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rása ale vÏdy ‰tûstí nepfiiná‰í. Ir-
skému setrovi se témûfi stala
osudnou. ZpÛsobila, Ïe ze skvûlé-

ho loveckého psa se málem stalo pleme-
no ryze spoleãenské aÏ pokojové. Na‰tûstí
ne docela... 

âervenobíl˘ byl první
Jako v‰ichni setfii i ten irsk˘ navazuje na
staré lovecké ‰panûly. Pro‰el si v‰ak
pomûrnû dlouh˘m v˘vojem, takÏe dnes se
ze v‰ech setrÛ podobá ‰panûlÛm nejmé-
nû. PÛvodní setfii z poãátku 18. století by
se dne‰ním milovníkÛm plemene asi zdá-
li na pohled nezajímaví aÏ nudní. Nebyli
pfiíli‰ elegantní, vyznaãovali se hrub‰í
tûlesnou stavbou a ze v‰eho nejvíc se
podobali kfiíÏencÛm mezi irsk˘m vodním
‰panûlem a irsk˘m teriérem s lehk˘m pfií-
davkem gordonsetra. Na formování mo-
derního irského setra se pravdûpodobnû
podíleli ãervenobílí ‰panûlé z Francie
(typu bretaÀského ohafie) a zfiejmû i dal‰í
plemena. Spory se vedou o moÏném pfii-
mísení krve pointrÛ, které irsk˘ setr
ponûkud pfiipomíná svou u‰lechtilou
tûlesnou stavbou. Plochou stavbou tûla
se zase trochu podobá chrtÛm. 
Sytá ãervená barva ãerstvû vylouplého
ka‰tanu, která je dnes pfiinejmen‰ím
v oãích vefiejnosti hlavním rozpoznáva-
cím znakem plemene, nahradila pÛvodní
kombinaci ãervené a bílé. Celoãervení
setfii se vyvinuli v Irsku aÏ zhruba o sto
let pozdûji a kvÛli jejich úchvatné kráse je
postupnû zaãala preferovat vût‰ina aris-
tokratick˘ch loveck˘ch psincÛ. Koncem
19. století se poãet ãervenobíl˘ch a ãerve-
n˘ch irsk˘ch setrÛ vyrovnal, aby postup-
nû zaãali jednobarevní psi pfievaÏovat.
KdyÏ na konci 19. století lovci do‰lo
k prvním dovozÛm do USA, pfiiváÏela se
uÏ jen ãervená varieta. Do‰lo to tak dale-
ko, Ïe kolem roku 1920 byla ãervenobílá
forma pokládána za vyhynulou. K její
obnovû a oficiálnímu uznání ze strany
FCI do‰lo za velmi dlouhou dobu, aÏ
v roce 1989. Od té doby je ãervenobíl˘

irsk˘ setr pokládán za samostatné pleme-
no a vyznaãuje se i nûkter˘mi odli‰nostmi
v tûlesné stavbû. 
Ale kdyÏ se podíváte pozornû, u mnoha
irsk˘ch setrÛ i dnes objevíte bílou
skvtnku na hrudi, hrdle, bradû nebo
prstech jako pozÛstatek po dávn˘ch
pfiedcích. Tyto malé bílé znaky nejsou
sice Ïádoucí, ale mají svou logiku
danou v˘vojem, a tak nejsou povaÏová-
ny za diskvalifikující vadu. 

Z lovce hvûzdou v˘stav
Ir‰tí setfii byli  a jsou cenûní a velmi
v˘konní loveãtí psi pro práci na sou‰i i ve
vodû. PouÏívali se pfiedev‰ím k lovu
kachen, baÏantÛ, kfiepelek, sluk, tetfiívkÛ
a dal‰í pernaté zvûfie. Vyznaãují se skvû-
l˘m ãichem, rychlostí, silou a vytrvalostí.
Mûli by to b˘t skvûlí aportéfii s pfiímo vzo-
rov˘m vystavováním a dobr˘mi aportova-

