
Změna chovných podmínek WSS od 20. 9. 2015 
 

Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k častějšímu výskytu primárního glaukomu u WSS, 

jsou po konzultaci s hlavním poradcem chovu a specialistou na oční choroby MVDr. Beránkem 

stanovena tato opatření: 

 

1) změna chovných podmínek – kompletní oftalmologické vyšetření, včetně gonioskopie, 

s výsledkem prostý, po 12 měsících věku, provedené na specializovaném pracovišti, je 

nyní povinnou podmínkou pro zařazení do chovu; 

 

2) již uchovnění jedinci, kteří nemají oftalmologii s gonioskopií provedenou – 

podmínkou pro vystavení krycího listu je doložení provedeného oftalmologického 

vyšetření, včetně gonioskopie, s výsledkem prostý u obou partnerů (v případě pozitivního 

nálezu dojde samozřejmě k vyřazení jedince z chovu). Tento postup bude platit tak dlouho, 

dokud všichni používaní chovní jedinci nebudou mít oftalmologii provedenou. Pozor, je 

možné, že máte oftalmologii provedenou, ale bez gonioskopie, v tom případě je 

nutno gonioskopii doplnit! 

 

3) chovní jedinci, kteří jsou prostí a někdo z jejich sourozenců prostý není – zde si 

poradce chovu vyhrazuje právo na zamítnutí nevhodného partnera, zejména s ohledem na 

míru příbuzenské plemenitby. 

 

 

Několik informací k problému: 

 

- Jedná se o dědičně podmíněné onemocnění, genetika však není přesně prozkoumána, 

polygenní základ, tj. za jeho vznik může více genů. 

- WSS patří do seznamu rizikových plemen postižených tímto onemocněním. 

- Vyšetření se provádí tzv. gonioskopií, která NENÍ bez vyžádání prováděna při běžném 

oftalmologickém vyšetření, tedy často se může stát, že oftalmologické vyšetření 

s výsledkem prosté, neobsahuje vyšetření na primární glaukom! 

- Vyšetřením se zjišťuje dispozice pro vznik glaukomu, tzn. dispozice jedince pro klinický 

projev tohoto onemocnění. 

- V případě klinického výskytu glaukomu je nutná doživotní léčba, neléčený glaukom je 

velmi bolestivé onemocnění, které může končit enukleací (odstranění očí).  

- Sekundární glaukom – není dědičně podmíněn, vznikne na základě jiného onemocnění, 

např. v důsledku věku, zánětu, úrazu atd. Pro nás je „zajímavý“ pouze primární glaukom. 

- Vyšetření se bude provádět po 12 měsících věku. 

- Vyšetření se doporučuje provádět 1× za 12 měsíců po celý život, neboť nález se během 

života mění až u 43 % jedinců plemene WSS. 

- Vyšetření provádět u certifikovaných oftalmologů https://www.vetkom.cz/seznam-
veterinaru/ Filtr podle odborností +, Posuzovatelé dědičných očních vad 

- Z chovu budou vyřazeni pouze jedinci s dispozicí pro glaukom, či s klinicky projeveným 

primárním glaukomem (sekundární nevadí, pokud bude jako sekundární odborným 

lékařem označen). 

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru/
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru/


- Z chovu není nutno vyřazovat prosté sourozence a rodiče pozitivních jedinců. V těchto 

případech je nutno za účelem dalšího chovu volit partnery tak, aby riziko přenosu 

glaukomu bylo minimální. Příbuzenská plemenitba je v těchto případech nepřípustná! 

 

Ing. Dana Pospíšilová 

poradce chovu WSS 

 

 


