Zpráva poradce chovu irských setrů za rok 2018

Vážení přátelé, majitelé, chovatelé a příznivci irských setrů,
Dovoluji si Vám předložit základní informace o chovu irských setrů v roce 2018.
Na úvod bych chtěl uvést několik čísel o vývoji chovné základny v uplynulých letech:
Rok

Počet chovných
jedinců

1990

156

2000

126

2010

70

2019

50

Z výše uvedených čísel vyplývá, že chovná základna irských setrů Českého pointer a setter
klubu zaznamenává permanentní a dramatický pokles. Počet chovných jedinců se oproti
roku 1990 snížil o více než dvě třetiny, oproti roku 2000 o více než polovinu.
Na základě výše uvedených čísel je zřejmé, že i přes prováděnou osvětu, organizování
výcvikových kurzů se velmi negativní trend nedaří zastavit a je nanejvýš důležité se skutečně
seriózně zamyslet, jak tento nepříznivý vývoj zvrátit.
V roce 2018 bylo uchovněno šest fenek a čtyři psi, bylo vydáno celkem 23 doporučení ke
krytí, až na jedno, všechna doporučení na tuzemské chovné jedince. Celkem se narodilo ze
sedmi vrhů 53 štěňat, z toho bylo 23 pejsků a 30 feneček. Pro srovnání v loňském roce se ve
stejném termínu narodilo štěňat 105. V průběhu roku jsem obdržel od MVDr. Vomáčky celkem
24 výsledků vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů, z toho 20 s výsledkem A, a 3 s výsledkem
B a 1 s výsledkem D.
Jak vyplývá z výše uvedené statistiky naše chovatelská základna je relativně malá a je
nanejvýš důležité, aby docházelo k jejímu rozšiřování a to hlavně po genetické stránce. Proto
při výběru krycího psa prosím chovatele brát v úvahu, jaký přínos bude mít vybrané spojení
po genetické stránce a jak často se určité rodokmeny opakují. Protože při využívání velmi
podobných rodokmenů může u nás velmi snadno dojít ke snížení genetické základny. Protože
nemáme řízený chov, je pouze na uvážení a zodpovědnosti každého chovatele, jaké spojení
zvolí.
Rád bych ještě zmínil jednu nepříznivou skutečnost, která se do jisté míry objevovala i
v minulých letech, ale realita loňského roku je opravdu alarmující. Zhruba polovina fen po
nakrytí nezabřezla. Nevím, zda to má souvislost s klimatickými podmínkami nebo výše
uvedenou volbou podobných rodokmenů nebo něčím jiným, ale určitě by tento fakt neměl
uniknout naší pozornosti a měli bychom situaci sledovat a průběžně vyhodnocovat.
Vítězem letošního Jarního poháru našeho Klubu (s plným počtem bodů) a zároveň nejlepším
irským setrem - vítězem poháru Ireny Rafalské se stal pes Gorby z Jirouškova dvora majitele

Pavla Peterky a chovatele Jiřího Jirouška. Je to třetí jedinec za sebou z chovatelské stanice
pana Jirouška a z jeho vrhu G, který tento pohár získal.
V průběhu výstavní sezóny roku 2018 se ve výstavních kruzích v České republice (rozuměno
na mezinárodních, národních, speciální a klubové výstavě) představilo celkem 93 irských setrů
z 51 chovatelských stanic z Česka a ze zahraničí.
Nejúspěšnějším irským setrem roku 2018 se stal Earnest Enthusiast Everdene, druhým
Bernard Lord Everdene, oba ve vlastnictví paní Jarmily Viktoříkové (MSKAO), chovatelky
Kateřiny Hulíkové (MSKAO) a třetím Black Jack Daisy Rain majitele Ladislava Lokaje
(MSKAO), chovatelů Hanky Bočkové a Romana Pražáka.
Mezi chovatelskými stanicemi na pomyslnou metu nejvyšší vystoupala chovatelská stanice
Daisy Rain Hanky Bočkové a Romana Pražáka následovaná chovatelskou stanicí Everdene
Kateřiny Hulíkové (MSKAO) a chovatelskou stanicí z Arislandu paní Jadwigy Konkiel z Polska.
Naši zástupci nás úspěšně reprezentovali i na letošní Světové výstavě konané v Amsterodamu
a na Evropské výstavě konané ve Varšavě, i když tentokráte, bohužel, na mety nejvyšší
nedosáhli.
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.
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