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Anglick˘ buldok. Anglick˘ setr. Pointr. Bez ohledu
na pofiadí: triumvirát hrdého Albionu. Nûkdo by
jistû mezi chloubu a symboly britské kynologie
zafiadil je‰tû mastifa, bladhaunda nebo jiné
z desítek národních plemen. A jistû by vûdûl 
proã. „Klasiky“ se v‰ak stávají jen vyvolení… 

popisu pointra se sice pfied sto lety
psalo, Ïe „lebka jest ‰iroká a ukonãe-
ní ãela k nosu silnû vykrojené“, dobo-

vé kresby a snímky v‰ak ukazují, Ïe typicky
prolákl˘, konkávní nosní hfibet s v˘razn˘m
pfiechodem ke strmému stopu nebyl tehdy
zdaleka tak dramatick˘ jako v souãasnosti.
Pointr byl vnímán jako jeden z krátko-
srst˘ch ohafiÛ své doby, blízk˘ pfiíbuzn˘
ostatních stavûcích psÛ, zejména v konti-
nentální Evropû známûj‰ích ohafiÛ nûmec-
k˘ch. Za pfiechod od nûmeck˘ch „kraÈasÛ“
k anglick˘m pointrÛm byli pak povaÏováni
ohafii v˘mar‰tí neboli „v˘maráni“, ktefií mûli
vzniknout kfiíÏením ohafiÛ nûmeck˘ch s oha-
fii anglick˘mi mezi lety 1850 aÏ 1870. 
Oproti nûmeck˘ch ohafiÛm byla u pointrÛ
cenûna jejich vût‰í Ïivost a rychlost, zejména
v‰ak pevné a spolehlivé vystavování. Této
mimofiádné schopnosti bylo dosaÏeno tím,
Ïe Angliãané nenechávali pointry aportovat
ani pracovat po zpÛsobu barváfiÛ nebo
dokonce honiãÛ, ale cviãili a pouÏívali je
v˘luãnû jako v˘sostné specialisty na „blesku-
rychlé i pevné zaváÏení a vystavování zvûfie“.
„Je vûru nádhern˘ pohled na pointry, kdyÏ
mezi sebou pfii honu sekundují,“ napsal
pfied sto lety V. Fuchs. „Jest to tenkráte, kdyÏ
dva a více pointrÛ najednou v poli pracuje
a jeden zvûfi navûtfiiv, vystavuje tutéÏ. Jako
na komando zarazí jeho soudruzi v práci
a aãkoliv sami Ïádnou zvûfi nenavûtfiili,
v‰ichni pojednou vystavují, pozorujíce prv-
ního, kter˘ zvûfi pfied sebou má.“
Jaké rozdíly najdeme ve sto let starém
a dne‰ním standardu? Nepatrné. V˘‰ka byla
tehdy stanovena na 60 aÏ 66 cm, dnes ãiní 63
aÏ 69 cm u psÛ a 61 aÏ 66 cm u fen. Ve zbar-
vení se tehdy nehovofiilo o dnes pfiípustné
jednotné a trikolorní variantû. V˘raz je dnes
charakterizován jako jiskrn˘ a laskav˘,
v minulosti se vzletnûji pravilo, Ïe „du‰evní
v˘raz jest pln˘ temperamentu, pozornosti
a inteligence.“ O dne‰ním oku uÏ se nedoví-
me, Ïe je „stále nepokojnû Ïivé“, v ostatních
znacích tûlesné stavby a vzhledu se uÏ stan-
dard takfika do detailÛ shoduje. 
První pointr se v Anglii objevil kolem roku
1650, kdy zde byl pouÏit k vyhledávání ãi
vystavování zajícÛ pro coursing, polní ‰tva-
nici grejhaundÛ. Na britské ostrovy se
dostal z Pyrenejského poloostrova, kde byl
jiÏ dlouho pfiedtím znám jako „punta“, tedy
pod jménem téhoÏ v˘znamu jako anglické
point – ukazovat. Tohoto psa známe z rytiny
Philipa Reinaglea, publikované v The
Sportsman’s Cabinet roku 1803. SlovÛm
Václava Fuchse v‰ak rozhodnû dává za prav-
du portrét pointra v˘znamného anglického
malífie Arthura Wardlea z poãátku 20. stole-
tí, tedy právû z doby pfied sto lety.

Michal Císafiovsk˘

VPOINTER
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Wardle

K pfiedním
chovatelsk˘m

stanicím pointrÛ
a anglick˘ch

setrÛ poãátku
20. století

patfiila „Stainton
Gundogs“

z Nelson, Lancs.
T. H. Moorbyho;

py‰nila se
dÛrazem na

spojení
nejkrásnûj‰ích

v˘stavních
a pracovních

vlastností sv˘ch
psÛ. Vítûze

Birmingham
National Show,

drÏitele Chalenge
certificate a fiady
prvních cen, psa

Saddlebacka,
bychom dnes
jako pointera

rozpoznali asi 
jen ztûÏí. Pfiesto,

Ïe byl zapsán
v Plemenné 

knize anglického
Kennel Club (K.
C. S. B.) aÏ pod

ãíslem 1883 F. F.
poãátkem 20. let

Pointr v poli
z knihy Václava

Fuchse z roku
1903

Reinagle

Ke ‰lechtû mezi pointry patfiili v Anglii psi z chovatelské stanice 
„of Crombie“; klasikou se stala fena Elizabeth of Crombie, pocházející
ze spojení slavn˘ch rodiãÛ Lune Snowflake a Beauty of Crombie,
narozen˘ch na pfielomu prvního a druhého desetiletí minulého století
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