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PSÍ DOSTIHY A COURSING

Nejen pro vyvolené

Rychlí jako vítr
Chrti mají rychlost v krvi. Bûhu se vûnují s neuvûfiiteln˘m zápalem.
Proto je nûkdy obtíÏné si pfiedstavit, jak lze uspokojit jejich
potfiebu pohybu a zamûstnání v bûÏné rodinû. Ale fie‰ení tu je: 
psí dostihy a coursingy. U nás totiÏ nejsou exkluzivní záleÏitostí
vy‰‰ích vrstev, vûnovat se jim mÛÏe kaÏd ,̆ kdo opravdu chce. 

a oválné závodní dráze se nesetká-
váme jen s grejhaundy a vipety,
ale i s ostatními zástupci rodiny

chrtÛ: s afgány, barzoji, salukami, sluga-
mi, vlkodavy, ba i s maliãk˘mi italsk˘mi
chrtíky. Pojìte se s námi za nimi podívat
pfiímo na závodní dráhu! 

Za umûl˘m zajícem
Právû jsou na fiadû nádherní atletiãtí grej-
haundi. Zazní hlasité zabzuãení a na drá-
ze se objevuje umûl˘ zajíc. PsÛ, ktefií jsou
stále je‰tû zavfiení v závodních boxech, se
zmocÀuje pfiedstartovní horeãka a chvûjí
se nedoãkavostí. Netrpûlivû ‰tûkají
a nohama zpracovávají zem pod sebou.
Koneãnû branky vylétnou nahoru a ãtyfii
osvalení psí sportovci doslova vylétávají
z boxu. Bûhem nûkolika málo sekund
nabírají neuvûfiitelnou rychlost. V této
chvíli je nic na svûtû nemÛÏe odradit od
pronásledování tfiepotající se návnady. 
·estnáct tlapek rytmicky bubnuje do udr-

Ïované závodní dráhy. Dva ze psÛ se
oddûlili od sv˘ch konkurentÛ a bok po
boku „loví“ fingovaného zajíce. âíslo na
jejich deãce záfií na slunci; svûtlo se odrá-
Ïí také od stfiíbrn˘ch ko‰íkÛ. Psi závodní
dráhu doslova prolétnou - první z nich
zvládne 480metrovou trasu za ménû neÏ

30 sekund a vrhá se na „kofiist“, která se
koneãnû pfiestala pohybovat. 
Nyní nastává pohyb pro zmûnu mezi
majiteli. KaÏd˘ z nich se pokou‰í co nej-
rychleji oddûlit svého psa ze smeãky
ostatních. KaÏd˘ pes totiÏ chce domnû-
lou kofiist pro sebe. Proto má vût‰ina zví-
fiat ko‰íky, které mají zabránit vzájemné-
mu pokousání. Boj o „zajíce“ zÛstává díky
v‰em tûmto opatfiením vût‰inou bez
neblah˘ch následkÛ. 

Chcete to zkusit? 
Neprobudilo ve vás na‰e líãení chuÈ to se
sv˘m psem také zkusit? Nebo se prozatím
teprve zab˘váte my‰lenkou, Ïe byste si
pofiídili chrta? Pak byste mûli vûdût, Ïe
tato skvûlá zábava pro psy i jejich pány si
Ïádá také jistou prÛpravu. Kdybyste své-
ho psa jen tak postavili na start, riskovali
byste jeho zdraví. Tam mají co pohledávat
jen dobfie pfiipravení a stoprocentnû
zdraví psi. Ale jak na to? 

N

V cíli. Pes je bezpeãnû
odchycen.
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Poveden˘ 
start a kondice
jsou základním
pfiedpokladem
úspûchu
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Pfiíprava je nutná
Zaãnûte se sv˘m psem co nejdfiíve chodit
na dostihy jen tak, jako diváci. Nechejte
ho okusit na vlastní kÛÏi jejich vzru‰ují-
cí atmosféru a umoÏnûte mu, aby si na ni
zvykl. Nové dojmy pro nûj budou velice

silné a vyÏádají si ve‰kerou jeho pozor-
nost. S postupem ãasu si v‰ak pes na v‰e-
chen ten mumraj kolem dostihÛ pfiivyk-
ne. A právû tehdy nastává vhodn˘
okamÏik, kdy budete moci zaãít s vlast-
ním tréninkem.
DÛleÏit˘m pfiedpokladem dostihového
psa je, aby se po dokonãení bûhu nechal
od svého majitele odchytit. Není to zda-
leka tak samozfiejmé, jak by se zdálo.
Proto byste mûli odchytávání hravou for-
mou nacviãovat je‰tû pfied skuteãn˘mi
dostihy. Kromû bûÏného vodítka si vez-
mûte je‰tû jednoduchou ‰ÀÛru dlouhou
10 aÏ 15 metrÛ a pfiipevnûte ji psovi
k obojku. Jakmile ho pustíte z bûÏného
vodítka, bude se cítit svobodnû a pravdû-
podobnû se pokusí odbûhnout pryã.
Zavolejte na nûj, a pokud nepfiijde, jed-
nou silnû zatáhnûte za ‰ÀÛru. KdyÏ pfii-
jde, pochvalte ho a odmûÀte. 
K dobré pfiípravû patfií také pfiivykání
na ostatní psy. Afgáni a saluky jsou od
pfiírody samostatní lovci a pfiíli‰ jim
nevyhovuje, Ïe se za kofiistí musí hnát
spolu se ãtyfinohou konkurencí. Proto
musí b˘t pobyt a bûh ve skupinû pfie-
dem peãlivû nacviãován dlouho pfied-
tím, neÏ psi poprvé vstoupí na závodní
dráhu. âím dfiíve psa na bûh ve skupinû
pfiivyknete, tím lépe. 

