
ZPRÁVA PORDCE CHOVU POINTERŮ ZA ROK 2014 

Vážení přátelé, v úvodu mé zprávy bych nejprve ráda zareagovala na kritiku, která 
byla vznesena na Členské schůzi panem Procházkou na chov pointrů u nás a 
zejména na chovné podmínky. Myšlenky nejsou špatné, ale v současných našich 
podmínkách a možnostech našich chovatelů jsou neproveditelné. Rozhodně si 
nemyslím, že zpřísnění kritérií pro uznání do chovu by bylo pro chov pointrů 
přínosem. Při současném akutním nedostatku drobné zvěře by jediným důsledkem 
bylo snížení chovné základny. Již dnes je občas problém nalézt pro krytí vhodné 
jedince, protože po selekci psů starších cca 10 let a psů, po kterých se vyskytly 
některé závažné vady, je počet psů aktivních v chovu maximálně na polovině z počtu 
uvedeného v mé zprávě. A další snížení chovné základny by byla pouze cesta zpět. 
Proto bychom se měli spíše zaměřit na vytvoření takových podmínek, aby zkoušky, 
které budou prioritní pro uznání do chovu, mohly proběhnout v regulerních 
podmínkách. To znamená, aby každý zkoušený jedinec měl možnost přijít do 
kontaktu s pernatou zvěří a současně, aby jeho práce byla posuzována rozhodčími, 
kteří znají specifika anglických ohařů.  

A co se týká využití pointrů u tohoto plemene převažuje jeho využití především při 
lovu a majitelé jsou většinou i myslivci. Pokud se na zkouškách při polním hledání 
prokáží dědičné vlohy, je na každém majiteli, jak bude svého psa využívat při lovu a 
jestli s ním bude dále absolvovat zkoušky loveckého nebo trialového typu. Tím přeci 
dědičná vloha anglického ohaře nezaniká. Navíc, každý chovatel je zodpovědný za 
svůj chov a nikdo za něj štěňata, o která v současné době není přílišzájem, neprodá. 
Dosud je u nás stále více zájem o štěňata po rodičích s loveckými zkouškami. V 
dnešní době není poradce chovu ten, který něco nařizuje, ale jeho funkce je spíše 
poradní. Téměř ve všech případech, při požadavku na vystavení krycího listu, 
přichází chovatel s vybraným konkrétním psem a pokud psa vybraného nemá, 
většinou dává přednost psům vedeným lovecky. Toto je realita, která zobrazuje 
specifika myslivosti v Čechách a buďme rádi, že máme u nás kvalitní pointry s 
vlohovými vlastnostmi, ať jsou to specialisté na trial nebo lov v různých podmínkách. 

Chtěla bych vás seznámit s tím, co proběhlo v chovu pointrů v roce 2014. Počet 
chovných jedinců se u nás v posledních několika letech téměř nemění. I kdyžv roce 
2014 došlo k mírnému populačnímu nárůstu, obávám se, že o to méně se zase bude 
krýt v letošním roce. Podmínky pro chov jsou spíše horší, protože chov ohaře je 
přímo závislý na stavu drobné zvěře v honitbách. A jak všichni víme, situace není 
nijak růžová. Chovní psi:V evidenci je 24 chovných psů a z tohoto počtu je 6 psů 
starších 10ti let. Nově uchovněni byli 3 psi. Chovné feny:V chovu je k dnešnímu dni 
zapsáno 40 fen, ale v průběhu letošního roku bude z důvodu dovršení 8ti let 
vyřazeno 7 fen. Během roku 2014 byly do chovu nově zařazeny 3 feny.Seznamy 
chovných jedinců jsou průběžně aktualizovány na internetu.Jinak, co se týká chovu, v 
roce 2014 jsem vystavovala 15 doporučení ke krytí, z toho u 4 fen se krytí nezdařilo. 
Narodilo se celkem 61 štěňat, z toho bylo 27 pejsků a 34 fen. V loňském roce bylo 
provedeno 22 vyšetření dysplazie kyčelních kloubů a snad poprvé v historii nebyl 



žádný jiný výsledek než 0/0.Na konec mé zprávy děkuji majitelům pointerů, kteří se 
zúčastnili různých kynologických akcí a úspěšně absolvovali se svými jedinci jak 
výstavy, tak i zkoušky různého stupně. Pokud vím, tak v letošním roce je v seznamu 
psů na jarní kvalifikaci na memoriály jeden pointr, a to pes Král z Dolnic pana 
Rathouského, kterému přeji hodně úspěchů.  
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