
ochází z Velké Británie, kterou
také Mezinárodní kynologická
federace (FCI) uznává za zemi

jeho pÛvodu. Je prototypem dostihového
chrta, nejrychlej‰ím chrtím plemenem na
dostihov˘ch drahách a jedním ze ‰piãko-
v˘ch produktÛ britského kynologického
chovatelství.

PÛvod a v˘voj
Není naprosto Ïádn˘ dÛvod odvozovat
moderního grejhaunda od staroegypts-
k˘ch chrtÛ, jak se dosti ãasto dûje. Ok-
cidentální chrty chované ve starovûkém
Egyptû typu tehdej‰ího, dnes jiÏ vymfielé-
ho chrta tamních vládcÛ – faraonského
chrta, nelze pokládat za pfiímé pfiedky
Ïádného souãasného kulturního pleme-
ne, i kdyÏ z v˘vojového hlediska byli blíz-
ce pfiíbuzní s mediteránními chrty -
nesporn˘mi pfiedky seversk˘ch plemen
okcidentálních chrtÛ. 
Ani chrti orientálního pÛvodu, ktefií byli
ve starovûkém Egyptû také chováni, aã tu

nebyli pÛvodní, neboÈ se sem dostali
z Asie pfies Arabsk˘ poloostrov, nemohou
b˘t pfiedky dne‰ního grejhaunda, byÈ se
tento názor objevuje také dosti ãasto.
S okcidentálními chrty nemají v˘vojovû
naprosto nic spoleãného. Byli to blízcí
pfiíbuzní pfiedkÛ dne‰ního perského chr-
ta – saluky, sinajské slugy - pfiírodního
plemene arabsk˘ch beduínÛ kmene Ta-
rabin ze Sinajského poloostrova a neÏdij-
ské saluky (Nejdi Saluki) z Arabského

