
oÏ ov‰em vÛbec neznamená, Ïe by
to byl pes pro kaÏdého! Ve skuteã-
nosti tomu je spí‰e naopak. Po-

fiízení bígla by si mûl kaÏd˘ zájemce
dÛkladnû rozmyslet. 

SympaÈáci od pohledu 
Co lidi k bíglÛm tak magicky pfiitahuje, je
celkem jasné: jejich pestr˘m barvám,
v˘mluvn˘m nûÏn˘m tmav˘m oãím
a dojemnému pohledu neodolá ani ten
nejvût‰í „tvrìák“. Se sv˘m radostnû vzty-

ãen˘m ocasem a vlídn˘m pohledem pfii-
nutí vût‰inu lidí k úsmûvu.
Navíc nejsou ani velcí, ani malí, chovají se
vstfiícnû a pfiátelsky, jsou hladcí a sou-
mûrní, postrádající jakékoli extrémní zna-
ky, které by snad mohly nûkomu vadit.
I kdyÏ to není tak dlouho, co se u nás
objevili první ãistokrevní bíglové objevili,
velmi rychle zde zdomácnûli.
Bíglové mají spoustu dobr˘ch vlastností,
které je pfiedurãují pro roli rodinného
psa, jiÏ v poslední dobû plní nejãastûji:

jsou pfiátel‰tí, mírní, nekonfliktní, zvûda-
ví, spoleãen‰tí, hraví... Také odolní
a robustní, Ïivotaschopní a nenároãní na
péãi. Mají v‰ak je‰tû vlastnosti dal‰í.
I o nich by mûl vûdût kaÏd˘, kdo o pofií-
zení bígla uvaÏuje. 

Lovcem po staletí 
Specifika bígla vypl˘vají ze skuteãnosti,
Ïe se jedná o staré lovecké plemeno honi-
ãÛ. Podle nûkter˘ch údajÛ tento typ patfií
dokonce k nejstar‰ím ãistokrevnû chova-
n˘m plemenÛm vÛbec. Prakticky ve stej-
né podobû, snad jen v rozdílné velikosti,
je totiÏ bígl chován uÏ nûkolik set let. Pod
názvem beagle je pravidelnû zmiÀován
v literatufie pfiibliÏnû od poloviny 18. sto-
letí (napfiíklad u Bewicka, Blaina nebo
Petersena), ojedinûlé poznámky o nûm
v‰ak lze nalézt jiÏ mnohem dfiíve. 
S nejvût‰í pravdûpodobností byl vy‰lech-
tûn ve Velké Británii ze star˘ch francouz-
sk˘ch plemen honiãÛ s cílem vytvofiit
malého smeãkového psa pro parforsní
hony, tedy pro ‰tvanice. K tûm byl také po
staletí pouÏíván. Co se Ïádalo od takové-
ho smeãkového psa? Samozfiejmû v˘raz-
né lovecké vlohy, pfiedev‰ím v˘born˘ nos,
melodick˘ hlas lahodící s vícehlasem
ostatních, náruÏivost pfii pronásledování
zvûfie a také mimofiádná sná‰enlivost, bez
níÏ by Ïivot ve velk˘ch smeãkách ãítají-
cích i nûkolik desítek psÛ vÛbec nebyl
moÏn˘. Bígl, kterého by napadlo proná-
sledování zvûfie pfiedãasnû vzdát, uÏ
nemûl ve smeãce co pohledávat.
U bígla se vzhledem k jeho men‰í veli-
kosti a nedlouh˘m konãetinám nepfied-
pokládala mimofiádná rychlost, jeho
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BÍGL
Je málo plemen, která by 
se líbila kaÏdému. Jeden
preferuje psy velké, druh˘
malé, nûkomu se líbí dlouhá
nebo nad˘chaná srst, jin˘
dává pfiednost tomu, kdyÏ 
se pod kÛÏí jasnû r˘sují 
svaly. Nevím v‰ak o Ïádném
milovníku psÛ, jemuÏ 
by se nelíbil BÍGL. 

