
Seminá ř o standardu plemene bassethound 
V neděli dne 25.dubna 2010 uspořádal Klub chovatelů honičů seminář pro zájemce o plemeno 
a rozhodčí. Jako lektora jsme pozvali paní Paulu Sunebring ze Švédska. Její jméno má zvuk 
mezi všemi příznivci plemene – není pochyb o tom, že její odchovy okouzlily a opanovaly 
celou Evropu a potažmo i svět. V posledních deseti letech patří její basseti mezi nejúspěšnější 
psy světových a evropských výstav, a to buď přímo anebo prostřednictvím rodokmenů: Baseti 
Swede Sun´s se vyskytují v rodokmenech současných vítězů velkých výstav. Psi z chovu i 
majetku paní Pauly, vyhráli m.j. dvakrát titul BOB na prestižní výstavě Crufts ve Velké 
Británii. To hovoří za vše.  
Chovatelé našeho klubu měli velmi šťastnou ruku, když již před 9ti lety z její CHS dovezli 
celkem dva jedince a na jejich potomcích staví svůj chov dodnes.  
Proto nás velmi zajímalo nejenom, jak bude naše bassety paní Paula hodnotit – byla velmi 
přísná a známka „Velmi dobrá“ nebyla výjimkou. Jak sama druhý den řekla: „Velmi dobrá“ 
přece neznamená „Velmi špatná“. Kdo od Pauly dostal titul, může být spokojen - titul BOB si 
od ní odnesla fena z chovu a majetku J.Novákové z Brna, Yvonne Moravia Bray. Navíc CHS 
Moravia Bray zvítězila v sobotní soutěži chovatelských skupin (rozhodčí M.Krinke). A aby 
výčet úspěchů chovatelů z našeho klubu byl úplný, nelze nezmínit vynikající úspěch Dany 
Maršíkové a její feny velkého hrubosrstého vendéeského basseta Unicum Colette v.Tum 
Tums Vriendjes, která získala titul BIG – Nejkrásnější honič a dále BOD - nejkrásnější pes 
prvního výstavního dne!!  Přihlášeno bylo celkem 1833 psů na sobotní den – plemeno GBGV 
posuzoval rozhodčí J.Dostál a soutěž BOD pak M.Kašpar. Ke všem těmto úspěchům našim 
chovatelům gratulujeme!! 
Vraťme se ale k semináři. K účasti byli pozváni všichni rozhodčí – někteří z nich se omluvili, 
že mají povinnosti na nedělní výstavě v Budějovicích. Přijeli tedy vesměs členové našeho 
klubu- chovatelé a příznivci plemene a také dvě italské chovatelky, takže seminář měl 
skutečně mezinárodní punc. Prostředí přednáškové místnosti Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesů Brandýs n.Labem, vybavené moderní audio-vizuální technikou a objednaný profesionální 
video-kameraman byly příslibem dobré technické úrovně semináře – a také jedinou možností 
jak obsah semináře zaznamenat pro případné zájemce, kteří se nemohli z různých důvodů 
zúčastnit. Zejména naprostá neúčast nikoho z Basset klubu ČR překvapila nejenom 
pořadatele, ale i samotnou lektorku.  
 

 



Paní Paula neúnavně přednášela a vyzývala k diskuzi nad plemenem a jeho plemennými 
znaky. Na dobových snímcích dokumentovala historický vývoj plemene, které od 
prvopočátku rozděloval směr, kterým se chtěli ubírat chovatelé-myslivci a snahou za 
zachování, upevnění a rozvinutí plemenných znaků, o které se snažili zejména příznivci psích 
výstav ve Velké Británii. Tento rozpor plemeni vydržel až do dnešních dnů, ale bylo příjemné 
zjistit, že jsme jej skutečně nevyvolali my- dnešní příznivci plemene. Bylo zajímavé 
diskutovat a porovnávat snímky šampiónů z různých časových období, snímky dokumentující 
vývoj plemenného typu a hledat přiměřenou míru pro volnou kůži po těle, ještě zdravě 
působící ne přehnaně otevřené oko atd. Velmi pečlivě jsme se věnovali připravovaným 
změnám ve standardu plemene, které přichystala země původu, Velká Británie, a které jistě 
budou již brzo akceptovány mezinárodní kynologickou federací FCI. Při detailním rozebrání 
jednotlivých ustanovení standardu jsme dospěli k závěru, že nové změny ve standardu 
neznamenají žádnou katastrofu pro zdravý vývoj plemene, jehož chov by se měl tak jako tak 
vyhnout všem přehnaným plemenným znakům. Hledání jejich míry však bude vždy velkým 
oříškem nejenom pro chovatele, ale zejména pro rozhodčí, kteří nemají s plemenem svoje 
osobní zkušenosti.  
 

 
 
Velmi zajímavá byla také informace ze Švédska, kde každý klub musí za určité časové období 
zpracovávat zprávu o stavu populace a plán, jak zaměřit další chov pro zlepšení plemene. 
Všechna plemena chovaná ve Švédsku byla rozdělena do tří rizikových skupin z hlediska tzv. 
rizika  „týrání chovem“ a udržení zdravých plemenných znaků. V rámci těchto skupin jsou 
pro jednotlivá plemena stanovena pravidla, jimiž se musí řídit každý rozhodčí, který je ve 
Švédsku posuzuje. Materiál je zpracován v anglickém jazyce a zahrnuje několik desítek 
plemen, u nichž se mají sledovat určité plemenné znaky z aspektu „týrání chovem“. Každý 
rozhodčí je po posuzování povinen podat písemnou zprávu týkající se těchto záležitosti. Klub 
chovatelů honičů je připraven v případě zájmu tuto brožuru poskytnout zejména rozhodčím, 
kteří o toto projeví zájem. 
Ukázalo se jako velmi dobrý tah, že jsme z akce pořídili profesionální videozáznam, i když 
několik hodin natáčení rozhodně nebylo zadarmo. Několikahodinová nahrávka celkem na 
třech discích DVD, ke kterým paní Paula poskytla všechny materiály, promítané během 
přednášky na plátno, jsme zkompletovali, nakopírovali a prostřednictvím internetové sítě 
Facebook nabídli jménem našeho klubu bassetářům na celém světě.  



 
 
Dík patří Evě Černohubové za nápad a za návrh obálky a zejména Karlu Čápovi za 
neskonalou trpělivost při vypalování DVD. Na nabídku reagovalo velké množství zájemců. 
Ohlas byl nečekaný. Jenom během světové výstavy v Dánsku jsme prodali něco přes dvacet 
kazet, další pak poslali poštou do celého světa včetně Austrálie a USA. Celkem jsme 
distribuovali přes 70 kazet a příjem do pokladny klubu se vyšplhal přes 15 tisíc korun. Za to 
se koupilo zařízení na vypalování CD, které budeme používat pro další činnost klubu (např. 
tisk katalogů našich výstav). Díky tomu jsme si mohli dovolit, že českým rozhodčím, kteří 
projevili zájem, jsme kazetu dali zdarma. Během pár let byly doprodány poslední kusy a 
seminář s Paulou Sunebring se tím stal jednou z nejúspěšnějších akcí Klubu chovatelů honičů. 
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