cími schopnostmi. Pfii hledání b˘vají vel-
mi rychlí, pfiitom dÛkladní a svûdomitû
prohledávající velké plochy. Tyto vlast-
nosti se sice z plemene úplnû nevytratily,
ale dlouhou dobu byly zatlaãovány do
pozadí. Irskému setrovi se stala prokletím

jeho nápadná krása. Stával se z nûj víc
a víc atraktivní spoleãensk˘ pes a jen
málo chovatelÛ se vûnovalo chovu pra-
covních linií.
Irsk˘ setr je se svou jedineãnou barvou,
dlouhou hedvábnou srstí a prostornou
chÛzí uÏ na první pohled hotov˘m ztûles-
nûním pÛvabu. Sympatick˘ dojem podtr-
huje ocas neustále pfiátelsky komíhající
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Prokletí krásy

Irský setr
Mnozí ho pokládají za nejkrásnûj‰ího loveckého psa.
Nûktefií za nejhezãího psa vÛbec. KdyÏ se sytû
ãervené zbarvení srsti zaleskne ve sluneãních
paprscích, je tûÏké nepropadnout jeho kouzlu.

K

Irsk˘ setr má b˘t v˘konn˘ loveck˘ pes

Jsou nejen
krásní, 
ale také
pfiátel‰tí
a sná‰enliví
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ze strany na stranu. V̆ stavní psi toho
v‰ak musí mít mnohem více neÏ jen krás-
nou srst: velmi harmonické proporce
typické pro loveckého psa, robustnost
bez hrubosti, hrdé drÏení hlavy, svalnaté
zadní nohy, tmavé mandlové oãi s mûk-
k˘m, pfiátelsk˘m, ale ostraÏit˘m v˘razem.
Do role v˘stavního psa se irsk˘ setr dostal
zvlá‰tû v Anglii. Nejv˘znamnûj‰í chova-
telkou na poãátku moderního chovu se
stala jistá sleãna Beplerová, která v‰ak
nevûnovala loveck˘m vlohám sv˘ch zvífiat
pozornost a soustfiedila se v˘hradnû na
jejich krásu a prezentaci na v˘stavách.
I kvÛli ní zaãal b˘t irsk˘ setr v Anglii stá-
le víc (i kdyÏ v˘jimky existovaly) oznaão-
ván jako typick˘ „showdog“. Trochu jinak
tomu bylo v Irsku, kde se snaÏili plemeno
chovat pod heslem „krása a v˘kon“
a dlouhodobû se vûnovali rozvíjení lovec-
k˘ch schopností irsk˘ch setrÛ. V USA byl
irsk˘ setr na pfielomu ‰edesát˘ch a sedm-
desát˘ch let minulého století letech vy-
slovenû reprezentativním, módním psem
(pofiídil si ho mimo jiné prezident Ni-
xon), noviny byly plné inzerátÛ na ‰tûÀa-
ta a kvalita ‰la zákonitû dolÛ. Zaãaly se
objevovat problémy s povahami, zvy‰oval
se podíl dûdiãn˘ch nemocí. Na‰tûstí zá-
jem vefiejnosti opadl a situace se norma-
lizovala. Dnes se poãetnost irsk˘ch setrÛ
v USA pohybuje nûkde kolem ‰edesátého
místa na Ïebfiíãku poãetnosti plemen.
V poslední dobû tam vzrÛstají poãty
v˘stavních psÛ, ktefií mají sloÏeny lovec-

ké zkou‰ky a objevují se i na soutûÏích
field trials. Je potû‰itelné, Ïe se mnoho
majitelÛ a chovatelÛ vrací k loveckému
vyuÏití irsk˘ch setrÛ a to i tam, kde bylo
na nûjakou dobu pozapomenuto. Dnes
existuje celá fiada psÛ, ktefií uspûli ve
v˘stavním kruhu i pfii loveck˘ch soutû-
Ïích a dokonce získali titul ‰ampiona
v obou oblastech. 
U nás zkou‰ky z v˘konu byly a jsou ne-
zbytnou podmínkou zafiazení do chovu,
coÏ zaruãuje, aby se lovecké pfiedpoklady
setrÛ udrÏely i v dal‰ích generacích. 