Bíglové 
jsou krásní
a nekonfliktní 
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(relativní) pomalost naopak byla chápá-
na jako pfiednost pro star‰í lovce nebo
pro ty, ktefií se pohybovali pû‰ky. Pro-
následovanou kofiistí byl vût‰inou zajíc
nebo králík a její ‰tvaní trvalo ãasto vel-
mi dlouho, nûkdy dokonce ãtyfii aÏ ‰est
hodin. Ulovené zvífie nebylo hlavním cí-
lem lovcÛ, tím bylo potû‰ení z lovu
samotného, ze stejnû barevn˘ch i stavû-
n˘ch psÛ, z dobfie pracující melodicky
se oz˘vající smeãky a jejích schopností.
Z úãelové záleÏitosti se stala barvitá
spoleãenská událost pfiitaÏlivá i pro ãlo-
vûka 21. století.
To v‰echno zní hezky (kdyÏ odmyslíme
od stresu pronásledovaného zajíce), ale
v bíglech to po staletí do dne‰ka upev-
Àovalo vlastnosti, které mu pfii pfiemûnû
rolí na rodinného psa nemohly b˘t zrov-
na k uÏitku. 

Nos na ãtyfiech tlapkách 
BíglÛm se nûkdy fiíká „nos na ãtyfiech
tlapkách“. Jakmile ucítí stopu, vydají se

po ní bez ohledu na cokoliv a jdou po ní
nadoraz: pokud se majiteli nepodafií je
zastavit, tfieba aÏ do sebezniãení.
Vzpomínám si na známé, ktefií si pfii stû-
hování z Prahy do horské chalupy
v Jeseníkách pofiídili tfii bígly s tím, Ïe
takov˘m pfiírodním psÛm se ve smeãce
a v horách pln˘ch zvûfie bude líbit. CoÏ
o to, líbilo, ale jejich lovecké v˘lety
(v nichÏ se jim na‰i pfiátelé od poãátku
snaÏili bránit v˘chovou a stále dokonalej-
‰ími ploty) se protahovaly, trvaly od
nûkolika hodin aÏ po nûkolik dní a nako-
nec vedly tím ãi oním zpÛsobem k po-
stupnému pfiedãasnému odchodu ze
Ïivota v‰ech tfií psÛ. Jistû drastick˘, krajní
pfiíklad, kter˘ nicménû názornû doku-
mentuje, Ïe pro nezku‰eného majitele se
sebelep‰ími úmysly se bígl mÛÏe stát pfií-
li‰ tvrd˘m ofií‰kem. 
Bíglové vût‰inu ãasu na vycházce stráví

s nosem u zemû, chovatelé Ïertují, Ïe
pokud vás baví neustále sledovat temeno
hlavy psa a málokdy mu pohlédnout do
oãí, je bígl ideální. Tito psi doslova
„pasou“ po kaÏdém novém pachu. Venku
se chovají nezávisle a b˘vá velmi obtíÏné
udrÏet v pfiírodû jejich pozornost hrou
nebo v˘cvikem. Tím netvrdíme, Ïe by to
bylo nemoÏné. Pravdûpodobnû existují
i bíglové, ktefií mají perfektní pfiivolání
a dokáÏou odolávat lákav˘m pachÛm, ale
mezi typick˘mi „rodinn˘mi“ bígly jich
není mnoho. Lépe si s nimi dokáÏou
poradit myslivci, ktefií jim jsou schopni
poskytnout fiádné pracovní vyÏití a úspû‰-
nû za to Ïádají spolehlivou poslu‰nost. 
A ti ostatní? Paradoxnû nejlépe na tom
b˘vají pejskafii z velkomûst, kde zvûfie
a tedy svodÛ není mnoho V mûstsk˘ch
parcích mÛÏe b˘t bígl vcelku bezproblé-
mov˘m psem. A kdyÏ uÏ mûst‰tí majite-

lé se sv˘m bíglem vyrazí do skuteãné pfií-
rody (coÏ by mûli, protoÏe mu to udûlá
obrovskou radost), vodí ho zásadnû na
vodítku. 

