
Zpráva poradce chovu anglických setrů a pointrů za rok 2020 

 

Vážení přátelé, 

ráda bych zhodnotila loňský rok a informovala vás o chovu anglických setrů a pointrů za rok 2020.   Je 

velmi těžké tento rok porovnávat s jinými lety, protože, jak všichni víte, boj s Covidem ovlivnil životy nás 

všech. Kynologická činnost na jaře prakticky nezačala, počátkem léta to vypadalo lépe, ale na podzim 

bylo opět vše jinak. Zkoušky z výkonu proběhly jen v omezené míře a co se týká výstav, bylo ještě hůře. 

Proto z tohoto pohledu  není téměř co hodnotit. A bohužel nejistota z toho, co bude, se odrazila i na 

počtu krytí především v první polovině roku.  

Pokud bych chtěla porovnat chov pointrů a anglických setrů, musím konstatovat, že u pointrů pokračuje 

vzrůstající popularita a jejich počty se mírně zvyšují. Oproti tomu situace v chovu anglických setrů je 

téměř alarmující. Čím dál menší je využití anglických setrů pro myslivost, mnoho štěňat končí jen jako 

společníci a do chovu se již nedostanou.  Tento trend můžeme pozorovat již několik let a počty chovných 

jedinců stále klesají.  A přitom poptávka po štěňatech je stále velká a vrhy jsou rozebrány již před 

narozením.  

V loňském roce jsem u anglických setrů vystavila 6 krycích listů. Odchováno bylo jen 5 vrhů a jedna fena 

nezabřezla. Narodilo se celkem 35 štěňat, z toho 15 pejsků a 20 fenek.                                          Co se týká 

chovných jedinců, koncem roku 2020 byly z chovu vyřazeny 3 feny. Nově pak byli uchovněni dva psi – 

Symphony of Colours Shadow, majitel Dalimil Závacký, Dog Slash Morrison, majitelka Ivana Fialová a dvě 

feny – Minnie z Mešinské hájovny, majitel Jiří Drábek  a Oliva od Alpské protěže, majitelka Jana 

Bednářová.  Celkový počet chovných jedinců anglických setrů je aktuálně – 16 chovných psů a 10 

chovných fen.  

U pointrů se nárůst popularity odrazil i ve statistice chovu. V roce 2020 jsme vystavila 16 krycích listů a 4 

byly použity z roku 2019. Nakryto bylo 17 fen, z toho jedno krytí bylo navýjimku a 5 fen nezabřezlo. 

Odchováno bylo 12 vrhů a narodilo se 62 štěňat – 34 pejsků a 28 fenek. V loňském roce byli z chovu 

pointrů  vyřazeni 3 psi a 3 feny. Nově pak bylo uchovněno 6 psů a 4 feny. Psi: Aigur Satris, majitel MVDr. 

Petr Březina, Dax z Měnínského lesa, majitel Libor Trpák, Opium Du Gouyre, majitel Ing. Martin Hučko, 

Brok z Vlčích hor, majitel Josef Korelus, Ismo vom Gründleinshof, majitel Jiří Drábek a Ben z Vlčích hor, 

majitelka Martina Jeslínková. Feny: Libra Alademma, majitel Jiří Drábek, Cora Bohemia Frony, majitel 

Pavel Rathouský, Digi Luční květ, majitel Jan Musil a Cora vom Mückenborn, majitel Lukáš Orság. 

Akutálně evidujeme v chovu pointrů 37 chovných psů a 31 chovných fen.  

Závěrem mi dovolte popřát všem v současnosti to nejdůležitější - zdraví. Zároveň přeji i mnoho úspěchů 

na  zkouškách i výstavách, které snad  již budou probíhat v normálních termínech.  

  

 


