
a je téÏ podle Mezinárodní ky-
nologické federace (FCI) zemí
jeho pÛvodu. Vût‰inou b˘vá poklá-

dán za plemeno relativnû velmi mladé -
produkt kfiíÏení grejhaunda s jin˘mi ple-
meny, ale skuteãnost je ponûkud jiná. 

PÛvod a v˘voj
Historie vipeta není o nic krat‰í neÏ jeho
britsk˘ch pfiíbuzn˘ch – grejhaunda, skot-
ského jeleního psa a irského vlkodava.
Vyobrazení Kelta na lovu z poãátku 5.
stol. n. l., uchovávané v muzeu v Reme‰i
a pocházející z hrobky Jovina, keltského
velmoÏe, kter˘ se postavil do ãela vzpou-
ry proti západofiímskému císafii Ho-
noriovi v letech 411 aÏ 412 n. l., pfiedsta-
vuje keltského lovce ozbrojeného kopím
a provázeného mal˘ch chrtem, kter˘
nápadnû pfiipomíná vipeta. Nelze tvrdit,
Ïe jde o vyobrazení pfiímého pfiedka toho-
to plemene, protoÏe nález pochází
z evropského kontinentu, je to ale dÛkaz,

Ïe kromû velk˘ch existovali také malí
kelt‰tí chrti. Z takov˘ch se pak na ostro-
vech vyvinuli skuteãní pfiedkové vipeta. 
Keltsk˘ chrt, latinsky zvan˘ vertragus,
nebyl plemenem v souãasném slova
smyslu. Pfiedstavoval populaci chrtÛ
vznikl˘ch v severnûj‰ích oblastech Ev-
ropy z chrtÛ mediteránních, ktefií se sem
dostali s Kelty. Vytvofiili tu díky adaptaci

na chladnûj‰í podnební podmínky formu
odli‰nou od chrtÛ ze Stfiedomofií. Jejich
pfiizpÛsobení se projevovalo hust‰ím
a del‰ím, tvrd‰ím aÏ hrub˘m osrstûním,
které je chránilo pfied chladem, a tím, Ïe
se pÛvodní vztyãené u‰ní boltce sloÏily
vzad. Zmen‰ila se tak jejich plocha, coÏ
spolu s osrstûním v˘znamnû pfiispûlo ke
zmírnûní tepeln˘ch ztrát. Kelt‰tí chrti se
roz‰ífiili nejprve v západní Evropû, odkud
se pak dostali s keltsk˘mi kmeny na
Britské ostrovy a do dal‰ích oblastí
Evropy. Na znaãnû velkém areálu roz‰ífie-
ní vytváfieli mnoÏství lokálních variet, kte-
ré se pfies mnoÏství spoleãn˘ch základ-
ních znakÛ stavby tûla vyznaãovaly
nemalou promûnlivostí (variabilitou).
Souãástí této variability byla i rÛzná
kohoutková v˘‰ka. 
I kdyÏ pfiímí pfiedkové vipeta nebyli na
rozdíl od jin˘ch plemen chrtÛ praví
loveãtí psi, pfiece jen se i on vyvinul
z pÛvodnû loveck˘ch chrtÛ, jak dokazu-
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je jiÏ zmínûné vyobrazení Kelta na lovu
z muzea v Reme‰i. Svébytnou formou se
ov‰em stal aÏ pozdûji a nikoli jako
loveck˘ pes. 
O pÛvodnosti vipeta svûdãí také existen-
ce jeho hrubosrstého rázu, dnes jiÏ
vymfielého. Ten byl obdobou hrubosrsté-
ho grejhaunda, rovnûÏ jiÏ neexistujícího,
a hrubosrstého rázu dne‰ního ‰panûl-
ského chrta. Obvykle v‰ak b˘vá hrubá
srst vipeta pokládána za dûdictví po
teriérech, zejména tehdy, kdyÏ je pova-
Ïován za plemeno nepÛvodní – produkt
kfiíÏení grejhaunda s teriéry, k nûmuÏ
mûlo dojít v 19. stol. Nepochybnû
k nûmu také do‰lo, ale nebylo to kfiíÏení,
kter˘m by se vipet konstituoval jako
zvlá‰tní plemeno, ‰lo o pouhé pfiilití
krve do plemene jiÏ existujícího. 