Inteligentní svéhlaviãky
Abychom si ‰patnû nerozumûli: bíglové
rozhodnû nejsou hloupí psi. Nejsou to
ani psi, ktefií by odolávali v‰em pokusÛm
o v˘cvik. 
Jsou inteligentní, ale – na rozdíl od nûkte-
r˘ch jin˘ch psÛ, napfiíklad retrívrÛ - jim
není vlastní snaha zalíbit se, ãinit, co
pánovi na oãích vidí. Spí‰e se ptají: kdyÏ
tû poslechnu, co z toho budu mít? B˘vají
samostatní, trochu tvrdohlaví, rozpustilí,
zvûdaví. Nejsou od pfiírody poslu‰ní, ale
velmi dobfie je lze motivovat pamlsky
a pfii tro‰e trpûlivosti zvládnou i víc neÏ
základní v˘cvik. Spousta majitelÛ se se
sv˘mi bígly úãastní závodÛ agility – a to
uÏ si Ïádá nûjakou poslu‰nost! 
I kdyÏ v‰ak nûkdo takové ambice nemá,
vyplatí se s kaÏd˘m bíglem docházet na
kursy poslu‰nosti a zamûfiit se zvlá‰tû na
pfiivolání. Lze tím pfiedejít mnoha nepfií-
jemnostem, psy v˘cvik baví a do budouc-
na jim zajistí vût‰í porci osobní svobody. 

Îijí, aby jedli
¤íká se, Ïe jíme proto, abychom Ïili, niko-
liv naopak. U bíglÛ to v‰ak tak úplnû
neplatí. Na jídlo b˘vají neuvûfiitelnû vysa-
zení, a aby ho získali, jsou schopni témûfi
v‰eho: od dojemn˘ch pohledÛ pfies nalé-
havé kÀuãení aÏ po neuvûfiitelnû ekvilib-
ristické kousky. DokáÏou vy‰plhat na
popelnici, otevfiít si ledniãku, podhrabat
se pod plotem nebo se vmáãknout do té
nejuÏ‰í ‰kvíry. Jejich vynikající ãichové
schopnosti ve spojení s nevídanou chutí
k jídlu se mohou stát vraÏednou kombi-

·tûÀata bíglÛ jsou
neodolatelná

Bíglové jsou  mimofiádnû sná‰enliví...

..a v krajinû velmi dekorativní 
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nací. Bígl je schopen pfievrhnout a vyra-
bovat ko‰ pln˘ papírÛ, aby získal jednu
uschlou ‰pagetu pfiilepenou na dnû,
neváhá utéct a ubûhnout spoustu kilo-
metrÛ, aby se dostal na tu bájeãnou
skládku, kde jste byli minulou nedûli na
v˘letû a kde to tak opojnû vonûlo! 
I majitelé, ktefií mají své bígly zvládnuté
a plnû pod kontrolou, u nich ãasto boju-
jí s enormní Ïravostí a následnou obezi-
tou. Vûãnû musí fie‰it dilema: je lep‰í stre-
sovat se tím, Ïe jejich psi neustále trpí
hladem (nebo se tak alespoÀ tváfií), nebo
jim popustit uzdu a tím pfiivodit zdravot-
ní problémy? Teoreticky je odpovûì na
tuto otázku jasná, ale jak je patrné z toho,
Ïe obezita je jedním z hlavních problémÛ
lidstva, v praxi tomu b˘vá trochu jinak. 
Na druhou stranu bígla není problém
motivovat. Na pamlsky se snadno cviãí,

není vybírav˘ a nikdy nemá dost. Tím
pádem si dlouho zachovává i ochotu
k v˘cviku. 
Bíglové jsou bonviváni, ktefií si umûjí uÏí-
vat Ïivota. Nejsou to velcí psi, ale v‰ech-
no, co dûlají, dûlají s gustem: aÈ uÏ jde
o hru, o mazlení, o pronásledování zvûfie
– nebo o dobré jídlo. 

