
ZPRÁVA VEDOUCÍHO SEKCE WSS 
NA ČLENSKÉ SCHŮZI DNE 29. BŘEZNA 2015

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.

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 2014 jsem obdržel matriku KCHLS celkem 2x, poprvé v únoru a podruhé v září. V letošním roce
2015 jsem dostal aktuální data z matriky před týdnem na osobní vyžádání abych mohl připravit prezenční listinu na
dnešní  členskou schůzi  sekce.  Vývoj  členské základny za období  roku 2014 a části  letošního roku 2015 jsem
zpracoval do tabulky:

Členská základna sekce WSS 2014 až 2015

období počet členů sekce WSS nárůst/úbytek počtu
členů

nárůst/úbytek počtu
členů

Únor 2014

106
(z toho 4 zahraniční + 1

majitel WSS je členem jiné
sekce)

- -

Září 2014

108
(z toho 4 zahraniční + 1

majitel WSS je členem jiné
sekce)

+ 2 + 2,12%

Březen 2015

84
(z toho 2 zahraniční + 1

majitel WSS je členem jiné
sekce)

- 24 - 25,92 %

Příčinou razantního poklesu počtů členů sekce WSS v období mezi zářím 2014 a březnem 2015 je placení
členských příspěvků na období  2015 až 2016.  Jedná se o  periodicky se opakující  stav,  kdy vždy v souvislosti
s placením členských příspěvků dojde k  poklesu členské základny a během následujících dvou let  počet  členů
pozvolna roste, takže se úbytek vždy opět vyrovná. Tento vývoj vcelku věrně kopíruje i vývoj členské základny
celého KCHLS.

Nejstaršími členy sekce WSS jsou: 
pan Jindřich Fencl, narozen 1937, 78 roků
pan MVDr. Jiří Durmon a pan Ing. Jiří Stehlík, oba narozeni 1943, 72 roků.
Členové sekce WSS s nejdelším nepřetržitým členstvím v klubu KCHLS jsou:
pan MVDr. Jiří Durmon, členem od 1970, 45 roků nepřetržitého členství
pan Jindřich Fencl, členem od 1971, 44 roků nepřetržitého členství
pan Ing. Vratislav Dušek, členem od 1976, 39 roků nepřetržitého členství.

2. Členská schůze sekce WSS v roce 2014

V roce 2014 se konala jedna členská schůze WSS, kterou jsem svolal na 23. března 2014 do Restaurace Dobrá
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chvíle v Neslovicích. Schůze se zúčastnilo 22 členů a 1 host. Zápis a usnesení z této schůze jsou veřejně dostupné
na sekčním webu.

3. XIX letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS

Letní  welššpringří  sraz se v roce 2014 konal  v jihočeském Petříkově od 24. do 27. července 2014. Srazu
v Petříkově měl 22 účastníků s 18 welššpringršpaněly. Zpráva o průběhu srazu a fotografie jsou veřejně dostupné
na sekčním webu.

4. Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2014

Vyhodnocení soutěže o nejúspěšnějšího pracovního WSS za rok 2014 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 2014.

Pro vyhodnocení účinkování plemene WSS na zkouškách z výkonu v roce 2014 jsem použil data poskytnutá
výcvikářem klubu Ing. Janem Horynou, který dostává kopie soudcovských tabulek slídičů z ČMMJ Praha. Musím
však upozornit,  že data není  možno považovat  ani  za bezchybná ani  za kompletní. Já sám jsem do přijatého
přehledu předvedených psů, obsahujícího údaje o 59 zkouškách doplnil záznamy o dalších třech zkouškách, které
v něm chyběly! Z této skutečnosti jasně vyplývá, že chybějících zkoušek může být v přehledu daleko více. Tato
skutečnost je pravděpodobně způsobena neplněním povinností některých osob, které jsou zodpovědné za posílání
soudcovských  tabulek  z  jednotlivých  OMS  na  ČMMJ  a  z  něj  následně  konkrétním  výcvikářům  jednotlivých
chovatelských klubů.

Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2014

ZV PZ SVP LZ BZ BZH VZ MMŠ HZ Celkem

Počet psů 19 12 5 6 11 2 4 0 1 60

Počet
zkoušek/klu
bových

20/3 13/0 5/1 6/0 11/2 2/0 4/0 1/0 62/6

I. cena 8 4 4 3 6 2 0 0 0 27

II. cena 10 4 1 3 3 0 2 0 1 24

III. cena 3 5 0 0 2 0 2 0 0 12

Obstál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro přímé srovnání uvádím data z roku 2013:

Plemeno welsh springer spaniel na zkouškách z výkonu v roce 2013

ZV PZ SVP LZ BZ BZH VZ MKVZ BZ ter. a
jez. Celkem

Počet psů 17 17 2 3 6 2 0 1 2 50

Počet
zkoušek/klu
bových

19/5 17/3 2/1 3/2 6/0 2/0 0 1/1 2/0 52/12

I. cena 10 6 0 0 3 1 0 0 0 20

II. cena 4 3 2 1 2 1 0 1 1 15

III. cena 5 7 0 2 1 0 0 0 0 15

Obstál 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Welššpringršpanělům bylo  v roce  2014 zadáno dvakrát  čekatelství  CACT a dvakrát  čekatelství  Res.  CACT.
V tomto směru bylo naše plemeno méně úspěšné než v roce předešlém. V ostatních parametrech je aktivita WSS
na zkouškách z výkonu vyšší, než byla v roce 2013 a to je velmi potěšující. Vzrostl počet předvedených psů i počet
absolvovaných zkoušek. Po neslavných výsledcích roku 2012 jsem velmi rád, že vývoj spěje tímto směrem.

V loňském roce se konal XXVI. Memorial Mileny Štěrbové ve dnech 12. - 14. září 2014 v honitbách na okrese
Uherské Hradiště.
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Výsledky zde:
http://www.kchls.cz/index.php/component/content/article/38-kompletni-prehledy/525-xxvi-memorial-mileny-
trbove-uherske-hradit-13-1492014-cacit-cact
Z pěti míst, která jsou pro plemeno WSS vyčleněna jsme obsadili tři. Ani jeden z přihlášených psů však tuto nejtěžší
klubovou pracovní soutěž nedokončil. Dva welššpringršpanělé měli opravdu velkou smůlu, protože svoje účinkování
ukončili  prakticky  ihned  na  první  disciplíně.  Nejdále  došel  pes  Harry  Potter  Ivančice  vedený  Mgr.  Petrou
Stražovskou, který dokončil devět disciplín z celkových devatenácti.

Z výsledků pracovních zkoušek plemene welsh springer spaniel v roce 2014 zpracuji v nejbližší době „Přehled
výsledků WSS na zkouškách dle jednotlivých spojení (rodičů)“ a ten bude přístupný na sekčním webu.

Pro letošní  rok 2015 připravil  KCHLS celkem 11 pracovních soutěží  pro slídiče,  na  všech budou zadávány
čekatelství CACT/Res. CACT. V letošním roce se také budou konat XXX. Mezinárodní klubové všestranné zkoušky
slídičů na kterých je zádáván titul CACIT/Res. CACIT. Propozice a přihlášky na jednotlivé soutěže budou postupně
zveřejňovány na klubovém webu.

