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Chrti
mají rádi
spoleãnost
sobû rovn˘ch
(saluky)

Nároky chrtů a dostihy
Chrti vyÏadují s ohledem na své povahové zaloÏení odpovídající pﬁístup, je nutno je
respektovat. Drilem a parforsním v˘cvikem se s nimi nic nepoﬁídí. V takovém pﬁípadû
se uzavﬁou se do sebe, ãlovûku se vyh˘bají a jsou ne‰Èastní. Vlídné slovo a v pﬁípadû
potﬁeby dÛrazné napomenutí a domluva se správnou intonací hlasu zmohou mnohem víc.

M

ilují klid, alespoÀ vût‰inou, pokud právû nemají pﬁíleÏitost
bûhat, a kdyÏ odpoãívají, nepﬁejí si b˘t vyru‰ováni. PﬁestoÏe mají
k dûtem v podstatû kladn˘ vztah, b˘vají
pro nû vhodn˘mi partnery do hry jen
tehdy, kdyÏ si hrát sami chtûjí. Dûti by
o tom mûly b˘t pouãeny a mûly by to
respektovat. Pro bezkonfliktní vzájemné
souÏití je to nezbytné. Urãitou v˘jimkou
potvrzující pravidlo je vipet. V Ïilách
tohoto men‰ího anglického chrta koluje
velmi pravdûpodobnû urãit˘ podíl teriérské krve, coÏ se projevuje v jeho chování. Je napﬁíklad jedin˘m plemenem chrta, které jde pﬁi dostizích za návnadou
s hlasit˘m ‰tûkotem, ale i v bûÏném
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denním Ïivotû lze mezi ním a ostatními
chrty pozorovat jisté rozdíly, zejména
pokud jde o projevy vztahu k majiteli
a ãlenÛm jeho rodiny. B˘vá v prÛmûru
otevﬁenûj‰í, aktivnûj‰í a hravûj‰í.
I kdyÏ mají rádi svÛj klid, potﬁebují chrti
vÏdy dostatek moÏností a pﬁíleÏitostí
k vydatnému pohybu. Ti, kteﬁí se zúãastÀují dostihÛ, musejí také trénovat, mají-li
b˘t úspû‰ní. Volné vypou‰tûní chrtÛ jakéhokoli plemene, snad s v˘jimkou italského chrtíka (ale pozor i na nûho) v pﬁírodû
nelze doporuãit. Pﬁesto, Ïe uÏ dávno
nejsou loveck˘mi psy, vÏdy v nich mÛÏe
vzplanout loveck˘ pud. Ten velí psu jakéhokoli plemene pronásledovat v‰e, co
uniká, ale chrtovi pﬁikazuje také dostih-

nout to a zadávit. Mimoﬁádnû nebezpeãné je v tomto smûru zejména vypu‰tûní
dvou chrtÛ, protoÏe narazí-li taková dvojice na zvûﬁ, b˘vá zpravidla úspû‰ná.
Zbyteãn˘m sporÛm s myslivci musí majitel psÛ v zájmu jejich zdraví a Ïivota
i v zájmu svém nejvlastnûj‰ím dÛslednû
pﬁedcházet.