Teriéfii, s nimiÏ byl pfiedek dne‰ního vipe-
ta kfiíÏen, byli nejspí‰e pfiíslu‰níky formy
naz˘vané star˘ anglick˘ ãerno-tfiíslov˘
teriér (Old English Black-and-Tan
Terrier). Ta nebyla plemenem v zootech-
nickém slova smyslu, ale pfiírodním ple-
menem, které se vyskytovalo jednak jako
hrubosrsté, jednak jako krátkosrsté.
Hrubosrstá forma je povaÏována za
pfiedka vel‰teriéra, krátkosrstá se stala
pfiedkem manchesterského teriéra.
Jin˘m teriérem, s nímÏ byl tehdej‰í vipet
kfiíÏen, byl star˘ anglick˘ bíl˘ teriér (Old
English White Terrier), povaÏovan˘ za
pfiedka hladkosrstého a hrubosrstého
foxteriéra. Nûkdy se uvaÏuje i o kfiíÏe-
ních s pfiedky irského a bedlingtonského
teriéra. To, Ïe teriérská krev v Ïilách
vipeta nespornû koluje, se projevuje
nejen v bûÏném Ïivotû, ale také na dosti-
hové dráze. Vipet je Ïivûj‰í, aktivnûj‰í
a mnohem temperamentnûj‰í neÏ grej-
haund, v jeho chování není ani stopy po
odtaÏitosti a uzavfienosti. Jako jedin˘ ze
v‰ech chrtÛ jde také pfii dostizích za ná-
vnadou hlasitû, se ‰tûkáním.
Stejnû tak je tfieba rozumût tu a tam pre-
zentovanému názoru, Ïe vipet vznikl kfií-
Ïením italského chrtíka s nûjak˘mi terié-
ry. Uvádí se, Ïe asi zaãátkem druhé
poloviny 18. stol. se uskuteãnilo kfiíÏení
italského chrtíka s foxteriérem. Ne v‰ich-
ni jsou v‰ak pfiesvûdãeni o tom, Ïe ‰lo
o italského chrtíka, nûkdy se hovofií pou-
ze o „men‰ích grejhaundech“, coÏ je zfiej-
mû pravdû mnohem blíÏ aÏ na to, Ïe
v uvedené dobû je‰tû ani grejhaund, ani
italsk˘ chrtík, ba ani foxteriér nebyl ple-
menem v dne‰ním slova smyslu, a Ïe
„men‰í grejhaundi“ byli prostû men‰í pfií-
slu‰níci populace potomkÛ keltsk˘ch
chrtÛ, tedy vlastnû pfiedkové vipeta. Ten
je proto stejnû tak pÛvodním plemenem
jako ostatní brit‰tí chrti, i kdyÏ se na for-

mování jeho povahy podíleli teriéfii.
PfiestoÏe se, jak patrno, kfiíÏení mal˘ch
chrtÛ s teriéry v urãité dobû opakovalo
vícekrát, mûlo vÏdy jen charakter pfiilití
krve a nebylo takového rozsahu, aby pod-
statnû ovlivnilo jejich exteriér. Proto se
také vipet celkovou stavbou hlavy i tûla
podobá grejhaundovi natolik, Ïe je jeho
proporcionální zmen‰eninou.