poloostrova a náleÏeli stejnû jako arabsk˘
chrt – sluga, azavaÏsk˘ chrt a ãadsk˘ chrt
(tzv. chrt z jihov˘chodní Sahary) k africké
vûtvi orientálních chrtÛ.
Úvahy o fieckém pÛvodu grejhaunda, vel-
mi ãasté, odvozované pfiedev‰ím z ãásti
jeho originálního jména (slovo grey mûlo
b˘t ve staré angliãtinû ekvivalentem latin-
ského grajus, tj. fieck˘), nemají rovnûÏ
Ïádné opodstatnûní. ·tíhlí chrtovití psi
zobrazovaní velmi ãasto na fieck˘ch
vázách a jin˘ch pfiedmûtech, vydávaní
obvykle za pfiímé pfiedky grejhaunda, jsou
vût‰inou chrti mediteránního typu, ktefií
nejsou pfiedky Ïádného moderního ple-
mene. Slovo grey bylo ve sloÏeninû grey-
hound mnohem spí‰ poangliãtûlou
podobou keltského grei, které znamenalo
pes. Je to tím pravdûpodobnûj‰í, Ïe
v Anglii se, pokud je známo, chrti pfiipo-
mínající grejhaunda objevili poprvé pfied
více neÏ dvûma tisíci let, kdy ji ob˘valy
keltské kmeny. SloÏenina slov grei
a hound mohla znamenat psa - ‰tváãe,
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tedy chrta, a skuteãnû se pÛvodnû psala
greihound. Tak ostatnû, v obecnûj‰ím
smyslu, pouÏívá slovo greyhound ãasto
i dne‰ní angliãtina – napfiíklad Arabian
Greyhound, Spanish Greyhound, Hun-
garian Greyhound..
Pfiedkem grejhaunda byl keltsk˘ chrt zva-
n˘ latinsky vertragus (rychlonoh˘). Byl
potomkem okcidentálních chrtÛ medite-
ránního typu, ktefií se s Kelty dostali do
severnûj‰ích oblastí Evropy a pfiizpÛsobi-
li se zdej‰ímu chladnému klimatu. Ve
srovnání s chrty ze Stfiedomofií mûli del‰í,
tvrd‰í, velmi hustou, nûkdy i hrubou srst,
která je chránila pfied úãinky de‰tivého
a vûtrného poãasí, a jejich u‰ní boltce se
zmûnily v rámci adaptace ze vztyãen˘ch
na dozadu sloÏené.
Blízk˘mi pfiíbuzn˘mi grejhaunda jsou
dal‰í plemena chrtÛ, která se vyvinula
reproduktivní izolací z keltsk˘ch chrtÛ.
Na Britsk˘ch ostrovech to je irsk˘ vlkodav
a skotsk˘ jelení pes, na evropské pevninû
‰panûlsk˘ chrt, italsk˘ chrtík a dnes jiÏ
vymfiel˘ hrubosrst˘ frísk˘ chrt z nûmec-
ko-nizozemského pobfieÏí Severního
mofie. NebliÏ‰ím pfiíbuzn˘m grejhaunda
je ale vipet, kter˘ se ze spoleãn˘ch pfiedkÛ
oddûlil pomûrnû pozdû a to reproduktiv-
ní izolací, jeÏ mûla spoleãenské pfiíãiny.
Grejhaundi a vipeti se v minulosti vysky-
tovali také jako krátkosrstí a hrubosrstí.
Teprve v první polovinû 20. století,
s poãátky organizovaného chovu, kdy se
pfiednost dávala jednoznaãnû jedincÛm
krátkosrst˘m, zaãali vymírat. DÛvodem
nebyl pouze nezájem vefiejnosti, ale také
to, Ïe organizovan˘ chov byl zaloÏen na
krátkosrst˘ch jedincích. ProtoÏe ve vloho-
vé v˘bavû krátkosrst˘ch jedincÛ nemÛÏe
b˘t skryta vloha neboli alela (alela je kon-
krétní podoba vlohy) pro hrubou srst,
nemÛÏe vzniknout ze spojení krátko-
srst˘ch rodiãÛ nikdy ani jediné hrubo-
srsté ‰tûnû. KdyÏ tedy poslední hrubosrs-
tí jedinci vymfieli, pfiestal ráz s hrubou
srstí existovat.
Název greyhound se v minulosti pouÏíval
nejen pro chrty z Anglie (English
Greyhound), ale i pro chrty z Irska (Irish
Greyhound), Skotska (Scottish Grey-
hound) nebo Cornwallu (Cornish Grey-
hound). Oznaãení greyhound v tûchto
názvech neznamená, Ïe ‰lo o geografické
variety dne‰ního grejhaunda, dokazuje,
Ïe slovo mûlo dfiíve obecnûj‰í v˘znam,
bylo spoleãn˘m oznaãením chrtÛ Ïijících
na Britsk˘ch ostrovech. Irish Greyhound
byl název pro pfiedky irského vlkodava,
Scottish Greyhound bylo jméno pfiedkÛ
skotského jeleního psa a Cornish Grey-
hound bylo oznaãení vymfielého corn-
wallského chrta z jihozápadu Velké Bri-

tánie. Pro moderního grejhaunda se je‰tû
dnes pouÏívá v jeho vlasti název English
Greyhound, kter˘ byl kdysi oznaãením
jeho pfiedkÛ. Tato stará oznaãení také
dokládají, Ïe dne‰ní grejhaund a z nûho
odvozen˘ vipet, irsk˘ vlkodav a skotsk˘
jelení pes mûli spoleãné pfiedky.

