
8 dôležitých tréningových rád pre správny športový výcvik chrta. 
 
     Chrty boli pôvodne vyšľachtené ako lovecké plemená psov a dodnes majú v krvi lovecký inštinkt.  
V Európe je však lov na živú korisť zakázaný a tak existujú mnohé alternatívy, ako využiť lovecký 
a pracovný potenciál chrtov. Naša chovná stanica sa zaoberá dvomi spôsobmi športu pre chrty a to sú 
dráhové dostihy alebo coursing (takzvané terénne dostihy), ktorý je imitáciou skutočného lovu zvery.  
Je mnoho jedincov s jednotlivých plemien chrtov, ktorí zvládajú oba druhy športu, no väčšinou sa 
špecializujú na jeden z nich, lebo každý má svoje špecifiká.  
     Ak chce niekto vlastniť športového chrta a športovať s ním, tak už výber plemena je veľmi dôležitý. 
Samozrejme, že všetky plemená chrtov dokážu zvládať aj jeden aj druhý typ pretekov, ale jednotlivé 
plemená sú na to rôzne predurčené.  

1. Výber šteniatka: 
-  Ak chcete vlastniť športového chrta, je najvhodnejšie si takéto šteniatko vyhliadnuť 

v chovateľskej stanici, ktorá sa športu venuje, kde rodičia toho šteniatka majú na šport 
predpoklady a splnené aspoň licenčné skúšky, čo by malo byť minimum. 

- Veľmi dôležité je poznať povahu a zdravie oboch rodičov šteniatka. Dostihový pes musí 
mať maximálne vyrovnanú povahu. Nesmie byť plachý, nesmie byť agresívny, musí 
tolerovať cudzie psy a hlavne musí byť fyzicky na 100% v poriadku. Ak aspoň jeden 
z rodičov tieto predpoklady nespĺňa, veľmi si rozmyslite, či si po takýchto jedincoch 
šteniatko zadovážite. Zdravie a povaha sa veľmi často prenášajú aj na potomkov a takýto 
pes nemôže súťažne pretekať. 

- Je čisto na vašom rozhodnutí, či si chcete zaobstarať fenku, alebo psa daného plemena. 
Pri fenke však treba rátať s tým, že sa môže až 2 krát do roka hárať a tak prísť o niektoré 
významné preteky v sezóne. Ale ak sa chcete venovať v budúcnosti aj chovateľskej 
činnosti, fenka je výborná voľba. U psa je zase nevýhoda, že v prípade spoločného behu 
takzvaného MIX behu, kde bežia obe pohlavia spolu (beží sa iba vtedy, ak nie je na štarte 
z každého pohlavia aspoň 6 jedincov), tak hlavne v prípade coursingu má u väčších 
plemien menšia fena lepšiu obratnosť a väčšiu šancu na dobrý výsledok.  

- Pri samotnom výbere šteniatka si na ňom všímajte hlavne povahu, jeho reakcie, hravosť 
a živosť. Skúste si vhodných kandidátov preveriť, či reagujú na pohybujúcu sa návnadu 
(hračku, kožu, handričku) a majú záujem ju chytiť. Správny chovateľ by Vám mal vedieť 
dané šteniatka opísať a odhadnúť ich potenciál. Už 6 týždňové šteniatka v rámci hry vedia 
reagovať na návnadu a bojovať o ňu. Tiež si všímajte jeho fyzické predispozície. Najmä 
u väčších plemien bude príliš veľký jedinec menej obratný a aj keď možno výstavne 
úspešnejší, pri športe sú úspešnejší skôr priemerne veľký, ľahší a štíhlejší jedinci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Prvé tréningové krôčiky:   
- Ak máte už šteniatko doma a je u vás adaptované, môžete začať pomaličky s maličkým 

tréningom. Všetko treba zamerať na hru. Šteniatka sú hravé a musí ich takáto hra baviť. 
Nikdy nenúťte šteniatko ku hre! Musíte ho motivovať. 

