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166 | Laufhunde

Laufhunde, Schweißhunde und
verwandte Rassen
Laufhunde
Ihre Hohe Zeit hatten die Nachfahren der 
bereits in der Antike bekannten Bracken im 
Feudalen Europa. Kaiser und Könige gestal-
teten Landschaften in Jagdparadiese um, 
pflanzten Wälder und hielten riesige Hun-
demeuten, nur um ihrer Jagdleidenschaft zu 
frönen. Mit dem Niedergang des Adels 

endete auch die Zeit der ausschweifenden 
Jagden. Der Französischen Revolution fielen 
die Hunde des verhassten Adels zum Opfer. 
In Deutschland wurde die Hetzjagd mit 
Hunden vor dem 2. Weltkrieg verboten, in 
England erfreute sich die Fuchsjagd bis vor 
kurzem großer Beliebtheit, und in Frank-
reich wird sie mit großer Hin gabe in neuem 
Traditionsbewusstsein gepflegt. Einige der 
vielen alten Rassen sind heute wieder bei 
den Jagdveranstaltungen anzutreffen. 

PASSIONIERTE JÄGER Alle Laufhunde 
sind passionierte Jäger, die weit entfernt 
vom Jäger arbeiten, aber stets Kontakt hal-
ten. Ihrer hervorragenden Nase entgeht kei-
ne Spur, und die erwünschte Eigenschaft, 
sich unverzüglich auf die Jagd zu begeben, 
ist für den nicht jagenden Hundebesitzer ein 
Problem, das nicht mit Erziehung allein 
gelöst werden kann. Da sich ihr Revier dort 

befindet, wo gejagt wird und Grenzen sie 
nicht interessieren, sind sie nicht territorial 
orientiert und daher allesamt keine guten 
Wach- und Schutzhunde. Sie sind men-
schenfreundlich und sozial verträglich, in 
den großen Meuten herrscht jedoch eine 
klare Rangordnung. Der Betreuer der 
Hunde ist der Anführer, der bestimmt, 
wann die Jagd beginnt und endet. Er tötet 
das Wild und gibt den Hunden von der 
Beute ab. Ihm ordnen sie sich unter.

GROSSE LAUFHUNDE Die großen Lauf-
hunde werden für die Jagd auf Fuchs, Reh 
und Hirsch eingesetzt. In großen Meuten 
verfolgen sie ein bestimmtes Stück bis zur 
Erschöpfung, stellen es, bis es erlegt wird. 
Reiter folgen auf Entfernung dem Bellen, 
Geläut genannt, an dem sie genau erkennen, 
was die Hunde wo verfolgen, wie nahe sie 
am Stück sind usw. Die Reiter verständigen 
sich über Jagdhörner mit den Hunden, kön-
nen sie von falschen Fährten abbringen und 
zurückrufen, wenn sie die Fährte verloren 
haben. 
MITTELGROSSE LAUFHUNDE Jede Re-
gion hat an Umfeld und Jagdwild angepasste 
Bracken. Ihr Revier sind unzugängliche 
Regionen wie die Bergwälder Norwegens, 
die dichten Urwälder Schwedens, Finnlands 

English Foxhounds

Dalmatiner

PÁR DROBNIČEK…
Tentokrát místo jediného uceleného tématu 
nabízím několik různých pozoruhodností.

V ukázce strany německé publikace vidíme (v ba-
revném záhlaví), že – na rozdíl od nás – jim nevadí 
spojka »a« na konci řádku. Ovšem, v jejich řeči to 
není »jednoznakovka«, ale dostáváme se tím na 
fi lozofi ckou půdu. Soudím, že spojka (a, i) spojuje 
něco s něčím, takže svým způsobem je jedno, 
zdali to spojuje na konci řádku, anebo na začátku. 
Pravidla českého pravopisu praví, že se od jména 
zpravidla neodděluje neslabičná předložka (s pří-
klady: k vlasti, s matkou, v práci, z nás); nemluví 
o a, i, o, u, považovaných za slabiku (jako bychom 
směli dělit např. o/lásce, u/lesa). No tak to radši 
nechme při starém…, ale je to příklad jisté hyper-
korektnosti češtiny, kterou jiné jazyky neznají. 

Ukázka z MF DNES 27. 3. 2010, sešit A: Ono to vy-
padá, že jsem si zasedl na tento list, ale když já 
jiný nečtu, a tento mi dokáže nabídnout dost 
vhodných příkladů pro typoosvětu… (Jistě i pro-
 to, že v novinách nebývá čas na hrdinství.) Krátce 
poté, co redakce pozměnila layout novin (odbor-
 ně se tomu též říká »redesign«), zaplnil sazeč(?) 
scházející místo citátem z článku, který nechal 
 ob tékat tak úzkými sloupečky základního textu, 
že z toho nevyhnutelně vyšel takovýhle typopas-
kvil. Obecné poučení je jasné: příliš úzké sloupce, 
typografova smrt. Konkrétní poučení: namísto za-
řazení do středu sloupců stačilo přemístit vložený 
blok ke kraji jednoho ze sloupců, jak je znázor-
něno zeleně, a tím vytvořit širší sloupec obtéka-
ného textu.

