
Zpráva poradce chovu za rok 2014 
 

Vážení chovatelé, majitelé a příznivci WSS, předkládám Vám přehled o chovu našeho plemene 

za kalendářní rok 2014.  

 

K datu 31. 12. 2014 jsem evidovala celkem 93 chovných jedinců, opět mírně stoupající tendence 

přestože 10 jedinců bylo vyřazeno. Nově uchovněno však bylo 13 jedinců. 

 

Chovní jedinci 2014: 

Nově uchovněno 2014 
Psi Feny Celkem 

4 9 13 

Celkem vyřazeno v roce 2014 3 7 10 

Vyřazeno z důvodu věku 2014 3 5 8 

Vyřazeno z jiných důvodů 2014 
Úhyn, zdravotní stav 

0 2 
přání chovatele 

2 

Předpokládáný úbytek chov. jedinců 

v r. 2015 

2 13 15 

Stav k 31. 12. 2014 41 52 93 

 

Každoročně se opakuji v tom, že počet mnou obdržených vyhodnocení DKK koresponduje 

s počtem nově uchovněných jedinců, nejinak tomu bylo i v roce 2014. Jednalo se o 12 výsledků 

negativních a 1 lehce pozitivní. Stále častěji se setkávám s tím, že pro chovatele a majitele 

chovných jedinců je samozřejmostí oftalmologické vyšetření, což je důležitá a potěšující 

informace. Za poslední dobu není znám pozitivní nález, to ale neznamená, že neexistuje. 

Nicméně je důležité, že se těmito vadami a chorobami zabýváme. Dále by bylo vhodné alespoň 

sledovat a evidovat dědičná onemocnění srdce, ledvin a štítné žlázy. Bylo by vhodné, aby 

chovatelé či majitelé informovali poradkyni chovu, že se jim u některého jedince toto 

onemocnění vyskytlo. Rovněž jsem také v roce 2014 evidovala úhyn celého vrhu, avšak není mi 

známo, z jakých to bylo příčin; bližší informace chovatel neposkytl. 

 

Zdravotní stav – DKK: 

Celkem provedeno 13 x 

vyšetření 

Psi Feny Celkem 

4 9 13 

S výsledkem: 

0/0 4 5  

0/1  1  

1/1  2  

0/2  1  

 

Přehled o vystavených doporučeních ke krytí a vrzích je popsán v níže uvedené tabulce. Počet 

zapsaných štěňat převyšuje číslo 100, blížíme se tak letům, kdy naše plemeno zaznamenalo svůj 

boom. Doufám, že tento trend udržíme. Na krytí se podílí přiměřený počet chovných psů, 

s určitým podílem i psů zahraničních. Stále je třeba novou krev přilévat a se svými odchovy 

pracovat, aby nedošlo k zúžení genetické variability. 



Chov: 

Počet vystavených doporučení 27 

Realizováno krytí 19 

Podílel se na něm počet psů 11, z toho 2 psi zahraniční 

Zahraniční krytí 4 x 1. Ferndel Midshipman (imp. GB-SR) – 

2x 

2. Dragon´s Rider Umbra Amabilis 

Adea 2 x (PL) 

 

Počet vrhů 15 

Z toho nadpočetné vrhy 10 3 x 7 šť., 3 x 8 šť., 3 x 9 šť, 1 x 11 šť. 

Nezabřezlo fen 4 + 1x úhyn celého vrhu 

Narozeno štěňat psů fen celkem 

 58 55 113 

Zapsáno štěňat 57 54 111 

 

O naše odchovy je trvalý zájem i v zahraničí a za poslední léta nebyl žádný problém s umístěním 

vrhů štěňat. Podle vývoje v brzkých jarních měsících roku 2015 předpokládám obdobný vývoj 

jako v roce 2014. 

 

Z akcí, které v roce 2014 proběhly, bych ráda jmenovala především letní sraz v Petříkově, který 

byl díky pečlivé přípravě ze strany manželů Doležalových i díky výborné partě, která se tam 

sešla, za poslední roky opravdu výjimečný. Ještě jednou děkuji manželům Doležalovým za 

perfektní organizaci a nezbývá než se těšit na sraz další, který uspořádá Tereza Tinglová a 

„kolektiv“ v termínu 23. – 26. 7. 2015 v Kostelních Střimelicích. 

 

V měsíci květnu 2014 se uskutečnila Klubová výstava KCHLS a Speciální výstava španělů 

v Humpolci. Posuzoval pan Dusko Piljevic a paní Szpunar. Po oba dny se zúčastnilo kolem 

20 WSS, což není nijak velká účast. Budeme-li požadovat na další výstavy delegování specialistů 

na plemeno, budou se muset počty předvedených WSS zvýšit, jinak to nebude ekonomicky 

možné. Tato akce nás čeká i v roce 2015 na témž místě, rozhodčími budou chovatelky anglických 

špringršpanělů z Dánska Jessie a Vibe Boregard Madsen. Na rok 2016 jsou v jednání opět 

kvalitní rozhodčí ze zahraničí. V roce 2015 se dočkáme i třetí výstavy, kterou pořádá KCHLS. 

Bude to Klubová výstava bez zadání titulu Klubový vítěz, konat se bude 8. 8. 2015 

v Pardubicích, posuzovat bude specialistka na naše plemeno paní Marjo Jaakkola z Finska. 

I absolvováním této výstavy splníte část chovných podmínek, proto doufám ve vaši hojnou účast. 

 

V roce 2014 se také uskutečnila vrcholná pracovní soutěž – Memoriál Mileny Štěrbové. 

Tentokrát se konala na Moravě, v honitbách v okolí Uherského Hradiště a Buchlovic, centrem 

byly Lázně Leopoldov. Krásné, bohatě zazvěřené terény byly díky trvalé nepřízni počasí velmi 

těžké; tomu odpovídaly i celkové výsledky. Z tří startujících WSS nedokončil ani jeden. V roce 

2015 se uskuteční Mezinárodní klubové všestranné zkoušky se zadáním titulu CACIT v Horních 

Kněžekladech a také celá řada dalších pracovních soutěží, o nichž najdete veškeré informace na 

klubovém webu. 

 



Upozorňuji také na existenci nových Zkušebních řádů ČMMJ a na Soutěžní řády ČMKJ; vždy je 

třeba vědět, podle jakých zkušebních řádů jsou konkrétní zkoušky posuzovány.  

 

Na jaře roku 2016 nás čeká klubová Konference, která se koná jednou za 4 roky a volí se na ní 

z přítomných delegátů nový výbor KCHLS. Z praktických důvodů proběhne volba delegátů za 

sekci WSS na srazu sekce v červenci 2015. 

 

Závěrem bych ráda ještě vzpomněla úspěšného českého zástupce na slavné výstavě Cruft´s 2015 

v anglickém Birminghamu. 5. místo a titul VHC v třídě post graduate v konkurenci 15 psů získal 

pes Fellow Aspero Minebea, majitelky Lucie Nohýnkové. Gratuluji a děkuji za vzornou 

reprezentaci České republiky. 

 

Do nadcházející chovatelské, výstavní i zkouškové sezóny přeji všem co nejlepší výsledky, 

hodně zdraví, radosti i osobní spokojenosti a děkuji za práci, kterou pro blaho našeho plemene 

odvádíte! 

 

Ing. Dana Pospíšilová 

poradce chovu WSS 

 

 

 


