí 10 x 1. Pennylock Rys Over Nyliram  

4 x – GB 

2. Hammalgarden´s Top Collection  

2x – imp. S – PL 

3. Clussey Pay Per View For Don´s  

1 x – S 

4. Don´s Paparazzi  

1 x – S 

5. Mariusz Ambra Amabilis  

1 x – PL 

6. Ferndel Midshipman   

1 x – imp. GB, SR 

Počet vrhů 12 

Z toho nadpočetné vrhy 8 3 x 7 št., 1 x 8 št., 1 x 9 št. 

Nezabřezlo fen 5 

Narozeno štěňat psů fen celkem 

 24 43 67 

Zapsáno štěňat 22 41 63 

 

Na krytí se podílelo celkem 16 psů, z toho bylo 10 psů z ČR a 6 psů zahraničních. Při počtu 

24 krytí to ukazuje na vysokou variabilitu podílu krycích psů, což je pro chov nesporným 

přínosem. Všichni chovatelé si zvolili krycí psy sami, v několika případech mne požádali 

o konzultaci svého rozhodnutí. Velká většina chovatelů si ale volí krycí psy sama, tzv. na 

přání. Ve většině případů jsou tyto volby v souladu se zásadami zdravého chovu a nejsou 

k nim žádné výhrady. Veškeré informace o chovných jedincích najdete na webových 

stránkách sekce pod odkazem databáze chovných jedinců. Zde jsou průběžně doplňovány 

aktuální informace k chovným jedincům, takže si všichni chovatelé mohou nastudovat vše 

potřebné pro své rozhodnutí o tvorbě chovného páru, v případě jakýchkoliv pochybností jsem 

k dispozici pro konzultaci. Během ledna 2013 zpracuji pravidelné přehledy o chovu WSS za 

rok 2012, které budou zveřejněny na webových stránkách sekce. 

 

A co se dále událo během roku 2012? Svoji poslední zprávu poradce chovu jsem končila 

úspěchem českých WSS na Cruft´s v Anglii. Volně na toto navážu. 16. 5. 2012 se uskutečnila 

v krásném areálu zámku Pardubice Klubová výstava KCHLS. WSS posuzovala paní Jane 

Howarth z Anglie, titul BOB si odnesl polský pes Mariusz Umbra Amabilis, maj. Jagoda 



Samsel. Následné přeměření a kontrolu dalších exteriérových znaků potřebných pro chovnost 

provedl MVDr. Nosek. Vrcholem velššpringří sezóny byl jako obvykle letní sraz. Dvouletý 

cyklus tak vypršel pořadateli Ing. Rindovi v Hradci Králové-Kuklenách. Děkujeme, všichni 

jsme si to moc užili – o srazu je sepsána samostatná zpráva a tak bych se nerada opakovala. 

V rámci letního srazu se uskutečnila I. Speciální výstava WSS. Myslím, že se tato výstavu 

všem zúčastněným líbila a doufám, že v tomto budeme pokračovat. Posuzoval pan Pavel 

Šulcek, titul BOB si odnesl pes Hubert od Jaslůvky. Sraz i výstava proběhly tentokrát 

s mezinárodní účastí – navštívil nás host z Rakouska – paní Waltraud Weisshappel a hosté 

z Německa – Marcus a Cordula Wellman společně s jejich dětmi a psy. O vše projevovali 

velký zájem a akce se jim velice líbila. Paní Wellman napsala o našem srazu dokonce 

pochvalný článek do německého klubového časopisu Jagdspaniel.  

 

Další akcí, velmi významnou, byl termínu 13. – 15. 9. 2012 Memoriál Mileny Štěrbové. 

Uskutečnil se v Lipové a jednalo se o krásný kynologický i společenský zážitek. Startovali tři 

zástupci našeho plemene a k vysněnému cíli se dostal jen jeden – pes Twigle Noor a jeho 

vůdce Ing. Bohuslav Zemánek, obstáli ve III. ceně. Úspěšné dvojici nezbývá než gratulovat 

k absolvování této náročné soutěže. Jedinou hořkou pilulkou na konci této akce bylo 

nepředání putovního poháru pro nejlepšího WSS na MMŠ. Nemám chuť to nijak zvlášť 

rozebírat, ale vzhledem k tomu, že tato příhoda koluje celou ČR přes mnohá ústa a 

v nejrůznějších podobách, považuji za nutné se k tomuto vyjádřit tak, jak se celá situace 

odehrála. Putovní pohár věnovala před 12 roky chovatelská stanice Jifex, maj. p. Fencl, a byl 

určen nejlepšímu zástupci plemene WSS, který MMŠ absolvoval, bez ohledu na to, v jaké 

ceně. Jednalo se o pohár putovní a tak jej jeho držitel měl u sebe vždy po 2 roky a pak bylo 

jeho povinností doručit jej na nadcházející ročník MMŠ. V roce 2010 nebyl udělen nikomu, 

neboť žádný WSS memoriál nedokončil, pes Aris Merylic tenkrát získal na MMŠ známku 0 

z hlasitosti a dle tehdejších regulí nemohl dokončit ani ve III. ceně. V roce 2011 došlo ke 

změně statusu MMŠ a výborem KCHLS bylo rozhodnuto, že lze dokončit MMŠ se 

známkou 0 z hlasitosti, stejně jak to umožňuje platný ZŘ na VZ. Jak už jsem uvedla, na MMŠ 

startovali 3 zástupci našeho plemene, jedna fenka skončila svoji cestu memoriálem v sobotu 

na vlečkách, druhá vedená právě p. Fenclem v neděli dopoledne rovněž na vlečkách. 