Ukázka z MF DNES 29. 5. 2007, str. A10: Ve spodním řádku 
je blbost, poněvadž »7000 tisíc« je zaprvé 7 milionů, zadru-
hé zde opravdu mělo být sedm tisíc a zatřetí, jestliže o dva 
řádky dál je 25 000 s mezerou, i zde mělo být 7 000.

Spodní ukázka je z relativně neznámé a nízkonákladové tiskoviny, ale nevadí. Zde si 
ukážeme češtinářsko-typografi cké dilema v praxi. – Klasická poučka o víceřádkových 
titulcích říká, že těžiště takového titulku má být, ne-li vyloženě nahoře, tak přinejmen-
ším na optickém středu, který se nachází výše než je střed geometrický. Neboli na pří-
kladu spodní dvojice ukázek je to podle klasické typografi e správně vyřešeno vlevo. 
Osobně bych však upřednostnil řešení z pravé ukázky, kde je titulek vyřádkován podle 
smyslu. V takovýchto případech babo, raď…
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Poučení z krizového 
vývoje

 

Dnes často čteme, že celosvětová finanční krize prý přinese výrazné 

(také celosvětové) zpomalení ekonomiky. A to znamená i v IT oborech 

jediné: Bude méně práce – ergo bude méně peněz.

Však také více či méně renomovaní autoři různých článků popisují 

většinou blízkou budoucnost našeho oboru v šedých či přímo v černých 

barvách. Hlavními motivy těchto článků jsou zpomalení rozvoje IT tech-

nologií, menší schopnost podniků investovat do IT, ztráta pracovních 

míst a tak dále. Není to hezké čtení, ale to také asi nikdo ve spojitosti 

s krizí neočekává.

Ještě před deseti lety byl rozvoj IT v českých podnicích spíše exten-

zivní, všichni „nakupovali jako o závod“, aby dohnali nedostatečnost 

vybavení informačními technologiemi (způsobenou minulostí). 
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PÁR DROBNIČEK PODRUHÉ
Ještě jednou namísto jediného uceleného tématu 
nabízím několik různých jednotlivostí.

▼Šílený případ tabulkového paskvilu! (MF DNES 6. 4. 2007, str. D3) 
Soustřeďme se na druhý sloupec »Výdej kJ/hod«. Především je zde 

porušena zásada, že v tabulkových sloupcích musí být příslušné jednotky 
pod sebou (to se týká i vedlejšího sloupce »Spálený tuk…«). Kdybychom 
snad – právě vzhledem k podobné úpravě sloupce »Spálený tuk…« – 
chtěli přimhouřit oko, bohužel hned první řádek s údajem 1800 nám to 
nechce dovolit; kdyby aspoň bylo číslo vysazeno s mezerou mezi jednič-
kou a osmičkou! A kdyby to úplně stejným způsobem nekazil řádek ve 
spodní části tabulky s cifrou 2880 – opět nejednotně bez mezery…

▼

Úzké sloupce praporkové sazby bez dělení slov, s re-
lativně velkým stupněm písma a ještě více zúžená 

šíře sazby při obtékání obrázků opravdu nemohla dopad-
nout jinak než příšerně. Zde je prostě špatně tak úplně 
všechno, že to snad ani nepotřebuje komentář. Zejména 
poslední odstavec (Malypetr) je děsuplný: uskočená čárka 
za biografi ckými daty, jediné nuceně rozdělené slo  vo prvo-
republikový, protože zde sazební algoritmus už vážně ne-
mohl jinak (…), samotné »vý« v řádku, pochopitelně »a« na 
koncích řád  ků. Kdyby sazeče pak aspoň třeba napadlo vý-
raz »1935–39« rozepsat na »1935 až 1939«, zase by se mu

text lépe vyřádkoval a ani by se nedo-
pustil nejednotnosti, poněvadž o tři 
řádky výš je »1922–1925« v plné verzi 
(zvlášť když by rovněž dole opravil na: 
1932–1935). Ach jo.
(Ano, ano, jistě, jde o sazbu deníku, není 
čas, všechno můžu pochopit, ale tak 
málo času u tohoto nikterak aktuálního 
materiálu určitě nebylo. Tady neabsen-
tovala nějaká odbornost – typografi e –, 
zde scházel zdravý rozum, pozornost, 
základní péče nebo jenom pohled na 
vykonanou práci.)

▼

Opravdu jen na okraj, tohle ne -
má s typografi í valnou souvis-

lost. Zdá se mi, že titulek novinového 
článku  příliš zneužívá skutečnosti, že 
čeština nemá přísně stanovené pořadí 
slov ve větě. Ale umíme si představit 
lepší varianty, které by se zrovna tak 
dobře daly zalomit do dvou řádků:

Českou rodinu zranila
padající skála v Tatrách

V Tatrách zranila padající
skála českou rodinu
Padající skála zranila

v Tatrách českou rodinu
Někdy se z možností zvolí ta nejhorší…