Past na nezku‰ené
Irsk˘ setr je krásn˘, neodolateln˘ a vesel˘
pes. Není to ale pes nenároãn˘. Zvlá‰tû
v mládí. Setfii jsou dlouho ‰tûÀaty, dospí-

vají pozdû. Vût‰inou po v‰ech stránkách
dospûjí aÏ ve vûku dvou aÏ tfií let. Pokud
má b˘t souÏití s nimi harmonické, maji-
tel musí investovat hodnû ãasu a energie
k tomu, aby se úspû‰nû dokonãila pfie-
mûna z divokého ‰tûnûte na dobfie
vychovaného dospûlého psa. Nedostatek
pozornosti a zamûstnání je jedním
z hlavních dÛvodÛ, proã s dospûl˘mi
irsk˘mi setry nezfiídka b˘vají potíÏe. Lidé
si koupí nádherné ãervené ‰tûÀátko
a oãekávají, Ïe z nûho vyroste nádhern˘,
perfektní irsk˘ setr. Ale bez trpûlivosti
a fiádného v˘cviku budou mít doma psa
sice krásného, ale neklidného, nervózní-
ho a nezvladatelného. 
Irsk˘ setr se uãí stfiednû rychle, nûkdy se
projevuje ponûkud tvrdohlavû. Ov‰em
kdyÏ uÏ si jednou nûco osvojí, hned tak to
nezapomene. Laskavé, ale pevné zacháze-
ní bez zbyteãné tvrdosti ãi dokonce kru-
tosti je zpÛsob, s jehoÏ pomocí rozumn˘
majitel vychová inteligentního, odu‰ev-
nûlého irãana. Jedná se o citlivé plemeno,
které velmi ‰patnû reaguje na tvrdé v˘cvi-
kové metody. 
Dospûlí dobfie vychovaní ir‰tí setfii jsou
doma klidní, pfiátel‰tí zpravidla ke v‰em
lidem bez rozdílu, neagresivní, s velk˘m
pochopením pro dûti. Jejich boufilivá
povaha se projeví maximálnû na chvíli,
kdyÏ pfiijde náv‰tûva, její nad‰ené pfiiví-
tání si neodpustí. Pokud mají moÏnost
vybít si svou energii venku, doma b˘va-
jí klidní, a tak je moÏné bezproblémové
souÏití i v bytû. 
Irsk˘ setr ho rozhodnû uvítá. Chce b˘t
souãástí rodinného „klanu“, Ïádá si lásku
a pozornost sv˘ch majitelÛ. Pokud byste
ho zavfieli nûkam dozadu na zahradu
a ignorovali ho, zaãal by si sám hledat
zpÛsoby jak se zabavit, a ty by mohly b˘t
velmi destruktivní. ·tûkáním nebo hrabá-
ním by se pravdûpodobnû zaãal snaÏit
získat cestu ke svobodû. 
Velk˘ pozemek oplocen˘ vysok˘m plo-
tem, kde setr bude mít moÏnost vybûhat
se a vydovádût, je samozfiejmû pfii drÏení
setra v˘hodou, ale sám o sobû nestaãí.
Zãásti mu sice mÛÏe pomoci zbavit se
nahromadûné energie, ov‰em nezbaví ho
nutkání k v˘letÛm do okolí. NevytíÏen˘
irsk˘ setr, kter˘ se nudí, dokáÏe pfiekonat
v‰echny pfiekáÏky. 
Irsk˘ setr pfies ve‰kerou svou krásu zÛstá-
vá v prvé fiadû loveck˘m psem. Na rozdíl
od zahraniãí u nás nedo‰lo k v˘raznému
rozdûlení plemene na linie lovecké a v˘-
stavní, protoÏe bez sloÏené zkou‰ky z v˘-
konu u nás ir‰tí setfii nemohou a nemoh-
li pÛsobit v chovu. 
Netvrdíme, Ïe je zcela nemoÏné drÏet si
irského setra jako vyslovenû rodinného
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Standard krátce
âÍSLO STANDARDU: 120
CELKOV¯ VZHLED: Nápadnû 
elegantní a u‰lechtil˘ pes 
s del‰í srstí, hlubok˘m uÏ‰ím
hrudníkem a lehce klenut˘m krkem
CHARAKTERISTIKA: Îiv ,̆ vesel˘
a citliv˘ pes pfiátelsk˘ k lidem,
s v˘razn˘mi loveck˘mi instinkty
SRST: Del‰í, co nejvíce 
rovná, ocas tvofií prapor
ZBARVENÍ: Sytû ka‰tanové 
beze stopy ãerné
VELIKOST: Psi 57,5 – 66 cm, 
feny 54 – 61 cm

