
Zpráva poradce chovu anglických setrů a pointrů za rok 2021 

 

Vážení přátelé, 

ráda bych zhodnotila chov anglický setrů a pointrů za loňský rok. Bohužel i rok 2021 byl velmi 

ovlivněn pokračující pandemií Covidu. Při pořádání akcí bylo třeba dodržovat nejrůznější opatření a 

pro pořadatele nebylo vůbec jednoduché každý den sledovat, zda jejich akce nebude na poslední 

chvíli zrušena.  Nakonec ale se podařilo uspořádat většinu plánovaných kynologických akcí, i když 

třeba v jiném termínu, než bylo plánováno.  

V chovu došlo k nárůstu především u pointrů, protože každý, kdo odložil krytí v nejisté době při 

omezeních v roce 2020, snažil se nakrýt v loňském roce. U anglických setrů ale bohužel stále 

přetrvává stagnace, protože se během posledních let velmi snížila chovná základna. Pokud 

v předcházejících letech nebylo dostatek štěňat, není co nově uchovňovat a na čem chovat.  A nemá 

na to vliv ani zjednodušení chovných podmínek, ke kterému došlo v roce 2020. V loňském roce byli 

nově uchovněni 3 psi - Apaurin Rocky Sa Bedama, maj. MUDr. Theodor Kabilka, Usher Lenox 

Morrison, maj. Dagmar Benáčanová, Number One Lucksheray, maj. Marta Ščudlová a 1 fena – Sheilla 

Morrison, maj. Soňa Fabová. Vystaveno bylo 9 krycích listů, 3 feny nezabřezly a vrženo bylo 6 vrhů. 

Celkem se narodilo 36 štěňat, z toho 14 psů a 22 fen.  

U pointrů je situace úplně odlišná než u AS a ve srovnání např. s „normálním“ rokem 2019, došlo 

k výraznému nárůstu. V loňském roce bylo nově uchovněno 6 psů a 8 fen. Vystaveno bylo 16 krycích 

listů, nakryto bylo 21 fen a vrženo bylo 19 vrhů, 2 feny nezabřezly.  Narodilo se 104 štěňat, z toho 51 

psů a 53 fen.  

Nově uchovněni byli pointři: 

 psi: Immy z Mešinské hájovny, maj. Zbyněk Fiala; Gusto z Mešinské hájovny, maj. Radim Jančička; 

Akim z Divoženčiny náruče, maj. Lubomír Prokop; Berny Trialsport, maj. František Beran; Krow 

Aristani´s, maj. Lukáš Orság; Aristokrat Farista-Almas, maj. Sára Pešatová; 

feny: Carmen ze Štípek, maj. Miroslav Souček; Berta Trialsport, maj. Karel Tuček; Fay z Mešinské 

hájovny, maj. Jiří Drábek; Arka z Raklesu, maj. Jitka a David Melčovi, Holly z Dubských lesů, maj. Jiří 

Hanč; Agnes z Divoženčiny náruče, maj. Milena Štěpánková; Berry z Vlčích hor, maj. Milan Černý; 

Brita z Jirgalova dvora, maj. David Jirgala; 

Celkové počty chovných jedinců aktuálně jsou:  

angličtí setři – 18 psů a 11 fen 

pointři – 42 psů a 35 fen. 

Do letošního roku bych chtěla popřát všem majitelům, chovatelům i příznivcům obou plemen mnoho 

úspěchů jak na výstavách, tak i zkouškách z výkonu na nejrůznějších úrovních a snad jen aby tento 

rok byl už alespoň trochu „normální“.  

 

 

 