- Ak ste si vybrali šteniatko, ktoré už reaguje na návnadu, treba mu ju ťahať. Najlepšie je 
zohnať si starú udicu, alebo palicu, na ktorú priviažete návnadu a ťahať ju šteniatku pred 
nosom (do kruhu okolo vás). Ak reaguje a začne ju naháňať, nechajte ho, aby ju chytilo 
a pustite mu ju. Šteniatko musí mať pocit víťazstva. Vždy ho za to pochváľte. Môžete ho 
odmeniť aj pamlskom.  

- Ak už má šteniatko návnadu v moci a prestáva ho zaujímať, jemne mu ju potiahnite, aby 
opäť na ňu reagovalo. A opäť mu ju po chvíľke nechajte chytiť a zvíťaziť. Počas celého 
prenasledovania mu opakujte jedno slovo, ktorým budete označovať návnadu. Napríklad: 
„Kožička“, „Cicka“, „Zajačik“ a podobne. Šteňa sa naučí, že vždy keď v budúcnosti poviete 
toto slovo, spozornie a bude návnadu hľadať. Bude vedieť, že pri tom slove je čas loviť. 

- Celý takýto tréning nepredlžujete. Stačí maximálne 5 minút denne, alebo aspoň 2-3 krát 
do týždňa. Vždy len keď to šteniatko baví. Ako sa hovorí, v najlepšom treba prestať, tak 
vždy ukončite tréning skôr, ako ho to prestane baviť. Musí po tej návnade túžiť a tešiť sa 
na ďalší tréning. 

- POZOR! Vždy učte na návnadu šteniatko samostatne (cca už od 8 týždňa, dovtedy sa 
šteniatka hrávajú spoločne). Nikdy k nemu nepúšťajte dospelého skúseného psa. Aj šteňa 
pozná hierarchiu vo svorke a takúto korisť automaticky prepustí silnejšiemu jedincovi. 
Šteňa musí korisť uloviť samo. Inak to bude robiť aj na pretekoch, že prepustí väčšieho 
a dominantnejšieho psa. 

- Čo je však naopak veľkou výhodou, ak máte doma skúseného psa, ktorý vašu návnadu 
a hru so šteniatkom vidí a túži po nej (napríklad šteká z voliéry alebo z vôdzky). Ak si 
šteňa zvykne na vzdialenú prítomnosť iných psov a ich štekot, v budúcnosti si ľahšie 
zvykne aj na prítomnosť iných psov pri behu a nebude si ich vôbec všímať. 

- Takýto spôsob tréningu môžete robiť aj do 8 až 12 mesiaca života šteniatka. Ak už dokáže 
maximálne reagovať, bojovať o návnadu a je na ňu maximálne fixované, môžete prejsť na 
tréning s ťahanou návnadou na navijáku. Kým však toto vaše šteniatko ešte nezvláda, 
neskúšajte naviják, aby ste ho nevyplašili motorom, prítomnosťou cudzích ľudí a cudzích 
psov. 

- Počas tých cca 8 mesiacov života musíte šteniatko socializovať a kontaktovať s čo 
najväčším počtom cudzích psov a ľudí. Vhodné je ho brávať napríklad na prechádzky, kde 
sú psy, na výstavu, ako doprovod na preteky alebo ak je to možné do nákupných centier. 
Šteniatko sa nesmie báť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Tréning na naviják:  
- Ak vaše šteniatko už zvládlo spomínaný základný tréning a je na návnadu fixované, 

môžete skúsiť tréning na skutočný naviják. Predtým než ho vôbec pred takúto návnadu 
postavíte, je dôležité, aby ste mu ukázali beh za takouto návnadou u iného psa počas 
tréningu. Šteniatko musí tú pohybujúcu návnadu registrovať a očami sledovať. Vtedy mu 
opakujte to vaša slovo, ktorým označujete návnadu, aby vedelo, že to na čo sa pozerá sa 
loví rovnako, ako to, čo ste mu doma ťahali na udici. Ak reaguje na ten pohyb a má chuť 
za tým bežať, vtedy je vhodný čas ho k takejto návnade postaviť a pustiť. 