Všechny klubové zkoušky z výkonu konané v roce 2015 budou vypsány jako soutěže a budou posuzovány
podle SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU ČMKJ (CACT) PRO KLUBOVÉ ZKOUŠKY A SOUTĚŽE LOVECKÝCH SLÍDIČŮ. Tento řád je
poněkud  odlišný  od  ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO ZKOUŠKY  LOVECKÝCH SLÍDIČŮ ČMMJ  podle  kterého  se  budou
posuzovat  zkoušky  pořádané  jednotlivými  OMS  pro  získání  lovecké  upotřebitelnosti.  Navíc  aby  nebyla  situace
v posuzování  výkonu  loveckých psů na  zkouškách a zadávání  lovecké  upotřebitelnosti  od  1.  ledna 2015  příliš
jednoduchá, tak se vyskytl další subjekt, který chce pořádat zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Tím subjektem je
podle mých informací ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH MYSLIVCŮ (APM), která již patrně obdržela od Ministerstva
zemědělství (MZE) příslušné pověření. Měla by také převzít některé zkušební řády ČMMJ a pokud toto vše splní, tak
bude moci udělovat loveckou upotřebitelnost psům na zkouškách, které bude pořádat v honitbách svých členů.

Velmi  bych  přivítal,,pokud  bychom  se  v  diskusi  na  této  schůzi  mohli  zabývat  také  Vašimi  zkušenostmi
s uplatňováním ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ ČMMJ, který platí necelý rok. 

5. Plán akcí na rok 2015

Kromě dnešní členské schůze, která právě probíhá, má naše sekce pro letošní rok v plánu pouze jednu akci,
kterou bude XX.  Letní  sraz  WSS,  ten však bude obsahem samostatného bodu programu této  členské schůze
a proto se mu nebudu dále věnovat.

Z klubových akcí na které bych chtěl upozornit bych jmenoval především Klubovou výstava retrieverů, španělů,
vodních psů a dalších plemen zařazených v KCHLS, která se bude konat 9. května 2015 v Humpolci a Speciální
výstavu retrieverů, španělů, vodních psů a dalších plemen zařazených v KCHLS, která se bude konat 10. května
2015 také v Humpolci. Za zmínku mi také stojí Klubová výstava KCHLS s CAC, bez KV jejíž konání je naplánováno
do Pardubic na 8. srpna 2015.

Absolvování klubové výstavy KCHLS, nebo speciální výstavy slídičů je podmínkou pro uchovnění každého psa
nebo feny našeho plemena a proto se dá očekávat, že majitelé jedinců s touto ambicí na některou z těchto akcí
zamíří.

6. Sekce WSS na internetu

Sekce WSS provozuje v současné době dva samostatné weby. Prvním jsou sekční stránky, které fungují jako
subdoména klubového webu a jejich provoz je  hrazen klubem, za jeho obsah odpovídá vedoucí sekce a jeho
administraci provádí Ing. Anděla Matiášová. Druhým je „Databáze chovných WSS“, která běží fyzicky odděleně na
samostatném serveru, ten je poskytován zdarma a za jeho obsah odpovídá a jeho administraci provádí poradce
chovu WSS Ing. Dana Vodáková Pospíšilová. Všichni kdo mají s těmito weby během celého roku nějakou práci ji
vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu a proto jim za tuto činnost patří poděkování
všech členů sekce.

Databáze  chovných  jedinců  plemene  WSS není  v  současné době  funkční  na  původním umístění.  Hosting
zdarma na serveru ic.cz, který jsme k provozu databáze využívali, byl ze strany jeho provozovatele ukončen. Na
možnost placeného hostingu jsme se rozhodli nepřistoupit a padlo rozhodnutí přesunout databázi na jiný server
poskytující hosting zdarma. Při přesunu na nový hosting však došlo k potížím, které již déle než měsíc řešíme.
V těchto  dnech  již  zcela  rekonstruovaná  a  opět  plně  funkční  databáze  běží  na  novém  serveru  a  po  jejím
kompletním odzkoušení bude opět k dispozici všem zájemcům. Její plné zprovoznění bude oznámeno na sekčních
stránkách. Nemusíte mít žádné obavy ze ztráty dat obsažených v databázi. K ničemu takovému nedojde a nikdy to
ani nehrozilo.
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7. 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 2015.

Děkuji.

v Ivančicích dne 28. března 2015

Zdeněk Šilberger
vedoucí sekce WSS

4/4


