
MERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA 

 

Súčasťou prípravy vipeta a talianskecho chrtíka na kariéru dostihového chrta je meranie jeho 

kohútikovej výšky. Výška podľa požiadaviek plemenného štandardu je pri plemene: 

 vipet maximálne 51 cm u psov a 48 cm u súk, 

 taliansky chrtík maximálne 38 cm u psov i súk. 

Na meranie vipetov a talianskych chrtíkov sa používa meracie zariadenie na dvoch nohách, ktorým je 

pevná hrazda.  

Prvé meranie sa vykonáva po dosiahnutí veku 12 mesiacov. Aby bolo meranie úspešné, mal by si 

majiteľ svojho psíka na meranie dôkladne pripraviť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Psa postavíme na rovnú, najlepšie betónovú plochu alebo na drevenú doskovú plošinu. Musí stáť 

pokojne na všetkých štyroch končatinách a v prirodzenom postoji. Meria sa na hrotoch lopatiek alebo 

na tŕňovom výbežku stavcov, pokiaľ tento prečnieva hroty lopatiek. 

Psa merajú dvaja merací rozhodcovia a výsledky merania do dokladu 

zaznamenáva a na správny spôsob merania dohliada zapisovateľ.  

Pes sa meria šesťkrát, v prípade vzniku situácie, keď tri výsledky boli 

pod mierou a tri nad mierou, uskutoční sa meranie siedme, ktoré je 

ako definitívne a správne zapisovateľom zaznamenané do dokladu 

psa.  

Medzi meraniami sa musí pes minimálne dvakrát prejsť po zemi. Psa 

vodí a do správneho postoja stavia majiteľ alebo ním poverená 

osoba. 

Druhé meranie musí byť vykonané pred začiatkom dostihovej sezóny, 

ktorá nasleduje po dovŕšení 2 rokov veku psa. Výsledok musí byť 

zapisovateľom zaznamenaný do licenčnej karty psa. 



AKO PRIPRAVIŤ VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA NA MERANIE 

 

Čo musí pes pri meraní vedieť? 

1. Pes musí byť pokojný a vo svojej blízkosti musí strpieť blízkosť iných psov a ľudí. Predovšetkým 

nesmie byť nervózny majiteľ, pretože by sa jeho nervozita preniesla na psa, ktorý je veľmi citlivý 

na všetky pocity a citové rozpoloženia majiteľa.  

2. Rovnako je dôležité, aby sa pes vedel správne pohybovať na vodidle (chôdza, klus) a citlivo 

reagovať na povely majiteľa. Pes nesmie na vodidle ťahať a mal by byť zvyknutý chodiť a behať 

v kruhu a po priamke tam a späť, či reagovať na povel prechodom do rýchlej či pomalšej chôdze 

tak, ako si to situácia vyžaduje. Tieto schopnosti pes využije v prestávkach pri meraní. 

3. Je veľmi dôležité, aby pes vedel správne stáť. Pes správne stojí, ak jeho hrudníkové končatiny 

smerujú kolmo a rovnobežne k zemi. Panvové končatiny musia byť postavené tak, aby podpätie 

smerovalo kolmo k zemi. Pri správnom korektnom postoji sú všetky štyri končatiny na dvoch 

líniách rovnobežných s osou tela. Nesprávny postoj a nerovná plocha, na ktorej pes stojí (trávnik), 

zapríčiňujú nepresnosti v meraní. 

4. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou prípravy na meranie je, že pes musí strpieť meracie zariadenie. 

Pri meraní cudzou osobou pes stojí sám, nesmie uskakovať, vydesene sa krčiť, prípadne sa 

agresívne prejaviť.  

 

Ako toto všetko psa naučíme? 

1. Psa od útleho veku navykáme na ruch ulice, jazdu autom, vhodné je brávať psíka na výstavy a na 

dostihy, aby si zvykal na atmosféru a pozoroval starších psov. Psovi zabezpečíme pravidelný 

režim dňa, pravidelnosť v kŕmení a dostatok pohybu. Pes zamestnaný každý deň je pokojný, má 

vyrovnanú povahu a je ozajstným potešením v rodine. 

2. Šteňa navykáme na obojok a vodidlo čo najskôr. Pes by mal vedieť chodiť pri nohe majiteľa, 

nesmie ho však ťahať. Vodidlo by malo byť len mierne napnuté. So psom nacvičujeme „pohyb vo 

výstavnom kruhu“, najlepšie na voľnom trávnatom priestranstve. Psa vodíme v kruhu na ľavú 

ruku, t.j. proti smeru hodinových ručičiek. Striedavo precvičujeme chôdzu v kroku a v kluse. 

3. Do postoja sa musí pes postaviť vždy, na povel jeho majiteľa. Správny postoj nacvičujeme denne, 

dokiaľ ho pes bezpečne neovláda. Cvičíme však tak, aby sme psa nepreťažovali, lebo si prestane 

všímať naše požiadavky. Keď sa nacvičovaný výkon podarí, psa pochválime alebo odmeníme 

pamlskom, neunavujeme však psa neustálym opakovaním toho istého. Je dôležité, aby sa pes aj 

odreagoval.  

4. Meranie psa nacvičujeme najprv sami. Ideálne je nechať si zhotoviť meraciu hrazdu. Ak nemáme 

k dispozícii meraciu hrazdu, pomôžeme si hocakou latkou, ktorú prikladáme psovi zhora tesne na 

kohútik. Ak už pes pri meraní neuhýba, skúšame merať s pomocníkom, aby si pes navykol na 

meranie cudzou osobou.  

 

 



Na záver 

1. Meranie sa začína vyplnením prihlášky pred termínom uzávierky. Prihlasujeme sa na niektorý 

z termínov uvedených v Kalendári meraní schválenom na daný kalendárny rok. 

2. Na meranie si okrem obojka a vodidla prinesieme i misku s vodou, aby sme psa mohli podľa 

potreby napojiť. V prípade druhého merania si nesmieme zabudnúť doniesť aj licenčnú kartu 

psa, ak bola psovi vydaná. 

3. Každý účastník merania si musí uvedomiť, že nič sa nedá zveriť náhode a že na meranie treba 

začať psa pripravovať niekoľko týždňov, ba i mesiacov vopred. Pes, ktorý sa nechce správne 

postaviť, uhýba sa a bráni, veľmi zdržuje priebeh merania a merací rozhodcovia môžu 

takéhoto psa z merania vylúčiť. 

4. Meracími rozhodcami nameraná výsledná výška psa určuje zaradenie psa do prislúchajúcej 

triedy v rámci dostihov: 

 štandardná trieda – pre psov do štandardom stanovenej výšky, 

 národná trieda (šprintér) – pre psov nad štandardom stanovenej výšky.   

5. Meranie výšky vipetov a talianskych chrtíkov upravuje FCI dostihový a coursingový poriadok a 

Národný dostihový a coursingový poriadok v bode 1.5. 

 

 

Pre potreby DCK SKJ spracovala: Slávka Božiková 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  


