
Zpráva poradce chovu irských  setrů za rok 2021 

 

Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci irských setrů, 

Dovoluji si Vám předložit základní informace o chovu irských setrů v roce 2021. 

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 

2020 55 

K 1.1.2022  57* 

*/ 3 z chovných psů jsou starší deseti let, letos bude z důvodu věku vyřazeno z chovu 6 fen  

 

V roce 2021 bylo  nově uchovněno  sedm   fenek a  tři psi (Pixa ze Zápotockého, Damien Red 
Joker, Mira z Jirouškova dvora, Cersei ze Svrateckých pláňav, Art z Jarošova vrchu, Caspien 
z Hradčanské báně, Dolittle Darling The red-hot star, Zira ze Srbeckých luhů, Annie z Jarošova 
vrchu a Andromeda Mahagony Dream Catcher).   

V uplynulém roce  bylo vydáno celkem 19 doporučení ke krytí, z toho dvě doporučení byla 
vystavena na zahraniční chovné jedince. Celkem se narodilo z patnácti vrhů 131 štěňat, bylo 
odchováno  61 pejsků a 66 feneček.  Znovu bych chtěl na tomto místě apelovat na chovatele, 
aby včas posílali přihlášky vrhu a informovali mne i o skutečnosti, že fena nezabřezla, což se 
bohužel stále poměrně často stává. 

V průběhu roku jsem od MVDr. Vomáčky neobdržel žádný výsledek vyšetření na dysplazii 
kyčelních kloubů. Na dotaz, proč jsem v uplynulém roce žádný výsledek neobdržel, mi bylo 
řečeno, že z důvodu GDPR nemohou výsledky posílat nikomu jinému než majiteli psa. 
(Řešením by bylo na žádosti majitele psa o vyšetření uvést jeho souhlas se zasláním výsledku 
poradci chovu pro příslušné plemeno). Takže jsem obdržel  výsledek DKK pouze od majitelů 
10 nově uchovněných jedinců, u všech byl výsledek A/A. 

Nejlepším irským setrem letošního Jarního poháru a tedy i držitelem putovního poháru Ireny 
Rafalské se s plným počtem bodů stal pes Max Gimac  vedený Julií Polákovou.  

V průběhu velmi modifikované výstavní sezóny roku  2021 se ve výstavních kruzích v České 
republice představilo celkem 75 irských setrů ze 44 chovatelských stanic z Česka a ze 
zahraničí. Nejúspěšnějším irským setrem roku  2021 se stal  pes Inside Information 
Caemgen´s  majitelky Jarmily Viktoříkové, druhým pes Earnest Enthusiast Everdene stejné 
majitelky a  třetí místo obsadila Andromeda Mahagony Dream Catcher Lucie Pružinové.  



Nejúspěšnější chovatelskou stanicí byla chovatelská stanice Elimar Doubrava  Lenky 
Burešové a Vojtěcha Svobody, následovaná chovatelskou stanicí Mahagony Dream Catcher 
Veroniky Štěchovské a chovatelskou stanicí Caemgen´s. 

V uplynulém roce se u nás konala světová výstava psů. Světové výstavy psů se konaly na 
území Československa v minulosti zatím  jenom dvakrát, a to v letech 1966 a 1990. Takže 
jsme měli možnost opět po mnoha  letech porovnat, jak si naše plemena stojí ve velké 
mezinárodní konkurenci. A s radostí mohu konstatovat, že se rozhodně v mezinárodní 
konkurenci na takto vrcholné akci neztratili. Svědčí o tom 3 ocenění Světová naděje, 4 ocenění 
Světový vítěz mladých, 3 ocenění Světový vítěz a 2 ocenění Světový vítěz veterán. (Pokud jde 
o irčany ti získali tituly Světový vítěz veterán (pes) a Světová naděje (fena)). 

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 2022 nám poskytne více příležitostí se potkávat než rok minulý. 

Martin Houda 