Vznik kulturního plemene
V moderní kulturní plemeno se vyvinul
grejhaund z potomkÛ keltsk˘ch chrtÛ,
a je tedy vlastnû na Britsk˘ch  ostrovech
z v˘vojového hlediska pozÛstatkem ãásti
jejich pÛvodní populace. Je pozoruhod-
né, Ïe konkrétních zpráv o bezprostfied-
ních pfiedcích kulturní formy je k dispo-
zici málo. Historick˘ch informací
o chrtech z Anglie existuje  pomûrnû
dost, ale vût‰inou není zfiejmé, zda se
t˘kají je‰tû keltského chrta, nebo grej-
haunda. V‰eobecná tendence „postar‰o-
vat“ moderní plemena, aby dostala
Ïádoucí „punc“ mimofiádné starobylosti,
vede k tomu, Ïe za pfiedky kulturního ple-
mene b˘vají pokládány formy, které ho
pfiipomínají jen ve velmi hrub˘ch rysech
svûdãících nanejv˘‰ o urãité v˘vojové
spfiíznûnosti, nikoli v‰ak o skuteãnû blíz-
kém pfiíbuzenství.
Velmi ãasto udávané úctyhodné stáfií
grejhaunda  – 7 aÏ 8 tisíc (!) rokÛ  – vychá-
zí z datace nálezÛ ve starém Egyptû, kte-
ré mu ov‰em vÛbec nepfiíslu‰ejí. Patfií sta-
rovûkému faraonskému chrtovi a jsou ve
skuteãnosti staré asi 5 aÏ 6 tisíc let. Také
tvrzení, Ïe se grejhaund za tisíce let
„prakticky nezmûnil“, platí pouze v obec-
né rovinû – typická stavba tûla je stejná
u v‰ech chrtÛ bez ohledu na jejich pÛvod.
·tíhlé tûlo, velmi dlouhé konãetiny,
úzkou hlavu, hlubok˘ hrudník a vtaÏené

bfiicho mají v‰ichni chrti, nejen grej-
haund. Proto se takfika v‰echna plemena
chrtÛ hlásí, aÈ právem ãi neprávem, ke
psÛm z rÛzn˘ch velmi star˘ch vyobrazení
jako ke sv˘m pfiedkÛm. 
Patrnû nejstar‰ím nálezem s vyobrazením
chrtÛ podobn˘ch grejhaundÛm a obvykle
jim také, snad právem, pfiiãítan˘m, jsou
dvû vázy z doby fiímské nalezené na seve-
rov˘chodû Anglie, nedaleko od Cor-
bridge on Tyne, kde se v dobû fiímského

panství v Anglii nacházel stál˘ vojensk˘
tábor Corstopitum. Jsou na nich zobra-
zeni dva grejhaundy pfiipomínající chrti
‰tvoucí zajíce, coÏ dokládá, Ïe jiÏ v první
polovinû 1. stol. n. l. se pfiedkové moder-
ního grejhaunda pouÏívali k lovu zajícÛ
ve dvojicích, i kdyÏ se s nimi v té dobû
nepochybnû lovila i jiná zvífiata.
První písemná zpráva o grejhaundovi po-
chází aÏ z 15. století. Ve svém díle The
Book of St. Albans uvedla jeho popis
Julia Bernerová, pfiedstavená klá‰tera
fieholnic v Sopwellu. Podle ní mûl ‰tíhlou
hlavu, draãí (tj. dlouh˘ a pruÏn˘, velmi
pohybliv˘) krk, tlapky jako koãka, ocas
jako krysa (byl tedy krátkosrst˘), vysoko
vykasané slabiny a dlouh˘, pûknû klenut˘
hfibet. ByÈ velmi struãn˘, je tento popis
v podstatû velice v˘stiÏn˘. 
Podobnû jako v Irsku a ve Skotsku moh-
li i v Anglii velmi dlouho vlastnit ãisto-
krevné lovecké chrty pouze pfiíslu‰níci
‰lechty. Zfiejmû z toho dÛvodu vznikali
kfiíÏenci grejhaunda s jin˘mi plemeny
(lurchers), ktefií se svého ãasu vyskytovali
velmi hojnû po celé Anglii a to v˘hradnû
mezi pfiíslu‰níky nemajetn˘ch vrstev spo-
leãnosti. Existují dokonce i dnes. Lurcher
není plemenem v zootechnickém slova
smyslu, je to produkt uÏitkov˘ch kfiíÏení
urãen˘ k pytláckému lovu zvûfie, zpravi-
dla v noãních hodinách. PfieváÏnû jde
o pfiíslu‰níky první generace potomstva
kfiíÏení grejhaunda a ovãáckého psa, nej-
ãastûji skotského ovãáka – kolie nebo bor-
der kolie (resp. Working Collie). Cílem je
získat z tûchto cizorod˘ch kfiíÏení psy vel-
mi rychlé a souãasnû dokonale poslu‰né,
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díky efektu heteróze (hybridnímu zisku)
mimofiádnû v˘konné a adaptabilní. Po-
mûrnû ãasto se také tyto produkty hybri-
dizace zpûtnû kfiíÏí pro zv˘‰ení rychlosti
s grejhaundy.