Vznik kulturního plemene
O vipetovi se v Anglii fiíkávalo, Ïe je „grej-
haundem chud˘ch“. Je pravda, Ïe jeho
vznik jako samostatného plemene je úzce
spjat s pfiíslu‰níky nemajetn˘ch vrstev
anglické spoleãnosti, ktefií nemûli moÏ-
nost vlastnit grejhaundy. Také primitivní
dostihy, nikoli v terénu, ale na improvi-
zované dráze, kterou byla tfieba nûkterá
z postranních mûstsk˘ch ulic, spojené –
jak jinak v Anglii – se sázkami, byly
pÛvodnû doménou horníkÛ a továrních
dûlníkÛ a náhraÏkou za lov. Obãas sice
pouÏívali majitelé vipetÛ své psy také
k lovu králíkÛ, ale i to byla spí‰e „spor-
tovní“ záleÏitost, neboÈ ‰lo vût‰inou o to,
kolik králíkÛ kter˘ pes za urãitou dobu
uloví. Díky ostrosti zdûdûné od teriérÛ se
pouÏívali bezprostfiední pfiedkové vipeta
tu a tam také k hubení krys, nûkdy
dokonce i „závodnímu“, ale hlavnû se
uplatÀovali pfii dostizích.
Na oznaãení „grejhaund chud˘ch“ není
nic hanlivého. Oproti svému vût‰ímu pfií-
buznému je vipet praktiãtûj‰ím pleme-
nem. ProtoÏe je men‰í, nepotfiebuje tolik
potravy a místa, jeho pfieprava je snaz‰í,
vejde se do men‰í a tudíÏ levnûj‰í pfie-
pravky, není ani titûrn˘, ani obrovit˘,
snadno se s ním manipuluje, je ideálním,
snadno ovladateln˘m spoleãníkem, mi-
l˘m a temperamentním, postrádajícím
typickou teriérskou v˘bu‰nost. A je to

tûlem i du‰í sportovec. Tento mal˘ atlet
bûhá rychle, i kdyÏ o nûco pomaleji neÏ
grejhaund, bûhá rád, dobfie a hlavnû tzv.
ãistû, ãímÏ je mínûno, Ïe své soupefie na
dráze témûfi nikdy nenapadá. Stylem
bûhu se vyrovná grejhaundÛm pfii profe-
sionálních dostizích. Ve Velké Británii
v‰ak vipeti nebûhají ani profesionálnû,
ani amatérsky. Profesionální dostihy se
pro nû konají v Austrálii a amatérské na
evropské pevninû, pfiiãemÏ jejich bûhy
jsou ozdobou dostihového dne.
Dostihy grejhaundÛ na dráze zaãaly poz-
dûji neÏ dostihy vipetÛ, byly ale organizo-
vanûj‰í. UÏ se nekonaly v postranních
mûstsk˘ch ulicích, ale zpoãátku na doãas-
n˘ch a pak i trval˘ch dostihov˘ch dra-
hách. Vipeti na nich v té dobû je‰tû
nesoutûÏili, ale zúãastÀovali se jich, slou-
Ïili grejhaundÛm jako Ïivá návnada. Na
startu dostávali mal˘ náskok a museli
bûÏet, co jim síly staãily. Kdyby totiÏ
nebyli dost rychlí, se zlou by se potázali.
K unikající kofiisti jsou grejové nesmifii-
telní. Naz˘vali se v té dobû Snap Dog, coÏ
znamená „pes k chycení“, „pes k polape-
ní“ a název byl mínûn tak, Ïe jde o psa,
kterého grejhaundi Ïenou, pokou‰ejí se
dostihnout a polapit.
Pozdûji pfiestali vipeti plnit úlohu návna-
dy a sami zaãali závodit na dráze. Jejich
bûhy vynikaly, a vynikají dodnes, mimo-
fiádnou vyrovnaností, takÏe umoÏÀovaly
v Anglii tolik oblíbené sázení. Pfiesto se tu
se vznikem profesionálních dostihÛ vipe-
ti neuplatnili. Získali si v‰ak oblibu mimo
Britské ostrovy. Jako samostatné pleme-
no byl vipet poprvé vystaven v Anglii
roku 1891 a to pod jménem Snap Dog.