- POZOR! Prvý takýto tréning musí byť na veľmi krátku rovinku a vzdialenosť maximálne  
50-90m. Psa vo veku od 8 do 11 mesiacov (malé plemená) a od 8 do 14 mesiacov (veľké 
plemená) ani na dlhšiu dráhu nepúšťajte. Šteňa je vo vývoji a mohlo by sa zraniť, preťažiť 
alebo demotivovať. 

- Nedávajte pri prvých tréningov šteňaťu košík a ani štartovacie dečky, aby ho to 
neodradilo. Až po niekoľkých tréningoch, kde už budete vidieť, že za návnadou beží bez 
váhania a túži po nej, môžete psa učiť na povinnú coursingovú a dostihovú výbavu 
(špeciálny náhubok a štartovacia dečka). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tréning s náhubkom (košíkom) a štartovacou dečkou: 
- Na náhubok (košík) učte psa až keď je 100% fixovaný na návnadu a má za sebou niekoľko 

úspešných tréningových behov na navijákom ťahanú návnadu. Ak je váš pes na košík 
navyknutý (cesta hromadnou dopravou, alebo prechádzky v meste), máte obrovskú 
výhodu a pes by nemal mať problém s behom s náhubkom. 

- Na náhubok učte psa tak, že mu ho nasaďte na nos a nech s ním sleduje tréningový beh 
iného psa. Ak počas sledovania behu bude sledovať návnadu a nebude riešiť cudzí 
predmet (košík) na nose, môžete ho skúsiť pustiť pri najbližšom behu už s košíkom. 

- Ak pes sa bráni košíku a nechce ho mať na nose pred behom, nasaďte mu ho až tesne 
pred štartom, keď už bude v pozícii štartujúceho psa. Po odštartovaní, dobre fixovaný pes 
na návnadu nikdy nebude riešiť košík počas behu. Maximálne až v cieli pri „kilovaní“ 
návnady, kde mu bude brániť zahryznúť si do koristi. 

- V cieli preto psovi dajte košík dole a umožnite mu do koristi zahryznúť, tak ako pri 
tréningu bez košíka. Samozrejme, že ho patrične pochváľte. Pes musí pochopiť, že košík 
mu nebráni korisť „zakilovať“. 

- Ak už pes zvláda celý beh absolvovať úspešne aj s košíkom, môžete mu nasadiť 
štartovaciu dečku. S tou by už vôbec nemal mať problém. Musí však byť správne 
nasadená a v správnej veľkosti pre daného psa, aby mu pri behu nezavadzala. Zle 
nasadená dečka môže psovi spôsobiť aj zranenie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tréning behu so sparingpartnerom (sparingom): 
- Ak už váš pes zvláda samostatne odbehnúť celé kolo s košíkom a štartovacou dečkou, je 

čas naučiť ho na prítomnosť iného psa pri behu. Treba si uvedomiť, že pri coursingu bežia 
vždy dvaja cudzí psy a pri dostihoch môžu naraz bežať až šiesti.  

- POZOR! Nikdy ako sparinga nepoužívajte vášho druhého psa a ani psa, ktorého váš pes 
pozná (napríklad zo spoločných prechádzok). Nezistíte totiž, či váš pes behá za 
sparingom, alebo za návnadou. Nezistíte tiež, či bude schopný v budúcnosti bežať 
s cudzím psom. U dráhových plemien ako Vipet alebo Greyhound to nie ja až také 
nevhodné, ako pri ostatných skôr loveckých druhoch chrtov. Tiež sa môže stať, že váš pes 
skúsenejšieho psa zo svorky pustí pred seba, lebo dodržiava hierarchiu svorky. Preto od 
začiatku treba psy púšťať s neznámym psom. Ten pes však musí byť skúsený. Nepúšťajte 
na prvé spoločné behy dva mladé neskúsené psy spolu. Môže sa stať, že jeden z nich sa 
otočí, alebo zľakne a stiahne k takémuto konaniu aj druhého psa. 

