Modrý gaskoňský hrubosrstý honič
(Griffon Bleu de Gascogne)
Standard F.C.I. č. 32 / 24. 01. 1996 / F
Původ:
Francie
Datum uveřejnění platného standardu:
24. 01. 1996
Klasifikace F.C.I.:
skupina 6
honiči, barváři a plemena příbuzná
sekce 1.2
honiči střední
s pracovní zkouškou
Použití:
velmi všestranný honič, používaný k lovu zajíce. Jeho lovecká vášeň a jemný nos z něj dělají
rovněž výborného psa pro dosled černé zvěře.
Krátký výtah z historie:
Toto plemeno velmi starobylého původu, pocházející z Pyrenejí, je produktem křížení
modrého gaskoňského honiče střední velikosti s griffonem. Když už se zdálo, že plemeno
téměř vymizelo z oficielní kynologie, zaznamenalo v poslední době výraznou renesanci.
Celkový vzhled:
modrý hrubosrstý honič působí odolně, je statný, svým vzhledem je průsečíkem plemen,
z nichž vzešel.
Vlastnosti – povaha:
Vlastnosti: je to pes jemného nosu, s pěkným hlasem, který používá během lovu. Je to
vášnivý a vlohový lovec.
Povaha: je činorodý, pohyblivý, milý.
Hlava:
Část mozková:
Mozkovna: z pohledu zepředu je mírně klenutá, nepříliš široká. Týlní hrbol není příliš výrazný.
Z pohledu seshora se jeví zadní část mozkovny oválná. Fronta je plná.
Stop: není výrazný.
Část obličejová:
Nos: černý, velký, nozdry široké.
Pysky: nejsou příliš vyvinuté, ale zakrývají spodní čelist.
Nosní hřbet: je rovný nebo mírně klenutý, je prakticky stejně dlouhý, jako mozkovna.
Čelisti: mají nůžkový skus. Řezáky jsou správně postavené v čelistech.
Líce: jsou suché.
Oči: jsou oválné, tmavě kaštanové.
Uši: pružné, stáčejí se poněkud směrem ke špičce, zakončené zaobleně. Musí dosahovat ke
kořeni nosu, aniž by však přesahovaly jeho konec. Jsou zavěšené těsně pod linií očí.
Krk:
Tělo:

je spíše slabý, s nevýrazným lalokem.
Hřbet: je pevný a krátký.
Bedra: dobře osvalená, mírně klenutá.
Záď: jen velmi mírně šikmá.
Hrudník: dobře vyvinutý.
Žebra: jsou klenutá, nikoli však příliš.
Slabiny: jsou dobře vyplněné, spodní linie se mírně zvedá směrem k zádi.

Prut:

je dost osrstěný, dosahuje těsně k patnímu kloubu. U kořene je silný. Je nesen vesele,
šavlovitě prohnutý.

Končetiny:
Hrudní končetiny:
Celkový pohled: nohy jsou silné a rovné, celkově suché.

Lopatka: dost šikmo uložená, svalnatá.
Lokty: dobře přiléhající k tělu.
Přední nohy: silné.
Tlapky: jsou oválné, prsty suché a sevřené. Polštářky a drápy jsou černé.
Pánevní končetiny:
Celkový pohled: pravidelně rovné. Zadní nohy jsou silné.
Stehna: svalnatá.
Hlezna: jsou dost nízko.
Pohyb: pružný a lehký, živý.
Kůže: je dost silná, pružná. Je černá nebo silně mramorovaná černými skvrnami, nikdy zcela bílá.
Viditelné sliznice jsou černé.
Zevnějšek:
Srst: je drsná, tvrdá, hrubá. Na hlavě je poněkud kratší, obočí je výrazné, ale nezakrývá oči.
Mnohem kratší a přiléhavá je srst na uších.
Zbarvení:
celé stříkané, mající odstín břidlicově modré. Může být kombinováno s plotnami černé barvy,
různě rozsáhlými. Dvě černé plotny jsou umístěny po stranách hlavy, zakrývají uši a jsou
rozloženy okolo očí. Na lících končí. Nedosahují na temeno hlavy, kde tak vzniká lysina světle
zbarvená (bílá nebo modrá), uprostřed ní se často vyskytuje malá černá skvrna oválného
tvaru, typická pro plemeno. Dvě tečky pálení světlého až tmavého odstínu jsou nad očima
(čtyřočák). Znaky pálení jsou rovněž na lících, pyskách, vnitřní straně uší, na končetinách a u
kořene ocasu.
Výška:
Kohoutková výška je stanovena v rozmezí:

pro psy: 50 – 57 cm
pro feny: 48 – 55 cm

Chyby:
Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být
penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
Hlava:

Tělo:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Končetiny:
•
•
Povaha:
•

příliš krátká
nosní hřbet úzký
mozkovna příliš široká
uši příliš dlouhé nebo moc osrstěné
oko světle kaštanové
viditelné spojivky
dlouhý rámec, měkký hřbet
přestavěná záď
ocas křivý nebo moc krátký
sbíhavá hlezna
otevřená (měkká) tlapka
nedůvěřivý jedinec

Vylučující vady:
• chybění typu (netypický jedinec)
• každé jiné zbarvení, než jaké uvádí standard
• světlé oko
• srst zvlněná nebo kudrnatá
• těžké anatomické deformace
• patrné invalidní změny

•
•
NB:

jedinec bázlivý nebo agresivní
předkus nebo podkus

všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