Bez smeãky by to ne‰lo 
UÏ jsme si fiekli, Ïe bíglové byli pÛvod-
nû smeãkoví psi. To bezpochyby patfií
k jejich velk˘m v˘hodám. Ve vztahu
k jin˘m psÛm jsou právû z tohoto
dÛvodu mimofiádnû sná‰enliví, nepe-
rou se, nevyhledávají konflikty. Îivot
ve smeãkách mohl po staletí hladce
fungovat jen za pfiedpokladu, Ïe si psi
byli schopni rychle vytvofiit a dodrÏo-
vat pfiesnou hierarchii. 
Smeãkou samozfiejmû nemáme na mysli
jen smeãku psí, docela dobfie ji dnes
mohou nahradit i lidé. DÛleÏité je, aby
bígl trávil svÛj Ïivot ve spoleãnosti ostat-
ních, aby nebyl zavírán a izolován. 
O vût‰inû psÛ se doãteme, Ïe se nehodí
pro Ïivot v kotci. O bíglovi se to tak úpl-
nû fiíci nedá: vÏdyÈ ve velk˘ch psincích Ïil
po staletí a musel se tam po vût‰inu ãasu
spokojit jen se se spoleãností ostatních
psÛ. Bígl je - i díky své odolnosti, otuÏi-
losti a jisté tûlesné tvrdosti – schopen Ïít
trvale venku ve smeãce s ostatními, ale
nikdy ne sám! 
Pokud ov‰em touÏíme po dobrém spo-
leãníkovi a pfiíteli, musíme bígla nechat

Ïít uprostfied rodiny a obklopit ho lid-
skou pozorností a péãí. 
Dal‰í kli‰é, které se traduje o vût‰inû psÛ,
zní: miluje dûti. U bígla v‰ak opravdu pla-
tí. Tedy není jisté, zda je vÏdy a za v‰ech
okolností zrovna „miluje“, ale rozhodnû
je trpûlivû sná‰í, nechá si líbit neuvûfiitel-
né a dokonce je ochoten star‰í dûti, které
s ním rozumnû zacházejí, i poslouchat.
Podûkovat za to opût mÛÏeme jeho smeã-

kovému zaloÏení a ochotû se podfiizovat.
A v souvislosti se schopností Ïít ve smeã-
ce nesmíme zapomenout je‰tû na jednu
pro bígly ne zrovna pfiíjemnou, ale pro
lidstvo mimofiádnû cennou oblast uplat-
nûní. Díky své sná‰enlivosti, ale také
nenároãnosti a odolnosti vÛãi bolesti bíg-
lové dlouho byli (a dodnes leckde jsou)
uÏíváni jako pokusní psi v laboratofiích. 
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Tímto zpÛsobem vyráÏeli
bíglové na lov odpradávna

Neperou se a nevyhledávají
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Bígl u nás a ve svûtû
Bígl vznikl ve Velké Británii, kde Ïil po
staletí. Do kontinentální Evropy se v‰ak
roz‰ífiil teprve na konci 19. století, v tu
dobu se dostal také do USA. I kdyÏ obû
svûtové války zasadily plemeni citelnou
ránu (v roce 1945 pr˘ byl v anglickém
Kennel Clubu registrován pouze jedin˘
bígl!), dokázalo se obdivuhodnû zregene-
rovat., takÏe dnes patfií celosvûtovû k nej-
oblíbenûj‰ím plemenÛm. 
JiÏ v roce 1954 se mu podafiilo vypraco-
vat na pozici absolutní jedniãky mezi
v‰emi plemeny chovan˘mi v USA. Také
v zemi pÛvodu se prakticky trvale udr-
Ïuje v první desítce. 
A u nás? Momentálnû mu patfií 14. mís-
to na Ïebfiíãku plemen, v roce 2005
bylo odchováno 452 ‰tûÀat. KdyÏ uvá-
Ïíme, Ïe historie chovu bíglÛ v na‰í
republice je sotva dvacetiletá, je to veli-
ce slu‰n˘ v˘sledek. 
První bíglové u nás pocházeli z labora-
torních velkochovÛ. Byla to zvífiata, která
se moderním bíglÛm, jaké známe dnes,
podobala jen rámcovû a nebylo je moÏno
vyuÏít pfii dal‰ím chovu. První pár ãisto-
krevn˘ch bíglÛ k nám pr˘ sice byl dove-

zen jiÏ v roce 1965, ale ten po sobû z dnes
neznám˘ch pfiíãin nezanechal Ïádné
potomky a nena‰el následovníky. Teprve
mnohem pozdûji, v roce 1985, se k nám
ze zahraniãí (nejprve z Maìarska, pozdû-
ji také z USA, Nûmecka, Velké Británie
a z b˘valého SSSR) dostali ãistokrevní
v˘stavní bíglové a chov se mohl zaãít
rozvíjet. 

