
Vážení přátelé, chovatelé a příznivci anglických setrů i pointrů, 

 

sešel se rok s rokem a opět předkládám zprávu o tom, co se v loňském roce 

událo v chovu pointrů i anglických setrů. Tentokrát se pokusím trochu 

statisticky porovnat oba chovy. Bohužel musím konstatovat, že chov anglických 

setrů je v útlumu a naopak pointři získávají v poslední době čím dál větší 

popularitu a je o ně poměrně zájem. 

Ke konci roku 2016 jsem evidovala u pointrů 27 chovných psů a 36 chovných 

fen. U anglických setrů to bylo 19 chovných psů a 18 chovných fen.  Co se týká 

věkové skladby u chovných psů, u obou plemen je shodně osmiletých a starších 

psů 37% a do věku sedmi let je v evidenci 63% chovných psů.  

U anglických setrů bylo v  loňském roce nově uchovněni 3 psi a pouze 2 feny.  

Níže uvádím pouze ty, kteří nebyli uvedeni v mé poslední zprávě a otištěni v KZ: 

MERLIN OD ALPSKÉ PROTĚŽE, Člp/AS/6147, nar.28.12.2014, 65 cm, "V", CAC, 

ZV I.c. 222/4, DKK0/0, o: Monty ze Srnína, m.: Elis od Alpské protěže, maj.: Eva 

Pertlíková, Karlštejnská 494/17, Praha 5 

LORD OD ALPSKÉ PROTĚŽE, Člp/6114, nar. 9.6.2014, 66 cm, tricolor,DKK0/0, 

"V", CAJC,BOJ,CAC,R.CACIB,NV,OV, BOS,BOB, Junior šampion ČR, Šampion ČR, 

ZV I.c. 222b., o.Iwanhoe Maxwell Dama Krkonoše, m. Hátta od Alpské protěže, 

maj.: Eva Pertlíková, Karlštejnská 494/17, Praha 5 

I z této statistiky je bohužel vidět, že ani v příštích nekolika letech patrně 

nebude situacte lepší a obávám se ještě snižování počtu chovných jedinců. 

U pointrů bylo nově zařazeno do chovu 7 psů a  8 fen. V minulé zprávě nebyli 

uvedeni: 

ALKA SEVENTEEN, Člp/POI/10696, nar. 15.6.2010, čb, 58 cm, DKK0/0, "V", 

Derby Couple, o.: Benn vom Falknerhaus, m.: Dara Nová Hajnice, maj.: Roman 

Sedláček, Uhelná 17, 463 34 Hrádek nad Nisou 

CONNIE Z VINNÝCH TRATÍ, Člp/POI/10935, nar. 30.12.2012, čb,61 cm, 

DKK0/0,"V",CAC,CACIB,BOB, ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ, o. Monty Somola, m.: Dorotka z 

Černých blat, maj. Roman Pošva, 533 05 Dříteč 52 

Již tradičně uvádím také statistiku vyšetření displazie kyčelních kloubů, která je 

velmi pozitivní. U anglických setrů bylo vyšetřeno 13 jedinců s výsledkem 12x 



0/0 a 1x0/2. U pointrů je statistika ještě lepší – 17 vyšetření a všechna 

s výsledkem 0/0. 

A nyní chovatelské výsledky: 

Pro anglické setry jsem vystavila 6 doporučení ke krytí a úspěšně bylo 

odchováno 5 vrhů. Narodilo se 35 štěňat, z toho 14 psů a 21 fen. 

U pointrů bylo vystaveno 11 doporučení a bylo odchováno 6 vrhů. Narodilo se 

35 štěňat, z toho 19 psů a 16 fen. Některé feny jsou v současné době již nakryty 

a štěňata se narodí až v tomoto roce. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem majitelům jak anglických setrů, tak i 

pointrů za prezentaci našich plemen na výstavách i zkouškách z výkonu. 

K úspěchům bych chtěla poblahopřát především panu Radimu Dudovi, který se 

svou fenou pointra Veggie z Mešínské hájovny úspěšně dokončil jak Memoriál 

Richrada Knolla, tak i Memoriál Karla Podhájského. Stejně tak i Janě Votrubové 

za krásné umístění v soutěži Sv.Huberta konaném v Dánsku a také Martinu 

Hučkovi a Lukáši Orságovi za úspěšnou prezentaci na zkouškách v Srbsku a 

Německu. 

Do letošního roku přeji všem chovatelům i majitelům pointrů i anglických setrů 

mnoho úspěchů jak při prezentaci na výstavách, tak i na zkouškách z výkonu na 

nejrůznějších úrovních. 

 


