Zpráva poradce chovu WSS za rok 2011
Vážení chovatelé, majitelé a příznivci welššprigršpanělů,
nejprve vás seznámím se strohými čísly, jak to v chovu našeho plemene v r. 2011 vypadalo:
Chovní jedinci:
Psi
7
0
0
0

Nově uchovněno 2011
Celkem vyřazeno v roce 2011
Vyřazeno z důvodu věku 2011
Vyřazeno z jiných důvodů 2011

Feny
8
7
7
0

Celkem
15
7
7
0

Úhyn, zdravotní stav
Bude doplněno po uzávěrce PK

Import 2011
Předpokládaný úbytek chov.jedinců
v r. 2012
Stav k 31.12.2011

3

5

8

34

42

76

Z výše uvedené tabulky je patrno, že se stav chovných jedinců postupně zvyšuje, v posledních
letech se vždy bez problémů podařilo nahradit vyřazené chovné jedince novými a dokonce
dosáhnout mírného nárůstu.
Zdravotní stav – DKK:
Celkem provedeno 15 x
vyšetření
S výsledkem:
0/0
0/1
0/2
1/2
2/2

Psi
7
3
2
2
-

Feny
8
7
1
-

Celkem
15
10
3
2
-

Se situací kolem vyhodnocování DKK je stav již tradičně stejný – DKK dělají, resp.
vyhodnocení zasílají poradci chovu pouze majitelé budoucích chovných jedinců. Vypovídající
hodnota těchto údajů se pak rovná nule. I když z toho nic nevyvodíme, výsledky máme
krásné. Pomalu se mezi chovateli začíná rozšiřovat provádění dobrovolného oftalmologického
vyšetření, toto je velmi dobrá zpráva pro budoucnost našeho plemene a doufám, že tato
aktivita se nejen udrží, ale bude i narůstat.
Chov:
Počet vystavených doporučení
Realizováno krytí
Podílel se na něm počet psů
Zahraniční krytí

22
14
12
4x
1. Benton Lookin´for Duck – FIN
2. Cer Chelbar – SR
3. Hammalgarden´s Top Collection –
imp.S – PL
4. Glenbrows Timelord JW - GB

Počet vrhů
Z toho nadpočetné vrhy
Nezabřezlo fen
Narozeno štěňat
Zapsáno štěňat

15
8
1
psů
51
44

3 x 7 št., 2 x 8 št., 3 x 9 št.
fen
45
42

celkem
96
86

Chov nepotřebuje příliš komentáře, dosáhli jsme pravidelného počtu zapisovaných štěňat
i obvyklého počtu vrhů. Z toho vyplývá, že WSS má své stabilní chovatele, kteří štěňata
pravidelně produkují. Rovněž byla v r. 2011 uskutečněna čtyři velmi zajímavá zahraniční
krytí, která snad budou znamenat přínos našemu chovu.
A teď už k novinkám a nebo jen k připomenutí důležitých povinností chovatelů:
-

