
XIV. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS 
 

 

Ve dnech 16. až 19. července 2009 se uskutečnil již 14. ročník letního welššpringřího srazu. Tentokrát jsme se sešli 

v prostředí, které již náš sraz v minulosti hostilo, protože se konal ve východočeských Častolovicích. Azyl nám 

poskytlo na své chatě a ve své honitbě Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice. 

 

Začátek srazu byl stanoven na čtvrteční poledne, kdy také dorazili k chatě první jeho účastníci. V 18 hodin večer už 

byla na místě většina jeho účastníků a proto bylo možné provést jeho zahájení nástupem všech přítomných osob i psů. 

Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger a poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová seznámili přítomné s programem, který byl 

naplánován na každý den až do neděle. Garant akce Ing. Pavel Soukup všem objasnil pravidla týkající se udržování 

pořádku v areálu kolem chaty a seznámil nás s jídelním lístkem na jednotlivé dny. Zbývající část dne jsme využili 

k zabydlení se a k mnoha debatám, jejichž ústředním tématem byli naši čtyřnozí kamarádi. 

 

Po pátečním ranním nástupu a zahájení, se uskutečnila přednáška o výcviku aportu u loveckých psů. Velice poutavou 

přednášku vedl pan Milan Benda, který ji doplnil o celou řadu praktických ukázek se svými dvěma fenami ASS. Tento 

bod programu zaujal všechny účastníky srazu bez výjimky, jednak svým tématem a také způsobem jakým pan Benda 

o problematice hovoří. 

 

Druhou částí dopoledního pátečního programu byl výcvik v poli, na který jsme se, po příjezdu do honitby, rozdělili do 

tří samostatných skupin. Skupinu psů, kteří byli v intenzivním výcviku, si vzala na starost Ing. Dana Pospíšilová. 

Početnou skupinu mladých psů a štěňátek vzal pan Milan Benda pod svůj patronát a všichni pod jeho dohledem 

prakticky cvičili přinášení podle zásad, které obsahovala jeho přednáška. Vedoucí sekce Zdeněk Šilberger měl na starost 

skupinu psů, kteří již mají výcvik a účast na zkouškách za sebou a kteří si jenom zopakovali disciplíny „vlečka“ a 

„pohozená“ s různou pernatou i srstnatou zvěří, kterou měli k dispozici. 

 

Po obědě, který jsme měli zajištěný v restauraci v blízkosti místa, kde jsme prováděli polní výcvik, jsme se všichni 

přesunuli k rybníku za obcí Paseky za účelem výcviku vodní práce. K tomuto účelu byl připraven dostatečný počet 

kachen pro přinášení z hluboké vody. Všichni pejsci si mohli zkusit tuto disciplínu v klidu bez rušení ostatními psy a 

lidmi a ve variantě, která odpovídala jejich stupni vycvičenosti. Ti nejzdatnější měli možnost si přinášení z hluboké 

vody vyzkoušet i s výstřelem. Potřebnou zvukovou kulisu zajišťoval Pavel Soukup se svou zbraní. Po skončení oficiální 

části výcviku na vodě následovalo jeho pokračování formou individuálního výcviku, který později přešel ve všeobecné 

koupání prakticky všech přítomných, psů i lidí. 

 

Po návratu na chatu a krátkém odpočinku jsme se všichni zúčastnili instruktáže v předvádění našich psů na výstavách. 

K tomuto účelu postavil Pavel Soukup na trávníku před chatou „výstavní kruh“. Přednášku k tématu vystavování 

welššpringršpanělů vedla poradkyně chovu Ing. Dana Pospíšilová a praktické ukázky předvádění ve výstavním kruhu se 

ujala dvojice složená z vedoucího sekce Zdeňka Šilbergera a jeho fenky HEDA Jifex. Součástí přednášky byla i část, 

která se věnovala úpravě srsti welššpringršpanělů doplněná o praktické ukázky některých metod a náčiní. Téma 

handlingu welššpringršpanělů bylo na program letošního srazu zařazeno jako reakce na jeho nízkou kvalitu, se kterou se 

na výstavách, bohužel, stále potýkáme. 