Anglick˘ Kennel Club (KC) ho uznal
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roku 1894. Do USA byl dovezen kolem
roku 1900 a zhruba v téÏe dobû se objevil
i na evropské pevninû. 
Je moÏné, ale nepotvrzené, Ïe pfiedkové
vipeta byli v minulosti kfiíÏeni i s jin˘mi
plemeny neÏ s teriéry. Koncem 20. stol. se
v USA objevila hned dvû dlouhosrstá ple-
mena odvozovaná pfiímo nebo nepfiímo
od dnes bûÏného krátkosrstého vipeta.
Byl to jednak dlouhosrst˘ vipet (Silken
Windsprite), jednak silky chrt (Silken
Windhound). 
Podle W. Weelera z Massachussets, maji-
tele chovatelské stanice vipetÛ Wind-
sprite, se v jeho vrhu dvou standardních
krátkosrst˘ch rodiãÛ objevila dlouhosrstá
‰tûÀata. Bylo by to moÏné, pokud by oba
rodiãe mûli ve svojí vlohové v˘bavû po
jedné vloze pro dlouhou srst, neboÈ krát-
ká srst úplnû dominuje nad srstí dlou-
hou. Otázkou zÛstává, odkud se vloha
pro dlouhou srst ve vlohové v˘bavû
Weelerov˘ch vipetÛ vzala. Údajnû to je
dÛsledek kfiíÏení vipetÛ s anglick˘mi
loveck˘mi ‰panûly, k nûmuÏ kdysi
v minulosti mûlo dojít, doloÏené v‰ak
není. Existuje téÏ názor, Ïe W. Weeler zís-
kal dlouhosrsté vipety nikoli vy‰tûpením,
ale zámûrn˘m kfiíÏením, ten to v‰ak vehe-
mentnû popírá.
O vznik silky chrta se zaslouÏila dlouho-
letá chovatelka rusk˘ch chrtÛ – barzojÛ
a majitelka chovatelské stanice Kristull 
F. Stullová z Texasu. Vipety z chovu
Windsprite kfiíÏila asi deset rokÛ s barzo-
ji a podafiilo se jí vy‰lechtit plemeno pfii-
pomínající malého barzoje. Od dlouho-
srst˘ch vipetÛ se tito chrti s jemnou
hedvábnou srstí li‰í v˘raznû kohoutko-
vou v˘‰kou. Zatímco Weelerovi dlouho-
srstí vipeti mají dosahovat pfiesnû t˘chÏ
hodnot jako vipet podle standardu FCI,

chrti z chovu F. Stullové b˘vají podstatnû
vût‰í, mají v kohoutku kolem 60 cm. 

Komentáfi ke standardu
Vipetovi náleÏí standard FCI ãíslo 162
z roku 1998. Podle nûj má b˘t toto ple-
meno obrazem dokonale vyváÏené kom-
binace síly a elegance. Délka trupu mûfie-
ná od vrcholu hrudní kosti po sedací
hrbol na pánvi má b˘t stejná nebo
o málo vût‰í neÏ kohoutková v˘‰ka, coÏ
znamená, Ïe Ïádoucí je ãtvercov˘, nejv˘-
‰e krátce obdélníkovit˘ tûlesn˘ rámec.