Pokračoval dále jen Twigle Noor, který MMŠ ve III. ceně absolvoval se známkou 0 

z hlasitosti, kterou získal v neděli odpoledne, až na poslední disciplíně celého MMŠ. 

V podvečer pak nastala sháňka ze strany organizátorů MMŠ po poháru pro nejlepšího WSS, 

nikde ale nebyl. Pan Fencl z MMŠ odjel hned dopoledne a tak jsem telefonicky hovořila 

s vedoucím sekce, kde že se nachází pohár pro nejlepšího WSS. Dozvěděla jsem se, že si jej 

opět odvezl p. Fencl domů, neboť nesouhlasí s tím, aby pohár, který on v minulosti věnoval, 

získal pes, který nehlásí… To ale při svém odjezdu nemohl vědět, že tento pes dojde se 

známkou 0 z hlasitosti… Noor na tuto disciplínu nastoupil až několik hodin po jeho 

odjezdu… Twigle Noor tedy nezískal pohár pro nejlepšího WSS na MMŠ, byť mu právem 

náleží. Z rozhodnutí výboru KCHLS bude ale pořízen nový putovní pohár pro nejlepšího 

WSS na MMŠ, který bude oproštěn od vlivu soukromých osob na to, kdo jej může a nemůže 

získat. Tento pohár bude předán Ing. Zemánkovi na příští schůzi sekce WSS a Twigle Noor 

bude jeho prvním držitelem. V současné době je již pohár sponzorsky zajištěn. 

 

V listopadovém čísle časopisu Pes přítel člověka bylo věnováno celých 18 stran našemu 

plemeni. Pěkná prezentace našeho plemene v časopise, který je rozšířen mezi kynology po 

celé ČR – WSS se tak představil celé široké kynologické veřejnosti. Na tuto propagaci byly 

rovněž rozporuplné názory. Někdo toto kvitoval s nadšením, jiným se nelíbily některé články 

obsahově a některým chovatelům bylo líto, že v časopise také nedostali svůj prostor. Ale tak 

už to bývá, že všichni nemohou být vždy spokojeni. Za obsah tohoto časopisu i za výběr osob, 



se kterými byly vedeny rozhovory, byla zodpovědná jen a jen šéfredaktorka tohoto časopisu a 

nikdo jiný toto nemohl ovlivnit. Ona sama si zvolila, kdo z chovatelů či majitelů WSS bude 

pro její časopis přínosný a zajímavý. 

 

A co nás čeká v příštím roce? V termínu 27.–28. 4. 2013 proběhne Klubová a Speciální 

výstava KCHLS, v Humpolci. Posuzovat budou manželé Grahamovi z Anglie. Obě tyto 

výstavy je možno použít pro uchovnění, propozice jsou již umístěny na webu KCHLS. A už 

je tu opět sraz, který se uskuteční v termínu 25. 7.–28. 7. 2012 v Trocnově; do těchto míst nás 

pozvala pořadatelka MUDr. Ilona Doležalová. Poprvé tak s našim „táborem“ zavítáme do 

Jižních Čech. V rámci tohoto srazu zřejmě proběhne opět samostatná výstava pro naše 

plemeno, tentokrát Klubová výstava WSS s titulem CAC, bez zadání Klubového vítěze. 

O konání této výstavy bude definitivně rozhodnuto na příštím výboru KCHLS, neboť se stále 

jedná s dalšími sekcemi o formě a způsobu pořádání dalších výstav KCHLS. Nicméně pokud 

se „naše“ výstava uskuteční, lze jejím absolvováním splnit jednu z chovných podmínek. 

Výstava se pak uskuteční už ve čtvrtek odpoledne po příjezdu účastníků srazu, a to proto, aby 

nám celý pátek zůstal na práci v honitbě. Nespornou výhodou bude i to, že po příjezdu na sraz 

nebude nutno uchovávat psy ve výstavním vzhledu déle, než bude nezbytně nutné. Informace 

o podrobném programu srazu i organizaci výstavy, rozhodčím, atd. se dozvíte včas na webu 

sekce. 

 

V roce 2013 také uplyne 50. výročí založení chovu WSS v ČR. Ráda bych, aby se sraz WSS 

nesl v duchu tohoto výročí a my jej tam pomyslně oslavili. Také bude vydána jubilejní 

klubová ročenka a to koncem roku 2013, neboť v r. 2014 se bude slavit další výročí – 90 let 

trvání KCHLS. 

 

Samozřejmě se uskuteční také celá řada klubových zkoušek, o jejichž termínech se můžete 

informovat na klubovém webu.  

 

Nyní už mi nezbývá než popřát všem chovatelům, majitelům a příznivcům WSS mnoho 

úspěchů kynologických, pracovních i osobních v roce 2013 a poděkovat všem, kteří se 

jakýmkoliv způsobem podílejí na činnosti sekce za jejich aktivitu. 

 

 

V Kozlanech 26. 12. 2012                                                                 Ing. Dana Pospíšilová 

                                                                                                               poradce chovu 

 