Grejhaund a dostihy
Existence moderního ãistokrevného grej-
haunda je úzce spjata pfiedev‰ím s dosti-
hy, nejprve v terénu a pozdûji i na dráze.
Terénní dostihy grejhaundÛ vznikly zcela
nenásilnû jako náhrada za pÛvodní ‰tva-
nice, k nimÏ byli pfiedtím pouÏíváni.
V dobû, kdy uÏ ‰tvanice dávno nebyly
zdrojem obstarávání potravy Ïivoãi‰ného
pÛvodu, stávaly se oblíbenou sportovní
záleÏitostí, zálibou. Lovci sledovali ‰tvani-
ci na koních, a protoÏe ‰lo o to, kter˘ ze
dvou grejhaundÛ uloví zajíce jako první
a jak si pfii bûhu poãíná, jak je rychl˘
a hbit˘, nebylo od nich daleko ke vzniku
skuteãné sportovní soutûÏe – klasickému
terénnímu dostihu za Ïivou návnadou
(coursingu). SoutûÏení muselo pouze
dostat nûjaká pravidla, coÏ se stalo roku
1576, kdy je pod názvem Rules of the
Leash (Zákony lovu ‰tvaním) vyhlásil
vévoda z Norfolku. 
Záhy po zaãátku organizovaného chovu
se zaãaly rozli‰ovat dva typy grejhaundÛ –
dostihov˘ a v˘stavní. Dostihov˘ typ se
v Anglii je‰tû nûkdy dûlil na podtyp cour-
singov˘ urãen˘ pro terénní dostihy (cour-
sing) a racingov˘ pro dostihy na dráze
(racing). Typ dostihov˘ se od v˘stavního
odli‰oval a odli‰uje i dnes více nebo
ménû stavbou tûla, neboÈ nároky kladené
na pfiedstavitele obou byly a jsou zcela
odli‰né. Dostihov˘ grejhaund musí b˘t
pfiedev‰ím maximálnû rychl˘ a nesmí pfii

dostihu napadat soupefie, v˘stavní musí
zaujmout so‰nou krásou, maximální
u‰lechtilostí, dokonalostí zjevu i chování
a bezvadn˘m pohybem.

Komentáfi ke standardu
Grejhaundovi náleÏí standard FCI ãíslo
158 z roku 1998. Jde podle nûj o velkého,
mohutnû osvaleného chrta silné stavby
tûla, velkorys˘ch proporcí a symetrick˘ch
tvarÛ, odpovídající substance a nev‰ední,
pro nûho typické elegance. Vzhledem ke
krátké srsti musí b˘t kladen mimofiádn˘
dÛraz na kaÏd˘ detail tûlesné stavby,
neboÈ i sebemen‰í nedostatek je dobfie
viditeln˘, nápadn˘. Postava grejhaunda
pfiipomíná nûkter˘mi rysy a proporcemi
plnokrevného dostihového konû a to
nejen v postoji, ale i v pohybu, zvlá‰tû
v klusu a cvalu. Kohoutková v˘‰ka se
pohybuje u psÛ v rozmezí 71 aÏ 76 cm,
u fen v rozpûtí 68 aÏ 71 cm. 
Povahovû je pfiátelsk˘, vûrn˘ a vyrovnan˘.
Má-li pro nûho majitel dostatek  pocho-
pení, je velmi mil˘m spoleãníkem. Umí
b˘t i velice vytrval˘ a je aÏ neãekanû odol-
n˘. Pfies svoji mírnost dokáÏe b˘t v kritic-
k˘ch situacích pfiekvapivû dÛrazn˘. 
Hlava má b˘t dlouhá, pfiimûfienû ‰iroká
mezi u‰ními boltci. Nesmí b˘t ani pfiíli‰
úzká, ani pfiíli‰ ‰iroká, dÛleÏit˘ je odpoví-
dající vzájemn˘ pomûr délky a ‰ífiky, aby
nebyla ani nadmûrnû jemná, nev˘razná,
ani nadmûrnû hrubá, neu‰lechtilá.
Obecnû platí, Ïe u v˘stavních jedincÛ
b˘vá celkovû u‰lechtilej‰í, u dostihov˘ch
hrub‰í, ménû u‰lechtilá. Mozkovna musí
b˘t svrchu plochá, ãelní sklon by mûl b˘t
jen lehce naznaãen˘. Podélná ãelní bráz-
diãka smí b˘t sotva patrná, nadoãnicové

