
Chov – Zpráva poradce chovu za rok 2020 – GS 
Vážení chovatelé, majitelé a příznivci gordonsetrů,  

předkládám Vám zprávu, jak si naše plemeno vedlo v roce 2020. Bylo vystaveno 12 krycích listů, nakryto 8 fen a 

z toho dvě feny nezabřezly. Celkem bylo 6 vrhů, v nich se odchovalo 49 štěňat, z toho 24 psíků a 25 fenek. V 

průměru je to 8 štěňat na jeden vrh. 
 

Vrhy byly po těchto chovných párech:                                                         psi              feny 

Harley Davidson Under Set x Hornet Pearl Mac Leod Áres Šamarkan             4                  4 

                                                     x        Celtic Carpediem Samarkan Kochanej Emilki     3                  5 

Amscot Dream Lover  x        I´ M Black Mamba Áres Šamarkan                     5                  5 

Brodey Pearl Moravia                  x        Fanny z Wenytry                                                 4                  4 

Emil z Wenytry                             x       Aura z Podmaršovic                                            2                  4 

Fram z Wenytry                           x        Gabi Z Wenytry                                                    6                  3 

Ke dni 3.5.2021 bylo vystaveno 11 krycích listů, nakryto 7 fen, z toho tři feny nezabřezly. Zatím jsou tři vrhy a v 

nich  

20 psíků a 11 fenek. Další fena by měla mít vrh v polovině května. V loňském roce byli uchovněni 3 psi a v letošním 

roce byli zatím dva. Feny byly v loňském roce uchovněné také 3 a letos zatím dvě. 

Seznam všech chovných jedinců bude uveřejněn v tomto Zpravodaji. 

Za rok 2020 byly dovezeni pouze dva gordonsetři a to jeden pes z Německa a jedna fena z Polska. 

Za loňský rok mi nepřišlo od od Dr. Vomáčky ani jedno vyhodnocení RTG DKK a na můj dotaz mi bylo sděleno, že 

už se poradcům chovu tato vyhodnocení neposílají. Ale pro poradce chovu jsou výsledky HD, hodně důležité, aby 

věděl, jakým směrem se jeho plemeno ubírá a v případně jakých spojeních se tato vada vyskytuje, aby se jich 

mohl pro příště, vyvarovat. 

Bylo by tedy žádoucí, aby se tato spolupráce obnovila a výsledky HD byly dál poradcům k dispozici. Výsledky 

nebývají jmenovitě zveřejňovány, ale poradce chovu ve své roční zprávě uvádí pouhou nejmenovitou statistiku. 

Jak postupovat při uchovňování psa, nebo feny bylo popsáno v KZ 1/2020. 

Všem chovatelům, majitelům a příznivcům gordonsetrů přeji hlavně hodně zdraví, pevných nervů v této podivné 

době, a také hodně radosti a pěkných chvil se svými černými krasavci. 

                                                             Eva Nosková - poradce chovu pro GS 

 