Nenároãní na péãi, 
nároãní na pozornost
Pokud vezmeme v úvahu jen tûlesnou
schránku, bíglové jsou psi vyslovenû
nenároãní na péãi. VyÏadují minimální
starost o srst, ãastûj‰í kartáãování je nut-
né jen v dobû línání, kdyÏ nechceme, aby
se v‰ude povalovala stará srst. Pfied v˘sta-
vou psa navíc pfietfieme vlhk˘m hadfiíkem
– a mÛÏeme vyrazit do boje o medaile! 
Bíglové patfií mezi zdravá plemena, coÏ
v dne‰ní dobû rozhodnû není samozfiej-
mostí. ·tûÀata se rodí dobfie, komplikace
jsou spí‰e v˘jimeãné. Vrhy b˘vají poãetné. 
Plemeno se sice, jak uÏ jsme se zmínili,
vyznaãuje velkou Ïravostí, ale na druhé
stranû k udrÏení v optimální v˘Ïivové
kondici bíglovi staãí relativnû málo
potravy. 
Bíglové jsou sice malí, ale mimofiádnû
aktivní psi nabití energií. Bezpodmíneã-
nû potfiebují b˘t udrÏováni ve fyzické
i mentální aktivitû. Zanedbávan˘ bígl se
bude pokou‰et uprchnout a toulat se,
nebo bude destruktivnû hrabat ãi celé
hodiny hlasitû ‰tûkat. Bígl mÛÏe strávit
vût‰inu Ïivota venku, ale jen na velkém,
dobfie oploceném pozemku ve spoleã-
nosti ostatních psÛ a pfii zachování kon-
taktu s rodinou. Dobfie mu v‰ak bude
i doma v bytû u sportovních lidí, ktefií

s ním budou ãasto vyráÏet ven a podni-
kat spoustu vûcí. 

UÏití 
Bígl dnes nejãastûji plní úlohu rodinné-
ho psa. Stále si v‰ak uchovává pfiirozené
lovecké vlohy, skvûl˘ nos a schopnost
vytrvale a hlasitû sledovat stopu. 
Uplatní se nejen pfii naháÀce v kaÏdé
terénu, ale i pfii dohledávce a vodních
pracích. I kdyÏ byl pÛvodnû urãen na
drobnûj‰í zvûfi, dnes se u nás  pouÏívá
úspû‰nû i na divoãáky. 
V USA jsou dnes bíglové pouÏíváni ne-

jen jako smeãkoví, ale ãastûji jako osobní
loveãtí psi nebo pfii field trials. Na‰li tam
regulérní pracovní vyuÏitíí také mimo
oblast myslivosti: ministerstvo zemûdûl-
ství je pouÏívá k tomu, aby vyãichávali
pa‰ované potraviny na leti‰tích a na hra-
nicích. Lea Smrãková

Odnepamûti byli zvyklí
Ïít ve smeãkách 
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Standard struãnû 
âÍSLO STANDARDU: 161
CELKOV¯ VZHLED: Robustní,
kompaktní hladkosrst˘ pes
s dlouh˘ma zavû‰en˘ma u‰ima 
a se siln˘m, vysoko nasazen˘m
a nesen˘m ocasem 
CHARAKTERISTIKA: Vesel ,̆ 
mil ,̆ pozorn˘ pes bez známek
bázlivosti nebo agresivity
SRST: Krátká, hustá, odolná 
vÛãi nepfiíznivému poãasí
ZBARVENÍ: Jakékoliv zbarvení typické
pro honiãe, nejãastûji trikolorní 
nebo bikolorní (bíloãervené)
VELIKOST: Kohoutková 
v˘‰ka cca 33 – 40 cm
KONTAKT: Beagle club âR,
www.beagleclub.cz
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Pestré barvy jsou atraktivní
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