
Zpráva poradce chovu irských  setrů za rok 2020 

 

Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci irských setrů, 

Dovoluji si Vám předložit základní informace o chovu irských setrů v roce 2020. 

Na úvod bych chtěl opět uvést několik čísel o vývoji chovné základny v uplynulých letech: 

Rok 
Počet chovných 

jedinců 

1990  156 

2000  126 

2010  70 

K 1.1.2021  55* 

*/ 2 z chovných psů jsou starší deseti let 

 

V roce 2020 bylo  nově uchovněno  sedm   fenek a dvě  fenky byly převedeny z MSKAO, byl 
nově uchovněn  jeden pes a jeden pes byl převeden z MSKAO. V uplynulém roce  bylo vydáno 
celkem 28 doporučení ke krytí, z toho dvě doporučení byla vystavena na zahraniční chovné 
jedince. Celkem se narodilo z patnácti vrhů 151 štěňat, ponecháno bylo 76 pejsků a 71 
feneček.  V průběhu roku jsem obdržel od MVDr. Vomáčky celkem 27 výsledků vyšetření na 
dysplazii kyčelních kloubů, z toho  24 s výsledkem A,  2 s výsledkem C a 1 s výsledkem D. 

Nejlepším irským setrem letošního Jarního poháru a tedy držitelem putovního poháru Ireny 
Rafalské se stala fenka  Nikka du Pied du Mont vůdce a majitele Zdeňka Kruchni. 

V průběhu velmi modifikované výstavní sezóny roku  2020 se ve výstavních kruzích v České 
republice (rozuměno na mezinárodních, národních, speciální a klubové výstavě) představilo 
celkem 72 irských setrů ze 44 chovatelských stanic z Česka a ze zahraničí.  

Nejúspěšnějším irským setrem roku  2020 se stal  pes Experience Elimar Doubrava majitelů 
Lenky Burešové a Vojtěcha Svobody, druhým pes Universe of Never-Ending Adventure Irish 
Gold Veroniky Štěchovské a o třetí místo se dělili psi Alan z Lukovečského remízku a Aramis 
Apolly Moravia, oba ve vlastnictví Jana Kaspříka.  

Nejúspěšnější chovatelskou stanicí byla znovu chovatelská stanice Mahagony Paw Romany 
Kšírové, následovaná chovatelskou stanicí Elimar Doubrava  Lenky Burešové a Vojtěcha 
Svobody a chovatelskou stanicí Redweed Marie a Roberta Braunerových. 

 

V souvislosti s problémy, které řeší MSKAO, ČMKU a plemenná kniha u několika vrhů jedné 
chovatelské stanice irských setrů uvádím výňatek ze Směrnice pro vydávání tetovacích a 
zápisových čísel: 



„Žádost o čísla musí být doručena příslušnému pracovišti plemenné knihy nejpozději mezi 3.-
4. týdnem věku štěňat. V tomto termínu je třeba požádat o zápisová čísla i v případě, že celý 
vrh bude označen čipem (žádost je zároveň dokladem pro evidenci vrhu na plemenné knize). 
Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze ze výjimečně, a to pouze z doložených 
důvodů“. 

Zároveň bych chtěl požádat chovatele, aby včas posílali přihlášky vrhu a informovali mne i o 
skutečnosti, že fena nezabřezla, což se bohužel poměrně často stává. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem chovatelům a majitelům za jejich práci s irskými setry, za 
jejich propagaci plemene na výstavách a na různých typech zkoušek. Všem úspěšným 
chovatelům a majitelům gratuluji, se všemi se těším na viděnou a přeji hodně úspěchů při práci 
v poli, v lese nebo ve výstavních kruzích, ale především přeji hodně radosti s jejich irčany. 
Věřím, že rok 2021 nám poskytne více příležitostí se potkávat než rok minulý. 

Martin Houda 


