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Je‰tû v polovinû 19. století byl chov vût‰iny
plemen psÛ urãován jejich praktick˘m
vyuÏitím; to platilo zejména pro psy lovecké. 

eexistovaly Ïádné jednotné a jednotící stan-
dardy, kfiíÏení psÛ probíhalo podle úvahy
jednotliv˘ch chovatelÛ. Zatímco oficiální

plemenná kniha foxhaundÛ, jako jedna z prvních
na svûtû, byla zaloÏena v roce 1865, ãi grejhaundÛ
v roce 1882, ohromné mnoÏství ostatních plemen
nebylo do té doby Ïádn˘m zpÛsobem evidováno.
Pfiesto mezi nimi byla plemena, která Ïádné rodo-
kmeny a standardy nepotfiebovala. Jejich vzhled,
povaha a schopnosti byla totiÏ ustálena staletími.
Historie svatohubertského psa, známého více z brit-
sk˘ch ostrovÛ jako bladhaund, zaãíná v ardenském
klá‰tefie benediktinÛ. Ten se jiÏ v 7. století n. l. stal
centrem chovu typick˘ch vysokonoh˘ch honiãÛ.
Otázkou stále zÛstává, jak˘ chovn˘ materiál byl
v poãátcích pouÏit, kdo byli jeho pfiedchÛdci. Pfies
mnoÏství teorií by odpovûì nemusela b˘t sloÏitá.
Velmi pfiijatelnou moÏností je jeho existence v po-
dobû, která uÏ byla v podstatû zformována pfied
jeho pfiíchodem do Evropy a která se díky urãité izo-
laci – aÈ uÏ geografické, ãi reproduktivní – udrÏela
podobnû jako u dal‰ích plemen honiãÛ, znám˘ch
od starovûku, aÏ do 7. století. Tomu neodporují ani
úvahy o moÏn˘ch pfiedchÛdcích, za nûÏ je nûkdy
vydáván mohutn˘ alan ãi alaunt, jindy sleuthound
ãi slothound nebo limier a talbot. Také nûktefií
z mnoh˘ch honiãÛ, teprve o mnoho pozdûji vytvá-
fiejících samostatná plemena, jako jsou napfiíklad
‰v˘car‰tí honiãi, z nichÏ zvlá‰tû jursk˘ honiã, rozli-
‰ovan˘ donedávna na typy Bruno a typ Saint –
Hubert, mají k svatohubertskému psu velmi blízko.
Pfii vpádu NormanÛ veden˘ch v polovinû 11. století
Vilémem I. Dobyvatelem se velk˘ honiã typu svato-
hubertského psa dostal do Británie. Aãkoli zde byl
po dal‰í staletí chován pod jménem bloodhound,
probíhal jeho chov paralelnû s kontinentálním cho-
vem svatohubertského psa. KdyÏ se v na‰í souãas-
nosti ocitl svatohubertsk˘ pes na pokraji zániku,
mohla b˘t obû do té chvíle formálnû samostatná ple-
mena opût slouãena v jedno pod sv˘m v˘chozím
jménem. Historickou parabolou tak bylo prokázáno,
Ïe uÏ v dobû, kdy se chovu tohoto honiãe ujali mni-
‰i v belgick˘ch Ardenách, ‰lo o neobyãejnû upevnû-
né, vyhranûné plemeno. V této souvislosti je pozo-
ruhodná zmínka v Chaucerovû básni z roku 1400
o bílém alauntovi lovícím jeleny a lvy, zatímco
v Evropû byli známi rovnûÏ bílí ,,králov‰tí barváfii“,
povaÏovaní vedle ãern˘ch psÛ svatého Huberta za
jednu z mnoha barevn˘ch variet téhoÏ plemene. Pro
pojmenování bloodhound existují dvû vysvûtlení:
blood neboli krev mÛÏe mít v angliãtinû v tomto
spojení v˘znam ,,plnokrevníka“, tedy psa té nejlep‰í
a nejãist‰í krve; krví poranûné zvûfie – barvou – je v‰ak
tvofiena i pachová stopa, tedy pfiedmût nejvy‰‰ího
zájmu a poslání psa – barváfie. A zde se právû blad-
haund, respektive svatohubertsk˘ pes, vyznaãuje
nejlep‰ími schopnostmi, neboÈ je povaÏován za psa
s nejlep‰ím ãichem ze v‰ech plemen svûta. 
V̆ stavní tfiída pro bladhaundy byla v Anglii a tím
i na svûtû poprvé otevfiena jiÏ v roce 1860 na v˘sta-
vû v Birminghamu. Pfiedveden zde byl legendární
pes jménem Druid.
K nejlep‰ím bladhaundÛm pfielomu 19. a 20. století
patfiili psi Edwina Brougha, portrétovaní nejslavnûj-
‰ími anglick˘mi malífii. Své psy pfiedvedl poprvé na
v˘stavû uÏ v roce 1871 v Birminghamu, v roce 1897
zvítûzil na Cruftovû v˘stavû. Sám pomáhal vytvofiit
první standard plemene a podílel se na prvních field
trials pofiádan˘ch Asociací chovatelÛ bladhoundÛ
v roce 1898. Jeho dva psi se také podíleli na vy‰etfio-
vání zloãinÛ Jacka Rozparovaãe a takzvan˘ch
Whitechapelsk˘ch vraÏd v roce 1888. M. Císafiovsk˘
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Bladhaund
z romantického
obrazu Britona
Riviere z pfielomu
19. a 20. století

Vlevo: Anglick˘
bladhaund podle
nûmeckého autora 
J. Bungartze, krátce
pfied rokem 1900

První pes z chovatelské
stanice Peel Moat jménem
Sweet Memory, patfiící 
R. Clarkovi, byl 
ve 20. letech jedin˘m
neporaÏen˘m bladhaundem
britsk˘ch ostrovÛ

Vlevo: Portrét bladhaunda z chovu Edwina Brougha 

Vpravo: Studie hlavy
patfií ‰ampionu 

Ledburn Bannerovi
z Leighton Buzzard

Sweet Memory,
majitel R. Clark

Sweet Memory,
majitel R. Clark
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