
ostupem ãasu v‰ak ‰tvaní zvûfie za
úãelem získávání potravy ztrácelo
na v˘znamu a z lovu se stávala spí-

‰e sportovní záleÏitost, pfii které ‰lo o to,
jak˘m zpÛsobem a jak rychle dokáÏe chrt
kofiist ulovit. Tak byl poloÏen základ a sta-
novena pravidla coursingu – terénního
dostihu za Ïiv˘m zajícem. 
Stalo se tak ve Velké Británii roku 1576,
kdy vévoda z Norfolku vyhlásil pravidla
lovu zajícÛ ‰tvaním. Byla to vlastnû vÛbec
první pravidla coursingu. S nevelk˘mi
zmûnami platí tyto zásady dodnes, i kdyÏ
se jiÏ s ohledem na zákony na ochranu
zvífiat za Ïivou návnadou vût‰inou nebû-
há. Bûhá se za umûlou návnadou taÏenou
speciálním vleãn˘m zafiízením, podobnû
jako pfii dostizích na dráze. 
Jsou v‰ak zemû, napfiíklad Irsko, kde mají
terénní dostihy za Ïiv˘m zajícem velkou
tradici a bûhají se dodnes. 

Není sporu o tom, Ïe coursing byl pÛvod-
nû urãen pouze pro chrty. Toto sportovní
odvûtví jim nahrazovalo jejich pfiiroze-

nou touhu pronásledovat v‰e, co se h˘be. 
V posledních letech se v‰ak mÛÏeme na
coursingov˘ch drahách setkávat i s jin˘-
mi plemeny  i kfiíÏenci. UmoÏÀují to pra-
vidla Národního coursingového fiádu. Na
leckdy „nesportovní“ plemena psÛ proná-
sledující s obrovsk˘m zaujetím igelitov˘
stfiapec je neobvykl˘ pohled, ale jejich
nad‰ení a radost z pohybu jsou vidût na
první pohled. 

Existují dva druhy coursingu: 
HARE COURSING – dostih za Ïiv˘m zají-
cem. Snad nejznámûj‰ím a nejslavnûj‰ím
dostihem tohoto typu je Waterloo Cup,
kter˘ se bûhá ve Velké Británii. Dostih má
dlouholetou tradici a náv‰tûvnost dosa-
huje nûkolik desítek tisíc divákÛ.
LURE COURSING – dostih za umûlou
návnadou, kterou je buì králiãí kÛÏe,
nebo obyãejn˘ stfiapec z igelitu. 

Klasick˘ coursing za Ïivou návnadou se
konal na vymezeném obdélníkovém pro-
stranství bez kfioví a jin˘ch úkrytÛ. Chrti
byli vypou‰tûni po dvou, zajíc pfied nimi
dostával nevelk˘ náskok. ·tvanici hodno-
tili dva rozhodãí na koních. Posuzovali
zpÛsob práce psÛ a sledovali, kter˘ z nich
jako první zajíce dostihl. 
Na konci ledna loÀského roku jsme mûli
moÏnost nav‰tívit  Irsko, zemi, kde je pro
diváky dostihov˘ sport nûco jako pro nás
fotbal nebo hokej. Vliv Golfského prou-
du zapfiíãiÀuje, Ïe dostihy nejsou sezonní
záleÏitostí, ale bûhají se po cel˘ rok. Mûli
jsme moÏnost zhlédnout nûkolik klasic-
k˘ch dostihÛ na dráze, prohlédli jsme si
zde fiadu chovatelsk˘ch a tréninkov˘ch
zafiízení „kennelÛ“, ale hlavnû jsme spolu
s dal‰ími asi deseti tisíci diváky byli úãast-
níky finále National coursing meeting.
Coursing a vÛbec v‰echny dostihy chrtÛ
jsou zde velice populární a náv‰tûvnost
ãasto pfiesahuje 10 tisíc divákÛ. Sázky
jsou zde samozfiejmostí a ãiní závod pro
diváky zajímavûj‰ím.
Moderní coursing u nás a v kontinentál-
ní Evropû vÛbec vypadá ponûkud jinak.
Bûhá se v ãasto ãlenitém terénu, s pfiírod-
ními nebo umûl˘mi pfiekáÏkami. Umûlá
návnada je taÏena na lanku pfies kladky.
PrÛbûh trati je volen tak, aby pohyb ná-
vnady simuloval pohyb unikající kofiisti. 
Coursing je pro psy sportovní aktivitou,
a proto musí b˘t dráha bezpeãná a pfie-
hledná. Délka trati pro malá plemena
(vipet, italsk˘ chrtík) b˘vá obvykle 400 aÏ
700 metrÛ, pro velká plemena pak 500
metrÛ 1000 metrÛ. 
Psi stejného plemene a pohlaví jsou na
traÈ vypou‰tûni po dvou, startují vût‰inou
z ruky a jsou odli‰eni barevn˘mi deãkami.
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COURSING
V‰ichni chrti se pÛvodnû uplatÀovali jako loveãtí psi
lovící zrakem a vyuÏívající svou vysokou rychlost. Per‰tí
chrti – saluki a afgán‰tí chrti se pouÏívali k lovu gazel,
ru‰tí chrti – barzojové a ir‰tí vlkodavové k lovu vlkÛ
a skot‰tí jelení psi – deerhoundi k lovu vysoké zvûfie. 