-

-

-

-

-

-

-

Na PK ČMKJ je nutno zapisovat chovného psa bezprostředně po uchovnění, chovnou
fenu až s prvním vrhem! Změna oproti úkolu z CHR v březnu 2011.
Provedla jsem změnu na obvyklém formuláři „Přihláška zápisu vrhu“, nyní je tam
pamatováno i na čipování. Přečtěte si prosím postup pro označování štěňat mikročipy.
Upozorňuji na posouzení zubů a výstavách – vyžadovány jsou tzv. funkční zuby, tzn.
zuby, které jsou prořezány. Nestačí doklad rtg., že jsou založeny! Pokud nejsou
prořezány, pes musí být označen za chudozubého.
Zápis o provedení DKK do PP je povinný. Vyžadujte po veterinárním lékaři, který
vám psa rentgenuje, aby ho provedl. Je to jeho povinnost. Bez zápisu o provedení rtg.
Vám jedinec nemůže být uchovněn.
Chovatelé by se měli dále sami vzdělávat, samozřejmostí je znalost chovatelských a
zápisních řádů, bohužel mnoho chovatelů nezná ani tyto základní normy a pak dochází
k nedorozuměním a chybám.
Problematika s platbami a vystavováním krycích listů – z rozhodnutí výboru KCHLS
ze dne 23. 3. 2012 vyplývá, že pokud nebude mít chovatel uhrazenu jakoukoliv
pohledávku vůči KCHLS (např. poplatek za nadpočetné štěně), nebude mu poskytnuta
žádná další služba (např. vystavení krycího listu), dokud nebude původní pohledávka
uhrazena.
Kupírování – v ČR je to stále ponecháno na vůli chovatele, nicméně zájem
o kupírované psy a feny není. Pokud štěně okupírujete, znemožníte mu tak v podstatě
návštěvu výstav v zahraničí. V ČR stále musí rozhodčí posoudit nekupírovaného
jedince stejně jako kupírovaného, nicméně nekupírovaný WSS má lepší pohyb, lépe
plave, atd. Dnes už nejsou štěňata kupírována ani v zemi původu. To, co dělá země
původu, by pro nás mělo být určující, neboť země původu za plemeno odpovídá.
Uvažuje se o zákazu kupírování během několika let ve všech členských státech FCI,
tedy i u nás a to u všech plemen.
Zahraniční krytí – k vystavení krycího listu na zahraničního psa potřebujete kopii
originálu jeho PP a krycí pes musí být také v zemi, kde žije, chovný, tzn. je možno jej
použít v chovu. Kopie PP se přikládá i k přihlášce zápisu vrhu.
Na webu KCHLS je od ledna 2012 v provozu nová databáze chovných jedinců se
čtyřgeneračním rodokmenem. Usnadní to tak chovatelům výběr chovných psů.
Správcem této databáze je poradkyně chovu.
O krycí list si můžete zažádat i s předstihem několika měsíců. Budete tak na hárání
vaší feny dobře připraveni – v tak důležitém období chovatelského života budete mít
alespoň více času a myšlenek na samotné krytí a nebudete se muset zabývat sháněním
krycího listu na poslední chvíli!

Co se týče úspěšných psů a fen na zkouškách z výkonu, ale i na výstavách, vše již bylo řečeno
ve Zpravodaji 2/2011 a já se nechci opakovat. Jen trošku nakousnu rok 2012, neboť pes
Twigle Noor (maj. Ing. Zemánek a Ing. Matiášová) zvítězil v pracovní třídě na výstavě
Cruft´s, neméně pěkného úspěchu na této výstavě dosáhl i Harry Potter Ivančice (Mgr.
Strahovská), který získal 3. místo v mladých. Všem úspěšným z roku 2011 i reprezentantům
českého chovu na Cruft´s gratuluji ke krásným výsledkům.
Nacházíme se v memoriálovém roce a tak předpokládám, že nás mnoho úspěchů ještě čeká.
Také nás čeká jedna premiéra – I. Speciální výstava WSS, akce svého druhu ojedinělá. Byla
bych moc ráda, kdyby se na ní předvedlo dostatek WSS s těmi nejlepšími výsledky a všichni
bychom si užili krásný den ve společnosti našich milovaných psů. Součástí této naší výstavy,
ale i Klubové výstavy KCHLS v Pardubicích, bude tradiční party stan s občerstvením, proto
prosím všechny zájemce, aby připravili různé pochutiny a dodali je do stanu, záležitost je to
samozřejmě dobrovolná a velmi příjemná.
S radostí jsem v loňském roce několikrát slyšela z úst rozhodčích z exteriéru, jak nám naše
plemeno vzkvétá. Také pozoruji a vy chovatelé jistě též, že problémy s tvorbou chovných
párů se už omezily jen na pár jednotlivců. Můžeme být tedy spokojeni, i když nás čeká ještě
spousta nikde nekončící práce, vše je ale zásluhou nelehké a obětavé práce mnoha chovatelů.
Je třeba neusnout na vavřínech a dál důsledně pracovat na zvelebení našeho chovu WSS po
všech stránkách. Stále máme co zlepšovat! Budu ráda, když všichni budeme v této práci
pokračovat – většina chovatelů již pochopila, co je třeba dělat a jakým směrem se ubírat.
Samozřejmě jsou i tací, kteří nemají zájem podílet se na rozvoji plemene a této činnosti nijak
nepomáhají, ale to je věc naprosto běžná v každém směru lidského počínání.
Závěrem děkuji všem, kteří nezištně pomáhají mně i vedoucímu sekce v naší činnosti. Bez
těchto lidí by byl náš malý welššpringří svět o mnohé ochuzen.

V Kozlanech 24. 3. 2012

Ing. Dana Pospíšilová
Poradkyně chovu WSS