oblouky nesmûjí b˘t nápadné. V̆ razné,
vystupující jafimové oblouky také nejsou
Ïádoucí, roz‰ifiují opticky mozkovnu
a pfiechod do ãenichové partie je pak
náhl˘, coÏ hlavu ãiní neu‰lechtilou. âeni-
chová partie by mûla b˘t silná s dobfie
tvarovan˘mi ãelistmi. PoÏaduje se doko-
nal˘, pravideln˘ a úpln˘ nÛÏkov˘ skus.
Oãi jsou oválné, ‰ikmé, pozorného, inteli-
gentního v˘razu. Pfiednost se dává tmavû
zbarven˘m duhovkám. U‰ní boltce by
mûly b˘t malé, jemné, dozadu sloÏené.
V afektu, stejnû jako u dostihov˘ch chrtÛ,
b˘vají ãasto témûfi vztyãené, na ‰piãkách
dopfiedu nebo do stran lehce klopené.
Krk má b˘t ‰tíhl˘, dostateãnû dlouh˘
a svalnat˘, v ‰íji elegantnû klenut˘.
Plynule pfiechází do plecí. Celkovou
mohutností musí odpovídat mohutnosti
trupu, rozhodnû nesmí b˘t tlust˘. Nesmí
v‰ak b˘t ani pfiíli‰ ‰tíhl˘, aby nevypadal
jako „husí“. Ani klenutí ‰íje nesmí b˘t
pfiehnané, protoÏe pak by krk vypadal
jako „kachní“. Hrdlo musí b˘t vÏdy suché,
bez náznaku volné kÛÏe. V jeho horní
polovinû ponûkud vystupuje pod kÛÏí
prÛdu‰nice (trachea). PrÛbûh horní linie
tûla je velmi typick˘, ponûkud jin˘
u jedincÛ v˘stavních a dostihov˘ch.
U v˘stavních je Ïádoucí elegantní,
naprosto plynulá kfiivka, která za mírnû
vyznaãen˘m kohoutkem maliãko klesá
a pak zase velmi zlehka stoupá do klenu-
t˘ch beder. Je zfietelnû klenutûj‰í neÏ
u závodních chrtÛ. U tûch je ménû klenu-
tá, rovnûj‰í. Hfibet má b˘t spí‰ del‰í,
such˘, bez vrstvy podkoÏního tuku, s ost-
fie vykreslenou svalovinou. Pfiechází v sil-
ná, mírnû vyklenutá bedra. Hrudník musí
b˘t  hlubok˘, prostorn˘. Podle standardu
má poskytovat dostatek prostoru srdci,
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ve skuteãnosti v‰ak hlavnû pli-
cím, neboÈ srdce pro svoji prá-
ci zvlá‰tní prostor nepotfiebu-
je. Ocas by mûl b˘t dlouh˘,
spí‰ nízko nasazen˘, dolÛ
nesen˘, lehce prohnut˘, zuÏu-
jící se. Hrudní konãetiny mají
b˘t dlouhé a rovné, jejich kos-
ti musejí b˘t dostateãnû silné,
pevné. Lopatky by mûly mít
odpovídající délku a musejí
b˘t správnû ‰ikmo uloÏené
tak, aby jejich zfietelnû vykres-
lené vrcholy smûfiovaly vzad.
Plece musejí b˘t dobfie osvale-
né, nesmûjí v‰ak b˘t tzv. pfie-
svalené, vyboulené, protoÏe
pak naru‰ují celkov˘ dojem.
Lokty mají b˘t volnû pohybli-
vé a mûly by se pfii pohledu
zboku nacházet na pomysl-
n˘ch svislicích spu‰tûn˘ch
z vrcholkÛ lopatek.  Pánevní
konãetiny by mûly b˘t vyslove-
nû mohutné, kompaktní.
V normálním postoji musí
pes „zabírat hodnû pÛdy“, coÏ
znamená, Ïe pánevní konãeti-
ny jsou patfiiãnû daleko od
sebe, ‰iroce rozkroãené.
Stehna mají b˘t ‰iroká, silnû
osvalená a na první pohled
musejí vyhlíÏet jako mocn˘
zdroj dopfiedné hnací síly.
Kolena mají b˘t správnû
zaúhlená. Bérce musejí b˘t
‰iroké a svalnaté. Hlezna by
mûla b˘t nízko nad podkla-
dem, nesmûjí b˘t ani vyboãe-
ná, ani vboãená. Tlapky mají
b˘t kompaktní, s kloubnat˘-
mi prsty a siln˘mi ná‰lapn˘-
mi pol‰táfiky. Na hrudních
konãetinách jsou okrouhlé,
tzv. koãiãí, na pánevních
mají krátce ováln˘ tvar.
Krajnû neÏádoucí je u v˘stav-
ních jedincÛ strmé úhlení
pánevních konãetin v kole-
nou i hleznech, stejnû tak je
v‰ak neÏádoucí pfiíli‰né
zaúhlení. U v˘stavních jedin-
cÛ b˘vá zfietelné, u dostiho-
v˘ch strmûj‰í.
Pohyb grejhaunda by mûl
vÏdy smûfiovat pfiímo vpfied,
krok má b˘t nízk˘, vydatn˘
(patfiiãnû dlouh˘), voln˘.
NeÏádoucí je tzv. stepování -
vysoká akce hrudních konãe-
tin a krátk˘ krok pfiipomínají-
cí neÏádoucí pohyb italského
chrtíka, svûdãící o pfiíli‰ strmû

