
ZPRÁVA PORADKYNĚ CHOVU IRSKÝCH ČERVENOBÍLÝCH  SETRŮ ZA 
ROK 2014 
Vážení přátelé, protože pro plemeno IRWS je jeden poradce chovu pro oba kluby, níže naleznete 
přehled za celou ČR. 

Jak jsem již zmiňovala v předchozím zpravodaji, v říjnovém čísle časopisu PES PŘÍTELČLOVĚKA vyšel 
rozsáhlý portrét našeho plemene téměř na dvaceti stranách, včetně obálky.  

Za tento úspěch ještě jednou děkuji Renátě Rokůskové (CHS Artegerd).  

Pro ty, kteří si nestihli říjnové číslo koupit, je možné jej shlédnout na www stránkách uvedeného 
časopisu.  

Vzhledem k tomu, že není dostupná jiná literatura o tomto plemeni v češtině, vřele tyto články 
zájemcům o plemeno doporučuji. 

Dále bych chtěla velmi poděkovat Markétě Kohutové za aktivní účast a skvělou prezentaci plemene 
na FT pořádaných jak v ČR, tak v zahraničí.  

V roce 2014 nebyl bohužel uchovněn žádný nový jedinec. Z důvodu věku byli ke dni 31.12.2014 z 
chovu vyřazeni dva psi a jedna fena. (V seznamu chovných jedinců jsou ponecháni psi do stáři 10ti let, 
feny do stáří 8 let). 

Celkový stav chovné základny k 31. 12. 2014 činí: 

MSKAO : 2 psi + 3 feny 

ČPSK : 2 psi + 1 fena 

celkem tedy pouze 8 chovných jedinců v celé ČR. Naštěstí se stav populace stále lehce zvyšuje a to i 
díky počínajícímu trendu importů z řad nových zájemců o plemeno. Na výstavách i zkouškách začínají 
být také vidět odrostlejší odchovy a jejich úroveň je potěšující. Doufejme tedy, že brzy chovnou 
základnu rozšíří.  

V roce 2014 byly v situaci, kdy máme aktivní pouze tři chovatelské stanice plemene, vystaveny 
celkem 2 krycí listy - doporučení ke krytí (v jednom případě se jednalo o zahraniční krytí - Velká 
Britanie) a k 31.12.2014 byla s úspěchem uskutečněna 3 krytí, 1krycí list byl v platnosti z roku 2013. 
Nově mohlo tedy být v roce 2014 zapsáno 15 štěňat, z toho 5 psů a 10 fen 

Přehled krytí a vrhů v roce 2013/2014 

Chovatelská stanice a chovatel     Jméno feny   X   Jméno psa               Datum vrhu        psů / fen       
z Lukovských lánů    -   Dalriach Proud Mary  X   Bernstein Lohman ́s      02.01.2014          3/4 
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.    
Artegerd   -    Artemis Bohemia Thalset   X   Casafelice Montadale (GB)    17.04.2014        2/5 
Mgr. Renáta Rokůsková   
z Lukovských lánů   -  Ori z Lukovských lánů  X  Bernstein Lohman ́s        23.10.2014          0/1  
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc  


