
ZPRÁVA PORADCE CHOVU ZA ROK 2013

Vážení přátelé, majitelé a chovatelé, po roce je zde opět shrnutí chovatelské sezóny, tentokrát
za rok 2013. Vývoj chovných jedinců je patrný z tabulky č. 1. V současné době eviduji 90
chovných jedinců. Je potěšitelné, že toto číslo má stále vzestupnou tendenci. Celkem bylo
v roce 2013 vyřazeno 9 chovných jedinců, avšak uchovněno bylo 18, tedy číslo, které nám už
nyní nahrazuje i předpokládaný úbytek, který zřejmě nastane v r. 2014. A k tomu budeme
samozřejmě dále uchovňovat.

Tab. č. 1 - Chovní jedinci 2013:

Nově uchovněno 2013
Psi Feny Celkem
6 12 18

Celkem vyřazeno v roce 2013 3 6 9
Vyřazeno z důvodu věku 2013 3 6 9
Vyřazeno z jiných důvodů 2013
Úhyn, zdravotní stav

0 0 0

Předpokládáný úbytek chov.jedinců  
v r. 2014

3 5 8

Stav k 31.12.2013 40 50 90

U DKK opět  žádné  překvapení,  níže  uvedená  tabulka  č.  2  nám neříká  vůbec  nic.  Jako
obvykle, se ke mně dostanou a tím pádem jsou zveřejněny, pouze výsledky DKK chovných
jedinců.  O  celkové  úrovni  populace  v tomto  kritériu  se  tak nedozvídáme  vůbec  nic.
Potěšitelné  je,  že  stále  narůstá  počet  chovatelů,  kteří  dobrovolně  provádí  oftalmologické
vyšetření. Avšak toto bohužel nejsou jediné dvě choroby, které naše plemeno trápí. Zvýšenou
pozornost  by  si  zasloužilo  např.  vyšetření  funkce  štítné  žlázy,  dědičné  choroby  srdce,
ledvin…  Jak  rozvedu  níže,  narůstá  nám  chovatelská  migrace  do  zahraničí,  častější  než
v minulosti  jsou importy,  zahraniční krytí,  což je samozřejmě  vítané,  avšak vždy je třeba
k tomuto přistupovat tak, abychom minimalizovali možné zavlečení další chorob do chovu.
Zdravý chov WSS by měl být naší nejvyšší prioritou.

Tab. č. 2 - Zdravotní stav – DKK:
Celkem provedeno 18 x 
vyšetření

Psi Feny Celkem
6 12 18

S výsledkem:
0/0 3 7 10
0/1 1 2 3
1/1 1 - 1
2/2 - 1 1
2/3 - 1 1
0/3 - 1 1
3/3 1 - 1

Chov, počet vrhů, zapsaných štěňat nám stále mírně narůstá. Svědčí to o trvalém až zvýšeném
zájmu o plemeno. V roce 2013 stojí za zmínku zvýšený počet fen, které nezabřezly. Lze se jen
dohadovat,  z jakého to bylo  důvodu, zda nezkušeností  chovatelů,  či  indispozicí  některého
z partnerů. Nedá mi, abych se v souvislosti s tím, nezmínila o problému, který nás v minulosti
potkal  a není  bohužel vyloučeno,  že se s ním dále budeme setkávat.  Jedná se o infekční
choroby  pohlavního  ústrojí,  které  mohou  způsobit  trvalou  nebo  dočasnou  neplodnost
některého z partnerů  nebo potraty plodů. Jedná se zejména o bakterie a viry – chlamydie,



streptokoky, monoplazmu, herpes…a celou řadu dalších. Je třeba chránit zdraví našich psů,
fen  a  jejich  potomků.  Tím spíše,  že v dnešní  době  k tomuto máme dostupné prostředky.
Doporučuji,  aby  majitelé  chovných  fen  prováděli  (a  majitelé  chovných  psů  vyžadovali)
bakteriologické vyšetření, které bude provedeno ca. 1 měsíc před krytím. Pokud bude toto
vyšetření provedeno v tomto termínu, je možné v případě  problému ještě provést bezpečné
přeléčení feny před krytím. Celé vyšetření  je nenáročné a finančně  dostupné, provede jej
jakýkoliv veterinární lékař,  který odebraný stěr následně  zašle k vyšetření do akreditované
laboratoře. Samozřejmě je možné, provést i bakteriologické vyšetření psa. 