Stavba tûla svûdãí o mimofiádné rychlos-
ti a v˘konnosti. Musí b˘t proporcionální
(vyváÏená) a harmonická (souladná),
musí pÛsobit dojmem znaãné síly, nesmí
v‰ak vykazovat ani sebemen‰í náznaky
hrubosti. ChÛze musí b˘t hrdá, pohyby
ladné, svalstvo dokonale vyvinuté, nikoli

v‰ak pfiehnanû - tzv. pfiesvalení je velmi
neÏádoucí. To v‰e v˘znamnû ovlivÀuje
celkov˘ dojem, kter˘m pes pÛsobí. Vipet
je ideálním spoleãníkem ãlovûka. Je hra-
v˘, nûÏn˘, klidn˘ a snadno vychovateln˘,
pfiátelsk˘, oddan˘, povahovû vyrovnan˘
a vysoce pfiizpÛsobiv˘ jak v domácím,
tak ve sportovním prostfiedí. Ko-
houtková v˘‰ka ãiní u psÛ 47 aÏ 51 cm,
u fen 44 aÏ 47 cm.
Horní hranice kohoutkové v˘‰ky je v cho-
vu vipetÛ urãit˘m problémem. Psi
o kohoutkové v˘‰ce nad 51 cm a feny vy‰-
‰í neÏ 47 cm nemohou získat chovnost.
Mohou se ale zúãastÀovat dostihÛ, i kdyÏ
bûhají ve zvlá‰tní, tzv. národní tfiídû
(v dostihovém slangu se jim fiíká „sprin-
tefii“). Jejich bûhy, jsou-li dobfie obsazené,
b˘vají hodnotn˘m zpestfiením dostihové-
ho programu v rámci národních dostihÛ.
Takzvaní sprintefii bûhají obvykle ãistû
jako v‰ichni vipeti, bez napadání soupe-
fiÛ, a jsou rychlí, rychlej‰í neÏ vipeti
splÀující v˘‰kové poÏadavky standardu,
neboÈ disponují vût‰ím fyzick˘m fondem.
Hlava má b˘t dlouhá a suchá. Mozkovna
by mûla b˘t svrchu plochá, mezi u‰ními
boltci pfiimûfienû ‰iroká. Smûrem k ãeni-
chové partii se zuÏuje. V lících nesmí b˘t
pfiíli‰ ‰iroká, jafimové oblouky nesmûjí
b˘t vyklenuté, neboÈ hlava by pak byla
hrubá. Naprosto neÏádoucí je krátká
kulatá mozkovna. âelní sklon (stop) je
jen slabû naznaãen˘. âenichová partie
má b˘t dlouhá, silná a suchá. Nikdy
nesmí b˘t krátká nebo tupû zakonãená.
âelisti musejí b˘t silné, zfietelnû vykres-
lené. Svûdãí o znaãné síle skusu, nesmû-
jí v‰ak b˘t v Ïádném pfiípadû hrubé.
PoÏaduje se dokonal˘, pravideln˘ a úpl-
n˘ nÛÏkov˘ skus, coÏ znamená, Ïe ‰est
hornoãelistních fiezákÛ tûsnû pfiekr˘vá
‰est fiezákÛ dolnoãelistních, pfiiãemÏ
zuby jsou v ãelistech zasazeny svisle.
Chybn˘ je jak podkus, tak pfiedkus dolní
ãelisti. Nos má b˘t ãern˘, u modfie zbar-
ven˘ch jedincÛ mÛÏe b˘t bfiidlicovû
‰ed˘, u játrovû hnûdû zbarven˘ch játrovû
hnûd˘, u bíle zbarven˘ch a strako‰Û je
pfiípustn˘ nos dvojbarevn˘, ãerno-rÛÏo-
v˘, napfiíklad s kresbou pfiipomínající
mot˘la (angl. butterfly nose, nûm.
Schmetterlingsnase). Oãi jsou oválné,
inteligenního, Ïivého a velice pozorného
v˘razu. Mají b˘t pomûrnû velké, tmavé
barvy. Îlutû nebo svûtle zbarvené oãi
jsou neÏádoucí, pfiípustné jsou pouze
u modfie a hnûdû zbarven˘ch jedincÛ.