- Mnoho majiteľov, ktorí majú aj skúsených psov doma si takto zľahčujú vybehanie 
spoločných licenčných behov. U nás to možné nie je, ale v zahraničí sa to nesleduje. No 
ak chcete takto „zvýhodniť“ svojho psa pri licenčných behoch, môžete mu do budúcna 
skôr uškodiť. Často sa totiž stáva, že pes ktorý trénuje so sparingom z jedného dvora, na 
samotných pretekoch s cudzím psom nedobehne do cieľa, vzdá sa, alebo čo je najhoršie, 
môže druhého psa napádať a skončiť pretek s diskvalifikáciou.  

- Pred začatím licenčných skúšok so svojim psom musíte absolvovať niekoľko povinných 
tréningových behov. Snažte sa, ak je to možné pri týchto behoch skúšať vášho psa vždy 
s iným sparingom, aby si zas na jedného konkrétneho psa váš pes nezvykol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Čo robiť po dobehu psa do cieľa: 
- Po dobehu psa do cieľa a jeho odchode z dráhy, ho musíte nechať poriadne vydýchať 

miernou prechádzkou (takzvane vychodiť psa). Pes nesmie ísť hneď do auta, alebo na 
pelech, ale musí si uvoľniť svalstvo a vydýchať sa, ako každý pretekár. Najlepšie 
minimálne aspoň 10 minút pohodovej chôdze, čo   najďalej od dráhy, aby sa ukľudnil. 

- Po vychodení mu dajte napiť vody. Radšej menej a na viac krát. Potom psa umiestnite do 
chládku, nech si odpočinie. Je dobré mu dať do vody glukózu (ovocný cukor), ktorý psovi 
doplní stratenú energiu. Ak Váš pes bude v ten deň bežať ešte jeden beh, nesmiete ho 
medzi behmi kŕmiť. Výborné sú aj energetické pasty, ktoré vám odporučí váš veterinárny 
lekár.  

- Čas medzi dvomi behmi by mal byť čo najväčší. Skôr ako po hodine určite psa do druhého 
behu nepúšťajte. U plemena Greyhound minimálne po dvoch hodinách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tréning dráhových boxov: 
- Doteraz sme hovorili o všeobecnom základnom tréningu chrta, ktorý je podobný aj pri 

coursingu a aj pri dráhových dostihoch. U klasických dráhových dostihoch však musíte 
vášho psa naučiť aj na štartovacie boxy.  

- Práve naučiť psa štartovať z boxov často ľudí odrádza od dráhových dostihov. Pes, ktorý 
sa ide učiť boxy, musí byť na 100% fixovaný na návnadu. Pred prvým učením na boxy si 
musí dráhu natrénovať vypustením z ruky, ako pri coursingu. Pri dostihoch je často 
ťahaná návnada motorom po koľajnici, visí a plápolá nad zemou. Motor je často hlučný, 
preto pes, ktorý sa dovtedy trénoval na klasický kladkový naviják, môže mať s touto 
návnadou na začiatku problém. Preto ho musíte naučiť takúto návnadu najskôr vnímať a 
naháňať a až potom môžete psa učiť boxy. Pes musí byť na motorovú návnadu 
maximálne fixovaný. Ak váha a je opatrný, treba ho trénovať vypúšťaním z ruky dovtedy, 
kým nebeží naplno.  

- Ak chcete psa začať učiť boxy, je najvhodnejšie prísť na tréning čo najskôr, kým tam je čo 
najmenej ľudí a psov. Ideálne je, ak ste aspoň dvaja ľudia, ktorých pes pozná. Jeden, ktorý 
ho bude púšťať a druhý, ktorý mu ťahá pred boxom návnadu. Nechajte si boxy otvorené 
a z prednej časti psovi jeden z vás bude ukazovať návnadu, na ktorú určite reaguje (niečo 
s čím ho doma trénujete). Ak pes návnadu sleduje, pustite ho za ňou cez otvorený box. 
Ak ju uloví, pochváľte ho a skúste to opäť niekoľko krát. 

