
ZPRÁVA VEDOUCÍHO SEKCE WSS 
NA ČLENSKÉ SCHŮZI DNE 17. BŘEZNA 2013

Milé dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové chovatelé a majitelé welššpringršpanělů,
dovolte mi abych Vám přednesl svoji zprávu do které jsem se snažil zahrnout informace z celého loňského roku, 
které Vás určitě zajímají a ve které také reaguji na aktuální dění v naší welššpringří komunitě. Svoji zprávu jsem 
rozdělil do několika oblastí, některé její části vyjdou ve zpravodaji KCHLS číslo 1/2013, který se v současné době 
stále ještě připravuje.

1. Členská základna sekce WSS

Na úvod mé zprávy bych Vás rád seznámil s vývojem členské základny sekce WSS od poslední členské schůze. 
Za celý loňský rok 2012 jsem obdržel matriku KCHLS celkem 2X, poprvé v březnu a podruhé v listopadu. Protože se 
všechny údaje o vývoji členské základny do roku 2011 dají dohledat v mojí zprávě z loňské členské schůze sekce 
WSS, která je zveřejněna na sekčním webu omezím se dnes pouze na loňský rok a první dva měsíce roku letošního 
roku.

Členská základna sekce WSS 2012 až 2013

Období počet členů sekce WSS nárůst/úbytek počtu 
členů

nárůst/úbytek počtu 
členů

Březen 2012 110 2 +1,85 %

Listopad 2012 123
(z toho 4 zahraniční) +13 + 14,30 %

Únor 2013
73

(o zahraničních členech 
jsem žádné info nedostal)

-50 -40,65 %

Příčinou razantního poklesu počtů členů sekce WSS v období mezi listopadem 2012 a únorem 2013 je placení 
členských příspěvků na období 2013 až 2014. Jedná se o periodicky se opakující stav, kdy vždy v období související 
s placením členských příspěvků dojde k poklesu členské základny a během následujících dvou let počet členů roste, 
takže se úbytek vždy opět vyrovná.  Tento vývoj vcelku věrně kopíruje i vývoj členské základny celého KCHLS.

Týden před dnešní členskou schůzí jsem nechal na sekčním webu zveřejnit upozornění pro členy naší sekce, 
kteří se chtějí zúčastnit této schůze a členský příspěvek neuhradili a vyplněnou členskou kartu neodeslali matrikářce 
do 31. prosince 2012 aby si s sebou přinesli doklad prokazující, že členský poplatek uhradili, jinak je budu muset 
považovat za nečleny KCHLS a této schůze se budou moci zúčastnit pouze jako hosté bez možnosti diskutovat 
a hlasovat.

2. Členské schůze sekce WSS v roce 2012

V roce 2012 se konala jedna členská schůze WSS, kterou jsem svolal na 25. března 2012 do Restaurace Na 
Růžku v Říčanech. Schůze se zúčastnilo 23 členů a 5 hostů. Zápis a usnesení z této schůze je ke stažení na sekčním 
webu.

3. XVII. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS
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Tradiční letní sraz WSS se v loňském roce konal v Hradci Králové-Kuklenách na 4. základně junáka. Ve stejném 
prostoru se sraz konal již podruhé. Honitbu pro výcvik v poli. v lese i ve vodě nám poskytlo Myslivecké sdružení 
Polabská lučina v Předměřicích nad Labem. Honitba byla pro naše potřeby vhodná a dostatečně zazvěřená.

Letní sraz byl hojně navštíven. Při jeho oficiálním zahájení bylo na nástupu 42 osob se 31 welššpringršpaněly. 
Součástí programu loňského letního srazu WSS byla také I. Speciální výstava plemene Welsh Springer Spaniel na 
kterou se přihlásilo 35 psů a fen. Všechny přihlášené posuzoval rozhodčí Pavel Šulcek. Akce byla úspěšná a všem 
účastníkům na ni zůstaly hezké vzpomínky.

O průběhu srazu i výstavy jsme společně s poradkyní chovu Ing. Danou Pospíšilovou sepsali zprávu, která 
vyjde ve zpravodaji KCHLS 1/2013 a na sekčním webu je dostupná spolu s odkazy na fotogalerie obsahující obrázky 
ze srazu pořízené jejími účastníky.