Krajnû neÏádoucí jsou oãi barvy modré
nebo porcelánové ãi sklenûné. Je tfieba,
aby okraje oãních víãek byly plnû (bez
pfieru‰ení) tmavû pigmentované. U‰ní
boltce musejí b˘t stejnû jako u grej-
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haunda dozadu sloÏené, pfiiloÏené ke
krku, malé, jemné. V afektu se
u základny, v místû pfiehybu, ponûkud
zvedají. Vztyãené u‰ní boltce se pfiísnû
penalizují.
Krk je dlouh˘, svalnat˘, nikoli v‰ak hru-
b˘, v ‰íji má b˘t elegantnû klenut˘.
Plynule pfiechází do plecí. Krátk˘
a tlust˘ krk je stejnû jako „ovãí“ krk
krajnû neÏádoucí. Na hrdle nesmí b˘t
ani trocha volné kÛÏe. Horní linie tûla
má b˘t naprosto plynulá, má tvofiit leh-
kou elegantní kfiivku, která za kohout-
kem maliãko klesá, v partii hfibetu je
rovná a pak stoupá do patfiiãnû klenu-
t˘ch beder a pfiechází do pfiimûfienû
svaÏité zádû. NeÏádoucí je hluboká pro-
láklina za kohoutkem, pfiíli‰ vyklenutá
nebo úplnû rovná linie hfibetu a beder
a pfiíli‰ pfiíkrá nebo témûfi rovná záì.
Klenutí nesmí zaãínat hned za kohout-
kem, tzv. velbloudí nebo téÏ „kapfií"
hfibet je neÏádoucí. Hfibet má b˘t rovn˘,
‰irok˘, pevn˘, spí‰e del‰í. Bedra by mûla
b˘t dostateãnû silná a zfietelnû klenutá,
nesmûjí v‰ak b˘t tzv. pfiehrbená.
Hrudník by mûl b˘t velmi hlubok˘, tak
aby dosahoval pokud moÏno aÏ k lok-
tÛm. Musí poskytovat (podle standar-
du) dostatek prostoru srdci (které v‰ak
tolik prostoru ke své ãinnosti nepotfie-
buje), ale hlavnû plicím, v ãemÏ se pro-
jevuje nezbytné pfiizpÛsobení k bûhu.
Pfiedhrudí zasahuje pfii pohledu zepfie-
du hluboko a je dobfie vyvinuté. Îebra
mají b˘t náleÏitû klenutá, pruÏná,
u pátefie dobfie osvalená, nikdy nesmûjí
b˘t „sudovitá“ nebo plochá. Dolní linie
tûla plynule stoupá od nejniÏ‰ího bodu
hrudníku elegantní kfiivkou do v˘raznû
vtaÏeného bfiicha. Ocas je dlouh˘, smû-
rem ke ‰piãce se rovnomûrnû zuÏuje
a nesmí mít na spodní stranû ani
náznak del‰í srsti. V klidu je nesen
dolÛ, mezi pánevními konãetinami,
v afektu a v pohybu mÛÏe b˘t nesen
v˘‰e, do úrovnû horní linie tûla, mírnû
prohnut˘ se ‰piãkou zahnutou vzhÛru.
Nikdy nesmí b˘t nesen nad hfibetem.