Radûji na vodítku
NemÛÏe-li se chrt dostateãnû vybûhat,
napﬁíklad proto, Ïe Ïije ve mûstû, kde pro
to nejsou vhodné podmínky, nebo na
venkovû, kde jsou v‰ude kolem zazvûﬁené honitby, je nutné mu poskytnout
potﬁebn˘ pohyb jinou formou. Nejvhodnûj‰í jsou vydatné, patﬁiãnû dlouhé
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procházky na vodítku konané rychl˘m
tempem. Pro nûkoho bude moÏná pﬁekvapením, Ïe takové vycházky jsou i velmi vydatn˘m tréninkem pro závodní chrty. Ti se ov‰em neobejdou bez tréninku
na dráze. Stál˘ch dostihov˘ch drah je
u nás nûkolik, ale vût‰inou musejí majitelé poãítat s dojíÏdûním na nûkterou
z nich. Z toho v‰eho plyne, Ïe drÏení
chrta, snad s v˘jimkou italského chrtíka,
je ãasovû nároãné. Kdo má ãasu málo,
anebo jej není ochoten psu vûnovat,
nemûl by si chrta vût‰ího plemene poﬁizovat. DrÏení závodního chrta je navíc
nároãné i finanãnû. DojíÏdûní na tréninky a na dostihy stojí peníze a na závodech se platí startovné.
ZdÛrazÀování potﬁeb a nároãnosti drÏení
a chovu chrtÛ urãitû nepotû‰í chovatele,
budou si stûÏovat, Ïe jim odrazujeme
potenciální zájemce o ‰tûÀata. Ale je pﬁedev‰ím v zájmu chrtÛ sam˘ch, v zájmu
nov˘ch majitelÛ a v neposlední ﬁadû
i v zájmu chovatelÛ, aby ti, kteﬁí si ‰tûnû
chrta kupují, vûdûli naprosto pﬁesnû, co
je ãeká. Jde o to, aby bylo ménû ne‰Èastn˘ch, nepochopen˘ch chrtÛ, kteﬁí citovû
strádají a nemají moÏnost dostateãného
pohybu, aby bylo ménû zklaman˘ch
nov˘ch majitelÛ a otráven˘ch chovatelÛ,
kter˘m po ãase vracejí majitelé odrostlá
‰tûÀata zpût, anebo je Ïádají o pomoc pﬁi
jejich umístûní k jinému majiteli, protoÏe
je uÏ prostû z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ
nechtûjí. Nemluvû o nejsmutnûj‰ích pﬁípadech, kdy nechtûn˘ chrt putuje z jednûch rukou do druh˘ch, vût‰inou bohuÏel do hor‰ích a je‰tû hor‰ích podmínek.

y

Foto Martin Smrãek, Minerva

Dal‰í péãe
Nároãnost drÏení a chovu chrtÛ v‰ak
není ani zdaleka vyãerpána potﬁebou
pohybu. Je tﬁeba poãítat s tím, Ïe dlouhosrstá plemena, zejména afgánsk˘ chrt
a rusk˘ chrt, vyÏadují pravidelnou péãi
o srst, která je také ãasovû a finanãnû
nároãná, Ïe hrubosrstá plemena - irsk˘
vlkodav a skotsk˘ jelení pes - vyÏadují,
mají-li se pﬁedvést na v˘stavû, velmi citlivou, ale úãinnou odbornou úpravu
srsti, a Ïe zejména velká plemena - jako
napﬁíklad rusk˘ chrt, irsk˘ vlkodav
a skotsk˘ jelení pes - mají nemalou spotﬁebu krmiva, které, má-li pes vypadat
k svûtu, musí b˘t kvalitní, coÏ opût
pﬁedstavuje finanãní náklady.
Skuteãnost, Ïe se majitel nemíní zúãastÀovat v˘stav, na tom nic nemûní. Nemá-li
pes dûlat ostudu pﬁi vycházkách nebo na
zahradû, musí mu tak jako tak vûnovat
náleÏitou péãi. U velk˘ch plemen snad
ani není tﬁeba zdÛrazÀovat prostorové
nároky, ale je nutno si uvûdomit, Ïe chrt

jakéhokoli plemene by nemûl proÏít Ïivot
v kotci, byÈ tak Ïili jeho dávní pﬁedkové,
protoÏe, aÈ chce ãi ne, je dnes v kaÏdém
pﬁípadû spoleãníkem ãlovûka, a má-li jím
opravdu b˘t, musí pﬁes v‰echnu svoji

„Chrtí dostihy
vznikly jako
náhrada
lovu s chrty,
který již nebyl
možný kvůli
prudkému
úbytku zvěře.“
zdánlivou odtaÏitost trávit pokud moÏno
co nejvíce ãasu s lidmi, protoÏe jen tak
dojde k vzájemnému porozumûní a vytvoﬁení Ïádoucího vztahu.