4. Web sekce WSS a zpravodaj KCHLS

Pro informování  členů sekce  o  dění  spojeném s  naším plemenem využíváme společně  s poradkyní  chovu 
Ing. Danou  Pospíšilovou  ve  velké  míře  sekční  webové  stránky,  které  průběžně  vylepšujeme  a  především 
doplňujeme informacemi důležitými pro chovatele i majitele psů a fen plemene welsh springer spaniel. 

Ke konci roku 2011 jsme spustili zcela novou databázi chovných jedinců plemene welsh springer spaniel, která 
je umístěna na serveru http://chovni-wss.ic.cz/. 

Při tvorbě databáze chovných WSS jsme se rozhodli vytvořit pro každého psa či fenu samostatnou fotostranu 
na  které  je,  kromě větší  fotografie  ve  výstavním postoji,  ještě  počítáno  s  umístěním dvou  menších fotografií 
s krátkou textovou popiskou. Musím ale s velkou lítostí konstatovat, že se tato naše nabídka na účinnou propagaci 
svého  chovného  jedince  nesetkala  u  chovatelů  s  mnou  očekávanou  odezvou.  Vůbec  nikdo  z  majitelů  fen 
uchovněných po spuštění nové databáze tuto možnost nevyužil. Mezi majiteli chovných psů se našel pouze jediný, 
který poskytl poradkyni chovu Ing. Pospíšilové dvě další fotografie, kromě jedné ve výstavním postoji, k umístěné 
na fotostranu svého psa. Musím konstatovat, že jsem velmi zklamán nezájmem ze strany majitelů chovných jedinců 
o tuto možnost jak udělat prezentaci svého psa nebo feny originální.

Funkci administrátora sekčního webu již řadu let plní Ing. Anděla Matiášová za což jí patří náš dík, vykonává 
tuto činnost spolehlivě a bez nároku na odměnu. 

V nedávné době jste, bohužel, mohli opět zaznamenat výpadek dostupnosti sekčních webových stránek na 
adrese wss.kchls.cz. Tento stav byl zapříčiněn nepozorností správce serveru, který nesledoval jaký diskový prostor 
má naše  webová  prezentace  na  serveru k  dispozici  a  když  došlo  k  jeho naplnění  tak  nám bylo  znemožněno 
administrovat  náš  web a  zároveň byla  zhoršena jeho dostupnost.  Tento  stav trval  několik  dnů  a bez  našeho 
upozorňování a urgencí by k obnovení provozu nedošlo.

Pro část členů sekce je však stále internet těžko dostupným, nebo i zcela nedostupným informačním médiem. 
Proto stále vnímáme jakou naléhavou potřebu vydávat "papírový" klubový zpravodaj, který přinese informace (byť 
s pochopitelným časovým zpožděním) i této skupině členů. Rozsah zpravodaje určený pro sekci WSS se snažíme 
využívat v maximální míře. Co bude obsahem "welššpringří" části klubového zpravodaje je vždy výsledkem dohody 
mezi  mnou  a  poradkyní  chovu  přičemž  se  snažíme  upřednostnit  dokumenty,  které  mají  informační  hodnotu 
především pro chovatele welššpringršpanělů.

Uzávěrka zpravodaje číslo 1/2013 byla naplánována na 31. prosince 2013. K tomuto termínu jsem odevzdal 
celou welššpringří část zpravodaje k dalšímu zpracování redakční radě. Jak jistě víte, tak k dnešnímu dni což je více 
než dva a půl měsíce od data uzávěrky stále není zpravodaj mezi členy. Momentálně nemám žádnou zprávu o tom 
kdy je vydání zpravodaje KCHLS 1/2013 plánováno.

5. Welššpringršpanělé v časopise „Pes přítel člověka“

V listopadu jsme se dočkali ještě jedné události ve spojitosti s plemenem welsh springer spaniel, která, zcela 
jistě,  stojí  za zmínku.  Tou událostí  bylo  vydání  časopisu  "Pes  –  přítel  člověka".  Celých  osmnáct  stran  tohoto 
časopisu, který pejskaři znají spíše jako médium věnující se především služební kynologii bylo věnováno právě naší 
nejmilejší psí rase. 

Ještě  nikdy  v  minulosti  žádný  jiný  časopis,  psaný  v  češtině,  nebo  slovenštině,  nevěnoval  plemeni  welsh 
springer spaniel tolik prostoru. Reakce na články uveřejněné v tomto časopise, mezi welššpringří veřejností v ČR 
a na Slovensku, však byly velmi rozdílné. Setkal jsem se s těmi naprosto nadšenými až po ty naprosto odmítavé.

6. Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2012
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Vyhodnocení soutěže o nejúspěšnějšího pracovního WSS za rok 2012 bude v dalším průběhu dnešní členské 
schůze obsahem samostatného bodu v již schváleném programu. Nyní mi ale dovolte abych Vás seznámil s tím jaké 
zkoušky a v jakých počtech a s jakými výsledky absolvovali welššpringršpanělé v roce 2012.

Pro vyhodnocení účinkování plemene WSS na zkouškách z výkonu v roce 2012 jsem použil data poskytnutá 
výcvikářem klubu Ing. Janem Horynou, který dostává kopie soudcovských tabulek slídičů ze všech OMS v ČR. 
Musím však upozornit, že data není možno považovat ani za bezchybná ani za kompletní. Přesně podle definice 
statistiky se jedná o přesné vyjádření nepřesné skutečnosti. Já sám jsem sestavu, kterou jsem obdržel od výcvikáře 
Ing. Jana Horyny doplnil o chybějící zkoušky, které absolvovali welššpringršpanělé a takto upravený dokument jsem 
mu poslal zpět.

Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2012

ZV PZ SVP LZ BZ VZ MMŠ Celkem

Počet psů 16 16 2 5 8 1 1 49

Počet 
zkoušek/kl
ubových

16/5 16/0 2/0 5/0 10/0 1/0 - 51

I. cena 11 4 2 4 5 0 0 26

II. cena 2 6 0 0 2 1 0 11

III. cena 3 6 0 1 3 0 1 13

Pro přímé srovnání uvádím data z roku 2011:

Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2011

ZV PZ SVP LZ BZ VZ BZ ter.+jez. Celkem

Počet psů 29 25 2 3 14 7 1 81

Počet 
zkoušek/kl
ubových

29/2 25/3 2/0 3/0 14/1 7/2 1/0 81/8

I. cena 10 11 2 2 8 2 1 36

II. cena 9 6 0 1 2 2 0 20

III. cena 10 8 0 0 4 3 0 25

Welššpringršpanělům bylo v roce 2012 zadáno pouze jedno čekatelství CACT, které obdržel pes Harry Potter 
Ivančice a pouze jedenkrát čekatelství Res. CACT, které obdržela fena Hella Ellen Ivančice, oba takto uspěli na KZV 
ve Slovči.

Celkové  hodnocení  účinkování  plemene WSS na  pracovních  zkouškách  v  roce  2012  musím hodnotit  jako 
výrazný ústup od stavu z let předcházejících, počty předvedených psů a absolvovaných zkoušek klesly o třetinu. 
Velmi  výrazný  pokles  zaznamenaly  VZ  (včetně  MMŠ)  na  kterých  se  předvedli  pouze  2  WSS  kdežto  v  roce 
předcházejícím 7 WSS. Zvláště tento úbytek hodnotím velmi negativně, protože to může znamenat, že mezi námi 
nejsou vůdci a psi, kteří jsou schopni zúčastňovat se pravidelně náročných zkoušek a uspět na nich. Při hodnocení 
výsledků pracovních zkoušek WSS z loňského roku, ze kterých jsem velmi zklamán, se snažím hledat příčiny tohoto 
vývoje také v celkové ekonomické situaci vůdců WSS, zcela určitě na ně doléhá nedostatek finančních prostředků. 
Vždyť každá účast na zkouškách či výstavě stojí nemalou částku peněz. Budoucnost ukáže zda tento nastoupený 
trend bude mít trvalejší charakter, nebo zda jde pouze o krátkodobý výkyv.