Hrudní konãetiny jsou od loktÛ po
tlapky rovné, kolmé k podkladu, dosta-
teãnû silné, pevn˘ch kostí. Pfii pohledu
zepfiedu nemá b˘t jejich postoj pfiíli‰
‰irok˘. Lopatky jsou ‰ikmo uloÏené,
dobfie, ale plo‰e osvalené. Pfiíli‰ mohut-
nû, hrubû osvalené lopatky, tvofiící
vystupující plece, jsou krajnû neÏádou-
cí. Vrcholky lopatek zasahují aÏ k páte-
fii a jsou zfietelnû vykreslené. Ramenní
kosti mají b˘t stejnû dlouhé jako lopat-
ky a jsou uloÏeny tak, Ïe pfii pohledu ze
strany se nacházejí loketní klouby na
pomysln˘ch svislicích spu‰tûn˘ch

z vrcholkÛ lopatek. Lokty jsou pfii-
mknuté k trupu, jejich vrcholy musejí
smûfiovat pfiímo vzad. Nesmûjí b˘t ani
vyboãené, ani vboãené. Záprstí jsou sil-
ná, pruÏná, pfii pohledu ze strany mírnû
ze‰ikmená. Kfiivé konãetiny, jakoÏ
i konãetiny slabé, se hodnotí jako váÏná
vada. Pánevní konãetiny mají b˘t nále-
Ïitû dlouhé a silné. Vipet musí v posto-
ji zabírat „hodnû pÛdy“, coÏ znamená,
Ïe postoj pánevních konãetin musí b˘t
pfii pohledu zezadu za normálních
okolností patfiiãnû ‰irok˘. Stehna jsou
‰iroká, svalnatá, kolena správnû zaúh-
lená, bérce patfiiãnû vyvinuté, dobfie
osvalené, smûrem k hleznÛm se zuÏu-
jí. Hlezna mají b˘t nízko nad podkla-
dem. Vyboãená nebo vboãná kolena
a hlezna jsou krajnû neÏádoucí. Tlapky
hrudních konãetin jsou okrouhlé, tzv.
koãiãí, tlapky pánevních konãetin mají
b˘t spí‰e oválného tvaru, tzv. zajeãí.
Prsty smûfiují pfiímo vpfied, jsou kloub-
naté s pevn˘mi ná‰lapn˘mi pol‰táfiky.
Pfiíli‰ dlouhé, otevfiené nebo ploché
tlapky s nedostateãnû klenut˘mi prsty
jsou neÏádoucí. Drápy mají b˘t silné,
pfiimûfienû dlouhé. Obojí konãetiny
musejí b˘t náleÏitû zaúhlené a dosta-
teãnû, nikoli v‰ak pfiehnanû osvalené.
·patnû zaúhlené stejnû jako nedosta-
teãnû (slabû) osvalené konãetiny jsou
krajnû neÏádoucí. 
Velmi dÛleÏit˘ je u vipeta pohyb. Má
b˘t nízk˘, voln˘ a plynul˘, pfii pohledu
ze strany vydatn˘ (dostateãnû dlouh˘).
Hrudní konãetiny se v kroku pohybují
nízko nad podkladem, paralelnû se
stfiední rovinou tûla a vynikají dalek˘m
pfiedkrokem, kter˘ urãuje délku kroku.
Také pánevní konãetiny zasahují
v pohybu daleko dopfiedu. Jsou zdro-
jem vydatné dopfiedné hnací síly. Pohyb
nesmí b˘t ani toporn˘, ani krátk˘ („dro-
biv˘“) nebo cupitav˘. Takzvané stepová-
ní s vysokou akcí hrudních konãetin
a krátk˘m krokem, které je neÏádoucí,
ale tu a tam se vyskytuje u italského
chrtíka a svûdãí o strmû uloÏen˘ch
lopatkách, je neÏádoucí i u vipeta. Pfii
pohledu zepfiedu i zezadu se nesmûjí
v pohybu konãetiny ani rozbíhat, ani
sbíhat ãi dokonce kfiíÏit.
KÛÏe nesmí b˘t pfiíli‰ silná. Srst musí
b˘t jemná, krátká, co nejhust‰í a pfiilé-
havá. Vadná je srst tvrdá stejnû jako
pfiíli‰ dlouhá. Povoleno je jakékoli jed-
notné zbarvení srsti i smûs barev.
Existují psi jednotnû zbarvení a strako-
‰i (praví i nepraví), psi s maskou v obli-
ãeji i bez masky a vzácní nejsou ani
jedinci Ïíhaní. 

Ivan Stuchl˘
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