Dostihy místo lovu
Chrtí dostihy vznikly v podstatû jako
urãitá náhrada lovu s chrty, kter˘ jiÏ
nebyl moÏn˘, protoÏe zvûﬁe byl nedostatek. Po dlouhá staletí byla na britsk˘ch
ostrovech velká zvûﬁ, i za pomoci chrtÛ,
velmi intenzivnû lovena, a proto, ale také
tím, Ïe pﬁicházela vinou mûnících se pﬁírodních podmínek o vhodné Ïivotní
prostﬁedí, jí ub˘valo. Nejprve uãinili
majitelé panství opatﬁení, kter˘mi byl
poddan˘m lov odepﬁen a zÛstal v˘sadou

‰lechty. Pozdûji uÏ ani ‰lechta nemûla co
lovit, nûkteré druhy zvíﬁat byly zcela
vyhubeny. Náhradou za ztracenou zálibu se staly dostihy chrtÛ. Vznikaly jednak terénní dostihy za Ïivou návnadou,
zajícem, zvané coursing, jednak primitivní základy pozdûj‰ích dostihÛ na dráze, za umûlou návnadou, jimÏ se v angliãtinû ﬁíká racing.

Coursing– terénní dostih
Klasick˘ coursing za Ïivou návnadou se
konal na vymezeném obdélníkovém prostranství o rozmûrech 300 x 250 m bez
kﬁoví a jin˘ch úkrytÛ. Startující chrti,
grejhaundi, byli vypou‰tûni po dvou
a zajíc pﬁed nimi mûl urãit˘ náskok. Dva
rozhodãí na koních ‰tvanici hodnotili.
Posuzovali podle tzv. zákonÛ (pravidel)
lovu ‰tvaním (Rules of the Leash), která
vyhlásil v Anglii roku 1576 vévoda
z Norfolku, hbitost a ‰ikovnost psÛ pﬁi
pronásledování zajíce a sledovali, kter˘
z nich ho jako první dostihne a zadáví.
Tento druh dostihÛ chrtÛ si ve Velké
Británii, a pozdûji i mimo ni, na‰el dal‰í
pﬁíznivce, ale dnes se jiÏ s ohledem na
ustanovení zákonÛ na ochranu zvíﬁat za
Ïivou návnadou nebûhá. PouÏívá se umûlá návnada taÏená - podobnû jako pﬁi
dostizích na dráze - speciálním vleãn˘m
zaﬁízením. První terénní dostih za neÏivou návnadou se uskuteãnil roku 1956
v Hamburku.
V druhé polovinû 20. století byl coursing
na evropské pevninû pﬁeváÏnû jen doplÀkem dráhov˘ch dostihÛ, pﬁíleÏitostn˘m
zpestﬁením dostihové sezony. Od devadesát˘ch let v‰ak získává v nûkter˘ch ãlensk˘ch zemích FCI a také u nás znaãnû na
oblibû a je jiÏ naprosto plnohodnotnou
souãástí dostihového dûní. Je tomu tak

Mimoﬁádnû
nebezpeãné
je vypou‰tûní
dvojice chrtÛ
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Koncentrace na
v˘kon tûsnû
pﬁed dostihem
(vipet)

národního ‰ampionátu chrtÛ (CACIL),
nebo bez nûho, a kaÏdoroãnû se koná
také FCI mistrovství Evropy v tomto
druhu dostihÛ. (âekatelství mohou získat pouze plemena zaﬁazená do skupiny
10 klasifikace FCI.)

