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Plemeno

S očima smutného klauna
Dlouhé mohutné tělo, nesené
s obdivuhodnou silou na krátkých
nohou silných kostí, zakončených
dole masivní téměř lví tlapou, ozdobenou vráskami. Pod záhyby volné
kůže porostlé hladkou srstí se rýsuje statná postava. Jemně modelovaná hlava s převislými pysky, dekorovaná sametově lesklou srstí,
prozrazuje pradávný původ. Dlouhé
uši splývají podél hlavy v nádherných záhybech a vlhký nos má velikost dětské pěstičky. Z hluboko
uložených tmavých očí mu vyzařuje

klidný a důstojný výraz anglického
aristokrata. Pár vrásek ve tváři jakoby značilo všechny útrapy světa.
Jenom ocas na druhém konci těla
prozradí, že to s těmi starostmi není
tak vážné. Elegantní křivka ocasu
dokončuje linii dlouhého hřbetu
a pohybuje se v rytmu stěračů. Jeho

hlas zní jako zvon, jako koncert lesních rohů. Je nízký a zvučný, plný
melancholie. Vztáhnete-li k němu
ruku, anebo jenom zavadíte pohledem, je připraven vám opětovat vaši
pozornost a náklonnost, a to vroucností, jejíž míra je naprosto odzbrojující. Tak to je baset.
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Plemeno

Baset ve starém Římě?
Zrození plemen basetů hledejme bezesporu
ve Francii. Již v době starého Říma jsou zmiňováni psi z Galie, jejichž vlastnosti splňují
způsob lovu honičů. Šlo prý o psy krátkonohé, inteligentní, s výborným čichem, kteří byli
vhodní pro práci na „vychladlé stopě“. Svatý
Hubert, patron lovu, založil v Ardenách klášter, kde se po staletí chovali skvělí lovečtí
psi, mezi nimi i krátkonozí honiči. Tradice
chovu těchto psů dosáhla vrcholu v 16. a 17.
století. Přibližně z této doby tedy pochází
označení těchto nízkonohých, silných psů
„basset“. Roku 1863 na první výstavě v Paříži
probudili baseti zájem u Angličanů, kteří
takovéto lovecké psy neznali. Za tři roky byl
do Anglie dovezen první párek basetů, roku
1873 byl importován pes jménem Model,
který se stal pilířem chovu anglických basetů. Roku 1880 bylo plemeno nazvané
„Basset Hound“ uznáno anglickým Kennel
Clubem.

obuvnická firma „Hush Puppy“. Dodnes
mnoho lidí na Západě neví, co je to za plemeno, ten „basset“, ale vyslovíte-li „Hush
Puppy“, už vědí, o jakého psa se jedná.
Baset se stal i televizní hvězdou, a to několikrát za sebou. To vše mu pomohlo dostat
se do amerických domácností, kde hraje
roli oblíbeného domácího mazlíčka, tzv.
„pet“. Zdá se, že baset je v Americe takovým „národním jezevčíkem“. Jedno z možných vysvětlení je, že baset je prostě
naprosto přizpůsobivý životnímu stylu své-
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ho pána, a to jistě vyhovuje americké
národní mentalitě.

Baset jako lovecký pes
Baset je původem lovecký pes, schopný
s neobyčejnou vytrvalostí a hlasitostí sledovat stopu zvěře. Vyznačuje se velmi nízkým nosem, díky kterému je schopný
vypracovat stopu i za nepříznivých podmínek, kdy selhávají jiná plemena. Dnes se
bassethound používá spíše jako barvář – na
stopě postřelené zvěře. Mezi majiteli toho-

Americký baset
Ačkoli baset prapůvodem pochází z Francie a jeho dnešní podoba vznikla díky anglickým chovatelům koncem 19. století,
v žádné jiné zemi nedosáhl baset takové
popularity a rozšíření jako v USA. Svou roli
sehrál atraktivní a zcela ojedinělý vzhled
baseta, jehož výmluvný zádumčivý pohled
upoutal tvůrce reklamních agentur. Baset
pronikl jako často používaný maskot
v reklamách na vše možné. Nejznámější je
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Zdravý rozum a změny ve standardu
Bassethound je lovecké plemeno a patří
mezi plemena honičů. Volná elastická kůže,
dlouhé uši, dlouhé tělo a krátké nohy – to
jsou velmi charakteristické plemenné znaky,
bez nichž si nelze baseta představit. Jejich
formování v průběhu vzniku a šlechtění tohoto jedinečného plemene honičů mělo své
opodstatnění. Není však žádnou novinkou,
že přílišné zdůrazňování extrémních plemenných znaků nikdy nezlepšilo pracovní
využitelnost jakéhokoliv plemene, bohužel
však ani zdraví plemene jako celku. Pokud se
na výstavách posuzuje se zaměřením na
výrazné plemenné znaky bez ohledu na
původní poslání plemene anebo čistě na celkové zdraví jedince, prokáže to plemenu ve
svém důsledku naprosto medvědí službu.