uloÏené lopatce. Stejnû neÏá-
doucí je krátká akce pánev-
ních konãetin, zpÛsobená pfií-
li‰ klenut˘mi bedry
a nadmûrnû svaÏitou zádí.
PruÏné konãetiny musejí
umoÏÀovat dostateãnû pro-
storn˘ pohyb. Na klus i cval je
kladen obzvlá‰tní dÛraz.
NeÏádoucí je tzv. odpichova-
n˘ klus pfiipomínající ve fázi
maximálního zdvihu ohybem
hrudních konãetin v zápûstí
s kratiãkou prodlevou jeden
z krokÛ pfii drezufie koní. Cval
musí b˘t lehk˘, voln˘, pes se
musí takfika vzná‰et. Trup má
b˘t pfiitom co nejklidnûj‰í, bez
patrného pohybu. Je tím klid-
nûj‰í, ãím lépe jsou uloÏeny
lopatky a ãím vût‰í je rychlost
bûhu. Srst je jemná, hustá.
Zbarvení mÛÏe b˘t ãerné, bílé,
ãervené, modré, ãervenoÏluté,
pískové, Ïíhané nebo strakaté
– bikolorní, tj. kterákoli z uve-
den˘ch barev s bílou. DÛleÏitá
je, zejména u svûtle a bíle
zbarven˘ch jedincÛ, plná pig-
mentace nosu, okrajÛ oãních
víãek, pyskÛ i oãí. 
S tím, jak se vejdou oba typy
do jednoho standardu, nema-
jí na Britsk˘ch ostrovech potí-
Ïe. Dostihoví grejhaundi se
v Anglii chovají ãistokrevnû,
nikoli v‰ak pod Kennel
Clubem (KC), ale pod Ná-
rodním dostihov˘m klubem
(National Racing Club, NRC).
Tato organizace fiídí chrtí
dostihov˘ sport i chov dosti-
hov˘ch grejhaundÛ ve Velké
Británii. Proto pro nû stan-
dard KC není závazn˘. Po-
dobnû je tomu v Irsku a ve
Skotsku. Na v˘stavy ostatnû
dostihoví grejhaundi v zemi
pÛvodu nechodí, tak jako se
v˘stavní nezúãastÀují dosti-
hÛ. Na první pohled dnes jiÏ
nejen na ostrovech, ale i na
evropské pevninû vypadají
nûktefií pfiedstavitelé obou
typÛ jako pfiíslu‰níci rÛzn˘ch
plemen. Vv˘stavní i dostihoví
grejhaundi sice mají tytéÏ
prÛkazy pÛvodu, ale stejnû
jako na ostrovech obvykle
nechodí jedinci vyslovenû
dostihového typu na v˘stavy
a jedinci vyslovenû v˘stavního
typu na dostihy. Ivan Stuchl˘
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Smutná zpráva
Dne 7. října 2006 zemřela nezapomenutelná
osobnost české kynologie, paní Dagmar Poláková. 
Její kynologická dráha začala okolo roku 1970. Byla
pracovnicí plemenné knihy Českého mysliveckého
svazu a později vedoucí sekretariátu Českomoravské
kynologické jednoty a zastávala celou řadu funkcí
v chovatelských klubech i v Českomoravské
kynologické unii. Kynologická veřejnost si ji nejvíce
spojuje s výstavami psů. Byla rozhodčí pro
posuzování exteriéru všech plemen. Posuzovala u nás
i v zahraničí a byla organizátorkou celé řady výstav,
od těch nejmenších až po Světovou výstavu
pořádanou v roce 1990 v Brně. Nejblíže měla
k loveckým psům, konkrétně pak ke slídičům. Jejím
prvním psem byl zlatý anglický kokršpaněl.
Odchovala řadu vrhů anglických špringršpanělů
a položila základy našeho chovu amerických
kokršpanělů. Byla dlouho nemocná, přesto její smrt
zastihla její přátele nepřipravené. 
Čest její památce! 