Racing – dostih na dráze

bezpochyby i proto, Ïe nûkteﬁí jedinci,
kteﬁí nejsou tak úspû‰ní na dráze, si pﬁi
nûm vedou velmi dobﬁe. Nûkter˘m plemenÛm, pﬁedev‰ím ‰panûlskému a maìarskému chrtovi, vyhovují terénní dostihy dokonce lépe neÏ dostihy na dráze,
protoÏe nejsou tak rychlá jako grejhaund,
ale vynikají vytrvalostí. DostihÛ v terénu
se zúãastÀují i ta plemena, která b˘vá na
dostihové dráze vidût málokdy, napﬁíklad
skot‰tí jelení psi, ir‰tí vlkodavové, faraon‰tí psi, azavaÏ‰tí chrti nebo ibiz‰tí
a kanár‰tí králiãí psi.
Coursing se koná na ãlenitém, ale pﬁehledném prostranství dostateãné velikosti s travnat˘m nebo písãit˘m povrchem
(louka, pastvina, pláÏ) a s ojedinûl˘mi
stromy nebo keﬁi. Pokud stromy a keﬁe
chybûjí, mohou b˘t nahrazeny dekoracemi. Na prostranství je vytyãena umístûním kladek pro taÏení umûlé návnady traÈ
(parkúr) nepravidelného tvaru, na níÏ
jsou pﬁírodní nebo umûle vytvoﬁené pﬁekáÏky. PﬁekáÏkou mÛÏe b˘t napﬁíklad Ïiv˘
plot nebo potok. JestliÏe pﬁírodní pﬁekáÏky chybûjí, mÛÏe b˘t Ïiv˘ plot nahrazen
balíky slámy ãi naskládan˘m kﬁovím
a potok dostateãnû dlouh˘m a ‰irok˘m
pruhem igelitu odpovídající barvy, kter˘
psi nemohou obûhnout ani z jedné, ani
z druhé strany.
KaÏd˘ terénní dostih sestává, podobnû
jako slalom lyÏaﬁÛ soutûÏících v alpsk˘ch disciplínách, ze dvou kol. Pﬁitom
se musí druhé kolo konat na jiném par-
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kúru neÏ to první. TraÈ druhého kola
mÛÏe b˘t vytyãena na tomtéÏ prostranství, ale jinak neÏ v pﬁedcházejícím kole.
MÛÏe se ov‰em také bûÏet na stejné trati jako v kole prvním, ale v opaãném kursu. TraÈ pro velká plemena mûﬁí v kaÏdém kole 500 aÏ 1000 m, pro malá
plemena (vipety a italské chrtíky) 400 aÏ
700 m a je na ní 7 aÏ 10 pﬁekáÏek. Vítûzí
ten chrt, kter˘ v souãtu obou kol získá
nejvût‰í poãet bodÛ. Bûhají se nejen
národní, ale i mezinárodní terénní dostihy, buì se zadáváním ãekatelství mezi-

Chrti jsou schopni
nauãit se aportovat

Dostihy, z nichÏ se pozdûji vyvinul
racing, zaãínaly velmi skromnû, konávaly
se jako víceménû spontánní akce zpoãátku v postranních, málo frekventovan˘ch
ulicích velk˘ch mûst. Nebyly to Ïádné oficiální soutûÏe, se‰la se prostû skupina
majitelÛ vipetÛ a zájemcÛ o sázky, které
byly neodmyslitelnou, ba hlavní souãástí
takového podniku, natáhla se návnada
a závodilo se a sázelo. Takové dostihy
b˘valy pﬁedev‰ím záleÏitostí továrních
dûlníkÛ, horníkÛ a dal‰ích pﬁíslu‰níkÛ
niÏ‰ích spoleãensk˘ch vrstev, pozdûji
v‰ak, pﬁedev‰ím díky sázkám, si získaly
oblibu takﬁka ve‰kerého obyvatelstva.
Nekorunovan˘m králem dostihov˘ch
drah je sice grejhaund, ale vipet, jeho
men‰í pﬁíbuzn˘, má za sebou del‰í dostihovou minulost. Dostihy pro vipety, byÈ
neoficiální, se poﬁádaly jiÏ v dobû, kdy se
s grejhaundy je‰tû lovila zvûﬁ. První neoficiální dostihy vipetÛ se konaly v Anglii
uÏ v 16. století.
Z postranních mûstsk˘ch ulic se dostihy
pﬁestûhovaly nejprve na zvlá‰tní, pﬁíleÏitostné a pak i stálé dostihové dráhy
a pozdûji na speciální stadiony, které jsou
dnes jiÏ velice dobﬁe technicky vybavené,
s velk˘mi zdûn˘mi, zãásti zasklen˘mi tribunami, umûl˘m osvûtlením, dráhami
tvaru dvojitého U, s travnat˘m, jílovito píseãn˘m nebo kombinovan˘m (na
rovinkách travnat˘m a v zatáãkách jílovito – píseãn˘m) povrchem, se zatáãkami
klopen˘mi, s tzv. pﬁev˘‰ením, nebo
neklopen˘mi, bez tzv. pﬁev˘‰ení, startovacími boxy a „nekoneãn˘m zajícem“ (zaﬁízením k taÏení návnady).
První oficiální dostihy byly uspoﬁádány
roku 1776 ve Swaffhamu v hrabství
Norfolk, ale to uÏ patﬁili grejhaundÛm
a vipeti, zvaní tehdy Snap Dog (coÏ v pﬁekladu znamená „pes k chycení“, „pes
k polapení“), na nich slouÏili jako Ïivá
návnada. Umûlá návnada (králiãí koÏka
nebo igelitov˘ stﬁapec svûtlé barvy vleãen˘ taÏn˘m zaﬁízením - „navijákem“) je
nahradila aÏ pozdûji. Záhy se jako svérázné sportovní odvûtví dostihy chrtÛ roz‰íﬁily nejen po celé Velké Británii, ale
i mimo ni.
Dnes se bûhají dostihy chrtÛ na dráze
buì v rámci FCI jako amatérské soutûÏe,
a to pﬁedev‰ím na evropské pevninû
s v˘jimkou ·panûlska, anebo mimo FCI
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Na závodní dráze se
dobﬁe cítí vût‰ina chrtÛ