BûÏící  ru‰tí 
chrti – barzojové

P
Afgánsk˘ chrt v akci 
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V‰ichni psi musí b˘t vybaveni lehk˘m
náhubkem. Pfii bûhu skupina rozhodãích
bodovû hodnotí rychlost, úsilí, inteligen-
ci, obratnost a vytrvalost. 

Rychlost 
Rychlost je nezbytná k ulovení zvûfie.
DÛleÏité je, jak rychle se pes pfii startu
dostane do popfiedí. Rychlost se projevu-
je po celé délce trati, ale pfiedev‰ím ve fázi
chytání návnady. Pfii coursingu se nepou-
Ïívá ãasomíra, dÛleÏit˘m prostfiedkem
hodnocení  je schopnost psa pfiekonat
území a zejména jeho snaha. Absolutní
rychlost pfii hodnocení coursingu není
dÛleÏitá, jelikoÏ rychlost chrta je brána
relativnû ve vztahu k jeho soupefiÛm. 

Úsilí 
Je to úsilí pfii pronásledování, bez ohledu
na kvalitu povrchu a incidenty, napfiíklad
vyh˘bání se, pád, momentální ztráta ná-
vnady. BûÏící pes musí b˘t fixovan˘ na
unikající návnadu. Pfii  jejím pronásledo-
vání  musí volnû, bez zaváhání, pfieskoãit
pfiípadné pfiekáÏky. V cíli musí pes chytat
návnadu v plné rychlosti a to i v pfiípadû,
Ïe dobûhl jako druh˘ a návnadu jiÏ chytil
soupefi. Ztráta rovnováhy psa pfii chytání
návnady se rovnûÏ hodnotí kladnû.

Inteligence
Pes si volí dráhu, která ho pfiivede do
dobré pozice pro chytání. Zku‰en˘ pes
odhaduje pohyb návnady vzhledem
k okolnímu terénu a nadbíhá si.

Obratnost 
Obratnost chrta se projevuje pfii náhl˘ch
zmûnách smûru taÏené návnady, pfii pfie-
konávání pfiekáÏek a pfii chytání návnady.

Vytrvalost 
Vytrvalost je schopnost chrta dokonãit
závod v dobré fyzické kondici. Je spoje-
ním jeho fyzick˘ch a mentálních sil.

Na závûr pes provádí takzvan˘ „kill“, tedy
chycení a zakousnutí návnady. 
Psi mohou b˘t diskvalifikováni z dÛvodu
agrese a vzájemného napadání.
Závod se bûÏí na dvû kola a traÈ v druhém
kole musí mít odli‰n˘ prÛbûh. Vût‰inou
se ve druhém kole bûÏí stejná traÈ, ale
v opaãném smûru. Na akcích velkého roz-
sahu, jako je tfieba mistrovství Evropy,
jsou vût‰inou pfiipraveny dráhy dvû a psi
se na nich vystfiídají. 
Maximální poãet bodÛ za jeden bûh je
vût‰inou 100. Do druhého kola postupují
pouze psi, ktefií v prvním kole získali ales-
poÀ polovinu. Dvojice psÛ pro druhé
kolo se sestavují tak, aby spolu bûÏeli psi