Rok 2012 byl z hlediska pracovních zkoušek a soutěží také rokem „memoriálovým“. Ve dnech 15. až 16. září 
2012 se v obci Lipová na okrese Cheb konal XXV.  Memoriál Mileny Štěrbové,  nejtěžší a nejprestižnější soutěž 
loveckých slídičů v České republice. Hodnocení účasti plemene welsh springer spaniel na této soutěži je pro nás 
nelichotivé.  K  soutěži  nastoupili  pouze  tři  welššpringšpanělé,  což  je  škoda,  protože  rezervovaných  pro  naše 
plemeno je pět  míst.  Přesto,  že  někteří  vůdci  předem halasně avizovali,  že se  přihlásí  tak se  nakonec vůbec 
neozvali, doufám, že jim nedošla odvaha. V pátek večer na slavnostní zahájení memoriálu nastoupil jeden pes, ICH 
CH Twigle Noor, Český šampion práce, vedený Ing. Zemánkem a dvě feny, sestry, CH Helga Jifex, Český šampion 
práce, vedená Jindřichem Fenclem a ICH CH Heda Jifex pod mým vedením. Memoriál dokončil pouze pes Twigle 
Noor, ve III. ceně a ziskem 362 bodů. Za to patří jeho vůdci moje gratulace. Obě feny byly odvolány z disciplíny 
„vlečka se srstnatou zvěří“. Heda Jifex v sobotu odpoledne a její sestra Helga v neděli dopoledne. Memoriál tím 
pádem nedokončily.  Celkové  výsledky memoriálu  byly  zveřejněny  na  klubovém webu,  zprávu  o  průběhu  této 
soutěže z mého pohledu, včetně fotografií, můžete najít na mém welššpringřím blogu.
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V letošním roce je naplánována řada klubových zkoušek a vrcholem pracovních soutěží slídičů by měly být 
XXIX. Mezinárodní všestranné zkoušky slídičů  CACIT, CACT. Záleží jenom na nás, vůdcích WSS zda vůbec, v jakém 
počtu a jak úspěšně se této náročné soutěže zúčastníme.

Na závěr této části mojí zprávy mám to potěšení oznámit Vám, že pan Jindřichu Fenclovi byl výborem KCHLS 
udělen Zlatý vůdcovský odznak“.  Toto ocenění,  které se uděluje vůdcům psů za vynikající  práci  s  jejich psími 
svěřenci na poli loveckého výcviku bylo panu Fenclovi předáno výcvikářem klubu v loňském roce i když nárok na 
něj splnil již před mnoha lety.

7. Plán akcí na rok 2013

Kromě dnešní členské schůze, která právě probíhá, má naše sekce pro letošní rok v plánu pouze jednu akci, 
kterou bude XVIII. Letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS, který se bude konat od 25. do 28. července 
2013 v jihočeském Trocnově. Sraz však bude obsahem samostatného bodu programu této členské schůze a proto 
se mu nebudu dále věnovat.

8. Nové logo sekce WSS

Rok 2013 je významný pro všechny chovatele a majitele WSS především tím, že uplynulo 50 let od chvíle kdy 
pan František Liml z Kostelce nad Orlicí přivezl do tehdejšího Československa prvního welššpringršpaněla. Tím byl 
pes  Hinckeldeyn’s  Aar  pocházející  od  pana  Harryho  Hinckeldeyna  z  Hamburku.  Jednalo  se  o  první  historicky 
doložený výskyt tohoto plemene u chovatele v Československu. Přesto, že byl pan Liml nucen k tomu aby tohoto 
psa vyměnil v Německu za exteriérově kvalitního anglického špringršpaněla, který se našim chovatelům v té době 
nedostával, tak tlaku odolal, v příštím roce přivezl první fenu WSS Bright Poppet of Hearts a tento pár dal vzniknout 
jeho chovatelské stanici, která byla po několik následujících desetiletí známá pod jménem Grunda.

V souvislosti s tímto významným výročím jsem pojal myšlenku na redesign loga naší sekce, které si o podobný 
zásah říkalo již delší dobu. Dovoluji si Vám proto předložit tento návrh, který je vytvořen tak aby mohl dlouhou 
dobu reprezentovat naši sekci. Mám za to, že se jedná o kvalitní dílo, které respektuje nároky všech výrobním 
metod  užívaných  při  dnešní  výrobě  propagačních  předmětů,  takže  nás  již  nebude  omezovat  při  některých 
technologiích (třeba při vyšívání) jako původní logo, které zcela nevhodně obsahovalo fotografii namísto dnešní 
zjednodušené kresby.

Logo v základní podobě - pozitiv Logo v základní podobě pro užití v roce 2013

Na sekčním webu bude nové logo umístěno ke stažení ve formátech obvyklých pro použití na webu tak aby si 
jej mohli zájemci umístit na své vlastní stránky.

5. Závěr

Na závěr této mojí zprávy mi dovolte abych Vám poděkoval za pozornost, kterou jste jí věnovali a abych Vám 
popřál mnoho úspěchů v kynologické sezóně roku 2013.

Děkuji.
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v Ivančicích dne 17. března 2013

Zdeněk Šilberger
vedoucí sekce WSS
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