
rotoÏe toto plemeno
sám jiÏ nûkolik desítek
let chovám, sledoval

jsem tuto akci peãlivû. Musím
se ale pfiiznat, Ïe o jejím smys-
lu znaãnû pochybuji. Ano, je
mi líto vyslouÏil˘ch grejhaun-
dÛ a nelidské zacházení s nimi
z celého srdce odsuzuji, ale je
mi líto i jejich nov˘ch majite-
lÛ. Myslím si, Ïe vÛbec nevûdí,
do ãeho jdou. Údajnû jde
o psy zachránûné pfied smrtí
obû‰ením – to je první mystifi-
kace. Grejhaundy vû‰eli ve

·panûlsku, ne v Irsku. Tam se
psi stfiílejí,  a to ve velkém. 
Irsko produkuje roãnû desítky
tisíc ‰tûÀat dostihov˘ch psÛ.
Jedná se v podstatû o zemû-
dûlské odvûtví prÛmyslu ‰tûd-
fie sponzorované dotacemi
irského ministerstva zemûdûl-
ství, dokonce z penûz EU.
Prvního roku Ïivota se ale
doÏívá sotva polovina psÛ.
Pokud se chovateli ‰tûnû ne-
zdá perspektivní, je bez milos-
ti utraceno. Dal‰í selekce pfii-
chází ve vûku kolem jednoho

roku, kdy jsou psi zkou‰eni na
dráze. Zde je stejn˘m zpÛso-
bem vyfiazeno dle odhadÛ dal-
‰ích 30 aÏ 40 procent z odcho-
vÛ. Na dráhu se tedy dostane
maximálnû kaÏd˘ pát˘ jedinec.
Velká ãást z nich je prodána
na kontinent, tedy i do ·pa-
nûlska, kde jsou v pfiípadû zra-
nûní nebo ukonãení dostihové
kariéry utráceni opravdu dras-
tick˘m zpÛsobem. 
Zachránûní nûkolika desítek
jedincÛ ale nic nefie‰í. Para-
doxnû pfiiná‰í spí‰e dal‰í pro-
blémy a neÏádoucí stav dále
podporuje. Tlak vefiejného mí-
nûní donutil totiÏ státní orgá-
ny v Irsku a jin˘ch státech
k nûjaké akci. V̆ sledkem jsou
dotace na záchrann˘ systém
pro vyslouÏilé psy, kter˘ finan-
cuje i takové transporty, jak˘
dorazil i teì do âR. 
Mimochodem je mi záhadou,
za co platí noví majitelé tûch-
to psÛ. Za jejich kastraci?
VÏdyÈ ta je podmínkou jejich
exportu. Jedná se totiÏ o jedin-
ce, ktefií pro‰li pÛvodní selek-
cí, tedy o tûch 15 aÏ 20 pro-
cent lep‰ích odchovÛ, a jejich
chovatelé by nepfiipustili, aby
byli zafiazeni do chovu a ne-
dejboÏe jim konkurovali! To
by pfii‰li o k‰eft! Platí tedy za
oãkování? Oãkováni byli urãi-
tû jiÏ v kennelech. Za dopra-
vu? Tu platí v˘‰e zmínûné
organizace. Tak tedy za co? Za
prÛkazy pÛvodu, které FCI
neuznává (a dobfie ví proã)?
TûÏko. Tito psi mûli prÛkaz
kennelu, dostihovou kartu
a nyní mají pfievozní doklady. 
Dál se ptám: ¤ekl nûkdo no-
v˘m majitelÛm, jak jejich psi
doposud Ïili a jak jsou vycho-
váni? Îili v kennelech s ko‰íky
na tlamách a moãili a káleli
pod sebe. Na ãlovûka mají mi-
nimální vazbu. Ano, grej-
haund je inteligentní pes,
a nûktefií se asi domestikují.
Mnozí ale pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏi-
tosti uteãou, a protoÏe to jsou
chrti, budou se Ïivit lovem.
BûÏn˘ ãlovûk, kter˘ o tûchto
psech nic neví, si neumí pfied-
stavit, co to znamená. Dva vol-
nû se pohybující grejové doká-
Ïou zlikvidovat zvûfi v celém
revíru. Zastfielí je tedy myslivci

a povûst plemene znaãnû utr-
pí. Co víc, myslivci zaãnou pá-
lit po v‰em, co bude byÈ jen
vzdálenû pfiipomínat chrta.
Mnozí noví majitelé nevydrÏí
vûãné utírání louÏí a naplní
útulky. 
Já sám sice tvrdím, Ïe grej-
haund je pes, kter˘ do bytu
bez problémÛ patfií, ale musí
k tomu b˘t veden od ‰tûnûte.
A vûfite mi, Ïe bych byl jen rád,
kdybych byl ‰patn˘m proro-
kem. Osobnû si ale myslím, Ïe
noví adoptivní majitelé by
udûlali lépe, kdyby si vzali
z útulku domestikovaného
psa, kterému tfieba umfiel pá-
níãek. VÏdyÈ v˘sledkem této
akce bude to, Ïe si nûkdo
nûkde v Irsku od‰krtne kolon-
ku „adopce“ a na tlak vefiej-
nosti bude odpovídat „pro
záchranu grejhaundÛ pracuje-
me“. PrÛmyslov˘ odchov bude
dál pokraãovat, dál se budou
psi vyváÏet tfieba do ·panûl-
ska, kde skonãí povû‰eni na
stromech, ale kolonka úfiední-
ka bude vybarvena zelenû. 
A fie‰ení? Donutit tyto zemû,
aby pfiijaly tfieba takov˘ zákon
na ochranu zvífiat, kter˘ platí
u nás, a dbát na jeho dodrÏo-
vání. A pokud nûkdo touÏí po
tom zachránit grejhaunda, aÈ
si koupí v Irsku ‰tûnû. Cena
‰tûnûte není o mnoho vy‰‰í
neÏ cena vyslouÏilce ze zmiÀo-
vaného transportu. Zájemce
má osmdesátiprocentní nadû-
ji, Ïe ho opravdu zachrání
pfied smrtí v útlém vûku, a na-
víc si z nûj vychová milého
spoleãníka, pfiítele a jedineã-
ného psa, kter˘m grejhaund
bezesporu je. Také si s ním
mÛÏe uÏít  dostihy. U nás Ïád-
né drsné praktiky nejsou
a zranûní nebo vyslouÏilí psi
v klidu doÏívají, i kdyÏ nákla-
dy na jejich léãení ãasto nûko-
likanásobnû pfievy‰ují jejich
cenu. Adopcí, která probûhla
nyní u nás, ale spí‰e otfiesné-
mu zacházení s tûmito psy
nevûdomky a nechtûnû napo-
máháme.

Petr Jandl, poradce chovu
pro plemeno grejhaund

v Klubu chovatelÛ chrtÛ
anglick˘ch dostihov˘ch 

plemen âR
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Humanitární akce, nebo mnoho povyku pro nic?

Češi zachraňují chrty
Zaãátkem záfií probûhla v na‰í republice za
velké pozornosti médií humanitární akce
adopce vyslouÏil˘ch grejhaundÛ z Irska.

Grejhaund
mÛÏe Ïít
v bytû, ale
musí k tomu
b˘t veden 
od ‰tûnûte
(ilustraãní
foto)
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