s pfiibliÏnû stejn˘m poãtem bodÛ získa-
n˘ch v prvním kole. Poãet získan˘ch
bodÛ z obou kol se sãítá. Vítûzí pes s nej-
vy‰‰ím poãtem bodÛ a nemusí to b˘t, na
rozdíl od klasick˘ch rovinn˘ch dostihÛ,
ten nejrychlej‰í. Stává se, Ïe chrt, kter˘
nijak nevyniká na dráze, se stane v˘bor-
n˘m coursingov˘m závodníkem.
Ménû obvyklou formou coursingu je
takzvan˘ brankov˘ coursing, kdy na trati
nepravidelného tvaru je vytyãen urãit˘
poãet branek, jimiÏ bûÏící chrti musí pro-
bûhnout. Za probûhnutí brankami dostá-
vají urãit˘ poãet bodÛ a ten, kter˘ pro-
bûhne jako první, víc. Pfii rovnosti bodÛ
rozhoduje pofiadí psÛ v cíli. Pro tento typ
coursingu je nutná velká zku‰enost a cit
tahaãe návnady, protoÏe není Ïádoucí,
aby psi unikající kofiisti nadbíhali, ale je
tfieba, aby probûhli vytyãenou brankou.
Pokud jim návnada „ujede“, psi samozfiej-
mû zaãnou nadbíhat a branku  minou. 
Pro úãast na coursingu musí psi  mít
platn˘ oãkovací prÛkaz s potvrzením vak-
cinace proti vzteklinû, a také platnou
coursingovou licenci, coÏ je prÛkaz
opravÀující psa k úãasti na oficiálních
závodech. Pes licenci získá na základû spl-
nûn˘ch pfiedepsan˘ch podmínek tzv.
licenãních bûhÛ.
Licenãní karta obsahuje: název plemene,
pohlaví, jméno psa, ãíslo plemenné knihy

(pokud existuje), ãíslo tetování, datum
vrhu, jméno a adresu majitele, u vipetÛ
a italsk˘ch chrtíkÛ ovûfien˘ záznam
o mûfiení v˘‰ky. Psi bez PP a kfiíÏenci
zatím v âechách bûhají na základû tzv.
Klubového certifikátu, kter˘ vydávají jed-
notlivé coursingové kluby.
Musí b˘t splnûn i vûkov˘ limit. Minimální
vûk pro malá plemena je 15 mûsícÛ a pro
velká plemena 18 mûsícÛ. Pes se mÛÏe
zúãastnit závodÛ do konce sezony, ve kte-
ré dosáhne osmého roku Ïivota.
U vipetÛ a italsk˘ch chrtíkÛ je navíc pod-
mínkou, obdobnû jako pro bûhání na
dráze, zmûfiení kohoutkové v˘‰ky. To
musí b˘t provedeno nejpozdûji pfied
zaãátkem coursingové sezony, která
následuje po dovr‰ení 2 let vûku psa.
V̆ sledek tohoto mûfiení musí b˘t zapsán
do licenãní karty. 

Coursingové závody 
lze rozdûlit na:
MISTROVSKÉ – zde jsou udûlovány
tituly napfiíklad Mistr âR, Mistr Moravy
a podobnû
BODOVACÍ – získané body z jednotliv˘ch
závodÛ se sãítají a na závûr roku je udû-
lován titul Coursingov˘ vítûz roku
NÁRODNÍ, MEZINÁRODNÍ, MISTROV-
STVÍ EVROPY – tyto jsou urãeny pouze
pro psy skupiny X FCI (chrti). Pfii splnûní
pfiedepsan˘ch podmínek získává vítûz
titul CACIL.

Pfii coursingu jde hlavnû a pfiedev‰ím
o zábavu, radost a sportovní vyÏití psÛ.
Pro jejich majitele to znamená pfiátelské
setkání, v˘mûnu zku‰eností a popovídání
si s lidmi podobn˘ch zájmÛ. A i kdyÏ ãas-
to cestují na závody pfies „pÛl republiky“
a jejich pes zrovna nevyhraje, jistû mi kaÏ-
d˘, kdo nûco takového absolvoval, potvr-
dí, Ïe si nakonec fiekne: „Byl to pûknû strá-
ven˘ den.“ Jifií Nepefien˘
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Kontakty na
coursingové kluby:
coursingcz.info – âesk˘ coursingov˘ klub, první
zaloÏen˘ klub u nás, pofiádá oficiální závody,
jejichÏ souãástí b˘vají i tréninky
www.mscoursing.com - Moravskoslezsk˘
coursingov˘ klub, pofiádající kromû mnoha
oficiálních závodÛ a tréninkÛ plno pfiátelsk˘ch
setkání, coursingov˘ camp a víkendové pobyty
www.coursing.net – OkolopraÏsk˘ 
coursingov˘ klub
www.coursingbrno.cz – Brnûnsk˘ klub,
nejmlad‰í z coursingov˘ch klubÛ, zatím 
pofiádá tréninky a nûkolikadenní 
pobyty pro  zájemce o coursing
www.coursing.sk - Slovensk˘ coursingov˘ klub

Nezbytná v˘bava: deãka a náhubek
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Ital‰tí chrtíci
u návnady
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