Změny standardu mnoha
plemen

vyšlo na světlo světa v lednu 2009 a v druhé
polovině roku pak vstoupilo v Británii v platnost. Jelikož Británie je pro toto plemeno
zemí původu, měl by nový standard být
akceptován mezinárodní kynologickou federací FCI pro skoro celý zbytek světa. Zatím
nic nenasvědčuje tomu, že by FCI tento krok
učinila, avšak lze to předpokládat. Proto je
dobré se na změnu ve standardu připravit.

Co vlastně tento nový standard
obsahuje?
Nejde o úplně nové znění, ale o doplnění, změnu a případné vypuštění některých pasáží s jedním jediným cílem – vyvarovat se extrémních
znaků, které tvůrci standardu považují za rizikové z hlediska zdravotního, a mít na paměti, že
bassethound by měl vzhledem odpovídat svému poslání, tj. poslání honiče. Množství vrásek

v terénu… Mezi zemí a nejnižším bodem hrudníku
by měl být dostatečný prostor, aby se mohl pes volně
pohybovat ve všech typech terénů.“ Myslím, že
proti tomu nelze vůbec nic namítat. Otázkou
samozřejmě zůstává, kdo si jak který pojem ve
standardu vysvětlí.

Seminář pro chovatele
a rozhodčí
To si uvědomila velmi aktivní a dnes již i početná sekce chovatelů bassethoundů, sdružených
v Klubu chovatelů honičů, a přichystala pro
rozhodčí a chovatele seminář s velmi erudovanou lektorkou paní Paulou Sunebring ze Švédska, mezinárodní rozhodčí a chovatelkou
bassethoundů CHS Swede Sun´s. V posledních deseti letech patří její baseti mezi nejúspěšnější psy světových a evropských výstav,
a to buď přímo, anebo prostřednictvím rodokmenů, basety českého chovu nevyjímajíce.
Seminář se konal v neděli 25. dubna 2010,
po jejím posuzování na mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích.
Ne všem zájemcům se podařilo
semináře zúčastnit, a proto pořádající klub zajistil profesionální
videonahrávku. O její obsah projevilo zájem mnoho chovatelů prakticky z celého světa, což nás ubezpečilo v tom,
že volba tématu i lektora byla více než aktuální.
Další zájemci si mohou nahrávku objednat na
internetových stránkách klubu www.klubhonicu.com. Českým rozhodčím nabízíme tuto
nahrávku bezplatně a velká většina již tuto
nabídku bez váhání přijala.
Ing. Iva Černohubová 
jednatelka Klubu chovatelů honičů

Přílišné zdůrazňování extrémních plemenných znaků nikdy nezlepšilo pracovní
využitelnost jakéhokoliv plemene, bohužel
však ani zdraví plemene jako celku!

Tohoto faktu se před dvěma lety
chytli britští tvůrci publicistického
pořadu, který pod názvem „Pedigree Dogs Exposed“ odvysílalo
BBC. Dost emotivním způsobem
napadli celý čistokrevný chov psů
obecně. Je třeba zdůraznit, že zdaleka nešlo
právě o bassethoundy, kteří se v pořadu objeví zcela okrajově, avšak nejspíš proto, že jsou
nositeli tak zvláštních plemenných znaků jako
je volná kůže a dlouhé tělo na nízkých nohách.
V Británii tento pořad vyvolal řadu událostí,
jejichž důsledkem bylo rozhodnutí Kennel
Clubu zrevidovat standardy mnoha plemen.
Mimo jiné tedy i u bassethounda. Nové znění

na hlavě a končetinách, uložení oka a tvar víček,
délka uší, vzdálenost hrudníku od země – to
jsou ve stručnosti znaky, jejichž definici nový
standard upravuje. Nebudu zabíhat do podrobností, avšak neodpustím si citát celých vět, které
se ve standardu objevily jako úplně nové. Cituji:
„Je důležité mít na mysli, že jde o loveckého psa,
který musí být tomuto účelu uzpůsoben, proto by
měl být silný, aktivní a schopný velké vytrvalosti

Plemeno baset v České republice zastřešují dva kluby – Basset klub ČR www.bassetklub.cz a Klub chovatelů honičů www.klubchonicu.com.
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