
Vážení chovatelé, 

k dispozici máte tabulkové přehledy, jak to s naším chovem WSS v roce 2018 vypadalo. Jako již řadu 

let, je situace poměrně stabilní, co do počtů. V roce 2018 jsem zaznamenala, z důvodu věku, vyšší 

úbytek chovných fen, který se nám nepodařilo nahradit. Vyšší úbytky chovných fen nás čekají i v dalších 

letech, doufám, že tyto nahradíme kvalitním chovným materiálem. 

V roce 2019 jsem prozatím vystavila 12 krycích listů, bylo realizováno celkem 7 krytí a narodil se 1 vrh. 

V jarních měsících se narodí větší množství štěňat, ale vzhledem k zájmu, nepředpokládám problémy 

s odbytem. Ráda bych, abyste se zamysleli nad cenou štěňat a optimálním způsobem si ohodnotili svoji 

práci spojenou s odchovem a péčí o štěňata i fenu. Domnívám se, že cena 15.000 Kč je to minimální, 

co za svá štěňata můžeme chtít. Neprodávejte pod cenou své odchovy a nepodhodnocujte svoji 

chovatelskou práci! 

Krycí listy vystavuji převážně na přání chovatele, v roce 2018 jsem vystavila pouze dva krycí listy, kdy 

mne chovatelé žádali o určení krycích psů. Snažím se vždy respektovat vaše přání a představy, případné 

problémy s vámi konzultuji a jsem ráda, že zpravidla pochopíte mé důvody, když některému z vámi 

navrhovaných spojení nejsem příliš nakloněna. 

Ohledně zdravotního stavu, je situace taková, že výsledky DKK jsou trvale udržitelné, zpravidla jsou 

negativní (A a B) či mírně pozitivní (C). Pokud tento stav udržíme, bude to v pořádku. Jsem ráda, že jste 

zodpovědně přistoupili k provádění oftalmologického vyšetření – u chovného psa každých 12 měsíců, 

u feny před vrhem. Upozorňuji, že je již několik měsíců nový rok a je třeba tato vyšetření opakovat. 

Žádám všechny majitele fen, aby mi spolu s žádostí o vystavení krycího listů kopie dokladů 

o oftalmologickém vyšetření posílali. Příležitostně se objevují pozitivní nálezy na glaukom a s těmito 

informacemi dál pracuji, když mne žádáte o vystavení krycích listů. Jsem v kontaktu se všemi 

certifikovanými oftalmologickými pracovišti a v případě potřeby situaci konzultuji s MUDr. Beránkem. 

Exteriér – všimla jsem si zhoršující se úrovně, zejména fen. Feny začínají být malé, konstitučně slabší, 

chybí jim substance. Nad tímto bychom se měli zamyslet a podle této situace tvořit chovné páry. WSS 

má jasně danou kohoutkovou výšku, jakož i požadavek na sílu a mohutnost těla, s dobře vyvinutým 

hrudníkem. Zkusme v souladu s těmito základními požadavky standardu postupovat, nechovejme na 

malých zvířatech, u kterých jsme nějakým záhadným způsobem získali záznam o standardní 

kohoutkové výšce do PP… Vždy mysleme na to, že šidíme zejména sami sebe a tento drobný podvůdek 

nám geny v dalších generacích vrátí… Zaměřme se také na povahu, WSS má být veselý, temperamentní 

pes, bez projevů bázlivosti či agresivity… zejména bázlivost bývá problém. Zde platí to stejné, co jsem 

napsala výše u kohoutkové výšky. Děkuji všem, co k tomuto problému zodpovědně přistupují i těm, 

kteří se právě rozhodli, že svůj postoj k těmto problémům do budoucna přehodnotí. 

Databáze – tuto nám spravuje paní Jirovská a jedná se o dobrovolnou aktivitu a jakýsi nadstandard, 

který členům sekce poskytujeme. Zásadní je vždy „papírová“ evidence poradce chovu, tak jak mi ji 

ukládají vést normy KCHLS. To je třeba si uvědomit, když chcete paní Jirovské cokoliv vytýkat. Současně 

žádám všechny majitele chovných jedinců, kteří doposud nedodali dokument GDPR, aby tak učinili – 

z mého pohledu databáze bez kontaktů poněkud ztrácí význam. Abyste na toto nezapomínali, 

zpracovala jsem nový tiskopis jako žádost o uchovnění (k dispozici na webu sekce, odkaz „Formuláře 

ke stažení“), kde je přímo souhlas s uveřejněním kontaktů zapracován. Žádám vás, abyste dodržovali 

to, že současně s podklady pro uchovnění mi tento vyplněný tiskopis zašlete. 

Korespondence – nezasílejte mi prosím nad rámec nic, co pro uchovnění nepotřebuji. Stává se, že mi 

v obálce zbytečně přijdou diplomy z veškerých výstav, plastový obal na PP a v poslední době dorazil 

i Mezinárodní očkovací průkaz (!). Děkuji za pochopení. 



Ročenka – uvítala bych, kdybychom po letech zase vydali Ročenku WSS v papírové podobě. Problémem 

jsou samozřejmě finance. Museli bychom si ji zafinancovat z vlastních zdrojů. Proto navrhuji zkusit 

zjistit zájem o Ročenku, tak jak ji zpracovali letos v sekci WSS. Na základě kalkulace by byla určena cena 

za stránku a každý zájemce by si mohl zakoupit určitý počet stran (např. mám 3 chovné jedince, 

zakoupím si tři stránky). Pokusím se zajistit kalkulaci a poté bych chtěla provést prostřednictvím webu 

průzkum, jaký by byl o tuto Ročenku zájem a kolik se nám povede nastřádat financí. Případné 

sponzorské dary jsou samozřejmě vítány. 

Závěrem bych vám chtěla popřát mnoho úspěchů a radostí v nadcházející chovatelské, výstavní 

i zkouškové sezóně a těším se na viděnou na některé z plánovaných akcí. 

S pozdravem „Welsh Springer Spanielům Zdar“! 

Ing. Dana Pospíšilová 

Poradce chovu WSS 

 


