
Vážení přátelé, 

setkáváme se opět po roce, a tak bych vás chtěla seznámit s tím, co se událo v chovu anglických setrů a 

pointrů v loňském roce. Jak všichni víme, podmínky nejsou příliš příznivé pro použití anglických ohařů 

v myslivecké praxi, až již z důvodu nedostatku drobné zvěře nebo problémům s honitbami.  Z těchto 

důvodů se naše plemena stále více používají i pro sport, v záchranářství a i při dalších činnostech. Zde se 

sice prokazuje jejich chytrost, učenlivost, vytrvalost, ale neupevňuje se to, pro co byli vyšlechtěni. Proto 

bychom všichni měli v chovu upřednostňovat především dobré nervy, lovecké vlohy i zdraví. A když 

k tomu bude ještě daný jedinec krásný, bude to ideální…. 

Co se týká počtu krytí, v loňském roce bylo u anglických setrů nakryto 8 fen. Odchováno bylo 7 vrhů a 

jedna fena nezabřezla. Narodilo se 41 štěňat, z toho 25 psů a 16 fen. Oproti loňskému roku došlo 

k poklesu vrhů a bohužel je to jen důsledek malého množství nově uchovňovaných jedinců 

v přecházejících letech. A ani do budoucna nejsou vyhlídky příznivé, protože v loňském roce byl 

uchovněn pouze jeden pes-Ozzy Morrison v majetku manželů Jágerových a dvě feny, a to Latin Lover 

Miss Marple at Toklarama´s Kláry Miketové a Princes Elizabeth Morrison majitelky Soni Fabové. K 

dnešnímu dni eviduji 14 chovných psů a 11 chovných fen.   Výsledky RTG kyčlí jsou následující:  došlo      

vyhodnocení, z toho 

U pointrů nebyla situace o mnoho lepší. Sice bylo nově uchovněno 5 psů a 6 fen, na počtu krytí se to ale 

neodrazilo. Snad bude lépe v příštích letech. 

Uchovnění psi jsou – Igo z Mešínské hájovny, maj. Michaela Zadinová;  Kasilas Aristani´s, maj. Martin 

Hučko; Falco z Mešínské hájovn, maj. Antonín Pokorný; Almo Artegerd, maj. Irena Morszczyková; Elyen 

z Mešínské hájovny, maj. Michaela Heroutová a Black Berry ze Žárovské tkalcovny, maj. Richard Hejhal.  

U fen byly nově uchovněny – Kobra Aristani´s, maj. Martin Hučko; Brita ze Žárovské tkalcovny, maj. Věra 

Černá, Chera z Mešínské hájovny, maj. Jiří Drábek; Edith Luční květ, maj. Miroslav Bejček, Bětka ze 

Žárovské tkalcovny, maj. Jana Pravdová a Cirka z Měnínského lesa, maj. Jan Volšanský. Celkem mám tedy 

v evidenci 34 chovných psů a 30 chovných fen. Během letošního roku ale ukončí chovnost 5 fen.  

V loňském roce jsem vystavila pouze 7 krycích listů, 2 byly použity z roku 2018. Odchováno bylo jen 6 

vrhů s 46 štěňaty. Z toho bylo 21 psů a 25 fen. Výsledky RTG kyčlí jsou: přišlo       vyhodnocení s výsledky 

Jak vidíte ze statistiky, současná situace a bohužel asi ani blízká budoucnost nevypadá moc „růžově“. I 

proto jsme přistoupili k návrhu nových chovných podmínek. Nejsem z toho zrovna nadšená, ale 

potřebujeme, aby byla dána možnost i ne třeba zcela dokonalým jedincům, kteří ale budou splňovat 

určité podmínky, pro která byla naše plemena vyšlechtěna. Selekce se dělá snadno, pokud je z čeho 

vybírat. Ale já se bojím, aby bylo v budoucnu vůbec čeho vybírat…. 

A na závěr bych se ještě ráda vrátila k našim webovým stránkám – v loňském roce se podařilo spustit 

nový klubový web a myslím, že se velmi povedl. Jsou tam přehledně uvedeny jak všechny potřebné 

informace k chovu, tak je tam i výborná prezentace chovných jedinců. A proto bych ještě chtěla apelovat 

na majitele, aby mi posílali nově získaná ocenění na výstavách nebo nové výsledky zkoušek. A 

samozřejmě fotky. Obratem to tam bude doplněno.  

Děkuji za pozornost.  

 



 

 

 

    