- Ak pes niekoľko krát bez problémov prebehne priestorom boxu, môžete ho skúsiť pustiť 
z ruky za dráhovou návnadou. Samozrejme, že najskôr cez otvorený box. Nestrkajte psa 
cez box, kým tú návnadu pred tým boxom nezaregistruje. Ak ju cez otvorený box zbadá 
a reaguje, môžete ho pustiť. Na dráhových tréningoch sú skúsení ťahači, ktorý psom 



návnadu spomalia, kým sa za ňou naplno nerozbehne. Ak pes bez problémov a zaváhania 
absolvuje celý beh, môžete prejsť k nácviku výbehu cez zatvorené boxy. 

- Ideálne je, ak vám ťahač návnadu nastaví tak, aby ju pes cez zatvorený predok boxov 
videl. Pes nie je hlúpy a tiež vidí, že priestor, ktorý mal dovtedy voľný je uzavretý mrežou. 
Pravdepodobne sa bude snažiť vycúvať z boxu a box obehnúť, ale práve vtedy je nutné 
psa do boxu správne natlačiť a zavrieť za ním dvierka. V tom momente by sa mala 
návnada pohnúť a predok boxu otvoriť, aby pes mohol vybehnúť a bol v tom boxe čo 
najkratšiu dobu. Väčšina psov bude prekvapená, keď sa mreža stratí a správne fixovaný 
pes na návnadu ju zbadá a beží za ňou. V priebehu okamihu zabudne na boxy.  

- Ak sa vám podarí, že pes vybehne z takto zavretých boxov, môžete ho skúsiť pustiť 
v normálnom dostihovom sólo režime behu. Ide o to, že kým doteraz mal pes návnadu 
stále pred boxom (videl na ňu), pri dostihovom režime sa psovi návnada pred boxom 
objaví, až keď je uložený v boxe a zavretý z oboch strán. Až potom štartér dá pokyn 
ťahačovi a ten návnadu pustí. Psovi sa zo zákruty vynorí návnada a až vtedy štartér otvorí 
boxy. Ak aj toto váš psík zvládne, je schopný úspešne absolvovať svoj licenčný sólo beh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Tréning licencovaného psa počas sezóny:  
- Ak už váš pes dosiahol licenčné skúšky a má vystavenú coursingovú alebo dráhovú 

licenciu, môže začať pretekať súťažne. Počas sezóny je veľké množstvo pretekov doma 
alebo v zahraničí a tak je čisto na vás, na ktoré psíka prihlásite. No musíte mať stále na 
mysli, že tak ako ľudský pretekári aj tí psí potrebujú čas na regeneráciu. Nie je vhodné 
psa preťažovať veľkým počtom pretekov v sezóne. Ak váš pes bude dva víkendy po sebe 
na dvoch pretekoch, dajte mu najbližšie aspoň 3 týždňovú pauzu. V priemere by mal 
zdravý pes absolvovať v pohode pri cca 9 mesačnej sezóne maximálne do 12 pretekov 
bez problémov. Všetky preteky na viac si dôkladne zvážte a dodržujete čas na 
regeneráciu. Aj keď sa vám zdá, že váš  psík ďalšie preteky zvládne, tak si uvedomte, že 
počas pretekov je jeho svalstvo a telo v maximálnej fyzickej záťaži a zaťažený je aj 
mentálne.  

- Počas sezóny nie je potrebné skúseného psa púšťať na tréningoch. Je to zbytočne telesne 
zaťažujúce a tiež príliš časté behanie za návnadou môže psa demotivovať, prípadne si 
začne trať skracovať.  

- Skúsenému psovi stačí počas väčšej pauzy medzi pretekmi udržiavať kondíciu 
prechádzkami a voľným pohybom. Niekto využíva bežiaci stacionárny pás a niekto 
bicykel. Všetko však robte z mierou a nepreťažujete zbytočne psa. Psovi treba kondíciu 
urobiť pred začiatkom sezóny a nie na silu počas sezóny.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   Spracoval: Ing. Radovan Bočák – RADENA SLOVAKIA 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  