Druhy dostihÛ
COURSING

● terénní dostih s pﬁírodními
nebo umûl˘mi pﬁekáÏkami,
pÛvodnû za Ïivou, dnes za
taÏenou umûlou návnadou,
● uplatní se pﬁi nûm ‰ir‰í
paleta plemen, nejenom chrti,
● dÛleÏitá je nejen
rychlost, ale i vytrvalost.

RACING

Foto Martin Smrãek

● dostih na dráze za
umûlou návnadou,
● uplatní se pﬁi nûm nejvíce
grejhaundi a vipeti, i kdyÏ je
otevﬁen i pro ostatní
plemena chrtÛ,
● bûhá se amatérsky
i profesionálnû.
jako závody profesionální. Ty se konají ve
Velké Británii, ve ·panûlsku, v severní
Africe, v USA a v Austrálii. Pﬁi amatérsk˘ch dostizích na kontinentu bûhají
nejen grejhaundi a vipeti, ale také afgán‰tí chrti, per‰tí chrti-saluky, nûkdy i ru‰tí
chrti-barzojové a pﬁíleÏitostnû i dal‰í plemena, profesionálních dostihÛ ve Velké
Británii a v USA se zúãastÀují v˘hradnû
grejhaundi, v Austrálii závodí grejhaundi
a vipeti, v zemích Maghribu arab‰tí chrti
-slugy a ve ·panûlsku uÏitkoví kﬁíÏenci
grejhaundÛ a ‰panûlsk˘ch chrtÛ zvaní
anglo-galgo, kteﬁí jsou rychlej‰í neÏ ‰panûl‰tí chrti a odolnûj‰í vÛãi vysok˘m teplotám ovzdu‰í neÏ grejhaundi.
Parametry dostihov˘ch drah jsou podobné, délka ãiní 470 aÏ 480 m pﬁi polomûru
zatáãek 40 aÏ 45 m (nûkdy mívají zatáãky
pﬁev˘‰ení, za minimální se povaÏuje 8 %,
mÛÏe ale b˘t i vût‰í), ‰íﬁka je 6 m na rovinû a 8 m v zatáãkách (v Austrálii to b˘vají 4 m a 6 m). Polomûr zatáãek mûﬁen˘
1 m od vnitﬁního okraje nesmí b˘t men‰í
neÏ 40 m. Travnaté dráhy, obvyklé na
evropské pevninû pﬁi amatérsk˘ch dostizích, jsou vût‰inou rychlej‰í, coÏ znamená, Ïe chrti na nich dosahují lep‰ích ãasÛ.