I psi se sedlají
Nesedlají se jen konû, ale také psi. Právû
tak je totiÏ oznaãováno pfiipínání
závodních deãek a nasazování ko‰íku.
Zatímco deãku akceptuje vût‰ina zvífiat

bez problémÛ, s ko‰íkem to bude tro-
chu sloÏitûj‰í. Zdaleka ne kaÏd˘ pes se
hned na poãátku ochotnû smífií s tímto
omezením. Tady nezb˘vá neÏ se ozbro-
jit trpûlivostí a zkou‰et to tak dlouho,
aÏ se to podafií. 
Jakmile se pes nechá bez problémÛ
odchytit, pfiestane na pobyt ve skupinû
psÛ pohlíÏet jako na potupu a smífií se

s náhubkem, mÛÏe koneãnû zaãít s tré-
ninkem na dráze. Podle stáfií zaujmou psi
pozici ve vzdálenosti 50 nebo 100 metrÛ
pfied cílem a dostanou pfiíleÏitost pozoro-
vat, jak je pfied nû poloÏen „zajíc“ (kousek
srsti, jenÏ simuluje lovené zvífie), kter˘
vzápûtí bleskovû zmizí. Zku‰ení radí situ-
ovat start nûkam pfied zatáãku, aby náv-
nada hned zpoãátku udûlala „hák“, coÏ
v oãích psa zv˘‰í jeho atraktivitu. 
Zpoãátku bychom mûli tuto hru opako-
vat jednou za t˘den aÏ ãtrnáct dní. VÏdy
s dÛrazem na hru, fale‰ná ctiÏádost roz-
hodnû není namístû. V mezidobí se bude-
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·Èastn˘ vítûz (saluka)

Den dostihÛ je svátkem
pro malé i velké
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Dostihoví
chrti mu si
musí b˘t
pfiivyklí na
ostatní psy

Info
âesk˘ coursing klub
www.coursingcz.info

SdruÏení moravskoslezského
coursingu
www.mscoursing. com

âeská Greyhound dostihová federace
http://www.cgdf.cz/

âeská dostihová federace (âDF)
www.crf.newwws.cz
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me vûnovat posilování kondice svého
psa. Na procházkách budeme chodit tak
rychle, aby pes vedle nás musel klusat,
nebo si vezmeme na pomoc kolo. V klusu
se nejefektivnûji zlep‰uje kondice, zatím-
co tréninkov˘ efekt pfii kroku a cvalu je
mnohem men‰í. 
Bûhat plnou trasu, to znamená 360, pfií-
padnû 480 metrÛ, dvakrát dennû mohou
psi teprve ve stáfií pfiípustném pro dosti-
hy. Mezinárodní dostihov˘ fiád uvádí pro
vipety a italské chrtíky vûk 15 mûsícÛ,
u vût‰ích plemen pak 18 mûsícÛ. 
Mûli byste se toho drÏet, i kdyÏ trénujete
zatím jen neoficiálnû: koneckoncÛ zdraví
zvífiete by pro vás mûlo b˘t tím nejdÛleÏi-
tûj‰ím, a pokud byste zvífie neúmûrnû
zatûÏovali pfiíli‰ brzy, mohli byste ho
opravdu váÏnû po‰kodit. 

Coursing
Kromû klasick˘ch dostihÛ existují také
terénní dostihy zvané coursing, jeÏ do
urãité míry pfiipomínají ‰tvanici. Patfií
k nim zajeãí návnada taÏená cestou ne-
cestou v pfiírodním terénu. Psi na tuto
trasu vybíhají po dvojicích a jsou pfii tom
oznaãeni rÛzn˘mi obojky. Chytfie vymy‰-
len˘ systém umoÏÀuje pfiesné posouzení

loveckého chování. Vyhrát mohou jen ti
psi, ktefií v sobû mají dostatek odvahy,
síly, v˘bu‰nosti, obratnosti a lovecké vá‰-
nû a ktefií dokáÏou rychle reagovat.
DÛleÏit˘mi pfiedpoklady pro úspû‰nou
úãast na coursingu jsou stabilní zdraví
a pravidelné tréninky.

Nemáte chrta?
Sice doma nemáte Ïádného chrta, ale 

pfiesto byste svému ãtyfinohému miláãko-
vi rádi dopfiáli více pohybu? 
Dnes uÏ by to nemûl b˘t problém, mno-
hé kluby pofiádají bûhy i pro psy jin˘ch
plemen. Také coursing je otevfien v‰em
plemenÛm. Jiní psi sice nejsou ani zdale-
ka tak rychlí jako chrti, ale psi i jejich
páníãkové se baví neménû – a o to jde
pfiece pfiedev‰ím. 

Marc A. Hepner
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Afgáni nepatfií
k nejrychlej‰ím,
je v‰ak na nû
nádhern˘ pohled
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