Na  krytí  se  podílelo  15  psů  na  20  vrhů.  Poměr  je  to  relativně  dobrý,  pokud pomineme
v několika  případech  vzájemnou  příbuznost  mezi  některými  krycími  psy.  Je  třeba  dále
dodržovat pravidlo, že není žádoucí, aby jednotlivý pes měl více jak 3-4 vrhy ročně a žádný
chovatel neopakoval téže spojení více jak dvakrát. Jen takto se nedostaneme do situace, že
budeme mít značné problémy s tvorbou chovných párů. Samozřejmostí je potřeba uvážlivého
zahraničního krytí a import kvalitních chovných jedinců. 

Výhled na rok 2014 se jeví početně přibližně stejně, snad s mírným navýšením narozených
vrhů. K dnešnímu dni je vystaveno 14 krycích listů a již proběhlo několik krytí, v měsících
duben-květen 2014 lze očekávat narození vyššího počtu štěňat. Tímto apeluji na chovatele,
aby nepodceňovali  propagaci  svých  chovů  a  již  předem si  vedli  seznamy zájemců  o  své
odchovy.
Tab. č. 3 - Chov:
Počet vystavených doporučení 22
Realizováno krytí 20
Podílel se na něm počet psů 15, z toho 4 psů zahraniční
Zahraniční krytí 9 x 1. Ferndel Midshipman (imp. GB-SR) – 

4x
2. Hammalgarden´s Top Collection 

(imp. S – PL) 3x
3. Nyliram Blazing Star (GB) – 1x
4. Cer Chelbar (SR) – 1 x

Počet vrhů 16
Z toho nadpočetné vrhy 11 2 x 7 šť., 3 x 8 šť., 5 x 9 šť, 1 x 10 šť.
Nezabřezlo fen 7 (3 x KL z roku 2013)

Narozeno štěňat psů fen celkem
61 56 117

Zapsáno štěňat 61 54 115

V souvislosti  s čistě  chovatelskou  problematikou  bych  chtěla  upozornit  na  neustále  se
opakující  nešvar  –  absolutní  nezájem  některých  chovatelů  o  své  odchovy.  Jejich
„chovatelská“ práce často končí předáním štěněte novým majitelům a inkasování finančního
obnosu za štěně.  Další  kontakt  s majiteli  a  osud štěněte,  je  už  nezajímá.  Přitom v tomto
momentu by měla chovatelská práce, jako taková v podstatě  začít,  vždyť  výsledky našich
odchovů jsou výsledky naší chovatelské práce, jen spoluprací s novými majiteli se dozvíme,
jak dobrými jsme chovateli, nakolik naše předpoklady vyšly, kde jsme udělali chybu a jaké
máme rezervy.  Často se na mne a na vedoucího sekce, obracejí  bezradní majitelé nových
štěňat a netuší vůbec, co si s nově nabytým štěňátkem počít. 

Dále upozorňuji  na stále se opakující problematiku s včasnou žádostí o vystavení krycího
listu. Ano, jsou případy, kdy hárání přijde zcela mimo termín, ale věřte že jeho vystavení



s předstihem vám ušetří plno starostí. Řešila jsem také letos případ, kdy si chovatelé nechali
napsat do krycího listu jen jednoho, jediného krycího psa, s odůvodněním, že stejně žádným
jiným krýt nehodlají. Když jim pak majitelka krycího psa krytí chtěla odmítnout, z důvodu, že
pes byl v inkriminované dny využit ke krytí jinou fenou, odůvodnili nutnost krytí u něj právě
tím, že oni chudáci jiného psa v krycím listu nemají od poradkyně  chovu napsaného a tak
nemohou jet jinam. Toto chování je přinejmenším neetické…

Upozorňuji také na existenci nových zkušebních řádů pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti,
věnujte  prosím  zvýšenou  pozornost  informacím,  které  jsou  ohledně  této  problematiky
obsaženy v zápise ze schůze sekce a nové řády si pečlivě nastudujte.

V roce 2014 se v rámci letního srazu neuskuteční výstava, celkově je v plánu změna koncepce
Letního srazu tak, aby si na své přišli jak myslivci, tak i nemyslivci.

Závěrem své zprávy chci připomenou, že v roce 2013 jsme oslavili 50 let chovu WSS v ČR.
Toto jubileum jsme si připomněli Jubilejní výstavou WSS v Petříkově, stylovou výzdobou na
Letním srazu WSS a v neposlední řadě  pamětními medailemi, které pro nás vyrobila paní
Sylvie Sedlářová, za což jí patří dík. Přeji našemu plemeni ne dalším 50, ale mnohem více
krásných a úspěšných let, kdy budou naši milovaní psi jen vzkvétat a dělat radost všem svým
majitelům,  ať  se  s nimi  věnují  jakékoliv  činnosti.  Děkuji  všem,  kteří  pro  toto  plemeno
nezjištně pracují a přeji úspěšnou, nadcházející kynologickou sezónu.

Manerov 20. 3. 2014 Ing. Dana Pospíšilová