Břetislav Uchytil
předseda ČMKJ

Děkujeme!
Dovolte mi doplnit smutné
oznámení o odchodu Dagmary
Polákové o pár ãistû osobních
vzpomínek.
V dobû na‰ich kynologick˘ch
zaãátkÛ jsme bydleli oba v Praze
na Vinohradech a setkávali se pfii
venãení psÛ v Riegrov˘ch
sadech. Pak se odstûhovala, aby
se do Prahy vrátila bohat‰í nejen
o zku‰enosti z osobního Ïivota,
ale i o kynologické zku‰enosti.
Její profesní dráha pak úspû‰nû

zaãala v kynologickém oddûlení myslivecké organizace, kde, aã
v poãátku ne ve vedoucí funkci, vÏdy byla motorem i mozkem ve‰ke-
rého dûní. Rád vzpomínám na spoleãné v˘jezdy na kynologické akce,
na zasedání kynologick˘ch komisí a v˘stavní v˘bory. Dagmara mûla
vÏdy v‰e peãlivû pfiipravené a dopfiedu aÏ puntiãkáfisky promy‰lené.
Nûkdy moÏná brala vûci aÏ pfiíli‰ váÏnû, ale byla pfiesvûdãená, Ïe tak je
to pro kynologii správné. A za sv˘mi názory si stála. Spolu jsme se
dopustili snad omluvitelného podvodu - podání na FCI nik˘m oficiál-
nû neschválené Ïádosti o uspofiádání svûtové v˘stavy.
V dobû zakládání jednotné kynologické organizace jsme si nûjak˘ ãas
nerozumûli, dnes i dovedu pochopit proã. Nicménû Dagmara velmi
záhy uznala potfiebu takovéto organizace a s energií sobû vlastní se
zapojila do práce âMKU. 
Mnohé jsme spoleãnû proÏili i v praÏské myslivecké organizaci na
Praze 2, od pofiádání zkou‰ek myslivosti po pofiádání v‰ech akci vãet-
nû mysliveck˘ch plesÛ.
Je tûÏké se smífiit s my‰lenkou, Ïe se jiÏ na Ïádné v˘stavû nepotkáme.
Její dluohou nemocí oslabené srdce dotlouklo pfiímo symbolicky
v den konání v˘stavy, kterou vÏdy pomáhala organizovat, v den, kdy
na této v˘stavû zvítûzil americk˘ kokr‰panûl, zástupce plemene,
o jehoÏ poãátky chovu u nás se tak v˘znamnû zaslouÏila.
Dagmaro, za sebe a v‰echny pejskafie, dûkuji! Petr Dvofiák

Foto z období poãátku chovu basetÛ u nás. Foto J. ·imeãek
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