U‰lechtilá
del‰í suchá
hlava
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psa. KaÏd˘, kdo se rozhodne pofiídit si ho
jen jako spoleãníka, v‰ak musí poãítat
s dÛsledky tohoto rozhodnutí. To zname-
ná, Ïe jeho pes bude potfiebovat hodnû
pohybu. Plemeno tak aktivní, energické,
pohyblivé a svobodomyslné potfiebuje
nûkolik hodin pohybu dennû. Krátké pro-

cházky po parku mu v Ïádném pfiípadû
nemohou staãit! Ov‰em dobrá vÛle
a dostatek ãasu nestaãí. Pokud si majitel
nedá uÏ od útlého dûtství práci s nácvi-
kem dokonalého pfiivolání, pokud nebu-
de svému setrovi dÛslednû, ale neúpros-
nû v‰tûpovat základy poslu‰nosti, mÛÏe
se ze spoleãn˘ch procházek stát hra ner-
vÛ. Setfii se dobfie orientují v krajinû, pfii
pohybu mívají obrovsk˘ rozptyl a rádi
terén prozkoumávají na vlastní pûst.

Snadno se nechají zlákat zajímav˘m
pachem nebo stopou zvûfie. Irsk˘ setr
nemusí bezpodmíneãnû absolvovat
loveck˘ v˘cvik (i kdyÏ je to pro nûj nej-
lep‰í), ale nûjaké zamûstnání potfiebuje.
V USA se bûÏnû úãastní soutûÏí v poslu‰-
nosti (obedience), zvládne i agility, baví
ho stopování a aportování. Potfiebu pohy-
bu mÛÏe zãásti naplnit i bûh u kola. 
DÛleÏité je uvûdomit si jedno: ne kaÏd˘,
komu se líbí irsk˘ setr (takov˘ch lidí je
ostatnû vût‰ina), má dostatek ãasu, entu-
ziasmu i autority k tomu, aby mu poskytl
v‰echno, co potfiebuje. 

Srst chce své
Nádherná srst patfií k hlavním ozdobám
irského setra. Svého nositele navíc dob-
fie chrání pfied v˘kyvy poãasí. I kdyÏ na
péãi není nijak zvlá‰È nároãná, Ïádá si
své. Nûkdo svého setra kartáãuje pár
minut kaÏd˘ den, jin˘ tvrdí, Ïe staãí
vykartáãovat ho jednou t˘dnû. KaÏd˘
den je v‰ak tfieba se ujistit, Ïe se nûkde,
tfieba za u‰ima nebo vzadu na „kalhot-
kách“, netvofií zplstnatûlá místa, a pokud
ano, odstranit je zavãas. 
Psi, ktefií se mají úspû‰nû úãastnit v˘stav,
ov‰em vyÏadují péãe o nûco víc. Srst
v˘stavních jedincÛ se nûkolikrát roãnû
zlehka trimuje, aby se odstranily pfieby-
teãné odumfielé chlupy a aby se zv˘razni-
la u‰lechtilost linií. Cílem je, aby se je‰tû
zvût‰ila jejich krása, ale pfiitom se zacho-
val pfiírodní vzhled. I u bûÏn˘ch jedincÛ je
tfieba zastfiihávat del‰í srst mezi prsty
a také odstraÀovat pfiebyteãnou srst ze
zvukovodu, která by mohla vyvolat zánût
u‰í. Také u nich trimování brání tvorbû
zplstnatûl˘ch míst. les
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