 

V sobotu ráno jsme se na chatě rozdělili na dvě skupiny, které se věnovaly odlišné činnosti v různých lokalitách. 

Zájemci o lesní práci pod vedením Ing. Dany Pospíšilové se přesunuli k rybníku a celé dopoledne pracovali především 

na pobarvených stopách založených v pátek odpoledne. Druhá skupina pod vedením Zdeňka Šilbergera se přesunula do 

lokality, ve které probíhal den předtím polní výcvik. Zde jsme zčásti cvičili polní disciplíny a zčásti se věnovali okružní 

procházce po loukách se spoustou kakostu, při které řada psů prokázala své kvality v hlasitosti a sledování stop zvěře. 

 

Všichni jsme se sešli v restauraci při společném obědě. V jeho průběhu začalo intenzivně pršet a tento hustý déšť, 

trvající až do večera, znemožnil uskutečnit plánované „sportovní odpoledne se psem“. Jeho minimalizovaná varianta, 

která obsahovala nejpopulárnější disciplínu – aport buřta – se konala ve společenské místnosti za všeobecného veselí. 

Jako naprostý šampion (hodnotila se rychlost aportu a celistvost přineseného buřta) vyhrála tuto soutěž HYVINKÄÄ od 

Jaslůvky. Místo soutěže ve střelbě ze vzduchovky se konala její „okleštěná“ varianta – střelba špejlí z kuše (ta byla 

narychlo vyrobena ze šatního ramínka a gumy od tepláků). Všechny účastnice této soutěže byly odměněny drobnými 

cenami. Zbytek sobotního večera jsme strávili v družné zábavě ve společenské místnosti a v blízkosti grilu, na kterém 

se točila krůta a vepřová kýta, stejně jako večer předtím. 

 

Nedělní ráno bylo mokré a studené a možná i proto se plánovaného výletu do Obory Bědovice zúčastnila pouze malá 

skupina vytrvavších. V oboře se nás ujal přímo pan oborník a bezpečně nás provedl mezi spoustou černé zvěře; pro 

všechny zúčastněné psy i jejich páníčky to byl zcela jedinečný zážitek. Kromě divokých prasat jsme zde měli možnost 

vidět i tlupu bílých daňků, kteří jsou zdejší raritou. Naprostým závěrem programu letošního srazu WSS byl společný 

oběd, po kterém jsme se rozjeli do svých domovů. 



 

Letního srazu WSS 2009 v Častolovicích se zúčastnilo přibližně 47 osob se 35 psy tří různých plemen, nejpočetněji 

zastoupeným plemenem byli samozřejmě WSS, méně početná byla skupina ASS a jeden kříženec. Ne všichni byli na 

místě celé 4 dny, někteří se jenom přidali na jeden den nebo i na jeho část a proto je tohle počítání vždy trochu 

zkreslené. Po celý sraz vládla v naší společnosti báječná atmosféra, ve které byly prodiskutovány nejrůznější otázky a 

problémy, které trápí jednotlivé chovatele a majitele WSS. Už teď se všichni těšíme na další pokračování, které se bude 

konat opět na stejném místě. 

 

Na závěr chci co nejsrdečněji poděkovat Mysliveckému sdružení Střezmá Olešnice za to, že nám dali pro uspořádání 

srazu k dispozici svoji chatu i honitbu. Poděkování zaslouží také členové, kteří nám na grilu připravovali vynikající 

kuřata, krůty a vepřové pro večerní konzumaci. Největší dík však vyjadřuji organizátorům, Ing. Pavlu Soukupovi a 

manželům Šimerdovým, kteří celou akci výborně připravili a celé čtyři dny se starali o spokojenost všech účastníků. 

 

 

V Ivančicích 28. července 2009  Zdeněk Šilberger 

 vedoucí sekce WSS 