Dráhy jílovito-písãité, obvyklé ve Velké
Británii, ve ·panûlsku a v severní Africe,
jsou prokazatelnû ‰etrnûj‰í ke konãetinám závodících psÛ (dochází na nich
k v˘raznû men‰ímu poãtu zranûní), ale
b˘vají pomalej‰í, chrti na nich nedosahují tak rychl˘ch ãasÛ.
Jako tzv. malá plemena bûhají ital‰tí chrtíci a vipeti obvykle na krat‰ích distancích, kolem 360 m. Nejrychlej‰ími bûÏci
jsou grejhaundi, kteﬁí dosahují prÛmûrné rychlosti kolem 60 km/h a na rovinkách 70 aÏ 80 km/h. Vipeti jsou o nûco
pomalej‰í, dosahují prÛmûrné rychlosti
kolem 50 km/h, ostatní plemena chrtÛ
jsou je‰tû pomalej‰í. Pﬁi dráhov˘ch
dostizích bûhají chrti zpravidla (je-li
poãet pﬁihlá‰en˘ch dostateãn˘) po ‰esti
(pﬁi profesionálních dostizích v USA po
osmi). Jednotlivé startující odli‰í dobﬁe
diváci a hlavnû rozhodãí podle barvy
deãek, které mají psi na sobû, a podle
startovních ãísel. Chrti jsou vypou‰tûni
ze startovních boxÛ, do nichÏ je usazují
podle pokynÛ startéra pﬁi amatérsk˘ch
dostizích sami majitelé a pﬁi profesionálních stevardi.
Pﬁi profesionálních dostizích v Austrálii
se vipeti a grejhaundi dûlí do nûkolika
„váhov˘ch“ kategorií podle tûlesné hmotnosti. Podobnû v USA se rozdûlují grejhaundi podle tûlesné hmotnosti do nûkolika tﬁíd, coÏ pﬁi amatérsk˘ch dostizích
neexistuje. RozdílÛ mezi profesionálními
a amatérsk˘mi dostihy je v‰ak víc. Ve
Velké Británii napﬁíklad bûhají grejhaundi bez ohledu na pohlaví zásadnû spoleãnû a závodí se tu nejen na bûÏn˘ch, tzv.
hladk˘ch tratích, ale bûhají se i pﬁekáÏkové dostihy (pﬁes proutûné pﬁekáÏky)
a handicapy. Také se nebûhá jen na kla-

sick˘ch distancích 475 m, ale i na krat‰ích
(sprintersk˘ch) a del‰ích (vytrvaleck˘ch).
S tím v‰ím se pﬁi amatérsk˘ch dostizích
také nelze setkat, ale i tak jsou nesmírnû
zajímavé a napínavé. Dokonce napínavûj‰í neÏ dostihy koní, a to proto, Ïe v˘kon
konû mÛÏe ovlivnit jezdec, kdeÏto v˘kon
chrta na dráze neovlivní nikdo.

V˘bûr plemene na dostihy
Chce-li se budoucí majitel zúãastÀovat
se sv˘m chrtem dostihÛ, musí poãítat
nejen s tréninkem, s odpovídající v˘Ïivou
apod., ale musí pﬁedev‰ím, je-li sportovnû zaloÏen a touÏí-li po úspû‰ích svého
psa, zvolit pravé plemeno a zvíﬁe z patﬁiãného chovu. Králem dostihov˘ch drah
je nespornû grejhaund. Krásnû a velmi
ãistû, bez napadání soupeﬁÛ, v‰ak bûhají
také vipeti. Pro budoucí zájemce o dostihy na dráze jsou tato plemena nejvhodnûj‰í. Afgán‰tí chrti, per‰tí chrti – saluky,
ru‰tí chrti – barzojové i ti ostatní také
mohou bûhat pûknû, ale ne v‰ichni jedinci jsou rozen˘mi závodníky, u nûkter˘ch
je chuÈ jít za návnadou pﬁece jen men‰í
a poãet „nedobûhÛ“ logicky vût‰í. Jejich
bûhy jsou spí‰ zpestﬁením neÏ prav˘m
vrcholem dostihového klání. Zejména
u grejhaundÛ je ‰tûnû tﬁeba vybírat podle toho, z jakého chovu pochází, zda
z „exteriérového“ nebo „v˘konnostního“.
Existují totiÏ opravdu chovy zamûﬁené
na produkci budoucích v˘stavních jedincÛ a chovy specializované na ‰lechtûní
budoucích
dostihov˘ch
bûÏcÛ.
Grejhaundi z obou chovÛ se od sebe li‰í
na první pohled exteriérem, a to velmi
podstatnû. S exteriérov˘m jedincem
nikdo neprorazí na dráze, s dostihov˘m
Ivan Stuchl˘
zase na v˘stavách.

Na bûÏící
afgánské
chrty je
úchvatná
podívaná
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